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وختتلف ممارسة السياسة باختالف شكل املهتم بها، كل حسب موقعه وتأثريه يف اجملتمع، فاألفراد ميارسون السياسة من خالل 

إبداء الرأي يف القضايا العامة، وختتلف األساليب...
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تبقى الدولة قائمة بأركانها املعروفة بغض النظر عن نوع النظام السياسي الذي يقودها، 
لسبب  الدولة،  كيان  على  احلفاظ  اىل  تسعى  أنواعها  اختالف  على  السياسية  فالنظم 
واضح وبسيط، أن بقاء النظام السياسي مرتبط ببقاء الدولة، فإن تهدمت أركان الدولة 
وتعّطلت مؤسساتها، تعطل النظام نفسه، لذلك تسعى النظم السياسية مبختلف أشكاهلا 

وأنواعها أن تفّعل عمل مؤسسات الدولة وتزيد من نشاطاتها وحتميها من الزوال.
هل هناك دول عاطلة يف عامل اليوم؟؟، اجلواب نعم توجد دول عاطلة عن العمل، وهي 
الدول املتخلفة اليت ال ختطوا خطوة اىل أمام، بل ترتاجع خطوات اىل اخللف، أما سبب 
هذا الرتاجع فيعود اىل مؤسسات الدولة العاطلة، فكما ذكرنا سابقا، ال توجد دولة يف 
العامل بال مؤسسات تدير شؤونها، وحتافظ على نظامها، وحتمي وجودها، ومن مهام هذه 
املؤسسات، محاية حقوق الشعب، واحلريات، وحرية الرأي، وتأمني العدالة االجتماعية، 
وحفظ النظام. هل العراق دولة مؤسسات عاطلة يف الوقت احلالي؟؟، وهل كانت يف يوم 
ما دولة عاطلة، متى وأين وكيف؟، اجلواب، بال تردد أو جماملة او حماباة، )إن العراق 
اآلن دولة مؤسسات عاطلة عن العمل(، وأن املسؤولني والقادة السياسيني كأنهم ال يفقهون 
آخر  بلد  يعيشون يف  وكأنهم  )ال��ع��راق(،  الدولة  وج��ود هذه  تتهدد  اليت  درج��ة اخلطورة 

)خارج احلدود( ويتفرجون على ما جيري يف الداخل.
الدولة  ش��ؤون  تدير  ال��يت  التنفيذية  املؤسسة  بها  ونعين  مهمة،  وسلطة  مؤسسة  لدينا 
والشعب، هذه املؤسسة هي االخرى تشكلت حتت وطأة اخلالفات املستمرة، وخضعت 
والكوتا،  بها من سلطان، فتدخلت احملاصصة،  انزل اهلل  اىل مفاهيم ومصطلحات ما 
وحصة األقليات، والتوافق، وسوى ذلك مما يعد تدخال سافرا يف عمل )رئاسة الوزراء(، 
فيبقى الرئيس التنفيذي مكبال باألحزاب وخاضعا لدرجة االتفاق واالختالف فيما بينها.

هل متر الدولة العراقية يف مرحلة خطرية؟، وهل أسباب ذلك معروفة، هل هناك آفاق 
متاحة لطرح احللول املناسبة، وهل ال تزال فرصة االنقاذ متاحة؟؟.

نعم دولة العراق متر بأخطر حمنة سياسية، مل متر بها سابقا يف مجيع احلكومات امللكية 
والعسكرية وحكومات ما بعد نيسان 2003.

ارادة  ولكن حتتاج اىل  نعم موجودة، وواضحة ومعروفة،  هل احللول موجودة؟ اجلواب 
التطبيق، وهذه احللول تتلخص بإعادة الروح اىل مؤسسات الدولة املهمة واملعروفة، وأهم 
نقطة يف هذا اجلانب، أن تتفق مجيع الكتل واالحزاب السياسية على منح هذه املؤسسات 
)استقاللية تامة وحازمة(، لذلك منذ هذه اللحظة، جيب أن تعمل الطبقة السياسية كلها 
بارادة واحدة واجتاه واحد ومعروف. وهو إعادة احلياة اىل املؤسسات املستقلة، على أن 
يبدأ ذلك بالسلطة التشريعية، ومن ثم تنظيف القضاء مبا ال يدع جماال للشك بنزاهته 
احلكومات  عن مجيع  حكومة خمتلفة  هناك  تكون  كي  اجلهود  ثم حشد مجيع  وعمله، 
السابقة، حكومة عراقية )فعالة، قوية( ذات ارادة فوالذية، وعقليات علمية عملية كبرية، 
يدعم ذلك سلطة رابعة تتمثل باإلعالم النزيه، الذي يرفض الوالءات الفرعية، وينتمي 

اىل العراق، الدولة ذات املؤسسات الفاعلة. 

الدولة
العاطلة 

يعيش العراق حاليا ازمة اندماج حقيقية، نتيجة عجز النظام السياسي عن بناء الدولة الوطنية، وتفشي االحساس بعدم الرغبة 
يف العيش املشرتك بني اجلماعات املشكلة للمجتمع...
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يعيش العراق حاليا ازمة اندماج حقيقية، 
بناء  ع��ن  السياسي  النظام  عجز  نتيجة 
بعدم  االحساس  وتفشي  الوطنية،  الدولة 
الرغبة يف العيش املشرتك بني اجلماعات 

املشكلة للمجتمع.
العراقي  السياسي  النظام  عجز  ويرجع 
عن حتقيق أدنى مستويات الوحد الوطنية 
الفساد  اهمها:  االس��ب��اب،  م��ن  ع��دد  اىل 
حساب  على  جلماعة  واحملاباة  والتحزب 
اجلماعات االخرى، مما ادى اىل اضعاف 
على  التوزيعية  السياسي  ال��ن��ظ��ام  ق���درة 
الفرقاء ولو باحلد االدنى مبطالب خمتلف 

اجلماعات املشكلة للمجتمع العراقي.
امل��ع��اص��رة ويف ظل  ال��ت��ح��دي��ات  يف ظ���ل 
واملنطقة  بالعامل  عصفت  اليت  املتغريات 
وال����ع����راق، ال ي��ن��ب��غ��ي اغ���ف���ال ح��ق��ي��ق��ة ان 
على  احلفاظ  يف  الوطين  التحالف  ق��درة 
صعبا  أصبح  سياسي  ككيان  استمراريته 
جدا نتيجة حجم التحديات اليت تعصف 
ب���ه م���ؤخ���را، وهل����ذا ف����أن ال��ت��ح��دي��ات او 
مرتهن  الوطين  التحالف  تبقي  املتغريات 

بثالث احتماالت ديناميكية معقدة.
واالن��ش��ط��ار  ال��ت��ف��ك��ك  االول:  االح��ت��م��ال 
تفكك  ح��ال  1- يف  االحتمال:  ه��ذا  نتائج 
التحالف الوطين بشكل نهائي فان فرصة 
حتقيق اغلبية سياسية اليت تؤمن رئاسته 
للحكومة تصبح شبه معدومة، وان حتقق 
ألح����د ق����وى ال��ت��ح��ال��ف ال���وط���ين رص��ي��د 

خارج  مبوجبه  احلكومة  يشكل  انتخابي 
اكثر  التحالف، فأن هذا الطرف سيكون 
التحالف  داخ��ل  كونه  من  وضعفا  تقييدا 
ان مل تسحب  لرئاسة احلكومة،  كمرشح 
ال��ث��ق��ة يف اي وق���ت مم��ك��ن وخيسر  م��ن��ه 
التحالف استحقاقه السياسي واالنتخابي 

واالجتماعي.
للتحالف  املمثلة  الشعبية  ال��ق��اع��دة   -2
الوطين ستكون متأرجحة وستشعر خبيبة 
امل مما يدعوها اىل عدم االش��رتاك يف 
االنتخابات تدرجييا مما يضعف فرصهم 
كقوى خارج التحالف، من حتقيق مكاسب 
ان��ت��خ��اب��ي��ة، ف��ت��ك��ون ع��م��ل��ي��ة ض��ع��ف ثقة 
نتيجة  هي  القوى  بهذه  الشعبية  القواعد 

تفكك وانشطار التحالف الوطين.
ماهو  على  الوضع  بقاء  الثاني:  االحتمال 
يبقى  ال��ث��ان��ي:1-  االح��ت��م��ال  نتائج  عليه، 
براجمه  لتحقيق  االي��ادي  مكبل  التحالف 
املسيطر  الصراع  استمر  اذا  االنتخابية 
ب��ه��ذه ال��ط��ري��ق��ة داخ���ل���ه، سيجعل  ع��ل��ي��ه 
اغلبية  اف���راز  على  ق���ادر  غ��ري  التحالف 
حت��ك��م وت��ط��ب��ق ب��راجم��ه��ا واخ��ت��ب��ارات��ه��ا، 
والشراكة  التوافق  خليار  دوم��ا  وستلجأ 
قصور  مع  لآلخرين،  السياسي  والسخاء 
واض�����ح جت����اه ق���واع���ده���م ال��ن��اخ��ب��ة، 2- 
امل��ب��ادرة  على  ق��درت��ه  فقد  اآلن  التحالف 
ول���ذل���ك س��ي��ك��ون يف ح��ال��ة مج���ود وه���ذا 
لالحتمال  ويذهب  مستقبله  على  سيؤثر 

ال��ث��ال��ث )االن���دم���اج( او ي��رتاج��ع وي��ذه��ب 
اىل االحتمال االول )التفكك واالنشطار( 
احد  الخ��ت��ي��ار  ل��ل��م��ب��ادرة  تسعى  ان  فعليه 

االحتماالت اعاله.
والتكامل،  االن��دم��اج  ال��ث��ال��ث:  االح��ت��م��ال 
ال��ث��ال��ث:1- النجاح  ف��رض��ي��ات االح��ت��م��ال 
السياسي يف تنفيذ الربنامج احلكومي من 
خالل مساندة التحالف الوطين للربنامج 
احل���ك���وم���ي وت���أي���ي���ده امل��س��ت��م��ر مل��ش��اري��ع 
ال��ق��وان��ني وت��دع��ي��م��ه ل��ل��س��ي��اس��ات ال��ع��ام��ة 
ض��روري  ش��يء  وه��ذا  وإغنائها،  وتفعيلها 
ومهم وسيعود بالنجاح للتحالف الوطين، 
2- الضغط الشعيب املتصاعد والرافض 
للفعل السياسي بشكل عام قد يوحد قوى 
للتناحر  يدفعه  مم��ا  ال��وط��ين،  التحالف 
وال��ت��ق��اط��ع م���ن اج���ل امل��ن��اص��ب وامل���واق���ع 
يف  املشاركة  هلا  توفرها  ال��يت  وامل��ص��احل 

اجلهاز التنفيذي.
اطراف  على  االيراني  النفوذ  تراجع   -3
ليس عامل ضعف  الوطين،  التحالف  من 
وارب�����اك ب��اع��ت��ق��ادي، ب��ل م��ن امل��م��ك��ن ان 
جي���ر ال��ع��الق��ة ب���ني اط���راف���ه م���ن خ��الل 
ويساعد  داخله،  االوزان  تصفري  سياسة 
ويسوقه  احلزبي  االصطفاف  اع��ادة  على 
متيزه  باعتبار  وطنية  سياسية  كمؤسسة 
االط���راف مما  ك��ل  م��ن  عراقية  مبقبولية 
سياسي  ان��دم��اج  م��ش��روع  وجيعله  يقويه 

مهم مستقبال.

االحتماالت املستقبلية للتحالف الوطني

السيناريوهات املتوقعة ملستقبل العراق السياسي
الكتل السياسية العراقية تستمر بإنتاج األوهام اهلوليودية باحرتافية منقطعة النظري.. وثائق شرف! 
وسوق  العراق،  يف  اليومية  االخبار  لنشرات  احملورية  املوضوعات  هي  هذه  واصالحات.  وتوافقات 
االحاديث الشعبية يشهد صعودا كبريا السهم أكثر العبارات تداوال مثل “اإلصالح” و “حماربة الفساد” 

والقضاء على احملاصصة احلزبية فيما تسري عليمة تدوير األمساء منهية الصالحية بنجاح كبري.
الربملان العراقي رفض التشكيلة الوزارية اليت قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد فوضى شهدتها 
قاعة جملس النواب، اعقبها اعتصام من قبل برملانيني من كتل خمتلفة لرفض التشكيلة احلكومية 

كونها ال تليب “طموحات الشعب” حسب ما اعلنه بعض النواب وروجت له وسائل اعالم حزبية .
أن وراء رفض التشكيلة الوزارية سببني األول: ان هناك خالف حول اقتسام الغنائم السياسية فبعض 
الكتل وجدت ان التشكيلة احلكومية اجلديدة متثل خرقا لقواعد احملاصصة اجلديدة اليت يراد منها 
انتاج شرعية جديدة للوجوه الفاسدة. والسبب الثاني ان هناك بعض الساسة وجدوا انفسهم خارج 
اللعبة متاما فأرادوا صناعة ابطال جدد على وقع فوضى اإلصالح، فسوقوا لبطوالتهم كما فعل قبلهم 

كثريون بتظاهرات شكلية او تصرحيات ختديرية.
هذه اللعبة مل يكتب هلا النجاح بسبب تراكم النقمة الشعبية ضد الطبقة السياسية احلاكمة ومتزق 
اغلب األوراق اليت مثلت السبيل لصعود سلم السلطة لكثري من ساسة العراق، ويف كل األحوال فان 

الوضع السياسي يف العراق يتجه حنو خلق بيئة جديدة خمتلفة عن سابقتها اال انها حمفوفة بالكثري 
من املخاطر على الكتل السياسية والشعب أيضا.

وعلى كل حال فاملعروف ان أساس النجاح السياسي يف دول العامل املتقدمة هو مقدار ما حيققه رجل 
السياسة خلدمة األهداف القومية لبلده وجمتمعه، اما يف العراق فان اكسري احلياة السياسية هو 
تقديم علكة اللسنة الناس اليت ال تكل وال متل من احلديث يف كل شيء وهي نتاج للفشل املستمر 

منذ عقود طويلة .
تشكيل كتلة ما يسمى باحرار العراق بعد فشل التصويت على التشكيلة الوزارية اجلديدة واالعتصام 
النائب إسكندر  اكرب األعضاء سنا  برئاسة  النواب فضال عن عقد جلسة صورية  يف مبنى جملس 
وتوت متثل احدث طرق االلتفاف على املطالب الشعبية ال سيما وانها تريد استبدال الرئاسات الثالث 

بأسرع ما ميكن!. 
وهنا يطرح السؤال عن مدى جدية هذه الكتلة اجلديدة ؟ ولنفرتض انها ستنجح فهل تستطيع مترير 
قوانني مهمة مثل قانون األحزاب الذي لو مت اقراره لتجنبنا الكثري من ازمات البلد ... وال نستطيع 
تقدير العمر االفرتاضي هلذه الكتلة، وكل ما نعرفه ان األنظمة الفاسدة حينما جتد الشعب متعطشا 

لإلصالح تقوم بتوفري علكة سياسية لرتوي ظمأه او لتأجيل احلريق احملتوم.

كان من املقرر ان يتم التصويت على القائمة الوزارية اجلديدة اليت مت االتفاق 
عليها بني لكتل السياسية، بعد القائمة األوىل اليت ولدت ميتة، فقد انسحب 
مخسة من املرشحني فيها، ومت اغتيال البقية يف جلان الربملان النيابية من 

خالل قوانني املساءلة والعدالة وقضايا النزاهة وغريها.
القائمة الثانية مت االتفاق عليها بني قادة الكتل السياسية الرئيسية املشاركة 
يف السلطة، ماعدا التيار الصدري الذي يرفضها ومل يكن حاضرا أيضا يف 

حفلة التوقيع على وثيقة الشرف األخرية،
يف انتظار التصويت على القائمة الوزارية، وبني الشك واليقني يف التصويت 
اىل  بعدم حضوره  اجلمهورية  رئيس  تصريح  كان  التأرجح  ومصدر  عليها، 
جلسة التصويت، اوعدم حضور العبادي لعدم حتقق االتفاق الكامل بني الكتل 
يف مشاوراتها. فجأة يعتصم جمموعة من النواب يف جملسهم مطالبني بإقالة 
رئيس  اقالة  هو  ذلك  قبل  السائد  احلديث  كان  ان  بعد  الثالث،  الرئاسات 

الوزراء اذا مل يتحقق اإلصالح الشامل.
كيف بدأت تلك الضجة وهذا الصخب؟، حني علق رئيس الربملان العراقي 
سليم اجلبوري اجللسة الربملانية لغرض التصويت على الئحة من 14 مرشًحا 
لعضوية احلكومة قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي بعد التفاوض عليها مع 
رؤساء الكتل السياسية. رفض عدد كبري من النواب التصويت على الالئحة، 
مطالبني بالعودة اىل الئحة اوىل كان عرضها العبادي وتضمنت امساء 16 
مرشًحا من تكنوقراط ومستقلني فقط، لكنه اضطر اىل تعديلها بضغط من 

االحزاب السياسية اليت تتمسك بتقديم مرشحيها اىل احلكومة.
السياسية  اإلح���داث  بسبب  »ب��اب جهنم«  فتح  من  امل��واط��ن  ائتالف  وحي��ذر 
الربملان  م��ع  فقط  يتعامل  ان��ه  م��ؤك��دا  اىل خطورتها،  اش���ارة  األخ���رية، يف 

العراقي الذي يرتأسه سليم اجلبوري.
كتلة احلل النيابية تؤكد أن قرار اقالة رئيس جملس النواب سليم اجلبوري 

انقالب على الشرعية 
املوقف الكردي هو ضد كل ما حيدث بدءا من التغيري الوزاري وانتهاء باإلقالة 
املكونات  بنظام  التمسك  األكثر حرصا على  النواب، النهم  لرئاسة جملس 
الذي يؤكد عليه الدستور العراقي، وهو ما أشار اليه رئيس اجلمهورية فؤاد 
واهليئات  الدولة  دوائر  مبدأ احملاصصة احلزبية يف مجيع  )انهاء  معصوم 
املستقلة والسلك الدبلوماسي والعسكري واألمين مع حفظ توازن املكونات 

اليت حددها الدستور(.
لن يتغري شيء مامل يتم تعديل الدستور العراقي، وخاصة االثنني واألربعني 
يف  شكلت  اليت  الربملانية  اللجنة  بتعديلها  التوصية  اىل  انتهت  اليت  م��ادة 
الدورة السابقة، واذا مل يتم تعديل النظام االنتخابي والذي يسمح بوصول 
التغيري ال ميكن حدوثه، حتى  النواب، فان شيئا من  الفاشلني اىل جملس 
لو ذهبنا اىل حل احلكومة احلالية والذهاب اىل انتخابات مبكرة، فنفس 
يتم  النيابية خاصة وحتى االن مل  املقاعد  والكتل ستتنافس على  األح��زاب 

اإلعالن عن تشكيل حزب جديد بعد تشريع قانون األحزاب. 

ما يحدث اآلن يف 
العراق..!

د. احمد عدنان امليالي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

حيدر الجراح

مسلم عباس 
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تعد عملية التحول السياسي يف العراق بعد 
العام 2003 عملية حتول دميقراطي. وعلى 
السابق  بالنظام  اإلط��اح��ة  أن  م��ن  ال��رغ��م 
وبالقوة  دمي��ق��راط��ي��ة  غ��ري  بطريقة  ك��ان��ت 
العسكرية، إال أن دكتاتورية النظام وتسلطه 
على الشعب أعطتا الشرعية هلذا التغيري 
يف صور التحول الدميقراطي. هذا التغيري 
الواحد  احلزب  دكتاتورية  من  العراق  نقل 
تعددية  إىل  احل��اك��م  الشخص  وان��ف��رادي��ة 
زعيم  أو  احل��زب  رئيس  وسلطة  األح���زاب 
ال��ك��ت��ل��ة، ح��ت��ى أص��ب��ح ال��ربمل��ان واحل��ك��وم��ة 
احل��زب��ي��ة  للمحاصصة  ره��ي��ن��ة  وال��ق��ض��اء 
وال��ط��ائ��ف��ي��ة، وه���ذا ب����دوره ق��د ام��ت��د على 
من  نوعًا  خلق  ال��دول��ة، مما  مؤسسات  كل 
للمفسدين؛  التوافقية  السياسية  احلصانة 
ب��س��ب��ب س��ل��ط��ة رئ���ي���س احل�����زب أو زع��ي��م 
الكتلة، اليت فاقت سلطة الدستور والقانون 
على  والتسرت  األوام���ر  وتنفيذ  إع��ط��اء  يف 
الفساد. إن “زعماء الكتل السياسية، كانوا 
يف جممل حمطات عراق مابعد دكتاتورية 
احلزب الواحد أصحاب القرار الفصل يف 
وتوافق  احلكومة  تشكيل  حم��ادث��ات  أغلب 
بنواب  أدى  األم��ر  ه��ذا  السياسية.  ال��ق��وى 
الربملان إىل أن يصبحوا مقيدين بسياسة 
التوافقات وإرادة الكتل األخرى، وهي إرادة 
غالبًا ما حيددها زعيم هذه الكتلة أو تلك، 
الكتل؛  لتلك  امل��ك��ون��ة  األح����زاب  رؤس���اء  أو 

القوى  داخ���ل  الدميقراطية  لغياب  ن��ظ��رًا 
السياسية النافذة يف البالد.

ال�������وزراء يف احل��ك��وم��ة  أن  ن����رى  ول���ذل���ك 
تلك،  أو  ال��ك��ت��ل��ة  ه���ذه  رئ��ي��س  ب��ه��م  يتحكم 
وه���م م��س��ؤول��ون أم����ام أح��زاب��ه��م وزع��م��اء 
أو عمل  ال��وزراء  أم��ام رئيس  كتلهم، وليس 
ال�������وزارة، ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ال������وزارة ممثلة 
األح��وال.  أغلب  الوزير يف  سياسيًا حلزب 
ال��ربمل��ان،  بالنسبة ألع��ض��اء  ك��ذل��ك احل���ال 
والرقابي،  التشريعي  دوره��م  غيبوا  الذين 
الكتل يف  بأمر زع��م��اء  ي��أمت��رون  وص���اروا 
مما  وتشريعها،  القوانني  على  التصويت 
والتنفيذية،  التشريعية  السلطتني  أفسد 
عن  فضاًل  الشعبية،  اإلرادة  عن  وأبعدها 
أصبح  ثم،  ومن  القضائية.  السلطة  فساد 
هناك إرباك وخلل يف بنية الدولة العراقية 
القوى  ك��ل  أفقد  مم��ا  السياسي،  والنظام 
الدولة  إدارة  السياسية طريق الصواب يف 
اجلمعية،  والرؤية  والدستور  للقانون  وفقًا 
وأدى إىل تغييب املشروع الوطين. أن ٌأوىل 
ال��ع��راق هي حباجة  خطوات اإلص��الح يف 
السياسية  ل��أح��زاب  س��ي��اس��ي  وع���ي  إىل 
ودور  الشعب  ل��ن��واب  وإدراك  ووع��ي  أواًل، 
الربملان ثانيًا، وكذلك وعي وإدراك للكابينة 
ال����وزاري����ة وع��م��ل احل��ك��وم��ة يف االم��ت��ث��ال 
ل��ل��ق��ان��ون وال���دس���ت���ور؛ ألن وع���ي ال��ربمل��ان 
ل�����دوره، واخل�����روج م���ن إط����ار ال��ت��واف��ق��ات 

االمتثال  وع���دم  واحمل��اص��ص��ة،  السياسية 
اللبنات  ت��ع��د  احل����زب،  أو  ال��ك��ت��ل��ة  ل��زع��ي��م 
األوىل يف بناء العملية السياسية يف العراق 
احملاصصة  عن  بعيدًا  دميقراطي،  بشكل 
هو  الربملان  تفعيل  ف��إن  ولذلك،  احلزبية. 
خطوة أساسية يف طريق اإلص��الح، وهذه 
اخلطوة لن تتحقق إال بضرب احملاصصة 
احل��زب��ي��ة داخ����ل ال���ربمل���ان واخل������روج عن 
ف���إذا ما  ال��ك��ت��ل.  ل��زع��م��اء  ال��ط��اع��ة العمياء 
ستلقي  فبالتأكيد  اخل��ط��وة،  ه��ذه  حتققت 
بشكل  التنفيذية  السلطة  على  بضالهلا 
إجيابي، ومن ثم ستعطي قوة كبرية للسلطة 
يف  والنزاهة  الرقابية  واهليئات  القضائية 
عن  بعيدًا  واملقصرين  املفسدين  حماسبة 
سلطة ورقابة رؤساء الكتل وإرادة األحزاب 
تساؤاًل  نطرح  أن  وعليه، ميكن  السياسية. 
يشغل باَل الكثريين، أال وهو: هل تكون ثورة 
“وثقافة  ثقافية،  ث��ورة  املعتصمني  ال��ن��واب 
ج���دي���دة ل��ك��س��ر احمل���اص���ص���ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
زع��م��اء  وإرادة  س��ل��ط��ة  وك��س��ر  واحل��زب��ي��ة 
ال��ك��ت��ل واألح������زاب ال��س��ي��اس��ي��ة داخ����ل قبة 
الرقابة  األخ��ري يف  دور  لتفعيل  ال��ربمل��ان”، 
احلكومة؟.  وتقويم  واحمل��اس��ب��ة  والتشريع 
وهل إن املعتصمني “النواب” أدركوا دورهم 
ال��ربمل��ان��ي ب��ض��رورة إن��ه��اء احمل��اص��ص��ة يف 
جملس النواب أواًل؟، أم إن هذه الثورة هي 

حماصصة وتكتل من نوٍع آخر؟.

إنهاء الدكتاتورية الجديدة: الخطوة 
األوىل لطريق اإلصالح

إىل أين تتجه بوصلة األحداث يف العراق؟؟
أكثر  باتت  نيسان 2003  بعد  لكنها  العراقيني،  ثقافة املظاهرات واالحتجاجات جديدة على  مل تكن 
حصورا وتأثريا يف املشهد السياسي، يف السابق كانت األنظمة العسكرية اجلمهورية وامللكية ال تسمح 
بالقيام بالتظاهر، ومع ذلك قامت اجلماهري مبمارسة هذا احلق وإن حدث ذلك يف فرتات متباعدة، 
ولكن يف التجربة السياسية اجلديدة، صار حق التظاهر اكثر حضورا واكثر ممارسة مما كان عليه 

ابان األنظمة السابقة.
وقبل اخلوض يف أسباب ما حيدث اآلن يف جمال االعتصام، قد يتساءل احدهم ما هو املعين بذلك، 
يرى احد الكتاب يف تعريفه انه مظهر احتجاجي ضد سياسة ما عن طريق االحتالل السلمي ملكان أو 
مقر يرمز إىل اجلهة اليت متارس السياسة موضع االحتجاج. وكثريا ما تلجأ اجلماعات املعتصمة إىل 
التقدم مبطالبها وشعاراتها ألجهزة اإلعالم وإشعار الرأي العام بأهدافها عن طريق الصحافة وأجهزة 
اإلعالم، وقد شاع هذا النوع من االحتجاج يف الواليات املتحدة والسيما ضد سياسة التفرقة العنصرية 

يف األماكن العامة كاملطاعم، األمر الذي كان يلحق الضرر املادي باملؤسسات املعنية.
قد يكون ما حيدث يف الربملان العراقي اآلن نتيجة لالعتصام اجلماهريي األكرب، حيث بات السياسي 
الربملاني على وجه اخلصوص، يعرف مدى جدية اخلطر الذي ميثله اعتصام املاليني من اجلماهري 
يف ساحة التحرير وقرب املنطقة اخلضراء، وهناك كما ُيقال من حياول أن يركب املوجة كي حيقق 

فوائد سياسية، ، فاحلقيقة مل يعد الشعب يثق أو يطمئن لقادته بعد أن ملست اجلماهري ملس اليد، 
تفضيل الطبقة السياسية بسلطاتها الثالث )التنفيذية، التشريعية، القضائية(، ملصاحلها على حساب 
مصلحة الشعب، حلني تثبت هذه الطبقة العكس، ورمبا حماولة االعتصام اليت ميارسها اآلن عدد 
من النواب داخل قبة الربملان وإقالتهم لرئيسهم، تأتي يف باب )الصحوة املتأخرة(، اليت قد ال حتمل 

العالج املطلوب لأوضاع املعقدة.
الكل يريد االصالح، لكن حتقيق هذا املطلب ينبغي أن ال يدخل البالد يف دوامة من املخاطر والصراعات 
والفوضى، ألن العراقيني مل يعودوا قادرين على حتّمل املزيد من اخلراب، حيث ينبغي أن تتم معاجلة 

األمر حبالة انضباط عالية، على أن يبقى االصالح والقضاء على الفساد هدفا أساسيا للجميع.
اخلالصة حنتاج أن يسري العراق يف املسار السليم، وهذا حمكوم بسلوك الطبقة السياسية، وحرصها 
على سالمة البالد، واهمية حتقيق االصالح، واحلرص على مطالبات الشعب واجلماهري، مع االبتعاد 
عن اساليب العنف بكل اشكاله اللفظية واملادية، واعتماد احلوار البّناء ضمن األطر القانونية، كون 
البلد غري قادر على حتمل اعباء جديدة من الفوضى واخلراب، فمسؤولية الطبقة السياسية وكبار 
بالعراق من هذا الوضع الشائك واملعقد اىل بر السالم بأقل ما ميكن من  القوم تستدعي اخلروج 

اخلسائر. 

التيار الصدري  باملفاجئة متثلت بدخول زعيم  يقال عنها  اقل ما  خطوة 
األح��د  مساء  ب��غ��داد  يف  اخل��ض��راء  املنطقة  إىل  ال��ص��در  مقتدى  السيد 
وأجنبية،  اليت تضم اجملمع احلكومي وسفارات دول عربية  27 مارس، 
العراقي  ال��وزراء  ونصب خيمة لالعتصام يف داخل املنطقة لدفع رئيس 
باختاذ خطوات عملية لإلصالح، ويف إجراء مفاجئ أقدم جملس النواب 
الكابينة  لعرض أمساء  برملانية  لتحديد جلسة  التالي  اليوم  العراقي يف 
الوزارية اجلديدة كفرصة أخرية لرئيس الوزراء للحضور جمللس النواب 
مع األمساء للتصويت عليها، بعد أن كان االتفاق املعطى لرئيس احلكومة 

أقصاها أسبوعني.
يبدو أن السيد الصدر انطلق من النجف اليت قل ما خيرج منها بتفاهم 
أو بعلم مرجعية النجف على اقل تقدير )حسب رأي بعض احملللني( فقد 
شهدت السنوات األخرية تنسيقا واضحا بني املرجعية الشيعية يف النجف 
واملتمثلة مبرجعية السيد السيستاني الزعيم األعلى للطائفة الشيعية يف 
العامل والقائد الشاب السيد الصدر، واخلطوات التصعيدية لأخري أمر 
انه يدرك  املرجعية بشكل شبه مؤكد، كما  يتجاوز فيها رأي  أن  الميكن 
بأن وعده ووعيده يف حال عدم موافقة املرجعية عليه فأنها ستسبب له 

إحراجا أو مأزقا يف عدم قدرته على السري يف الطريق لنهاية املطاف.
السيد الصدر حضر إىل بغداد رغم خطورة الوضع وسبقه إليها عشرات 
ظهور  محاسا  زاده���م  ومم��ا  كمعتصمني  وأتباعه  مناصريه  م��ن  اآلالف 
زعيمهم يف هذه الساحة اليت حتمل رمزية كبرية كونها متثل قلب العاصمة 
العراقية، وحضوره بعد ثالثة عشر عام من التغيري السياسي كانت مبثابة 
إعالن عن موسم جديد من العمل امليداني للتيار بشكل يظهره قوة حملية 

تتفوق على اجلميع وتنافس قوة تدخالت اإلقليم.
ان الذي يؤرق الزعيم الشيعي إن أي خطا يف سلوك أي الطرق قد يكون 

قاتال بل قد يسرع يف إسقاط السقف ومضاعفة آثاره بدال من تقويته.
قد تعطي إشارات الصدر شيئا من احلل هلذا التعقيد يف املسألة فاملتتبع 
املؤسسة  دعم  على حماولته  تركز  اشهر  الستة  من  أكثر  منذ  خطاباته 
العسكرية واعتبار املساس بالقوات األمنية مساس به شخصيا يف خطبته 
وخصوصا  لالعتصام  اخلضراء  للمنطقة  دخوله  سبقت  ال��يت  األخ��رية 
مع  املتكررة  ولقاءاته  كتلوي  أو  أي صراع سياسي  وإبعادها عن  اجليش 
العبيدي مؤشر مهم يف ذلك،  الدفاع خالد  قادة عسكريني ومنهم وزير 
فعلى ما يبدو انه حياول فصل العمل العسكري والقتال يف مناطق تنظيم 
داعش اإلرهابي عن التشكيلة احلكومية ووضعها )اخلضرائي( يف بغداد 

أصبح جليا واضحا.
تهيئة الحتمالية السري يف الطريق للنهاية مع حكومة السيد العبادي مبا 
توعد به ويف نفس الوقت التشديد على بقاء املؤسسة العسكرية بعيدا عن 
أي اضطراب حيدث وإدام��ة زمخها يف املعارك اجلارية ضد داعش يف 

مناطق مشال وغرب البالد. 

العراق والوصول اىل 
خط النهاية

عدنان الصالحي 

ميثاق مناحي العيساوي 

العراق
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عربي 

زي����ارة امل��ل��ك ال��س��ع��ودي س��ل��م��ان ب��ن عبد 
العزيز اىل مصر اثارت جداًل كبريًا بني 
االوساط السياسية واالعالمية يف مصر، 
بالتنازل  السيسي  حكومة  اتهم  فالبعض 
عن املوقع احملوري ملصر مقابل احلصول 
على امل��زي��د م��ن االم����وال واالس��ت��ث��م��ارات 
السعودية فيما اتهمت السعودية بالتعاون 
سلمان  جسر  بناء  اج��ل  من  اسرائيل  مع 

الذي سريبط بني السعودية ومصر.
ترسيم  اتفاقية  بتوقيع  الزيارة  واستهلت 
احلدود البحرية بني مصر والسعودية ما 
اثارت جدال كبريا يف مصر ما بني مؤيد 
القاهرة  أق��رت  بعدما  خاصة  وم��ع��ارض 
للمملكة  وصنافري  تريان  جزيرتي  بتبعية 
املصرية  للسيطرة  ختضعان  كانتا  بعدما 

منذ فرتة طويلة.
هامش  على  االتفاقية  ال��دول��ت��ان  ووق��ع��ت 
زي����ارة امل��ل��ك ال��س��ع��ودي س��ل��م��ان ب��ن عبد 
بيان  يف  مصر  وق��ال��ت  للقاهرة.  العزيز 
ال���وزراء إن الرسم الفين  أص��دره جملس 
وق��وع جزيرتي  أسفر عن  احل��دود  خلط 
امل��ي��اه اإلقليمية  وت����ريان داخ���ل  ص��ن��اف��ري 

للسعودية.
اشتعلت  ما  اإلع��الن سرعان  وعقب ذلك 
امل��ع��ارك اجل��دل��ي��ة ب��ني م��ع��ارض��ي حكومة 
السيسي  ال��ف��ت��اح  امل��ص��ري عبد  ال��رئ��ي��س 
ومؤيديها على مواقع التواصل االجتماعي 

ي��راه دليال على  ك��ل ط��رف مب��ا  واستعان 
صحة موقفه.

ودشن منتقدو االتفاقية ومسا )هاشتاج( 
#عواد_باع_ يقول  وفيسبوك  تويرت  على 
أرض��ه وذل��ك يف إش��ارة إىل أغنية شعبية 
ي��ف��رط يف أرض��ه  م��ن  ت��ن��دد بكل  مصرية 
يبيع  م��ن  أن  إىل  كلماتها  معاني  وت��ش��ري 
أرض��ه ال يقل يف اجل��رم عمن يفرط يف 
لوثائق  نسخا  املعارضون  ونشر  عرضه. 
ت��ارخي��ي��ة وم��ل��ف��ات ت��دع��م وج��ه��ة نظرهم 
من بينها تسجيل صوتي للرئيس الراحل 
مجال عبد الناصر يقول فيه إن “مضايق 

تريان مياه إقليمية مصرية”.
ويف امل��ق��اب��ل داف���ع م��ؤي��دو ال��س��ي��س��ي عن 
االتفاقية وقالوا إن السيسي مل يفرط يف 
أن  إىل  مشريين  يبيعها  ومل  مصر  أرض 
وكانتا  األس��اس  اجلزيرتني سعوديتان يف 
وليس  املصرية  للحماية  فقط  ختضعان 

للسيادة املصرية.
وانتقل اجلدل من االنرتنت إىل شاشات 
ال��ت��ل��ف��زي��ون م��ن��ذ م��س��اء ال��س��ب��ت، وق��ال��ت 
هايدي فاروق املستشارة السابقة برئاسة 
اجل��م��ه��وري��ة ل��ق��ض��اي��ا احل�����دود ال��دول��ي��ة 
ل��ل��ح��دود يف مداخلة  ال��ع��اب��رة  وال���ث���روات 
الفضائية  .يتيف(  )أون  قناة  مع  تليفونية 
املئة.”  يف  مئة  مصريتان  “اجلزيرتني  إن 
وزوجها  سلمت  إنها  املستشارة  وأضافت 

السفري مدحت القاضي للحكومة املصرية 
أكثر من سبعة آالف وثيقة من عام 2006 
تثبت  وثائق  بينها  ومن   2008 عام  وحتى 
أحقية مصر يف جزيرتي تريان وصنافري.

ام���ا ال���ل���واء امل��ت��ق��اع��د ع��ب��د امل��ن��ع��م سعيد 
ال���ق���وات املسلحة  رئ��ي��س ه��ي��ئ��ة ع��م��ل��ي��ات 
األسبق فقال يف مقابلة مع حمطة )دريم( 
مئة  “مصريتان  اجلزيرتني  إن  الفضائية 

باملئة.” 
قاويش  ح��س��ام  السفري  داف���ع  جانبه  م��ن 
املتحدث باسم جملس الوزراء املصري عن 
تلفزيونية  تصرحيات  يف  وق��ال  االتفاقية 
ي��وم األح���د “ل��ي��س ه��ن��اك أي ش��ك يف أن 
اجلانب املصري حريص على كل شرب يف 
حدوده سواء كانت يف الرب أو يف البحر وال 

ميكن أبدا التفريط يف هذه اجلزر.” 
خالد  احلقوقي  والناشط  احملامي  وق��ال 
أقام  إن��ه  روي��رتز  لوكالة  علي يف تصريح 
دعوى قضائية ضد االتفاقية معتربا أنها 
متثل خرقا للدستور. فيما تنص املادة 151 
الناخبني لالستفتاء  أنه “جيب دعوة  على 
على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق 
حبقوق السيادة. وال يتم التصديق عليها إال 
بعد إعالن نتيجة االستفتاء باملوافقة ويف 
مجيع األحوال ال جيوز إبرام أية معاهدة 
عليها  يرتتب  أو  الدستور  أحكام  ختالف 

التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”. 

السعودية يف مصر.. 
اعادة رسم الخريطة 

وبسط النفوذ

حزب اهلل والسعودية.. مواجهة مفتوحة النهاية
مل تكن اللهجة التصعيدية من قبل السعودية ضد حزب اهلل مستغربة لدى مجيع املتابعني، بل يعترب 
ح��دوث ص��دام عسكري بني  متوقعا  وك��ان  متأخرة  بتجريم حزب اهلل  املتعلقة  السعودية  ال��ق��رارات 
اللدود هلا يف حني يعترب  العدو  الطرفني منذ سنوات، فالسعودية تعترب حزب اهلل امتدادا إليران 
حزب اهلل اململكة السعودية بانها الوجه العربي لالستعمار الغربي وانها الراعي الرمسي للجماعات 
االرهابية التكفريية اليت تفتك بالشيعة وتشن عليهم حرب ابادة مجاعية مستهدفة املدنيني الشيعة 

يف كل ارجاء العامل وخاصة يف العراق.
لطبيعة  تعود  العسكرية ألسباب  املواجهة  يتطور اىل  انه مل  اال  الطرفني  بني  ورغم اخلالف احلاد 
التوازنات السياسية يف املنطقة، فخالل السنني املاضية مل ختتل موازين القوى يف املنطقة كما هي 
ومن  االوىل  العرب  باعتبارها قضية  فلسطني  استعادة  يدور حول  الصراع  فكان حمور  االن،  عليه 
يتحدث بلغة تصعيدية ضد اشقائه العرب يكون كالمه مرفوضا، حتى وان تعلق ذلك حبزب اهلل، 
اال ان احداث ما يسمى بالربيع العربي خلطت االوراق واث��ارت بركان العداء السعودي ضد حزب 
اهلل فاستغلت تدخله يف سوريا من اجل اضفاء صفة طائفية على عمله وخالل مخس سنوات ضخت 
القنوات االعالمية اليت تعتاش على املال السعودي رسائل شوهت صورة احلزب لدى اجلمهور العربي 
ورمست له صورة قامتة باعتباره معتديا على الشعب السوري حبسب ما يروج له االعالم السعودي. 

ورغم كل هذا التشويه لصورة احلزب اال انه بقي صامدا وبات من اهم الالعبني السياسيني على 
الساحة اللبنانية فيما اصبح قطبا اقليميا يوازي حضوره العسكري واالجتماعي وزن دول خليجية، 
ومع احتدام الصراع مع ايران ورغبة السعودية لالنتقام من كل حلفائها يف املنطقة جلأه السعودية 
اىل جتريم حزب اهلل ووضعه على قائمة االرهاب العربية يف قرار وصف بانه خيدم مصلحة اسرائيل 

ويكشف الوجه احلقيقي للمملكة السعودية.
وزراء  اعترب  ؛  إرهابية”  “منظمة  احل��زب  باعتبار  اخلليجي  التعاون  جملس  ق��رار  من  أسبوع  وبعد 
إرهابية”، وسط حتفظ من  اللبناني “جمموعة  )آذار مارس 2016 (حزب اهلل  العرب يف  اخلارجية 
لبنان والعراق ومالحظة من اجلزائر. وأعلن وكيل وزارة اخلارجية البحرينية وحيد مبارك سيار خالل 
مؤمتر صحايف تال فيه املقررات الصادرة عن اجتماع وزراء اخلارجية العرب أن “القرار الصادر من 

جملس اجلامعة يتضمن تسمية حزب اهلل “إرهابيا”.
وهذان القراران جاءا يف أعقاب وقف السعودية مساعدات عسكرية للبنان بسبب مواقف “مناهضة” 
هلا محلت مسؤوليتها للحزب الشيعي، ودعوة عدد من دول اخلليج مواطنيهم إىل عدم زيارة لبنان، و 
اختتمت محلة القرارات السعودية ضد حزب اهلل بقرار جامعة الدول العربية اعتبار احلزب منظمة 

ارهابية وكالعادة رفض العراق ولبنان القرار.

اخذ  يريدون  اك��راد سوريا  ان  يبدو  استبعادهم من حمادثات جنيف  بعد 
تعلن  أن  املتوقع  إنه من  أكراد  قال مسؤولون  بايديهم، حيث  املبادرة  زمام 
نظاما احتاديا  البالد  أك��راد سوريا يف مشال  املناطق اخلاضعة لسيطرة 
قريبا فيما يعقد مؤمتر ملناقشة اليات اعالن فيدرالية كردية مشال سوريا. 
وتهدف هذه اخلطوة لدمج ثالث مناطق كردية يف مشال سوريا من خالل 
ترتيبات احتادية ومن املؤكد أنها ستثري قلق تركيا اليت ختشى أن يذكي 

نفوذ األكراد يف سوريا النزعة االنفصالية بني األقلية الكردية الرتكية.
قال مستشار الرئاسة املشرتكة يف حزب االحتاد الدميوقراطي، سيهانوك 
ديبو، إن املناطق املعنيَة بالفدرالية هي املقاطعات الكردية الثالث، يضاف 
ال��دمي��وق��راط��ي��ة يف  س��وري��ا  ق���وات  م��ؤخ��رًا  عليها  م��ن��اط��َق سيطرت  إليها 
حمافظيت احلسكِة وحلب. واملقاطعاُت الكرديُة الثالث هي:- كوباني بريف 
حلَب الشمالي -عفرين بريف حلَب الغربي - منطقة اجلزيرة يف احلكسة.

أما الواليات املتحدة قالت إنها تعارض إقامة االكراد منطقة للحكم الذاتي 
يف مشال سوريا لكنها قد تقبل مثل هذا اإلجراء إذا اتفق السوريون أنفسهم 

على ذلك يف نهاية املطاف. 
روسيا هي االخرى ترفض اعالن فدرالية من جانب واحد لكنها ال تعارض 
اقامة فدرالية سورية يف حال اتفق السوريون على ذلك وهو ما يؤشر اىل 
وجود طبخة امريكية روسية لتقسيم سوريا ، ال سيما و ان موسكو تؤكد 
دائما على أن يشارك األكراد بصفتهم أحد الالعبني احملوريني يف التسوية 

السورية بأسرع وقت يف عملية مفاوضات جنيف. 
من جانبه شدد دميرتي بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي 
على ظرورة اختاذ القرارات بشأن الفدرالية يف إطار عملية شاملة تشارك 
سوريا،  أراض��ي  يف  تسكن  اليت  واإلثنية  الطائفية  اجملموعات  كافة  فيها 

ومنهم األكراد والشيعة والسنة والعلويون والدروز واآلخرون.
وتقوم خماوف دمشق على االعتقاد بأن مبادرة األكراد قد تطرح مسألة 
حتويل الدولة السورية إىل دولة فيدرالية، هذا ما التوافق عليه قطعا حكومة 
احلكومة  إن  واملغرتبني  اخلارجية  وزارة  ق��ال مصدر يف  إذ  األس��د.  بشار 
السورية حتذر أي طرف تسول له نفسه النيل من وحدة أرض وشعب سوريا 
حتت أي عنوان كان مبن يف ذلك اجملتمعون يف مدينة الرميالن- حمافظة 
احلسكة. وعلل املصدر يف تصريح لوكالة سانا، أن طرح موضوع االحتاد أو 
الفيدرالية سيشكل مساسا بوحدة األراضي السورية األمر الذي يتناقض 

مع الدستور واملفاهيم الوطنية والقرارات الدولية.
وتؤكد دمشق على ان أي إعالن يف هذا االجتاه ال قيمة قانونية له ولن يكون 
له أي أثر قانوني أو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي طاملا أنه ال يعرب عن 
إرادة كامل الشعب السوري بكل اجتاهاته السياسية وشرائحه املتمسكني 

مجيعا بوحدة بالدهم أرضا وشعبا.

فيدرالية االكراد 
ومشاريع تقسيم 

سوريا

مسلم عباس 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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دولي 

ودول  األوس����ط  ال��ش��رق  منطقة  ش��ه��دت 
اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة ث����الث زي������ارات ه��ام��ة 
نيسان  شهر  خ��الل  أمريكيني  مل��س��ؤول��ني 
اجلاري، األول لوزير اخلارجية األمريكي، 
)ج���ون ك���ريي( 6 ن��ي��س��ان، ال��ث��ان��ي��ة ل��وزي��ر 
منتصف شهر  ك��ارت��ر(  )آش��ت��ون  ال��دف��اع 
نيسان، والثالثة واالهم كانت زيارة الرئيس 
نيسان،  يوم 21  اوباما(  )باراك  األمريكي 
ان ه��دف زي���ارة ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي كما 
هو معلن يف وسائل اإلع��الم هي حلضور 
ق��م��ة جم��ل��س ال���ت���ع���اون اخل��ل��ي��ج��ي وال���يت 
سلمان  امللك  برئاسة  الرياض  يف  عقدت 
ب��ن عبد ال��ع��زي��ز، وحب��ث ال��ت��ع��اون األم��ين 
منذ  اجمللس  ودول  املتحدة  ال��والي��ات  بني 
 2015 عام  أوباما  استضافها  اليت  القمة 
جهود  تكثيف  وملناقشة  ديفيد،  كامب  يف 
وال��ص��راع��ات  “داع�����ش”  تنظيم  م��واج��ه��ة 
اإلقليمية وسبل تقليل حدة التوتر الطائفي 
يف املنطقة. ج��اءت ه��ذه ال��زي��ارة يف ضوء 
ح�����دوث ت����ط����ورات ه���ام���ة ع��ل��ى م��س��ت��وى 
السورية  القضية  وأهمها  املنطقة،  قضايا 
السعودية  م��ل��ك  زي����ارة  ك��ذل��ك  وال��ي��م��ن��ي��ة، 
جزيرتي  إع���ادة  على  واالت��ف��اق  للقاهرة 
من  عقود  بعد  للسعودية  ت��ريان وصنافري 
أهمية  وت��أت��ي  عليها،  امل��ص��ري��ة  ال��س��ي��ادة 

الزيارة للدولتني من عدة جهات منها:
ت���وت���ر ال���ع���الق���ة بني  ب������وادر  1- خت��ف��ي��ف 

قرار  مشروع  بسبب  وواشنطن  ال��ري��اض 
مبحاكمة  يسمح  األمريكي  الكونغرس  يف 
ال���ت���ورط يف  بتهمة  س��ع��ودي��ني  م��س��ؤول��ني 

أحداث ال� 11 من أيلول/سبتمرب 2001.
2- م��ن��اق��ش��ة م���وض���وع خ���ارط���ة ال��ش��رق 
األوسط اجلديد واالتفاق عليها والتنسيق 
ب��ني ال��ت��ح��ال��ف ال���دول���ي ب��ق��ي��ادة ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة وال��ت��ح��ال��ف اإلس���الم���ي ب��ق��ي��ادة 
ال��س��ع��ودي��ة وحت��دي��د األه����داف واخل��ط��ط 
احل��رب ضد  التحالفني يف  بني  املشرتكة 

اإلرهاب.
3- حتاول السعودية ودول جملس التعاون 
التأكيد  الزيارة  هذه  خالل  من  اخلليجي 
أمريكا،  مع  االسرتاتيجي  حتالفها  على 
ألمريكا  ميكن  وال  هل��ا،  مهمة  دول  وإن��ه��ا 

االستغناء عنها يف أحداث املنطقة.
وال��س��ع��ودي��ة  ع��ام��ة  اخل��ل��ي��ج  دول  إن   -4
خاصة حتاول أيضا الضغط على اجلانب 
النووي  االتفاق  تعديل  اجل  من  األمريكي 
مع إيران، اليت تعدها دول اخلليج تهديدا 

مباشرا هلا.
أن  ال��زي��ارة  ه��ذه  م��ن  السعودية  رغبة   -5
تقدم أكثر من صفقات السالح للرياض، 
ملشروعها اجلديد وهو احللف اإلسالمي 
الدعم  أي  السياسي  املستوى  على  س��واء 
املعنوي، كذلك الدعم العسكري باملعدات 
املتطورة، هذا احللف الذي ضم 35 دولة.

6- حبسب املراقبني السياسيني فان هذه 
التطورات يف  الوقت مع  ه��ذا  ال��زي��ارة يف 
املنطقة تنبأ حبصول أمر كبري يف املنطقة 
خالل الفرتة القادمة، خاصة وإن الواليات 
امل��ت��ح��دة ت��ري��د ح��س��م م��ع��رك��يت امل��وص��ل 
والرقة قبل مغادرة اوباما للبيت األبيض، 
دعم  إىل  حباجة  اوباما  فالرئيس  وبهذا 
اجملموعات  أف��راد  على  للضغط  سعودي 
للتعاون  س��وري��ا  يف  هل��ا  التابعة  املسلحة 
مع أمريكا ضد داعش، لتحرير املوصل، 
لكي حيقق الرئيس اوباما نصرا ميكن إن 

يساعد حزبه يف االنتخابات القادمة.
على  احل��ص��ول  اخل��ل��ي��ج  دول  7- حت����اول 
الدعم األمريكي املطلق لدورها يف سوريا 

واليمن.
واشنطن  عالقة  تعيد  لن  الزيارة  هذه  إن 
بالرياض إىل سابق عهدها، وأن السياسة 
أوباما،  برحيل  كثريا  تتغري  لن  األمريكية 
خ��اص��ة وان ال��رئ��ي��س األم��ري��ك��ي ك��ان قد 
إنهاء  إي��ران والسعودية على  حث كال من 
وعليهما  ج��ريان  إنهما  وأك��د  خالفاتهما، 
املنطقة، وهذا يدل على  التعايش معا يف 
األمريكية  السياسية  يف  تغري  هناك  ان 
جتاه دول اخلليج وعلى رأسها السعودية، 
سياستها  تبين  أن  اخلليج  دول  على  وان 
تغري  ض���وء  ع��ل��ى  املستقبلية  اخل��ارج��ي��ة 

السياسة األمريكية. 

قراءة يف زيارة )اوباما( للخليج

ثالثة اسباب وراء شراء أمريكا للماء الثقيل من إيران..!
بعد مخسة أيام فقط من اعالن االحتاد األوربي وايران توقيع اتفاق مشرتك حول التعاون النووي بني 
الطرفني؛ جاءت الواليات املتحدة االمريكية لتأكد ان قبلة العامل الغربي يف الشرق االوسط ستكون ايران، 
إذ أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية أن واشنطن عقدت صفقة لشراء 32 طن من املاء الثقيل من إيران يف 
صفقة بلغت 8.6 مليون دوالر. القرار األمريكي هذا يفصح عن السياسة االمريكية املستقبلية يف منطقة 
الشرق األوسط ويؤسس لعهد جديد من العالقات يف هذه املنطقة املشتعلة حبروب طائفية،. وال نعرف 
القرار، ورمبا فكر األمري حممد بن سلمان ولي ولي  ماذا كان رد فعل املسؤولني السعوديني على هذا 
العهد بشن “عاصفة واشنطن” ردًا على التدخالت اإليرانية يف شؤون احللفاء الغربيني للرياض من خالل 

حماولة طهران تعزيز تواجدها يف سوق الصفقات السياسية واالقتصادية هناك.
اما احلزب اجلمهوري فسارع اىل معارضة هذه الصفقة إذ انتقد بول ريان رئيس جملس النواب األمريكي 
آخر غري  “تنازال  الصفقة متثل  تلك  أن  معتربا  أوباما  ب��اراك  الرئيس  إدارة  للحزب اجلمهوري  املنتمي 

مسبوق ألهم رعاة اإلرهاب يف العامل”.
أن هلذه الصفقة النووية االمريكية اإليرانية ثالثة مؤشرات تندرج ضمن متغريات املنطقة والعامل وهي 

كاالتي:
* العداء اإليراني إلسرائيل ليس خافيا على أحد، وقد اعترب مؤمتر “تغيري قواعد اللعبة” الذي ينظمه 

معهد دراسات األمن القومي يف تل أبيب بان إيران وحزب اهلل ميثلون خطرًا رئيسيا ألمن الكيان الصهيوني، 
وبالتالي فانه من غري املمكن ان تعقد صفقات نووية من هذا النوع من دون االخذ يف عدة اعتبارات أهمها 
احلصول تطمينات من اجلانب اإليراني بعدم املساس بالقضايا اجلوهرية لأمن اإلسرائيلي وقد تكون 
إيران وافقت ضمنيا على ذلك بعد ان ذاقت حالوة االنفتاح االقتصادي وحتوهلا اىل مركز استقطاب 

عاملي.
قائمة  للرتاجع ضمن  طريقه  فالنفط يف  السعودية  وخاصة  اخلليجيني  بيد  تعد  مل  الطاقة  مصادر   *
املصادر الثانوية، والبحث يدور اليوم عن مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة النووية او الطاقة الشمسية 

والطلب على الغاز الطبيعي يف تزايد مستمر. 
ويشكل الغاز الطبيعي حوالي 24% من خليط مصادر الطاقة العاملي مقابل حوالي 32.5% للنفط و%30 
للفحم احلجري. وتشري التقارير االقتصادية اىل ان منو الطلب العاملي على الغاز الطبيعي سيكون ضعف 

منو الطلب على النفط والفحم جمتمعني حبلول عام 2040. 
* إذا كانت إيران متتلك كل هذه املميزات االقتصادية فضال عن ثقلها السياسي والعسكري املتصاعد 
الغربية لتكون صيدا سهال جلارتها العظمى روسيا، وبالتالي  الدول  فليس من السهولة ان تفرط فيها 

تكوين حلف شرقي إيراني روسي يزاحم الغرب من خالل مصادر الطاقة. 

ال صوت يعلو اليوم فوق صوت التكهنات بنهاية داعش ومن سيخلفها، وبعد 
اهلدنة اليت فرضتها روسيا وأمريكا على الالعبني اإلقليمني بات احلديث 
الساسة واحملللني يف  بال  العظميني يشغل  الدولتني  الغنائم بني  تقاسم  عن 

الشرق األوسط .
مل تدخل روسيا وأمريكا معا يف صراع داخل أي دولة إال ومت تقسيمها واملثال 
هنا أملانيا وكوريا وفيتنام وأوكرانيا، وبعد أن تعدت روسيا وأمريكا مرحلة 
الصراع  أنهما ماضيتان يف حتويل مسار  يبدو  املباشرة يف سوريا  املواجهة 
إىل تفاهمات “ضمنية” تفضي إىل تقاسم ارضي دولة “اخلالفة” يف سوريا 
والعراق، ومن يتابع سري التحوالت األخرية يف البلدين جيد أن هناك تنسيقا 
كبريا بني روسيا وأمريكا ال سيما بعد الزيارات املكثفة بني مسؤولي البلدين 
واحلديث الودي أثناء الزيارة األخرية لوزير اخلارجية األمريكي إىل موسكو 

وال�”سر” الذي حتمله حقيبته اليت قال إن فيها “مفاجأة سارة” لبوتني.
إن قراءة خارطة حترير املناطق من سيطرة داعش تكشف عن وجود التفاهم 
سوريا  يف  أيديها  بني  يقع  ما  بتحرير  ستقوم  فروسيا  األمريكي  ال��روس��ي 
والبداية كانت حترير مدينة تدمر األثرية ذات األهمية اإلسرتاتيجية بالنسبة 
لروسيا وحلفائها و ما يؤكد أهميتها ملوسكو هو دخوهلا بقوة ملساندة حليفها 
السوري رغم االنسحاب املعلن، إذ نفذت الطائرات الروسية يف الفرتة بني 
7-27 مارس/آذار قرابة 500 طلعة قتالية يف حميط تدمر، ووجهت خالهلا 

أكثر من ألفي ضربة إىل مواقع داعش.
العامة  األرك��ان  هيئة  يف  العمليات  إدارة  رئيس  رودس��ك��وي  الفريق سريغي 
للقوات املسلحة الروسية قال “أن حترير تدمر يكتسب أهمية إسرتاتيجية 
نظرا ملوقع املدينة اجلغرايف وسط سوريا، حيث شبكة الطرق الكثيفة املؤدية 
ودير  والرقة  وحلب  ومح��اة  دمشق ومحص  ومنها  البالد،  أقاليم  كافة  إىل 

الزور، وحقول النفط والغاز، فضال عن مكامن ثروات طبيعية أخرى”.
بالعراق حتت  انتشارها  بإعادة  األمريكية  القوات  تقوم  املقابل  ويف اجلانب 
مظلة مساندة القوات العراقية، لتكمل فصول التفاهمات مع موسكو بتحرير 
قضاء هيت يف حمافظة األنبار العراقية، فموقع هيت االسرتاتيجي يشكل 
الرمادي،  كيلومرتا شرق   60 تبعد حنو  فهي  ج��دا،  مهمة  مواصالت  عقدة 
البغدادي  ناحية  يف  “األمريكية”  األس��د  عني  قاعدة  من  مقربة  على  وتقع 
ومناطق مشال غرب  األنبار  مدن  بني  مهمة  مواصالت  وتربط طرق  غربا 
صالح الدين، ومشال غرب الصحراء وصوال إىل املوصل. وهي تشبه اهمية 
تدمر  مدينة  حترير  فان  التحليالت  اغلب  وحسب  لروسيا.  بالنسبة  تدمر 
يف سوريا بدعم روسي وحترير هيت يف العراق بدعم أمريكي تكشف عن 
رغبة الطرفني باالستيالء على اكرب عدد ممكن من املناطق مع عدم املساس 
باملناطق املهمة للخصم، وهذه التطورات امليدانية املتسارعة ستؤسس ملرحلة 
جديدة يف منطقة الشرق األوسط، والسباق احملموم بني الطرفني سينحصر 

بالنهاية على كسب األكراد.

الدولة األمريكية 
الروسية يف العراق 

والشام

حمد جاسم محمد
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اقتصاد وتنمية

عقدت القمة النفطية يف الدوحة حبضور 
18 دول��ة نفطية من داخ��ل وخ��ارج “أوب��ك” 
تثبيت  بشأن  التفاق حمكم  التوصل  ألجل 
اإلن���ت���اج ال��ن��ف��ط��ي ع��ن��د م��س��ت��وي��ات ك��ان��ون 
ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر امل��اض��ي واحل���ّد م��ن ختمة 
مستويات  ودفع  العاملي  النفطي  املعروض 
للربميل.  دوالرا   50 عتبة  إىل  األس��ع��ار 
وحب��س��ب م��س��ودة االت���ف���اق، ف���إن متوسط 
اإلنتاج اليومي من النفط اخلام يف األشهر 
املستويات  يتجاوز  ال  أن  ينبغي  ال��ق��ادم��ة 
وتضيف  الثاني/يناير.  كانون  يف  املسجلة 
حتى  سيستمر  اإلنتاج  تثبيت  أن  املسودة 
العام  من  األول/أكتوبر  تشرين  من  األول 
اجلاري، وأن املنتجني سيلتقون مرة أخرى 
يف روسيا نهاية العام ملراجعة التقدم الذي 
املفرتض  االنتعاش  إح��رازه يف حتقيق  مت 

يف أسعار النفط.
املضنية طوال  النقاشات  من  الرغم  فعلى 
البيان  صياغة  طريقة  خبصوص  ساعات 
ذلك  يف  مب��ا  اجملتمعة،  للبلدان  اخلتامي 
سجاالت بني السعودية وروسيا حول بنود 
املشاركة  ال��وف��ود  أعلنت  االت��ف��اق،  م��س��ودة 
عن إخفاقها يف التوصل إىل نتائج نهائية، 
كبار  ب��ني  اإلن���ت���اج  تثبيت  ات��ف��اق  وان��ه��ي��ار 
منتجي النفط يف الدوحة، بعد أن طالبت 
السعودية مشاركة مجيع أعضاء “أوبك” يف 
اليت  إي��ران  ذل��ك  التجميد، مبا يف  اتفاق 

غابت عن احملادثات.
ك��م��ا أع��ل��ن��ت ال��س��ع��ودي��ة ب��أن��ه��ا ل��ن توقف 
تثبيت  على  إي���ران  ت��واف��ق  مل  م��ا  إنتاجها 
اإلنتاج عند مستويات كانون الثاني/يناير 
األسواق  ليشّد  عاد  التهديد  هذا  املاضي. 
باجتاه  املضاربة  موجات  ويوّجه  النفطية 
النفطية  املفاوضات  إخفاق  فمع  اهلبوط. 
برؤية  الدوحة يف اخل��روج  اجتماع  وفشل 
موحدة، تتزايد التوقعات صوب احتمال أن 
خيسر برميل النفط املكاسب اليت حققها 
العديد  يستبعد  وال  املاضية.  امل��دة  خ��الل 
النفطية  األس��واق  تشهد  أن  املراقبني  من 
م��وج��ات اخن��ف��اض ح���ادة ت��ص��ل ب��األس��ع��ار 

ملستويات دون ال� 30 دوالرا للربميل.
ويتوقع أن تتجه أنظار األسواق واملضاربني 
جم���ددا حن��و م��ع��دالت ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي 
العاملي ومدى تعايف االقتصادات الصاعدة 
إنتاج  لرتاجع  وسيكون  حتديدًا(.  )الصني 
تعديل  ك��ب��ريا يف  دورا  ال��ص��خ��ري  ال��ن��ف��ط 
مسار األسعار، خصوصا بعد إعالن عدد 
كبري من الشركات النفطية إيقاف برامج 
االس��ت��ث��م��ار وال��ت��ن��ق��ي��ب ع��ن ال��ن��ف��وط غري 
التقليدية بسبب التدهور املستمر لأسعار. 
كما تشهد العديد من احلقول املنتجة للنفط 
والغاز الصخري يف الواليات املتحدة وكندا 
تناقصا حادا يف اعداد منصات احلفر قد 
ت��وازن يف  إح��داث  النهاية إىل  يفضي يف 

األسواق النفطية مطلع العام 2017 ويدفع 
األسعار حنو التعايف.

املساهمة يف ضبط  ال��ع��راق  رغ��ب��ة  .رغ���م 
اإلم�������دادات ال��ن��ف��ط��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة وحت��س��ني 
م���س���ت���وي���ات األس�����ع�����ار ل����دع����م امل����وازن����ة 
اتفاق  االخن����راط يف  أن  إال  واالق��ت��ص��اد، 
ت��ث��ب��ي��ت اإلن���ت���اج ع��ن��د م��س��ت��وي��ات ك��ان��ون 
ال��ث��ان��ي/ي��ن��اي��ر امل���اض���ي ي��ع��ي��ق س��ي��اس��ات 
اليت  ال��ص��ادرات  وزي��ادة  النفطي  التطوير 
بشرت بها اسرتاتيجية الطاقة عام 2012، 
ويبدد اآلمال املعقودة على زيادة اإليرادات 
ال��ع��راق��ي  االق��ت��ص��اد  تنمية  يف  ال��ن��ف��ط��ي��ة 
ومتويل حربه على اإلرهاب. وحيتم الواقع 
على  العاملية  الطاقة  أس��واق  تعيشه  ال��ذي 
وزارة النفط تكريس جهودها صوب توسيع 
التفاقات  حتسبًا  للبلد  اإلنتاجية  ال��ق��درة 
بتجميد  ال��ع��راق  ت��ل��زم  مستقبلية  نفطية 

إنتاجه النفطي عند مستوياته القصوى.
السوقية  احلصة  على  احلفاظ  ينبغي  كما 
ل��ل��ع��راق وت���وخ���ي احل����ذر م���ن االخن����راط 
إىل  ترمي  )جانبية(  نفطية  اتفاقات  بأي 
حتقيق  أج��ل  من  النفطية  التخمة  تقليص 
ت��ع��ايف )م���ؤق���ت( يف م��س��ت��وي��ات األس��ع��ار، 
والعمل على ضبط تكاليف اإلنتاج بالشكل 
السوق  يف  ال��ع��راق  تنافسية  يضمن  ال��ذي 
النفطية ويعزز من قدرة البلد على التكّيف 

مع موجات اهلبوط السعري. 

النفط وسراب 
تجميد اإلنتاج

اقتصاديات الحالل.. آفاق استثمارية تكتسح العالم
مع تزايد عدد املسلمني يف العامل ازدادت التوقعات بانتعاش سوق احلالل، فقد دفع ارتفاع الطلب على 
املنتجات احلالل بالشركات واملطاعم والفنادق يف أحناء العامل إىل السعي إىل تلبية احتياجات الزبائن 
املسلمني، و يف هذا االجتاه، تقود دول مثل اليابان وكوريا الطريق لتحويل مطاعمها وفنادقها إىل أماكن 

تقدم املنتجات احلالل حتى تتمكن من استقطاب املزيد من السياح من الدول اإلسالمية.
على هذا الصعيد جندت باكستان سلطاتها حملاربة املنتجات غري احلالل، ووضعت بهذا الشأن قائمة 
على  احملتوية  املنتجات  خاصة  احلملة  وتستهدف  للشريعة.  خمالفة  تعتربها  مستوردة  م��ادة   20 بنحو 
مشتقات من حلم اخلنزير أو مواد كحولية أو حلوم حيوانات مل تذبح وفق الشريعة اإلسالمية، وتريد 
من ذلك أن تستفيد اقتصاديا من سوق احلالل يف منطقة اخلليج. ان مفهوم »احلالل« يف ماليزيا يشمل 
جماالت خمتلفة، أهمها الصناعات الغذائية، حيث ختضع كل املنتجات الغذائية إىل الرقابة قبل أن يسمح 
هلا بالتسويق )ذلك أن مجيع املتاجر الغذائية يف ماليزيا تصنف بني »قسم احلالل« و»قسم غري احلالل«(، 
إىل جانب مواد التنظيف أو الصيدلة أو حتى التجميل. وكي حيظى املنتج بشهادة »حالل«، جيب أن تكون 
مكوناته خالية من أي جزء من حيوان حمرم على املسلمني أو من غري الذبيحة، وأن ال تتضمن عملية 

تصنيعه أي مكون أو منتج يعترب جناسة بالنسبة للمسلمني )كالدم أو الكحول(.
الكربى  الفنادق  أصحاب  انتباه  جتذب  ب��دأت  اإلسالمية”  “السياحة  أو  احل��الل”  “السياحة  مفاهيم  ان 

ووكاالت السياحة مع تنامي الطلب على هذا النوع من السياحة امللتزم بتعاليم اإلسالم.
وتتنوع املصطلحات اليت تصف هذا النوع من السياحة وختتلف من جمتمع آلخر لكن أكثرها انتشارا هي 
السياحة احلالل والسياحة اإلسالمية والسياحة امللتزمة بالشريعة اإلسالمية والسياحة العائلية وسياحة 

املسلمني. 
بتوفري هذه االحتياجات وإمن��ا متتد  تهتم فقط  السياحة احل��الل ال  إن  الدينية  السياحة  وي��رى خ��رباء 
أماكن  وإجي��اد  الطعام  يف  اخلنزير  وحلم  اخلمور  وج��ود  ومنع  للنساء  للرتفيه  أماكن خمصصة  لتوفري 
مالئمة للصالة. وجاءت ماليزيا يف املرتبة األوىل للمؤشر العاملي للسياحة اإلسالمية 2015 تلتها تركيا 
ثم اإلمارات العربية املتحدة ثم السعودية وقطر واندونيسيا وسلطنة عمان واألردن واملغرب ثم بروناي 

وذلك ضمن قائمة دول منظمة املؤمتر اإلسالمي.
ويف قائمة الدول اليت ال تدخل ضمن منظمة املؤمتر اإلسالمي جاءت سنغافورة يف املرتبة األوىل تلتها 
وأسبانيا  املتحدة  الواليات  ثم  كونج  وهونج  وبلجيكا  وفرنسا  إفريقيا  وجنوب  املتحدة  واململكة  تايالند 

وتايوان. 
وعليه بات االستثمار يف اقتصاديات احلالل مطلبًا أساسيًا وحتميًا ملعظم دول العامل، ويعد هذا النوع من 

اإلقتصاد منوذجًا جديدًا من مناذج التنمية اإلقتصادية السريعة النمو.

أقر جملس الوزراء السعودي خطة إصالحات اقتصادية واسعة حتمل اسم 
“رؤية السعودية 2030”، تهدف إىل تقليل االعتماد على اإليرادات النفطية، 
حبسب ما أفادت وكالة األنباء الرمسية. وخالل جلسته، اليت ترأسها امللك 
العربية  اململكة  رؤية  على  “املوافقة  اجمللس  قرر  العزيز،  عبد  بن  سلمان 
السعودية 2030”، وكلف جملس الشؤون االقتصادية والتنمية الذي يرأسه 
الالزمة  والرتتيبات  اآلليات  “بوضع  سلمان  بن  األم��ري حممد  العهد  ولي 

لتنفيذ هذه الرؤية”.
م��وق��ع ال��ع��رب��ي اجل��دي��د ن��ش��ر يف 14 ن��ي��س��ان اجل����اري ت��ف��اص��ي��ل اخلطة 
االقتصادية اجلديدة قبل اعالنها واليت تشمل حتديد 18 قطاعا خلطط 
خصخصة حمتملة. من املقرر أن جيري طرح ما يصل إىل 5% من عمالق 

النفط السعودي أرامكو لالكتتاب العام. 
وكما عودتنا السعودية بأرقامها اخليالية على غرار التحالفات العسكرية 
عن  سلمان  بن  حممد  أعلن  فقد  الكربى،  األسلحة  وصفقات  الثالثينية 
موالية  اع��الم  وسائل  فيما  دوالر  ترليون   2 بقيمة  سيادي  انشاء صندوق 
للسعودية بان جملس الشؤون االقتصادية والتنمية سيعلن عن 133 إجراء 

لتحسني الشفافية واتساق القوانني اليت تؤثر على عمل الشركات.
وابرزها  اخلطة  ه��ذه  دون جن��اح  ال��يت حت��ول  املعوقات  من  الكثري  هناك 
أن  من  السعوديني  بعض  وختوف  السعودية.  املؤسسات  يف  البريوقراطية 
احلكومة خلفض  جل��وء  مع  الدخل  مستويات  على  اإلص��الح  برامج  تؤثر 
احلكومي  القطاع  الرواتب يف  زي��ادة  وت��رية  وتباطؤ  واملرافق  الطاقة  دعم 
الذي يوظف الكثري من السعوديني.وهناك إشكالية أخرى تتعلق بطول املدة 
اليت حتتاجها هكذا خطة لتعطي نتائجها. باإلضافة اىل ذلك فالضرائب 
اجلديدة تثري قلق املواطنني والشركات على حد سواء فاحلكومة تهدف إىل 
حتقيق التوازن بني اإلي��رادات واملصروفات يف املوازنة حبلول عام 2020 
الطاقة وعرب فرض  الدعم احلكومي ألسعار  مزيد من اخلفض يف  عرب 

ضرائب ورسوم. 
لكنها  اململكة عددا من خطط اإلصالح  تبنت  العقود األخرية  وعلى مدى 
مل حتدث سوى نتائج متواضعة. لذا ظلت اململكة تعتمد بشكل كثيف على 
اخل��ام ضغوطا  أسعار  هبوط  وأح��دث  ل��إلي��رادات.  رئيس  كمصدر  النفط 
مليار   100 يقارب  عجز  لتسجيل  اململكة  دفعت  العامة  املالية  على  كبرية 
دوالر يف 2015. ومل تكن هناك معاجلة جذرية ملشاكل مثل نقص املساكن 

وتوفري نظام أفضل للرعاية الصحية.
اإلصالحات االقتصادية السعودية تعكس ختوف القيادة احلالية من إمكانية 
نشوب ثورة شعبية بعد تدني أسعار النفط، فضال عن خماوفها من فقدان 
األساسيني  احللفاء  مع  العالقات  توتر  نتيجة  اخلارجية  واحلماية  الدعم 
السابقة لدول عربية كتونس ومصر  التجارب اإلصالحية  للسعودية. لكن 
وسوريا قبل اندالع ما يسمى بثورات “الربيع العربي” تظهر أن اإلصالحات 
االقتصادية تصل إىل طريق مسدود إذا مل تواكبها إصالحات سياسية تعزز 

رؤية السعودية 
2030

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

ندى علي 
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يشكل غ��ي��اب س��ي��اس��ات احل��وك��م��ة )احل��ك��م 
الرشيد( عقبة كبرية تعيق برامج اإلصالح 
النامية،  ال��ب��ل��دان  وال��ت��ط��ور االق��ت��ص��ادي يف 
مبقدار  رشيدا  احلكم  ويعد  العراق.  ومنها 
مؤسسات  بها  تتسم  ال��يت  الشفافية  درج��ة 
البالد وعملياتها. وُيراد مبفردة “مؤسساتها” 
وال����وزارات  ال��ربمل��ان  مثل  ال��ع��ام��ة،  اهليئات 
وتشمل  املختلفة.  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
م���ف���ردة “ع��م��ل��ي��ات��ه��ا” األن��ش��ط��ة ال��رئ��ي��س��ة، 
اليت  القانونية،  واإلج����راءات  كاالنتخابات 
من  خالية  أن��ه��ا  على  إليها  ينظر  أن  جي��ب 
احلوكمة  الشعب.  أم���ام  وم��س��ؤول��ة  الفساد 
احلكم ألي  أبعاد  كافة  يشمل  واس��ع  مفهوم 
ب��ل��د، مب��ا يف ذل���ك س��ي��اس��ات��ه االق��ت��ص��ادي��ة 
االل��ت��زام  ع��ل��ى  ف��ض��ال  التنظيمي،  وإط����اره 
ال���ق���ان���ون. ويف م���ن���اخ احل��وك��م��ة  ب���س���ي���ادة 
ال��ض��ع��ي��ف��ة، ت����زداد ح��واف��ز ال��ف��س��اد وتكثر 
ال���ف���رص مل��م��ارس��ت��ه، وي�����ؤدي ال��ف��س��اد إىل 
إض��ع��اف ث��ق��ة امل���واط���ن يف احل��ك��وم��ة، كما 
ي��ه��دد ن���زاه���ة ال���س���وق، وي���ش���وِّه امل��ن��اف��س��ة، 
وألن  للخطر.  االقتصادية  التنمية  ويعرض 
ضعف احلوكمة يضّر بالنشاط االقتصادي 
وينتقص من الرخاء، حتاول خمتلف البلدان 
سياسات  تبين  عصيبة،  بأوقات  متر  اليت 
احل��ك��م ال��رش��ي��د ألج��ل ت��أم��ني م��س��ار سلس 
)االق��ت��ص��ادي  واإلص�����الح  ال��ت��ن��م��ي��ة  لعملية 

والسياسي واالجتماعي(.
أجرى صندوق النقد الدولي، ضمن دراسة 

وامل��س��اءل��ة  الشفافية  ع��ن  م��ؤخ��رًا  ص���درت 
مراجعة  العامة،  باملالية  املتعلقة  واملخاطر 
ل��وض��ع ش��ف��اف��ي��ة امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة يف ض��وء 
التقدم  ورغ��م  األخ��رية.  االقتصادية  األزم��ة 
يف  التسعينات  أواخ���ر  منذ  احمل��رز  الكبري 
املالية  بيانات  ع��ن  اإلف��ص��اح  نطاق  توسيع 
وزيادة  البيانات  العامة وحتسني جودة هذه 
درج����ة ح��داث��ت��ه��ا، ف��ق��د خ��ل��ص��ت امل��راج��ع��ة 
إىل وج�����ود ج���وان���ب ض��ع��ف م��س��ت��م��رة يف 
أوضاعها  لطبيعة  احل��ك��وم��ات  تفّهم  م��دى 
امل��ال��ي��ة األس��اس��ي��ة. وي��رج��ع ه���ذا ال��ق��ص��ور 
من  ال��ع��دي��د  إىل  الشفافية  م��س��ت��وي��ات  يف 
ال��ث��غ��رات وأوج���ه ع��دم االت��س��اق يف معايري 
اإلفصاح عن بيانات املالية العامة، والتأخر 
املعايري  بتلك  البلدان  من  الكثري  التزام  يف 
وتفاوت مستويات التزامها، فضال على عدم 
إجراء مراقبة فاعلة متعددة األطراف ملدى 
االلتزام بهذه املعايري.  وتقوم بعثات املساعدة 
الفنية املوفدة من إدارة شؤون املالية العامة 
مبساعدة السلطات احلكومية على حتسني 
شفافية املالية العامة يف ممارسات جديدة، 
وق��واع��د  ال��ع��ام��ة  امل��ال��ي��ة  أط��ر سياسة  مثل 
املالية  اإلدارة  ترتيبات  أو  ال��ع��ام��ة،  املالية 
إي��رادات امل��وارد الطبيعية،  العامة، أو إدارة 
واإلفصاح  العامة  املالية  خماطر  تقييم  أو 
ال��ع��ام��ة ضمن  ال��ش��رك��ات  إدخ���ال  أو  عنها، 
حسابات املالية العامة. مؤخرًا، وبعد تفاقم 
احلكومة  كرست  العراقي،  االقتصاد  أزمة 

دولية  االستعانة مبؤسسات  جهودها صوب 
ملراقبة االق��ت��ص��اد وإب���داء ال���رأي وامل��ش��ورة 
النمو  لتحقيق  ال��الزم��ة  ال��س��ي��اس��ات  ح���ول 
واالس��ت��ق��رار االق��ت��ص��ادي امل��س��ت��دام. وه��ي 
االقتصادي  اإلص��الح  باجتاه  طويلة  خطوة 
وامل��ال��ي وان��ت��ش��ال ال��ب��ل��د م��ن امل����أزق امل��ال��ي 
يكون  أن  وي��ت��وق��ع  ال���راه���ن.  واالق���ت���ص���ادي 
إلصالح قطاع املالية العامة دور حموري يف 
برامج اإلصالح عرب االستعانة باسرتاتيجية 
العراق  االقتصادي يف  الواقع  مالية حتاكي 
وحتّد  االقتصادية  امل��وارد  تنويع  من  وتعزز 
م��ن اهل���در االق��ت��ص��ادي ع��رب ض��ب��ط إي��ق��اع 
وك���ف���اءة ال��ن��ف��ق��ات. وي��ن��ب��غ��ي االل��ت��ف��ات إىل 
م��ن مرونة  ال��يت حت��ّد  التحديات  م��ن  ع��دد 
أهدافها  حتقيق  يف  املالية  احلقيبة  أدوات 
إذ  العراق،  ومنها  النفطية  االقتصادات  يف 
تشكل البريوقراطية املعقدة وتفشي خمتلف 
مظاهر الفساد واحملسوبية وضعف مستوى 
الشفافية واإلفصاح وختلف أساليب اإلدارة 
ال��دول��ة،  م��ؤس��س��ات  ك��اف��ة  يف  والتكنلوجيا 
قيودا كاحبة لتفعيل دور السياسة املالية إزاء 
البلد، مما يستدعي  التحديات اليت تواجه 
العراق  العامة يف  املالية  إدارة  إعادة هيكلة 
واإلف��ص��اح،  وامل��س��اءل��ة  الشفافية  وت��ع��زي��ز 
كافة  إدارة  يف  حديثة  تكنلوجيا  واع��ت��م��اد 
امل��ؤس��س��ات احل��ك��وم��ي��ة، ب��دع��م وإس��ن��اد من 
امل��ؤس��س��ات ال��دول��ي��ة وب��اخل��ص��وص صندوق 

النقد الدولي. 

املالية العامة وسياسات الحكم 
الرشيد

تعرّف على..! املدن األغلى واألجمل عامليا
انعكست ازمة االقتصاد العاملي على ترتيب املدن األمجل يف العامل، وتراجعت مدن اوربية كان هلا 
قصب السبق يف هذا املضمار، فيما تقدمت مدن آسيوية وحققت مراتب أفضل من السابق، وكان 
الدول االوربية، باالضافة اىل بعض االحداث  اليورو دورا يف تراجع بعض  الخنفاض سعر صرف 
األمنية )التفجريات( اليت حدثت يف باريس وبروكسل وغريهما، حيث أدت مثل هذه األعمال االرهابية 

اىل تراجع بعض املدن االوربية خبصوص املدينة األمجل واألكثر رفاهية وأمنا وسالما يف العامل.
فقد لفتت دراسة متخصصة إىل تراجع املدن األوروبية يف التصنيف من جراء اخنفاض سعر صرف 

اليورو.
 شأنها يف ذلك شأن بعض املدن اآلسيوية مثل طوكيو )املرتبة 11( وأوساكا )املرتبة 14( اللتان تراجعتا 
إىل أدنى مستوى هلما يف التصنيف بسبب التضخم الذي تشهده اليابان واخنفاض قيمة الني. وكانت 
ثالث مدن آسيوية هي سنغافورة وهونغ كونغ وسيول من بني أغلى عشر مدن يف العامل. وجاء يف 
أن خدمات  االستهالكية، يف حني  السلع  ع��ادة على صعيد  األغلى  اآلسيوية هي  امل��دن  أن  الدراسة 

الرتفيه هي األغلى يف املدن األوروبية.
وألول مرة حتتل مدن صينية )بكني( مركز الصدارة يف عدد األثرياء يف العامل، فقد خطفت بكني 
95 يف  مقابل  فيها، يف  ملياردير   100 احصاء  بعد  املليارات”  أصحاب  “عاصمة  لقب  نيويورك  من 

املدينة األمريكية، على ما كشفت دراسة حديثة. وقد زاد عدد اصحاب املليارات القاطنني يف بكني 
32 شخصا باملقارنة مع العام السابق، يف حني انضم إليهم أربعة ال غري يف نيويورك، حبسب تقرير 
“هورون ريبورت” الصادر عن جمموعة مقرها الصني والذي يقدم تعدادا سنويا عن أثرى األثرياء يف 

البالد. واحتلت موسكو املرتبة الثالثة مع 66 مليارديرا.
وهكذا بات الثراء ميثل مؤشرا على التطور االقتصادي املتصاعد يف دول آسوية كانت يف عقود مضت 

تعد من الدول املتأخرة.
لكنها بفضل العقول االقتصادية واالرادة السياسية والتخطيط السليم اصبحت من املدن اليت حتتل 
الصدارة ليس يف الثراء فقط، وامنا يف تقدم امناط العيش وانواع الرفاهية اليت تقدمها هذه املدن 

للمواطن.
ومن حيث  أفضل اطار حياة  احتلت مدن أوروبية غربية سبعا من املراتب العشر األوىل يف هذا 
التصنيف.. ميونيخ )4( ودوسلدورف )6( وفرانكفورت )7( وجنيف )8( وكوبهاغن )9(. وقد هيمنت 
هذه املدن أيضا على التصنيف املتعلق باألمن الفردي مع تصدر لوكسمبورغ فيما حلت برن وهلسكين 
وزيوريخ يف املرتبة الثانية مناصفة. وتعد بعض املدن اآلسوية هي األكثر غالء يف العامل من سواها، 

وهذا يعتمد على طبيعة اخلدمات اليت تقدمها للزبائن، او ملن يسكنها من الناس.

الشرق  األك��رب يف  للصراع  نسخة مصغرة  ك��ان  االخ��ري  اوب��ك  اجتماع  أن   
على  استحواذها  تأكيد  أرادت  ف��األخ��رية  والسعودية،  إي��ران  بني  األوس��ط 
اجملموعة النفطية “أوبك”، يف حني كانت إيران متحمسة الستغالل الفرصة 
والنقضاض على السعودية واثبات قدرتها على عرقلة القرارات السعودية 
اليت ازدادت يف اآلونة األخرية من دون رادع، فاإليرانيون يعرفون حباجة 
السعودية لتجميد االنتاج بسبب الضغط املالي الذي يولده قلة املوارد املالية 

على اململكة السعودية.
وم��ا يدعم ال��ق��رار اإلي��ران��ي ه��و حت��ذي��رات ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي م��ن ان 
اإلنفاق  تتحكم يف  مل  إذا   2020 عام  اإلف��الس حبلول  تواجه  قد  السعودية 
سقف  رفع  التستطيع  السعودية  ان  اىل  اضافة  مناسب.   بشكل  احلكومي 
انتاجها اكثر مما هو عليه كما نقل موقع هافينغتون عن حمللون من شركة 
Energy Aspects االستشارية ومقرها لندن، أن “جتميد اإلنتاج فيما بني 
املنتجني اآلخرين ما كان لُيحدث أي فارق ؛ باستثناء السعودية، فإن روسيا 
وإيران هما الدولتان الوحيدتان، بني البلدان املشاركة يف حمادثات التجميد، 
اململكة  عالقة  ان  اىل  باالضافة  لعام”..  هذا  اإلنتاج  زي��ادة  على  القادرتان 
السعودية مع الواليات املتحدة تنحدر حنو تباين كبري يف وجهات النظر وبعد 
فالسعودية  اخلط  على  االقتصاد  دخل  الطرفني  بني  السياسية  السجاالت 
االمر  هذا  حدث  ما  واذا  املتحدة  الواليات  يف  املالية  اصوهلا  ببيع  ه��ددت 
اليه خرباء  اشار  ما  فبحسب  كبرية  نفسها خسارة  السعودية  فانه سيكلف 
اقتصاديون ان بيع السعودية الصوهلا املالية يف امريكا سيكلفها خسارة تزيد 
عن ثالثني باملئة، فضال عنما سيخلفه رفع الغطاء السياسي األمريكي من 

تبعات على اقتصاد اململكة.
اما ايران فيبدو ان وضعها جيد مقارنة بالرياض فهي خرجت مؤخرا من 
عزلة دولية وباتت قبلة املشاريع االستثمارية واالحتاد االوربي بات يبحث عن 
شراكة دائمة مع طهران على خمتلف املستويات حتى النووية منها. كما ان 
احلصار املفروض عليها سابقا اعطاها حتصينا اقتصاديا من خالل تنويع 

موارد الدخل هناك ما قلل من اعتمادها على موارد الدخل.
ويف خضم هذا الصراع السعودي اإليراني تشري اغلب وجهات النظر اىل 
عدم وجود بوادر لصعود أسعار النفط لكن اخللل الذي سببته اإلج��راءات 
احلكومية يف بعض الدول قد تؤدي بشكل طبيعي اىل ارتفاع األسعار ففي 
يوفر  النفطي وهو ما قد  القطاع  للعاملني يف  الكويت مثال هناك اعتصام 
دعمًا لأسعار حتى لو مل يكن كبريًا، حيث بدأ عمال النفط يف اإلضراب 
وسوف يزيد ذلك من تعطيل اإلمدادات من الكويت واليت تبلغ حنو 2.8 مليون 
برميل يوميًا. وليس هذا فحسب بل تشري بعض التحليالت االقتصادية اىل 
ان جمرد إبقاء مسالة احلوارات حول جتميد انتاج النفط ستؤدي اىل إبقاء 

األسعار على ما هي عليه ورمبا قد تتجه حنو الصعود البطيء.

اوبك والغوص يف 
صراعات الشرق 

االوسط
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واشنطن  احملللني يف  أن  م��ن  ال��رغ��م  على   
وق�����ادة ال��ف��ك��ر اجل����دد مي��ض��ون ُق���دم���ًا يف 
فكرتهم بتقسيم سوريا، تربز دولة أخرى يف 
الشرق االوسط تتضاعف فيها هذه الفكرة.

الرئيس  أع��ق��ب��ت س��ق��وط  ال���يت  ال��ف��رتة  ان 
ص����دام، وال���يت اس��ت��ن��ف��دت م��ن ق��ب��ل ال��غ��زو 
التطرف  ضد  الطويلة  واحل��رب  األمريكي 
الداخلي،  السياسي  وال��ص��راع  اإلس��الم��ي 
ك��ان��ت حم���اول���ة الس��ت��ع��ادة ال���ت���وازن اهل��ش 
للسلطة بني السنة والشيعة واالقلية الكردية 

يف البالد.
أفق  تتجمع يف  الغيوم  ب��دأت  بالفعل، حيث 
رئ��ي��س ال������وزراء ال��ع��ب��ادي. ووف���ق���ًا مل��ص��ادر 
إع��الم��ي��ة حم��ل��ي��ة، أع����رب ال���ع���ش���رات من 
يف  احتجاجهم  عن  العراقي  الربملان  ن��واب 
الرئيس  مطالبني  االرب���ع���اء،  ي��وم  ال��ربمل��ان 
ورئيس الوزراء ورئيس الربملان بالتنحي عن 

مناصبهم.
الالعبني  يف غضون ذلك، حياول عدد من 
يف اجلغرافية السياسية بأرجحة كف ميزان 

القوى يف العراق لصاحلهم.
االستخباراتية،  سرتاتفور  ملؤسسة  ووف��ق��ًا 
فأن هنالك على االقل ثالث دولة تلعب دورًا 

رئيسيًا يف شؤون العراق.
اليت حتاول  واشنطن  انها  االول،  املقام  يف 
ت��ش��ك��ي��ل س���ي���اس���ات ال��ب��ل��د م��ن��ذ االط���اح���ة 

بالرئيس العراقي صدام حسني.

ال��دف��اع  وزارة  ان  ب��ال��ذك��ر  اجل���دي���ر  وم���ن 
االم����ريك����ي����ة خت���ط���ط ل���ت���وس���ي���ع وج����وده����ا 

العسكري يف العراق.
ال��يت ط��ورت  اي���ران  انها  الثاني،  امل��ق��ام  يف 
ع��الق��ات وم��ن��اف��ع م��ت��ب��ادل��ة م��ع ال��ب��الد بعد 
سيطرة املعارضة الشيعية على السلطة يف 

بغداد.
وال��ذي  ال��ث��ال��ث،  الرئيسي  ال��الع��ب  تركيا، 
قطاع  أم��ور  وتتوىل  البالد  الُسنة يف  يدعم 

النفط مع االكراد يف مشال العراق.
تركيا  “ان  مؤسسة سرتاتفور  أوضح حملل 
نيجرفان  الكردي  ال���وزراء  رئيس  مع  تعمل 
م��وارد  معارفه الستخراج  ودائ���رة  ب��ارزان��ي 
الطاقة من كردستان العراق وإنشاء فرص 
املنطقة.  ال��ك��ردي��ة يف  ال��ت��ج��اري��ة  ل��أع��م��ال 
ان��ق��رة باستغالل  ت��ق��وم  ن��ف��س��ه،  ال��وق��ت  يف 
س��ي��ط��رت��ه��ا ع��ل��ى خ���ط���وط ال��ت��ص��دي��ر يف 
العرب  جماميع  وإس��ن��اد  ال��ع��راق  كردستان 
ال��ُس��ن��ي��ة يف مش���ال ال���ع���راق إلب��ق��اء احلكم 
ال��ذات��ي ال���ك���ردي”. ي��ب��دو ان ان��ق��رة واك���راد 
العراق لديهم عالقات مشرتكة غريبة، ألن 
من املعروف ان نظام اردوغان لديه مواقف 
صارمة جتاه االقلية الكردية يف تركيا. وان 
حزب  م��ع  ح��رب  حالة  يف  الرتكية  القيادة 
العمال الكردستاني داخل بالدهم ووحدات 

محاية الشعب يف مشال سوريا.
يف ضوء هذا، الحظت مؤسسة سرتاتفور، 

من ان عشرية البارزاني تشعر باألمل لتربير 
تعاونها الوثيق مع حكومة اردوغان.

ومم����ا زاد ال���ط���ني ب���ل���ة، ي��ت��ع��رض احل���زب 
ال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��ردس��ت��ان��ي ال���ذي ي��رأس��ه 
بارزاني النتقادات شديدة من قبل منافسيه 
الكردستاني  الوطين  كاالحتاد  السياسيني 
واالح��زاب  التغيري  وح��زب حركة   )PUK(
وثيقة  عالقات  إلقامة  الصغرية  االسالمية 

بشكل مفرط مع انقرة.
زي��ادة  ه��و  تركيا  اه��ت��م��ام��ات  ج��ل  ان  حيث 

نفوذها يف املنطقة.
إبقاء  ط��ه��ران على  تعمل  االث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
بغداد واالحتاد  كاًل من  عالقاتها جيدة مع 
مشال  يف   )PUK( الكردستاني  ال��وط��ين 
العراق. ووفقًا ملؤسسة سرتاتفور، فأن هذا 
من شأنه ان يسمح إليران ان تكون له اليد 

العليا على تركيا يف املنطقة.
ال  ميكن  “ال  سرتاتفور:  مؤسسة  واض��اف��ت 
للشيعة وال االكراد ان يتكلموا بصوت واحد، 
وال يزال الُسنة حياولون ان جيدوا صوتهم 
تنظيم  بعد  وم��ا  بعد ص��دام،  يف مرحلة ما 
الدولة االسالمية. هذا يعين انه ال يستطيع 
أي الع��ب خ��ارج��ي، س���واء ك��ان��ت اي���ران او 
تركيا او الواليات املتحدة، ان جتعل العراق 
ل��ه”، حم��ذرة من ان التناقضات  دول��ة تابعة 
املوجودة يف البالد قد تؤدي اىل مزيد من 

االنقسامات. 

املشكلة تختمر يف العراق

التعلم بال نظرية
تلقي التطورات اجلديدة يف التعلم اآللي واألنثروبولوجيا البيولوجية الضوء على كيفية حدوث التعلم 
التعلم ناجحة. ولكن برغم أهمية النظريات، فإن أغلب ما نتعلمه ال يعتمد  وما الذي جيعل عملية 
عليها. ويستند التطور البيولوجي على خوارزمية ال نظرية، وهي اخلوارزمية اليت تتعلم أي األمناط 
اجلينية تعمل على توليد األفراد األفضل تكيفًا من دون وجود نظرية حول أي التغريات يف اجلينوم 
من شأنها أن تعمل على حتسني األداء. فهي تستخدم التغاير العشوائي وانتقاء األصلح، مرارًا وتكرارا.

ويف حني يستغرق التطور البيولوجي من خالل التكاثر اجلنسي أجياال، فبوسعنا أن نتعلم من بعضنا 
البعض بسرعة أكرب من خالل التطور الثقايف، وهو ما يفسر ملاذا حقق البشر كل هذا التقدم. ووفقًا 
لروبرت بويد، وبيرت ريتشرسون وجوزيف هنريك، تشكل قدرتنا على التقليد صميم جناحنا كنوع. 
وهي اليت تسمح لنا بالتعلم من اآلخرين ثم إحراز التقدم بسرعة أكرب مما لو كنا نتعلم من أنفسنا. 
للقيام  التقليد، مثله كمثل النسخ اجليين، ليس كامال، فنحن نكتشف باملصادفة سباًل أخرى  وإلن 

بنفس الشيء.
يستخدم عامل األعمال التقليد من خالل ممارسة املقارنة املرجعية، حيث تتقاسم الشركات املعلومات 
وبالتالي  تقليده،  ينبغي  للتحقق وأي منها  تتعلم مجيعها ما هو قابل  أن  يتسنى هلا  األداء حتى  عن 
يصبح من األسهل حتديد “أفضل املمارسات”. فلكي تتحسن، ميكنك أن تبدأ بتقليد ما تفعله الشركات 

الناجحة، من دون االستعانة بنظرية جيدة تفسر ملاذا.
وتنتقل ممارسة املقارنة املرجعية إىل ساحة السياسات، مبا يف ذلك ما يتعلق بقضايا مثل التنمية 
املستدامة، وبيئة العمل، والقدرة التنافسية، واملساواة بني اجلنسني، ومؤخرا، النمو الشامل. وتعمل 
وتتبع  النتائج  بتقييم  للمستخدمني  ل��أداء، فتسمح  قياسات جيدة  التطبيقات على خلق  بعض هذه 

التقدم.
ومن األمثلة اجليدة على ممارسات املقارنة املرجعية هذه املؤشر العاملي للفجوة بني اجلنسني التابع 
للمنتدى االقتصادي العاملي أو مؤشر التنمية البشرية التابع لأمم املتحدة. وهي ال نظرية ألنها ال 
تنبئك بكيفية حتسني األداء؛ ولكنها تنبئك مبا إذا كنت تتحسن �� مبعنى أنها تبلغك عن التغريات يف 

“اللياقة”.
حنن ال نعرف حقًا ما الذي قد جيعل النمو أكثر مشواًل والدول أكثر قدرة على املنافسة والتنمية أكثر 
استدامة يف كل بلد ومنطقة؛ وال ينبغي لنا أن نتظاهر بأننا نعرف ذلك. رمبا يكون بوسعنا أن نساعد 
العامل يف حتقيق التقدم من خالل قياس النتائج اليت نهتم بها، وتسهيل احملاكاة والتقليد وتتبع األداء. 
يرتديها  اليت  كتلك  والغايات من شأنه أن جيعلنا مجيعًا نرتدي مالبس  الوسائل  ولكن اخللط بني 

جورج كلوني ثم نتساءل ملاذا ال نشعر حقًا بأننا أصبحنا رائعني مثله. 

لندن- إن من املرجح أن تستمر الضجة العاملية اليت اشعلتها أوراق بنما –على 
أضخم  راب��ع  من  ملف  مليون   11،5 على  الكمبيوتر  قراصنة  حصل  يبدو  ما 
شركة متخصصة يف قانون األوفشور وهي شركة موساك فونسيكا يف بنما– 
لبعض الوقت. إن اإلفراج عن تلك امللفات يكشف أن هناك أشخاص مستعدين 
إخفاء  أج��ل  م��ن  األح��ي��ان  بعض  يف  كبرية  وبتكلفة  احل���دود  ألقصى  للذهاب 
أصوهلم والتهرب من الضرائب. إن ما مت الكشف عنه لغالية اآلن ميتد من ما 
هو قانوني ولكنه ينطوي على إستغالل مشبوه أخالقيا للثغرات الضريبية إىل 
جهود إلخفاء أو غسيل األموال اليت يتم إكتسابها من خالل الفساد أو غريها 

من النشاطات غري القانونية.
لقد كانت ردة الفعل سريعة وقاسية للغاية يف مجيع أرجاء العامل تقريبا فلقد 
أجرب رئيس وزراء أيسلندا على اإلستقالة بعد أن تكشف أنه إمتلك حصص 
يف شركات أوفشور مع زوجته. إن من املتورطني كذلك أقرباء كبار املسؤولني 
الصينيني مبا يف ذلك الرئيس شي جينبينغ باإلضافة إىل أفراد يعتربون من 

املقربني للرئيس الروسي فالدميري بوتني.
يف الوقت نفسه فإن السرية التجارية قد جعلت اكسون موبيل هدفا للمدعني 
كثرية  أخرى  دول  وهناك  وماساشوستس وجزر فريجن  نيويورك  العامني يف 

تنتظر وتراقب بإهتمام.
الضارة  بالتأثريات  تعلم  كانت  إكسون  أن  إىل  تشري  الداخلية  املستندات  إن 
للتغري املناخي ولكنها مل تكشف عن املعلومات للمستثمرين ويف واقع األمر فإن 

البيانات العامة للشركة- مبا يف ذلك خالل العام املاضي.
أما يف كندا فإن شركة هادباي للمعادن متورطة يف قضية قانونية ميكن أن تفتح 
الباب لعواقب حقيقية على الشركات اليت تقوم بتحميل مجيع مسؤولياتها عن 
املتطلبات  تطبيق  عن  وعوضا  هلا  تابعة  فرعية  لشركات  اخلارجية  عملياتها 

اإلخالقية واملعاير للبلدان األصلية يف البلدان األخرى.
وسالسل  واملقاولني  التابعة  الفرعية  الشركات  الغربية  الشركات  إستخدمت 
بائسا.  سلوكا  واملستثمرون  املستهلكون  يعتربه  إخفاء سلوك  اجل  من  التوريد 
لقد متت مقاضاة شركة هودباي للمعادن بسبب اإلغتصاب اجلماعي وتدمري 
مسؤولون  بانهم  يدعون  وأن��اس  جنود  إن حضر  بعد  جواتيماال  يف  املمتلكات 
أوامر  اليت متتلك منجما حمليا يف قرية صغرية مع  للشركة  تابعون  أمنيون 

بطرد سكانها.
إن األهم من ذلك هو أنه لو أراد أعضاء جمالس إدارات الشركات – واحملامون 
واملصرفيون واحملاسبون الذين يقدمون النصح للشركات واألفراد- أن يكونوا 
حذرين فيما يتعلق بالتقيد القانوني واألخالقي، يتوجب عليهم أن يدركوا أنهم 
سوف يتعرضون للمساءلة عن أفعاهلم وعندما يفهم اجلميع بإن السرية تنطوي 
على خماطر كبرية يصعب قبوهلا، فإنهم سوف يتصرفون بطريقة تقلل من تلك 
املخاطر وسواء كانوا يرغبون بذلك أم ال فلقد حان الوقت إلن يتصرف قادتنا 

بطريقة تليق بهم وبنا. 

الحرب على 
السرية

لوسي بي. ماركوس

ترجمة: رنني الهندي/موقع سبوتنيك نيوز

ريكاردو هوسمان
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السياسة النقدية غري التقليدية

القاهرة �� انتهت الزيارة اليت قام بها إىل 
امللك  الشريفني  احل��رم��ني  خ��ادم  ِمصر 
 22 إب���رام  إىل  العزيز  عبد  ب��ن  سلمان 
اتفاقية، مبا يف ذلك اتفاق نفطي بقيمة 
اقتصاد  لدعم  أمريكي  دوالر  مليار   22
ِمصر الراكد. ولكن املساعدات السخية 

مل تكن بال مثن:
ت��ت��خ��ل��ى عن  أن  ِم���ص���ر  ع��ل��ى  ك����ان  إذ   
جزيرتني يف البحر األمحر كانت اململكة 
تنازلت هلا عنهما يف  السعودية  العربية 
َك��َش��َف��ت ه��ذه اخلطوة  ع��ام 1950. وق��د 
البالد  بأن  املصرية  القيادة  سرد  كذب 
تظل قوة إقليمية كربى. الواقع أن مصر 
ال تستطيع حتى أن تتعامل مع التحديات 
السكاني  النمو  يفرضها  اليت  الداخلية 
إعانات  على  السكان  واعتماد  السريع 
وه��و   ���� تكاليفها  حت��م��ل  مي��ك��ن  ال  دع���م 
ال��ذي يستغله اجل��ه��ادي��ون بقدر  ال��وض��ع 
ك��ب��ري م��ن ال��ن��ج��اح. ول��ك��ن ك��ي��ف وصلت 

البالد إىل هذه النقطة
تعتمد ِمصر على املساعدات من أوروبا 
على  إليها  ُت��َس��لَّ��م  وال��يت  اخلليج،  ودول 
سبيل املثال من خالل الصندوق العربي 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة، 
االقتصادية،  للتنمية  أبو ظيب  وصندوق 
والصندوق السعودي للتنمية. وقد أعطى 
االق��ت��ص��ادي��ة  للتنمية  ال��ك��وي��ت  ص��ن��دوق 

العربية ِمصر 2.5 مليار دوالر �� أكثر من 
50% يف هيئة ِمَنح �� وهو ما جيعل ِمصر 
وتدعم  الصندوق.  ملساعدات  متلق  أكرب 
هذه املساعدات اقتصاد ِمصر من خالل 
متويل مشاريع البنية األساسية وختفيف 
أيضا  يساعد  كما  امليزانية.  عن  الوطأة 

شطب الديون من حني إىل آخر.
الضائقة  عن  املصريون  يسمع  ما  ن��ادرا 
بالدهم.  بها  متر  ال��يت  العصيبة  املالية 
اليت  الصحافة  تتفاخر  ذل��ك  من  وب��دال 
ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا احل���ك���وم���ة ب��اجل��س��ور 
اجل��دي��دة وزي���ادة اإلن��ت��اج الصناعي، يف 
ِمصر يف  دور  على  ال��ض��وء  تسلط  ح��ني 
السالم  عملية  مثل  اإلقليمية،  ال��ش��ؤون 
اإلسرائيلية الفلسطينية اخلاملة وترقيع 

احلكومات يف لبنان.
وتهدف هذه الدعاية إىل إدامة أسطورة 
امل��وق��ع ال��ف��ري��د وال��ق��وي ال���ذي تتمتع به 
األوس���ط. من  ال��ش��رق  مصر يف منطقة 
املؤكد أن ِمصر، على النقيض من أغلب 
لبنان  وخاصة  األخ��رى،  العربية  ال��دول 
الوطنية،  باهلوية  ح��س  لديها  وال��ي��م��ن، 
والذي متتد جذوره إىل اإلمرباطوريات 
ِمصر  تتمتع  كما  ال��ق��دمي��ة.  الفرعونية 
برتكيبة سكانية متجانسة إىل حد كبري 
�� 90% من املسلمني الُسّنة �� األمر الذي 
الطائفية  الصراعات  بتجنب  هلا  مسح 

وس��وري��ا،  ال��ع��راق  مثل  دول  تبتلي  ال��يت 
وتشكيل حكومة مركزية قوية.

الفتاح  عبد  امل��ص��ري  ال��رئ��ي��س  اض��ط��ر 
األرض  ع����ن  ال��ت��خ��ل��ي  إىل  ال��س��ي��س��ي 
ل��ل��س��ع��ودي��ني ل��ت��أم��ني امل���س���اع���دات ال��يت 
حتتاج إليها البالد للبقاء، معرضا نفسه 
لقدر كبري من السخرية يف هذه العملية. 
اليت  األوس��ط  الشرق  سياسة  ولكن يف 
متثل لعبة حمصلتها ِصفر، ُتَعد خسارة 
أحد األطراف مكسبا لطرف آخر. ويف 
اإلسالميون  حيصد  اليوم،  ِمصر  حالة 
الشعبية  الرجاء  خيبة  مِث��ار  املتطرفون 

يف احلكومة.
ويقدم اإلسالميون سردهم اخلاص: لقد 
العرب  احلديثة  القومية  الدولة  َخَذَلت 
واملسلمني. ويرتدد صدى هذا السرد بني 
سكان البالد الذين يشهدون فشل الدولة 
استعادة  على  الرتكيز  وأصبح  ي��وم.  كل 
اجملد اإلسالمي املاضي أكثر جاذبية من 
إحياء قوة إقليمية ال ميكنها حتى تأمني 

حقوق الفلسطينيني.
ال����الزم من  ب��ال��ق��در  ِم��ص��ر  ق���ادة  يتمتع 
الشرعية والقوة لبرت وتقييد هذا السرد 
اخلطري. ولكن إذا كانلهم أن ينجحوا يف 
لزاما  يكون  فسوف  املهمة،  ه��ذه  إجن��از 
مصر  أصبحت  مب��ا  يعرتفوا  أن  عليهم 

عليه �� وما مل تعد متثله.

مصر للبيع

نيويورك �� يف ظل ما تشهده أغلب االقتصادات املتقدمة من تعاٍف هزيل من أزمة 2008 املالية، اضطرت 
بنوكها املركزية إىل االنتقال من السياسة النقدية التقليدية �� خفض أسعار الفائدة عرب املشرتيات من 
السوق املفتوحة لسندات احلكومة القصرية األجل �� إىل جمموعة من السياسات غري التقليدية. وقد َظل 
النمو هزيال برغم أن حد الِصفر االمسي ألسعار الفائدة �� والذي كان يف السابق جمرد احتمال نظري 
�� مت بلوغه وتنفيذ سياسة سعر الفائدة ِصفر بالفعل. وهلذا، تبنت البنوك املركزية تدابري مل يكن هلا 

وجود من قبل حتى ضمن أدوات السياسات قبل عشر سنوات فقط. واآلن تستعد لتكرار األمر نفسه.
وكانت قائمة التدابري غري التقليدية طويلة وممتدة. فهناك التيسري الكمي، أو املشرتيات من السندات 
الِصفر.  مستوى  عند  األجل  القصرية  الفائدة  أسعار  أصبحت  أن  األج��ل، مبجرد  الطويلة  احلكومية 
أو  املركزي لأصول اخلاصة  البنك  ش��راء  هيئة  وال��ذي اختذ  االئتمان،  بتيسري  ذلك مصحوبا  وك��ان 
املغطاة، وسندات  والسندات  باألصول،  املدعومة  املالية  واألوراق  العقاري  الرهن  �� مثل  شبه اخلاصة 
الشركات، وصناديق االئتمان العقارية، بل وحتى األسهم عن طريق الصناديق املتداولة يف البورصة. 
وكان اهلدف خفض الفوارق االئتمانية اخلاصة )الفارق بني العائدات على األصول اخلاصة وتلك على 
مثل  األخ��رى  اخلطرة  األص��ول  أسعار  وتعزيز  املماثلة(،  االستحقاق  تواريخ  ذات  احلكومية  السندات 

األسهم والقعارات، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر.

السندات  على  األجل  واملتوسطة  الطويلة  الفائدة  أسعار  السياسات حقا يف خفض  هذه  وقد جنحت 
احلكومية، وسندات الرهن العقاري. كما عملت على تضييق الفوارق االئتمانية على األصول اخلاصة، 
وتعزيز سوق البورصة، وإضعاف قيمة العملة، وخفض أسعار الفائدة احلقيقية من خالل زيادة توقعات 

التضخم. وعلى هذا فقد كانت فّعالة جزئيا.
األسباب  وكانت  عنيد.  بشكل  منخفضا  )والتضخم(  النمو  ظل  املتقدمة،  االقتصادات  أغلب  ولكن يف 
وراء ذلك وفرية. فنظرا جلهود تقليص الديون املرتفعة اخلاصة والعامة، كانت السياسات النقدية غري 
التقليدية قادرة على منع الركود الشديد واالنكماش الصريح؛ ولكنها مل تتمكن من جلب النمو القوي 

ورفع معدل التضخم إىل %2.
فرمبا جيدر  الشيء،  بعض  تبدو جمنونة  التقليدية  غري  التقليدية  غري  النقدية  السياسات  كانت  إذا 
التقليدية” قبل بضع سنوات فقط.  التقليدية  بنا أن نتذكر أن الكالم نفسه قيل عن السياسات “غري 
وإذا ظلت الظروف احلالية يف االقتصادات املتقدمة باقية ملدة عشر سنوات من اآلن، فرمبا يتحول 
إسقاط املال باهلليوكوبرت، وحتويل الديون إىل نقد، وفرض الضريبة على األموال النقدية، إىل التيسري 
الكمي، والتيسري االئتماني، والتوجيه املسبق، وأسعار الفائدة ِصفر، وأسعار الفائدة السلبية اجلديدة. 

فاألوقات العصيبة تتطلب اختاذ تدابري يائسة.

أثناء  عبداهلل  امللك  أم��ام  اوباما  ب��اراك  االمريكي  الرئيس  احننى  عندما 
مصافحة يد العاهل السعودي السابق يف اجتماع قمة “جمموعة العشرين” 
يف لندن يف نيسان/أبريل 2009. وقد مت تفسري تلك املبادرة بطرق خمتلفة 
أنها  أو  مهم،  حليف  يتذلل حنو  اجلديد  األمريكي  الرئيس  أن  بينها  من 
عالمة مبكرة على قدرة أوباما على جذب ]العاهل السعودي إليه[ - وقد 

نفى البيت األبيض نفيًا قاطعًا أن اللفتة كانت احنناءة على اإلطالق.
ويف 20نيسان/ابريل اجتمع الرئيس أوباما مع امللك سلمان يف الرياض، 
خالل ما يرجح أن تكون رحلته األخرية إىل اململكة العربية السعودية خالل 

فرتة رئاسته.
لبناء  أنها مبثابة جهد  على  للزيارة  الرتويج  قد مت  أنه  من  الرغم  وعلى 
حتالف بني البلدين، إال أنه من احملتمل أيضًا أنها قد سّلطت الضوء على 
وبالنسبة  املاضية.  الثماني  السنوات  يف  والرياض  واشنطن  تباعد  مدى 
ألوباما، تشكل احلرب ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية« )»داعش«( القضية 
األساسية يف الشرق األوس��ط: فهو يريد أن يكون ق��ادرًا على االستمرار 
فيه  ُتعد  واس��ع،  إسالمي  حتالف  غطاء  حتت  ]العسكرية[  العمليات  يف 
املسألة  إي��ران  تشكل  آل سعود،  لعائلة  وبالنسبة  ب��ارزًا.  السعودية عضوًا 
املهمة: فالصفقة النووية اليت مت التوصل إليها يف العام املاضي، ال متنع 
من ناحية العائلة املالكة، الوضع النووي الناشئ الذي تتمتع به إيران - بل 
إي��ران كحليف حمتمل يف  ذل��ك، تنظر واشنطن إىل  تؤكده. واألس��وأ من 

احلرب ضد تنظيم »الدولة اإلسالمية«. 
عدوتها  مع  العربي  العامل  اهتمام يف مشاطرة  أي  السعودية  لدى  وليس 
وتقّوض  اإلسالمي  للعامل  قيادتها  تتحدى  دولة  إي��ران  ترى  فهي  اللدودة. 
مكانتها يف العامل العربي. ونظرًا لالتفاق النووي مع إيران وانتعاشها من 
إنتاج النفط، فإن مكانة الرياض كزعيمة لعامل الطاقة هي األخرى مهددة 
أيضًا - حتى لو استغرق الوقت أعوام، إن حدث ذلك على اإلطالق، قبل 
أن تتمكن إيران من منافسة مكانة السعودية كأكرب مصدر للنفط يف العامل.
إذا كانت القيادة السعودية تأمل بإصالح عالقاتها مع الواليات املتحدة، 
ولكن  األس��ئ��ل��ة.  ه��ذه  املتعلقة مبثل  األم���ور  إلن��ه��اء  وسيلة  أن جت��د  جي��ب 
اإلنتقادات احلادة اليت وجهها الرئيس األمريكي يف جملة “ذي أتلنتيك” 
الدبلوماسية  للعالقات  السابقة  املستويات  إىل  التقارب  اليت جتعل  هي 
واململكة  املتحدة  ال��والي��ات  بني  قائمة  كانت  ال��يت  احلميمة  واالقتصادية 

العربية السعودية مستحياًل، على أي حال.
للتوقيع  الرياض  إىل  السفر  ينوي  مل  األمريكي  الرئيس  أن  املؤكد  ومن 
على شهادة وفاة العالقات بني البلدين. ومع ذلك، رمبا بشرت إدارة أوباما 
بقيام عهد جديد يف العالقات بني واشنطن والرياض - يكون أكثر بعدًا 
ويشوبه الشك مقارنة مبا كان عليه الوضع يف السنوات املاضية. وبطريقة 

أو بأخرى، كانت هذه رحلة تارخيية.

الطالق الطويل 
األمد

باراك باريف

معهد واشنطن

نورييل روبيني
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حقوق

الحجاب.. يتفق مع الحرية وال يتعارض مع االناقة
على الرغم من ان البلدان االوروبي والغربية تعد منوذجا يف التسامح وقبول االخر، غري أن االجراءات 
واملمارسات ضد املسلمني أظهرتها بصورة متطرفة، وخاصة فيما يتعلق بقضية حرية ارتداء احلجاب، 
إذ تسعى بعض تلك دول اىل حرمان املرأة من احلق يف ممارسة حريتها الدينية واالنسانية على غرار 
ارتداء احلجاب يف العمل او املدرس او االمكان العامة، فاملرأة املسلمة، مثل مجيع النساء، البد أن 
يرتك هلا حق اختيار ملبسها وحق اختاذ قرارات تتعلق حبياتها وكيفية التعبري عن إميانها وهويتها 
وقيمها األخالقية، وال بد أال جيربها أحد على االختيار ما بني معتقداتها الدينية وحياتها املهنية اليت 

ختتارها.
بالعبيد  وقد تعرضت وزيرة حقوق املرأة الفرنسية النتقادات شديدة لتشبيهها املسلمات احملجبات 
السود الذين يفضلون االستعباد، واتهمها التماس على االنرتنت يقول إن 18 ألف شخص وقعوا عليه 
بالعنصرية وشجب ناشط يف محلة ضد رهاب اإلسالم )إسالموفوبيا( تصرحياتها، وقالت الوزيرة 
احلجاب  ارت��داء  نساء خيرتن  هناك  “بالطبع  ب���ي.اف.ام  تلفزيون  لشبكة  حديث  روزينيو يف  لورانس 
فقد كان هناك أفارقة زنوج وأمريكيون زنوج يفضلون العبودية. أعتقد أن هؤالء النساء.. الكثريات 
منهن متشددات يف الدفاع عن اإلسالم السياسي وأواجههن كمتشددات ... ملشروعهن االجتماعي وما 
ميثلن”، وتردد بعد ذلك أنها اعتذرت عن استخدام كلمة زنوج لكنها متسكت باملقارنة اليت أوردتها بني 

منذ االنطالقة االوىل لالحتجاجات الشعبية يف البحرين عام 2011 واجهتها 
السلطات بأساليب قمعية مستخدمة كافة الوسائل املتاحة ومنها االستعانة 
السعودية  من  املدعوم  البحريين  امللك  عرش  حلماية  اجلزيرة  درع  بقوات 
اليت  التظاهرات  ان  ورغ��م  اخ��رى،  غربية  ودول  وبريطانيا  اخلليج  ودول 
بقيت  السياسية  احلقوق  يف  باملساوات  للمطالبة  الشيعية  االغلبية  تنظمها 
حمافظة على مسارها السلمي اال ان ذلك مل مينع السلطات باستخدام ابشع 

االجراءات ضد النشطاء ال سيما النساء واالطفال والصحفيني.
“ال��ت��س��اوي يف  بتحقيق  طالبوا  البحرين  يف  الشيعة  ال��دي��ن  رج��ال  ع��ش��رات 
املواطنة”، مؤكدين يف بيان ان مطالب املعارضة مل تكن يوما مرتبطة بإنشاء 
دولة مذهبية او تفضيل املنتمني اىل مذهب معني دون غريه. وجاء يف البيان 
الذي نشرته وكالة فرانس برس يف )2016/3/15( “طالب الشعب وال زال 
يطالب حبق التساوي يف املواطنة وما يقوم عليها من حقوق وواجبات، وبعدم 

التمييز على أساس من عرق أو لون أو دين أو مذهب”.
واضاف البيان املوقع من 39 رجل دين شيعي “مل توجد قبل، وال توجد اليوم 
مطالبة على لسان الشعب وال أحد من العلماء بدولة مذهبية أصاًل، فضاًل 
عن دولة من لون خاص يف إطار مذهب معني”. وتابع “ما كانت عليه مطالبة 
الشعب وما زالت ورآه العلماء ويرونه حقا ألي شعب ألن يكون احلكم الذي 
يرتبط به مصريه ومصاحله دستوريًا مرتكزًا على دستور ال ُتغّيب فيه إرادة 
الشعب وأن يتمتع حبق االنتخاب احلر العادل يف اختيار ممثليه يف جملس 
عليه  الصالحيات ال متلي  كامل  يكون جملسًا  وأن  إرادت��ه،  يعرب عن  نيابي 
إحدى السلطتني األخريني إرادتها، وأن يؤخذ برأيه يف اختيار حكومته، وأن 
أخ��رى خارج  إرادة  أن تفرض عليه  القضاء يف خدمة احلق من غري  يكون 

الدستور”.
واكد موقعو البيان، ويف مقدهم الشيخ عيسى قاسم زعيم حركة “الوفاق”، 
ابرز اجملموعات السياسية اليت قادت االحتجاجات، انه “بالنسبة للشعائر 
الدينية واملذهبية لأديان واملذاهب املعرتف بها فمن مسؤولية الدستور وأي 
أو  أو مضايقة هلا  سلطة ان حتمي هويتها من غري أي تدخل يف شؤونها، 
واملواثيق  الوطين  امليثاق  عليه  ملا  تطبيقًا  عليها  احملاسبة  أو  بها،  للقائمني 

الدوليَّة”.
وكان وزير الداخلية البحريين الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة اعلن يف 
شباط/فرباير بدء اختاذ اجراءات ضد الشعائر احلسينية واكد آل خليفة 
يف حينه ضرورة “ضبط حماوالت تسييس الشعائر احلسينية وبث الفوضى 
والتحريض خروجا عن مضمونها”، مؤكدا ان ذلك “يتطلب تنظيمها من حيث 
القائمني عليها،  ايامها وتوقيتها واماكن خروجها وحتديد مسؤولية  حتديد 
واالخ��الل  الفوضى  املناسبة الح��داث  ان تستغل هذه  لن نسمح  واننا سوف 

بالنظام العام”، حبسب زعمه.

سحب الجنسية 
وسجن االطفال عقوبة 
للمعارضني يف البحرين

ميكن تعريف حقوق اإلنسان تعريفًا عامًا 
طبيعتنا  يف  املتأصلة  احلقوق  تلك  بأنها 
كبشر.  نعيش  أن  بدونها  ميكن  ال  وال��يت 
فحقوق اإلنسان واحلريات األساسية تتيح 
نستخدم  وأن  ك��ام��ل  بشكل  ن��ط��ّور  أن  لنا 
صفاتنا البشرية وذكاءنا ومواهبنا ووعينا، 
وغريها  ال��روح��ي��ة  احتياجاتنا  نليب  وأن 
احلقوق  ه��ذه  وتستند  االح��ت��ي��اج��ات.  م��ن 
ُيكَفل فيها  إىل الطلب املتزايد على حياة 
املتأصلة  ل��ل��ك��رام��ة  واحل��م��اي��ة  االح�����رتام 
والقيمة الذاتية لكل إنسان. وإنكار حقوق 
فقط  ليس  األساسية  واحلريات  اإلنسان 
مأساة فردية وشخصية بل إنه خيلق أيضًا 
االجتماعية  للقالقل  املسببة  األوض����اع 
وال��ن��زاع  العنف  ب���ذور  وي��ب��ذر  والسياسية 

داخل اجملتمعات واألمم وفيما بينها.
أهم  م��ن  واح��د  اإلن��س��ان  تعليم حقوق  ان 
األن��ش��ط��ة ال���رام���ي���ة إىل ت��ع��زي��ز ح��ق��وق 
امل�����ادة )26( من  ت��ؤك��د  اإلن����س����ان. ح��ي��ث 
 1948 اإلن��س��ان،  العاملي حلقوق  اإلع��الن 
ال��ت��ع��ل��م،  يف  احل����ق  ش��خ��ص  ل��ك��ل   .1 أن: 
وجيب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل 
واألساسية على األقل باجملان، وأن يكون 
يعمم  أن  وينبغي  إلزاميًا،  األول��ي  التعليم 
القبول  ييسر  وأن  واملهين،  الفين  التعليم 
التامة  امل��س��اواة  ق��دم  على  العالي  للتعليم 
أن  الكفاءة.2. جيب  أس��اس  وعلى  للجميع 

تهدف الرتبية إىل إمناء شخصية اإلنسان 
إمناء كامال، وإىل تعزيز احرتام اإلنسان 
التفاهم  وت��ن��م��ي��ة  األس��اس��ي��ة  واحل���ري���ات 
الشعوب  بين مجيع  والصداقة  والتسامح 
وإىل  الدينية،  أو  العنصرية  واجلماعات 
زيادة جمهود األمم املتحدة حلفظ السالم.

ف��م��ن��ذ اع��ت��م��اد اإلع����الن ال��ع��امل��ي حلقوق 
ال��دول  تدعو  العامة  واجلمعية  اإلن��س��ان، 
إىل  اجملتمع  قطاعات  ومج��ي��ع  األع��ض��اء 
نشر هذه الوثيقة األساسية وتعليم الناس 
حلقوق  العاملي  املؤمتر  أن  كما  حمتواها. 
اإلنسان املعقود يف عام 1993 قد أكد من 
واإلع��الم  والتدريب  التعليم  أهمية  جديد 
ع��ام  ال��ع��ام��ة يف  وق��ام��ت اجلمعية  ال��ع��ام. 
1994، استجابة للنداء املوجه من املؤمتر 
 2004 إىل   1995 الفرتة  بإعالن  العاملي، 
للتثقيف يف جم��ال  امل��ت��ح��دة  األم���م  ع��ق��د 
أن  اجلمعية  أك��دت  فقد  اإلن��س��ان.  حقوق 
ينبغي  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  التثقيف 
تقديم  جم��رد  م��ن  أك��ث��ر  على  ينطوي  أن 
املعلومات وأن يكون عملية شاملة تستمر 
مدى احلياة، بها يتعلم الناس، على مجيع 
مستويات منوهم ، احرتام كرامة اآلخرين 
ووس���ائ���ل وط�����رق ك��ف��ال��ة ه����ذا االح�����رتام 
حقوق  تعليم  إن  اجمل��ت��م��ع��ات.  مج��ي��ع  يف 
لتمكني  مشروع  اجلوهر  يف  هو  اإلنسان 
ال��ن��اس م��ن اإلمل����ام ب��امل��ع��ارف األس��اس��ي��ة 

القمع  من مجيع صور  لتحررهم  الالزمة 
باملسؤولية  الشعور  وغ��رس  واالضطهاد، 
جتاه حقوق األفراد واملصاحل العامة. كما 
تشمل جمموعة  اإلنسان  ثقافة حقوق  أن 
القيم والبنى الذهنية والسلوكية، والرتاث 
الثقايف والتقاليد واألعراف اليت تنسجم 
مع مبادئ حقوق اإلنسان، ووسائل التنشئة 
اليت تنقل هذه الثقافة يف البيت واملدرسة 

واهليئات الوسيطة، ووسائل اإلعالم.
ن���ع���م، ف��ل��ك��ل ش��خ��ص احل����ق يف م��ع��رف��ة 
اإلنسان  حقوق  جبميع  املتعلقة  املعلومات 
وتلقيِّها،  وطلبها  األس��اس��ي��ة  واحل���ري���ات 
ويف احلصول على الرتبية والتدريب على 
حقوق اإلنسان.. كما أن احلكومات ملزمة 
بضمان متكني مواطنيها من تعلم حقوقهم 
اإلن��س��ان��ي��ة، وه��و أم��ر يكفله ال��ع��دي��د من 

الصكوك الدولية واإلقليمية والوطنية.
عالوة على ذلك، يعد تعليم حقوق اإلنسان 
أمر أساسي للتصدي لأسباب اليت تكمن 
خلف انتهاكات حقوق اإلنسان. فمن خالل 
اخل���الق،  للتفكري  امل��ن��اس��ب��ة  البيئة  خ��ل��ق 
عن  للتعبري  لأشخاص  اجمل��ال  فسح  يتم 
قيمهم ومواقفهم اخلاصة، وبالتالي تغيري 
سلوكهم اخلاص. وهذا من شأنه أن مينع 
انتهاكات حقوق اإلنسان، ويكافح  ارتكاب 
األش��خ��اص يف  م��ش��ارك��ة  وي��ع��زز  التمييز 

عمليات صنع القرار.

تعليم وتعلم 
حقوق اإلنسان

ارتداء احلجاب واالستعباد.
لكن يبدو ان العنصرية والتمييز ال تزال متجذرة يف بعض دول االوربية على غرار فرنسا وهولندا، حيث 
فرضت سلطات هذه الدول شروط تعجيزية صارمة يف حماولة لتهميش حرية املسلمة الفرنسية، فيما 
يرى بعض املراقبني احلقوقيني ان جدلية ارتداء احلجاب هو صراع إيدولوجي وعريف يف الوقت ذاته، 
يف حني يرى مراقبون آخرون ان حماولة منع ارتداء احلجاب رمبا تكون ذريعة للحد من انتشار اإلسالم 
بعدما حقق تطورات اجيابية للمسلمني يف االندماج والتعايش السلمي داخل اجملتمعات األوروبية، لذا 
فان تلك املمارسات هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الذي يدعو اىل محاية حرية التعبري 
والتساوي بني مجيع الناس والديانا، ويرى بعض اخلرباء االجتماعيني بأن اجلهات السياسية اليت 
احلالل  اللحم  واستهالك  اهلجرة  غ��رار  على  تهمهم  قضايا  يف  املتطرف  اليمني  أفكار  بعض  تتبنى 

وارتداء احلجاب وغريها من القضايا االخرى، من شأنها أن تضر باملسلمني يف املستقبل.
ناهيك  والتميز،  بالعنصرية  املمثلة  احلقوقية  االنتهاكات  استمرار  فرنسا  يف  املسلمون  خيشى  لذا 
عن كون التعصب ضد اإلسالم مقبول متاًما وروجت له وسائل اإلعالم عرب تصرحيات املسؤولني يف 
الدول االوربية اليت حتمل بعضها كراهية لإلسالم واملسلمني فرمبا يتحول املسلمون لكبش فداء داخل 

اجملتمع االوربي.

جميل عودة ابراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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حق جماعات الضغط يف التغيري

وختتلف ممارسة السياسة باختالف شكل 
يف  وت��أث��ريه  موقعه  حسب  كل  بها،  املهتم 
اجملتمع، فاألفراد ميارسون السياسة من 
العامة،  القضايا  يف  ال���رأي  إب���داء  خ��الل 
وختتلف األساليب يف ذلك؛ إما باالنتخاب 
أو املؤازرة والتأييد اجلماهريي أو غريها.. 
لكن إذا كان لأفراد حق ممارسة السياسة، 
من خالل ابداء الرأي يف القضايا العامة، 
إال أن تأثري األفراد يظل تأثريا حمدودا، 
املسائل  إمكانية حسم يف  يرتقي إىل  وال 
إال إذا أصبح جزءا من اهتمامات األحزاب 
واجلماعات الضغط وهي اجلهات األكثر 
قدرة على التأثري مثل األحزاب ومجاعات 
الضغط ولكما قل نشاط األحزاب وجدت 
للعمل  وداف��ع��ا  فرصة  الضغط  مج��اع��ات 
والعكس  األح���زاب،  به  تقم  للقيام مبا مل 
ص��ح��ي��ح. ي���ع���رف���ون جب���م���اع���ات ال��ض��غ��ط 
كوسيلة حلمل  الضغط  يستخدمون  ألنهم 
وهنالك  مطالبهم،  تلبية  على  احلكومات 
أكثر من تعريف هلم منها “كل اجلماعات 
ال���يت ت��ض��غ��ط ل��ل��ت��أث��ري ع��ل��ى ال��س��ي��اس��ات 
العامة على الصعيد السياسي” بذلك تكون 
اجلماعات الضاغطة هي فقط اجلماعات 
وهم  السياسية  الساحة  على  تعمل  ال��يت 
خ��ارج  السياسة  يف  يعملوا  أن  خي��ت��ارون 
السياسية.  واحل���رك���ات  األح����زاب  ن��ط��اق 
باسم  أي��ًض��ا  امل��ع��روف��ة  التأييد  مج��اع��ات 

مجاعات  أو  اللوبي  أو  الضغط  مجاعات 
أو  امل����ص����احل  أو مج����اع����ات  احل����م����الت 
تستخدم  اخلاصة،  االهتمامات  مجاعات 
على  للتأثري  التأييد  من  متنوعة  أش��ك��اال 
الرأي العام وقد تؤثر على السياسة. وقد 
أدت دوًرا مهًما يف عملية تطوير األنظمة 
ميكن  زال��ت.  وما  واالجتماعية  السياسية 
الضغط  مجاعة  العمل  دواف��ع  تستند  أن 
إىل موقف سياسي أو عقائدي أو أخالقي 
وتستخدم اجلماعات  أو جتاري مشرتك. 
أساليب خمتلفة حملاولة حتقيق أهدافها، 
واحل��م��الت  السياسي  الضغط  وتتضمن 
اإلعالمية واحليل الدعائية واالستفتاءات 
السياسات.  إح��اط��ة  وجلسات  واألحب���اث 
وحتظى بعض اجلماعات بدعم مؤسسات 
وتؤثر  سياسية،  مصاحل  أو  قوية  جتارية 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ة ال��س��ي��اس��ي��ة، 
القليل  متتلك  أخ���رى  مج��اع��ات  وه��ن��اك 
من هذه املوارد. وقد تستخدم اجلماعات 
الضغط  قليلة  مالية  م���وارد  متتلك  ال��يت 
املباشر والعصيان املدني، وُتتهم يف بعض 
النظام  على  تهديًدا  تشكل  بأنها  احلاالت 
“متطرفون  أعضاءها  أن  أو  االجتماعي 
حمليون”. تركز مجاعات الضغط لتحقيق 
على  أس��اس��ي  بشكل  السياسية  مطالبها 
أي حكومة  إقامة  العام؛ الن  ال��رأي  تعبئة 
ودمي��وم��ة بقائها ع��ل��ى س���دة احل��ك��م وف��ق 

األمد املقرر يعتمد على مدى تأييد الرأي 
العام هلا، ومن الطبيعي أن تولي مجاعات 
ال��ض��غ��ط اه��ت��م��ام��ًا ك��ب��ريًا مل��وض��وع تعبئة 
الرأي العام وتوجيهه يف كثري من األحيان 
وتلجأ  امل��ن��ش��ودة.  أهدافها  حتقيق  ص��وب 
ه��ذه اجل��م��اع��ات إىل اس��ت��خ��دام خمتلف 
ال��ع��ام وتؤثر  ال���رأي  ال��يت تبلور  ال��وس��ائ��ل 
النشرات  إص��دار  مثل  مباشر  بشكل  فيه 
املتخصصة  ال���ن���دوات  وع��ق��د  وت��وزي��ع��ه��ا، 
واجلماهريية، وإلقاء احملاضرات، وكذلك 
استخدام اإلذاعة والتلفزيون والفضائيات 
على  ويطلق  املتاحة.  اإلع��الم  وسائل  وكل 
“الضغط اجل��ذري” أي  الوسيلة اسم  هذه 
تركز  كذلك  الشعب.  عامة  طبقة  ضغط 
الشعب  جمالس  على  الضغط  مج��اع��ات 
أو جمالس النواب أو الربملانات، فمما ال 
شك أن قبة الربملان هي امليدان الرئيسي 
يف  وخاصة  الضغط  مجاعات  لنشاطات 
وال��غ��رض  رئ��اس��ي.  نظامها  ال���يت  ال����دول 
من التأثري يف اجمللس قد يكون يف إطار 
تعديل  إج���راء  على  امل��واف��ق��ة  استحصال 
دس��ت��وري م��ق��رتح أو يف ب��ع��ض األح��اي��ني 
إس��ق��اط��ه أو إس��ق��اط بعض ب��ن��وده. ورمب��ا 
يكون تأثري اجلماعات يف اجمللس من أجل 
املوافقة على مشروع قانون معني أو رفضه 
أو تعديله يف تقديرات أخرى حسبما يتفق 

وسياسة مجاعات الضغط.

اتفاق الهجرة.. صفقة مصلحية ضاعفت معاناة الالجئني
تفاقمت معاناة املهاجرين الفارين من ويالت احلروب والصراعات باجتاه أوروبا، بشكل كبري يف الفرتة 
االخرية بسبب االج��راءات والقوانني املشددة اليت تتبعها بعض الدول، هذا باإلضافة اىل االنتهاكات 
واالعتداءات املستمرة من قبل اجلهات احلكومية، الذين اكدوا على ان هذه املعاناة ازدادت بعد ان اتفق 
االحتاد األوروب��ي وتركيا، على خطة جديدة بهدف ختليص أوروبا من أسوأ أزمة ضربت أركانها منذ 
احلرب العاملية الثانية، وهددت متاسك كيان االحتاد برمته. يف إطار اتفاق أوسع لتسريع جهود أنقرة 
حيث  احلقوقية،  واملؤسسات  املنظمات  من  الكثري  ازعج  االتفاق  هذا  األوروبية.  الكتلة  إىل  لالنضمام 
وصفت املفوضية العليا لأمم املتحدة لشؤون الالجئني، هذا االتفاق بأنه يعارض حقوق الالجئني يف 
لأجانب حمظور مبوجب  الطرد اجلماعي  بأن  والدولي، مذكرة  األوروب��ي  القانونني  احلماية مبوجب 

االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان.
العودة إىل  األفغان على  اللجوء  بإجبار 30 من طاليب  تركيا  الدولية  العفو  منظمة  اتهمت  من جانبها 
أفغانستان على الرغم من خماوفهم من هجمات لطالبان وذلك بعد االتفاق الذي مت التوصل إليه مع 
االحتاد األوروبي.  يف السياق ذاته اعلنت اليونان انها مل تسجل وصول اي مهاجر اىل جزرها يف حبر 
اجيه يف الساعات ال�24 اليت تلت سريان اتفاق تركي اوروبي لوقف الدفق اهلائل للمهاجرين. لكن وزير 
الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان اكد ان “مئات االالف” من املهاجرين ما زالوا ينتظرون يف ليبيا للعبور 

املهاجرين على اختاذ املسار االكثر  اليونان  ان يشجع اغالق طريق تركيا  اوروب��ا، وسط خماوف  اىل 
خطورة عرب البحر املتوسط باجتاه ايطاليا.

التواصل  مواقع  فيديو عرب  نشر شريط  بعد  احتجاج عدة  اص��وات  املانيا  ارتفعت يف  اخر  من جانب 
االجتماعي يظهر فيهما عناصر من الشرطة وهم خيلون بطريقة خشنة ركاب حافلة من طاليب اللجوء، 

بعدما رفضوا النزول بسبب خوفهم من تظاهرة معادية هلم يف املكان. 
حيث ان ان املسؤول احمللي عن الشرطة اويي رايسمان دافع عن تصرف عناصر الشرطة واعترب ان 

اعتماد هذا السلوك ضروري احيانا وان بعض طاليب اللجوء تصرفوا بشكل تهديدي.
النازية اجلديدة، عددا  ينتمون اىل عصابات  انهم  يعتقد  الذين  امللثمني  اىل جانب ذلك شن عشرات 
من اهلجمات على مهاجرين يف ستوكهومل وسط تزايد التوتر بشان تدفق املهاجرين، حبسب ما افادت 

الشرطة السويدية. 
على صعيد متصل دعا حزب اخلضر النمساوي نائبا بالربملان إىل تقديم استقالته بعد أن شبه الالجئني 
“باإلنسان البدائي الذي يطأ بقدميه حقوق املرأة.” ويف تصرحيات يف الربملان أكدها فيما بعد يف بيان 
قال روبرت لوجار إن معظم الالجئني واملهاجرين الذين وصلوا إىل النمسا “غري متعلمني ومتعصبني 

دينيا ويستحيل اندماجهم.” 

اجملتمع  ينتقدون  حريتها،  عن  ويدافعون  امل��رأة  حقوق  عن  يتكلم  اجلميع 
الذكوري كثريا..

ولكن ال احد يتكلم عن حياة الرجل واحتياجاته!!. الرجال ليس لديهم لون 
خاص بهم كما املرأة، فهي لديها لونها اخلاص )اللون الوردي(.

حنن النساء رمبا مل نفكر كم يبذل الرجل من اجلهد كي نعيش حياة هانئة، 
ولكي ال حنتاج إىل شيء، هؤالء الرجال الذين يدخلون يف حلبة السباق من 
عمر مبكر، سباق مع كل شيء ويف كل شيء من أجلنا، من أجل أن تستمر 
احلياة.. علينا أن نفكر كيف جنعل من حياتهم أفضل وأمجل وأكثر هدوءا، 

فهذا سيعود علينا بنتائج جيدة.
حنن مل نتساءل ملرة واحدة، ماذا نتوقع من الرجل الذي يبذل أقصى جهده، 
من بداية يومه وحتى ساعة متأخرة من الليل ليجلب لنا )ما نرغب وما نريد( 

كي نعيش بارتياح؟.
إننا نتوقع منه املزيد بعد أن يرجع من عمله املتِعب، نريد منه أن يقف وراء 
ترضي غرور  اليت  كلمات احلب  على مسامعنا  يطلق  كي  منتشيا،  النافذة 
املرأة، كي تطمئن أن الرجل حيبها.. ولكن..كذلك نتوقع منه أن يكون األفضل، 

فيعشقنا، ويكون سعيدا معنا طوال الوقت!..
و أن ال يرتد طرفه )بصره( اىل األمجل منا!... إنها شروط ال تتنازل عنها 
القمة  يف  الرجال  يكون  أن  بها. جيب  يقبل  أن  الرجل  على  وجي��ب  النساء 
تلبية  على  دائما  يعملوا  أن  وجي��ب  االستقامة..  قمة  ال��ص��رب..  قمة  دائ��م��ا.. 
أنهم  النساء..  اكثر منا حنن معشر  الرجال يصربون  احتياجات عائالتهم، 

يتحملون املصاعب أكثر منا.. ومع ذلك....
ليس يف استطاعتهم البكاء وإفراغ احلزن الذي يف داخلهم.. كما تفعل النساء 
ال  الرجل  والصغرية..  الكبرية  املشاكل  أو  الضعف  او  الضيق  عند حلظات 
يتطيع أن يتخلص من معاناته وضعفه بالبكاء، يقولون عيب على الرجل أن 
يبكي بسبب أمل او مشكلة.. ولكن املرأة ال تعيب ذلك على نفسها، حتى الرجل 

يعطيها احلق يف ذلك..
وقواهم،  توازنهم  ليستعيدوا  الوحدة  كهف  اىل  يلجؤون  فقد  الرجال  أم��ا 
معاناتهم  يفهمن  نساء  اىل  حباجة  ما...الرجال  معضلة  او  مشكلة  ملواجهة 

ويقدمن هلم احلب واالحرتام فقط....
يتحملونها  اليت  واآلالم  املصاعب  إزاء  الطمأنينة  من  قليال  حيتاجون  انهم 

ألجل إسعادنا ...
إنهم حيتاجون قليال من االحرتام إزاء ما نطلبه منهم ....

عن  يدافع  من  هناك  ليس  رج��ال،  تكون  أن  صعب  هو  كم  جمتمعاتنا..  يف 
حقوقك، وقليل من ينصفك، واجلميع يكتب عن حقوق املرأة، لكن ال أحد 

يكتب عن حقوق الرجل...
أيتها املرأة مع كل ما تعانني من مشاكل.. تذكري أن الرجل يستحق اهتمامك 
به ويستحق أن حترصي على حقوقه حتى يبادلك اجلميل بأمجل منه.. ويكون 

مستعدا نفسيا أن يبادلك الدور نفسه.. 

كم هو صعب أن 
تكون رجاًل؟

فهيمة رضا 
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عنف

م��ن��ه الشعب  ي��ع��ان��ي  ال���ذي  أن االح��ت��ق��ان 
ال��ع��راق��ي ال��ي��وم، ه��ل ه��و احتقان آن��ي أم 
ت���ارخي���ي؟؟ وم���ا ه��ي أس��ب��اب��ه، وه���ل تعي 
والشخصيات،  واالح��زاب  والكتل  النخب 
ه���ذا االح��ت��ق��ان ال����ذي ي��ط��ول اجل��م��اه��ري 
ما  حساباتها  يف  وضعت  وه��ل  العراقية، 
وهل  اخل��ط��ري،  االحتقان  ه��ذا  نتائج  ه��ي 
تصّورت هذه الكتل، ماذا حيدث وما هي 
ال��ت��داع��ي��ات وال��ن��ت��ائ��ج اخل��ط��رية فيما لو 
اآلن��ي(  )التارخيي  االحتقان  ه��ذا  انفجر 

املزدوج؟؟.
أن هناك من ال يشعر بهذا االحتقان الذي 
مع  ال��ع��راق��ي��ة،  اجل��م��اه��ري  ب��ني  يتصاعد 
الراهن،  الزمن  عمر  من  متر  حلظة  كل 
وميكن أن نستشعر هذا االهمال السياسي 
الح��ت��ق��ان ال���ش���ارع ال���ع���راق���ي، م���ن ب��طء 
النخبة  تباطؤ  وم��ن  االص���الح،  اج����راءات 
ملعاجلة  السريع  التحرك  م��ن  السياسية 
هذا االحتقان، وعدم السماح بوصوله اىل 

درجة االنفجار.
يف  جي��ري  مل��ا  السياسية  الطبقة  إه��م��ال 
ال��س��اح��ات اجل��م��اه��ريي��ة امل��ل��ت��ه��ب��ة، ميكن 
ه��ن��اك  أن  األوىل  ح��ال��ت��ني،  يف  ت��ف��س��ريه 
واحزابا وشخصيات  كتال سياسية  هناك 
تدفع باجتاه انفجار االحتقان، وهي تأمل 
تساعدهم  فوضى  ذلك حدوث  من خالل 
ع��ل��ى اإلف�����الت م���ن ال��ع��ق��اب ع���ن ح���االت 

كبرية،  رؤوس  تطال  رمب��ا  وج��رائ��م  فساد 
س��ي��ح��دث ه���ذا يف ح��ال��ة ح���دوث فوضى 
وحالة انفالت، وهناك من يهمل االحتقان 
عن طريق حالة الالمباالة يف التعامل مع 

االحداث الراهنة.
وق��د ظ��ه��رت بعض ال��ع��الم��ات ال��يت متثل 
إيقونات شهرية للعنف يف تاريخ االحتقان 
ال���ع���راق���ي، م���ن خ���الل م���ا ن��ق��ل��ت��ه وس��ائ��ل 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي الس��ي��م��ا )ال��ف��ي��س 
بوك( من صور لنصب املشانق يف ساحة 
ال��ت��ح��ري��ر، ف��ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن م��ض��ي 13 
عاما على ممارسة الدميقراطية والتبجح 
باحلرية واحلقوق وحرية االعالم والرأي 
لكننا  الدستورية،  املؤسسات  وثبات  العام 
يف حل��ظ��ة ن��ش��اه��د ص���ور امل��ش��ان��ق متأ 
ساحة التحرير اليت ينبغي أن متثل أيقونة 
احلرية بدال من أن تثري الرعب يف نفوس 

العراقيني.
إن م��ن ن��ص��ب ه���ذه امل��ش��ان��ق ه��م م��ن بني 
قد  السلوك  وه��ذا  احملتجني،  العراقيني 
االحتقان  إليها  وص��ل  ال��يت  البداية  ميثل 
اىل درجة االنفجار، فحذاِر من مثل هذه 
املؤشرات، النها ناقوس خطر يعلن للجميع 
أن ح��ال��ة االح��ت��ق��ان امل����زدوج )ال��ت��ارخي��ي 
والراهن(، بدأ يطرق األبواب بقوة، وعلى 
ال��س��ي��اس��ي��ني أن ي��ف��ه��م��وا ه���ذه ال��ع��الم��ات 
معها  يتعاملوا  ال  وأن  جيدا،  وامل��ؤش��رات 

وكأنها حالة طبيعية ميكن أن تظهر على 
سطح االحداث وختتفي يف وقت قريب.

السؤال األهم يف هذه املرحلة، هل هناك 
رؤية واقعية دقيقة وعلمية وعملية، ميكنها 
الذين  أصحابها  من  البساط  تسحب  أن 
يعملون على تأجيجها بكل السبل املتاحة، 
ف��ي��ه��ا ه��و الشعب  ال��وح��ي��د  ألن اخل��اس��ر 

العراقي والدولة العراقية.
العراقي  امل��واط��ن  أوص��ل��وا  أن��ه��م  السيما 
واجل��م��اه��ري ع��م��وم��ا اىل درج����ة ال��ي��أس 
املطلق، فصار لسانهم ونفوسهم تردد )ماذا 
خنسر لو انفجر الوضع وحدث الطوفان(، 
فهو اآلن، وقبل اآلن أول وأكثر اخلاسرين، 
وال  حقوق،  وال  خدمات،  وال  كرامة،  فال 
حياة كرمية، وال ضمان صحي، وال مرفق 
ترفيهي وال قدرة شرائية جتعله يعيش مثل 
)احملتج  العراقي  ماذا خيسر  إذًا  البشر، 
اىل  االحتقان  لو حتول  فيما  واملنتفض(، 

حالة انفجار عام؟؟.
هلذا على الطبقة السياسية العراقية، أن 
تتحرك فورا بدقة وهدوء وحكمة، ملعاجلة 
البداية  تكون  أن  على  الراهنة،  األوض��اع 
ال��ف��س��اد، وت��ق��دي��م اش����ارات  ب����وأد رؤوس 
خطوات  أن  على  للشعب،  واض��ح��ة  أم��ل 
التصحيح اجلادة قد بدأت فعال، خبالف 
ذلك، فإننا مجيعا سنكون يف مركب واحد 

ميضي بنا جنو اجملهول املخيف!!. 

عنف العراقيني 
واالحتقان التاريخي

صناعة االرهابيني..  عوملة االستعمار الفكري
ملف االرهاب واحل��وادث الدموية اليت وقعت يف العديد من دول العامل، التزال حمط اهتمام كبري 
اليت  االرهابية،  التهديدات  ابعاد شبح  العاملية ويف سبيل  واملؤسسات  حيث سعت بعض احلكومات 
على  والعمل  واملعلوماتية  االمنية  جهودها  تكثيف  اىل  االخ��رية  السنوات  يف  بشكل خطري  تفاقمت 

مراقبة اجملاميع املتطرفة.
ودراسة الدوافع واألسباب التى تقف وراء شيوع ظاهرة اإلرهاب، يف ظل املتغريات الدولية والتحديات 
اجلديدة فقد اكدت بعض التقديرات الدولية أن تنظيم داعش االرهابي الذي يعد اليوم خطر تنظيم 
اجرامي، أصبح يتبعه يف الوقت احلالي حنو 50 تنظيم ينتمون حلوالي 21 دولة يف خمتلف املسارح 
الدولية.  ويف تقرير خاص عن اإلرهاب يف العامل لعام 2015، قالت وزارة اخلارجية األمريكية إن 
تنظيم داعش يستخدم أسلوب الذئاب املنفردة أو الذئب الوحيد lone wolf، الذي ال يعتمد على 
هجمات مجاعية كما حدث يف 11 سبتمرب وإمنا بفرد واحد مقطوع الصلة عن اآلخرين، مبا يصعب 

مهمة تتبع املسؤولني عن اجلرائم اليت تقع.
والذئاب املنفردة اواملستوحدة، كما تنقل بعض املصادر هم أشخاص اعتنقوا التطرف ذاتًيا، وينفذون 
عمليات إرهابية من دون أي صلة تربطهم جبماعات إرهابية، وبعضهم يتحرك بناء على قناعة مبا 
يطلبه قادة داعش من قتل لأجانب أو الشيعة، ويالحظ أن أغلب العمليات اليت جرت قيل على لسان 

من نفذوها إنهم فعلوا هذا بناء على تكليف من قادة يف داعش أو القاعدة دون أن يروهم أو يتصلوا 
بهم، ولكنهم علموا مبا طالبوا به عرب مواقع التواصل االجتماعي.

وسبق أن حذرت من هذه الظاهرة العام املاضي السيناتورة دايان فينستسن، عضو جلنة االستخبارات 
التابعة جمللس الشيوخ األمريكي، الذي قدر عدد املقاتلني بصفوف داعش ما بني 30 و40 ألًفا، لكنها 
قالت إن مشكلة الذئاب املستوحدة هي األكرب؛ ألنهم أشخاص يقومون أو خيططون لعمليات إرهابية 
باسم مجاعة متطرفة معينة دون احلصول على أي دعم أو صلة بها. وقالت أعتقد أن مسألة الذئاب 
املستوحدين مشكلة كبرية، وأضافت السيناتورة دايان فينستسن: الطريقة الوحيدة ملواجهة ظاهرة 

الذئاب املستوحدين هي االستخبارات.
ل� معهد واشطن لسياسة الشرق األدن��ى حول  كما خلص تقرير أعده ماثيو ليفيت وري��ان يوكيليس 
بأن  تنظيم داعش،  تنامي  األمريكية عن  ل��وزارة اخلارجية  السنوي  التقرير  املستخلصة من  النتائج 
املسؤولني عن مكافحة اإلرهاب يواجهون جمموعة جديدة من املشاكل بفعل تزايد اهلجمات الفردية، 
وأشار إىل أن اسرتاتيجية داعش املخططة أدت بشكل منهجي إىل تناميه السريع، وما زالت هذه 
ُتثبت جناحها فنظام التمويل املعقد واملتنوع الذي تعتمده اجلماعة، والتجنيد الفعال  االسرتاتيجية 

للمقاتلني األجانب، وقدرة التنظيم على نشر أيديولوجيته، مجيعها عوامل أّدت إىل تسهيل توسعه. 

الثالثة  للدورة  والسالم(  العدالة  أجل  من  والتضامن  )الوحدة  اختيار شعار 
بواطنه  ش��ع��ارا  اسطنبول  عقد يف  ال���ذي  اإلس��الم��ي  القمة  مل��ؤمت��ر  ع��ش��رة 
ومقرارته ختتلف مجلة وتفصيال، فالشعار يؤكد اجتماع قادة االمة االسالمية 
ليس كشيعة وسنة، أفارقة وآسيويني، شرقيني وغربيني، أغنياء وفقراء، بل 
كقادة يتحملون عبء مسؤولية املسلمني، اال ان البيان اخلتامي افرز العديد 
للبنان يف  املؤمتر دعمه  أكد  الوقوف عندها، فقد  توجب  اليت  النقاط  من 
حترير كامل أراضيه من االحتالل اإلسرائيلي بكل الوسائل املشروعة، اال 
انه ناقض نفسه بدعمه القرار السعودي خبصوص حزب اهلل اللبناني املقاوم 
السرائيل )منظمة ارهابية(، دون ان يذكر او يركز على االعمال االرهابية 
اليت قام بها احلزب او اجلهات االرهابية اليت ادعى انه يدعمها، االمر الذي 
يؤكد هيمنة السعودية على خمرجات مؤمتر القمة االسالمي واليت اتسمت 
بالدفاع عن طائفة مسلمة معينة يف مجيع البلدان. وأدان املؤمتر تدخالت 
إيران يف الشؤون الداخلية لدول املنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين 
واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها لإلرهاب -حسب قوله-، اال انه 
غض الطرف عن احلرب اليت تقودها السعودية مع دول اخرى ضد اليمن، 
فالسعودية يف اليمن تدافع عن “الشرعية”؟ وتقتل االف اليمنيني من الكهول 
النظام  ضد  السورية  املعارضة  وتسلح  تدعم  انها  اال  واالط��ف��ال،  والنساء 
السوري الذي ميثل الشرعية على االقل كما ميثلها الرئيس املستقيل عبد ربه 
منصور هادي، املؤمتر يدين ايران اال انه مل يدين السعودية واالمارات وقطر 
والبحرين لتدخلهما يف الشؤون الداخلية للعراق وتصرحياتهم الطائفية ضد 

الشيعة ومقاتلي احلشد الشعيب.
ويف احدى النقاط 218 اليت خرج بها املؤمتر اكد على ضرورة نبذ األجندة 
العنصرية على  اغلب اخلطابات  ان  ان يشري اىل  واملذهبية دون  الطائفية 
ترفع  السعودية  واالم��ارات، فاخلطب يف  والبحرين  السعودية وقطر  منابر 
البالد  يف  الشيعة  على  السين  املسمى  الرافضة(  العن  )اللهم  مجلة  معها 
العربية، كما استغفل املؤمتر عدد املدارس الوهابية اليت تنشأها السعودية 
يف خمتلف البلدان لنشر الوهابية ودين التطرف. اما عن املضحك املبكي يف 
خمرجات املؤمتر فانه اكد ضرورة احملافظة على رفاهة األطفال وصحتهم 
البدنية، يف وقت اعلن صندوق األمم املتحدة للطفولة “اليونيسيف” استشهاد 
115 طفال وإصابة حنو 172 بتشوهات خالل أقل من شهر نتيجة للغارات 
هذه  لكل  ووفقا  اليمنيني،  احلوثيني  ضد  السعودية  تقودها  ال��يت  اجلوية 
السعودية  السياسة  االسالمية” مؤمتر  القمة  “مؤمتر  نطلق على  ان  ميكننا 
اليت يرمسها امللك سلمان للوصول اىل امة سنية جترد الشيعة من هويتهم 
اين  اىل  للمنطقة  السعودية  قيادة  عن  السؤال  ولعل  والعربية.  االسالمية 
ستذهب بنا؟ فنقول اىل مزيد من احلروب والدمار والتقسيم، وبناء املدارس 
اتفاقية  وحتقيق  االم���وال،  وتبديد  االره���اب،  وانتشار  املتطرفة،  الوهابية 

سايكس بيكو الرامية لتقسيم الشرق االوسط. 

مؤتمر التعاون االسالمي 
والتحشيد الطائفي

علي حسني عبيد 

احمد شرار 
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بالثقافة  له عالقة مباشرة  الثقايف  األمن 
ال��س��ائ��دة يف اجمل��ت��م��ع، وه���ي ت��ت��ك��ون من 
جم��م��وع��ة ال��ق��ي��م واألع�����راف وال��ن��وام��ي��س 
املتَّفق عليها بني األفراد واجلماعات، كي 
النشاط اجملتمعي برمته،  ينتظم وفق هلا 
ول��ع��ل أخ��ط��ر ال��ظ��واه��ر ال���يت ق��د تصيب 
ث��ق��اف��ة اجمل��ت��م��ع، ه��ي ظ��اه��رة ال��ت��ط��رف، 
كلما  تتضاعف خماطرها  ب��دوره��ا  وه��ذه 
تعميقها  رغ��ب��ة مج��ع��ي��ة يف  ه��ن��اك  ك��ان��ت 
ونشرها، وهنا يلعب االعالم دوره، سلبا أو 
السياسيني  القادة  إجيابا، فضال عن دور 
وقادة النخب عموما، السيما قادة الثقافة، 
امل��س��ؤول��ني ع��ن الشوائب  ف��ه��ؤالء ه��م أول 

اليت تعلق بالثقافة.
فيها  ن��ب��ح��ث  أن  ي��ن��ب��غ��ي  م��ه��م��ة  إج���اب���ات 
والدقة  العمق  من  نوعا  تستدعي  وعنها، 
ثقافة  يف  اخلفية  ال��ب��واط��ن  اس��ت��غ��وار  يف 
التطرف، ومن يصنعها، وما هي أدواتها، 
ثقافيا  أمنا  نصنع  أن  لنا  ميكن  كيف  ث��م 
)والعراق(،  التطرف، خاصة  يقينا شرور 
ي��ع��ي��ش يف ع����امل ي��غ��ص ب���ه���ذا ال���ن���وع من 
جمموعة  مع  اقليميا  ونشرتك  الثقافات، 
ايضا  ه��ي  تعاني  وال���دول  اجملتمعات  م��ن 
يف  هل��ا  تتسبب  ال��يت  التطرف  ثقافة  م��ن 

مشكالت كبرية تعيق تقدمها وتطورها.
ويرى حمللون أن من أهم أسباب التطرف، 
الشعب  م��ع  السياسي  التعامل  س��وء  ه��و 

مبكوناته كافة، وغياب العدل االجتماعي، 
وقمع احلريات، وتهميش الطبقة الوسطى، 
ومضاعفة اجلهل، وحتقيق زيادة يف نسب 

الفقر بدال من الرفاهية.
ثقايف  درع  ي��وج��د  ال  حيث  ال��ع��راق،  ففي 
حيتمي به ضد التطرف، مع أن املصلحني 
ي��ؤدون  ال��ش��أن  ذوي  م��ن  وك��ث��ريا  والعلماء 
ولكن  وجه،  أفضل  على  التوجيهي  دورهم 
ه��ن��اك ح����روب ي��ت��م خ��وض��ه��ا ض��د ه��ؤالء 
أيضا، فتتم مواجهتهم باملالحقة والتعذيب 
واالعتقال واالعدامات كما حصل يف ظل 
األنظمة الدكتاتورية، فقد ُقتل رجال دين 
فكر،  ورج���ال  ومثقفون  وعلماء  وخطباء 
كونهم أعلنوا القطيعة مع احلكومة وبذلوا 
جهودا لتنوير الشعب ضد التطرف ولكن 
حكمت  ال���يت  السياسية  االن��ظ��م��ة  ق��س��وة 
العراقيني ومعظم الدول العربية، رجحت 
ك��ف��ة ال��ظ��ل��م وال���ش���ر ع��ل��ى احل���ق واخل���ري 
تتمكن  مل  احل��ق��ي��ق��ة  يف  وال��ع��دال��ة.ول��ك��ن 
البقاء يف ع��روش��ه��ا، ومل  احل��ك��وم��ات م��ن 

تقف اجلماهري مكتوفة األيدي.
ك��ي��ف حن����ارب ث��ق��اف��ة ال��ت��ط��رف، وحن��ق��ق 
األمن الثقايف حتى يكون العراق واجملتمع 
برمته يف منأى عن هذا النوع اخلطري من 
ه��ّدام��ة،  أف��ك��ار  اىل  تتحول  ال��يت  الثقافة 
م��دّم��ر ال يبقي وال  ث��م اىل س��ل��وك  وم���ن 
يذر، هناك خطوات عملية ومقرتحات يف 

القرار،  لصناع  األفضل  من  اجمل��ال،  هذا 
أن  العراقية  الثقافة  جم��ال  يف  والعاملني 

يقوموا بهذه اخلطوات ومنها:
خرباء  من  فكرية  ثقافية  وض��ع خطط   -

خمتصون ملكافحة التطرف.
- تنبيه املثقفني ممن ال يقصد نشر ثقافة 
هذا  عن  بنفسه  النأي  وأهمية  التطرف، 

الدور.
- ن��ش��ر ث��ق��اف��ة االع����ت����دال ب���ي م��ك��ون��ات 

اجملتمع.
- السعي لنشر حمفزات السلم األمين.

الواسعة  اجلماهريية  ال��ن��دوات  اق��ام��ة   -
لنبذ التطرف.

الثقافية حول  للمنظمات  ن��دوات  اقامة   -
خطورة هذا النوع من الثقافة على اجملتمع.

- ن��ش��ر م��ف��ه��وم )األم������ن ال���ث���ق���ايف( بني 
اجلماهري على حنو دائم ومستمر.

- ق��ي��ام االع����الم ب��وس��ائ��ل��ه وان���واع���ه كافة 
)األمن  مفهوم  بنشر  تقوم  دورية  حبمالت 

الثقايف(.
نشر  يف  املعتدلة  الثقافة  أهمية  ش��رح   -
ثم  وم��ن  الشعب  مكونات  ب��ني  االس��ت��ق��رار 
التفرغ لالنتاج واالجناز واالبداع بأنواعه.

- وأخريا حث القطاع املدني على تطوير 
املنظمات  دع��م  وامل��س��اه��م��ة يف  ال��ث��ق��اف��ة، 
األهلية، على أن يكون اهلدف األول هلا هو 

حتقيق )األمن الثقايف( للمجتمع والدولة.

األمن الثقايف وسبل 
مكافحة التطرف

الحياة خلف القضبان.. موت بطيء وعنف مستطري
قصص  من  فيها  ملا  واس��ع،  اهتمام  حمط  والت���زال  كانت  السجون  وأس���وار  القضبان  خلف  احلياة 
بآالف  تعج  اليوم  اصبحت  ال��يت  االصالحية  املؤسسات  واق��ع  على  سلبا  اث��رت  متعددة  ومشكالت 
يف  والسجناء  السجون  أوض��اع  على  اك��دوا  الذين  اخل���رباء،  بعض  يقول  كما  واملنحرفني  اجملرمني 
العديد من دول العامل هي اوضاع مأساوية بسبب نقص اخلدمات وضعف الرقابة وتفشي الفساد 
وتزايد اعمال العنف واملمارسات الشاذة بني السجناء وسوء املعاملة والصراع على النفوذ والسيطرة 
وغريها من املشكالت االخرى، وهوما دفع مبنظمات حقوق اإلنسان إىل املطالبة بإجياد حلول سريعة 
وعاجلة إلصالح واقع السجون جعلها مؤسسات حقيقية لإلصالح والتأهيل، وفيما خيص بعض هذه 
جوالت  برتتيب  فرانسيسكو  سان  شرطة  لقائدة  مساعدين  لثالثة  اتهامات  وجهت  فقد  املشكالت 
مصارعة بني سجناء على غرار جوالت املصارعة يف فيلم )فايت كالب /نادي القتال(. وقال مدعون 
إن أحد املساعدين أجرب السجناء على املقامرة مقابل احلصول على الطعام واملالبس والشراشف. 
تأتي االتهامات اجلنائية فيما تطبق فيكي هينيسي قائدة شرطة سان فرانسيسكو املنتخبة حديثا 
إصالحات مثل زيادة استخدام كامريات املراقبة ملنع جتاوزات من هذا النوع. وقال مدعون إن الضابط 

سكوت نيو أجرب اثنني من السجناء على أن يقتتال وهددهما بالصعق الكهربائي إذا مل يتقاتال.
من جهة اخرى أكد مصدر يف مكتب شرطة منطقة اسكامبيا كاونيت وقوع أعمال شغب يف سجن 

هوملان يف أمتور على بعد حنو 80 كيلومرتا مشالي موبايل. وذكر موقع إخباري حملي أن السجناء 
أشعلوا النريان بالسجن.. ومل يتضح على الفور سبب اندالع الشغب وما إذا كان أدى لوقوع ضحايا.

وقالت امرأة ردت على اتصال هاتفي بالسجن “ال نتلقى أي مكاملات” ثم علقت اخلط. ونشر موقع )إيه 
إل دوت كوم( صورا ولقطات فيديو قال إنها تظهر سجناء يشعلون النار ويتجولون حبرية يف السجن. 
وكان عدد من السجناء يغطون وجوههم مبناشف بيضاء يف الفيديو الذي يبدو أن سجينا التقطه. 

حبسب رويرتز.
قلبوا  وإنهم  بوابات”  “فتح  عن  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  يتحدثون  السجناء  إن  املوقع  وقال 
األمنية ومن  تتفاوت درجة خطورتهم  به 1031 سريرا سجناء  يوجد  الذي  السجن  أسرتهم. ويضم 
فيه  تنفذ  الذي  أالباما  الوحيد يف  السجن  وهذا هو  اإلع��دام.  تنفيذ عقوبة  ينتظرون  بينهم سجناء 

أحكام إعدام.
يف السياق ذاته قالت السلطات املكسيكية إن 49 شخصا قتلوا يف معركة اندلعت بني عصابة خمدرات 
مرهوبة اجلانب وبني منافسني هلا يف سجن مبدينة مونتريي بشمال شرق البالد. وهذه واحدة من 
العنيفة اليت وقعت يف األع��وام األخ��رية يف السجون املكسيكية املكتظة اليت  أسوأ أح��داث الشغب 

تسيطر على بعضها عصابات املخدرات. 

مل تكن اهلجمات االرهابية االخرية يف باكستان باملفاجئة فالبالد اليت تنشط 
فيها مجاعات وهابية تكفريية كانت عرضة لالستهداف من تلك اجلماعات 
الضحايا  يكون  ما  وغالبا  املدنيني  تستهدف جتمعات  وال��يت  متكرر  بشكل 
الدينية  وامل��راس��ي��م  احلسيين  ال��ع��زاء  م��واك��ب  تستهدف  حيث  الشيعة  م��ن 
للشيعة هناك، وحينما ال يكون للشيعة نشاط يكون املسيحيون صيدا سهال 
الوحيد  املتنفس  ميثل  القتل  ان  يبدو  ما  وعلى  اليت  التكفريية  للجماعات 

للتعبري عن فكرها القائم على الغاء كل من خيتلف معها.
عيد الفصح يف مدينة الهور الباكستانية حتول اىل مأمت للعزاء بعد تفجري 
انتحاري ادى اىل مقتل 73 شخصا على األقل وإصابة أكثر من 280 آخرين 
معظمهم من النساء واألطفال يوم األحد )27 مارس اذار( إذ كان 29 طفال 
على األقل وسبعة نساء من بني القتلى يف متنزه عام مبدينة الهور الباكستانية 

عاصمة إقليم البنجاب القاعدة السياسية لرئيس الوزراء نواز شريف.
شخص،   200 من  أكثر  الباكستانية  السلطات  اعتقلت  العملية  اث��ر  وعلى 
عن  املسؤولني  على  للقبض  السلطات  جهود  إط��ار  يف  اآلالف  واستجوبت 
احتجاز حنو 216 شخصا  أنه مت  إال  اإلف��راج عن معظمهم،  ومت  التفجري 
األقاليم  أغ��ن��ى  ه��ي عاصمة  واله���ور  االس��ت��ج��واب”.  م��ن  مل��زي��د  إلخضاعهم 
للبالد،  والثقايف  السياسي  املركز  وتعترب  البنجاب  إقليم  وهو  الباكستانية 
وعادة ما يكون إقليم البنجاب أهدأ من األجزاء األخرى يف باكستان. ووجه 
مع  بالتسامح  له  اتهامات  شريف  ن��واز  الباكستاني  ال���وزراء  رئيس  خصوم 

التشدد يف مقابل السالم يف إقليمه. وهي تهمة ينفيها بشدة.
وُتتهم أجهزة األمن الباكستانية منذ فرتة طويلة باحتضان بعض املتشددين 
الستخدامهم يف املساعدة يف حتقيق أهداف أمنية يف أفغانستان وضد اهلند 
اخلصم القديم لباكستان. ويف بداية عام 2015 استشهد أكثر من 60 شخصا 
يف تفجري استهدف مسجدا، حني كان املئات من الشيعة يؤدون صالة اجلمعة 
يف بلدة شيكاربور بوالية السند يف باكستان يف أكثر اهلجمات الطائفية دموية 
بلدة  املئات يؤدون صالة اجلمعة يف  ضد الشيعة. ووقع االنفجار فيما كان 

شيكاربور بوالية السند، على بعد حنو 470 كلم مشال كراتشي.
وهو أكثر اهلجمات الدموية اليت تستهدف الشيعة يف باكستان منذ آذار/

كراتشي  يف  شيعي  حي  يف  مفخخة  سيارة  انفجرت  عندما   2013 م��ارس 
موقعة 45 شهيدا

ويف األعوام األخرية، تكثفت اهلجمات يف باكستان على املواطنني الشيعية 
الذين يشكلون حنو عشرين يف املئة من تعداد السكان يف هذا البلد. وتكون 
فيما   ، تكفريية  وهابية  قبل جمموعات  االرهابية من  اهلجمات  تلك  مجيع 
يأتي اهلجوم على جتمع املسيحيني كإعالن عن النهج اإلقصائية للجماعات 
الوهابية اليت ال تعرتف اال لغة الدم والقتل ليكون املسيحيون هم الضحية 

هذه املرة بعد آالف الضحايا الشيعة يف السنوات املاضية.

استهداف األقليات يف 
باكستان.. تفجريات 

الهور مثاال

عنف
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إعالم وصحافة

أج���ربت وس��ائ��ل االع����الم ال��ع��رب��ي��ة على 
“لي  ح��اول��ت  لكنها  بنما  ح��ادث��ة  تغطية 
رقبة” تلك الوثائق وابعاد الشبهات اليت 
االنظمة  ل��دى  الفساد  حجم  عن  كشفت 
العربية احلاكمة وخاصة يف دول اخلليج، 
إذ كشفت عن قيام بعض احلكام باخفاء 
ثرواتهم فيما يعرف باملالذات الضريبية 
مثل رئيس دولة االمارات خليفة بن زايد 
آل نهيان وامللك السعودي سلمان بن عبد 

العزيز وامري قطر السابق.
واالم��ارات��ي��ة  السعودية  الصحف  رك��زت 
الصيين  الرئيس  أس��رة  على  والقطرية 
ش����ني ج����ني ب��ي��ن��غ وغ������ريه م����ن ال���ق���ادة 
ال��ص��ي��ن��ي��ني، وب��وت��ني وح��اش��ي��ت��ه وال����دول 
األوروبية. ووصل االمر ببعض الكتاب اىل 
القول بعدم مشروعية كشف هذه الوثائق 
الرمثي  فيصل  سلطان  الكاتب  يقول  إذ 
ما  “ظهرت  اليوم  االم���ارات  يف صحيفة 
العادة  وكما جرت  بنما(،  )وثائق  يسمى 
املواقع اإلعالمية على اإلنرتنت  تداولت 
، حجم الوثائق باملاليني جيعلنا نتساءل: 
الوثائق ممارسة أخالقية  هل نشر هذه 
حت�����رتم؟، أل��س��ن��ا م���ن حن����ارب ون��رف��ض 
تهدد  ال��يت  اإللكرتوني  االب��ت��زاز  جرائم 
بنشر خصوصيات الناس؟، ويضيف “إن 
الناس  ألمر  تهتم  اجلماعات  تلك  كانت 
تنشر  ف��ل��م��اذا ال  األوس�����ط  ال���ش���رق  يف 

اجلديدة،  ل��أدوي��ة  الكيماوية  الرتاكيب 
من  املنطقة  يف  األدوي���ة  مصانع  لتتمكن 
صناعتها وبيعها بأسعار زهيدة للمرضى 
تتعدى  ال  كله  األم��ر  حقيقة  امل��ع��وزي��ن؟، 
الناس  عقول  وشغل  العام،  للرأي  إث��ارة 

بالتفاهات”.
احل��ادث��ة  استثمرت  اللبنانية  الصحف 
إذ  ال��ب��الد  امل��ت��أزم يف  ب��ال��وض��ع  للتذكري 
ق����ال ال��ص��ح��ف��ي ن��ب��ي��ل ب���و م��ن��ص��ف يف 
السذج  “أن  ال��ن��ه��ار  بصحيفة  ل��ه  م��ق��ال 
وح���ده���م ي��ت��وق��ع��ون م���ن ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني أن 
فيما  بناما(  )أوراق  بانكشاف  حيتفلوا 
بيوم  يوما  ب��ريوت(  )أوراق  تذبل وحت��رق 
وساعة بساعة أمام فضيحة تلو األخرى 
كأن االمر من )ريتم( روتيين تقليدي ال 
ينفصل عما يدأب اللبنانيون على مساعه 

ومعاينته كل يوم وال حيدث أي تغيري.
وحت���دث���ت ال��ك��ات��ب��ة س��ب��اي��ن س���اي���س يف 
صحيفة النهار ايضا يف مقاهلا “أيا تكن 
وثائق  تسريب  وراء  تقف  ال��يت  اجل��ه��ة 
أجندة  إط��ار  ذل��ك يف  فعلت  فهي  بناما، 
س��ي��اس��ي��ة واض��ح��ة امل���ع���امل، ت��ض��رب يف 
حبجر  عصفور  م��ن  أكثر  استهدافاتها 

واحد”.
الكاتب  اس��ت��غ��رب  السفري  ج��ري��دة  ويف 
الذي  الفساد  حجم  عن  اخلطيب  منري 
رأيه  وحبسب  اخلليج  دول  يف  كشفه  مت 

فان األرقام الواردة باسم امللك السعودي 
م��ع حجم  ب��امل��ق��ارن��ة  قليلة ج���دا  وغ���رية 
تكون  أن  ُيعقل  “ه��ل  متسائاًل  فسادهم 
مساهمة امللك سلمان حنو ستة وعشرين 
ماليني  بضعة  أو  ف��ق��ط،  دوالر  م��ل��ي��ون 
ألمري قطر السابق، أو إدارة خيت لوزير 
دوالر؟،  مليون  ثالمثئة  قيمته  خارجيته 
ت��ل��ي��ق بصغار  أرق����ام خم��ج��ل��ة، وال  ه���ذه 
رئيس  برتبة  كانوا  إذا  اللصوص، فكيف 

أو أمري أو ملك؟”.
قضية  على  املصرية  الصحف  ورك���زت 
ف��س��اد ع��ائ��ل��ة ال��رئ��ي��س االس��ب��ق حسين 
م��ب��ارك ف��ق��د اع��ت��رب وائ���ل ال��س��م��ري يف 
عن  كشف  ما  ان  السابع  اليوم  صحيفة 
ف��س��اد ع����الء م���ب���ارك ام����ر غ���ري ج��دي��د 
من  عنه  الكشف  مت  م��ا  “ه��ل  متسائال: 
ألمواله  مبارك  عالء  إخفاء  تؤكد  وثائق 
ف��ى ش��رك��ات “أوف ش��ور”ج��دي��د؟ وه��ل 
تعلم شيئا  ال  فى مصر  التحقيق  جهات 
عن هذه األموال؟ وهل سبق سؤاله عنها 

أم ال؟”.
اما صحيفة القدس العربي حتدثت عن 
عاملية الوثائق وحجمها الكبري مؤكدة ان 
“ العملية الضخمة اليت كشفتها صحيفة 
)زودويتشه زايتونغ( وشارك يف التحقيق 
فيها 370 صحافيًا استقصائيًا من أحناء 
العامل تعترب األكرب يف التاريخ الصحافة.

كيف قرأت الصحف العربية أوراق 
بنما؟

تقرير النبأ الدوري حول الحريات اإلعالمية يف العالم
شهدت حرية الصحافة تدهورا خطريا ومقلقا يف العامل بني 2013 و2016، حسب ما اعلنت منظمة 
مراسلون بال حدود، اليت اكدت ان اسباب تراجع حرية الصحافة متعددة منها توجه احلكومات حنو 
خنق احلريات كما هو احلال يف تركيا او يف مصر، وتوسيع الرقابة على وسائل االعالم العامة كما 
هو احلال يف بولندا مثال، يضاف اىل ذلك تردي االوضاع االمنية وانتشار اجملاميع االرهابية املسلحة 

يف العديد من دول العامل.
البنية  مستوى  على  والسيما  و2016،   2013 عامي  بني  تدهورًا  التصنيف  مؤشرات  مجيع  وتعكس 
التحتية، حيث ال ترتدد سلطات بعض الدول يف إيقاف خدمة اإلنرتنت، بل إن األمر يصل أحيانًا حدَّ 
التدمري التام للمباني أو املكاتب أو أجهزة البث أو آالت الطباعة التابعة لوسائل اإلعالم اليت تنزعج 

احلكومات من خطها التحريري أو من نربتها الناقدة. 
كما لوحظ تدهور على املستوى القانوني، حيث ُسنت جمموعة من التشريعات اليت ُتعاقب الصحفيني 
جبرائم واهية حتت ذريعة إهانة الرئيس أو دعم اإلرهاب، وأمام هذا الوضع املقلق، غالبًا ما جيد 
الصحفيون أنفسهم على حافة الرقابة الذاتية، حيث شهد مؤشر “البيئة والرقابة الذاتية” تراجعًا 
االستئصالية  احلركات  تنامي  إىل  أساسًا  ذلك  ويرجع  و2016،   2013 عامي  بني   %10 من  بأكثر 

وصعود حكومات حمافظة متطرفة. 

ومن جهتها، سارت حصيلة دول وسط آسيا/أوروبا الشرقية من سيِّئ إىل أسوأ، بسبب ما تشهده 
حرية الصحافة وحرية التعبري من تقييد شديد على حنو متزايد يف بلدان تئن حتت وطأة األنظمة 
االستبدادية. كما أعلنت منظمة مراسلون بال حدود يف وقت سابق أن 67 صحافيا قتلوا عام 2015 
بسبب نشاطهم املهين أو أثناء مزاولة مهامهم وال سيما يف العراق وسوريا وكذلك يف فرنسا بعد 

االعتداء على صحيفة شارلي إيبدو. 
وأحصت املنظمة غري احلكومية كذلك مقتل 27 “صحافيا مواطنا” وسبعة متعاونني مع وسائل إعالم، 
وطالبت بتعيني “ممثل خاص لدى األمني العام لأمم املتحدة حلماية الصحافيني”، وتصل احلصيلة 

اإلمجالية للصحافيني القتلى إىل 110 إذا ما مشلت أيضا الذين قتلوا يف ظروف “مشبوهة”.
والعراق وسوريا هما الدولتان اللتان سقط فيهما أكرب عدد من الصحافيني يف 2015 حبسب ترتيب 
مراسلون بال حدود، تليهما فرنسا ثم اليمن وجنوب السودان واهلند واملكسيك والفيليبني، وقتل 9 
صحافيني يف العراق عام 2015 و9 آخرون يف سوريا و8 يف فرنسا خالل االعتداء اجلهادي على 
“شارلي إيبدو” الذي قضوا يف 7 كانون الثاني/يناير، وفق إحصاءات املنظمة. ولفتت املنظمة إىل أن 
اعتداء باريس “يساهم يف قلب التوجه املسجل عام 2014 حني سقط ثلثا الصحافيني الذين قتلوا يف 

العامل يف مناطق نزاعات. 

من املفرتض ان تكون الشاشة الصغرية ضيفًا ممتعًا ومفيدًا يف اطار األسرة 
الواحدة، من خالل براجمها التثقيفية والرتفيهية اجلميلة، رمبا تكون بعض 
بعض  فعندما حترص  الصغار.  كما  للكبار  ومعربة  االطفال ممتعة  برامج 
القنوات الفضائية على بّث مسلسالت مدبلجة حتمل عادات وتقاليد غري 
مألوفة لدى مشاهدينا، سيحدث االنقسام بني افراد األسرة بني من حيب 
مشاهدة هذه املسلسالت ومن حيظر عليه ذلك، وهذا ينسحب ايضًا على 
مشاهد العنف واجلرمية يف عديد االفالم واملسلسالت االجنبية، اىل جانب 
املشاهد املثرية للغريزة اجلنسية. وإذن؛ البد من وضع فواصل بني االسرة 
يرى  ال  ان  عليه  الصغري  فالطفل  الصغرية،  الشاشة  ه��ذه  أم��ام  ال��واح��دة 
اجلنسية،  املشاهد  اليشاهد  أن  والشاب جيب  واجلرمية،  العنف  مشاهد 
واالبوين جيب ان ال يشاهدا املسلسالت اليت تروج للخيانة الزوجية والتحلل 
أنها أمر طبيعي، وغريها من  الزوجية على  والتطاول واستسهال املشاكل 
االفكار املوجهة اىل جمتمع قائم على االفكار احملافظة وااللتزام باآلداب 

والقيم االخالقية. 
خالل  من  ال��ص��ورة  تسويق  يف  خاصًا  اسلوبًا  املاضية  احلقبة  يف  الحظنا 
االفالم السينمائية والتلفزيونية واملسلسالت وغريها، بوضع تصنيف يستند 
على الفئة العمرية، بأنه ل� “18عامًا”! كما لو أن من يصل اىل هذا العمر 
افالم  هكذا  منتوجوا  يتوقعها  اليت  السلبية  التأثريات  من  مصونًا  سيكون 
بأن يرّحل الصغار   ، املهمة سهلة على رب األس��رة  ومسلسالت. لذا تكون 
أخ��رى، هذا  وجهة  أي  او  دروسهم  ملتابعة  او  للنوم  إما  الشاشة،  أم��ام  من 
ما كان يف املاضي، أما اآلن فان “الكبار” لن يكونوا حباجة التعاب انفسهم 
كل  ويتخذ  الساحة،  من  بهدوء  يتسللون  هم  إمنا  بالرحيل،  االوالد  باقناع 
واحد منهم زاوية خاصة له حمتضنًا رفيقه العزيز )املوبايل( ليحمله اىل 
عوامل أبعد بكثري مما لدى الشاشة الصغرية. وال أجدني حباجة اىل تكرار 
التحذير عما حيمله هذا النمط من التعامل مع وسائل االعالم واالتصال 
من قبل افراد األسرة، إمنا املهم واملطلوب ملا نعيشه اليوم، تقديم البدائل 
حتى النكون حباجة اىل الندم. ان املؤسسات الثقافية والدينية املعنية بأمر 
االعالم املرئي واليت متتلك قنوات فضائية عديدة، مدعوة اليوم اكثر من أي 
يوم آخر ألن تقدم منوذجًا للشاشة الصغرية الناجحة يف آداب الضيافة عند 
كل أسرة، فتكون الصورة املتكلمة، موجهة جلميع افراد العائلة بنسبة كبرية، 
مع االحتفاظ بنسب أخرى تتعلق بربامج خاصة للمرأة – مثاًل- أو برامج 
اضافة  االطفال. فالربامج ذات احملتويات الثقافية واملعرفية من شأنها – 
وتزيدها  العائلة  حلمة  من  تزيد  أن  هل��ا-  واملخطط  املرجوة  فائدتها  اىل 
مت��اس��ك��ًا، النها ستجذب اك��رب ع��دد م��ن اف���راد االس���رة، ورمب��ا سيتحدث 
احلاضر يف البيت للغائب الذي حيضر فيما بعد مساًء – مثاًل- عما جرى 

وعرضته هذه القناة او تلك. 

التلفزيون.. قبل أن 
يكون سببًا يف تمزّق 

العائلة
محمد علي جواد تقي
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الصحافة  احنسار  ي��زداد  آخ��ر  بعد  يوما 
اليت  االلكرتونية  الصحافة  أمام  الورقية 
الصحف  بني  عاملي  اجت��اه  بات حضورها 
م��ع ت��ن��ام��ي اس��ت��خ��دام اإلن��رتن��ت وخ��اص��ة 
م��واق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي، وه���ذا ما 
فرض على الكثري من الصحف التحول من 
الشكل املطبوع اىل الشكل االلكرتوني كما 
هو احلال مع ذي صن”، “ديلي مايل”، “ذي 
تلغراف،  “دي��ل��ي  ت��امي��ز”، “ذي غ��اردي��ان”، 
وغريها  بوست  واشطن  تاميز،  نيويورك 

عمالقة الصحافة العاملية.
ويرى املختصون يف هذا اجملال إن اوساط 
التغيري  ت��ش��ه��د حت���وال وه����ذا  ال��ص��ح��اف��ة 
ال��ق��راء، ه��م يظهرون لنا  اط��ل��ق ش��رارت��ه 
وافضل  ال��رق��م��ي،  للمجال  املستقبل  أن 
عن  استغنت  ال��يت  اندبندنت”  “ذي  مثال 
اصداراتها  وحصرات  الورقية  صحيفتها 
الكبري  التدهور  بعد  الرقمية،  بالنسخة 
يف مبيعاتها خالل السنوات االخرية، على 
ما اعلن مالكها، مل يكن اإلع��الن مفاجئا 
األداء  ي��راق��ب��ون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن  للكثريين 
امل���رتاج���ع ل��الن��دب��ن��دن��ت خ���الل ال��س��ن��وات 
يف  الصحيفة  حققت  أن  فبعد  االخ���رية، 
الثمانينيات طفرة يف املبيعات وصلت الي 
428 الف نسخة يوميا انهارت مبيعاتها إلي 

أقل من 28 الف خالل العامني املاضيني.
يؤكد احد خرباء االعالم أن الغارديان هي 

االخ��ري منيت خبسائر ضخمة تقدر مبا 
اسرتليين  جنيه  مليون   70 ال��ي   60 ب��ني 
خالل العام املاضي فقط، أما كيف متكنت 
يرجع  فذلك  احلياة  قيد  على  البقاء  من 
إلي امتالكها عددا كبريا جدا من االسهم 
 Auto Trader تريدر  أت��و  صحيفة  يف 
بيع  يف  للراغبني  إعالنية  صحيفة  وه��ي 
سياراتهم.وقامت إدارة الغارديان ببيع هذه 
االسهم يف مقابل 600 مليون اسرتليين، 
مدى  على  البقاء  م��ن  مكنها  ال��ذي  االم��ر 
العشر سنوات املاضية من خالل املضاربة 

يف مشروع جتاري حبت ناجح.
أم���ا جم��ل��ة ن��ي��وزي��وك االم��ري��ك��ي��ة متكنت 
ال��ورق��ي��ة بعد أن  إل��ي طبعتها  ال��ع��ودة  م��ن 
احتجبت ورقيا لشهور طويلة لكن الكثريين 
تكرار  االندبندنت على  يشككون يف قدرة 
الصحف  أن مجيع  خاصة  التجربة  نفس 
املطبوعة التقليدية يف موقف صعب حاليا 
املوقف  هذا  التمويل.  بقضية  يتعلق  فيما 
نابع من الركود االقتصادي ونقص عوائد 

االعالن.
على الصعيد نفسه تتجه أكرب صحيفة يف 
اسبانيا لوقف النسخة املطبوعة، فقد قال 
الباييس اإلسبانية  رئيس حترير صحيفة 
صاحبة أكرب توزيع يف البالد إن الصحيفة 
واالكتفاء  املطبوعة  نسختها  لوقف  تتجه 
بني  عاملي  اجت��اه  وه��و  االلكرتوني  باملوقع 

تنامي  من  القومية حتت ضغط  الصحف 
استخدام اإلنرتنت.

“س����اوث تشاينا  أع��ل��ن��ت  ذات����ه  يف س��ي��اق 
م��ورن��ي��ن��غ ب��وس��ت” ال���يت ت��ع��ت��رب م��ن اب��رز 
هونغ  يف  باالنكليزية  الناطقة  الصحف 
“علي  الصيين  االنرتنت  عمالق  ان  كونغ 
بابا” سيدفع 266 مليون دوالر لالستحواذ 
ان  م��ن  اث���ارت خم��اوف  عليها، يف خطوة 

تؤدي لفقدانها استقالليتها.
“واشنطن  انتقلت  صلة  ذي  صعيد  على 
مع  متاشيا  اكثر  جديد  مقر  اىل  بوست” 
أطلقت  التكنولوجيا، يف حني  مستلزمات 
صحيفة “نيويورك تاميز” نسخة الكرتونية 
توسيع  ب��ه��دف  االس��ب��ان��ي��ة  باللغة  ج��دي��دة 
االنتشار العاملي هلذه الصحيفة األمريكية 

العريقة.
وعليه مل يعد خافيا على احد إن السنوات 
العشر األخرية من القرن املاضي والعشر 
مسرحا  كانت  احلالي  القرن  من  األوىل 
الن��ف��ج��ار م��ع��ل��وم��ات��ي ه��ائ��ل ب��ف��ض��ل ث���ورة 
ك��ل مناحي  ال��يت ط��ال تأثريها  االت��ص��ال 
ابرز  احد  الصحافة  كانت  وقد   ... احلياة 
املتأثرين بثورتي االتصال واملعلومات، ومن 
املعطيات الراهنة يبدو ان زمن الصحافة 
املكتوبة يتجه صوب االفول، بينما مستقبل 
رقمي  يكون  رمب��ا  االلكرتونية  الصحافة 

بامتياز يف املستقبل القريب.

ملاذا سيكون 
مستقبل الصحافة 

رقميا فقط؟

مناضلون من اجل حرية االنرتنت
يبدو ان قمع احلريات يف العامل العربي ال يقتصر على حدود اجملتمع الواقعي وامنا باتت حكومات 
فالدول  االفرتاضي،  اجملتمع  يف  املواطنني  حريات  وتنتهك  وتراقب  تقمع  العربية  البلدان  معظم 
العربية جاءت ضمن األسوأ يف حرية اإلنرتنت وفقا ملوقع nytimes األمريكي ويوضح تقريرها 
بعض احلقائق خاصة بالنسبة للدول العربية حيث ضم ما يقرب من 6 دول عربية األسوأ يف حرية 
اإلنرتنت، وهذه الدول بالرتتيب من األسوأ إىل األقل سوءا هي سوريا، اململكة العربية السعودية، 
ال� 61 ويفصلها عن الرتتيب املتوسط  البحرين، اإلم��ارات، السودان، مصر اليت تأتي يف املرتبة 
ثالثة دول فقط. وعلى الرغم من أنه ال يوجد حل تكنولوجي حبت للحفاظ على حريات االنرتنت، إال 
أن النضال من أجل التحرر من القمع يف العامل االفرتاضي هو يف النهاية جمرد جزء من النضال من 
أجل احلرية حاليا.  ويف سياق متصل انتقدت منظمة العفو الدولية قانون اجلرائم االلكرتونية يف 
الكويت، معتربة انه “قمعي” وحيد بشكل اضايف من حرية التعبري ويفرض قيودا على حرية التعبري 

عرب االنرتنت وينص القانون على السجن عشر سنوات لتأسيس موقع الكرتوني لتنظيم ارهابي. 
اجلرائم  ح��ول  جديد  قانون  يف  النظر  ب��إع��ادة  قطر  الصحافيني”يف  محاية  “جلنة  وطالبت  ه��ذا 
برس.  فرانس  حبسب  اخلليجية  الدولة  يف  التعبري  حرية  يهدد  القانون  ان  اعتربت  اإللكرتونية 
وانتشرت منذ أسابيع قليلة، على عدد من املواقع اإلخبارية التونسية، أخبار عن اعتزام شركات 

االتصاالت التونسية قطع خدمات فايرب وسكايب وواتساب اعتبارا من أول أكتوبر/تشرين األول 
املقبل. اما يف االمارات نفذت السلطات قرارا قضائيا بطرد مواطنة أسرتالية انتقدت على موقع 
اعتقلت  وقد  أبوظيب،  للمعاقني قرب شقتها يف  مكانني خمصصني  بني  توقف سيارة  بوك  فيس 

السيدة بعد 53 ساعة، يف ظروف وصفتها بالقاسية واملهينة.
  ةحفص 47 ناريدي ةباشو باش ىلع ضبقلا ةيرصلما نملأا تاوق تقلاوتابعة جلماعة اإلخوان 
املسلمني احملظورة على موقع فيسبوك وأقر السيسي قانونا ملكافحة اإلره��اب ينص على عقوبة 

اإلعدام لعشرات اجلرائم ومن بينها جرائم إلكرتونية تتعلق باإلرهاب.
 ويف السودان داهمت قوة من جهاز األمن واملخابرات 130 مقهى لإلنرتنت يف العاصمة السودانية 
لالتصاالت  القومية  اهليئة  وتقوم  بعضها.  “وح��ررت خمالفات حبق  األمة  أخالق  “تهدد  اخلرطوم 
الرمسية ب�”حجب بعض مواقع اإلنرتنت”، كما وصممت اهليئة إسطوانة ألصحاب املقاهي لتنزيلها 

يف أجهزة احلاسوب متنع املتصفحني من إنزال أي برامج مسيئة لأخالق”.
بلعربي  زليخة  االنسان  اجلزائرية حلقوق  الرابطة  يف  الناشطة  على  حكم  فقد  اجلزائر  اما يف 
بغرامة لوضعها صورة لوجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن ملصق مسلسل “حريم السلطان” 

ونشرها ومشاركتها على موقع فيسبوك. 

االزمات املتالحقة اليت تعاني منها البلدان العربية ادت اىل تزايد معدالت 
االعالمية  البيئة  على  لتنعكس  البدان  تلك  خمتلف  يف  واالره���اب  العنف 
ُتَتهُم بعض املؤسسات بالتقصري يف التعامل مع املد التكفريي  العربية إذ 
يف املنطقة، حتى وصلت اىل اتهام بعضها بالرتويج لإلرهابيني. ويف املقابل 
تقليص املالكات  النفط اىل  الناجتة عن هبوط اسعار  املالية  ادت االزمة 
االخر  البعض  تهديد  يتم  االعالمية يف حني  املؤسسات  بعض  العاملة يف 

باإلغالق ألسباب سياسية. 
ففي منتصف عام 2015 هددت احلكومة اجلزائرية ب� “سحب الرتخيص” 
من قنوات التلفزيون اليت تستهني بالعنف، خصوصا بعد بث قناة الشروق 
حلقات “كامريا خفية” جتسد خطف رهائن من قبل متطرفني إسالميني 
مفرتضني. وطالبت القنوات يف حينها بأن “تطهر” براجمها من املشاهد 

املنافية لتقاليدنا العريقة وقيمنا الدينية اليت حترم العنف بكل أشكاله0
للتلفزيون  ال��ع��ام  امل��دي��ر  التونسية  احلكومة  اق��ال��ة  نفسه  الصعيد  وعلى   
مروعه  مشاهد  التلفزيون  بث  بعد  باللطيف  التونسي مصطفى  الرمسي 

لرأس صيب بعمر 16عام بعد ان ذبح من قبل ارهابيون يف تونس.
ويف سياق الدعم االعالمي لإلرهاب أن االزمة املالية الناجتة عن اخنفاض 
قطر  فدولة  اخلليجية  البلدان  اقتصاديات  على  اثر  واليت  النفط  اسعار 
اجلزيرة  شبكة  كانت  حيث  اخللفية  للخطوط  السياسي  نشاطها  تراجع 
القطرية اوىل ضحايا هذه السياسة بعد ان أعلنت نهاية مارس اذار من 
العام اجلاري عن تسريح 500 من العاملني بها أي أكثر من 10% من قوة 
التمويل  بأزمة  املتأثرين  اكثر  من  كانت  اللبنانية  الصحافة  وايضا  العمل. 
فقد لوحت اعرق صحيفتني لبنانيتني “السفري والنهار” فقد أعلن الكاتب 
الصحفي، طالل سلمان، ناشر ورئيس حترير صحيفة السفري األمر يتعّلق 
مبوقفنا األخالقي. طاملا أنين قادر على االستمرار لشهر مثاًل، فلَم أتوّقف 
اليوم؟ الناس معنا. هذا يف وقت يتوقع أن يطال شبح اإلقفال صحفًا لبنانية 
أخرى، مثل “النهار”، ما قد يضطرها إىل اقتصار صدورها على الفضاء 

اإللكرتوني. 
طوفان  تسرب  اهلل  وح��زب  السعودية  ب��ني  املتبادلة  االت��ه��ام��ات  ظ��ل  ويف 
االزمة ليجرف مكتب قناتي العربية واحلدث السعوديتني من بريوت ليتم 
اغالقهما بشكل نهائي. من جانبها، أكدت القناة يف بيان، القرار، واصفًة 
اخلطوة بأنها “إعادة هيكلة فرضتها التحديات املوجبة على األرض”. وال 
يبدو أن هناك نية إلجراءات مشابهة يف مؤسسة MBC، وهي املؤسسة 

األم للعربية واحلدث.
االرتقاء اىل مستوى  العربي ال ميكنه  االع��الم  ان  املتابعني  بعض  وي��رى   
التحديات اليت تواجهها منطقة الشرق االوسط يف الوقت الذي حتتدم فيه 
املتنازعة لتصل اىل استخدام مجيع اخليارات  الصراعات بني االطراف 
االع��الم  واستخدام  املهنية  املعايري  عن  التخلي  اىل  ذل��ك  ادى  وان  حتى 
كمنصة لدعم لإلرهاب من اجل االطاحة باخلصوم او استغالل االمكانات 

املادية والسياسية لقمع احلريات االعالمية يف البلدان العربية.

االعالم العربي.. بني دعم 
االرهاب وتراجع التمويل
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

د أو يهمل بعض القادة والعاملني  ملاذا يتعمَّ
يف ال��س��ي��اس��ة إض��اع��ة ال���ف���رص؟ م��ا هو 
معظم  ذل����ك،  وراء  ي��ق��ف  ال����ذي  ال��س��ب��ب 
املعنيني أكدوا أن )اجلهل(، جهل العاملني 
يف السياسة هو الذي قادهم اىل فقدان 
الالمباالة  حالة  عن  فضال  الفرص  تلك 
اليت تكسو بصائرهم، واملشكلة أن نتائج 
د  املتعمَّ ال��ف��رص  وتضييع  االه��م��ال  ه��ذا 

وسواه، سيلحق األذى بالدولة برمتها.
العظمى،  آي��ة اهلل  ال��راح��ل،  االم��ام  يقول 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
)اغتنام  ب�  املوسوم  القيم  كتابه  يف  اهلل(، 
الفرصة،  يقدر  ال  اجلاهل  ال��ف��رص(:)إن 
لذلك متر الفرص من بني يديه وهو غري 

ملتفت إليها أبدًا(.
فرصة  العراقيني  للساسة  ت��ت��اح  وال��ي��وم 
جديدة لتصحيح مساراتهم اخلاطئة، ولكن 
هل يكونوا على قدر من الشجاعة والذكاء 
الفرصة  ه��ذه  يستثمروا  كي  واالخ���الص 
من اجل حتقيق االصالح لبلدهم، أال وهو 
العراق الذي عانى من الظلم وعانى شعبه 
م��ن اجل��وع واحل��رم��ان وال��ق��ه��ر. وق��د ورد 
يف كتاب االم��ام ال��ش��ريازي: )ق��ال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وآله يا أبا ذر، اغتنم 
هرمك،  قبل  شبابك  قبل مخ��س:  مخسًا 
وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، 

وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك(.
تبادر بعمل اخلري وتصمم  احل��زم هو أن 
فخري  مؤمنة،  كبرية  ب���إرادة  اجن��ازه  على 
املؤمنني،  أم��ري  يقول  لذلك  عاجله،  ال��رب 
املهل،  )اغتنم  ال��س��الم:  عليه  علي  االم��ام 
وبادر األجل، و تزود من العمل(. فالعمل 
السليم هو أن تنتهز الفرص خلدمة الناس 
الذين هم حتت مساحة مسؤوليتك، على 
أن يتم ذلك باحلزم الذي يتوافق مع حجم 

اهلدف املطلوب.
السليم  بالتفكري  يتم  أن  ينبغي  ه��ذا  ك��ل 
القويم  وبالتخطيط  املتخصص،  العلمي 
امل���ن���ض���ب���ط، وم�����ن ث����م ب��ال��ع��م��ل ال��دق��ي��ق 
وهذا  النجاح،  على  واالص���رار  املتواصل 
هو املطلوب اليوم من ساسة العراق وهو 
مير بهذه املرحلة وهذا املأزق اخلانق. كما 
يؤكد ذلك االمام الشريازي: )ملا كان طول 
لتفويت  الرئيسية  ال��دواع��ي  أح��د  األم���ل 
الثاني  السبب  التفريط هو  الفرص، كان 
فرعًا  التفريط  يكون  ت��ارة  ولكن  ل��ذل��ك. 
ع��ن ط��ول األم���ل، أي: بسبب ط��ول األم��ل 
بسبب  ينتج  أخ��رى  وت��ارة  التفريط،  ينتج 

اجلهل(.
القضاء  احل��االت  عموم  املطلوب يف  ل��ذا 
ال��الم��ب��االة، ون��ب��ذ التفريط  ع��ل��ى اج����واء 
وال��ت��م��س��ك ب��احل��زم، ف��ه��و ط��ري��ق ال��دول��ة 

والشعب حنو االرتقاء ولكن بعد أن يتمسك 
ويتخلصون  ب��احل��زم  السياسيني  ال��ق��ادة 
االمام  يقول  البناء.  بفرص  التفريط  من 
الشريازي: )عكس التفريط يف األمر هو 
احل��زم يف األم��ور، وع��دم تركها للظروف 
إىل  ي��ؤدي  األم��ر  ت��رك  ألن  اإلستثنائية، 
ه��دم ح��زم اإلن��س��ان وان��ه��ي��اره يف داخله، 
ي��ق��ول اإلم����ام أم���ري امل��ؤم��ن��ني ع: ض���ادوا 

التفريط باحلزم(.
ومثة نقطة مهمة جدا تتعلق ببعض الناس، 
هؤالء  من  فيوجد  غريهم،  أو  املسؤولني 
فهو  بالتمين،  العمل  ع��ن  يستعيض  م��ن 
للشعب  ويبنى  كثريا،  ويصرح  كثريا  يعد 
ق��ص��ورا يف اهل�����واء، ل��ك��ن ال���واق���ع يفضح 
التضليل  منهج  يعتمدون  الذين  الساسة 
واألم�����ل ال���ك���اذب وال���وع���ود ال���رباق���ة، إن 
االنسان لن يكون غامنا يف حياته إال اذا 
التزم احلزم ومتسك بالفرص املتاحة له.

ك��م��ا ي��ؤك��د ذل���ك االم����ام ال���ش���ريازي: )إن 
ال���ت���ف���ري���ط ي��ت��س��ب��ب ب��ت��ف��وي��ت ال��ف��رص��ة 
عليهم  البيت  أه��ل  ن��رى  ل��ذا  وخسرانها، 
السالم ي��ؤك��ّدون على احل��زم واجل��زم يف 
األمور، وينهون عن التهاون والتفريط يف 
األعمال، وحيّثون على قصر األمل وعدم 
التعويل على األماني، لكي يكون اإلنسان 

غامنًا يف حياته(.

أيها الساسة.. ال 
تضيـّعوا فرص 
التقدم بالجهل

إنقاذ االقتصاد من دوّامة البطالة والفساد
ولذلك مطلوب حسم ملف  الشامل،  االنهيار  يؤدي اىل  الصحيحة قد  ال��رتدد عن اختاذ اخلطوات 
اهلل  آية  الراحل،  االم��ام  يرى  ونظامها،  الدولة  استقرار  تدعم  اليت  األهم  الركيزة  كونه  االقتصاد 
)االقتصاد  ب�  امل��وس��وم  القيم  كتابه  يف  اهلل(،  )رمح��ه  ال��ش��ريازي  احلسيين  السيد حممد  العظمى، 
االسالمي يف سطور( أن هنالك خطوات مهمة ينبغي اللجوء إليها ملعاجلة العيوب االقتصادية، من 

ذلك كما يذكر االمام الشريازي:
)من أهم األمور اليت ينبغي اإلشارة إليها يف االقتصاد اإلسالمي، هو السعي من اجل حتقيق األهداف 
التالية، أن ال يكون هناك فقراء يعانون اجلوع واملرض والفقر. أن ال تكون هناك مشاريع معطلة. أن ال 
تبقى طاقات بشرية، أو غري بشرية عاطلة. أن ال يبطر الغين. وأخريا الدولة هي املسؤولة عن تنفيذ 

هذه البنود األربعة(.
كل هذه اخلطوات ليست صعبة املنال، لكن االمر املهم هو التخطيط ووضع خرائط العمل اليت ينبغي 
أن يسري وفقها العمل والعاملون ايضا، مبعنى أن يتم كل شيء وفق ترتيب وتنظيم وختطيط مسبق، من 
اجل تطوير املشاريع االقتصادية الرئيسة. كما يؤكد ذلك االمام الشريازي: )أما خبصوص ان ال تكون 
هناك مشاريع معطلة، فإن الدولة مسؤولة، ال بإقامة املشاريع مبفهومها العام فحسب، بل بالسري إىل 

األمام يف مجيع نواحي احلياة، كالعمران، والزراعة، والصناعة، والتجارة، واملال، وغريها(.

ومثة مشكلة أخرى ختص هدر املال العام، فاحلكومة جيب أن تضع كل مّدخرات الدولة يف املشاريع 
اليت تسهم يف تطوير االقتصاد، ومتتص البطالة، يقول االمام الشريازي: )وحول الطاقات املعطلة، 
فإن الدولة، ينبغي أن ال تعطي املال ملن يتمكن من العمل فيكسل ويرتهل، وتبقى الطاقات البشرية 

عاطلة، بل ينبغي أن ُيعطي املال للضعفاء والعجزة(.
لذلك حّرم اإلسالم الربا حترميا ال رجعة فيه، وحذر من نتائجه الكارثية على االنسان، فردا كان 
كثريا من  واجهت  للزبائن،  اليت متنحها  القروض  الفائدة يف  تعتمد  اليت  البنوك  او مجاعة، حتى 
املصاعب، فيما اثبتت املصارف اليت ال تتعامل بالفائدة جناحات يف مشاريعها واهدافها. يقول االمام 
الشريازي: )ال ُيسَمح للغين بالبطر، ومُيَنع الربا، واالحتكار، واالستغالل، والفسق، فهذه األمور كلها 
حمرمة يف شريعة اإلسالم، فإذا أراد اإلنسان أن يعمل أيًا من هذه األمور، فاإلسالم والدولة توقفه 
عند حده عند حده. أما يف غري ذلك مسموح لإلنسان أن يكون غنيا ويتملك الكثري من الدنانري، أو 

الدور أو ما أشبه(.
وأخريا ينبغي على الدولة واحلكومة، االستفادة من الثروات املتوافرة لديها، كما يؤكد ذلك االمام 
الشريازي يف قوله: )ينبغي استثمار الطاقات البشرية، أما الطاقات الكونية )الطبيعية(، فعلى الدولة 

أن تسعى بكل إمكانياتها، لالستفادة من الثروات الطبيعية(. 

لقد أفرزت مرحلة ما بعد نيسان 2003 نظاما سياسيا قيل انه يعتمد 
االستشارة والتعددية، واعلنت االحزاب منهجها االستشاري، بعيدا عن 
الدكتاتورية، فقد ورد يف الكتاب القيم لالمام الراحل، آية اهلل العظمى، 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، واملوسوم ب� )الشورى يف 
االسالم(، حول أنواع االحزاب وتعدد مناهجها واهدافها ما يلي: )يقال 
حلزب انه دميقراطي ف�ي حال ما إذا انتخب زعماؤه، من قبل أعضاء 
احلزب من خالل انتخابات حقيقة وباالقرتاع السّري أو العلين، واملنهج 
أو  التنظيمات  على صعيد  س��واء  األح��زاب  ه�ذه  ملثل  العامة  والسياسة 

القرارات، يتم تعيينهما وحتديدهما يف املؤمتر العام للحزب(.
االستشارية،  االح��زاب  تناسبها  العراق  الراهنة يف  االوض��اع  أن  وحتما 
واملنهج التعددي، ولكن ينبغي أن ال يكون هذا املنهج عامال مضعفا هليبة 
الدولة وقواعد اللعبة الدميقراطية، فاملنهج االستشاري ينبغي أن يؤكد 
اهلوية الدميقراطية للحزب، ولكن يف الوقت نفسه هناك أحزاب تعتمد 
املنهج األحادي او الدكتاتوري على الرغم من اعالنها عكس ذلك، حيث 
يقول االمام الشريازي حول هذا املوضوع: )يقال حلزب إنه ديكتاتوري، 
القائد، وهلّم جرا،  النائب حَمَل  تعيني قادته حبلول  إذا مت  يف حال ما 
ويكون منهُج احلزب جتسيدًا ملا يريده قادة احلزب، ويكون الرأي املخالف 
للمنهج العام فيه ممنوعًا، فيحظر فيه تعدد األفكار واآلراء ويطرد أي 
شخص له عالقة بالفكر املعارض، ويف مثل هذه احلالة ينساق احلزُب 

حنو االستبداد والديكتاتورية والتفرد السلطوي(.
وال يصح أن يسعى السياسيون اجلدد اىل إضعاف العراق، هذا العمل 
ليس يف صاحل أحد، احلوار البناء، والتزام قواعد اللعبة الدميقراطية، 
واملنهج التعددي وسواها من الثوابت، كفيلة ببناء مؤسسات الدولة ومن ثم 
محاية احلريات واحلقوق والرأي واالعالم وما شابه، وهنا يربز السؤال 
التالي هل ميكن أن تشكل االحزاب مشكلة لبناء الدولة؟ اجلواب إن تعدد 
االحزاب يف الدولة قد ينطوي على خماطر يف حالة خروجها بعيدا عن 
قواعد األنشطة والعالقات االستشارية، أما يف حالة الفوضى فإن كثرة 
االحزاب قد تساعد يف تفتيت اجلهود، وتضعف دور املؤسسات يف بناء 
الدولة. كما نالحظ ذلك يف قول االمام الشريازي: )هناك من يرى أن 

تعدد االحزاب قد ال يساعد على بناء مؤسسات الدولة كما جيب(.
لذا من املستحسن أن يبادر الساسة العراقيون اىل االستفادة من االخطاء 
املاضية، وأن يستجيبوا لنبض اجلماهري واحتياجاتهم، وأن يتنازلوا عن 
أهم  ولذلك  امل��دى،  بعيدة  الشعب  اآلنية لصاحل منافع  بعض مصاحلهم 
نقطة ينبغي أن تقوم بها االحزاب اليوم هو بناء مؤسسات الدولة بصورة 
يعين  فهذا  واملكاسب،  املناصب  على  بالصراع  االنشغال  وعدم  سليمة، 
البالد من  الواجب أن يتحرك اجلميع النقاذ  خسارة كل شيء، لذا من 

خالل تثبيت اركان النظام االستشاري التعددي. 

على األحزاب أن تبني 
دولة املؤسسات 

الراسخة
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يبقى االلتزام الشخصي وطبيعة شخصية 
القائد هلا الدور االكثر تأثريا على سلوك 
الشعب،  عن  فضال  نفسه  القائد  وافكار 
لذا ينبغي أن يدرس هؤالء القادة النماذج 
العظيمة اليت سبقتهم يف احلكم ويتعلمون 
منها الزهد وااليثار وتفضيل االخر حتى 
القائد  يفكر  وال  االه���ل،  او  النفس  على 
ب��ال��ث��راء ع��ل��ى ح��س��اب ال���ن���اس او ش���راء 

القصور وما شابه.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري.. آية 
احلسيين  ص���ادق  السيد  العظمى،  اهلل 
القّيم  ك��ت��اب��ه  يف  ظ��ل��ه(  )دام  ال���ش���ريازي 
واق��ع االس��الم(:  )السياسة من  ب�  املوسوم 
إن )اإلمام علي أمري املؤمنني عليه السالم 
الذين  املدينة فحسب،  ينظر إىل أهل  ال 
ينظر  وال  فيأكلونه،  اللحم  غالبًا  جي��دون 
فيها  تتوفر  ال��يت  فقط  الكوفة  أه��ل  إىل 
اللحوم من كل األنواع، من الغنم، والبقر، 
واإلب��ل، وال��دج��اج، والطيور، واألمس��اك. 
وإمن��ا ينظر إىل أق��اص��ي ب��الد اإلس��الم، 
الذين  والفقراء  البعيدة،  األري���اف  وأه��ل 
يسكنون األخبية، فكلهم ال جيد اللحم كل 

يوم ليقتات به(.
يف احلقيقة ال نبالغ اذا قلنا أن العراقيني 
ال��ن��م��وذج، وبعضهم  اف��ت��ق��دوا م��ث��ل ه���ذا 
ال��ت��اري��خ،  ع��ل��ى  االط����الع  نفسه  يكلف  مل 

القيام  يتعلم  أن  يريد  ال  فإنه  اطلع  واذا 
باملسؤولية على النحو الصحيح.

)أرب��ع  ال��ش��ريازي:  امل��رج��ع  يقول مساحة 
املؤمنني  أم��ري  قضاها  أك��ث��ر  أو  س��ن��وات 
وهو  والبصرة،  الكوفة  بني  السالم  عليه 
الرئيس األعلى للبالد اإلسالمية الواسعة 
األط����راف. خ��الل ه��ذه امل���دة الطويلة مل 

يشرت من مال املسلمني ثيابًا لنفسه(.
مصاحل  يقدم  الذي  هو  السياسي  القائد 
والعائلية  الفردية  مصاحله  على  الناس 
العراق هذا  فعل سياسيو  واحلزبية، هل 
راحة  القائد هو من يسهر على  األم��ر؟، 
بقدر  الفقراء  مصاعب  وي��ذل��ل  الشعب، 
ال��ع��راق؟  ق��ادة  بذلك  ق��ام  ه��ل  املستطاع، 
الفساد  وب��ني  بينه  يضع  النموذج  القائد 

حاجزا حديديا، ويقارع الفساد وأهله.
ي��ق��ول مس��اح��ة امل��رج��ع ال���ش���ريازي: )يف 
الوقت الذي عمت اخلريات بالد املسلمني 
وغري  املسلمون  فكان  اإلس���الم،  وبفضل 
الطيبات.  من  نعيم  يف  يرفلون  املسلمني 
وكانت الكوفة� عاصمة أمري املؤمنني عليه 
السالم � ال جتد بها إال املنعَّم من الناس. 
الكوفة،  سيد  الظرف جتد  ه��ذا  مثل  يف 
وسيد البالد اإلسالمية، وزعيم اإلسالم: 
أمري املؤمنني عليه السالم ال يأكل حتى ما 

يأكله أدنى الناس(.

ن��رباس��ا  ال��ق��ائ��د  ي��ب��ق��ى  أن  ينبغي  ه��ك��ذا 
اىل  ينظر  الشعب  أن  ش��ك  وال  لشعبه، 
الفوضى  هذه  ورمب��ا  بهم،  ويتأثر  قادته، 
حياتهم  يف  العراقيون  منها  يعاني  ال��يت 
اليومية تعود اىل الفوضى بني السياسيني، 
لذلك ينبغي أن يفهم السياسي أن الناس 
تنظر إليه كقائد ومنوذج وتتأثر مبا يقول 

ويفعل ويلبس ويف اي جمال ينشط.
حيث يقول مساحة املرجع الشريازي حول 
أدق  القائد  )شخصية  إن  اجل��ان��ب:  ه��ذا 
القائد،  بذلك  املتمّسكة  لأجيال  مدرسة 
وهلذا كان من سياسة أمري املؤمنني عليه 
السالم بناء حياته الشخصية على اإلميان 

والزهد(.
ي��ق��وم  أن  س��ي��اس��ي  مي��ك��ن ألي  ال  ول���ك���ن 
بذلك، فلكي يكون القائد منوذجا لشعبه 
وبالسلطة  باحلياة  زاه��دا  يكون  ان  عليه 
وام���ت���ي���ازات���ه���ا، ع��ل��ى ال��ع��ك��س م���ن بعض 
نفوسهم  تضعف  ال��ذي��ن  املسلمني  ح��ك��ام 
وارادت���ه���م ازاء س��ح��ر ال��س��ل��ط��ة وال��ن��ف��وذ 
والقوة، فينتهكون حقوق الفقراء ويلهثون 
كما  واه��ي��ة،  ال��ث��روات حبجج  وراء مج��ع 
العراقية  الساحة  واق��ع  يف  ذل��ك  نالحظ 
اليوم، وهي ظاهرة ينبغي الشروع الفوري 
لتقديم  اجل��اد  والسعي  عليها،  بالقضاء 

النموذج األفضل للشعب. 

العراق بحاجة اىل 
القائد النموذجي

مبادئ اإلنسان تصنع املوقف اإليجابي والسلبي
يرى علماء االجتماع ان احلجر األساس لبناء شخصية االنسان يبدأ منذ اللحظات األوىل اليت يتشكل 
فيها وعيه باالشياء والرموز واملفردات اليت يتم نطقها يف مسع الطفل، وهكذا تبدأ تتشكل وتنمو 
منظومة القيم والعقائد يف ذهن االنسان، تدعمها املواقف الفكرية والعملية اليت يتلقاها من احمليط 
العائلي والعملي واملدرسي واجملتمعي عموما، ويف ضوء ذلك يكون اإلنسان أمام مسارين، تبعا لطبيعة 
القيم واالخالقيات والعقائد اليت تزود بها ذهنه، فأما سيكون صاحب موقف جيد انساني يف فكره 

وسلوكه أو حيدث العكس.
قيمة  كلمة  ظله( يف  )دام  الشريازي  السيد ص��ادق احلسيين  الكبري،  الديين  املرجع  يقول مساحة 
وجهها للمسلمني: ان )قاِتل احلسني صلوات اهلل عليه، مشر بن ذي اجلوشن لعنه اهلل كان صاحب 

معتقدات.
وسيعّذب اهلل تعاىل مشرًا ألنه جعل معتقداته حتت أقدامه. وكذلك قاطع الطريق، حينما يسرق 
ويقتل وجيين، له معتقدات أيضًا، لكنه يسحقها أو سحقها. فلو تأّمل قاطع الطريق مع نفسه قلياًل 
بأنه لو كان مكان أحد الذين يتعّرضون للسرقة، فهل سيعتقد بأن هذا الفعل، أي السرقة، هو شيء 

حسن أم ال؟ ال شّك سيكون جواب قلبه وعقله بأن هذا الفعل هو سيئ وقبيح(.
وهناك من يضعف ازاء نفسه، فتقوده اىل مآربها، وهي مآرب تهدف اىل حتقيق رغبات النفس، وهذه 

الرغبات حتتكم اىل الغرائز، واالخرية جتعل من االنسان مساويا )للحيوان( يف غاياته ومآربه، ولكن 
اهلل تعاىل اودع يف االنسان فوارق )ذهبية( جتعل االنسان اكرب واقوى واذكى من احليوان مبستويات 

قد يصعب حصرها:
لذا يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا اجملال: )كما ان يف اختبار الدنيا، أن ترى شخصني كانا 
صديقني لسنني طويلة، وكانا مع بعض، ومن مدينة واحدة، ولكن أحدهما صار حبيب بن مظاهر، 

واآلخر مشر بن ذي اجلوشن. فكل واحد منهما صار كما صار، باختياره وبإرادته(.
وهذا بالضبط ما حدث يف حكومة االمام علي بن ابي طالب )ع(، حيث ثار عليه اخلوارج وفئات اخرى 
تضررت مصاحلها بسبب املساواة اليت طبقتها حكومة االمام، وانتعاش حالة األمان الكبرية يف دولة 
املسلمني املرتامية االطراف لدرجة أن الناس مجيعا كانوا يعيشون يف حالة تامة من السلم األهلي 
واالمان التام. يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا اجملال: )مل يذكر التاريخ ان أحدًا من الناس، 

قد بات ليلة من ليالي حياته.
وهو خائفًا من اإلمام أمري املؤمنني، وخصوصًا أيام حكومة اإلمام صلوات اهلل عليه، اليت امتّدت 
رقعتها يف ذلك الزمان، على مخسني دولة من دول عامل اليوم. وهذا ال نظري له يف التاريخ وال يف 

الدنيا كّلها، أيضا(.

بالتثاؤب،  آخ��ذا  وكأنه  النهوض،  من  جديدة  مرحلة  الشيعي  الفكر  بدأ 
استعدادا لكي ينطلق من النوم والنهوض بقوة واالنطالق بسرعة لالنتشار 

عرب العامل، مستفيدا من وسائل العوملة احلديثة.
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف كلمة توجيهية للمسلمني: )إن االنسان 
يتثاءب مّرتني، فمّرة يتثاءب للنوم، ومّرة للنهوض من النوم. والتشّيع اليوم 
يتثاءب للنهوض. وإّني متفائل، بل إن استنتاجي هو ان التشّيع يف طريقه 

حنو العاملية والعوملة(.
فاالعداء  الشيعة،  بني  التنازع  رف��ض  املساعدة،  االخ��رى  الوسائل  وم��ن 
يرتبصون شرا بالشيعة ، وهذا يؤدي اىل اثارة الصراعات بينهم، وهذا 
الشيعة  )على  ال��ش��ريازي:  املرجع  مساحة  يؤكد  كما  التكاتف.  يستدعي 
كاّفة أن ال يتنازع بعضهم مع بعض، بل عليهم أن يتحّملوا بعضهم بعضًا. 
فاالستعمار وأذنابه الصغار كالتكفرييني، يسعون وبكل الطرق ومبختلف 

األساليب، إىل زرع النزاع والتخاصم بني الشيعة(.
الكريم  الرسول  هو  بارادته  التاريخ  وجه  ال��ذي غري  للقائد  احلي  املثال 
)ص(، فرغم كل حاالت االذى اليت تعرض هلا، وعلى الرغم من كل حاالت 
العدوان، إال انه )ص( مل يلجأ اىل القوة وال السلوب العنف. يقول مساحة 
املرجع الشريازي: )إّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله، قد تعّرض لأذى 
ومن  املنافقني  ومن  والكّفار  املشركني  من  املشاكل،  من  وللكثري  الكثري، 

اجلهلة، لكنه صلى اهلل عليه وآله مل يشكو من أحد منهم أبدًا(.
ومثة ايضا اسلوب الكذب، فقد كذب كثريون حبق النيب )ص( لدرجه أنه 
السلطة  وميتلك  األعلى  القائد  وهو  الكّذابة(،  عليَّ  )كثرت  قائال  صرح 
األقوى ومع ذلك مل يلجأ اىل منطق القوة، بل اىل اسلوب الصرب والتوعية 
والرتاحم والتقارب. يقول مساحة املرجع الشريازي: )كما قال صلى اهلل 

عليه وآله:
)كثرت علّي الكّذابة(، ومع هذا كّله مل يذكر صلى اهلل عليه وآله اسم حتى 
واحد منهم أبدًا، أي من الكّذابة. فيجب علينا أن نتعّلم مثل هذا التعامل 

الفريد والفاضل من موالنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله(.
يقول  الشيعة،  بالشباب  االهتمام  دون  من  حتقيقه  يصعب  تقدم  ما  كل 
مساحة املرجع الشريازي: )علينا بالشباب. فالشباب هم صّناع املستقبل، 
فيجب االهتمام بهم، ورعايتهم رعاية خاّصة، لرتبيتهم تربية وفق عقائد 
وأخالق أهل البيت األطهار صلوات اهلل عليهم أمجعني. فصناعة الشباب 

وتربيتهم أمر مهّم جّدًا(.
اذًا هناك نقطي او ركيزتني تقودان الشيعة حنو النجاح، وهاتان الركيزتان 
هما وحدة الصف الشيعي، واالهتمام بالشباب الشيعي. لذا يؤكد مساحة 
املرجع الشريازي: )اعلموا ان الوصول للمسألتني املذكورتني آنفًا )وحدة 
الشيعة واالهتمام بالشباب(، فيها مشاكل، ولكن هذه املشاكل هي جسر 

للعبور إىل النجاح واملوفقية. فاملشاكل تصنع اإلنسان(.

التشيـّع يتسارع يف 
االنتشار عامليا
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التاريخ االسالمي جيدا،  من اطلع على 
بالنسبة  وامتيازاتها  السلطة  أن  يعرف 
ل��الم��ام ع��ل��ي )ع( أم���ر حم��ت��َق��ر مت��ام��ا، 
أك��ث��ر ش��يء ميقته االم���ام )ع(  ذل��ك أن 
التاريخ  بشهادة  ذلك  ومع  السلطة،  هو 
والعامل أمجع هو احلاكم األكثر عدال يف 
ترويض  كيفية  تعلم  الذي  وهو  التاريخ، 
السلطة يف مدرسة أستاذه النيب حممد 
كان  السلطة  منه  اقرتبت  فكلما  )ص(، 
والكّد  وامل��س��اواة  بالعدل  يتجاهلها  )ع( 
الواسعة،  األراض���ي  سكن  فقد  بالبيد، 
ب����اذرا  االرض  ف���أس���ه ض���ارب���ا  ح���ام���ال 
وزراعا وحاصدا من الغالل واحملاصيل 
األرض  ت��ض��رب  ي��ده  فكانت  املختلفة، 
عقله  وك��ان  البذور،  تربتها  تستقبل  كي 
املسلمني  ش���ؤون  ي��دي��ر  ال��وق��ت  ذات  يف 
ظروفهم  يف  حيتاجونه  وم��ا  وأم��وره��م 

كافة.
هذا النموذج القيادي مل يعد متوافر بني 
خصوصا،  والعراقيني  عموما  املسلمني 
على الرغم من أن هناك من يتبجح من 
من  بأنه  السياسية  الطبقة  العاملني يف 
أتباع االمام علي )ع( والعاملني مببادئه، 
ول��ك��ن حقائق  خ��ط��ه،  وال��س��ائ��ري��ن يف 
األم��ور  تكشف  املشهود  والعمل  األم���ور 
على حقيقتها، حيث القول باالنتماء اىل 
االمام علي شيء والعمل مبنهجه ومبادئه 

الكسل  ش��يء آخ��ر، السيما أن ظ��اه��رة 
والفشل والتهرب من مواجهة املصاعب 
منهم،  والعراق  املسلمني  تعم جمتمعات 
نعم هناك ظواهر كثرية متخلفة، تسهم 

يف هدر طاقات الفرد واجلماعة.
أما لو اردنا البحث عما حققته شعوب 
اخرى مثل اهلند وهي دولة ليست ذات 
تطورها  نالحظ  فإننا  مسلمة،  أغلبية 
ع���ل���ى حن����و س���ري���ع وه�����ائ�����ل، يف ح��ني 
هائلة  قفزات  حققت  جمتمعات  هناك 
حن��و ال��ت��ق��دم، الن��ه��ا آم��ن��ت ب���أن العمل 
األساسيتان  الركيزتان  هما  واالبتكار 
الركب  اىل  واالن��ت��م��اء  التقدم  لتحقيق 
ال��ع��امل��ي امل��ت��ق��دم، كما ن��الح��ظ ذل��ك يف 
والكوريون  الصني  حققتها  اليت  القفزة 
واليابانيون وشعوب آسيوية اخرى ودول 

صغرية.
ال��ش��ع��وب ال��ن��اج��ح��ة ه���ي ال���يت ت��ق��دس 
ال���وق���ت امل��خ��ص��ص ل��ل��ع��م��ل، وه�����ذا ما 
كان  عندما  )ع(  علي  االم���ام  عليه  رك��ز 
بالفأس  االرض  لضرب  نهاره  خيصص 
زرع��ا وح��ص��ادا وم��ا ش��اب��ه، إن االبطاء 
اضاعة  أو  بالعمل،  الرغبة  ع��دم  تعين 

الوقت.
ب��ه��ا اجملتمعات  ت��ت��ص��ف  وه���ي ظ��اه��رة 
مقدمتها  رمب��ا يف  ب��ل  ومنها  امل��ت��أخ��رة، 
ال��ش��ع��وب ال��ع��رب��ي��ة واالس��الم��ي��ة، إذ يف 

ويتم  العمل  اح��رتام وقت  يتم  الغالب ال 
الوقت  ه��ذا  تضييع  اج��ل  م��ن  التحايل 
ب��ع��ي��دا ع��ن االن���ت���اج، وي��ت��م ذل���ك بطرق 
حت��اي��ل ع���دي���دة، وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي ت��أخ��ر 
الفرد واجملتمع، وهناك مرافقة التبجح 
للتهرب من العمل، حبجة انه يتميز على 

االخرين بنسبه وحسبه وانتمائه!.
كذلك البد أن تفهم اجلهات املعنية كافة، 
الركود  حالة  من  باجملتمع،  االنتقال  أن 
وال��س��ك��ون وع���دم االن���ت���اج، اىل احل��ال��ة 
االخرى، حالة التوثب والنشاط واحليوية 
والعمل اجلاد، تستدعي خطوات عملية 
م��ت��واص��ل��ة، ف��ض��ال ع��ن حت��دي��ث املنهج 
السلوكي للمجتمع، وهو امر ليس سهال، 
فقط،  ب��ال��ت��م��ن��ي��ات  حتقيقه  مي��ك��ن  وال 
او ب���اج���راءات ع��ش��وائ��ي��ة ارجت��ال��ي��ة، او 
مدروسة،  غري  بسيطة  خطوات  باختاذ 
الكبري،  اهل���دف  ه��ذا  أهمية  ت���وازي  ال 
الذي يتكفل بنقل شرائح اجملتمع كافة، 
من حالة السبات العملي والفكري، اىل 
بالركب  وااللتحاق  املبدع  االنتاج  حالة 
اجملتمعي العاملي املتقدم، وهو امر ليس 
له  يتصدى  مل  م��ا  حتقيقه  السهل  م��ن 
قادة اجملتمع السيما من الساسة الذين 
)ع(  علي  االم��ام  التمسك مبنهج  يعلنون 
وليس  ملنهجه  الفعلي  التطبيق  ش��رط 

االكتفاء بإعالن االنتماء. 

القائد الذي يعمل بيده وعقله

طوق الذكريات.. التل الزينبي
كل يوم... أجلس يف املكان نفسه، تلك األريكة اخلشبية، لقد مللت االنتقال من مكان إىل آخر، ويئست 
من العثور على مكان داف��ئ، ما أن اعتاد على بلد ودي��ار حّتى تداهمين عاصفة الرحيل، فاضطر 
للهجرة مّرًة أخرى، حبثًا عن وطن جديد وبيت جديد، وكأنين خلقت للرتحيل، شاءت األ قدار هذه 
املرة أن تكون رحليت إىل مدينة مقدسة مجعت بني احلضارة اإلسالمية والرتاث، أعد الثواني املنبعثة 
من ساعة يدي، وكلما تزداد الثواني يزداد شوقي، ليت يف وسعي متزيق ما تبقى من املسافة ألرى ذلك 
املكان عرب تلك النافذة املظللة، وكيف ُيتاح لي أن أصرب وانا أرى ضوء الشمس من تلك البساتني، 
اخلري يفيض على شواطئ دجلة، مل أعد أعرف هل هي جنة عدن أم أنها أرض األحالم، سحرتين 

جبمال مناظرها.
الزمن.. صحن صغري ألمرية سرقوا قرطها  العيون، ويأسف  القلوب.. وتدمع  وعند باب رقية حتن 
فكانت مكانتها قبة بيضاء بلون السماء، يقدمون لصغر عمرها االلعاب، بني األسواق قربها ترقد 

بأمان....
والشام  قاسيون،  وجبل  تشرين،  وحديقة  امل��اء،  ونوافري  القدمية،  الشام  أزقة  بني  قضيت طفوليت 

العدية.
يعود الزمن أو يتقدم ألذهب حلياة أخرى تناديين، يوم واحد أستذكر فيه كل أيام تلك السنني اليت 

عشتها بني أحضان سوريا ، نعم مازلت أذكرها جيدا، اجلبال بدأت تبعد عين تلوح بشموخها، أيعقل؟ 
أن اترك بلدا قضيت سنني عمري بني أحضانه، كأنه من اخليال!، أيها القلب قلت لك التتعلق كثريًا، 
سيأتي اليوم الذي تفارقه كما فارقت من قبل شهادة ميالدك، مرت سبع ساعات ومازلت يف الطريق، 
غبار  دخل  ال��رب،  طريق  الطويلة يف  الساعات  قضيت  ملا  فلوالها  الضائع،  بالوقت  تأتي  الذكريات 
السنني يف عيين فصبَّْت دموعها على نافذة السيارة، ومل أكن أعلم أن تلك اللحظة ستكون األخرية 

يف الغربة.
مسافة جتربك أن تودع بلدك األب، وتستقبل أمك وتقبل أقدامها لتنال اجلنة أليست اجلنة حتت 

أقدام األمهات... قطعة كتب فيها كربالء املقدسة ترحب بكم.. يا اهلل.. كربالء كم اشتقت اليك!!.
مل تكن تتوقف الشهقات من شدة األمل وغصة االكتئاب، ومن احلزن على فراقي حلبيبيت وموالتي 
السيدة زينب عليها السالم، ومرت ساعات قليلة علي وأنا بتلك احلالة، وبعد الزيارة خرجنا جسدا 
الروحا، وقفت امام الصحن احلسيين واذا بي أرى مكانا مرتفعا قليال عن الصحن وله مدرجات، 
مقام مرتفع كتب عليه السالم على جبل الصرب، قبل اجلميع دخلت اتلو آيات القرآن الكريم، مطمئن 
قليب، ملن هذا املقام؟ وملاذا مسي جبل الصرب؟ كانت جتلس جبواري امرأة كبرية، هذا املقام يسمى 

)التل الزينيب(.

ُيعد علم األصول من العلوم اإلسالمية اخلالصة، وهو نتاج العقل اإلسالمي 
من دون أن يشاركه فيه أحد، ومل يكن هذا العلم يف بدايته علمًا مستقاًل؛ 
بل كان متداخاًل مع علم الفقه، ثم حتول إىل علم مستقل بذاته، له مادته 

وموضوعه وقواعده ومنهجه.
الفقيه يف معرفة األحكام  القرون استجابة حلاجات  وقد تطور مع تعاقب 
األمر  وهو  املتجددة،  الفقهية  واملواضيع  اجمل��االت  التساع  نظرًا  الشرعية، 
علم  يرمسه  ال��ذي  الدقيق  العلمي  البحث  منهج  على  أساسًا  يرتكز  ال��ذي 
األصول. ويعترب اإلمام الباقر )عليه السالم( هو املؤسس لعلم األصول، يقول 
الشيخ باقر شريف القرشي )رمحه اهلل(: »من العلوم اليت فتق أبوابها اإلمام 
ل العلوم اإلسالمية بعد علم  الباقر )عليه السالم( علم األصول، وهو من أجَّ
الفقه، ألن االجتهاد يتوقف عليه، فإنه ال يكون اجملتهد قد حصل على ملكة 

االجتهاد حتى جيتهد يف حبوث هذا العلم.
وقد اتفق البحاث والعلماء على أن اإلمام أبا جعفر )عليه السالم( هو أسبق 
العلم، وأرسى قواعده«. ويقول السيد حسن الصدر )رمحه  من أسس هذا 
اهلل(: أول من فتح بابه وفتق مسائله هو باقر العلوم اإلمام أبو جعفر حممد 
بن علي الباقر، وبعده ابنه أبو عبد اهلل الصادق، وقد أمليا فيه على مجاعة 
من تالمذتهما قواعده ومسائله، مجعوا من ذلك مسائل رتبها املتأخرون على 
املهمة يف أصول  الفصول  وكتاب  الرسول  آل  ككتاب أصول  مباحثه  ترتيب 
األئمة وكتاب األصول األصلية، وكلها بروايات الثقات مسندة متصلة اإلسناد 
الباقر  أم��اله اإلم��ام  أنه مل ينشر ما  البيت )عليهم السالم(. ومع  إىل أهل 
)عليه السالم( يف علم األصول يف كتاب مستقل، إال أن علماء اإلمامية قاموا 
جبمعها وترتيبها على مباحث علم األصول على شكل روايات موثقة، ومسندة 

ومتصلة اإلسناد بأئمة أهل البيت )عليهم السالم(.
أسس اإلمام الباقر )عليه السالم( جمموعة من القواعد األصولية، أو نقلها 
عن آبائه الطاهرين، واليت يرجع إليها الفقهاء عند عدم توافر النص على 
الفقه  أو مشرتكة بني  القواعد قواعد فقهية  الشرعي. وبعض هذه  احلكم 
واألصول؛ إال أن علماء األصول أدرجوها يف علم األصول. ومن أهم القواعد 

اليت أرسى بنيانها اإلمام الباقر )عليه السالم( ما يلي:
)قاعدة االستصحاب، قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ(

منه،  الفراغ  بعد  الذي شك يف صحته  املركب  العمل  وتفيد احلكم بصحة 
كالشك يف صحة الصالة )الحتمال اخللل(، فيحكم بصحة الصالة ومتاميتها، 
وال يرتتب األثر على الشك. وال ختتص القاعدة بالطهارة والصالة، بل تعم 
مجيع العبادات بل املعامالت كافة. وقد استفيدت هذه القاعدة مما ورد عن 
اإلمام الباقر )عليه السالم(، ففي صحيحة حممد بن مسلم عن أبي جعفر 
وال  فامِض  الفراغ من صالتك  بعد  فيه  »كلما شككت  قال:  السالم(  )عليه 
تعد فالرواية تدل على أن كل صالة شك يف صحتها بعد الفراغ فيها حيكم 

بصحتها ومتاميتها.

اإلمام الباقر وتأسيس 
علم األصول

مروة حسن الجبوري 

الشيخ عبداهلل اليوسف
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م���ن م��ص��ادي��ق إح���ي���اء أم����ره ص��ل��وات 
الزيارة  إحياء  هو  عليه  وسالمه  اهلل 
الشعبانية: زيارة سيد الشهداء صلوات 
ال��ن��ص��ف من  اهلل وس��الم��ه ع��ل��ي��ه يف 
شعبان فان هذه الزيارة من الزيارات 

الثالثة املتميزة إىل أبعد احلدود.
الذين  ع��دد  العلماء  بعض  مّخ��ن  وق��د 
ال��ع��ام  يف  الشعبانية  ل��ل��زي��ارة  ج����اؤوا 
ماليني،  سبعة  إىل  خبمسة  امل��اض��ي 
فلنسع لكي يبلغ عدد ال��زوار عشرين 

مليون زائر.. 
وم��ن م��ص��ادي��ق إح��ي��اء أم��ره��م وأم��ره 
)عج( هو: تأسيس مؤسسات عمالقة 

عظيمة مهدوية على امتداد العامل.
أحدهم قبل حوالي تسعني سنة أي يف 
مؤسسة  أسس  بالضبط  1924م  عام 
ص��غ��رية ك���ن���واة، ث���م ج��ع��ل��ه��ا مؤسسة 
رمسية عام 1932م يف كاليفورنيا ثم 
أوج��دت وّول��دت ه��ذه املؤسسة فرعًا 
ورابعًا  ثالثًا  فرعًا  ثم  ثانيًا  فرعًا  ثم 
وخ��ام��س��ًا وع���اش���رًا وه���ك���ذا.. ث��م ان 
ال��رج��ل م��ات وامل��ؤس��س��ة مستمرة يف 
تأسيس فروع جديدة. ولنسأل أنفسنا: 
كم واحد مّنا يفكر بهذه الطريقة: بأن 
يؤسس مؤسسة توّلد فرعًا أول وآخر 

وثالثًا وهكذا؟
وق���د ب��ل��غ ع���دد ف���روع ه���ذه املؤسسة 

اآلن، والرجل ميت قبل سنني طويلة، 
يف العامل إىل أكثر من 13 ألف فرع! 
منتشرة يف أك��ث��ر م��ن م��ائ��ة دول���ة من 
دول ال��ع��امل وق���د ب��ل��غ ع���دد األع��ض��اء 
الرمسيني يف هذه املؤسسة 260 ألف 
عضو على األقل وقيل أكثر من ذلك! 
والحظوا اننا كثريًا ما نؤسس مؤسسة 
حال  يف  تضعف  مل  إن  مبوتنا  مت��وت 

حياتنا!.
ل���ق���د م�����ات ال����رج����ل ول���ك���ن ال ت����زال 
مؤسسته متميزة متنامية متطورة فما 

هو السر؟
اجل��واب: انه مل يكن متميزًا سوى يف 
انه استخدم اآلليات اإلدارية احلديثة، 
ف��ه��ي ال����يت ت��ت��ك��ف��ل ب��إب��ق��اء م��ؤس��س��ة 
أسست يف عام 1932 حتى اآلن قائمة 

حيوية فاعلة ممتدة يف أرجاء العامل.
وهذه املؤسسة مهمتها: تنمية املهارات 
ال��ت��واص��ل  م��ه��ارات  وتنمية  ال��ق��ي��ادي��ة 
وتنمية مهارات اخلطابة، وهم يقيمون 
األندية  وجيمعون  م��ؤمت��رات  سنة  كل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ذل���ك ال��ب��ل��د يف م��ؤمت��ر 
س��ن��وي، وجت���ري فيها م��س��اب��ق��ات ثم 
املختلفة  درج��ات��ه��ا  على  ج��وائ��ز  متنح 

للفائزين.
إن علينا ان ننطلق يف عامل اليوم مبثل 
ان  ذلك  والكفاءة  والكيفية  القوة  هذه 

كان ميتلك جيشًا  إذا  اآلخ��ر  الطرف 
بعشرة آالف وكان عدد جنودك عشرة 
ج��ن��ود م��ث��اًل ف��ق��ط ف��ان��ك ال تستطيع 
إذا  كذلك  أمامه،  وتصمد  تواجهه  ان 
كان الطرف اآلخر يؤسس مؤسسات 
مبؤسسات  ت��واج��ه��ه  فكيف  ع��م��الق��ة 

عادية أو بدائية؟.
ان س��ر ال��ن��ج��اح ه��و ان ال��ق��ي��ادة فوق 
مفتاحية  كلمة  يف  ويتلخص  اإلدارة 
وهي انهم ليسوا باملدراء بل هم قادة؛ 
فان املدير طاقته حمدودة أما القائد 
فطاقته بالنسبة إىل املدير ال متناهية.

أه��ل  أم���ر  إح��ي��اء  يف  ننطلق  مل  وإذا 
املهدي  اإلم��ام  أمر  وإحياء  )ع(  البيت 
املنتظر )عج( بهذا النحو بان نؤسس 
م��ؤس��س��ات م��ه��دوي��ة ع��م��الق��ة ض��ارب��ة 
جب���ذوره���ا يف ع��م��ق ال���زم���ن مم��ت��دة 
نفعل  مل  وإذا  البسيطة  ام��ت��داد  على 
أنفسنا  خسرنا  فقد  وأكثر  ذلك  مثل 

وضيعنا حظنا ال مسح اهلل.
 15 أي��ام  لتتحول  نسعى  ان  الب��د  كما 
وف��رح وس��رور  أي��ام عيد  شعبان إىل 
يرى  العامل حبيث  أرج��اء  يف خمتلف 
اجل��م��ي��ع م��ظ��اه��ر ال���ف���رح وال���س���رور 
ق��د عمت ال��ب��الد وال��غ��اب��ات واجل��ب��ال 

والوديان والسهول.
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن

احياء امر االمام 
املهدي )عج( 

واملؤسسات العمالقة

شباب يقتدون باالمام علي )ع( بحثا عن النجاح
هناك حكمة كثريا ما يرددها اخلطيب الشهري براين تريسي يقول فيها: )بعد اجراء احصائيات 
وجدوا أن الناس خيافون من الفشل أكثر مما خيافون من املوت!!(، فاحلاجز األول الذي جيب أن 
نقضي عليه لكي نصل اىل النجاح هو )اخلوف من الفشل(، إذًا دعونا حناول أن جنرب فعل األشياء 

اليت خناف فعلها، ونقوم بتجربتها ولنَر بعد ذلك ما هي النتائج؟.
يف هذا اجملال كان ل� )شبكة النبأ املعلوماتية( هذا احلوار مع )األستاذ عمار اخلطيب(، وهو حاصل 
 University of North يف:  الدولية  والدراسات  السياسية  العلوم  يف  البكلوريوس  شهادة  على 

.Florida
بالضبط،  البداية  البيع والشراء يف وقت مبكر من حياتي، وكان  او  التجاري  العمل  - لقد جربت 
عندما كان عمري 14 سنة، أما مكان العمل الذي انطلقت منه فهو سوق اخلطيب الذي يقع يف منطقة 

السيدة زينب سالم اهلل عليها يف دمشق، وكان العمل االول لي هو بيع األقمشة للزائرين.
الذين خربوا احلياة، واالستاذ  الذي يقوم به االنسان، هكذا يقول  العمل  لكل جناح سر يكمن يف 
اخلطيب ال ُيستثنى من هذه القاعدة، فالبد أن يكون هناك حجر زاوية لنجاحه، فالنجاح مثل البناء 
متاما، ميكن أن ينجح وميكن أن يفشل، ويف كل بناء حجر زاوية او نقطة انطالق او سر معني، عن 

هذا السر يقول اخلطيب: 

- إن السر يف النجاح الذي حصلت عليه وما وصلت إليه يف جمال عملي، يكمن يف تضحية أمي 
الثامنة عشر من  الواليات املتحدة وأنا يف  وأبي حفظهما اهلل، فعندما وافقا على أن أهاجر اىل 
عمري كانت هذه مبثابة نقطة انطالق لي، وعند ما وصلُت اىل الغرب، قررت ان ال أكون مثل باقي 

الالجئني.
وكانت حياتي الدراسية قد تغريت من خالل كلمة اجيابية مسعتها من مساحة املرجع السيد حممد 

احلسيين الشريازي قدس سره عندما قال:
للكلمة تأثري قوي على اآلخرين، فرمبا بسبب كلمة اجيابية يتحقق النجاح آلالف الناس، ورمبا بسبب 

كلمة سلبية يطول الفشل حياة آالف الناس اآلخرين.
العلم  امل��ال،  العلم خري من  - تأثرت كثريا بكالم أمري املؤمنني عليه السالم لكميل وقد جاء فيه: 

حيرسك وأنت حترس املال، واملال تنقصه النفقة، والعلم يزكى على اإلنفاق. 
- النصيحة، أوال أنا ال أرى نفسي يف موقع يسمح لي أن انصح اآلخرين، لكن علمتين احلياة ان ال 

أضعف بسبب املشاكل اليت تعرتض طريقي.
بل أواجهها بكل ما أستطيع، وإن خسرت، حينها ليس لدي شيء أندم عليه ألنين أكون قد تعلمت من 

التجربة، ثانيا أسعى ألن اذّكر نفسي دائما باملوت.

هل يستطيع فكٌر ضئيٌل أن حيّلق يف مساء العظمة؟، وهل يستطيع اجلدول 
بهذا  أن يطوف  أم هل يستطيع خياٌل عاجز  البحر؟،  يرفد  أن  الصغري 
العامل اإلنسي، املالئكي الالمتناهي بالفضائل واملكرمات؟، هذا الشعور 
كان يراودني حينما عزمت أن أوجه وجهي وعقلي وقليب حنو شخصية 
مل يعرف التاريخ البشري أعظم وأكرم وأكمل وأفضل وأتقى وأنقى منها 
سوى مربيها ومعلمها سيد الثقلني النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله(، إنه 
اإلمام الذي تفخر بامسه األئمة، واإلنسان الذي ختشع لذكره اإلنسانية.

إنه علي بن أبي طالب )عليه أفضل الصالة والسالم(، إنه اإلنسان الذي 
مل يزل وال يزال منذ أربعة عشر قرنًا ملتقى النفوس ومهوى األفئدة، فهو 
كالبحر من أين تأتيه ترد وال يزداد مع تعاقب األزمان واألجيال إال جالاًل 
ومجااًل، وقد عكفت على ساحله األزمان واألجيال مبهورة بهذا اجلمال 

واجلالل.
إنه علي بن أبي طالب الذي خشع له إجالاًل عظماء التاريخ الذين حكم 
التاريخ بعظمتهم، أما هو فقد أدار دفة التاريخ، فاحننى لعظمته العظماء 

وخشع جلالله األجالء.
يقول ابن أبي احلديد: )وما أقول يف رجل حتبه أهل الذمة على تكذيبهم 
بالنبوة، وتعظمه الفالسفة على معاندتهم ألهل امللة، وتصور ملوك الفرنج 
حلربه،  مشّمرًا  سيفه  حاماًل  عبادتها  وبيوت  بيعها  يف  صورته  وال��روم 
وتصور ملوك الرتك والديلم صورته على أسيافها، كان على سيف عضد 
الدولة بن بويه وسيف أبيه ركن الدولة وكان على سيف آلب أرسالن وابنه 

ملكشاه صورته.
كأنهم يتفألون به بالنصر والظفر، وما أقول يف رجل أحب كل واحد أن 
يتكثر به وود كل واحد أن يتجمل ويتحسن باالنتساب إليه، حتى الفتوة 
اليت أحسن ما قيل يف حدها أن ال تستحسن من نفسك ما تستقبحه من 
غريك فإن أربابها نسبوا أنفسهم إليه ووضعوا يف ذلك كتبًا وجعلوا لذلك 
ذو  إال  سيف  )ال  الفتيان  سيد  ومس��وه  عليه  وقصروه  إليه  أنهوه  إسنادًا 

الفقار وال فتى إال علي(.
إيذانًا  لوالدته  فكان  الكعبة  داخ��ل  ولد يف  ال��ذي  أبي طالب  بن  علي  إنه 
تارخيها،  ونقطة حتول مضيئة يف  والعبادة،  املنزلة  من  بعهد جديد هلا 
أما إسالمه وتصنيفه مع غريه بتسلسل فهذا كالم ال حنتاج إليه ، فلسنا 
حباجة إىل الروايات يف ذلك وإن أكدت كلها على أنه أول من أسلم سوى 
املوبوء مصدرها، واليت أشاح أصحابها بوجوههم عن  الشاذة  الروايات 
احلقيقة الناصعة لينفضوا عن وجوه من صّنفوهم يف مقدمة املسلمني ذل 

عبادة األصنام.
أما علي فمن اإلجحاف حبقه أن ُيصّنف مع أي واحد من هؤالء � حتى 

وإن كان أوهلم � 

مولد علي )ع(، مولد 
اإلسالم

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 

محمد الصفار

فهيمة رضا
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منظمات

للدراسات  ال��ش��ريازي  اإلم��ام  مركز  عقد 
وال���ب���ح���وث ح��ل��ق��ة ن��ق��اش��ي��ة حت���ت ع��ن��وان 
اجلديد..  العاملي  النظام  ظل  يف  )الشيعة 
ال��ت��ح��ّدي��ات وال���ف���رص( إس��ت��ض��اف فيها 
ال���ب���اح���ث وال���ت���دري���س���ي يف ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم 
غسان  الدكتور  ب��غ��داد  جامعة  السياسية 
ورقته  يف  السعد  الدكتور  ع��رض  السعد. 
من  ابتدأها  معاصرة  إلتقاطات  البحثية 
كل  وه��و  اليوم  الطائفة  “مصطلح  تعريف 
التجّمعات اليت تقوم على أساس من الدين 
ض��م��ن إج��ت��ه��اد ف��ق��ه��ي يف اط����ار اجملتمع 
ك��ل من  ال��ق��وم��ي احل��دي��ث”، فالشيعة ه��م 
شايع اإلمام علي بن أبي طالب )ع( وقالوا 
بأفضليته بعد الرسول حممد )ص( وأقّروا 
أو  جلّيًا  أما  ووصيًة  نصًا  وواليته  بإمامته 
من  خت��رج  ال  اإلمامة  أن  وإعتقدوا  خفّيًا 
م هلا  ولده، والطائفة اليوم هلا الفقه املنظٍّ
وعالقاتها  ورؤي��ت��ه��ا  وطقوسها  وت��أرخي��ه��ا 
العرض  من  األول  القسم  يف  ومصاحلها. 
للورقة البحثية ذكر أهم ما يواجه الشيعة 
اىل  وقسمها  اليوم  ع��امل  من حتديات يف 
اوال: االمن����وذج احل��ض��اري حيث  من����اذج: 
حتتاج الدول واجملتمعات الشيعية لتقديم 
للعدالة  س��واء  وإنساني  حضاري  امن��وذج 
العامة أو حسن ادارة الدول وتطوير العلوم 
املواجهة  ثانيا:  والتكنلوجيا.  والصناعة 
امليادين  خمتلف  يف  املواجهة  تشكل  حيث 

الفكرية والسياسية واالمنية واالقتصادية 
ب��ني )ال��ش��ي��ع��ة( وق��ط��اع واس���ع م��ن ال��ع��امل 
ال��س��ين، واح���دة م��ن أه��م التحديات اليت 
ال��ع��امل��ي. ثالثا:  ال���وج���ود ال��ش��ي��ع��ي  ت��واج��ه 
الفعالة  اخل��ارج��ي��ة  االسرتاتيجية  ضعف 
يف إب������راز ال��ق��ض��اي��ا ال��ش��ي��ع��ي��ة ب��ب��ع��ده��ا 
الشيعي  الشيعي  الصراع  رابعا:  ال��دول��ي. 
الدينية  )املرجعيات  مستويات  عدة  وعلى 
شعبية  وق��ط��اع��ات  السياسية  وال��ق��ي��ادات 
البعد الوطين، حيث أن  أخ��رى(. خامسا: 
يواجه جدار قوي  الشيعي  العاملي  الوجود 
هو اخلصوصية الوطنية للمواطن الشيعي 
يف بلده. سادسا: غياب اهليكليات العملية 
يف  رك��ز  فيما  ال��ع��امل��ي.  الشيعي  للتنسيق 
على  البحثية  ال��ورق��ة  م��ن  ال��ث��ان��ي  القسم 
لشيعة  املتاحة  والفرص  القوة  نقاط  أهم 
العامل وفق سلسلة وكما يلي: اوال: التشيع 
عام   1400 م��ن  ألكثر  ق��وي صمد  مذهب 
خاضها،  ال��يت  الشرسة  امل��واج��ه��ات  رغ��م 
ومحالت االبادة والكبت. ثانيا: شيعة اليوم 
ميتلكون السلطة يف العديد من الدول يف 
يبعد  أن  التشيع يف  ث��ال��ث��ا: جن��اح  ال��ع��امل. 
ل��الس��الم يف  النمطية  ال��ص��ورة  ع��ن  نفسه 
الغرب ضمن “االرهاب االسالمي”. رابعا: 
العالقة املتميزة بني الفرد الشيعي ومراجع 
واالنتشار  املتزايد  العدد  التقليد. خامسا: 
االف���ق���ي ل��ل��م��ذه��ب ال��ش��ي��ع��ي يف ال���ع���امل، 

واملعلوماتي.  العاملي  االنفتاح  بعد  خاصة 
ال��ش��ي��خ م��رت��ض��ى م��ع��اش رئ��ي��س مؤسسة 
النبأ للثقافة واالعالم، من الفرص املهمة 
الشيعة  ص��ع��ود  بعد  ال��ي��وم  ال��ع��امل  لشيعة 
وتغيري قواعد اللعبة العاملية، تغري النظام 
خمتلف  وهو  مالحمه  من  بالكثري  العاملي 
ك��ث��ريا إذا م��ا ق���ورن ق��ب��ل ع��ش��ر س��ن��وات، 
خاصة بعد ثورات الربيع العربي والتدخل 

الروسي يف سوريا يف الفرتة االخرية.
عندما تغري النظام العاملي بشكله اجلديد 
أع��داء  واالع���داء،  احللفاء  معادلة  تغريت 
وبالعكس،  اليوم  اصدقاء  اصبحوا  االمس 
ك��ذل��ك ت��ط��ور وس���ائ���ل االع�����الم وال��ش��ب��ك��ة 
ال��ع��ن��ك��ب��وت��ي��ة وظ���ه���ور وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 
االج��ت��م��اع��ي ك��س��رت االح��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي، 
فالشيعة كانوا يعيشون على هامش العامل، 
ك���ل ذل���ك أع��ط��ى ف��رص��ة ك��ب��رية للشيعة 
وآراءهم  ألفكارهم  والرتويج  بقوة  للظهور 
والدفاع عن حقوقهم مل تكن متوفرة عرب 
اضطهاد  بسبب  التاريخ.  يف  كثرية  أزمنة 
جاليات  لدينا  ك���ّون  أوط��ان��ه��م  يف  الشيعة 
شيعية كبرية يف العامل وخاصة يف الغرب، 
لأسف مل تستثمر هذه امليزة بشكل كبري 
هذه  الشيعة  ي��درك  أن  وجي��ب  اآلن  حتى 
الفرصة الكبرية يف قلب املعادالت وتكوين 
مج���اع���ات ال��ض��غ��ط وف���ق م��ب��دأ امل��ص��احل 

املشرتكة واالنفتاح على اآلخرين.

مركز االمام الشريازي 
يناقش الشيعة يف ظل 
النظام العاملي الجديد

مركز املستقبل يناقش مستقبل التحالف الوطني
التحالف  الشهرية حتت عنوان )مستقبل  النقاشية  للدراسات السرتاتيجية حلقته  عقد مركز املستقبل 
الوطين يف ضوء متغريات العملية السياسية بالعراق(. الدكتور امحد عدنان امليالي عرض اهم االحتماالت 
املستقبلية للتحالف الوطين يف ظل متغريات العملية السياسية اجلديدة احلاصلة االن وهي بطبيعة احلال 
اما خبصوص  واالنشطار  التفكك  احتمال  االول:  االحتمال  ديناميكية معقدة.  احتماالت  بثالث  مرهونة 
نتائج هذا االحتمال فهي تتلخص بالنقاط التالية: يف حال تفكك التحالف الوطين بشكل نهائي فان فرصة 
حتقيق اغلبية سياسية شبه معدومة.  القاعدة الشعبية املمثلة هلذا التحالف ستكون متأرجحة االحتمال 
التحالف الوطين مكبال  نتائج هذا االحتمال هي: بقاء  التحالف على ما عليه من اهم  الثاني: هو بقاء 
وعاجزا كما هو االن. التحالف الوطين فقد قدرته وسيبقى يف حالة مجود االحتمال الثالث: االندماج 

والتكامل
الشيعية اىل حتالف  والقوى  الوطين من مظلة لأحزاب  التحالف  نتائج هذا االحتمال: حتول  واخ��ريا 
وطين عراقي منفتح على كل املكونات واالحزاب االخرى. اسقاط كل الرهانات على اسقاط العراق وجعل 
كل االزم��ات داخل احلدود ال خارجها. تقسيم القدرات بني الدولة واالح��زاب واجملتمع من اهم مالمح 

االستقرار السياسي االجتماعي يف النظم الدميقراطية.
اوضح احلاج جواد العطار عضو االئتالف الوطين العراقي والقيادي يف اجمللس السياسي للعمل العراقي: 

اىل ان بدايات تشكيل التحالف ودوافعه االساسية تسري باجتاه جتسري االستحقاق السياسي لأكثرية، 
اهلاجس االخر هو االحساس التارخيي باإلقصاء النقطة االخرى اليت حتكمت يف التشكيل وبقائه هي 

االستحقاق االنتخابي وما يعرف باحملاصصة داخل نفس التحالف
من جهته أشار مدير مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم علي الطالقاني اىل ضرورة العودة اىل اخللف كي 
نراقب عن نشأة التحالف الوطين منذ تأسيسه فان مسة تشكيل هذا التحالف قامت على اساس ادارة 
البالد لكن النهج الذي اتبع من قبل قيادة التحالف كان يسري دون رؤية حقيقة إلدارة العملية السياسية، 
السبب االخر كانت دوافع التشكيل ال ختلو من اصطفاف سياسي ونوع ما طائفي نتيجة الضغوط الطائفية 
اليت متر بها املنطقة واخلوف من االخر، يف وقت يفرتض على التحالف الشيعي ان يبادر الحتواء اجلميع 
من اجل ادارة العملية السياسية.   من جانبه الدكتور حيدر طعمة تدريسي وباحث يف مركز الفرات اثار 
موضوعة االوضاع احلالية وهل هي تنبئ خبروج التيار الصدري عن التحالف الوطين، هذه من جهة اما 
من جهة اخرى فاالحتمال االقرب هو بقاء ايران مظلة للتحالف الوطين للسيطرة على القرار السياسي 
متغريات يف  توجد  ال  واحلريات امحد جويد،  للدفاع عن احلقوق  ادم  مدير مركز  واعترب  العراق  يف 
العملية السياسية يف العراق وما جيري االن هو نتاج االزمات االمنية واالقتصادية فلوال دخول داعش اىل 

العراق واالنهيار احلاصل يف اسعار النفط مل حترك اي شخص لإلصالح.

النقاشية  حلقته  االسرتاتيجية  وال��دراس��ات  للتنمية  ال��ف��رات  مركز  عقد 
العراق..  النقدية يف  السياسة  واجت��اه  التمويل  )أزم��ة  عنوان  الشهرية حتت 
املركزي  البنك  حمافظ  نائب  امل��رك��ز  استضاف  والسياسات(  التحديات 

العراقي السابق الدكتور أمحد ابريهي العلي.
كربالء  جامعة  يف  التدريسي  طعمة  آل  حسني  حيدر  الدكتور  احللقة  ادار 
والباحث يف مركز الفرات متحدثا عن االزمة االقتصادية اليت يعاني منها 
العراق.  بني العلي، ان سبب توقفنا عند سعر النفط على اعتبار انه عصب 
االقتصاد العراقي أي ان تدفقات العملة االجنبية يف ميزان املقبوضات هي 
السلع  اس��ت��ريادات  يتم  من خالهلا  اليت  املدفوعات  جانب  الي  النفط،  من 
للحكومة  واخل��دم��ات  السلع  من  واس��ت��ريادات  اخل��اص  للقطاع  واخل��دم��ات 
ونفقات خدمة الدين اخلارجي للحكومة والتزامات اخرى، يضاف اىل ذلك 
فقرة استثمار القطاع اخلاص يف اخلارج وان مل يصرح به وهو يف احلقيقة 
االن  وحل��د  النفط  سعر  اخنفاض  فمنذ  الشديد  ولأسف  ان��ه  اال  موجود، 
اهتمام اخلرباء عموما تركز حول كيفية تعويض االيرادات اليت افتقدناها 
باخنفاض سعر النفط حتى ذهبت اآلراء حنو زيادة الضرائب أو فرض رسوم 

كمركية او بيع موجودات للحكومة متلكها. 
واالقتصاد  اإلدارة  -كلية  ك��رب��الء  جامعة  يف  التدريسي  أوض��ح  جانبه  م��ن 
حلقات،  ث��الث  هناك  “ان  الدعمي  كاظم  عباس  الدكتور  املساعد  االستاذ 
العامة،  املوازنة  وحلقة  النقدية  السياسية  وحلقة  املدفوعات  ميزان  حلقة 
التجاذبات  وج��ود هذه  ومع  معينة خاصة  اج��راءات  وكل هذه احللقات هلا 
باإلمكان  فهل  احللقات،  هذه  ادارة  يف  السياسي  التدخل  وه��ذا  السياسية 
يف  بعضها  مع  احللقات  هذه  بني  العالي  التنسيق  من  حالة  خلق  مستقبال 
تدفعنا  وفعال  االزم��ة  هذه  من  كي خترجنا  والتنسيقية  املتوافقة  اجراءاتنا 

باجتاه التنمية االقتصادية؟.
ان  قال  كربالء،  جامعة  واالقتصاد  االدارة  كلية  ج��واد  كاظم  كمال  الدكتور 
ليس  الصناعية  والسيما  العراقية  االنتاجية  للقطاعات  التنافسية  القدرة 
هو  نظرنا  وجهة  من  البديل  الدولية،  السوق  يف  املنافسة  على  القدرة  هلا 
القطاع  يعين  أي  ال��واردات  اح��الل  على  ونعمل  تنظيم لالستريادات  عملية 
اخلاص يعمل على احالل الواردات ومن خالل التنسيق مع اجلهات املسؤولة 
عن االسترياد وختفيض االسترياد ويعمل القطاع اخلاص على رفد السوق 

احمللية باملنتجات من اجل احلد من تسرب العملة الصعبة.
وال��دراس��ات  للتنمية  الفرات  مركز  مدير  ال��ع��رداوي  عليوي  خالد  الدكتور 
املعاجلات  تلك  تفعل  كي  الصاغية  ل��الذن  حنتاج  حنن  ق��ال  االسرتاتيجية” 
الدميوغرافية  الطفرة  طبيعة  ان  ن��الح��ظ  حن��ن  االخ���ر  ال��ش��يء  واحل��ل��ول، 
مرعبة وخميفة  وهي  السكان  عدد  كبري يف  تنامي  يوجد  العراق حيث  يف 
بالقياس اىل الرتاجع يف االداء االقتصادي، اىل جانب ذلك تؤكد التقرير 
بهذا  الدولة  تصل  اين  فاىل  العراق  يف  اجلرائم  نسبة  يف  ملموسة  بزيادة 

االطار علما ان آلية صرف الرواتب الشهرية قد تتعرض للتأخري؟

مركز الفرات يناقش واتجاه 
السياسة النقدية يف العراق

محمد عالء الصايف
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ملتقى النبأ األسبوعي 

للدراسات  ال��ش��ريازي  االم��ام  ق��دم مركز 
ورقة  الشهري  نشاطه  وضمن  والبحوث 
عنوان  االسبوعي، حتمل  النبأ  ملتقى  يف 
)اخل���ط���اب ال��ش��ي��ع��ي م��ن خت���وم االن��ف��ع��ال 
مناقشة  من خالهلا  الفعل(، مت  افق  اىل 
فيها، من  ال����واردة  االف��ك��ار  م��ن  جمموعة 
الباحثني  م��ن  م��ش��ارك��ة جم��م��وع��ة  خ���الل 

األكادمييني والقانونيني.
حيدر  االس���ت���اذ  ال��ن��ق��اش��ي��ة  احل��ل��ق��ة  أدار 
اجل���راح م��دي��ر م��رك��ز االم���ام ال��ش��ريازي 
ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث، ح��ي��ث ق���دم ورق��ة 
املقصود  ليس  فيها:  ورد  ومم��ا  امل��رك��ز، 
بهذا اخلطاب لغة القرآن واحلديث، فهذا 
يف  ه��و  البشر،  اختيار  م��ن  ليس  خطاب 
ان��ه مجلة  واح���دا،  خطابا  ليس  احلقيقة 
املذهبية  ملرجعياته  تبعا  اخلطابات  م��ن 
والسياسية والثقافية.. وهو خطاب املنرب 
الوعظ واإلرش��اد، وخطاب  احلسيين يف 
اليت  واإلع��الن��ات  وامللصقات  الكتيبات 
للمنتجات.  للرتويج  ال��دي��ن  لغة  تستعمل 
وه��و أي��ض��ا خ��ط��اب اجل��م��اع��ات الشيعية 

املتعددة. 
ط��رح��ت ال��ورق��ة س���ؤاالن ب��رس��م النقاش 
ماهي  األول:  احل��ض��ور:  قبل  من  حوهلما 
تعدده؟،  على  الشيعي  اخلطاب  حمددات 
اخلطاب  احلسيين:”  ع��الء  الدكتور  ق��ال 
ال��دي��ين ح��ق��ق ن��وع��ا م��ن ان����واع ال��ت��وازن 

اخلطاب  ان  اال  م��ا،  م��راح��ل  يف  املقبول 
منسجم يف  وغري  متجانس  الشيعي غري 
ذلك  ابعاد  وان  خصوصا  االح��ي��ان  بعض 
مكشوفة،  اصبحت  والتناقض  اخل���الف 
اثناء االنتخابات وما  وه��ذا ما مت رص��ده 
بعدها وخري دليل على ذلك ما صدر عن 
التظاهرات  يف  ال��ص��در  مقتدى  السيد 
االخرية، حينما سحب البساط من حتت 
اقدام املنحرفني والفاسدين السيما اولئك 
الذين ينتمون اىل تياره، وقبل ذلك سبقه 
التحالف  عرى  حينما  السيستاني  السيد 
لغة  يفهمون  ال  بانهم  ووصفهم  الشيعي 
اخلطاب وقد حبت اصوات املرجعية وهي 

تطالب باإلصالح”.
ال��دك��ت��ور امح��د امل��س��ع��ودي، ت��دري��س��ي يف 
جامعة كربالء، وباحث يف مركز الفرات:” 
يرى باخلطاب الشيعي الصادر من ختوم 
الشيعة  ت��راج��ع  االن��ف��ع��ال ه��و نفسه س��ر 
وعلى املستوى الفكري، وان ختوم االنفعال 
واس��اس ذلك ميكن  واقعا معاشا  تنتج  ال 
ربطه مبعركة اخلندق وكيف تعامل االمام 
ع��ل��ي)ع( وه��و ي��واج��ه عمرو اب��ن عبد ود 
العامري، فبفعل تلك املضامني االنسانية 
هي  الشيعية  الثقافية  منها  تنطلق  ال��يت 

تستطيع ان تنتج مشرتكات مع االخر”.
الشيخ مرتضى معاش املشرف العام على 
)اذا  قال  واإلع��الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 

ما اردنا ان نناقش اخلطاب بصورة عامة 
فهو منفعل وال ميتلك بنية اساسية يعمل 
م��ن خ��الهل��ا، وه���ذا ن��ت��اج ل��ل��واق��ع املعاش 
وه��و مسه من مس��ات ه��ذا العصر حيث 
وغياب  االخ��ر  م��ع  التصادم  نزعة  وج��ود 

العقالنية”.
السؤال الثاني: كيف ميكن هلذا اخلطاب 
خانة  اىل  االن��ف��ع��ال  خ��ان��ة  م��ن  ينتقل  ان 
طعمة  آل  حسني  حيدر  الدكتور  الفعل؟، 
والباحث  ك��رب��الء،  جامعة  يف  التدريسي 
يف م��رك��ز ال��ف��رات: ق���ال” اخل��ط��اب على 
ميتاز  اوسطية  ال��ش��رق  ثقافتنا  مستوى 
البعد عن  ك��ل  بعيد  وه��و  االن��ف��ع��ال  بنربة 
الواقع ودائما ما يثريون املشاعر بأحداث 
ق��دمي��ة، يف ح��ني جن��د خ��ط��اب��ات ساسة 
وهذا  ومتجانسة،  مدروسة  االخر  العامل 
مرهون بعامل النضج السياسي وهو الذي 
ي��رس��خ االن��ت��ق��ال م��ن ح��ال��ة االن��ف��ع��ال اىل 

حالة الفعل.
من جهته االستاذ عدنان الصاحلي قال: 
)ه��ن��اك حت���ول ك��ب��ري مب��س��ت��وى اخل��ط��اب 
املرجعية  مستوى  على  الشيعي خصوصا 
ففي السنوات السابقة كان هناك غموض 
واض��ح  فاخلطاب  االن  ام��ا  اخل��ط��اب  يف 
االخرى  هي  السياسية  القيادات  ودقيق، 
س��ج��ل��ت حت�����وال يف اخل����ط����اب الس��ي��م��ا 

خطابات مقتدى الصدر.

الخطاب الشيعي من تخوم 
االنفعال اىل افق الفعل

 )وثائق بنما( وانكشاف ملفات الفساد
أيدينا  بني  ليضع  األسبوعي،  النبأ  ملتقى  نافذة  وعرب  اإلسرتاتيجية  للدراسات  املستقبل  مركز  انربى 
املالية  البيانات  تاريخ  يف  األك��رب  تعترب  ال��يت  بنما  وثائق  بتسريبات  احملتملة  الفرضيات  ط��رح  فرصة 
وحبضور جمموعة من الباحثني األكادمييني وخنبة من اإلعالميني وناشطني حقوقيني، حيث أدار اجللسة 
احلوارية مدير املركز عدنان الصاحلي، ليعرضنا من خالل ذلك ورقة موسومة بعنوان )ملفات الفساد 

العاملية... براكني تثور يف أي حلظة(.
أسئلة وجهها مدير املركز للمشاركني يف امللتقى حول كم وكيف وأين ومتى حصلت هذه امللفات وملاذا مت 

السكوت عنها طيلة تلك الفرتة.
األول: ملاذا بدأت القوى العاملية بتحريك هذه امللفات يف هذا الوقت بالذات؟، 

الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم قال، حنن أمام سلسلة متواصلة 
وان من أهم األحداث اليت فجرت الربيع العربي ما جاءت به وثائق ويكيليكس وبعدها جاء تسريبات 
إدوارد سنودن وقضية الفيفا حيث يتجه العامل اليوم حنو الفوضى والثقوب السوداء واملالذات السوداء 
وم��ن مثة دعم  األم��وال  لغسيل  بل ميتد  الضرييب فقط  التهريب  امل��الذات ال يعين  أس��اس  وان  اآلمنة، 

اإلرهاب، وهناك بعض القضايا الغامضة يف العامل تسري جنبا إىل جنبا مع عملية تهريب األموال.
ومن طرف آخر هي تدعم اإلرهاب بشكل أو بأخر، ولو تتبعنا هذه القضية لوجدنا بريطانيا هي من اكرب 

الدول املستفيدة من غسيل األموال ومن املالذات الضريبية اآلمنة.
بدوره اإلعالمي علي النواب: قال، رمبا نتساءل هل النوايا صادقة وطيبة يف عمليات كشف الفاسد أم هذه 
قضية لتحريك قضايا أخرى غري ما تشهده الساحة خصوصا وان األحداث السياسية متشابكة اليوم 

إىل حد بعيد.
وان بوادر تلك اخلطوة تكاد ترتكز حنو قضية النزاع السوري املسلح وحرب اليمن وقضايا أخرى أضف 
إىل ذلك من الضروري مبكان أن تستوقفنا عملية احلصول على ذلك الكم الضخم من املعلومات املصرفية 

والبنكية فكيف مت ذلك.
وبهذه االنسيابية غري املعهودة ومن دون تدخل إرادة قسرية إىل جانب ذلك أن تلك احلسابات هلا من 
السرية واخلصوصية العالية وهي مشفرة يف اغلب األحيان فكيف مكنوا هؤالء الصحفيني من االستيالء 
على تلك املعلومات فكل الدالئل تشري حنن نعيش سيناريو إعادة ترتيب الشرق األوسط من جديد وان 

توقيت نشر املعلومات حمسوب وبدقة.
من جهته أوضح الباحث يف مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات الدكتور عالء احلسيين: انه خبالف 
ما يعتقد اجلميع بان هناك مزاعم للمؤامرة خصوصا وان مصدر تلك املعلومات جاءت من أملانيا وان 

الصحافة األملانية صحافة حرة وهناك سقف عالي للحريات.

النبأ  ملتقى  يف  االسرتاتيجية  وال��دراس��ات  للتنمية  ال��ف��رات  مركز  ق��دم 
الساحة  واالب���رز على  االه��م  احل��دث  تناول من خالهلا  ورق��ة  االسبوعي 
العراقية اليوم خاصة )مستقبل تنفيذ الوعود اإلصالحية اليت متخضت 
عن جلسة الربملان ليوم اخلميس 2016/3/31(، هذا وقد حضر اجللسة 
للثقافة واالعالم يف يوم السبت املوافق  النبأ  اليت اقيمت مبقر مؤسسة 

2016/4/2 العديد من الشخصيات االكادميية والبحثية.
وقد قدم مدير اجللسة الدكتور خالد عليوي العرداوي مدير مركز الفرات 
للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، قراءة تناول فيها موضوعة االصالحات 
احلكومية اجلارية االن داخل احلكومة وداخل الربملان واليت جاءت بتأثري 
مباشر من الشارع العراقي، وما آلت اليه العملية السياسية يف ظل هذه 
التطورات املهمة، وألجل تفعيل باب احلوار طرح السؤال التالي: االول هل 
ميكن إن نلمس تغيري حقيقي وجدي يف مسار العمل السياسي والقانوني 
املطالبات  وع��ل��ى ض��وء  الكلي  أم  اجل��زئ��ي  التغيري  س���واء يف  ال��ع��راق  يف 

اجلماهريية؟.
من جانبه اعترب الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ 
للثقافة واالعالم: “ان الفارق كبري ما بني االصالح والتغيري، وهذا املشروع 
يهدف اليوم اىل التغيري الشامل والكلي وليس اجلزئي خصوصا وانه جاء 
منسجما مع االرادة اجلماهريية العراقية ومع االرادة االقليمية والدولية، 
الدولة  وقلع  الفاسدة  البؤر  تنظيف  وعن  االص��الح  عن  يبحثان  وكالهما 

العميقة بشكل نهائي.
االستاذ علي الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم: ان مقرتح 
آثر كبري  له  ال��وزراء سيكون  رئيس  السيد  ال��ذي قدمه  ال��وزاري  التعديل 
على العملية السياسية ومسار البلد يف مجيع النواحي لكن بنفس الوقت 
ان هؤالء ال��وزراء يف حال التصويت عليهم ال ميتلكون مساندة حزبية او 
قضائية يف الوقت احلالي ما يعين دون سند يف ظل الفوضى اليت متر 

بها البالد.
من جهته الدكتور خالد عليوي العرداوي اعتقد هناك عملية تغيري شاملة 
يف العراق طبعا هذا التغيري لن يأتي ببيئة مفروشة بالورود وامنا هناك 
مراكز نفوذ قوية يف الداخل، لكن قطعا من ميانع التغيري ستكون العواقب 
وخيمة عليه وجزء من ذلك ستكون انعكاساته سلبية على الشعب العراقي. 
الثاني/ هل ميكن إن تعود املظاهرات من جديد يف قادم األيام  السؤال 
العطار  يعتقد االستاذ جواد  ونتائجها؟،  املتوقع لشكلها وقيادتها  وما هو 
الوقت،  ومب��رور  يضعف  ان  احتمالية  مع  سيستمر  املدني  احل��راك  ب��ان 
التيار الصدري ال نستطيع قراءة توجهاته ألنها حمكومة بسلوكيات  لكن 

وتصرفات السيد مقتدى الصدر وكيف يفكر.
االستاذ حممد صاحل العطار يتساءل التظاهرات هل هي ظاهرة صحيحة 
خصوصا مع وجود نظام دميقراطي، الشيء االخر الالئمة دائما تصب 
ادائها السيئ هل هي يف حمل غري  على الربملان يف حني احلكومة ومع 

املقصر.

مستقبل تنفيذ الوعود 
اإلصالحية 

عصام حاكم
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خيرج  االمتحان،  قاعة  االن��س��ان  يدخل 
ينجح  من  هناك  النتيجة،  بانتظار  منها 
وآخ���ر ي��ف��ش��ل، ه��ن��اك م��ن حي��ص��ل على 
درج���ة جن���اح ع��ال��ي��ة وآخ���ر ع��ال��ي��ة ج��دا 
ومنهم من حيصل على درجة امتياز، أما 
ت��ت��درج حنو  أيضا  فهي  الفشل  درج���ات 
وم��ادة  احل��ي��اة،  ه��ي  القاعة  احلضيض، 
حياته  يف  االن��س��ان  نشاط  هو  االختبار 
نتيجة  هي  ما  ولكن  القصرية،  الطويلة 

االختبار؟؟.
هل انت ناجح أم فاشل؟؟، هل استثمرت 
هذا  صحيحة؟،  بصورة  عمرك  سنوات 
ه��و ال��س��ؤال األص��ع��ب، ل��ذل��ك ُي��ق��ال من 
من  خرجوا  الذين  أولئك  الناس  أفضل 
ق��اع��ة االخ��ت��ب��ار وت��ل��وح ع��ل��ى وج��وه��ه��م 
م��الم��ح ال��س��ع��ادة، فهل أن��ت مم��ن ترك 

قاعة االختبار مطمئنا؟.
س���وف أحت���دث ع��ن جت��رب��يت اخل��اص��ة، 
باعتباري أنتمي اىل االدباء، واستطعت 
ث��روة  أك���ّون  أن  م��ن حياتي  خ��الل عقود 
من املعلومات االدبية والكتابية، حصلت 
اليت  الكتب  ع��ش��رات  ق���راءة  م��ن  عليها 
تساعدني على توسيع مساحات )اخليال 
التفكري  ب��ال��ق��درة على  ع��ن��دي، ومت��دن��ي 
والكتابة(، باالضافة اىل املران واملراس 

على الكتابة والقدرة على املطاولة.

هناك رجال جييد  أن  مدينيت  أشيع يف 
صناعة احللوى بطريقة متميزة، لدرجة 
انه صار أشهر صّناع وباعة احللوى يف 
امل��دي��ن��ة، ل��ي��س ه���ذا فحسب ب��ل ع��ربت 
شهرته اسوار املدينة اىل املدن االخرى، 
بل اىل الدول االخرى، أثرى هذا الرجل 
لديه  ك��ان  بنفسه،  للحلوى  صناعته  من 
هذه،  مهنته  يف  يساعدونه  أوالد  ثالثة 
ق��ي��ل أن����ه يف ح��ي��ات��ه ك����ان ي��رف��ض نقل 
جتربته وخربته يف صناعة احللوى اىل 
بهذا  أوالده مشلهم  حتى  معه،  العاملني 
املنع، كان خيشى أن يسرقوا )سر املهنة( 
م��ن��ه وي��ن��ف��ص��ل��وا ع��ن��ه ث��م ي��ص��ب��ح��ون من 

املنافسني له.
)احلياة(  االمتحان  قاعة  غادر  أنه  يقال 
وأخذ معه سر جتربته وصناعته للحلوى، 
مل يفد احدا، ولكن ما هي الفائدة اليت 
حصل عليها من فعلته هذه؟؟، لقد حاول 
رحيله،  بعد  ابناؤه  ومنهم  معه  العاملون 
وجربوا ومتكنوا من صناعة حلوى أكثر 
متيزا من حلوى األب، ولكن بقيت ذكراه 
ل��ه ألن��ه رف��ض نقل  تنطوي على إس���اءة 
خربته اىل اآلخ��ري��ن، ه��ل م��ن حقه أن 
يفعل ذلك، هل من حق االنسان أن يفعل 
ذل���ك، وامل��ف��ك��ر أي��ض��ا، ه��ل ل��ه احل��ق يف 
املثقف  أفكاره، وهل من حق  أن حيتكر 

عن  بعيدا  رأس���ه  خ��ربات��ه يف  أن حيجز 
اآلخرين؟؟.

باالجابة عن  أنين خبلت  يوما  أتذكر  ال 
سؤال ألحد الشباب حول األدب والثقافة 
أمتلك من  م��ا  وامل��ع��رف��ة عموما حب���دود 
توافرت  كلما  وأخ��ريا  معلومات وخ��ربة، 
بتقديم هذه اخلربات جمانا  لي فرصة 
أق��وم مبهمة  أب��ادر لذلك واف��رح عندما 

نقل التجربة لآلخر.
وأش��رح كيف قمت مبهمة نقل معرفيت 
أن أكون  :يلي امكو ةصاخ بابشلا لىا
مستعدا نفسيا للقيام بنقل جتربيت اىل 
نفسي يف  أك��ون صادقا مع  أن  الشباب. 
اسلوب  اىل  دائ��م��ا  أجل��أ  التجربة.  نقل 
ال  التعليم.  يف  الصرب  أعتمد  التشجيع. 
أنتقص من اآلخر مطلقا. ألتقط املواهب 
مع  العالقة  املساواة يف  أحاول  املتميزة. 

اجلميع.
 يف ط��ري��ق��ة احل����وار وإب����داء اإله��ت��م��ام. 
املتعلمني.  نفوس  واألم��ل يف  الصرب  زرع 
ال���رتك���ي���ز ع���ل���ى ال���س���م���ات اجل����ي����دة يف 
نقاط  اىل  التنبيه  ال��ط��ال��ب.  شخصية 
الضعف باسلوب غري مباشر. زرع شعور 
الفشل  إن  املتعلمني.  لدى  بالنفس  الثقة 
هو الطريق حنو النجاح فمن ال يفشل ال 

يعرف طريقه اىل النجاح.

كيف تقدّم تجربتك 
الثقافية لآلخر؟

الثقافة العراقية.. خسرت برحيل الشعراء وربحت باملشاريع التطوعية
مل تظهر اجلهات الثقافية واملؤسسة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة يف العراق ما يكفي من االهتمام 
بالبتية الداعمة للنشاطات الثقافية، وخاصة البنايات واملسارح وقاعات العرض وصاالت االنشطة 
املتنوعة للفنون وسواها، االمر الذى حدا بكثري من املبدعني الفنانني واملثقفني ان يبادروا بعمل طوعي 

يهدف اىل اعادة تأهيل عدد من هذه البنيات واملنشآت.
فقد متت اعادة افتتاح مسرح الرشيد يف بغداد وهو يعد من احدث مسارح العاصمة، بعد 13 سنة من 
االهمال، اذ تطوع عشرات الشباب والفنانني الزالة االنقاض والركام وحطام االضرار اليت حلقت به 
اثناء العمليات احلربية اليت شهدتها البالد عام 2003. وشارك عدد من الشباب املنتمني اىل املركز 
الوطين التطوعي التابع لوزارة الشباب والرياضة العراقية ومعهم عدد من الفنانني العراقيني وعلى 
مدى ثالثة اسابيع بازالة االنقاض وخملفات الدمار اليت حلقت باملسرح وتنظيف قاعته اليت تتسع 

الكثر من 700 شخص.
الفنانون  التطوعية امحد حسن موسى “بعد ان شعر  وقال املخرج املسرحي ورئيس جلنة االعمار 
فكرتنا  بدأت  الفين،  الصرح  بهذا  احلكومية  املؤسسة  اهتمام  بسبب عدم  باليأس  املسرح  وعشاق 
باعادة احلياة اليه”. واضاف موسى “عدد كبري من الفنانني ناشدوا اجلهات احلكومية العادة النظر 

بهذا املبنى وتقديم الدعم العادة تاهيله، االان هذه املطالب مل تلق استجابة.

من جهة اخرى ال تزال حاالت الوفيات اليت يتعرض هلا املبدعون العراقيون تثري نوعا من الصدمة 
للوسط، خاصة أن املغرتبني من االدباء والفنانني عانوا الكثري بسبب الغربة، فقد تويف يف العاصمة 
الفرنسية باريس اخلطاط والشاعر العراقي حممد سعيد الصّكار عن عمر ناهز الثمانني، تاركا ارثا 
من االعمال الشعرية والفنية اليت جعلت منه احد اهم فناني اخلط العربي والزخرفة يف العصر 

احلديث.
وقد ولد الصكار عام 1934 يف ببلدة املقدادية، شرقي بغداد، لكنه نشأ يف مدينة البصرة جنوبي 
جمموعة  اول  من  ابتداء  واحلروفية،  الشعرية  الصكار  أعمال  يف  ظاهرة  البصرة  وظلت  العراق.. 
امل��اء” عام  “برتقالة يف س��ورة  م��رورا مبجموعة  “امطار” يف عام 1962،  بعنوان  له  شعرية ص��درت 
1968، وانتهاء بلوحاته احلروفية الكثرية، اليت جعلت منه احد اهم فناني اخلط العربي والزخرفة 

يف العصر احلديث.
واقام الفنان العراقي يف فرنسا منذ عام 1978 حيث اختارها لتكون منفاه االجباري، تفرغ خالهلا 
لعمله الفين يف مرمسه، ومع ذلك مل يفقد املفكر واملثقف والفنان العراقي األمل يف أهمية اعادة 
البنية الداعمة للفنون والثقافة، فبادروا بالعمل الطوعي يف هذا اجملال ومل ينتظروا من احلكومة او 

املؤسسة الثقافية الرمسية ان تبادر بل قاموا هم بهذا الدور املهم. 

يف كتابه )إشكاليات قصيدة النثر… نص مفتوح عابر لأنواع( يستعرض 
الناقد عز الدين املناصرة األمساء اليت أطلقت على القصيدة النثرية من 
1905 وحتى عام 2001 وجاءت كمايلي : الشعر املنثور / النثر الفين / 
املركز /  النثر  فنية /  الكتابة اخلاطراتية / قطع  الشعرية /  اخلاطرة 
القصيدة احل��رة / ش��ذرات شعرية /  الكتابة احل��رة /  النثر /  قصيدة 
الكتابة خارج الوزن / القصيدة خارج التفعيلة / النص املفتوح / الشعر 
بالنثر / الكتابة الشعرية نثرًا / كتابة خنثى / اجلنس الثالث / النثرية / 
غري العمودي واحلر / القول الشعري / النثر الشعري / قصيدة الكتلة 

/ الشعر األجد.
لو تأملنا جيدًا يف هذه التسميات ألمكن لنا اختصارها لتشابه بعضها لفظًا 
وكذا  املركز  والنثر  الفين  كالنثر  واملقاصد  ال��دالالت  على صعيد  ومعنى 
التفعيلة  الوزن والقصيدة خارج  الكتابة خارج  بالنسبة ملسميات من قبيل 
نسأل: هل حققت  أن  لنا  التعددية  ه��ذه  كل  وم��ع  واحل��ر.  العمودي  وغ��ري 
القصيدة النثرية مكانها الذي تنشده يف خريطة الشعر العربي املتكئ على 

إرث هائل؟.
بدائل  وضعوا  عندما  قصيدتهم  إشكاليات  ناقشوا  كتابها   وان  خصوصًا 
غي متفق عليها ، فبعضهم رأى أن القصيدة احلرة هي ذاتها قصيدة النثر 

وليست قصيدة التفعيلة.
الذي  األم��ر  قصيدتهم،  أحدثتها  هائلة  ث��ورة  عن  كثريًا  النثريون  يتحدث 
يرفضه مجلة وتفصياًل الناقد اجلزائري الدكتور عبد امللك مرتاض نافيًا 
النثر  بل جيد قصيدة  املقفع،  اب��ن  منذ  العربي  األدب  نثرية يف  ث��ورة  أي 
متزيقًا للجمل وبرتًا لألفاظ وإيذاء للمعاني. كما يصرح برفضه جتنيسها 
التنظريات  كل  ع��ادًا  وأدوات��ه وعناصره  بذاته  قائم  أدب��ي  انها جنس  على 
الكتابية حول هذا الشكل مل تتبلور حبيث حتقق قناعة لآلخر خبصوصيته، 
ومع ذلك يستشهد بكتابات أبي حيان التوحيدي ودعاء الكروان لطه حسني 
أن  إىل  وخيلص  نثريتها  مع  حتى  اجلمالية  بعناصرهما  إعجابه  مبديًا 

)قصيدة النثر حماولة نثرية للتعلق بالشعرية(.
وعلى خالف رأي الدكتور مرتاض، يدافع الناقد املغربي جنيب العويف عن 
حضور قصيدة النثر بصفتها ظاهرة إبداعية مهيمنة على املشهد الشعري 
العربي من دون أن يغفل عن وجود ما أمساه )غثاء شعريًا( يسيء للشعر 
تكشف  صارمة  نقدية  بوقفة  مطالبا  واالستنساخ  التماهي  عن  ناتج  وهو 

خلله.
اذ قد يقول  ال��رأي - على واقعيته -، قد يصطدم جب��دار تنظريي،  هذا 
نتاجاتهم من وجهة نظر  تكون  قد  بالغثاء  كتاباتهم  ان من وصف  البعض 
لتقييم قصيدة  احلقيقي  املعيار  ؛ ألن  والدهشة  احلداثة  قمة  مقابلة هي 
الشعري  الشكل  تبقي هذا  لفرتة  وغائب  معيار مفقود  النثر يف احلقيقة 
عالقًا بآمال ترسيخ احلضور حتى مع كثافته احلضورية املرتبكة فضاًل عن 

اإلشكالية مثار اجلدل لتجنيسه . 

قصيدة النثر.. ترسيخ 
الحضور وإشكالية التجنيس

علي حسني عبيد 
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لقد  اآلن،  أنا  كما  ُأخًلق  أنين مل  ببساطة 
أت��ق��ن��ت ال��ك��ث��ري م���ن امل��ه��ن ع���رب ح��ي��ات��ي، 
وتدربت عليها، وبالتدريج متكنت من إتقان 
أع��م��ال ك��ث��رية، ول��ك��ن م��ن ب��ني ه��ذه املهن 
الكثرية أحببت مهنة الكتابة، نعم هي مهنة 
متعبة، وان كان االنسان ال يبذل فيها جهدا 
عضليا بل فكريا بالدرجة االوىل، مل يكن 
اختياري للعمل الكتابي بسبب عجزي من 
األعمال ذات اجلهد العضلي، فقد عملت 
لكنين  وجربتها،  عضليا  املتعبة  املهن  يف 
وج����دت ن��ف��س��ي أك��ث��ر ان��ت��اج��ا ومت��ي��زا يف 
مهنة الكتابة، والسبب واضح، لقد أحببت 

الكتابة منذ بواكري حياتي.
ح��ت��ى يف امل��ه��ن��ة ال���يت اح��ب��ب��ت��ه��ا، وأع���ين 
ال��ك��ت��اب��ة، أص��اب��ين االح��ب��اط ك��ث��ريا، ويف 
أحصيها،  استطيع  ال  ق��د  ت��ك��ررت  م��رات 
ل��ي م���دراء حت��ري��ر وصفحات  لقد رف��ض 
يف  السيما  ال��ن��ص��وص  م��ن  ك��ث��ريا  ثقافية 
ويف  والنشر،  الكتابة  لعامل  دخولي  بداية 
كل مرة ُيرفض لي نص، يصيبين احباط 
فاشل،  كاتب  انين  لنفسي  وأق��ول  شديد، 
بنفسي  ثقيت  استعيد  م��ا  س��رع��ان  ول��ك��ن 
فأنتج  ال��ك��ت��اب،  عملي  وأدوات  وأف��ك��اري 
الذي  املدير  ينشره  اإلعجاب،  يثري  نصًا 
رفض نصي السابق بسرعة غري معتادة، 
ال��ن��ص يستحق  ي��ؤك��د ل��ي ألن ه���ذا  ل��ك��ي 

االعجاب والنشر.
وتعلمت كيف أحول  الصرب كان سالحي، 
الفشل اىل جناح، واستطعت أن أنقل هذه 
)العادة( عادة الصرب وحتويل الفشل اىل 
التقيتهم  ال��ذي��ن  ال��ن��اس  جن��اح، لكثري م��ن 
األم��ل يف  يف حياتي، ومتكنت من زراع��ة 
نفوس كتاب تركوا مهنة الكتابة، ثم عادوا 
هلا، وبرعوا فيها، كان الصرب والتجريب 
جناحهم،  اىل  سبيال  واملطاولة  واحملاولة 
على  تطبيقه  يصلح  الفردي  الطريق  هذا 

جمتمع كامل.
أن  يكون ص��ب��ورا، جيب  أن  اجملتمع جيب 
جيرب الكثري من السبل، وعليه أن حيّول 
ف��اجمل��ت��م��ع��ات تبين  ال��ف��ش��ل اىل جن����اح، 
والعمل  والعلم،  ب��االرادة، والصرب،  نفسها 
قيم  املتقدمة  اجملتمعات  وتنبذ  امل��ن��ّظ��م، 
ال��ت��خ��ل��ف، وق���د وص��ل��ت ه���ذه ال����دول اىل 
مرحلة مهمة من التقدم، بعد أن صمّمت 
حياتها،  من  املتخلفة  القيم  طرد  وق��ررت 
فيما بقيت جمتمعات ودول اخرى تتخبط 
يف اجل���ه���ل واالح�������رتاب وال����رتاج����ع اىل 
املتخلفة،  للقيم  اعتناقها  بسبب  ال���وراء، 
ومت��س��ك��ه��ا ب��ه��ا، وك��أن��ه��ا دس��ت��ور ال جي��وز 
واجملتمعات  الدول  ترعى  وهكذا  جتاوزه، 
وتبتعد عن  الرديئة،  العادات  كل  املتخلفة 
العبور  يف  تساعدها  ال��يت  اجل��ي��دة  القيم 

غياب  دائما  والسبب  التقدم،  حقول  اىل 
وغ��ي��اب  واجل��م��اع��ي��ة،  ال��ف��ردي��ة  االرادة، 
وع��دم  ال��ص��رب  وق��ل��ة  والتخطيط،  ال��وع��ي 

التنفيذ الصحيح.
ف��ق��د ت��ن��ت��ش��ر ع�����ادات مت���ت ب��ص��ل��ة ق��وي��ة 
من  متهّربا  كله  الشعب  فيصبح  للتأخر، 
املسؤولية اليت تقع على عاتقه، لذا جند 
وم��اذا  يعنيين،  ال  ه��ذا  ي���رددون،  اجلميع 
من  وغريها  إمكانييت،  ح��دود  ه��ذه  أفعل 
بها  ويتمسك  اجلميع،  يرددها  تربيرات، 
شامل،  جمتمعي  فشل  والنتيجة  اجلميع، 
يدل على غياب االرادة يف التغيري، إذ أن 
اجلهات الرمسية نفسها عاجزة عن تغيري 
املطلوبة  ب��االرادة  تتحلى  ال  كونها  اجملتمع 
للدولة  سبيل  ال  ك��ه��ذه،  حالة  ويف  اي��ض��ا، 
واجمل��ت��م��ع واالف����راد حن��و ال��ت��ق��دم، إال اذا 
اجلميع  لينبذ  واالرادة،  الظروف  توافرت 
العادات اليت تكبل انطالقهم حنو التحرر 
ذا  الفرد  يصبح  كي  املتخلفة،  القيود  من 
اىل  وط��احم��ة  وم��ب��دع��ة  منتجة  شخصية 
ي��ب��ق��ى هاجس  االف��ض��ل دائ���م���ا، ع��ل��ى أن 
حتويل الفشل اىل جناح هو الدافع االول 
يكرر  وهو  االنسان  ارادة  به  تتحلى  ال��ذي 
التجربة واحملاولة مرة اوىل وثانية وثالثة، 
ي��ت��وق��ف ع��ن ال��ت��ج��ري��ب ح��ت��ى حتقيق  وال 

النجاح.

فشلت كثريا قبل 
أن انجح..!

مستنقع التقليد وفقدان هوية الثقافة العربية
املغرب  العربية، السيما يف  العواصم  للكتاب هلا وقعها اخلاص يف بعض  الدولية  املعارض  تزال  ال 
العربية حيث االحتكاك والتأثري شبه املباشر مع األدب الغربي، وحماوالت جدية يف حماكاة األنشطة 
الثقافية، السيما ما خيص اقامة املعارض الدولية للكتاب، وآخر معرض الكتاب الدولي يف تونس 
حيث قالت اهليئة املنظمة ملعرض تونس الدولي للكتاب إن 810 ناشرين من 23 دولة عربية وأجنبية 

شاركوا يف الدورة 32 للمعرض.
كما أن فرنسا كانت ضيف الشرف، وأقيمت الدورة اجلديدة يف قصر املعارض بالكرم يف الفرتة من 
25 مارس آذار للعام اجلاري حتى الثالث من أبريل نيسان املقبل، وقال عادل خضر مدير معرض 
وسوريا  ولبنان  هي مصر  دول��ة   23 املعرض  “ش��ارك يف  مؤمتر صحفي  للكتاب يف  ال��دول��ي  تونس 
والسودان  وفلسطني  وقطر  واألردن  عمان  وسلطنة  واإلم��ارات  واملغرب  والكويت  وليبيا  والسعودية 
واجلزائر وتركيا وإيران وإيطاليا والصني واسبانيا واألرجنتني والسنغال وفرنسا إضافة إىل تونس”، 
وأضاف أنه سيعرض خالل الدورة اجلديدة حنو 120 ألف عنوان من “الكتب ذات احملتوى احملرتم 
البعيدة عن مسوم التطرف الربيئة من عيوب التعصب الديين أو الطائفي أو املذهيب .. واختريت 

عناوين تتوفر فيها اجلدة واجلدية والطرافة والتنوع”.
اعالن جوائز يف  بها، هي  القيام  على  للكتب  الدولية  املعارض  اليت حرصت  التقاليد اجليدة  ومن 

املغربية  والروائية  الشاعرة  فازت  حيث  للمعرض  املنظمة  الدولة  من  ومدعومة  الرواية خمصصة 
عائشة البصري والكاتبة اجلزائرية نصرية بلولة باجلائزة األدبية الدولية للرواية اخلاصة بالدورة 
السابعة من املنتدى الدولي حول حياة ومؤلفات كاتب ياسني، ونالت الكاتبة اجلزائرية املقيمة يف كندا 
جائزة أحسن عمل روائي صادر باللغة الفرنسية عن روايتها )أرض النساء( اليت صورت فيها مسرية 
يعاملهن  أن  بباتنة فرضن على اجملتمع  األوراس  نساء جزائريات مبنطقة  كاملة من  أجيال  مخسة 

باحرتام كبري.
وألدب األطفال حضوره اجليد يف هذه املعارض، السيما يف الدورات اليت اقيمت مطلع العام اجلاري، 
يكتبون  ع��دد ممن  يعتقد  ذل��ك  وم��ع  لالطفال،  بالكتابة  جيد  اهتمام  على  ت��دل  جيدة  ظاهرة  وه��ي 
الكتابة للطفل من املعنيني، حيث يرى كاتب األطفال املصري  للالطفال أن هناك اهماال يف جمال 

يعقوب الشاروني أن هناك تقصريا عربيا يف إصدار دراسات وكتب النقد ألدب الطفل. 
وعلى العموم تعد اقامة معارض الكتاب يف بعض العواصم العربية ظاهرة جيدة، لكننا نطمح أن ال 
ينبغي  واالسالمية  العربية  فالثقافة  حرفية،  بصورة  )غربية(  اخرى  معارض  املعارض  هذه  حتاكي 
أن تكون هلا طريقة خاصة بها تتعلق يف تقديم املعارض وما شابه، ويف كل االحوال تشكل مثل هذه 

االنشطة بوادر لدعم الثقافة كما نالحظ ذلك يف اقامة بعض املعارض. 

مؤخرًا، قاد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حركة احتجاج واسعة 
على األوضاع املزرية اليت تسبب بها السياسيون، واعلن اعتصاما مجاهرييا 
عند بوابات املنطقة اخلضراء احملصنة مطالبا بإصالحات حكومية جذرية 
وشاملة تبعد احلكومة عن احملاصصة وكان هو نفسه معتصمًا داخل املنطقة 
مدنيا  التفافًا  شاهدنا  كبرية،  ال��ص��دري  التيار  مجاهري  وألن  اخل��ض��راء. 
بأوامر  يأمترون  املدنيون  صار  الكبري حبيث  االعتصام  هذا  حول  علمانيا 
من  للتصريح  املاركسيني  الكتاب  أحد  دفع  الذي  األمر   .. الصدري  الزعيم 

خالل صفحته على فيس بوك والقول بوفاة كارل ماركس إىل األبد.
الواقع، ان الناشطني املدنيني أرادوا أن يقولوا إننا موجودون وبقوة متكئني 
على الزخم اجلماهريي الصدري الكثيف لينطبق عليهم املثل الشعيب )كرعة 
فكرًا  التيارين  بني  قرابة  مثة  ليس  أن  علمنا  ما  إذا  عمتها(  بشعر  تتباها 
وسلوكًا. وحتى هذا اخليط الرفيع من األمل انقطع عقب انتهاء االعتصامات 
أداء  الناقمة على  ارتفاع األصوات  الشكلية، ومع  بعد االستجابة احلكومية 
نواب الربملان املتنعمني بامتيازاتهم األسطورية، وبعد أن كانوا يف واد والشعب 
يف واد آخر، أقدم النواب الربملانيون على حركة احتجاج تقرتب من عبارة 
)صحوة موت( ليعلنوا ايقاف خضوعهم لرؤساء الكتل واألحزاب وألمزجتهم 
بعد  والسياسي  الربملاني  املسار  لتصحيح  موحدة  جبهة  وشكلوا  السياسية 
أن شعروا بال جدواهم كممثلني للشعب بعد أن وّقع رؤساء الكتل واألحزاب 
وثيقة أطلقوا عليها )وثيقة شرف( رسخت مبدأ احملاصصة سيء الصيت، 
وقاموا بعقد جلسة شهدت تصويتهم على إقالة رئيس الربملان الذي وّقع على 

الوثيقة بصفته النيابية.
والعلماني  الليربالي  املدني  التيار  ميثلون  الذين  الربملان  ن��واب  ان  الغريب 
مل يكن هلم حضور يف حركة تصحيح املسار الربملاني، واألغ��رب من ذلك 
هو أن النشطاء املدنيني أعلنوا رفضهم هلذه احلركة الربملانية، كما رفضوا 
الوقت هم رافضون ملبدأ احملاصصة  الذين ميثلونهم ويف ذات  النواب  أداء 
النخب  املدنية وسلوكيات  التناقضات  الشارع مستغربًا من هذه  حتى صار 
املواقف الصرحية  التأثريي على صعيد  يكون هلا دوره��ا  أن  اليت يفرتض 

والواضحة.
وعلى ما يبدو، ستظل العالقة اإلشكالية بني املثقف والسلطة تدور يف فلك 
التناقضات النعدام التفكري اجلدي مبشروع بديل ميكن للنخب الثقافية أن 
تطرحه، مشروع واقعي وعملي قابل للتحقق بعيدا عن التنظريات والشعارات 
اليت ما أفضت سابقًا ولن تفضي حاليًا إىل شيء ذي قيمة ملموسة، ونعتقد 
الفعال،  املثقف  غياب  هو  الثقافية  الشيزروفينيا  هلذه  الرئيس  السبب  ان 
املثقف الذي اليرتضي أن يكون نتاج نسخة مشوهة تعبث مبتبنياته وقيمه.ل 
بعيدًا عن  الواقع اجملتمعي  ال��ذات ودراس��ة  يكمن يف مصارحة حقيقية مع 
وضع  ثم  ومسبباتها  املشكالت  وتشخيص  واإلنتماء،  اإليديولوجيا  تأثريات 

احللول الواقعية املنسجمة لتحقيق التحول احلضاري واالجتماعي. 

بني الصدر
وماركس

عادل الصويري  
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اليوم  اصبحت  بالبشر  اإلجت���ار  ج��رائ��م 
ويف ظ��ل ت��ف��اق��م احل����روب وال��ص��راع��ات 
وامل��ش��ك��الت االق��ت��ص��ادي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة، 
تواجه  ال��يت  التحديات  أك��رب  م��ن  واح���دة 
اجمل��ت��م��ع ال���دول���ي خ��ص��وص��ا م��ع ان��ت��ش��ار 
باتت متثل  ال��يت  بالبشر  اإلجت��ار  جرائم 
ث���ال���ث جت�����ارة يف ال���ع���امل ب��ع��د جت��ارت��ي 
املخدرات والسالح، واالجتار بالبشر هو 
شكل من أشكال اجلرمية املنظمة الدولية 
ال���يت ت����دّر م��ل��ي��ارات ال�������دوالرات ومت��ّث��ل 

االسرتقاق يف العصر احلديث.
وُي���س���ت���درج ض��ح��اي��ا االجت������ار ب��ال��ب��ش��ر 
ع��ن ط��ري��ق اخل����داع أو اإلك�����راه، وُيتجر 
ب��ه��م ب��ني ال��ب��ل��دان وامل��ن��اط��ق، وحي��َرم��ون 
التنقل  يف  وح��ّري��ت��ه��م  استقالليتهم  م��ن 
أشكال  ملختلف  ويتعرضون  واالخ��ت��ي��ار، 
وال��ن��ف��س��ي��ة. ويقسم  اإلس�����اءة اجل��س��دي��ة 
رئيسية  أن��واع  ثالثة  بالبشرإىل  االجت��ار 
واالجتار  السخرة   :يهاالجتار ألغراض 
لالستغالل اجلنسي و االجتار باألعضاء 

البشرية.
وترتبط مسألة تهريب املهاجرين ارتباطا 
وثيقا مبسألة االجتار بالبشر حيث ُيدبر 
ب��ون دخ��ول أش��خ��اص بطريقة غري  امل��ه��رِّ
رعاياها  من  ليسوا  بلدان  إىل  مشروعة 
وال من املقيمني الدائمني فيها، للحصول 
ع��ل��ى م��ك��اس��ب م��ال��ي��ة أو م��ادي��ة. وبشكل 

غري  املهاجرين  بني  العالقة  تنتهي  ع��ام، 
املبلغ  تسديد  ف��ور  واملهربني  الشرعيني 

املطلوب.
كما حتذر بعض التقارير السابقة من أن 
مئات اآلالف من النساء واألطفال والرجال 
السيئة  االقتصادية  الظروف  دفعتهم  قد 
الرغبة يف  أو جمرد  الطبيعية  والكوارث 
حياة أفضل، إىل أن يكونوا حمال لالجتار 
السخرة  أو  واالستغالل من أجل اجلنس 
االجت��ار  ضحايا  ع��دد  ويبلغ  ال��ع��م��ل،  يف 
م��ا بني  امل��ص��ادر  ب��ع��ض  بالبشر حب��س��ب 
مثامنائة ألف إىل تسعمائة ألف شخص 
سنويا، أغلبهم من النساء واألطفال، يتم 
االجتار بهم عرب احلدود الدولية، منهم ما 
بني 18-20 ألف شخص يتم االجتار بهم 
داخ��ل ال��والي��ات املتحدة، ون���ادرا ما جتد 
دولة ال تعاني من ظاهرة االجتار بالبشر، 
أم  للضحايا  مصدرة  الدولة  كانت  س��واء 
كانت مسرحا ملزاولة االستغالل اجلنسي 

أو العمل القسري.
العمال  ان  سوريا  يف  الصعيد  ه��ذا  على 
عن  ك��ف��وا  واالن��دون��ي��س��ي��ني  الفيليبينيني 
الذي  النزاع  بسبب  سوريا  اىل  الذهاب 
ب��ات  ل���ذا  يضربها م��ن��ذ مخ��س س��ن��وات، 
املهربون يستهدفون النيباليني هلذه املهمة. 
ويضيف “نقدر عدد النيباليات العامالتن 
ارت��ف��ع��ت  وق����د   ،500 ب��ن��ح��و  س���وري���ا  يف 

املاضية”.  ال��س��ن��وات  يف  كثريا  اع��داده��ن 
بيغوم  ش��اه��ي��ن��ور  ت���روي  ب��ن��غ��الدش،  ويف 
من سريرها يف املستشفى االهوال اليت 
عاشتها على مدى سبعة اشهر يف سوريا، 

اجربت فيها على العبودية اجلنسية.
أما لبنان هزت بفضيحة كشف فيها عن 
شبكة لالجتار بالبشر. وحبسب املنظمات 
اللواتي  ال��ن��س��اء  ع��دد  ازداد  احل��ق��وق��ي��ة، 
لالجتار  او هن عرضة  الدعارة  ميارسّن 
بداية احل��رب يف سوريا يف  بالبشر منذ 
2011، ال سيما يف لبنان واالردن. وحررت 
القوى االمنية اللبنانية يف وقت سابق 75 
فتاة ترتواح اعمارهّن بني 20 و28 عاما، 
على  اج���ربن  ال��س��وري��ات،  م��ن  معظمهّن 
ان��واع  البشع  وتعرضّن  ال��دع��ارة  ممارسة 

الضرب والتعذيب.
االط��ب��اء  نقابة  فصلت  ذات���ه  ال��س��ي��اق  يف 
بيع  يف  لتورطهم  اطباء  ثالثة  سوريا  يف 
لبنان، وجتارة  ال��والدة يف  اطفال حديثي 
أكثر  من  تعد  واألط��ف��ال  بالنساء  اجلنس 
أن�����واع ال���ت���ج���ارة غ���ري امل���ش���روع���ة من���وا، 
واألطفال  النساء  من  آالف  هنالك  حيث 
ل��ل��دخ��ول يف  يوميا  إغ��راؤه��م  يتم  ال��ذي��ن 
أو ألغراض  الدولية  اجلنس  عامل جتارة 
ال��ت��س��ول، م��ن خ��الل وع��وده��م باحلصول 
خارج  مرحبة  وأعمال  أفضل  حياة  على 

 .مهناطوأ

“بشر للبيع”..!

نساء ناجحات.. من املجتمع الكربالئي
تعيش املرأة يف وسط جمتمعها وبيئتها ومن حوهلا يتواجد الناجحون والفاشلون، فاملرأة اليت تتمتع 
وتتأثر  وبيتها،  عملها  ناجحة يف  لتكون  املستحيل  تصنع  اليت  هي  واص��رار  وارادة  قوية  بشخصية 
ختطط  والبيت،  العمل  يف  ناجحة  تكون  ان  ارادت  راش��دة  عاقلة  ام��رأة  كل  ان  فقط،  بالناجحني 
لشؤون حياتها، وتستعد ملتطلباتها، وجتعل هلا هدفا تسري باجتاهه، وتتهيأ دائما لكل جديد يرتبط 

مبستقبلها، وحتدد اولوياتها، وتستفيد من حياة الناجحني وكيفية حتقيق التوازن بني البيت والعمل.
كيف توازن املرأة العاملة بني البيت والعمل ومن هي قدوتها، سؤال طرحناه على جمموعة من النساء 

الناجحات من اجملتمع الكربالئي يف جولة )لشبكة النبأ املعلوماتية( حول هذا املوضع:
اجابت )العلوية ام حممد االسدي( مديرة حوزة كربالء النسوية مدرسة حافظات القران:

للمرأة خصوصية كونها حتمل على عاتقها املسؤلية السامية املتمثلة بادارة االسرة وتربية األطفال، 
لذا كان البد من املوازنة بني الواجبات وتقديم األهم للقيام به، يقول تعاىل :”يا أيها اإلنسان انك كادح 

اىل ربك كدحا فمالقيه”. 
اما ام حسن ) مديرة روضة براعم املودة، ومدرسة يف عدد من احلوزات النسوية: ان أعطاء كل مكان 
من البيت او العمل حقه هو من اولويات اسرار النجاح فكما جيب على ربة البيت الناجحة ان تسعى 
لكي تتعٍلم االساليب اليت جتعل حياتها اكثر موفقيه وبيتها اكثر سعاده، فكذلك جيب عليها ان حتسن 

من ادائها يف العمل.
امرأة  كل  املقدسة:  احلسينية  العتبة  يف  مسؤولة  وهي  انتصار(  )السيدة  للقرآن  احلافظة  وقالت 
الوقت  تنظيم  وذل��ك من خالل  والعمل  البيت  ت��وازن بني  ان  تعمل يف جمال معني، البد  ان  اختارت 

والتلقني االجيابي .
البيت واألسرة يف  العاملة  للبنات: البد أن تضع املرأة  )االستاذة هديل( مدرسة يف ثانوية الزهراء 

األولوية ثم العمل بشرط أن ال تهمل عملها ألنه أمانة.
السالم( ألنها خري مصداق  )عليها  الزهراء  : فاطمة  السؤال اجابن مجيعهن  الثاني من  الشق  أما 
هلذا االمر فكانت هلا مهام عظمى وكانت هلا يد يف كل االنتصارات اليت كان حيققها زوجها أمري 
املؤمنني يف نصرة االسالم، وكذلك كانت تساعد أباها وكانت خترج مع معه وتداوي جروحه عندما 
كان خيوض الغزوات، إذ كان هلا دور كبري، فهي تعمل بشكل يساوي القدرة اليت وهبها اهلل هلا وكانت 
أيضا تعمل يف البيت. فلو اختذنا هذه القدوة الفذة وجعلناها مصباحا نسري حنو نوره لكانت حياتنا 
هانئة وسعيدة من كل النواحي. فإذا بإمكان مجيع النساء أن توفق بني العمل والبيت وبنجاح كبري 
من خالل التنسيق وتنظيم الوقت، وفوق هذا ومن اسرار النجاح األخالق مع اجلميع فباالخالق تهدأ 

مجيع النفوس وتكون منسجمة مع أمرك.

ال تزال املرأة يف عموم دول العامل، تتعرض لعدد من االنتهاكات املؤسفة، 
وخاصة تلك اليت حتمل طابع العنف، ومنها ورمبا اكثرها العنف اجلنسي 
ال���دول املتقدمة  ال���ذي حي��دث يف  ال���ذي يشمل االغ��ت��ص��اب وال��ت��ح��رش 
تكون  ال  قد  والتطور  الثقافة  أن  يعين  وه��ذا  س��واء،  على حد  واملتأخرة 
كافية حلماية املرأة من ظاهرة التحرش الذي باتت اليوم ظاهرة مجاعية 
كما هو واضح من االحداث واالخبار املتواترة اليت تعلن عن تزايد هذه 

احلاالت يف ارقى الدول وأكثرها ختلفا.
تعرضن  نساء  معاناة  اإلذاع��ات عن  بثها على  فقد ص��درت شهادات مت 
لالغتصاب ففي فرنسا، تقع أكثر من 86 ألف امرأة ضحية االغتصاب 
أو حماولة اغتصاب كل سنة. وال يتقدم بشكوى سوى 13 % من الضحايا 

و1% من الشكاوى ال غري تفضي إىل احكام ادانة قضائية.
هذا ماادى إىل نداء الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند ملواجهة ظاهرة 
التحرش اليت تزداد انتشارا يف فرنسا، وهو أعلى مسؤول يف الدولة كسر 
حاجز الصمت، حيث ال تزال الطريق طويلة أمام فرنسا لتوقظ جمتمعا 

يعيش يف حالة إنكار ويولي أهمية كربى ملفهوم الرجولة.
وال تنحصر هذه الظاهرة يف اوروبا او يف الدول املتقدمة فقط، بل هنالك 
دول أقل تقدما تعاني على حنو متزايد من هذه الظاهرة اخلطرية، فقد 
ادان حزب اجلماعة اإلسالمية يف باكستان قانون محاية املرأة الذي صدر 

حديثا واثار جدال واسعا ورفضا متواصال.
ووصفوه بأنه غري إسالمي. وجاء يف إعالن مشرتك يف نهاية االجتماع “ 
ان هذا القانون املثري للجدل حلماية النساء نشر لتنفيذ األجندة الغربية 
لتدمري نظام األسرة يف باكستان.. هذا القانون ال حاجة له وسيزيد من 
لكن  بالقانون اجلديد  فيما رحبت اجلماعات احلقوقية  النساء.”  مآسي 
الروح املعنوية املرتفعة اليت واكبت هذا الرتحيب تراجعت يف ظل تعالي 
هناك  العربية  ال��دول  يف  عنه،  بالرتاجع  املطالبني  احملافظني  أص��وات 
او اآلسيوية كما هو احلال مثال  الغربية  املرأة  تعانية  معاناة شبيهة مبا 

يف فلسطني.
من جهته تبنى الربملان اجلزائري، تعديال على قانون العقوبة على الرجل 
الذي ميارس العنف اجلسدي واملعنوي ضد املرأة، ليتضمن عقوبة بالسجن 

من سنة إىل 20 سنة لكل “من حيدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجته”. 
على  األسبوعي  اجتماعها  املغربية  احلكومة  صادقت  مقارب  سياق  يف 
تاريخ  يف  األول  وهو  النساء،  العنف ضد  يتعلق مبحاربة  قانون  مشروع 
ولن   .2013 سنة  اقرتاحه  منذ  معلقا  حوله  النقاش  بقي  بعدما  اململكة 
يدخل املشروع حيز التنفيذ إال عند مصادقة غرفيت الربملان عليه ونشره 
يف اجلريدة الرمسية. وقال بيان صادر عن احلكومة ان جملس الوزراء 
“تدارس وصادق على مشروع قانون )...( يتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 

يف صيغته اجلديدة”.

قوانني مكافحة العنف ضد 
املرأة.. تشريع شكلي أم 

معالجة حقيقية؟

مروة خالد 

ندى علي

عبد االمري رويح 
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تعلقت بكف أمي وأنا أهرول اىل جانبها، 
يغص صدري بالبهجة، سوف أسجل يف 
الصف االول االبتدائي يف مدرسة ريفية، 
يشطرها  ال��يت  قريتنا  من  بالقرب  تقع 
يف  الكرسي  ارى  م��رة  اول  ه���ادئ،  نهر 
حياتي عندما دخلت املدرسة للتسجيل، 
كانت صدمة بالنسبة لي، أن ارى مدير 
امل���درس���ة ج��ال��س��ا ع��ل��ى ك��رس��ي مرتفع 
متجهم  نفسه  املدير  )خميف(!،  و  فخم 
الوجه، حتول الفرح والبهجة يف صدري 
الغامضة، خوف ال  الرهبة  اىل نوع من 
اعرف مصدره، سببه الكرسي واملدير، 
ف��ك��اله��م��ا وج���ه���ان ل��ع��م��ل��ة واح�����دة كما 
مل  يضحك،  مل  املدير  ان  خاصة  ُيقال، 
م، كان عبوسا وكأنه الرجل الوحيد  يتبسَّ
فيما  بالعلم،  القرية  أهل  على  املتفضل 
بعد، سوف أعرف أن سبب جتهم املدير 
يقع على عاتق الكرسي، فهو الذي جعل 
ذات املدير تتضخم بسبب سحر السلطة 
الغريب!، كذلك شعرت، بل رأيت تشابها 
عليه،  وم��ن جيلس  الكرسي  ب��ني  ك��ب��ريا 
أنين  واح��د، حتى  امل��دي��ر، فكالهما  أي 
واض��ح  ب��ص��وت  يعلن  ال��ك��رس��ي،  مسعت 
أعلى  من  يستمدها  اليت  بالقوة  تبجحه 
منصب يف املدرسة اليت تتكون من عدد 
واحل��راس  وال��ط��الب  املعلمني  م��ن  كبري 

واملنظفني وغريهم!.

ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي م���ع ال��ك��رس��ي، ك���ان يف 
إحدى دور القضاء، عندما نطق احلاكم 
باحلكم على احد ابناء منطقيت، كنت يف 
العاشرة، بدا كرسي القاضي ضخما، ذا 
كثرية  ك��راس  هناك  كانت  رهيبة،  هيبة 
احلني  ذل��ك  منذ  حجما،  اص��غ��ر  لكنها 
ومناصب  أح��ج��ام  للكراسي  ان  عرفت 

ومسؤوليات.
أما يف اجلامعة فقد حصلت على كرسي 
اجلديد  الكائن  ه��ذا  أحببت  ب��ي  خ��اص 
األن��ي��ق امل��أل��وف امل��س��امل، )ك��رس��ي قاعة 
ال���درس يف اجل��ام��ع��ة( وش��ع��رت ناحيته 
باأللفة، على العكس من صور الكراسي 

السابقة.
وظ��ي��ف��ة حصلت  ع��ل��ى  وع��ن��دم��ا حصلت 
ع��ل��ى ك��رس��ي ب����دا ل���ي ص��غ��ريا يف اول 
االمر، وكنت انا صغري اجلسد واالرادة 
م��ع��ا، ل��ك��ن ال��ك��رس��ي ش��ج��ع��ين ع��ل��ى أن 
وشيئا  واملادية،  الفكرية  عضالتي  ابرز 
فشيئا، تضخمت ذاتي كما الطفل عندما 
رمبا  ث��م  امل��ش��وار،  اول  يف  يولد ضعيفا 
يصبح ماردا كهتلر مثال، أو نابليون، أو 
هزيال  يكون  ورمب��ا  أمريكا،  ق��ادة  أح��د 
ت��ب��ع��ا ل��ق��ي��م��ة ال��س��ل��ط��ة وامل��ن��ص��ب ال���ذي 
تكمن  أوض����ح،  ي��ت��ب��وأه ص��اح��ب��ه، مبعنى 
أو يف  املنصب،  قيمة  الكرسي يف  قيمة 
قيمة سلطة صاحبه وصالحياته ودرجة 

نفوذه، 
ب���ع���ده���ا ع���ش���ت م����ع ان�������واع ك���ث���رية م��ن 
الكراسي، يف رحلة مل تتوقف اىل اآلن، 
وبعد سرية طويلة للكرسي رافقتها عن 
كائن،  أن��ه  أشعر  اح��ي��ان��ا،  ق��رب  او  بعد 
ينبغي التعامل معه حبذر شديد، بسبب 
تأثريه القوي الغامض وغري املباشر على 
بنسب  ولكن  استثناء،  دون  من  اجلميع 

متفاوتة.
ل��ق��د مت��ك��ن��ت ان��س��ان��ي��يت يف ك��ث��ري من 
غ��رور  تقمع  أن  واالغ������راءات  امل���واق���ف 
للبطش  ودع����وت����ه  وت��ع��ال��ي��ه  ال���ك���رس���ي 
يتمكن  مل  املطاف  نهاية  ويف  بالناس!!، 
يف  زج سحره  من  العجيب  الكائن  ه��ذا 
ما  وه��ذا  سلوكي..  او  افكاري  او  نفسي 

اشكُر نفسي عليه دائما!!.
إذن يستدعي التعامل مع الكرسي، عدة 
احرتازات، أوهلا أن تؤمن بأنه كائن مثله 
مثلك، له ذاته اليت تبحث عن التضخم 
وال��ت��ب��ج��ح وامل���دي���ح وال��ت��م��ل��ق واس��ت��ث��م��ار 
ميكن  ولكن  والصالحيات،  االم��ت��ي��ازات 
إقامة عالقة متوازنة مع الكرسي، على 
أن يتم خلقها من قيم رائعة مثل )العدل، 
العفو، التسامح، التعاون، احرتام اآلخر، 
الكرسي  ي��رت��اح  ذاك  عند  االن��ص��اف(، 
م��ن ال���غ���رور.. وي��رت��اح صاحبه م��ن قبح 

التضّخم. 

ذكرياتي مع الكرسي

عبيد التجميل.. عندما يفقد العالم الجمال الداخلي
العامل مهوس بالتجميل اخلارجي ويتناسى اهمية التجميل الداخلي الذي يشكل اساسا لبناء االنسان واجملتمعات 

الرصينة من حيث عمق الوعي والقيم.
بقيادة  السليب  التطور  تسارع  ومع  الراهنة،  العصرية  احلياة  الناس يف  اغلب  لدى  التفكري  وبسبب سطحية 
العوملة السلبية من خالل املوضة والنزعة االستهالكية، باتت علميات التجميل يف صدارة االهتمام لدى الكثري 
من النساء حتى لوصلت لدرجة العبودية هلذا التغيري الظاهر الذي ينطوي غالبا على تشوهات اكثر من هي 

اجلماليات.
يقول اهلل سبحانه وتعالي يف كتابة العزبز بسورة التني )َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويمٍ(، ولكن ال تقتنع 
العديد من السيدات باجلمال الطبيعي الذي وهبه اهلل هلا، بالرغم من أن كثري من عمليات التجميل ال تفي 
دائمًا باألماني املرجوة، بل قد تعطي نتائج عكسية متاما تصل إىل حد الكارثية على أيدي أمهر أطباء التجميل 

يف العامل.
الباحثني  بعملية جتميل، أجري جمموعة من  القيام  بعد  امل��رأة  بها  اليت تصاب  الضارة  النفسية  اآلث��ار  وعن 
الكنديني دراسة حول اآلثار النفسية الكارثية اليت تنجم عن تلك العمليات، وكشفت عن نتائجها جملة “ومني 
هيلف” الكندية حيث الحظ األطباء ارتفاع فى حاالت القلق واالنهيار العصيب اليت ميكن أن تقود إىل االنتحار 
لدي أشخاص أصيبوا باخليبة وعدم االرتياح من مظهرهم اجلديد بعد اخلضوع لعمليات جراحية جتميلية، 

وانتقل هوس التجميل من املشاهري إىل الفتيات والسيدات الالتي جيرين مثل هذه العمليات دون احلاجة إليها، 
وإذا كنِت تفكرين يف إجراء عملية دون حاجة قهرية لذلك.

ويزداد عدد النسوة اللواتي يلجأن اىل عمليات اقل تعقيدا مثل حقن اخلدين او اجلبني مبادة بوتوكس بهدف 
اخفاء التجاعيد او حقن الشفتني لتكبريهما، ويف املدن الكربى، بات مشهد نسوة تغطي الضمادات انوفهن يف 

داللة على خضوعهن حديثا لعمليات جتميل، أمرا مألوفا.
يعزو خرباء هذا الشغف املتزايد لدى النساء بعمليات التجميل خصوصا لكون النسوة يولني اهمية اكرب لشكل 

املظهر كنوع من امتالك حق من حقوقها اجملتمعية.
كذلك تؤدي املسلسالت التلفزيونية األمريكية اجلنوبية والرتكية اليت حتظى بشعبية كبرية لدى النساء بفضل 
عرضها على احملطات الفضائية، دورا يف هذا املوضوع خصوصا لكون عدد كبري من جنمات هذه االعمال 
خضعن لعمليات جتميل. كما أن هذه احملطات اليت يشاهدها اغلب النساء تعرض باستمرار اعالنات لعمليات 

التجميل ومراكز التجميل .
من جانب خمتلف بعدما كانت جراحة التجميل يف تونس حكرا على النساء، دخل على اخلط رجال من اعمار 
خمتلفة، خصوصا من الطبقة امليسورة، سعيا للحصول على جسم أكثر مجاال و”إثارة” أو إلخفاء عالمات التقدم 
يف السن، وفق متخصصني. اذن فالتجميل مل يقتصر على النساء فالرجال ايضا يسعون وراء عمليات التجميل.

متوج ظاهرة العنف األسري بني سرية وعلنية، والعلين قليل أمام ما ال 
يعلم وما جيري خفية حتت ستار العادات والتقاليد واألعراف والقوانني 
وكل ذلك خالفا للتوجيه اإلسالمي والتشريع اإلهلي والنور الرباني والعقل 

املستنري اإلنساني.
فعلى الرغم من أن املوىل عز وجل قد أوصانا بهم خريًا يف قوله تعاىل، 
القربى  وب��ذي  أحسنا  وبالوالدين  شيئًا  به  تشركوا  وال  اهلل  ))واع��ب��دوا 
قديم  من  األس��ري  العنف  البشرية  عرفت  وق��د  واملساكني((،  واليتامى 
له  يتعرض  ال��ذي  العنف  فهناك  عديدة  أشكال  الظاهرة  وهل��ذه  العصور 
األطفال سواء باإلهمال وسواء الرتبية أو الضرب والتعذيب وهناك العنف 
اآلباء واألمهات وبني األخ��وة واألخوات  اآلباء واألوالد وبني  املتبادل بني 
بل وقد أمتد العنف خارج نطاق األسرة الصغرية إلي األقارب واألصهار 
من ع����داوة وعنف يف ما بينهم وهناك العنف الذي تتعرض له الزوجات 
واالهانة  والتعذيب  والضرب  املعاملة  س��وء  ف�����ي  واملتم���ثل  األزواج  من 
يؤثر  الع�����نف  النوع من  كثرية وهذا  املغلقة خلفها حكايات  األب��واب  وأن 
على األوالد وبالتالي على اجملتمع ككل. بل هناك ظاهرة خطرية للعنف 
األسري واملتمثلة يف آيذاء كبار السن من اآلباء واألمهات سواء بالض�رب 

أو األهانة أو برتكهم بدون رعاي�ة أو محاي��ة.
ويرى اخلرباء يف الشؤون االجتماعية ان العنف األسرى يتضمن نطاقا 
تهديد  أو  عنيف جسديا  أي عمل  يشمل  واالق���وال  االف��ع��ال  م��ن  واس��ع��ا 
باستخدام العنف أو اإلساءة من احد الزوجني سواء حاليا أو سابقا أو أي 

تهديد من أحد أفراد االسرة البالغني.
العنف األسري عندما يسيء  أنواع  التهديد املالي أحيانا من  وقد يعترب 
فيما  دي��ون،  يورطه يف  أو  املالية لالخر  امل��وارد  الزوجني استخدام  أحد 
تعترب جرمية الشرف آفة من اقات العنف االجتماعي تقتل مئات النساء 
العائلة”،  أقربائهم حبجة صون “شرف  أيدي  باكستان على  كل سنة يف 
وتصل عقوبة جرمية القتل يف االردن اىل االعدام شنقا، اال ان احملكمة 
تفرض عقوبات خمففة يف حال ما يسمى ب� “جرائم الشرف” خاصة اذا 
ما تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي، فيما يشهد االردن سنويا 15 

اىل 20 جرمية قتل تصنف على انها “جرائم شرف”.
التابوهات  من  تعترب  أنها  اجملتمعية  القضية  ه��ذه  اجل��دل يف  يثري  وم��ا 
)احملرمات( اليت يفضل الكثري التكتم عنها وعدم البوح بها حفاظا على 
يف  متجاهلني  اخلاطئة  املعتقدات  من  والكثري  للعادات  وطبقا  السمعة 
أشكاله  األس��ري خاصة عندما متتد  العنف  ذات��ه، حجم ضحايا  الوقت 
لتصل األطفال ما يتسبب هلم بأزمات عديدة تستمر معهم للكرب وبالتالي 
تتحول ال إراديا إىل سلوك مستقبلي متوارث وقد يبقى راسخا يف أذهانهم 
مدى احلياة وبذلك تنتقل ظاهرة العنف األسري من جيل إىل جيل ما 

يهدد أمن واستقرار املنظومة اجملتمعية.

ملاذا ينتعش العنف 
االسري يف عاملنا 

املعاصر؟
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مفاهيم

هيجل  األمل��ان��ي  الفيلسوف  يكتب  ان  قبل 
ع��ن م��وض��وع اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي، ك���ان ه��ذا 
املصطلح مرادفا يف معناه تقريبا ملصطلح 
هلذا  استخدامه  هيجل يف  وك��ان  ال��دول��ة. 
املصطلح يشري إشارة ضمنية اىل اجملال 
يف  التجاري  التبادل  لظاهرة  االجتماعي 
فكرة  وه��ي  ال��س��وق،  اقتصاد  )أي  السوق 
السابقة،  ال��ك��ت��اب��ات  ب��ع��ض  م��ن  مستمدة 
األم��م الدم مسيث(. ويف  ث��روة  مثل كتاب 
اقتصاد السوق ينهمك الفاعلون املدنيون، 
ارادي���ة، يف  وب��ص��ورة  الفردية  ك��ل بصفته 
املالية،  ال��ث��روة  لتحصيل  احلثيث  السعي 
وامل��ل��ك��ي��ة، وت���ب���ادل ال��س��ل��ع. وي��ض��ع هيجل 
اجملتمع املدني يف مقابل جمال االس��رة ، 
ال��ذي تقوم فيه ال��رواب��ط ال��يت جتمع بني 
أعضائها على أساس احملبة املتبادلة “أي 

روابط احلب”.
يتميز اجملتمع  النقيض من االس��رة  وعلى 
امل��دن��ي ب��ان��ه ميثل ع��امل االش��ت��ب��اك ال��ذي 
ي��س��ع��ى ك���ل ف����رد ف��ي��ه ل��ت��ح��ق��ي��ق غ��اي��ات��ه 
اخل��اص��ة ب��ه وح���ده، وه��و ب��ه��ذا التصرف 
إلشباع  بدورهم  الساعني  االخرين  يواجه 
ح��اج��ات��ه��م ال��ذات��ي��ة “وب��ت��ع��ب��ري اخ���ر تكون 
القائمة بني افراد هذا اجملتمع  العالقات 

من نوع العالقات الذرائعية او النفعية”.
فالسفة  امل��دن��ي  اجملتمع  مبفهوم  انشغل 
احلكم  أنظمة  مقاومة  مرحلة  يف  التنوير 

امل���ط���ل���ق، ومل حت���ل ال���ن���ظ���رة ال��ف��ل��س��ف��ي��ة 
على  ال��س��ي��اس��ي  ال���ط���اب���ع  إض���ف���اء  دون 
للدولة  م��ق��اب��ال  إذ ج��ع��ل��وه  امل��ف��ه��وم،  ه���ذا 
االستبدادية، وانتشر تداول هذا املصطلح 
يف أوربا يف القرن السابع عشر مع نشوء 
الدميوقراطيات اليت أقيمت على أنقاض 
األن��ظ��م��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال���يت ك���ان يسودها 
وهيمنة  الكنيسة،  ون��ف��وذ  املطلق،  احلكم 
اإلق���ط���اع؛ ويف ه���ذا ال��س��ي��اق ي��أت��ي كتاب 
حول  فرجسون(  )آدم  االسكتلندي  املفكر 
تاريخ اجملتمع املدني الصادر سنة 1767، 
وال����ذي أث���ار ف��ي��ه ت��س��اؤالت ح���ول متركز 
احلركة  أن  واع��ت��رب  السياسية،  السلطة 
اجل��م��ع��وي��ة ه��ي ال��ن��س��ق األف��ض��ل ل��ل��دف��اع 
وفرق  السياسي؛  االستبداد  ضد خماطر 
)توماس هوبز( بني الدولة واجملتمع املدني 
يف كتابه حول حقوق اإلنسان الصادر سنة 
1791، ودعا إىل حكومة حمددة الوظائف 
أن هذه  غ��ري  وس���ام،  ح��ر  وجمتمع مدني 
اجملتمع  مع منو  ال��دع��وة مل جتد صداها 
ال���رأمس���ال���ي. يف ال��ف��ك��ر امل��ارك��س��ي ف��إن 
مفهوم اجملتمع املدني ظل يستعمل كسالح 
واعترب  الشمولية،  السلطة  مواجهة  يف 
)ك���ارل م��ارك��س( أن اجملتمع امل��دن��ي ه��و » 
املفكر  وع���اجل  الطبقي«  ال��ص��راع  س��اح��ة 
أن��ط��ون��ي��و غرامشي  اإلي��ط��ال��ي  امل��ارك��س��ي 
موضوع اجملتمع املدني من منظور جديد، 

اإلي��دي��ول��وج��ي،  للتنافس  س��اح��ة  فاعتربه 
هو  املدني  اجملتمع  أن  )غرامشي(  ويقول 
جمموعة من البنى الفوقية، مثل النقابات، 
واألح���������زاب، وال���ص���ح���اف���ة، وامل�������دارس، 
والكنيسة، ويعترب أن الفاتيكان أكرب منظمة 
خاصة يف العامل، ويفصل بني أدوار ومهام 
ويفسر  ال��دول��ة،  ووظائف  املدني  اجملتمع 
ذل���ك امل��ف��ك��ر األمل���ان���ي امل��ع��اص��ر )ي��ورغ��ن 
وظ��ائ��ف اجملتمع  إن  ب��ق��ول��ه  ه��اب��رم��اس( 
املدني يف مفهوم )غرامشي( تعين الرأي 
ال��ذي ال خيضع  ال��رمس��ي، أي  العام غري 

لسلطة الدول�ة.
ويرى حممد عابد اجلابري أنه مهما كان 
االختالف يف تعريف اجملتمع املدني، فإن 
م��ا ه��و ب��دي��ه��ي وال مي��ك��ن أن ي��ك��ون حمل 
اختالف، هو أن اجملتمع املدني أوال وقبل 
امل��دن« ، وأن مؤسساته  كل شيء »جمتمع 
هي اليت ينشئها الناس بينهم يف املدينة، 
واالقتصادية  االجتماعية  حياتهم  لتنظيم 
والثقافية، فهي إذن مؤسسات إرادي��ة، أو 
وينخرطون  ال��ن��اس  يقيمها  إرادي����ة،  شبه 
فيها، أو حيلونها، أو ينسحبون منها، وذلك 
على النقيض متاما من مؤسسات اجملتمع 
»طبيعية«  م��ؤس��س��ات  ه��ي  ال���يت  ال���ب���دوي 
فيها،  مندجما  إليها،  منتميا  الفرد  يولد 
كالقبيلة  منها  االن��س��ح��اب  يستطيع  وال 

والطائفة.

املجتمع املدني

الفاعل والبناء
من املشكالت الرئيسية يف النظرية االجتماعية مشكلة العالقة بني ما يصدر عن االفراد من أفعال تبدو 
يف ظاهرها افعاال مستقلة، وبني النظام االجتماعي املهيمن املستقر، وقد قدم دوركايم تصويرا نابضا 
باحلياة هلذه املشكلة يف دراسته عن االنتحار، وذلك مبالحظته انه بينما يتعني ان يتم فعل االنتحار 
مبعزل عن اجملتمع بطبيعة احلال، وانه فعل يستحيل تكراره، اال ان عدد حاالت االنتحار اليت حتدث 
يف جمتمع معني تتسم بدرجة عالية من القابلية للتنبؤ من سنة اىل أخرى. وقد تفهم هذه املشكلة عن 
او تقرر مقدما  اذا كانت األبنية االجتماعية تستطيع ان حتدد  طريق طرح األسئلة اليت تبحث عما 
شكل األفعال اليت تصدر عن االفراد ام ال، واذا كانت تستطيع ذلك فكيف يتسنى هلا هذا االمر، كما 
تفهم هذه املشكلة عن طريق طرح األسئلة اليت تبحث عن الكيفية اليت يتم بها خلق مثل هذه األبنية 

االجتماعية.
ولعل اجنح احللول هلذه املشكالت واحظاها بالقبول على وجه العموم قد قدمها علم االقتصاد، وذلك 
فيما قدمه ادم مسيث من وصف للسوق احلرة. فالفعل املبين على املصلحة الشخصية فقط، والذي 
يصدر من كل فرد بصورة حرة مستقلة عن االخرين مجيعا، هذا الفعل يفضي يف نهاية االمر اىل 
التنسيق بني كمية السلع املعروضة وكمية السلع املطلوبة. وتبدو السوق يف ظاهرها كأنها نتيجة لفعل 
“يد خفية” موجهة، متاثل يف افعاهلا اخلفية ما يصدر من أفعال عن الشخص الذي حيرك الدمى يف 

مسرح العرائس “دون ان يراه اجلمهور”. لكن حتليل مسيث للدور الذي تقوم به الية السعر يبدد هذا 
الوهم اخلادع. 

وقد أدى جناح هذا التحليل الذي قدمه مسيث لعامل االقتصاد اىل تضليل عدد من الفالسفة السياسيني، 
وخباصة يف معاجلتهم لنظرية العقد االجتماعي واصوهلا القدمية املتوارثة فطبقوه على أمور تقع خارج 

حدود نطاقه الدقيق.
ويف النظرية االجتماعية، تضمنت احملاوالت اليت بذلت لتخفيف التوتر بني )الفرد( والبناء االجتماعي 
اجتاهات شتى متباينة. ويف الطرف األقصى هلذه االجتاهات جند أصحاب النزعة الوظيفية البنائية 
)حال كونهم متابعني جلانب من تراث دوركايم( وأصحاب النزعة املاركسية البنائية، وكال الفريقني مييل 
اىل التهوين من شأن حرية الفرد، حيث نزلوا بدرجة الفاعلني االجتماعيني اىل الدرجة اهلابطة الذي 
امساها دينس رونج درجة املسريين او مسلوبي اإلرادة الذين قدر عليهم ذلك، او اىل درجة يكونون فيها 

جمرد محالني هلذا البناء يتبعون املباديء اليت اعتنقوها اثناء فرتة التنشئة االجتماعية اتباعا سلبيا.
النزعة  أصحاب  من  تاما  انكارا  االجتماعي  البناء  وجود  ينكر  من  االخر جند  الطرف  اقصى  وعلى 
االثنوميثودولوجية “منهجية اجلماعة”، او بشكل اخف وطأة عند أصحاب النزعة الفردية املنهجية الذين 

يعرتفون بوجود البناء االجتماعي. 

لقد كان املقدس بديهيا يف اجملتمعات القدمية، وألنه بديهي مل خيضع 
اىل دراسة او حتليل يف الفكر القديم الذي يشكل املقدس واحدا من أهم 
مصادره ومعايري تقوميه وتصويبه، ومل يكن يقتصر على فكر مت تدوينه 
مسحورا  ويعيش  باملقدس  مليئا  كان  العامل  أن  بل  شفاها،  تناقله  مت  أو 
بروعة املقدس الذي خيلب اللب ويدهش النفس، فهو اخلالب واملدهش، 
بلوغه اال  املتعالي والعامل االخر واملمنوع من  أو تفسره صفات  وتالزمه 
استثناء وألمد حمدود زمانا ومكانا، ومفارقته عن الدنيا والعامل السفلي 
من  واملمنوع  االخ��ر  والعامل  املتعالي  صفات  بني  مشرتكا  قامسا  تشكل 

بلوغه اال استثناء.
يستشعر  الذي  االنسان  من  الداخلي  احليز  ذلك  هو  داللته  ويظل حمل 
فيه جتلي هذا املتعالي، وإستثناء بلوغه هو مساحة التجلي له يف الداخل 

االنساني وهو مامينح إستشعاره قوة وجودية.
ويف عبوره املستمر يف تاريخ االنسان وجتلياته املتعددة يف إجتماع االنسان 
الذات  أمام  يتجلى  بها  والتارخيية اليت  الوجودية  تكمن عملية سريورته 
وجوديا وأمام الفكر تارخييا، ومايدل على كونه متحركا عابرا مستمرا 
يف سريورته الوجودية والتارخيية هو إنتقاالته املستمرة والدائمة التشكل 
يف ثقافات وحضارات االنسان املتعاقبة، لقد حتول يف مساته ورموزه من 
العامل االخر يف الفكر القديم اىل عامل الدنيا يف الفكر احلديث، ومن 
العامل الالمرئي اىل العامل املرئي، “ الوطن، القومية، اجلندي اجملهول، 

العلم “...اخل، ثم هي القيم اليت تأسس عليها عامل احلداثة.
وقد مارست الرموز الوطنية واالجتماعية بعد ذلك إضفاءات املقدس على 
ذواتها يف أخطر حتوالت تارخيية للمقدس، فالعلم الوطين واجلد القومي 
صارت  ال��يت  القداسة  من  اهلالة  بتلك  أحيطت  املؤسسني  االب��اء  وقبور 
تنطبق عليها شروط املقدس يف نظر االتباع واالبناء من االيديولوجيني 
قد  السياسية   – الفكرية  االيديولوجيات  أن  بل  والقوميني،  السياسيني 
مسها التقديس أيضا فتحولت لدى املؤمنني بها اىل أديان خطت خطوط 
الثنائيات القدمية يف الفكر التقديسي، فإنقسم العامل اىل رفاق مؤمنني 

بهذه االيديولوجيا وأعداء التزموا اخلصومة هلا.
العامل  من  املقدس  وحت��والت  انتقاالت  يف  دوركهايم  أراء  فاعلية  ورغ��م 
الالمرئي يف الفكر القديم اىل العامل املرئي يف الفكر احلديث، إال أن 
أراءه تعرضت اىل انتقادات أوهلا أن نظريته ال تفسر املعتقدات الدينية 
اليت هي حمور املقدس ووسائله اليت تعرف به أو تكشف عن جتلياته أو 
هي إستثتاء بلوغه بالوحي، وتعرب نظرية دوركهايم عن عبادة هي أكثر 
تعقيدا على الفهم وهي عبادة اجملتمع. وبذلك تبقى املسافة الفاصلة بني 
روح اجلماعة واملقدس أو روح اجلماعة واالله قائمة اال جمازا وذلك يكون 
متاحا يف القراءة التأويلية – اجملازية وليس يف احلقيقة االجتماعية اليت 
حتدث عنها دوركهايم ونظر اليها على اعتبار ان االله-املقدس هو روح 

اجلماعة ويف فكرته تكمن املسؤولية عن التضامن االجتماعي.

املقدس والسريورة 
التاريخية

حيدر الجراح 

حكمت البخاتي 
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 ملتقى النبأ للحوار

بعنوان  تقريرا  للحوار  النبأ  ملتقى  أصدر 
)ام���ك���ان���ي���ة ت��ط��ب��ي��ق احل���ك���م ال���رش���ي���د يف 
من  ت��ن��اول  ب��ت��اري��خ 2016/5/9  ال��ع��راق( 
امكانية  امل��ش��ارك��ني  م��ن  جمموعة  خ��الل��ه 
تطبيق احلكم الرشيد يف العراق. ملخص 

املداخالت
احلكم  قضية  ان  اعتقد  ف���ارس:  علي  د 
ال��رش��ي��د ه���ي ف��ل��س��ف��ة م��رت��ب��ط��ة ب�����إدارة 
احلكم بطرق تقوم على فن تنظيم املوارد 
ان  االح��داث. غري  مع  بعقالنية  والتعامل 
للمفاجأة  نبقى مرتهنني  ان  يعين  ذلك ال 
الفعل  ينظم  الرشيد  فاحلكم  احل��دث  يف 
هو  مب��ا  والتنبؤ  ال��ت��وق��ع  يضمن  ب��أس��ل��وب 
قادم وهذا ما جيعله مستعدًا على مواجهة 

التحديات.
علي الطالقاني: عودتنا العملية السياسية 
كيف  السياسيني  على  التفرج  العراق  يف 
وقت  يف  لبعض،  بعضهم  االلغام  يزرعون 
كان من املفرتض ان يقضي هؤالء الوقت 

يف حل مشاكل اجملتمع.
 علينا ان ال خنتزل الدميقراطية واحلكم 
يستوجب  هنا  م��ن  امل��ظ��اه��ر.  يف  الرشيد 
عملية  دراس��ة  رشيد  إدارة حكم  ح��ال  يف 
دقيق  وبتصنيف  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول 
ل����ظ����روف وم���ش���اك���ل وش���خ���ص���ي���ات ه���ذا 
ال��ت��ح��ول. إن��ه��ا م��رح��ل��ة ك��ش��ف احل��ق��ائ��ق 
واستيعاب الفكر. من بني التحديات أمام 
منافسة شرسة  وج��ود  رشيد  حكم  اقامة 

مع “االسالم السياسي” من جانب ومقاومة 
االستبداد من جانب آخر فان احلديث عن 
احل��ك��م ال��رش��ي��د يلتقي م��ع احل��دي��ث عن 
العدالة  توفري  وبإشكالية  الدميقراطية 
من  ال��ث��روات  الكبري يف جم��ال  والتحدي 
الطبقات  هناك  األخ���رى  التحديات  ب��ني 
توجيه  دائما  حت��اول  ال��يت  االرستقراطية 
مقاساتها  حسب  السياسي  النظام  شكل 
اخلوض  عدم  ان  كذلك  وخلدمة شؤونها. 
يف موضوع احلكم الرشيد وطرحه بشكل 
التغيري  االن��ط��ب��اع��ات ع���ن  ي��ب��ق��ى  ع��م��ي��ق 
خم��ي��ف��ة، يف وق���ت ك���ان م��ن امل��ف��رتض ان 
ن��ق��دم رؤي���ة دمي��ق��راط��ي��ة ق���ادرة على حل 
احلياة  جب��وان��ب  تتعلق  ال��يت  االشكاليات 

املختلفة.
القاضي رحيم العكيلي: من اهم مواصفات 
تبين  على  ق��ادرة  انها  الرشيدة  احلكومة 
يف  تنفيذها،  على  وق���ادرة  اسرتاتيجيات 
حني تبنت حكوماتنا املتعاقبة بإحلاح دولي 
الفساد  مكافحة  منها  اسرتاتيجيات  عدة 
ومكافحة الفقر والنهوض باملرأة وغريها، 
رغم  منها  اي  تنفيذ  عن  عجزت  انها  اال 
توفرت خالل  اليت  الكبرية  املالية  امل��وارد 
تلك  تنفيذ  ي��ف��رتض  ك���ان  ال���يت  ال��ف��رتات 

االسرتاتيجيات بها ..
يتطلب  الرشيد  احلكم  ش��ات��ي:  سامي  د. 
بناء دولة كمتطلب  او مشروع  وجود دولة 
اساسي وهذا املنطلق كان متوفر مع اقرار 

الدستور الذي يتضمن الكثري من القواعد 
واملعايري االساسية للحكم الرشيد

مل تنجح النخب احلاكمة ألسباب متعددة 
ال��ك��ت��ل اىل تبين  اغ���ل���ب  وم��ن��ه��ا: اجت�����اه 
السلطة  مواقع  يف  والتمركز  احملاصصة 
بدال عن مشروع بناء دولة املواطنة، فشل 
من  الدستور  حتويل  يف  السياسية  الكتل 
االعتماد  وبالتالي  تشريعات  اىل  فقرات 
على التشريعات النافذة للعهد الدكتاتوري.
دور  واض��ع��اف  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  اب��ع��اد 
مع  الفاعلة  املشاركة  يف  امل��دن��ي  اجملتمع 
ال��س��ل��ط��ات االخ����رى والس��ي��م��ا يف جانب 

التقييم واملتابعة لأداء احلكومي.
د. امح���د امل��ي��ال��ي: اخل��ل��ل ال���ذي م��ن��ع من 
والتنمية  ال��رش��ي��د  احل��ك��م  ال��ت��ح��ول حن��و 
امل���س���ت���دام���ة ك����ان ب��س��ب��ب ازم�����ة ال��ن��خ��ب 
متتلك  خن��ب  تكن  مل  اذ  ال��يت  السياسية 
ب���رام���ج س��ي��اس��ي��ه ح��ق��ي��ق��ي��ة وم��ق��رتب��ات 
كانت حتتمي  امنا  املواطن  وطنية تالمس 
مب���الذه���ا األول�����ي ك��م��ا ان����ه يف ك���ل دورة 
واجل��دل  احل���اد  ال��ن��ق��اش  انتخابية حي��وم 
اململ واالصطفافات املتعرجة والسرديات 
واملعارك  الوهمية  واخلطابات  التقليدية 
لدرجة ختال  العسلية...  والوعود  الضارية 
نفسك أن فجرا “جديدا” سينبلج، ومرحلة 
سيطل  واع��دا  ومستقبال  ستبدأ،  مشرقة 
وي��س��ود  األح����وال  ال��ع��راق فتتحسن  ع��ل��ى 

الرخاء والوئام...

امكانية تطبيق 
الحكم الرشيد يف 

العراق

العراق وتشكيل النواة الوطنية
د. واثق اهلامشي: كل التحديات واملخاطر اليت مر بها العراق مل تسطيع الطبقة السياسية ان تعيد 
وتغذية  باملشهد  يتحكم  من  هي  كانت  اخلارجية  .االجندة  عراقية  رؤي��ة  من  وتنطلق  املواطنة  مفهوم 
للمواطن يف عرقيا وطائفيا وقوميا .تفشي الفساد وعدم االرتقاء ملستوى املسؤولية. قد يقول قائل اني 

متشائم ولكن أعكس واقع مرير ال ميكن ان جيمل .
يبدو ان الدميقراطية واليت تسعى الدول الكربى وخاصة الواليات املتحدة االمريكية لرتسيخها يف 
العراق والدول االخرى. ولكن هذه الدميقراطية لتتشكل اجلميع وإال كيف نفسر دعم امريكا والغرب 
لبقاء مسعود الربزاني رئيسا لإلقليم وهو املنتهية واليته ..فضال عن طرده رئيس الربملان وحل الربملان!

د امحد امليالي: لتشكيل نواة وطنية البد من استثمار هذه االحتجاجات وحتويلها إىل حركة إصالحية 
قوية تشكل حلفًا أو تكتاًل يضم نوابًا من كافة املكونات، يهدف إىل إخراج العراق من مأزق احملاصصة 

الطائفية والعرقية.
القائمة على  السياسية احلالية  الكتل  تنهي هيمنه زعماء  كتلة سياسية معارضة  العراق إىل  حيتاج 
الطائفية، والبحث عن قيادة حكيمة وطنية تشكل حكومة عابرة للطوائف واألعراق وحنتاج إىل خريطة 
للقضاء على  القاعدة. وحنتاج كذلك إىل خطة وطنية  القمة إىل  وإص��الح شامل من  طريق وطنية 
الفساد وحماسبة كافة املسؤولني احلكوميني الفاسدين منذ عام 2003، وأن تصبح أي كتلة تضم شيعة 

فقط أو سنة فقط مرفوضة شعبيًا قبل أن تكون مرفوضة قانونيًا. وال زال يف العراق شرفاء وطنيون 
قادرون على إنهاء احملاصصة الطائفية واملذهبية، فالعراق اليوم أمام حتدٍّ وجودي: إما أن يكون أو ال 

يكون.
د صالح اجلابري: الوطنية يف العراق مفهوم عائم وال ميتلك تعريفيا حقيقيا يفسره كل شخص حسب 
مرجعياته الفكرية فالطائفي يدعي الوطنية واملنتمي سياسيا اىل حزب او جهة جيعل من عمله ضمن 
برنامج تلك اجلهة عمال وطنيا واملستقبل يرى يف نفسه اكثر وطنية من غريه على الرغم من ان يف 
انه  السياسي  العمل  ما منخرط يف  احد  يدعي  ان  التناقض  ومن  وج��ود ملستقل  السياسي ال  العمل 

مستقل فهذه من التناقضات العجيبة يف العراق، 
د. عبد االمري الفيصل: الوطنية هي ليست مفهوما مؤطر يناسب البعض وهي ليست مفهوما نسبيا بل 
هو انتماء بأذرع متعددة وهي ليست حكرا على اشخاص او احزاب او كتل ولكن مفهومها اهلالمي جعل 
البعض يلصق الوطنية به ويبعدها عن اخرين فقد يقرأ رايا لك ويتهمك بعدم الوطنية وقد يعتقد ان 
عدم تطابق وجهات النظر هو طعن باملفهوم وهكذا تتعدد الرؤى ولكن ماذا حنتاج حنن ليكون للوطنية 
اسرتاتيجي  مًن خالل مشروع سياسي  فيه  اجلميع  يشارك  مؤسساتي  لبناء عراق  املشرتك  الدافع 

مشرتك يشعر الكل بان له حصه حقيقية يف وطن جاذب.

بعنوان   ،2016/5/1 بتاريخ  االسبوعي  تقريره  للحوار  النبأ  ملتقى  أصدر 
)إلغاء احملاصصة يف العراق والتغيري املرتقب(. ملخص املداخالت

د. سامي شاتي: ميكن ان نتلمس طريق احلل من خالل تعديل قانون االنتخابات 
جيمع بني متثيل احملافظات حسب كثافتها السكانية ونظام الفوز ملن حيصل 
على اكثرية االصوات من املرشحني، تفعيل جملس اخلدمة االحتادية لضمان 
التخلص من هيمنة االحزاب على التوظيف يف الوزارات، تفعيل دور النخب 
الوطنية يف نشر ثقافة املواطنة واجياد بيئة مناسبة حلوارات وطنية شاملة، 
الراعي  الدولة هي  لتكون  القانون  وسيادة  الدولة  مؤسسات  هيبة  استعادة 

واحلامي للمواطن.
للدميوقراطية  مقتلة  فالتوافق  التوافق  م��ف��ردة  م��غ��ادرة  امليالي:  أمح��د  د. 
وللنظام السياسي وللدولة. لقد تشبثت النخب السياسية بالتوافقية والتوازن 
بلغ  لقد   ، مت��سّ ال  ال��يت  القدسية  مرتبة  واملذهبية  الطائفية  بلغت  حبيث 
الدستور سن اليأس واستعيض عنه بالتوازن واملكونات الطوائفية واصبحت 
فالبد  السياسية  للفضائح  وس��رتا  املنظم  للفساد  احلصني  احلصن  مبثابه 
حصار  عن  بعيدا  جديدا  سياسيا  اط��ارا  لنا  تضع  دستوريه  تعديالت  من 
احملاصصة الطائفية والبد من اخلروج على تقليد التوافقية، البد من تقييد 
شعيب للتيارات والزعامات والعائالت املالكة املكتفية بذاتها واملمسكة بعنق 
انتخابي واعي يقلص حجم  النظام والدولة وهنا حنن حباجة إىل امتحان 
اثار هذه الزعامات والتيارات اليت ال تنتلك مشاريع وبرامج سياسية وطنية.

الشيخ مرتضى معاش: املشكلة يف احملاصصة يف العراق هم االكراد، فهم 
القدرة  سيضعف  ألن��ه  اجل���اري،  السياسي  ال��ع��رف  يف  حت��ول  اي  يعرقلون 
واندماج  كردستان  االصالح يف  يتم  مل  فاذا  التقليدية..  لقياداته  السلطوية 
اكثر  الشيعة  ان  وات��ص��ور  احملاصصة..  ف��ان  السياسية  العملية  يف  االقليم 
تؤسس  لعبة سياسية منظمة  وبناء  اعراف سياسية رشيدة  بناء  قدرة على 
ال كثرية سياسية حاكمة واقلية معارضة.. اما بقائهم بهذه الطريقة السيئة 
لنهايات مأساوية صنعها مسؤولون  من احملاصصة فانهم سيكونون ضحية 
يف  خمطئة  الكردية  ال��ق��ي��ادات  ان  وات��ص��ور  الكفاءة  ميتلكون  ال  حكوميون 
اساليبها التذمرية املعرقلة وسيضعها على حافة اهلاوية.. هم يتصورون بهذه 
االساليب انهم سريحبون كل الكعكة ولكنهم يف النهاية سيخسرون كل شيء..

د. نصار الربيعي: جيب ان حندد اوال بدقة معنى احملاصصة ومعنى املشاركة 
الدولة  بني  التفريق  وكذلك  االنتخابي  االستحقاق  ومعنى  الشراكة  ومعنى 
واحلكومة، ان االشكالية الكبرية يف العراق تكمن يف زحف املعاني األربعة 
االوىل أعاله مهما اختلف فهمنا هلا باعتبارها متثل احلكومة اليت هي تشكيل 
تسقط يف شهر  ان  ارب��ع سنوات وممكن  تستمر  ان  مؤقت ممكن  انتخابي 
الزحف وهذا  ان هذا  ثابت ومستقر،  بناء مؤسساتي  باعتبارها  الدولة  يف 
االمتداد للحكومة كتشكيل انتخابي يف الدولة باعتبارها تكوين مؤسساتي هو 

ُأس مشكلة السلطة يف العراق.

املحاصصة يف العراق 
والتغيري املرتقب

علي الطالقاني
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الفلكيون  ل��ن��ا  ق���دم  ال��ت��اري��خ،  م��ر  ع��ل��ى 
باهرة؛ كواكب جديدة، جنوم  اكتشافات 
ال��ك��ون...  ع��ن��د ح��اف��ة  تنفجر، جم���رات 
إىل  الوصول  على وشك  فهم  اآلن،  أما 
االك��ت��ش��اف األك��ث��ر إث����ارة ل��ل��ده��ش��ة من 
كائنات  ان  اكتشاف آخ��ر، أن هناك  أي 
ال  ق��د  بكثري،  البشر  م��ن  اكثر  متطورة 
س��وى “حشرات  االرض  ت��رى يف سكان 

مزعجة”.
لطاملا ك��ان وج���ود ك��ائ��ن��ات ذك��ي��ة خ��ارج 
لقصص  اهل����ام  م��ص��در  االرض  ك��وك��ب 
مصدر  دوم��ا  كان  لكنه  العلمي،  اخليال 
قلق للعلماء املتخوفني من ان يؤدي لقاء 
اثار  تطورا اىل  اكثر  كائنات  البشر مع 

وخيمة على احلضارة البشرية.
تكون  ان  ام��ك��ان��ي��ة  ح���ول  ج���دي  فالقلق 
اخ��رى،  ك��واك��ب  يف  تعيش  ذكية  كائنات 
ك��ائ��ن��ات حية  ع��ن  ال��ف��ض��اء حبثا  متسح 

اخرى، متاما كما يفعل اهل االرض.
ويبحث علماء االرض عن حضارات على 
ك��واك��ب اخ���رى م��ن خ��الل م��راق��ب��ة عدد 
كبري من االجرام الفضائية، ففي الوقت 
الذي تكون هذه االجرام واقعة على خط 
مستقيم مع مشسها ومع االرض، وتكون 

هي يف موقع بني مشسها واالرض.
تقع يف  ال��يت  الكواكب  العلماء  وي��راق��ب 

ليست  ان��ه��ا  اي  للحياة،  قابلة  منطقة 
يلتهب  من مشوسها حبيث  ج��دا  قريبة 
س��ط��ح��ه��ا، وال ه��ي ب��ع��ي��دة ج���دا حبيث 

تتجمد.
ببقاء  تسمح  معتدلة  انها يف مسافة  بل 
املياه سائلة على سطحها وبالتالي تكون 
وان صدقت  احل���ي���اة،  ل��ن��ش��وء  م��ن��اس��ب��ة 
خماوف بعض العلماء من امكانية وجود 
ك��ائ��ن��ات ذك��ي��ة م��ت��ط��ورة ت��راق��ب الفضاء 
تكون  البشر، فان االرض قد  يفعل  كما 
تتعرض  ان  عقباه،  ملا ال حتمد  عرضة 

للغزو واالستعمار.
الفضاء  وك��ال��ة  نشرته  م��ا  ذل��ك  ش��اه��د 
“ملوسيقى  تسجيل  م��ن  ناسا  االمريكية 
ال��ذي��ن  ال��ف��ض��اء  غ��ري��ب��ة” مس��ع��ه��ا رواد 
حلقوا يف املركبة “ابولو 10” يف العاشر 
من ايار/مايو 1969 فوق اجلانب املظلم 
من القمر الذي ال يظهر من االرض، دون 

ان يكونوا على اي اتصال مع االرض.
على صعيد خمتلف، تلقت وكالة الفضاء 
االمريكية اكثر من 18300 طلب ترشيح 
رواد  لتوظيف  االخ��ري  اعالنها  على  ردا 
فضاء وهو عدد قياسي على ما اعلنت 
بثالث مرات  العدد  ويفوق هذا  الناسا، 

عدد املرشحني يف العام 2012.
العثور على احلياة ال يزال احللم األكرب 

األحياء يف مجيع  ملعظم علماء  بالنسبة 
أحن��اء ال��ع��امل؛ وه��و احللم ال��ذي مل يتم 
حتقيقه  الفلكية   Astrobiologists
حتى اآلن رغم العدد الكبري من املركبات 
ال��ف��ض��ائ��ي��ة وال��ت��ل��س��ك��وب��ات )األرض���ي���ة 
ت��وج��ه أعينها وآذان��ه��ا  وامل���داري���ة( ال��يت 
واألنظمة  الشمسية  جمموعتنا  باجتاه 
النجمية األخرى يف جمرتنا... لكن هذا 

ال يعين.
وفق العديد من العلماء، أن احلياة غري 
يعنيه  م��ا  ب��ل  األرض؛  خ����ارج  م���وج���ودة 
بعد...  عليها  نعثر  مل  أننا  ه��و  ببساطة 
وهل����ذا ال��س��ب��ب حت����دي����دًا، ال��ع��م��ل ج��ار 
الفضاء على  وك��االت  ع��دد من  اآلن يف 
حتضري مهمات جديدة هدفها األساسي 
هو البحث عن كائنات حية )على األغلب 
دقيقة( يف عدد من املواقع ضمن نظامنا 

الشمسي.
وتبقى احباث العلماء عن كواكب اخرى 
ال  ان��ه  اذ  نظرية،  احب��اث��ا  للحياة  قابلة 
ميكن للبشر حتى اآلن السفر يف الفضاء 
سوى لالجرام القريبة جدا من االرض، 
اما تلك اليت تبعد سنوات ضوئية، ومنها 
ما يبعد ماليني السنوات الضوئية، فال 
ميكن الذهاب اليها اال ان متكن االنسان 

يوما ما من السفر عرب الزمن.

يا سكان االرض أنتم لستم سوى 
“حشرات مزعجة”!

علوم وتكنولوجيا

قصص املغامرين األكثر تشويقًا وإثارة؟
هل قمت مبغامرة سابقا؟، هل حتب جتربة أقصى أنواع املغامرة؟، هل حتب املغامرة أم ال؟، مما ال شك 
فيه ان روح املغامرة موجودة بالفطرة يف بعض الناس! كمتسلقي اجلبال والعبى السريك وغريهم من 
أصحاب األعمال اليت يراها العاديون على أنها أفعال جنونية وغرائب طريفة يف مغامرات خطرية، 
فأكثر املغامرين اللذين يبحثون عن الصعوبات والتحديات، وقد جيدونها يف أعماق البحار او على 
قمم اجلبال الشاهقة، وبني الكهوف املظلمة او الصحاري املقفرة، فجميعهم يبحثون علن لون من ألوان 

املغامرة اليت ترضي بعضًا من طموحاتهم الكبرية.
طبعًا مل تنتهي مجيع تلك املغامرات بنهايات سعيدة، فاخلروج عن املألوف قد يعرض صاحبة اىل 
ورمبا  وعاهات،  كسور  اىل  او  به،  مصرح  وغري  اخلطورة  شديد  عماًل  باعتباره  القانونية  املسألة 

بفقدان احلياة.
هناك الكثري حول العامل ممن يضحون حبياتهم أو ماهلم لقاء املغامرة، وتبقى الشهرة هي الدافع 
وتغيري طريقة  البشر  طبائع  لكسر  التنافس  من  حالًة  خلق  الدافع  وهذا  املغامرة،  تلك  وراء  األول 

عيشهم يف احلياة.
وهو ما يؤدي بالنتيجة اىل خلق التنوع يف الثقافات واالهتمامات اخلاصة بكل شخص، مما جيعل 
احلياة أكثر تنوعا ومجاال، وألن هناك العديد من األشخاص ممن يريدون أن تسجل أمساؤهم يف 

التاريخ من خالل ما يقومون به من أعمال، قد يرى البعض فيها شيئا من اجلنون، ألن املغامرة هي 
أن جترب األحداث اليت مل يسبق لك أن جربتها من قبل، أحداث غامضة أو جمهولة، أي بعيدة كل 
البعد عن الروتني اليومي، إنها نوع من التجديد واالنطالق، لكن قبل أن تقوم بأي املغامرة أو اجملازفة، 

تذكر هناك فرق بني املغامرة والتهور؟!.
تويف مغامر بريطاني كان حياول أن يصبح أول من يعرب القارة القطبية اجلنوبية دون دعم أو مساعدة 
السابق هنري  بعد أن سقط مريضا قبل 50 كيلومرتا فقط من امتام مهمته، كان ضابط اجليش 
ورسلي )55 عاما( قد أمضى 71 يوما قطع خالهلا 913 ميال من رحلته عندما أجري مكاملة هاتفية 

لطلب النجدة بعدما شعر بالتوعك.
وقالت زوجته جوانا يف بيان “بقلب ينفطر حزنا أخربكم ان زوجي هنري ورسلي تويف متأثرا بفشل 
كامل يف وظائف اجلسم”، وبدأ ورسلي -وهو أب الثنني- رحلته يف نوفمرب تشرين الثاني واليت جاءت 
يف ذكرى مرور 100 عام على حماولة مل تكلل بالنجاح عام 1915 للقيام بأول عبور للقارة للمستكشف 
الربيطاني إرنست شاكلتون.، كان ورسلي جير زالجة بها طعامه ومعداته وكان من املتوقع أن تستغرق 
الرحلة حنو 80 يوما، وإضافة إىل احياء ذكرى رحلة شاكلتون مجع 100 ألف جنيه اسرتليين )142 

ألف دوالر(.

بينهما  الكبرية  الفوارق  ومعرفة  واخل��رب،  ال��رأي  بني  التمييز  مسألة  متثل 
احدى اهم املواضيع التقليدية اليت يدرسها طالب كلية االعالم يف املراحل 
االولية من دراساتهم االكادميية، وهو التمييز الذي يشكل القاعدة الذهبية 
للمشتغلني يف الصحافة وعاملها الكبري الذي يصنع االخبار حينا او يلفقها 
حينا اخر من خالل اساليب يعلمها كل من َخرَب ماجيري يف داخل دهاليزها.
واخل��رب خيتص  ال��رأي  بني  الفارق  ادراك  ان موضوع  يبدو  االوىل  وللوهلة 
اذ  ان احلقيقة غري ذلك،  اال  الصحافة،  واملشتغلني مبهنة  بطالب االعالم 
مستخدمي  مجيع  على  ينبغي  حبيث  مبكان  االهمية  من  املوضوع  ه��ذا  ان 
وسائل التواصل االجتماعي ان يعرفوه ويدركوا تداعيات ونتائج اخللط بني 
الرأي واخلرب. تعالوا لنقف على منشورين انتشرا يف فرتة سابقة يف فضاء 
الفيسبوك العراقي ومت التعامل معها من قبل اجلمهور االفرتاضي على حنو 

خاطئ ومل يدركوا التمييز الوارد اعاله.
ففي االول انتشر خرب يف الفيسبوك يتحدث عن قيام رئيس ال��وزراء بعدة 
السفر  من  اعضائه  ومنع  احملافظات  جمالس  حل  منها  “خيالية”  خطوات 
ال��وزراء  لرئيس  اليت الحيق  اخلطوات  من  وغريها  منهم  السراق  واعتقال 
العراق  يف  الفيسبوكيون  ال��ربمل��ان.  صالحيات  م��ن  ألنها  بها  القيام  اص��ال 
تفاعلوا مع املنشور وقاموا بعمل مئات املشاركات له وكتبوا االف التعليقات 

من غري ان يتمحصوا فيه او يبحثوا عن مصدر رمسي للخرب.
الوزراء  املواطن، فرئيس  بها  يتسلح  ان  ينبغي  اليت  الثقافة  دور  يأتي  وهنا 
الطريقتني  وك���ال  ال���ربمل���ان،  ح��ل  وال  احمل��اف��ظ��ات  ح��ل جم��ال��س  اليستطيع 

املوجودتني يف الدستور تقتضي تصويت الربملان من اجل حل االخري.
نعم للصفحة اليت انتشر فيها اخلرب أثر وعامل نسيب يف تصديق مضمون 
اخلرب، وقد انتشر اخلرب يف صفحة “ مزيفة” باسم االمانة العامة جمللس 
الواردة  ال��وزراء مت حذفها والغائها بعد ذلك لعدم قانونيتها وكذب االخبار 
فيها، ولكن ومع ذلك فان نظرة بسيطة يف منشورات هذه الصفحة جيعلك 
ويتابعون  الفيسبوكيون  يصدقها  كيف  والنعرف  رمسية...  غري  بانها  تؤمن 

اخبارها يف تلك الفرتة.
اسابيع  قبل عدة  ت��داول منشور  اذ مت  املوصل،  بسد  يتعلق  الثاني  واملنشور 
يتحدث عن انهيار السد يف الساعة الثامنة صباحا بالتحديد من اليوم الذي 
اعقب انتشاره، وقد سبب هذا املنشور هلعا ورعبا بني مستخدمي التواصل 
من غري ان يسأل احدهم عن مصدر هذه املعلومة؟ ومن يقف وراءها؟ والغاية 

اليت كانت سببا وراء انتشارها؟.
من  االخ��ر  باجلانب  وع��ي  اىل  ال��ع��راق  يف  الفيسبوك  يستخدم  من  حيتاج 
يدققها...  ان يفحصها...  انها حقيقة، عليه  امامه على  تقدم  اليت  احلقيقة 
يفكر يف مضمونها وحمتواها... ومقدار العقالنية املوجودة يف ثناياها. انها 
التمرن على  او حتى  او نقدية  لقراءة كتب فلسفية  عملية بسيطة الحتتاج 

االساليب املنطقية يف التحاور واجلدال وكشف احلقيقة.

العراقيون والفيسبوك..   
جدلية الرأي والخرب!

مروة االسدي 

مهند حبيب السماوي 
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وج���رائ���م منظمة  ال��ك��رتون��ي��ني  ل��ص��وص 
اب���رز االس��ب��اب ال���يت ان��ت��ج��ت ف��س��اد من 
ن����وع آخ����ر ي���ص���دع االق���ت���ص���اد ال��ع��امل��ي، 
االلكرتوني  اخل��داع  عمليات  عرب  وذل��ك 
ح��دوث  اىل  ادت  ال��يت  االم����ول،  وتبيض 
ازم���ات اق��ت��ص��ادي��ة ع��دي��دة يف امل��ص��ارف 
والبورصات املالية العاملية، فقد تعرضت 
وشركات  إعالمية  ومؤسسات  مصارف 
ألعاب لعمليات ابتزاز من جانب عصابات 
على  مواقعها  بتعطيل  ت��ه��دد  إل��ك��رتون��ي��ة 
شبكة االنرتنت ما مل حيولوا أمواال هلا، 
غري  او  مشروعة  غري  بطرق  ذل��ك  ويتم 

قانونية حبسب خرباء امن املعلومات.
علميات  تصاعدت  االخ���رية  اآلون���ة  ففي 
االحتيال  وجرائم  االلكرتونية  القرصنة 
وغ��س��ي��ل االم�������وال، وه�����ذا ي���ن���ذر خبطر 
كالبنوك  ال��ع��امل��ي  االق��ت��ص��اد  ع��ل��ى  ك��ب��ري 
وامل��ؤس��س��ات امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة، وم��ن اب��رز 
املصارف العاملية اليت شهدت هذا النوع 
من اجلرائم بنك بنجالدش، حيث اخرتق 
يف  الكمبيوتر  أنظمة  جمهولون  متسللون 
ب��ن��ك ب��ن��ج��الدش يف أوائ����ل ش��ه��ر ف��رباي��ر 
مليون   951 لسرقة  حم��اول��ة  يف  ش��ب��اط 
دوالر م��ن ح��س��اب ال��ب��ن��ك امل��رك��زي ل��دى 
ب��ن��ك ن���ي���وي���ورك االح��ت��ي��اط��ي االحت�����ادي 
لتسوية  املركزي  البنك  يستخدمه  ال��ذي 
م��ع��ام��الت دول���ي���ة، يف واح�����دة م���ن أك��رب 

السرقات اإللكرتونية يف التاريخ.
على الصعيد نفسه حذرت سويفت وهي 
تستخدمها  ال��يت  العاملية  املالية  الشبكة 
يوميا  ال���دوالر  م��ل��ي��ارات  لتحويل  البنوك 
ع��م��الءه��ا م��ن أن��ه��ا على علم “ب��ع��دد من 
اآلون��ة  يف  االلكرتونية  االحتيال  ح��وادث 
رسائل  مهامجون  أرس��ل  حيث  األخ���رية” 

مزورة عرب نظامها.
اجلديدة  الصني  أنباء  وكالة  ذك��رت  فيما 
ألقت  الصينية  ال��ش��رط��ة  إن  )ش��ي��ن��خ��وا( 
ل��الش��ت��ب��اه يف  ع��ل��ى 21 شخصا  ال��ق��ب��ض 
عرب  االن��رتن��ت  على  احتيال  يف  تورطهم 
برنامج إي��زوب��او االل��ك��رتون��ي امل��ال��ي، من 
جهتها قالت الشرطة األوروبية )يوروبول( 
إنها ألقت القبض على 49 شخصا يشتبه 
يف انتمائهم ملنظمة للجرمية االلكرتونية 
يف  يشتبه  وايطاليا  وبولندا  اسبانيا  يف 
سرقتها املاليني من حسابات بنك أوروبي، 
على صعيد ذي صلة أقر روسي بارتكاب 
ع���دد ق��ي��اس��ي م��ن اجل��رائ��م اإلل��ك��رتون��ي��ة 
إنه أكرب  السلطات األمريكية  فيما قالت 
الكمبيوتر وصل  للتسلل ألجهزة  خمطط 
للمحاكم يف الواليات املتحدة ويشمل أكثر 
من 160 مليون بطاقة ائتمان وتسبب يف 

خسائر تزيد على 300 مليون دوالر.
اىل ذلك تقول شركة أكاماي اإلليكرتونية 
إن���ه���ا رص�����دت خ����الل األش���ه���ر ال��ع��ش��رة 

األخرية قرابة 141 هجوما على عمالئها 
 ،”DD4BC”�نفذته العصابة اليت ُتعرف ب
الشركة  خ��وادم  بإغراق  العصابة  وتهدد 
بيتكوين،  عملة   50 تدفع  مل  ما  ببيانات 

اليت تقدر بقرابة 12255 دوالر.
يشكل  االل��ك��رتون��ي  االحتيال  ب��ات  وعليه 
جرمية دولية، وهو ما يؤكده املصرفيون 
واخلرباء يف جمال مكافحة هذه اجلرمية، 
اليت هلا تأثري خطري جدا على مسارات 
االق���ت���ص���اد ال���ع���امل���ي وع���ل���ى امل��ؤس��س��ات 
آليات  اعتمد  جيب  لذلك  نفسها،  املالية 
املال  غسل  وتقليص  لتصدي  ذكية  رصد 
وحم���ارب���ة ظ���اه���رة غ��س��ي��ل االم������وال من 
خالل حماربة جتارة املخدرات ولكن هذه 
الفكرة بدأت بالتغيري شيًا فشيئا يف ظل 
االنفتاح العاملي و ارتباط االسواق الدولية 
التجارة  أعمال  فأصبحت  ببعض  بعضها 
الرقيق  القمار وجت��ارة  باالسلحة وجت��ارة 
االنرتنت  تتم من خ��الل شبكة  وال��دع��ارة 
االل��ك��رتون��ي��ة  ال��ي��ات��ه  و  الكمبيوتر  وع���رب 
فاصبحت اجلرمية تتم و تنظم الكرتونيًا 
و بتحقيق ارباحًا طائلة اىل جانب جتارة 
املخدرات . غري أن إقتصار هذه الظاهرة 
على العصابات ورجاالت املافيا أمر فيه 
علمنا  ما  إذا  الواقع خصوصًا  من  تهرب 
ه��ذه  م��ث��ل  ح��ك��وم��ات يف  و  دول  ت�����ورط 

العمليات.

من هم لصوص 
االنرتنت؟

الكتاب االلكرتوني.. هل هناك قراء أوفياء للكتاب املطبوع؟
بعد قرون من هيمنته على مصادر املعرفة، بات الكتاب املطبوع يواجه منافسة الكتاب االليكرتوني 
املزود بتقنيات كبرية، لكن هذا ال يعين اهليمنة املطلقة للكتاب الرقمي فما زال الكثري من أوفياء 

للكتاب التقليدي املطبوع.
وهو ما خلق نوعا من الصراع جلذب القراء، وذات السياق اظهرت دراسة حديثة ان قراءة كتاب 
ورقي يف ساعات املساء يساعد على النوم اكثر من قراءة قصة حمملة عرب اجلهاز اللوحي، مشرية 

اىل ان الضوء االزرق الصادر عن هذه االجهزة يسبب االرق.
يف يرى بعض املثقفني ان العالقة بني كال الكتابني عالقة تكامل ، ال عالقة تنافس ، فالكتاب الورقي 
واإللكرتوني يكّم��ل بعضهما بعضا، فلكل واحد منهما ميزاته وإجيابياته، ولذلك فالواجب علينا أن 
نستثمر هذه التقنية احلديثة للقراءة املفيدة، فهي تعطي اجملال للقراءة يف مجيع األوقات واحلاالت.

يف آخر تطور على هذا الصعيد اطلقت جمموعة “امازون” االمريكية العمالقة يف جمال البيع على 
االنرتنت خدمة جديدة يف الواليات املتحدة توفر ملشرتكيها امكان االطالع بشكل غري حمدود على 
عدد كبري من الكتب االلكرتونية، على غرار اخلدمات املتوافرة بشكل متزايد على االنرتنت حملتويات 

الفيديو واملوسيقى.
من جهته أعلن الفرع األمريكي لدار النشر الفرنسية “هاشيت” عن مشروع لبيع كتبه على خدمة 

“تويرت” للتواصل االجتماعي، وقد تعاونت جمموعة “هاشيت بوك غروب” )اتش بي جي( مع جمموعة 
“غامرود” التكنولوجية إلضافة زر يف تغريدات البعض من الكتاب الذين تتعاقد معهم يسمح بشراء 

أعماهلم مباشرة من دون اخلروج من منصة التواصل االجتماعي.
فيما توصلت جمموعة “آبل” اىل اتفاق حيب مع املستهلكني الذين كانوا يقاضونها يف الواليات املتحدة 

متهمني اياها بعقد اتفاقات غري قانونية تتعلق باسعار الكتب االلكرتونية.
على ما افادت صحيفة وول سرتيت جورنال، واوضحت الصحيفة ان “آبل” توصلت اىل اتفاق مبدئي 
جانب حمكمة  من  عليه  املصادقة  يتعني  ي��زال  ال  لكن  االمريكية  ال��والي��ات  وبعض  املستهلكيني  مع 

نيويورك.
وعليه فان املهم هو أن ندرك الكتاب الورقي أو الكتاب اإللكرتوني، ما هو إال وسيلة لتسهيل القراءة 

على الطالب والباحث والقارئ ، لذا ينبغي أن ال تشغلنا الوسيلة عن الغاية اليت هي “القراءة”.
رفض القضاء االمريكي جمددا طلب االستئناف الذي تقدم به ناشرون ومؤلفون كانوا حيتجون على 
منح غوغل حق رقمنة كتبهم من دون موافقتهم يف اطار مشروع “غوغل بوكس”، وكان طلب سابق 
للناشرين رفض مرة اوىل يف تشرين الثاني/نوفمرب 2013، ويهدف مشروع “غوغل بوكس” الذي 

اطلق العام 2004 اىل تشكيل اكرب مكتبة رقمية يف العامل.

هل سنشهد عاملًا يكثر فيه املسنون؟، نعم فالعامل ليس فقط للشباب، لذا 
على دول العامل أن تتحضر لزيادة غري مسبوقة يف عدد كبار السن، هذا 
 65 البالغني  االشخاص  عدد  يسجل  ان  باألرقام يف  التوقعات  اكدته  ما 
عاما وما فوق ارتفاعا يقارب الضعف خالل العقود الثالثة املقبلة ليصل 
اىل 88 مليونا حبلول سنة 2050، كما أن عدد سكان العامل البالغني فوق 
80 عاما سيسجل ارتفاعا بواقع ثالثة اضعاف بني سنيت 2015 و2050 
ليبلغ 446.6 مليونا يف مقابل 126.4 مليونا سنة 2015. كذلك فإن امد 
احلياة املتوقع عند الوالدة سيزيد حبوالي مثانية اعوام لينتقل من 68.6 

سنة اىل 76.2 سنة حبلول 2050.
عدد  يرتفع  ان  املتوقع  م��ن  الالتينية،  وام��ريك��ا  اسيا  ب��ل��دان  بعض  ويف 
االشخاص فوق سن 80 عاما بواقع اربعة اضعاف حبلول سنة 2050 وفق 
معدي التقرير، ولدى هذه الفئات من املسنني، متثل االمراض غري املعدية 
)بينها السرطان والزهماير( العبء االكرب على صعيد الصحة العامة. ويف 

البلدان الفقرية خصوصا يف افريقيا.
تضاف االمراض املعدية اىل هذه العوامل، ومن املتوقع ان يقارب عدد 
 7.3 مقابل  يف   2050 سنة  حبلول  نسمة  مليارات  عشرة  ال��ع��امل  سكان 
الفرنسي  املعهد  عامني  كل  يصدره  حتليل  حبسب   2015 سنة  مليارات 

للدراسات السكانية.
على صعيد ذي صلة يسعى العلماء إىل احلد من تداعيات التقدم يف السن 
من خالل الوقاية من تدهور القدرات الناجم عن الشيخوخة وزيادة عدد 
السنوات اليت يعيشها اإلنسان بصحة جيدة، وحتى إطالة أمد العيش، من 
جهة أخرى أوضحت دراسة فرنسية أجريت على آالف من كبار السن على 
مدار 25 عاما أن معدل التدهور اإلدراكي لدى كبار السن الذين يعانون 
من ضعف السمع ويستخدمون مساعات هو نفس معدله لدى كبار السن 
الذين ال يعانون من مشاكل يف السمع، وأوضحت دراسات سابقة صلة بني 
فقدان السمع والتدهور اإلدراكي لدى املسنني لكن القليل من الدراسات 

تابعت املشاركني ملدة ربع قرن.
يف بولندا تسعى اجلهات املسؤولة تعزيز مناهج طلبة الطب وحثهم على 
التعاطف مع املرضى املسنني، اما يف اجنلرتا يوجد أكثر من 90 يف املئة 
من دور رعاية العجزة اليت خضعت للتفتيش حتى اآلن صنفت على أنها 

“جيدة” أو “رائعة”.
على صعيد آخر وجد الباحثون بكلية كينغز يف لندن أن التدريبات العقلية 
مثل  اليومية  باملهارات  القيام  الناس على  العقول حادة، وساعدت  أبقت 
ببلوغها  كولومبية  شابة  احتفلت  خمتلف،  صعيد  على  والطبخ،  التسوق 
اخلامسة عشرة رغم اصابتها مبرض الشيخوخة املبكرة، ومهما اختالف 
التطور  ميزان  هما  والعمل  االردة  تبقى  االنسان  ل��دى  العمرية  الفئات 

لرفاهته.

العالم ليس
 للشباب!
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تحقيقات

حتت شعار )سيداو صوتنا _ حقوق املراة 
التشريعات  ومنظومة  سيداو  اتفاقية  يف 
للتوعية  أوان  منظمة  أق��ام��ت  العراقية(، 
وت��ن��م��ي��ة ال���ق���درات مب��ش��ارك��ة اع��ض��اء من 
التحالف العراقي للقرار 1325 ومنظمات 
اجملتمع املدني ورشة عمل نقاشية تناولت 
ال��ت��وص��ي��ات  تنفيذ  مل��س��ودة  ال��ظ��ل  ت��ق��ري��ر 
على  القضاء  التفاقية   )18-12( اخلتامية 
مجيع اشكال التمييز ضد املراة )سيداو(، 
و)سيداو( هي معاهدة دولية مت اعتمادها يف 
العام 1979 من قبل اجلمعية العامة لأمم 
بأنها وثيقة حقوق دولية  املتحدة وتوصف 
من  للعمل  أعماهلا  جدول  تأسس  للنساء، 
أجل وضع حد للتمييز على أساس اجلنس. 
على  املصدقة  ال��دول  يلزم  ال��ذي  بالشكل 
االتفاقية املطالبة بتكريس مفهوم املساواة 
بني اجلنسني يف تشريعاتها احمللية، وإلغاء 
قوانينها،  يف  التمييزية  األح��ك��ام  مج��ي��ع 
من  للحماية  جديدة  أحكام  بسن  والقيام 
أشكال التمييز ضد املرأة. تناولت الورشة 
التوصيات  تفاصيل  استعراض  النقاشية 
بعد  ال��ص��ادرة  س��ي��داو  التفاقية  اخلتامية 
مناقشة تقرير العراق يف )شباط 2014( 
من  ال��ص��ادرة  التوصيات  ملناقشة  اض��اف��ة 
تبعا  واليت جاءت  املنظمات غري حكومية 
هلا  تعرضت  ال��يت  واالح���داث  للمتغريات 
ال��ن��س��اء ب��ع��د دخ���ول )داع����ش( ال��ع��راق يف 

10/حزيران 2014 واملوثقة ميدانيًا ضمن 
العوادي  حيدر   . للنقاش  التقريراملطروح 
رئ��ي��س منظمة )س����اوا حل��ق��وق االن��س��ان( 
وعضو الشبكة العراقية لقرار )13- 25( 
حنن  املعلوماتية(:  النبأ  ل�)شبكة  حت��دث 
اجملتمع  ن��دع��و  م��دن��ي  جمتمع  كمنظمات 
النساء  وان��ق��اذ  ال��ف��وري،  بالتدخل  ال��دول��ي 
ال  الطروحات  العراق،  يف  االنتهاكات  من 
ترتكز على احتياجات املاء واملأكل وامللبس 
ان��ت��ه��اك��ات جسيمة حل��ق��وق االن��س��ان،  ب��ل 
وص��ل��ت ل��درج��ة ال��ق��ت��ل وال��س��يب وال��ع��ن��ف 
اجلنسي الذي ميارس حبق النساء ،وكذلك 
النساء  ملتابعة  الشديد  احلكومي  االهمال 
املناطق االمنة واحمل��ررة من  النازحات يف 
امي��ان  للقانونية  م��داخ��ل��ة  ويف  االره�����اب. 
عبد الرمحن رئيسة منظمة املراة القيادة 
املراة  وتنمية  لتأهيل  السعي  اليوم  مهمتنا 
من  ج��زء  ول��ت��ك��ون  ل��ل��ق��رار  صانعة  للتكون 
القيادة  املراة يف  فقيمة  التشريعات،  هذه 
اليوم ال يصنف كخلل يف ذاتية املراة ولكن 
ان  وبناء قدراتها الجل  املراة  بتأهيل  خلل 
تكون مراة قيادية ومؤثرة لصنع القرار يف 
للثقافة  النبأ  العراق. وعن طرح )مؤسسة 
االنتهاكات ضد  توثيق  واالعالم( بضرورة 
النساء ضمن متغريات الساحة السياسية 
العراقية والعاملية قالت رئيسة منظمة أوان 
التوصيات اليت حنتاجها كمجتمع  فريال: 

م��دن��ي مل��ع��اجل��ة واق����ع امل�����راة وال����يت متت 
سوف  مدني  جمتمع  كمنظمات  مناقشتها 
ترفع تلقائيا اىل جلنة )سيداو(، يف األمم 
بني  ما  تقارن  س��وف  اللجنة  ه��ذه  املتحدة 
تلك التوصيات وما بني ما مطروح ضمن 
هو  ال��ظ��ل  فتقرير  احل��ك��وم��ي��ة،  ال��ت��ق��اري��ر 
وتوضيح  احلكومي  للتقرير  موازي  تقرير 
لبعض النقاط اليت مل يتطرق هلا التقرير 
أو جتاهلها.  اخفائها  حي��اول  أو  احلكومي 
النبأ  ملؤسسة  ك��ان  املناقشة  معرض  ويف 
ركزت  نقاشية  مداخلة  واالع���الم  للثقافة 
فيها على تضمني حقوق املراة يف املناطق 
احمل���ررة م��ن داع���ش، وال��يت الت���زال امل��راة 
فيها ت��ع��ان��ي ال��ع��ن��ف ال��ق��س��ري، م��ع رص��د 
مج��ل��ة م��ن ح����االت االخ��ت��ط��اف ألغ���راض 
املساوة امل��ادي��ة، وم��ا يرتتب على ذل��ك من 
العار  غسل  بذريعة  القتل  أبرزها  تبعيات 
او القتل املتعمد من قبل اجلهات اخلاطفة، 
واالعالم(  للثقافة  النبأ  )مؤسسة  وطالبت 
املراة  حلماية  جديدة  قانونية  بنود  بطرح 
مالية  م��وارد  وختصيص  تلك  فيما خيص 
ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ق��دي��م ال���ربام���ج ال��ت��اه��ي��ل��ة بغية 
العنف  أزم��ة  وجت��اوز  باجملتمع،  أندماجها 
التوصيات  أخذت  وقد  تعرضت هلا.  اليت 
امل���ط���روح���ة ل������)م��ؤس��س��ة ال���ن���ب���أ(، ضمن 
ضمن  الظل  لتقرير  اجل��دي��دة  التعديالت 

نسخته النهائية. 

مؤسسة النبأ تشارك يف تقرير الظل 
سيداو لألمم املتحدة

خريجو الجامعات العراقية وأضغاث احالم التعيني..!
ينظر اىل اوراق كتاب “شرح بن عقيل” وهي تتقلب أثر نسمات هواء تسربت بني ثنايا الكتاب اململوء 
بتواقيع الزمن. وعبث اقالم الرصاص اليت تركت جروح سوداء غائرة حتت كل كلمة حتتاج اىل تنقيب 
فيما كتبه قاضي القضاة. يدرس طالب كليات اآلداب قسم اللغة العربية يف اجلامعات العراقية كتاب 
“شرح ابن عقيل” لثالث سنوات وهو كتاب يف النحو والصرف كتبه قاضي القضاة بهاء الدين عبد اهلل بن 
عقيل اهلمداني املصري. الكتاب عبارة عن شرح أللفية ابن مالك يف خمتلف أبواب النحو والصرف، مع 
إعراب تفصيلي للشواهد. بينما يدرس طالب كليات الزارعة مناهج من كليات العلوم واهلندسة وال يتبينون 
الثالثة والرابعة. ويتمكن الطالب فيهما من دراسة املواد املنهجية  فلسفة اختصاصهم اال يف املرحلتني 

حسب اختصاصات اقسام كليات الزراعة.
ان التعليم احلكومي يف العراق جماني ومركزي تتحكم فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بوضع 
املناهج الدراسية وتسري اجلامعات وفق ما تقرره الوزارة، اما رئيس قسم علوم احلياة أ.د اميان جاراهلل 
فقالت  انها “اىل حد ما مقتنعة” يف املنهاج الدراسية املقرة لطالبها، ويف كلية اآلداب قسم اللغة العربية 

يشعر الطالب بأن اختصاصهم جمرد قضاء وقت ألنه ال جيد اي وظيفة يف املستقبل تناسبه.
الطالب يف املرحلة الرابعة مهند دخيل، يقول ان “كلية االدب- قسم اللغة العربية تعترب كلية ساندة، لذلك 

فان اي دائرة حكومية ال تقبل خرجيي الكلية”، واضاف “اكملت اربعة سنوات على مضض ألني ال استطيع 
الذهاب اىل كلية اهلية”، مؤكدا “قدمت على سلك الشرطة اكثر من مرة خالل مدة دراسيت يف الكلية”.

أما الطالبة سجى خضري طالبة دراسات عليا يف كلية الرتبية قسم اجلغرافية عند سؤاهلا عن ذكرياتها 
مستخرجة حلظات  االي��ام  ببصرها يف جوف  وغ��ارت  تنهدت  اجلامعة،  االولية يف  املراحل  مناهج  مع 

وصفتها ب”معاناة”. 
السيد صفاء ناصر حسن معاون امني عام املكتبة املركزية يف جامعة بابل، قال ان “املكتبة استخدمت عدة 
طرق جلذب الطالب هلا وتعويدهم على االستعارة واملطالعة”. مضيفا “الكثري من الطالب يعاني من االمية 
االلكرتونية لذلك استخدمنا عدة اساليب جلعل الطالب يبحث عن الكتب من على املنصة االلكرتونية 

للمكتبة”. 
أ. د. حيدر كامل زيدان السعدي عميد كلية العلوم يف جامعة بابل كشف عن “خطة للجامعة جلعل التعليم 
الكرتونيا يف 2016 بالكامل”، مؤكدا “بدأنا بتجهيز املختربات والقاعات الدراسية بالكثري من االجهزة 
اىل  التلقني  من  الدراسية  املناهج  ايصال  طريقة  وحتويل  للطالب،  املعلومة  ايصال  على  تساعد  اليت 

االيضاح واملشاركة”.

جيلسون على األرصفة وجيتاحون الطرقات واالزقة، يبيعون أشياء ال قيمة 
هلا، يقضون طفولتهم يف الشوارع، وأيديهم ممدودة بأسلوب التوسل وطلب 
 ... يوم يف طريقك  يبيعون... تراهم كل  لعلك تساعدهم بشراء ما  الشراء 
لعائلته،  عيش  لقمة  توفري  ألج��ل  يعمل  من  منهم  بينهم،  فيما  يتسابقون 
ويشكر اهلل على نعمته، ومنهم من يعمل حتت سلطة أقوى منه فيجمع هلم 

املال خوفًا من عقاب ينتظره.
من يسمع كالم هؤالء االطفال؟؟ من الذي دفعهم للشارع يف برودة الشتاء 
هل  الشارع؟  يف  وتصرفاتهم  سلوكهم  يتابع  من  صيفًا؟؟  الشمس  وح��رارة 

دخلوا املدرسة يومًا وهذا اقل حقوقهم؟؟..
وقد  الظاهرة،  هذه  عن  صحفيا  حتقيق  أج��رت  املعلوماتية(  النبأ  )شبكة 
وجدنا طفلة مسراء ذات شعر أسود، يف جو حار ومشمس، تبيع العلكة، 
قالت: امسي حنان أبلغ من العمر 9 سنوات، والدي مريض، وحنن 4 افراد 
يف العائلة، كلنا إناث وأمي منفصلة عن أبي منذ سنوات، انا وأخيت نعمل 

انا ابيع العلكة، وأخيت تبيع املناديل الورقية على الشارع العام.
وقف جبانيب طفل حيمل بيده أكياس نايلون امسه )علي( ملحا عليَّ بالشراء 
منه.. قلت شكرا ال أحتاجها، مسك بيدي وقال جيب أن تشرتي مين أنا مل 
أبع شيئا اليوم، ال أنام يف البيت وأخي يضربين اذا رجعت ومل أمجع له 25 

الف واسلمها إليه، فهو أكرب مين.
التعويذات  بعض  وحيفظ  احلرمل  حيمل  9ساعات  ملدة  يعمل  طفل  حسن 
ويقرأها على مسامع املارة وجيول بها على احملالت... فهو يعيل أمه املبتورة 

الساق وأخواته.
يقول الدكتور ناصر الزيدي حول هذه الظاهرة: )ان غالبية الباعة هم من 
تكون  وغالبا  املدقع،  الفقر  ويعيشون  االبوين  احد  يفقدون  الذين  األطفال 
آب��اءه��م ال  ان  الرئيسي  والسبب  البيع،  اإلن��اث يف  أك��رب من  ال��ذك��ور  نسبة 
وعلى مؤسسات  الرقابة،  او  تقدم هلم احلماية  أن  يعملون، على احلكومة 
حقوقهم  على  للحفاظ  وتسعى   .. وتساعدهم  ترعاهم،  أن  املدني  اجملتمع 

الطفولية املسلوبة(.
تساءلت )شبكة النبأ املعلوماتية( عن مستقبل أطفال الشوارع؟.

فأجابت )الناشطة هاجر اجلبوري( وهي من مؤسسة آمال:
)ان��ه��م م��ع��رض��ون ل��ك��ل أن����واع االحن�����راف. ك��م��ا أن��ه��م م��ع��رض��ون للتحرش، 
واستغالل أجسادهم، واجلانب األكثر خطورة هو استغالهلم ألعمال العنف 
واإلجرام، فالبد من اجراء دراسات ومالحقة األطفال الباعة ومنعهم من 
البيع، والتحقيق مع أولياء أمورهم، والتنسيق والعمل معا لضمان سالمتهم 

وسالمة اجملتمع(.
من اجل رسم بسمة صغرية على وجه طفل بريء قست عليه احلياة اوجه 
نداء لكل انسان غيور حيب اخلري ويعمل به، )فمن يعمل مثقال ذرة خريا 
يره(، إعمل خريا جتد نتائجه أمامك، وكذلك على اجلهات احلكومية بذل 
اجلهود ملعاجلة اوضاع هؤالء األطفال، باالضافة اىل املؤسسات اخلريية 

واألهلية املعنية بالطفولة . ، فال تكن انت والزمن عليه.

الطفولة يف العراق.. أحالم 
تباع على أرصفة الشوارع

بغداد - سوزان الشمري  

خالد الثرواني
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ال يوجد أي مصل للوقاية من فريوس 
زيكا؟.. فماذا نفعل ملكافحته؟

يف اآلون��ة االخ��رية انتشر ف��ريوس زيكا 
ال����ذي أث����ار اخل����وف وال���ف���زع يف مجيع 
أحن���اء ال��ع��امل بسبب س��رع��ة ان��ت��ش��اره، 
من  التحذيرات  من  الكثري  ت��رددت  كما 
قبل منظمة الصحة العاملية واليت تفيد 
العربية  ال��دول  إىل  انتقاله  بإحتمالية 
واإلحتياطات  التدابري  إخت��اذ  وض��رورة 
من  وللوقاية  إن��ت��ش��اره  لتجنب  ال��الزم��ة 
أضراره، فهو مل يظهر يف الدول العربية 
حيت اآلن ولكنه انتشر يف أكثر من 23 
دول���ة ول��ع��ل أك��ث��ر اإلص���اب���ات ك��ان��ت يف 
األمريكتني حيت جتاوز عدد اإلصابات 
أك��ث��ر م��ن م��ل��ي��ون ش��خ��ًص��ا ح��ت��ى اآلن، 
وتكمن خطورة ذلك الفريوس يف إصابة 
املرأة احلامل به ألنه يؤدي إىل تشوه يف 
أدمغة األجنة، يتسبب فريوس زيكا عن 
اإلصابة به مبرض خفيف يسمى حبمى 
وحتديد  عليه  التعرف  مت  وال���ذي  زيكا 
 1960 اىل   1950 بني  الفرتة  يف  نوعه 
أفريقيا  يف  الفريوس  ذلك  انتشر  وقد 
أما  امل��داري��ة،  املناطق  وأسيا خاصة يف 
ال��ف��ريوس  إن��ت��ش��ر  يف ع���ام 2014 ف��ق��د 
 2015 ويف  اهل��ادي  احمليط  عرب  شرًقا 
الوسطى  وامريكا  املكسيك  اىل  وص��ل 

ومت حتديده كمرض وبائي.
 ي��ق��ول اخل����رباء أن م���رض مح��ى زيكا 
الفرد  يصيب  بسيط  م��رض  اال  م��اه��و 

ملدة ال تتجاوز الستة أيام ومل يتسبب يف 
حدوث حاالت وفاة حتى األن.

فريوس  إلنتقال  الرئيسي  السبب  لعل 
بهذا  مبصابة  بعوضة  لسعة  ه��و  زي��ك��ا 
ال��ف��ريوس ووه���ي م��ع��روف��ة ب��أن��ه��ا أنثى 
البعوضة  نفس  وه��ي  إي��دي��س،  بعوضة 
ال������يت ت���ن���ق���ل مح����ى ال����دن����ج واحل���م���ى 
ال���ص���ف���راء، وث���ب���ت وف���ًق���ا مل���ا ج����اء عن 
النوع  ذل��ك  أن  العاملية  الصحة  منظمة 
من البعوض موجوده يف كل دول امريكا 
ال��ش��م��ال��ي��ة وأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة م��اع��دا 
تشيلي وكندا، ومن املرجح أن يصل هذا 
الفريوس إىل كافة األقاليم وال��دول يف 

املنطقة اليت توجد فيها تلك البعوضة.
أك����د ال��ك��ث��ري م���ن األط���ب���اء أن أع���رض 
اإلص���اب���ة ب��ف��ريوس زي��ك��ا ت��ش��ب��ه مت��اًم��ا 
األع��راض اليت تظهر يف ح��االت الربد 
وال����يت ت��ت��م��ث��ل يف احل��م��ى ال��ش��دي��دة و 
ال��ظ��ه��ر  يف  وآالم  ب���ال���ص���داع  ال��ش��ع��ور 
وامل��ف��اص��ل، ه��ذا ب��االض��اف��ة اىل ظهور 
طفح جلدي وإحتقان بالعني وامحرارها.

زيكا  لفريوس  القصوى  اخلطورة  متكن 
يف ح��ال��ة اص���اب���ة ال��س��ي��دات احل��وام��ل 
تشوهات  ح��دوث  يف  يتسبب  حيث  ب��ه، 
كما  حجمها  وص��غ��ر  األج��ن��ة  رؤوس  يف 
للجنني  دم��ور عقلي  ح��دوث  يتسبب يف 
طول  ل��ه  العقلية  ال��ق��درات  على  وي��ؤث��ر 

حياته ويف بعض االحيان قد يتسبب يف 
موت الطفل.

الفريوس  الثانية هلذا  أن اخلطورة  كما 
الطرفية  األع��ص��اب  ال��ت��ه��اب  يف  تكمن 
يتسبب  قد  مما  والقدمني  اليدين  مثل 
يف حدوث شلل تدرجيي وتلك احلاالت 
ن����ادرة احل�����دوث. ك��م��ا اك���د االط���ب���اء ان 
املالحظات  مازالت حتت  احل��االت  تلك 

الطبية ومل حتدث فعلًيا حيت األن.
ما هي خطورة فايروس زيكا على املرأة 
احلامل؟، أوضح األطباء أن فريوس زيكا 
بنسبة 50 إىل  يسبب تشوهات لأجنة 
للحمل  األربعة األوىل  60% فى األشهر 
الفريوس  ه��ذا  التوعية خبطورة  وجي��ب 
على السيدات احلوامل يف مجيع احناء 
ال��وط��ن ال��ع��رب��ي، وق���د ح���ذرت منظمة 
ف��ريوس  م��ن  احل��وام��ل  العاملية  الصحة 
ان��ك��م��اش عقول  ي���ؤدي إىل  زي��ك��ا حيث 
األط���ف���ال ف��ي��ول��دون ب�����رؤوس ص��غ��رية، 

مفلطحة ومضغوطة.
حيتاج املصاب اىل احلصول على كمية 
بتناول  ينصح  التامة،  الراحة  كافية من 
كميات كبرية من املياة والسوائل لتجنب 
ح���دوث ج��ف��اف، ول��ي��س ه��ن��اك ع��الًج��ا 
كما  األن  حتى  ال��ف��ريوس  ه��ذا  حملافكة 
تطوير  على  األدوي����ة  ش��رك��ات  تتنافس 

لقاح امن ضده. 

عالج نفسك.. بالفالحة والفنون..!
النفسية؟، هل تعرف كيف  تعزز مناعتك  النفسي؟، هل تعرف كيف  أع��راض االعتالل  هل تعرف حّقًا 
يبحث  من  شابهها جتيب مجيع  وما  االسئلة  هذه  النفسية؟،  مستوى صحتك  من  وترفع  نفسك  حتمي 
عن سّر قدرة الكثريين على احملافظة على صحة جيدة ومقاومتهم لكافة مصاعب احلياة ومشاكلها. يف 
حماولٍة لتقديم اجلواب الشايف، سنقوم بعرض بعض النصائح الفعالة للمحافظة على الصحة، متطّرقني 
النفسية مهمًة جدًا؛  الصحة  ان  النفسيني  ويرى بعض اخلرباء  لذلك.  النفسية واجلسدية  العوامل  إىل 
فبعض األمراض النفسية، مثل االكتئاب والقلق، أمور شائعة. وإذا ما أصيب الشخص مبثل هذه األمراض، 

فمن املهم احلصول على العالج املناسب.
ويرى هؤالء اخلرباء ان من العوامل اليت تفاقم انتشار األمراض النفسية األوضاع املالية املرتدية والبطالة 
والعنف وعدم االستقرار، ويتضح من اإلحصائيات الصحية للبنك الدولي أن 7 بلدان من عشرة تتصدر 
العامل يف ظاهرة االكتئاب لدى النساء هي بلدان يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا، فيما أظهرت دراسة 
ان املشاكل النفسية ومنها القلق واالكتئاب تفسر جزئيا السبب وراء زيادة احتماالت اصابة مرضى التهاب 
املفاصل الروماتويدي بأزمات قلبية .على صعيد ذي صلة تؤكد الدراسة أن من يعتنون باحلدائق املقابلة 
ملنازهلم ال يعانون من مشكالت زيادة الوزن، فقد خلصت دراسة حديثة أجرتها جامعتان يف بريطانيا إىل 

أن فالحة األراضي الزراعية اليت ختصصها السلطات للمواطنني قد حتسن املزاج وتزيد الثقة بالنفس، 
يف حني يقبل ماليني االمريكيني على هواية جديدة نشأت يف اوروبا، وهي التلوين للتخلص من الضغط 
النفسي والقلق، وقد باتت مشاغل هلذا الفن تقام يف مكتبات عامة او يف املنازل وارتفع الطلب بشكل 
كبري على دفاتر التلوين. اىل ذلك خلص حبث نشر يف دورية طبية بريطانية إىل أن الالجئني الفارين من 
احلرب والعنف واالضطهاد هم أكثر عرضة لإلصابة بأمراض نفسية مثل الفصام مقارنة باملهاجرين 
ألسباب اقتصادية أو اجتماعية. واألزمات اإلنسانية اليت تشهدها أوروبا والشرق األوسط ومشال أفريقيا 
وآسيا الوسطى تعين أن أعداد النازحني وطاليب اللجوء على مستوى العامل تزيد عن أي وقت منذ احلرب 
العاملية الثانية، والالجئون هم أكثر عرضة حلاالت نفسية منها اضطراب ما بعد الصدمة )بي.تي.إس.

دي( ومن أعراضه نوبات ذعر واستعادة للذكريات وميكن أن يصبح املرضى يف حالة نفسية هشة لكن 
حتى اآلن ال يعرف الكثري عن خماطر مرض الذهان أو اهلوس وهو اضطراب عقلي يتسم باختالل الصلة 
بالواقع أو انقطاعها. لذا فالصحة النفسية ليست جمّرد غياب االضطرابات النفسية، بل هي حالة من 
العافية يستطيع فيها كل فرد إدراك إمكاناته اخلاصة والتكّيف مع حاالت التوّتر العادية والعمل بشكل 

منتج ومفيد واإلسهام يف جمتمعه احمللي.

كمية احلديد املوجودة يف اجلسم تكون حبدود 4 غرامات موزعة على الشكل 
اآلتي: 2.5 يف اهليموجلوبني و0.3 يف األنسجة و1 غم يف أماكن خزن احلديد.
كمية احلديد املتناولة يف الغذاء ال تتعدى 10-12 ملغم/اليوم، و10% من هذه 
الكمية أي حبدود 1 ملغم فقط ميتص من االمعاء لالستفادة منه والبقية تفرز 
يف اخلروج. من أهم فوائد احلديد هو اشرتاكه يف عملية نقل األوكسجني 
الضروري لعمل اخلاليا اليومي. ونقص كمية احلديد يؤدي إىل حدوث فقر 

الدم وميكن إصالح هذا النقص بتناول غذاء حيتوي على احلديد.
واملرأة حتتاج أثناء فرتة احلمل إىل كميات كبرية من احلديد لتكوين الدم 
للجنني وال ميكن تصحيح هذا النقص عن طريق الغذاء بل جيب تناول حبوب 
حتتوي على احلديد. واملرأة أثناء فرتة الدورة الشهرية تفقد كميات إضافية 

من احلديد مما يستوجب تعويضها وإال أصيبت بفقر الدم.
امتصاصه  نسبة  وتتفاوت  واخلضروات  والكبد  اللحوم  يف  موجود  احلديد 
من األمعاء تبعًا لنوع الغذاء. وهنالك عوامل كثرية تؤدي إىل قلة امتصاص 

احلديد يف املواد الغذائية ومنها:
 Non-haem 1- احلديد املوجود يف اخلضروات واحلبوب على شكل أيوني
Iron يتأثر بوجود الفايتك أسيد والفوسفيت ويكون معهما أمالح ال تذوب 
مما يقلل نسبة امتصاص احلديد واالستفادة منه لذلك ان احلديد يف احلبوب 
كاحلنطة ال يستفاد منه لوجود مادة الفايتك أسيد. وكذلك وجود الفوسفيت 

يف البيض جيعل احلديد بدون فائدة لعدم استطاعة األمعاء امتصاصه.
2- وجود فيتامني )C( يؤدي إىل حتول احلديد من حالة الفرك إىل حالة 

الغروس الصاحل لعملية االمتصاص.
3- احلديد املوجود يف اللحوم والكبد يكون على شكل Haem-Iron وهو 
األمعاء  امتصاصه من  ويكون  الفوسفيت  أو  أسيد  الفايتك  بوجود  يتأثر  ال 

بصورة جيدة وسريعة.
الصاحل  الغروس  إىل  الفرك  حالة  من  احلديد  حت��ول  املعدة  محوضة   -4
وقلة  ال��دم  بفقر  اإلصابة  بني  وهناك عالقة  األمعاء،  قبل  من  لالمتصاص 
محوضة املعدة حيث وجد أن قلة محوضة املعدة تسبب إىل قلة امتصاص 
وه��و يف حالة  الغذائية  امل��واد  امل��وج��ودة يف  الكمية  بنسبة 50% من  احلديد 

الفرك.
5- هنالك بعض احلاالت املرضية اليت تؤدي إىل اإلصابة بفقر الدم بسبب 
قلة امتصاص احلديد ومنها عملية رفع جزء من املعدة واإلصابة باإلسهال 

املزمن مما يؤدي إىل اخنفاض نسبة امتصاص احلديد.
حيث إن نسبة 10% فقط ميتص من احلديد املتناول عن طريق املواد الغذائية 
فلذلك وجب تناول 10-12 ملغم/اليوم من احلديد عن طريق الغذاء للحصول 
على 1 ملغم/اليوم لتعويض النقص اليومي والذي هو حبدود 1 ملغم يوميًا 
وبهذا مننع حدوث فقر الدم احلديدي بتناولنا إىل كمية 10-12 ملغم/اليوم 
من املواد الغذائية اليت حتتوي على احلديد مثل اللحوم والكبد واخلضروات. 

املعادن يف الغذاء.. 
الحديد

د. مازن سلمان حمود
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األخيرة

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

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

رمبا ال يدرك الكبار عمق الشعور بالفخر لدى الصغار عندما تصل منهم، 
مقاعد  على  جلوس  او  البيت،  يف  جلوس  وه��م  عليكم”،  “السالم  عبارة 
اللسان  على  “اخلفيفة  العبارة  الطرقات. هذه  ورمبا حتى يف  الدراسة، 
والثقيلة يف امليزان” تستدعي مجلة من املشاعر الطيبة واالفكار االجيابية 

تفيدهم يف حياتهم اليومية وملستقبلهم.
وعندما نعرف أهمية هذه املفردة الثقافية واالخالقية يف تعزيز العالقات 
بني افراد اجملتمع، فمن املؤكد تنعكس هذه اخلصيصة على العالقة بني 
الكبار والصغار يف اجملتمع ايضًا، ورمبا اكثر بكثري نظرًا لفارق السن، 

فأداء السالم من رجل كبري يف السّن على طفل صغري هلا طعم خاص.
مع  تتفاعل  فانها  الطفل  نفس  يف  واحملبة  السالم  حالة  تنطبع  وعندما 
اف��راد  مع  تعامله  على  مباشرة  ينعكس  سويًا  سلوكًا  لتكون  شخصيته 
اجملتمع، ومع مرور االيام والسنني تكرب معه هذه اخلصال، فيكون من 
السهل عليه احرتام اآلخرين والتودد اليهم وبعفوية كاملة، بينما العكس 
جسور  مد  يف  صعوبة  جي��دون  الذين  الشباب  بعض  يف  نالحظه  متامًا 
عالقة طبيعية مع اآلخرين، وإن ارادوا ذلك حلاجة معينة، فانه يسلكون 
الكذب  مثل  سيئة،  صفات  على  قائمة  اساليب  اتباع  و  امللتوية  الطرق 
هذا  افتقار  ذل��ك،  يف  والسبب  وغريها.  واالنانية  واالزدواج��ي��ة  والغش 
الشباب يف طفولته ألي لون من االح��رتام والتقدير، سواًء يف البيت او 

املدرسة.
من خالل  الصغري  للطفل  االح��رتام  هذا  واملعلم  األب  يصنع  ال  فعندما 
“السالم عليكم” البسيطة والسهلة على اللسان، فانه يف شبابه، سيضطر 

لصنع االحرتام الذي حيتاجه.
بطرق وغري اخالقية. ومما يؤسف له حقًا من بعض اآلباء أنهم يشعرون 
اطفاهلم  والتحية على  السالم  الضيوف  يلقي  االح��راج عندما  بنوع من 
ويظهرون هلم الود واالحرتام، مثل القيام أمامهم ومصافحتهم، فيعدون 
ذلك نوعًا من التكلفة واإلحراج هلم، مما يربك الطفل الصغري وجيعله 
يف موقف حمرج، متسائاًل عما اذا كانت مبادرة الضيف صحيحة أم ال؟ 

وما هي دوافعها؟.
التحية  أداء  أن  اىل  بقوة  االحي���اء  وامل��درس��ة  البيت  يف  الكبار  على  إن 
والسالم ليست من االمور الكمالية او اجملاملة الفارغة، إمنا متثل لبنة يف 

البناء النفسي وتكوين الشخصية املستقبلية.
االصالحي  مشروعهم  ضمن  كبار  دين  علماء  سار  الطريق  هذا  وعلى 
والرتبوي، وابرزهم املرجع الديين االمام السيد حممد الشريازي –قدس 
الذي اشتهر بهذه الصفة بني علماء عصره، فكان ال يدع طفاًل  سره- 
االح��رتام  فائض  من  عليه  ويسكب  ويدنيه  عليه  يسّلم  ان  إال  منه  قريبًا 
ب��ارز يف  ق��دس س��ره- استذكر سياسي   – تأبينه  واحل��ن��ان. ويف جملس 
العراق، كيف أنه يف صغره، وبينما كان مشغواًل باللعب يف احدى أزقة 
عليهم.  ويسّلم  عندهم  من  الشريازي مير  املرجع  كان  املقدسة،  كربالء 
طبعًا؛ هذا ليس باألمر اهلنّي، الن القضية تتعلق مبد جسور العالقة بني 

كبري يف السن وآخر صغري فاملسافة بعيدة بعض الشيء.
لذا حتتاج املسألة نوعًا من السعي واجلهد لتجاوز عقبات نفسية طاملا 
جندها أمام بعض الكبار يف السن يف جمتمعنا، حبيث جيدون صعوبة يف 

أداء التحية وبصوت مسموع للصغار.
ملا يتصورونه نوعًا من الضعة والتصاغر، غافلني عن ان نتيجة مبادرتهم 
عندما حيظى  والتعليمي،  الرتبوي  دوره��م  وتؤكد  رفعة  تزيدهم  الطيبة 
الطفل والتلميذ بشخصية كبرية امامهم، فهو جيد نفسه حمرتمًا وسط 

حشد من التالميذ احملرتمني.

ن��ص��ف س��ك��ان ال���ع���امل “ب��ن��ص��ف ب��ص��ر” حب��ل��ول 
واط���ب���اء  خ�����رباء  ب���ه  ح����ذر  م���ا  ه����ذا  2050؟، 
يعادل  ما  أي  البصر،  معاجلة  يف  متخصصون 
5 مليار نسمة، مما يدل على مؤشرات صحية 

خطرية يوجهها العامل يف املستقبل القريب.
املهم هو كيف حتافظ على عينيك  السؤال  لذا 
اآلن؟، الشك  النظر  وفقدان  البصر  من قصر 
أن ال��ع��ني م��ن األع��ض��اء امل��ه��م��ة ج���دا يف جسم 
ال��يت متنح  البصر هي  أن حاسة  إذ  اإلن��س��ان، 
اإلنسان القدرة على رؤية العامل من حوله، غري 
اليومية  حياتهم  خ��الل  يتعرضون  الكثريين  أن 
للتعب البصري. وهذه بعض الوصفات لتحافظ 

على قوة نظرك.
يعانون من ضعف  الذين  األشخاص  حيث جيد 
البصر مشاكل مجة يف حياتهم اليومية السيما 
إذا تعلق األمر بالتنقل من مكان إىل آخر، فيما 
أيضا حبسر  وامل��ع��روف  النظر  قصر  أن  يشار 
النظر، هو ضعف يف حدة بصر العني، خاصة 
الدراسة  البعيدة.  باألشياء  األمر  يتعلق  عندما 
كشفت أن أسباب ارتفاع نسبة قصر النظر يف 
العامل، يعود أساسا إىل عوامل بيئية والتغريات 
ال��ع��م��ي��ق��ة ال���يت ط����رأت ع��ل��ى من��ط احل���ي���اة. إذ 

أمام  طويلة  ساعات  قضاء  أن  الدراسة،  تشري 
شاشات األجهزة االلكرتونية، ويف املقابل قضاء 
أوقات أقل من السابق يف اهلواء الطلق، للقيام 
بأنشطة خمتلفة، أثر على سالمة العنينني. إال 

أن الباحثني مل يستبعدوا أيضا العامل اجليين.
جن���ح ع���الج ج��ي��ين يف حت��س��ني اإلب���ص���ار ل��دى 
م��رض��ى ك��ان��وا م��ه��ددي��ن ب��ف��ق��دان ال��ب��ص��ر، كما 
عدسة  إعتام  ح��االت  يف  جديدة  تقنية  جنحت 
ل��دى ع��دد من األط��ف��ال، ويتسبب مرض  العني 
إعتام العدسة، وهو تغيم منطقة عدسة العني، 
البصر، ويف  أكثر من نصف حاالت فقدان  يف 
زرع  إىل  امل��ري��ض  حي��ت��اج  الطبيعية  احل����االت 
عدسات الستعادة البصر، لكن العملية اجلديدة 
اليت نشرت تفاصيلها يف دورية “نيتشر” العلمية 
نشطت اخلاليا اجلذعية يف العني لنمو واحدة 
واحد  بأنه  التقدم  خ��رباء هذا  ويصف  جديدة، 
من أهم اإلجنازات يف جمال الطب التجديدي، 
وتقوم  مباشرة  العني  بؤبؤ  خلف  العدسة  وتقع 

برتكيز الضوء إىل شبكية العني.
ب��ف��ق��دان البصر بسبب  امل��ص��اب��ني  وي��ق��در ع��دد 
م��ل��ي��ون شخص،   2 بنحو  ال��ع��ني  ع��دس��ة  إع��ت��ام 
السن  العدسة مع تقدم  بإعتام  وتزداد اإلصابة 

ع��ل��ى ال��رغ��م أن ب��ع��ض األط��ف��ال ي��ول��دون بهان 
فوق  املوجات  التقليدية  العالج  وتستخدم طرق 
ويتعني  إخراجها،  ثم  العدسة  لرتقيق  الصوتية 
أخ��رى  م��رة  اصطناعية  ع��دس��ة  زرع  ذل��ك  بعد 
داخ����ل ال��ع��ني، ل��ك��ن ذل���ك مي��ك��ن أن ي����ؤدي إىل 

مضاعفات خاصة لدى األطفال. 
هو  ليس  البصر  ضعف  خمتلف،  صعيد  على 
ال��ع��ي��ون  ال����ذي مي��ك��ن لطبيب  ال��وح��ي��د  امل����رض 
تشخيصه لدى فحص العني. فمن خالل فحص 
معينة،  أم���راض  تشخيص  ميكن  ال��ع��ني  قرنية 
يعود سببها إىل تراكم مواد ال يستطيع اجلسم 
ب��االض��ط��راب��ات  اإلص��اب��ة  ل���دى  منها  التخلص 

األيضية.
أما طرق الوقاية من ضعف النظر هناك ُطرق 
ع��دي��دة ل��ل��وق��اي��ة م��ن م���رض ض��ع��ف ال��ن��ظ��ر، أو 
جتنُبه، مُيكن تلخيصها فيما يلي: جتُنب اجللوس 
والرتكيز  احل��اس��وب،  جهاز  على  طويلة  لفرتة 
املُ��س��ت��ّم��ر ع��ل��ى ال��ش��اش��ة، االب��ت��ع��اد ع��ن شاشة 
للمشاهدة  ك��ث��ريًا  ال��ت��ل��ف��زي��ون، وع��ن��د اجل��ل��وس 
التلفاز،  ُمشاهدة  أثناء  االستلقاء  ع��دم  ُيفّضل 
امُلذاكرة  أثناء  صحيحة  جلسًة  اجللوس  ُيفّضل 

أو قراءة الُكتب.
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