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االقتصاد العراقي يـُعاني من 
سرطان النفط

العبادي.. ملاذا تبدلت األولويات؟

العناصر الحاسمة يف فشل االنقالب العسكري والتداعيات املحتملة

انفجار الكرادة وتداعياته

الفكر اإلسالمي والشروع يف تغيري شيعة بورما وجرائم االبادةإىل أين يريد أردوغان أخذ تركيا؟
العالم 7
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5
ان العناصر احلامسة يف فشل احلركة االنقالبية الرتكية ميكن ان حتديدها بأربعة عناصر أساسية هي: إرادة الشعب، يف بداية 

االنقالب توجه الرئيس الرتكي رجب طيب اردوغان اىل شعبه طالبا...

81317

من  مهلهل  ثوب  “الدميقراطية احلاضرة  الشريازي  السيد حممد  الراحل  االم��ام  يقول 
الديكتاتورية”

اإلرهابية  األي��ام على اخل��وف من اجلماعات  ه��ذه  العامل  يعم  ال��ذي  يقتصر اخل��وف  ال 
وعملياتها يف مشارق األرض ومغاربها، وال يقتصر على القوانني اجلديدة للعمل والعمال 
يف كثري من البلدان، وأيضا اخلوف من التغريات املناخية والبيئية، واخلوف من صعود 
اليمني املتطرف يف أكثر من بلد يف العامل، وأن��واع أخرى من اخلوف حتاصر االنسان 
وتنهش من مساحة امنه. لكن اخلوف األبرز والذي خيتفي خلف مجيع املخاوف األخرى، 
اخلوف  هو  السياسي،  القرار  سلطة  من  متثله  مبا  السياسية  طبيعته  بسبب  وحيركها 
من الدميقراطية، مبا وصلت اليه، وما أوصلت االخرين من خالهلا اىل سلطة القرار 
السياسي، والذي انعكس وتبدى تأثريه على مجيع عناوين اخلوف اليت يعيشها االنسان.

العنوان األبرز هذه األيام، هو صعود املرشح األمريكي دونالد ترامب عن احلزب  لعل 
اجلمهوري، مستفيدا من خطاب التحريض والكراهية ضد االخرين )التينيني ومسلمني(، 
وتراجع مداخيل املاليني من األمريكيني. ولعل مضمون خطاب ترامب عند ترشحه عن 
لصعود  ويهيئ  بالعنصرية  وينضح  بامتياز  شعبويا  دمياغوجيا  كان  اجلمهوري،  احلزب 

فاشية جديدة، خلفا للمحافظني اجلدد 
مل يكن ترامب وحده يف ذلك، فالدميقراطية غري الليربالية � باختصار � هي دميقراطية 
ترتجم مؤسساتها وجهات النظر السائدة يف اجملتمع إىل سياسات، لكنها غري ليربالية؛ 

إذ ال تضمن حقوق األفراد واألقليات، ولذلك أطلق عليها »دميقراطية األغلبية«. 
لكن ملاذا هذا الصدام غري املتوقع بني الليربالية احلاكمة والشعبوية املعارضة؟ السبب 
وبصورة  حتكمها.  ال��يت  الشعوب  مع  التجاوب  عن  التقليدي  الليربالية  األح��زاب  عجز 
خاصة الشباب. وعدم قدرتها على معاجلة أزمة البطالة اليت أفقدت الشباب األمل يف 
الدميقراطية الرأمسالية. وأدت عوملة االقتصاد إىل هجرة املصانع الغربية إىل الدول 

الفقرية، طمعا يف ربح أكرب باستخدام األيدي العاملة الرخيصة األجور.
لقد الحظ الفيلسوف اإليطالي »جورجيو أغامنب« أن الدميقراطيات الغربية تعيش اليوم 
بنقل  املواطنة  اليت قامت على تسييس  )اليونانية(  للدميقراطية األوىل  مسارا معاكسا 
اهلوية اجلماعية من مبدأ التمايز االجتماعي إىل مبدأ املشاركة السياسية، يف حني أن ما 
نعيشه راهنا هو نزع السمة السياسية عن معيار املواطنة، باعتبار أن املواطن مل يعد له أي 
دور فعلي يف القرارات احلامسة اليت تصوغ مصريه وأصبح اهلامش املتاح له حمصورًا 

يف مناسبات انتخابية مومسية شكلية ال تغري من الواقع شيئا. 
وقد نبه االمام الشريازي الراحل هلذه املآالت اليت كانت تسري اليها النظم الدميقراطية 
تسمى  اليت  البالد  الشعوب يف  )ان  كتب:  السياسة( حني   – )الفقه  كتابه  العامل يف  يف 
دميقراطية، تعرف تالعب الساسة مبقدرات الناس، وانهم ديكتاتوريون يف اثواب مهلهلة 
من الدميقراطية، وانها تعرف ان الرؤساء امنا يعملون ألجل انفسهم اكثر مما يعملون 

ألجل شعوبهم(.

الخوف من 
الديمقراطية وعليها

العبادي  السيد  العراقية  احلكومة  رئيس  أولويات  هي  املركزية  احلكومة  لسيطرة  وإعادتها  داعش  تنظيم  من  املدن  حترير 
اجلديدة بعد ان كان شعاره وجل اهتمامه هو حماربة الفساد...

تهديم قبور البقيع وتوارث داعش معاول الجريمة

18
من كان يعتقد أن الوهابية تدين بدين اإلسالم الذي جاء به الرسول األكرم حممد )صلى اهلل عليه وآله( فلرياجع نفسه ويتصّفح ولو 

بعضًا من معتقدات هذه الفرقة وليّطلع على تارخيها وأعماهلا...

عاَلمنا املجنون بحاجة اىل صياغة جديدة

16
هل حنن نعيش يف عامل جمنون أم عاقل، كيف ميكن أن نصل اىل نتيجة منطقية حول هذا املوضوع، وما هو الفارق بني عامل عاقل 

وآخر جمنون، قبل عدة عقود، طرح االمام الراحل آية اهلل العظمى...

من شبكة النبأ المعلوماتية

يف ذكرى املجدد الشريازي.. الخلود يف العراق وصندوق النقد الدولي
القلوب والضمائر املتجددة 721

قوانني صدام 
15تالحق الصحفيني

تفجري كربالء
12ورمزية الزمان واملكان
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وإعادتها  داع��ش  تنظيم  امل��دن من  حترير 
أولويات  هي  املركزية  احلكومة  لسيطرة 
العبادي  السيد  العراقية  احلكومة  رئيس 
اجلديدة بعد ان كان شعاره وجل اهتمامه 
هو حماربة الفساد يف بنية الدولة، هذا ما 
له  تصرحيات  اخر  العبادي يف  به  صرح 
الكثري من احملللني  لدى  استغرابا  أث��ارت 
وت��ع��د ت��راج��ع��ا ع��م��ا اع��ل��ن��ه س��اب��ق��ا، حيث 
اشار يف احدى التصرحيات ).. بانه غري 
ال��وزاري��ة  الكابينة  اس��ت��ب��دال  على  مصر 
األول���وي���ة هي  وان  احل���اض���ر  ال���وق���ت  يف 
امل��دن...(. فبعد ان أمضى السيد  لتحرير 
حكومته  عمر  من  االك��رب  القسم  العبادي 
حب��م��ل شعله االص����الح وال��ت��غ��ي��ري ت��راج��ع 
الوجه  ليتجه حنو  اليوم بشكل دراماتيكي 

األخرى للعمل العسكري.
م���ن اش�����ار ع��ل��ى ال���ع���ب���ادي ب����رتك ج��ان��ب 

اإلصالحات والتفرغ للجانب العسكري؟
ام انه توجه جمربا على ذلك الطريق بعد 
السري  جدوائية  بعدم  قناعة  اىل  وصوله 
نتائج  حصول  دون  الطريق  بهذا  للنهاية 
تذكر. وبعيدا عمن نصح او من اشار فإننا 
نرى أسباب هذا التبدل منضوية يف نقاط 
أهمها: وصول العبادي اىل قناعة مبمانعة 
للمساس  م��ش��روع  ألي  السياسية  الكتل 
يطال  ال��ذي  التغيري  ورفضها  مبصاحلها 

مناصبها حبجة االستحقاق االنتخابي.

ان حيظى  ان ط��ري��ق االص���الح���ات الب���د 
ما  وه��ذا  ودول��ي��ة  اقليمية  وموافقة  بدعم 
مل حيصل عليه اتفاق حلد االن على اقل 
االقليمية  ال��دول  بعض  جانب  من  تقدير 
كونه قد يطيح ببعض صقورها يف العلمية 

السياسية.
تغيريا جذريا  تتطلب  ان عملية االص��الح 
الدستورية  امل��واد  وبعض  القضاء  بنية  يف 
وهذا غري ممكن اجنازه يف الوقت احلالي 
سياسي  تشظي  ظل  يف  تقدير  اق��ل  على 
وخالفات تصل اىل حد الصدام يف داخل 

الطائفة والكتلة السياسية الواحدة.
القرارات  اغلب  ان  العبادي  للسيد  اتضح 
ال��يت اخت��ذه��ا يف م��وض��وع ال��غ��اء مناصب 
ودمج اخرى هي قرارات غري دستورية او 
املالي، مما  التقنني  غري فعالة من جانب 
اإلداري  اخللل  دوام��ة  يف  نفسه  يضع  قد 

والقانوني.
والسياسي  الشعيب  ال��داف��ع  وه��ج  ت��راج��ع 
العميقة  الدولة  عناصر  ووجود  للمشروع 
مفاصل  يف  مهمة  مقاليد  على  املسيطرة 
تعرض  ح��ال  الوضع يف  تربك  قد  الدولة 
جبهة  يفتح  ق��د  مم��ا  للخطر،  مصاحلها 
اخرى يف الوقت احلالي غري جبهة تنظيم 

داعش.
نشوب ص��راع شيعي-  من  العبادي  خوف 
لوجود  ب��ه  مايكون  اح��وج  وق��ت  شيعي يف 

هدوء يف هذا اجلانب يف هذه االوقات.
هذا ما نراه من اهم األسباب اليت جعلت 
يرتاجع  العراقية  احلكومة  رئيس  السيد 
بشكل ه���ادئ ع��ن م��ش��روع��ه االص��الح��ي 
ترأسه  بداية  يف  اطلقها  ال��يت  وشعاراته 
للحكومة يف ايلول عام 2014 وبدأ بها يف 
املتحدث  نفي  ورغم  منتصف عام 2015، 
السيد  الرمسي لرئيس احلكومة برتاجع 
الدكتور  ذكر  عن مشروعه حيث  العبادي 
ت��ص��ري��ح )ان رئ��ي��س  س��ع��د احل��دي��ث��ي يف 
الوزراء حيدر العبادي عندما يتحدث عن 
صعوبة طريقة االصالحات ال يقصد انه 
االصالحات  ه��ذه  عن  يرتاجع  او  يتنصل 
ي���ري���د ارس������ال رس���ال���ت���ني االوىل  وامن�����ا 
ل��ل��رأي ال��ع��ام وامل���واط���ن ب��ان��ه ل��ن ي��رتاج��ع 
ع��ن ط��ري��ق اخ��ت��اره يعتقد ان���ه ال��ص��واب 
وال��وس��ي��ل��ة ال��وح��ي��دة إلع����ادة ب��ن��اء ال��دول��ة 
احلياة  توفر  سليمة  اسس  على  العراقية 
االداء  وترتقي مبستوى  للمواطن  الكرمية 
واملفسدين  الفساد  الوقت تضرب  وبنفس 
العراقي بطريقة علمية  وتعاجل االقتصاد 
االخرى  )الرسالة  ان  وأض��اف  حديثة(.... 
ف��ه��ي ل���أط���راف واجل���ه���ات ال���يت تسعى 
وتضع  االص���الح  منهج  عرقلة  حت���اول  او 
هذا  يف  ال����وزراء  رئيس  بطريق  العقبات 
االجتاه، لكنه لن يرتاجع وهو ماض قدما 

به مهما كلفه هذا االمر(.

العبادي.. ملاذا تبدلت 
األولويات؟

العراق: اصالحا يتهاوى وارهابا يتداعى
املطالبات باإلصالح اليت فاقمتها احتجاجات العراق أنعشت امالنا بنجاح التجربة الدميقراطية يف 
بادئ االمر، عندما ارتقى هذا الشعب بنخبوية عالية وسلمية حضارية للمطالبة باحلقوق واخلدمات 
والعدالة وجتفيف الفساد.  اذ شهدنا حتوال غري مسبوق يف حق التعبري عن الرأي وحق التظاهر 
السلمي يف البلد، كما شهدنا حتوال اخر متمثل باستبعاد القمع واالضطهاد كأسس للتعامل مع هذه 
االحتجاجات، اذ مل تعمد احلكومة واجهزتها االمنية بادئ االمر لقمع وجتريف وتسييل هذا الفعل 
نتائج هذه االحتجاجات،  ويبدو من  املطالب،  السلطات هلذه  ولكن مت جتاهل  الوطين واحلضاري، 
انها وضعت كل القوى السياسية واحلكومية امام خيار وحيد هو االلتفاف حول اجراء االصالحات 
املطلوبة، وجلوء الكل اىل التكتيكات ذات الطابع التسويفي، واتبعوا طقوس االلتفاف والتسويف اليت 

لو استمروا بها، فأنها ستؤدي اىل وضع طرق عيشهم على شفري احلياة.
يبدو ان هناك من يريد فعال التسويف واملماطلة او حتقيق اغراض سياسية، برزت لنا جهات قررت 
ان تكون عرقلة اي اصالح او حل هو قدرتها الشرائية الوحيدة للمواجهة، فمنهم من تأفأف من احلزم 
االصالحية ومنهم من حاول اخرتاق التظاهرات وتعكري وحدتها وسلميتها او جتيريها لصاحله، عرب 
حتريك اذرعه الطويلة لعرقلة االصالحات، وحماولة خلق فجوة بني اجملتمع واحلكومة، واملرجعية 
الدينية واحلكومة وقد جنحوا، اذ اضطرت االجهزة االمنية ان تواجه هذه التظاهرات بالسالح هذه 

املرة بعدما ايقنت اخرتاقها باملندسني كما تقول ثم جلأوا اىل قضية احنسار املنجزات االمنية على 
داعش واالنفجارات يف بغداد لربط االصالحات باألجندات االمنية، مما ادى اىل مساهمتهم بفوضى 

االمن وشغل الناس واحلكومة عن االصالح.
إن العبادي ان متكن من تاليف الوقوع يف الفخ )حترير الفلوجة( واستئصال هذا التنظيم االرهابي 
منها فعال دون مؤاخذات واكالف بشرية عالية واالستمرار يف دعم مشروع االصالحات بذات الوقت 
أشرف  هي  االستقالة  فستكون  أخفق،  إن  وأما  معزز.  املشكلة مبوقف سياسي  هذه  من  فسيخرج 
طرق اخلروج من السلطة بالنسبة اليه وسيكون انتظار تشييع جثمان حكومة العبادي حقيقة وليس 
افرتاضا. حان الوقت لإلصالحات السياسية والربملانية، وهذا يتطلب من القوى السياسية الدخول يف 
مرحلة شّد األحزمة األمنية والسياسية، وحماولة بناء حائط صد ملواجهة األخطار االخرى احملتملة 
املتمثلة بأسقاط التجربة السياسية بعد 2003، وتوفري عوامل التحصني اليت جتعل العملية السياسية 
قادرة على مواجهة أي عاصفة اخرى حمتملة، ولعل أحد أهم شروط التحصني السياسي هو احلوار 
بني العراقيني وتعاضدهم وابتعادهم عن فتح النوافذ أمام )اهلواء األصفر( الذي قد ينفذ من خالل 
اخلالفات الداخلية، أما الركيزة الثانية، فتتمثل باحلفاظ على معادلة: ان تنامي االصالحات يقوض 

االرهاب. البد ان نبقى على أهبة االستعداد يف مواجهة كل االحتماالت ملواجهة أي طارئ.

اجاد تنظيم الدولة االسالمية )داعش( اإلرهابي يف توظيف العنف املتوحش 
قلب  أل��ق��ي يف  ال���ذي  املفخخ  فاحلجر  ال��ك��رادة،  االب���رز يف جم���زرة  ومثاله 
عصافري،  ع��دة  ض��رب  قد  الفطر  عيد  من  اسبوع  قبل  العراقية  العاصمة 
الضربة  هذه  اثار  تعميق  قد ساهم يف  والكيفية  واملكان  الزمان  ان  السيما 
اليت  السوداء  االنتقام  روح  عن  التعبري  فكان  االول،  العصفور  اما  املوجعة، 
تسكن قادة وأعضاء ومالذات هذا التنظيم، فتحول العيد السعيد اىل مأمت 
حزين واستبدلت مالبس الفرح الزاهية بأكفان املوت الباردة، وهذا يربد تلك 
النفوس اليت مردت على الذبح واحلرق والتفخيخ للخصوم وتعتقد ان هذا 
هو بلسم حلقدهم الدفني واكتساب املزيد من املشروعية والتعاطف والدعم 
ممن يتشاركون معهم يف روح الكراهية وان هذا االنفجار صب الزيت على 
ملا  وأمين  فعل عسكري  رد  هو  الثاني،  العصفور  الساخن.  الطائفية  برميل 
حققه اجليش العراقي من انتصار خاطف ومستحق يف مدينة الفلوجة، ان 
خسارة تنظيم داعش لأراضي واملدن اليت كانت تعد قالع ومرتكزات لدولته 
املفرتضة حيتم عليه اعادة النظر باسرتاتيجياته وتكتيكاته يف املواجهة، فبدال 
املفتوحة بني قطعات عسكرية ومعسكرات واضحة وخطوط  املواجهات  من 
فاصلة، فان داعش يفّضل ان يعوض خسارته مبعارك بني السكان املدنيني 
األه��داف  بضرب  املفضلة  الدموية  لعبته  ليمارس  امل��دن  اىل  املواجهة  ونقل 
الرخوة من اسواق وجوامع وجتمعات مدنية ذات بعد طائفي واضح. ويستمر 
تساقط العصافري، فالثالث منها كان دق اسفني بني احلكومة العراقية غري 
املستقرة ومجهور احلكومة الناقم واملستاء اصال، ان املراقب للشأن السياسي 
القاعدة  ان  ومج��ه��وره��ا،  احلكومة  ب��ني  االنسجام  ع��دم  كمية  م��ن  يستغرب 
السين  فاجلمهور  الثالث  املكونات  على  ترتكز  العراقية  للحكومة  الشعبية 
داعش  بيد  ناضجة  كثمرة  بسقوط حمافظاته  وع��ززه  السقوط  منذ  مستاء 
واخواتها ودفع تلك املناطق وسكانها الكلفة االقتصادية واالجتماعية للسقوط 
والتحرير اىل حد كبري، واجلمهور الكردي غري معين اال مبا حيدثه باإلقليم، 
واجلمهور الشيعي الذي يشعر انه غري آمن رغم تضحياته اجلسيمة، وبالتالي 
ضرب الشيعة باملفخخات سيضع شرخ عميق يف العالقة بني الطرفني اي 
املواطن الشيعي واحلكومة ذات الرئاسة الشيعية، هذه العالقة املعلولة اصال 
وهي  الرابع،  العصفور  السياسية.  والتناحرات  االدارة  وسوء  الفساد  بسبب 
كسب جولة للحرب النفسية اليت تعد واح��دة من اح��دى اه��داف ااٍلره��اب، 
ان تشعر اخلصم باخلوف وتسلب منه شعور الطمأنينة مما سيسبب مشاكل 
عدة لعل من أبرزها هروب االستثمارات، تصاعد اليأس، وثم الرضوخ الحقا 
كانت  مهما  احل��رب  الن  اخلارجية  او  الداخلية  س��واء  السياسية  للمطالب 
صورتها هي اداة لتحقيق أغراض سياسية، وليس من احلكمة ان نعتقد ان 
ااٍلرهاب عابث بل ان لإلرهاب اجندة سياسية وايديولوجيا ذات ابعاد عميقة 

ومتشابكة وقاسية ألنها تعيش على رائحة اجلثث ودخان املباني.

داعش.. 
حرب العصافري

عدنان الصالحي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

د. غسان السعد/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

الدكتور احمد امليالي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

3
www.annabaa.org  العدد الثالث والعشرون - آب 2016 - ذو القعدة 1437

أكثر من سنتني عدت على سقوط مدينة 
املوصل بيد تنظيم “داعش” بسيناريو مبهم 
نسجت  اليت  وخيوطة  تفاصيله  ُيعرف  مل 
مبؤامرة حملية إقليمية دولية “كما يقال”. 
ضد  يسجل  االج��ت��ي��اح  سيناريو  زال  فما 
جم��ه��ول حل��د اآلن، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن 
ال��ع��راق��ي��ة شكلت جل��ن��ة خاصة  احل��ك��وم��ة 
مل��ت��اب��ع��ة ه���ذا امل���وض���وع مس��ي��ت ب���� )جل��ن��ة 
ت��ق��ري��ر س��ق��وط امل���وص���ل(، ال���يت خرجت 
االمس��اء  بعض  ّح��ل��ت  وت��وص��ي��ات  بنتائج 
بعد  ال��ع��راق��ي��ة  السياسية  وال��ش��خ��ص��ي��ات 
أشهر طويلة من املباحثات والشد واجلذب 
اسم  ك��ان  وق��د  املدينة.   سقوط  مسؤولية 
رئ��ي��س ال�������وزراء ال��س��اب��ق ال��س��ي��د “ن����وري 
امل��ال��ك��ي” االس���م األب����رز م��ن ب��ني االمس���اء 
اليت اتهمت بالتقصري والتّسبب يف سقوط 
السيد  السابق  نينوى  وحم��اف��ظ  امل��دي��ن��ة، 
كردستان  إقليم  ورئيس  النجيفي”،  “أثيل 
فضاًل  الربزاني”،  “مسعود  السيد  العراق 
وامل��دن��ي��ة.  العسكرية  األمس����اء  ب��ع��ض  ع��ن 
إن اج��ت��ي��اح ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة 
يونيو/   10 املوصل يف  “داع��ش” حمافظة 
عملية  م���ن  ج����زء  “ه����و   2014 ح���زي���ران 
االستخبارات  قبل  من  بعناية  هلا  خمطط 
س��رًا  تدعمها  ال��يت  ال��غ��رب��ي��ة،  العسكرية 
األطلسي  وحلف مش��ال  املتحدة  ال��والي��ات 
“ميشيل  الربوفسور  يقول  كما  وإسرائيل”. 

اتاوا،  جامعة  االستاذ يف  شوسودوفسكي: 
وم���ؤس���س وم���دي���ر وحم����رر م��رك��ز حب��وث 
ان  )CRG(-مونرتيال-كندا”.   ال��ع��ومل��ة 
ك��ش��ف االس���ب���اب واالش���خ���اص امل��ت��ورط��ني 
املوصل  مدينة  س��ق��وط  يف  امل��ت��واط��ئ��ني  أو 
التعقيد  ه��ذا  ج��دًا، يف ظل  معقدة  عملية 
واالرت��ب��اط  واإلقليمي  ال��دول��ي  وال��ت��داخ��ل 
العراقي الداخلي يف هذه احملاور )احملاور 
سياسة  ألن  وذل���ك  وال��دول��ي��ة(؛  اإلقليمية 
اإلقليمية  والتأثريات  الداخلية  التوافقات 
فضاًل عن اإلرادة الدولية ستلقي بضالهلا 
على نتائج أي جلنة تتشكل هلذا الغرض، 
نتائج تقرير سقوط مدينة  ولذلك سّوفت 
امل��وص��ل ب��ه��ذه ال��س��ي��اس��ة؛ الس��ي��م��ا بعدما 
جاءت نتائج التقرير متهمة رئيس الوزراء 
كردستان  إقليم  ورئيس  األسبق  العراقي 
االمس��اء  وه��ذه  السابق.   نينوى  وحمافظ 
هي حبد ذاتها من املمكن أن متثل عملية 
ت��واف��ق��ي��ة )داخ��ل��ي��ة إق��ل��ي��م��ي��ة(؛ ألن��ه��ا ات��ه��ام 
ألركان العملية السياسية العراقية الثالثة 
)أي اتهام شيعي سين ك��ردي(. وهلذا فان 
من املمكن جدًا تسويف القضية وتذويبها 
العراقية  السياسية  العملية  اع��م��دة  ألن 
مجيعها متهمة، وأن هذه األعمدة مرتبطة 
داخليا بسياسة احملاور اإلقليمية والدولية، 
االط��راف  ه��ذه  ف��إن من مصلحة  وبالتالي 
تسويف القضية وتذويبها حتى يف الداخل 

السياسية  القوى  تعد  مل  وهل��ذا  العراقي، 
خرجت  ال��يت  النتائج  عن  تتكلم  العراقية 
بها جلنة تقرير سقوط املوصل بسبب تلك 
السياسات.  وهلذا فأن سياسة التوافقات 
بسياسة  اط��راف��ه��ا  وارت���ب���اط  ال��داخ��ل��ي��ة 
احملاور اإلقليمية هي املسؤول عن تسويف 
ورمبا  املوصل،  تقرير جلنة سقوط  نتائج 
البعض  يعدها )سياسة احملاور اإلقليمية( 
بأنها العائق األكرب أمام عملية االستقرار 
السياسي يف العراق بعد العام 2003، وهي 
املسؤولة أيضًا عن افساد العملية السياسية 
ف��اس��دي��ن،  لسياسيني  ودع��م��ه��ا  ال��ع��راق��ي��ة 
واج��ه��اض��ه��ا مل��ش��روع اإلص����الح ال��ع��راق��ي 
مؤخرًا؛ وذلك بسبب التداخل والرتابط بني 
الداخلية  التوافقات  )سياسة  السياستني 
امل��رت��ب��ط��ة ب��س��ي��اس��ة احمل����اور اإلق��ل��ي��م��ي��ة(، 
وتغيب الروح الوطنية، اليت غّيبت بدورها 
امل��ش��روع ال��وط��ين ال��ع��راق��ي.  وهل���ذا ف��ان 
املوصل  مدينة  حترير  يف  ال��ش��روع  نقطة 
ت��ب��دأ م���ن ك��ش��ف امل��ق��ص��ري��ن يف س��ق��وط 
صانع  وإدراك  للقضاء،  وتقدميهم  املدينة 
السياسية ألهمية  والقوى  العراقي  القرار 
واالبتعاد  العراقي  الوطين  املشروع  ودور 
عن سياسة احملاور اإلقليمية ذات التأثري 
السليب، اليت القت بنتائجها السلبية على 
منذ  برمتها  العراقية  السياسية  العملية 

العام 2003. 

نتائج لجنة تقرير سقوط املوصل 
وسياسة املحاور اإلقليمية

انفجار الكرادة وتداعياته على الوضع السياسي يف العراق
على الرغم من تفجري الكرادة مل يكن األول ولن يكون األخري، إال انه خيتلف عن سابقاته، وقد 
تكون له تداعيات على الوضع السياسي واألمين يف البالد، ولن يقتصر على كونه انفجار إرهابي، 

أو حصره بالضحايا فقط، وتأتي أهميته وتداعياته لعدة أسباب منها:
إن هذا االنفجار خيتلف عن سابقاته من حيث احلجم والطريقة والتوقيت، فقد كان االنفجار هائال 
جدا واستخدم فيه مواد حارقة مل تعرف طبيعتها حلد اآلن، أدت إىل تدمري بنايات بالكامل وحرق 

عدد كبري من السيارات.
بدأت  جديد  تكتيك  وهو  ليال  الواحدة  الساعة  جاء  ال��ذي  توقيته  إن  كما  حرقا،  املئات  ومقتل   
تستخدمه اجلماعات اإلرهابية، كما حدث يوم اجلمعة يف تفجري مرقد السيد حممد ع يف منتصف 

الليل.
2- وجود خرق امين كبري وواضح، إذ ان دخول السيارة املفخخة هلذه املنطقة احملصنة جدا، فهذه 
املنطقة قريبة من املنطقة اخلضراء من جهة، ووجود عدد كبري من بيوت املسؤولني وقادة الكتل 
فيها، كذلك مينع مرور السيارات فيها ليال، هلذا فان فتح الطريق ملدة وحمدود حسب املعلومات 
املتناقلة وحدوث االنفجار يدل على وجود تعاون مع اإلرهاب يف هذه العملية، خاصة وان عمليات 

بغداد قد أعلنت عن وجود خرق امين يف املنطقة.

على الرغم من إن تنظيم داعش اإلرهابي قد نفذ العديد من العمليات يف العراق، وهو املسؤول 
األول عن اغلب عمليات التفجري اإلرهابية، فان هذا ال يعين التسليم بهذا األمر مطلقا.

استقالة وزير الداخلية، وهي سابقة مل حتدث يف العراق من قبل، وقبول االستقالة من قبل رئيس 
الوزراء.

وتولي الوكيل األقدم ملنصب الوزير بالوكالة تضع أكثر من عالمة استفهام على األمر، كما ان العودة 
للتعيني بالوكالة ولعناصر غري كفؤة وغري مهنية كما حدث يف حكومة السيد نوري املالكي ستجر 

الويالت على البالد وقد ذاق العراق مرارته سابقا.
االستنكار العاملي واإلقليمي الواسع للعملية اإلرهابية يف العراق، وتضامن األمم املتحدة مع العراق، 
فعلى الرغم من اإلدان��ة الدولية للعملية إال إن احلكومة العراقية مل حترك ساكنا ومل تتخذ إي 

إجراءات ضد األشخاص أو األحزاب احملرضة على اإلرهاب.
غليان الشارع العراقي بعد االنفجار وخروج مسريات تقودها بعض الكتل السياسية: إذ إن وجود 
حركة إصالحية مستمرة منذ أكثر من عام يف البالد تقودها التيارات املدنية والدينية، واليت كانت 

من ضمن مطالبها حتسني الوضع األمين.
 واليت ال زالت هلا تأثري على الشارع يف العراق وسيكون هلذا احلدث اثر يف تقوية حركة اإلصالح.

مثل االخرين كنت يف سهرة حتى الصباح ملتابعة احداث حماولة االنقالب 
العسكري يف تركيا.. واقصد باألخريني أولئك الذين تابعوا احلدث حلظة 
بلحظة، عكس اخرين غريهم ناموا مع الدجاج يف ساعة مبكرة ليصحوا 

يف اليوم التالي على اخبار فائتة.. وما فاز اال النّوم..
الرتكي بني عاجل  يتابعون احلدث  وهم  العراقيون اىل فريقني  انقسم 
ميضي سريعا، وراج���ل ي��أت��ي م��س��رع��ا.. ف��ري��ق ف��رح مب��ا حي��دث وع��ده 
وعمل على  ابناءهم  قتل  ال��ذي  داع��ش  دعم  ملن ساهم يف  اهليا  انتقاما 
االكراد  اهل��واء، وساند  وم��ربدات  وماشيتهم  املياه عن مزروعاتهم  قطع 
يف متردهم على احلكومة )وهي نفس احلكومة اليت خيرج اجلميع يف 
تظاهرات ضدها(.. وفريق حزن ملا حيدث وهو يتابع العاجل والراجل 
من االخبار، حول نفس الرجل الذي لوال تدخله هو واخرين ملا عاشوا 
وملا  لداعش،  دعمه  بسبب  بيوتهم  النزوح عن  ويالت  الفلسطينيني  مثل 
كانوا مضطرين السترياد الرقي اإليراني الصفوي بسبب قطع املياه عن 

مزروعاتهم..
فريقان منقسمان كان العراقيون ليلتها، وهم اشبه مبشجعني لفريقني 
يتابع كل مجهور فريقه، ويهتف بأمساء العبيه، ويتفاعل مع كل هجمة له.. 
وكثريا ما تنشب نزاعات حادة، وتتسبب خبصومات شديدة بني مشجعي 
الفريقني خاصة يف لقاء الكالسيكو الشهري بينهما، تصل أحيانا اىل حد 
القتل، من قبل مشجع اخر للفريق اخلصم.. وقد تصل اىل قتل مجاعي 
من قبل طرف اخر ليس كارها للفريقني فقط، وامنا كاره للحياة نفسها، 
كما حدث مع مشجعي ريال مدريد يف احد املقاهي من قبل داعش، وهو 

نفس الطرف الذي دعمه رجل تركيا الذي حاولوا االنقالب عليه..
ولو بقينا يف هذا املستوى من التشبيه والتوصيف، أي لعبة كرة القدم، 
يكون  وال��راب��ح،  ك��ب��رية فيها اخل��اس��ر  لعبة  ع��ب��ارة ع��ن  واحل��ي��اة نفسها 
من  فريق  ف��وز  ينتظر  للتصفيات  جمموعة  يف  بفريق  اشبه  العراقيون 
فريقني يلعبان اللعبة األخرية يف التصفيات ليرتشح العراقيون يف املركز 
الثاني. وهم يف هذه احلالة ال تهمهم هوية الفريق الفائز بقدر اهتمامهم 
خبسارة احدهما، فرتاهم يعيشون حالتني متناقضتني، تشجيع كل فريق 

يهجم على مرمى االخر.
باالنتقال اىل مستوى ثاني خارج ساحة كرة القدم، ما الذي كان ميكن 
للعراق ان يستفيد منه بعد االنقالب لو جنح أصحابه فيه، وازاحوا من 
دعم داعش؟ وهو الذي مل يستطع االستفادة كل هذه السنوات السابقة 
حني كان الوضع الرتكي مستقرا. هل ميكن ان يلعب العراق بأوراق معينة 
واجلانب االخر يف حالة اضطراب ال يهدأ وحيتاج اىل فرتة انتقالية قد 
اذن هو  أوراق ذات قيمة يف جعبته..  العراق  لدى  ليس  تطول لسنوات؟ 

اخلاسر األكرب يف احلالتني.

انقالب تركيا ..  
عراقيا

حيدر الجراح

ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

العراق

حمد جاسم محمد الخزرجي
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عربي 

ت���ط���رق االزم������ة ال���س���وري���ة اب������واب ع��ام��ه��ا 
اب���واب دمشق  ال��س��ادس، ومل يطرق احل��ل 
حتى االن، وكل ما يتحدث عنه املتحاربون 
من هدنة بني فرتة واخرى ما هو اال اعادة 
العسكرية  ال���ص���راع  خ���ن���ادق  يف  مت��وض��ع 
وحتى االيدلوجية، وبينما ختوض االطراف 
تنتقل  طاحنة  ح��رب��ا  ووك��الئ��ه��ا  االقليمية 
القضية السوية شيئا فشيئا اىل الالعبني 
النفوذ  على  ص��راع  اىل  لتتحول  الدوليني 
واث���ب���ات ال��ع��ظ��م��ة ب���ني روس���ي���ا وال���والي���ات 
امل��ت��ح��دة االم��ري��ك��ي��ة. روس���ي���ا وال���والي���ات 
أفضل  تنسيق  اتفقتا على ضرورة  املتحدة 
يف سوريا مبا خي��دم تفادي وق��وع ح��وادث 
عسكرية عرضية هناك. حبسب ما اعلنت 
يونيو/  19 األح��د  الروسية  ال��دف��اع  وزارة 
أن مسؤولني  ال�����وزارة،  وذك���رت  ح��زي��ران. 
ت��وص��ل��وا إىل  ق��د  ال��ب��ل��دي��ن  م��ن  عسكريني 
االت���ف���اق ب���ه���ذا ال���ص���دد، خ����الل اج��ت��م��اع 
إيغور  اللواء  تلفزيوني.  جسر  عرب  عقدوه 
ك��ون��اش��ي��ن��ك��وف امل��ت��ح��دث ال��رمس��ي باسم 
بهذا  تعليق  ويف  ال��روس��ي��ة،  ال��دف��اع  وزارة 
الصدد قال: “بطلب من اجلانب األمريكي، 
عقد اجلانبان يف ال�18 من حزيران/يونيو 
اجل����اري اج��ت��م��اع��ا ع��رب ال��ف��ي��دي��و حضره 
لفيف من اخلرباء التابعني لوزارتي الدفاع 
الروسية واألمريكية، حبثوا فيه سبل تنفيذ 
موسكو  ب��ني  امل��ربم��ة  التعاون  م��ذك��رة  بنود 

وواش��ن��ط��ن يف ال�����20 ت��ش��ري��ن م��ن تشرين 
احل���وادث  ل��ت��ف��ادي  األول/أك���ت���وب���ر 2015 
آمن  حتليق  وض��م��ان  س��وري��ا  يف  العرضية 
اجلوية  العمليات  خ��الل  احلربي  للطريان 
هناك”. وزارة الدفاع األمريكية من جهتها، 
 )2016 )16يونيو/حزيران  السبت  كشفت 
خبطاب  الروسي  للجانب  “بعثت  أنها  عن 
اس��ت��ف��س��رت ف��ي��ه ع���ن ال��ض��رب��ات اجل��وي��ة 
املعارضة  ق��وات  استهدفت  ال��يت  الروسية 
األسبوع  واشنطن  م��ن  املدعومة  السورية 
يلق  أن خطاباها مل  املاضي”، مشرية إىل 
آذانا صاغية لدى موسكو اليت مل تستجب 

كذلك للنداءات األمريكية بهذا الشأن.
أما وزارة الدفاع الروسية، فقد أعلنت يف 
أن  البنتاغون،  عنه  كشف  ملا  التالي  اليوم 
األهداف اليت طاهلا القصف الروسي يف 
تزيد  مسافة  على  تقع  كانت  إمن��ا  سوريا، 
فصائل  نشاط  نطاق  خ��ارج  ك��م   300 ع��ن 
على  وأك��دت  املسلحة،  السورية  املعارضة 
ل���س���ان امل���ت���ح���دث ال���رمس���ي ب��امس��ه��ا أن 
ك��ان على  ال��ذي تعرض للقصف،  “اهل��دف 
مسافة 300 كم عن األراضي اليت أدرجها 
اجلانب األمريكي يف حيز نشاط املعارضة 
امل��ن��خ��رط��ة يف ن��ظ��ام وق���ف إط����الق ال��ن��ار 
واهلدنة”. كما أكدت وزارة الدفاع الروسية 
ك��ذل��ك، أن��ه��ا م��ا ان��ف��ك��ت ت��ن��اش��د اجل��ان��ب 
خارطة  صياغة  أش��ه��ر،  طيلة  األم��ري��ك��ي 

م��ش��رتك��ة ت��ش��م��ل م��ن��اط��ق ن��ش��اط فصائل 
املعارضة السورية، دون أن حترك واشنطن 
هل  اآلن.  حتى  الصعيد  ه��ذا  على  ساكنا 
سعت  س��وري��ا؟،  يف  امريكا  سياسة  تتغري 
اإلدارة األمريكية الحتواء تداعيات مذكرة 
انتقادات لسياستها  داخلية مسربة حلت 
حيال سوريا لكنها يف الوقت نفسه مل تظهر 
أي استعداد لبحث فكرة غارات جوية ضد 
ال��س��وري ط��ال��ب بشنها ع��ش��رات  اجل��ي��ش 
الدبلوماسيني األمريكيني الذين وقعوا على 
امل��ذك��رة. وحبسب وكالة روي��رتز ق��ال عدد 
يتوقعون  إنهم ال  املسؤولني األمريكيني  من 
أوباما تغيريا يف  ب��اراك  الرئيس  إدارة  من 
األشهر  خ��الل  بسوريا  اخلاصة  السياسة 
متسكها  رغ��م  رئاسته  من  املتبقية  السبعة 
ب��االس��ت��م��اع ل��وج��ه��ات ن��ظ��ر دب��ل��وم��اس��ي��ني 
معارضني. وقال مسؤول أمريكي بارز سابق 
لربقية سرية  به  املصرح  الكشف غري  إن 
الرئيس  بني  بالثقة  “يضر  النوع  ه��ذا  من 
املذكرة  سربوا  من  لكن  يساعدونه.”  وم��ن 
رمبا كانوا ينظرون إىل ما بعد عهد أوباما. 
امل��ث��ال ف��امل��رش��ح��ة احملتملة  وع��ل��ى س��ب��ي��ل 
للحزب الدميقراطي يف انتخابات الرئاسة 
هيالري كلينتون كانت من مساعدي أوباما 
ال��ب��ارزي��ن ال��ذي��ن ح��ث��وه على اخت���اذ موقف 
ع��س��ك��ري أك��ث��ر ص���رام���ة ض���د األس����د يف 

مرحلة مبكرة من الصراع السوري.

يف سوريا.. صراع الكبار قبل 
خط النهاية

اتفاقية مصر والسعودية..  نفوذ مدفوع الثمن
قضية ترسيم احلدود البحرية بني مصر واململكة العربية السعودية، وما ترتب عليها من نقل السيادة 
على جزيرتي صنافري وتريان للمملكة، مقابل حصول مصر على 25% من املوارد الطبيعية للجزيرتني، 
والتزام اململكة بدفع ملياري دوالر مقابل حاية اجليش املصري هلما مدة 69 عاما، هي وحبسب 
بعض اخلرباء قضية معقدة ميكن ان تتسب حبدوث مشكالت وازمات جديدة، خصوصا مع غياب 
الشفافية وتضارب اآلراء وتباين املواقف يف الرأي العام املصري، وقد شهد هذا امللف تطورات ميكن 
ان تسهم بتعقيد االمور وقد تدفع احلكومة املصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بعد صدور حكم 
من حمكمة القضاء اإلداري ببطالن توقيع االتفاقية نظرا ملخالفتها نصا دستوريا حيظر “على السلطة 
التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة” اىل فتح معركة جديدة مع 

القضاء والشعب. 
وقد نص احلكم الذي أصدرته دائرة احلقوق واحلريات، مبجلس الدولة املصري برئاسة املستشار 
حييى الدكروري، كما نقلت بعض املصادر على “بطالن توقيع ممثل احلكومة املصرية على اتفاقية 
 2016 إبريل  يف  السعودية  العربية  واململكة  العربية  مصر  مجهورية  بني  البحرية  احل��دود  ترسيم 
املتضمنة التنازل عن جزيرتي تريان وصنافري للمملكة العربية السعودية”. وأشار احلكم أيضا إىل 
“استمرار السيادة املصرية” على اجلزيرتني وحظر تغيري وضعها بأي شكل أو إجراء لصاحل أى دولة 

أخرى”.
بينهما  ت��ريان وصنافري،  عائديه جزيرتي  بشأن  رفعت  دع��وى   14 على  ردا  القضائي  القرار  وج��اء 
البحرية بني مصر  ترسيم احلدود  إعادة  اتفاقية  بعرض  رئيس اجلمهورية  بإلزام  تطالبان  دعوتان 
والسعودية على االستفتاء الشعيب، فيما جاء يف دعاو أخرى أن اجلزيرتني متثالن مناطق ذات أهمية 
يف خطط الدفاع االسرتاتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة املصرية عليهما من شأنه أن 
يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء يف بعض الدعاوى أن 
االتفاقية اليت مت التوقيع عليها خالل زيارة العاهل السعودي امللك سلمان إىل القاهرة ختالف اتفاقية 

تقسيم احلدود املربمة سنة 1906.
وكان الرأي العام املصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم احلدود، بني حزمة الوثائق 
املوقعة يف أعقاب زيارة امللك سلمان إىل القاهرة يف أبريل-نيسان املاضي. لكن الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم اجلزيرتني أىل السعودية جاء بعد دراسة 
يذكر  املاضي،  القرن  تسعينات  مطلع  منذ  استمرت  باجلزيرتني  املتعلقة  التارخيية  للوثائق  دقيقة 
بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط األساس اليت تقاس منها املناطق البحرية 

جلمهورية مصر مل يتضمن اعتبار جزيرتي تريان وصنافري داخل احلدود البحرية املصرية.

انطالقتها  منذ  سلميتها  على  البحرينية  الشعبية  االنتفاضة  حافظت 
قوتها وصمودها على  ما ميثل سر  االن، وهو  االوىل عام 2011 وحتى 
الرغم مما يعتربه البعض بان ذلك اىل ضياع فرصة التخلص من حكم 
ان حماولة احلكومة اىل جر  اال  الشعيب،  اوج قوة احل��راك  االقلية يف 
املعارضة حلمل السالح هو اكرب دليل على ختوفها من سلمية التظاهرات 

وقد وباءت كل حماوالت احلكومة جلرها اىل هذا الصراع.
الفعل االيرانية اليت مل تاتي جبديد، فاملهم يف  وبغض النظر عن ردود 
االك��رب يف  الثقل  عليها  يقع  ال��يت  البحرينية  املعارضة  هي  املسالة  ه��ذه 
احلاكم يف  االقلية  نظام  مع  الصراع  احلامسة يف  املرحلة  ه��ذه  جت��اوز 

البالد.
 وينظر هلذا القرار احلكومي على انه حماولة جلر قوى املعارضة للصراع 
اختدت  باعتبارها  تام  بشكل  عليها  والقضاء  قمعها  يتم  ثم  ومن  املسلح 
السالح وسيلة للحصول على مطالبها، ويف دولة مثل البحرين ال ميكن 

النتفاضة ان تنجح يف حال رفعت السالح لسببني رئيسيني:
االول: متثل البحرين قاعدة عسكرية لدول عظمى مثل بريطانيا والواليات 
املتحدة االمريكية فإىل جانب قاعدة بريطانية انشأت نهاية عام 2015، 

توجد أيضًا قاعدة لأسطول اخلامس األمريكي يف البحرين.
 وال ميكن هلذه ال��دول ان تقف مكتوفة االي��دي يف حال وج��دت حليفها 
احلاكم يف مازق قد يؤدي اىل االطاحة به واستبداله حبكم االغلبية الذي 
اي  ان  يعين  ما  البالد،  الغربي يف  للوجود  يكون معارضا  انه  املؤكد  من 

حترك مسلح من قبل املعارضة يتكون نهايته الفشل.
فضال  السعودية  قبل  من  وخاصة  ال��الحم��دود  اخلليجي  الدعم  الثاني: 
نافذة  ي��ك��ون  ان  ميكن  ب��ري  منفذ  اي  ع��ن  امل��ع��زول��ة  البحرين  جغرافية 
تبقى كل حتركاتها يف  العامل اخلارجي وبالتالي  للتواصل مع  للمعارضة 

اطار االجراءات احلكومية اليت حتكم البالد بقبضة من نار.
اي حت��رك عسكري  لكبح مج��اح  االستعداد  امت  على  االمنية  واالج��ه��زة 

للمعارضة.
من يدقق يف القرار البحريين ضد الشيخ عيسى قاسم يتبني انه مل يكن 
ما  غالبا  واليت  االرجتالية  اخلليجية  القرارات  تلك  سياسة  عن  مغايرا 

تعطي نتائج عكسية.
 وكأن اجلزيرة البحرينية الصغرية مل تتعض من قرارات جارتها السعودية 
مواجهة  اململكة يف  وض��ع  وال��ذي  النمر  باقر  الشيخ منر  اع��دام  خاصة 
منظمات حقوق االنسان، والقرار البحريين ضد الشيخ عيسى قاسم ال 
خيتلف عن اعدام الشيخ النمر كونه مل يرفع سالحه ضد الدولة ومل يدعو 
املسلوبة  احلقوق  اسرتجاع  هو  يطلبه  كان  ما  وكل  اصال  السالح  حلمل 
من االغلبية الشيعية ومنع االج��راءات التعسفية ضدهم واليت تقوم بها 

االجهزة االمنية التابعة للنظام احلاكم يف البالد.

البحرين ومحاولة اشعال 
الصراع املسلح

مسلم عباس 

عبد االمري رويح
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احلركة  فشل  يف  احل��امس��ة  العناصر  ان 
االن��ق��الب��ي��ة ال��رتك��ي��ة مي��ك��ن ان حت��دي��ده��ا 
بأربعة عناصر أساسية هي: إرادة الشعب، 
الرتكي  الرئيس  توجه  االن��ق��الب  بداية  يف 
رجب طيب اردوغ��ان اىل شعبه طالبا منه 
ادعو  بالقول:”  االنقالبية  احلركة  اجهاض 
وسنعطيهم  للميادين  للنزول  االن  شعبنا 
الرد الضروري”، وقوة هذا العامل ال تربز 
بسرعة  وامن��ا  شعبه،  اىل  الرئيس  بتوجه 
فقد  ال��دع��وة،  م��ع  وتفاعله  الشعب  حت��رك 
رأى مجيع العامل مواطنني مدنيني عزل من 
السالح يقفون امام الدبابات، بل ويعتلونها 
ويضربون اجلنود فيها،  صوحاملي السالح 
يقفون بال حول وال قوة امام هذا الضغط 
منفذي  إدراك  ع���دم  ان  ال��ك��ب��ري.  ال��ش��ع��يب 
الشعيب  ال��ش��ارع  نبض  لطبيعة  االن��ق��الب 
الدستورية  املؤسسات  تغلغل  ومدى  لديهم، 
خطأ  يف  اوقعهم  بلدهم  يف  الدميقراطية 
ك��ارث��ي يف احل��س��اب��ات، ف��رمب��ا ت��وق��ع��وا ان 
بهم  ترحيبه  ع��دم  ح��ال��ة  يف  حتى  الشعب 
منتظرا  امل��ن��ازل  داخ��ل  باالحتماء  سيكتفي 
م������آالت األم��������ور، وه������ذا م����ا مل حي��ص��ل، 
وس��ل��ب  ب��ق��وة  ال���ش���ارع  اىل  ن���زل  فشعبهم 
ذلك  فولد  بامسه،  احلديث  شرعية  منهم 
ض��غ��ط��ا ه��ائ��ال ع��ل��ى مج��ي��ع االن��ق��الب��ي��ني. 
واضحا  ب��دا  العسكرية،  املؤسسة  انقسام 
داخل  فعلي  انقسام  هناك  ان  البداية  منذ 

املؤسسة العسكرية إزاء ما جيري، فمعظم 
تؤيد  مل  اجليش  داخ��ل  الرئيسة  القيادات 
ذلك  على  والدليل  ووقفت ضده،  االنقالب 
اركان اجليش واحتجازه  هو اعتقال رئيس 
املنددة  التصرحيات  على  فضال  كرهينة، 
وقائد  الرتكية،  اخلاصة  القوات  قائد  من 
دعم  اىل  احلركة  وافتقاد  األول،  اجليش 
واالستخبارات  وامل��خ��اب��رات  االم��ن  أج��ه��زة 
وال��ش��رط��ة احمل��ل��ي��ة ال���يت أظ��ه��رت والئ��ه��ا 
املطلق للحكومة، ووقوفها معها. هذا اخللل 
اجلوهري جعل سنان اولغن الباحث الرتكي 
االنقالب  ق��ادة  ان  ي��رى  كارنيغي  مركز  يف 
“تصرفوا خارج تسلسل القيادة العسكرية، 
وبالتالي افتقروا للموارد الكافية للسيطرة 
ع��ل��ى م���واق���ع ال��س��ل��ط��ة ال��رئ��ي��س��ة”. غ��ي��اب 
الغطاء السياسي، اذ مل تؤيد أي من القوى 
ومعارضة- –حكومة  الرئيسة  السياسية 

الكتل  كل  ت��ربأت  فقد  االنقالبية،  احلركة 
ال��س��ي��اس��ي��ة م���ن االن����ق����الب، ف���ق���ال زع��ي��م 
رغم   “ املعارض:  اجلمهوري  الشعب  حزب 
اختالفنا السياسي جتمعنا الدميقراطية... 
وحنن  علمانية،  دميقراطية  دول��ة  فرتكيا 
ن��داف��ع ع��ن ال��دول��ة وال���ق���ان���ون”. ام���ا زعيم 
ح���زب احل��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة ف��ق��ال: “ الشعب 
م��ن جانبه  ال���دول���ة”.  ت��رك��ي��ع  أف��ش��ل هجمة 
زعيم حزب دميقراطية الشعوب قال: “ ال 
فرق بني االنقالب العسكري واملدني ونندد 

اجل  م��ن  السياسي  التكاتف  ه��ذا  ب��ه��م��ا”. 
واستهجان  ال��دول��ة  شرعية  على  احل��ف��اظ 
واالن��ق��الب عليها، بصرف  ال��ث��ورة  أس��ل��وب 
يدل  السياسية،  االخ��ت��الف��ات  ع��ن  النظر 
على طبيعة املزاج الدميقراطي الذي يزداد 
ال��رتك��ي��ة، ويكشف  ال��س��ي��اس��ة  رس��وخ��ا يف 
إزاء  ال��دول��ة  ق��وة ج��دي��دة تقوي مناعة  ع��ن 
اخلارجة  والسياسية  العسكرية  املغامرات 
ال��ش��رع��ي��ة. دور االع����الم، م��ن يتأمل  ع��ل��ى 
العصر  طبيعة  يكتشف  االنقالب  جمريات 
فالتقنيات  ال��ع��امل،  يعيشه  ال���ذي  اجل��دي��د 
احلديثة ال تسمح لطرف ما مهما امتلك من 
أدوات ان تكون له السيادة املطلقة المتالك 
املعلومة واحتكارها، فعلى الرغم من حرص 
االن��ق��الب��ي��ني ع��ل��ى ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى وس��ائ��ل 
ذل���ك مل مينع  ان  اال  االع����الم احل��ك��وم��ي��ة، 
اقطاب احلكومة الرئيسة من التواصل فيما 
بينهم ومع شعبهم من خالل وسائل التواصل 
شعبه  دعى  الرتكي  فالرئيس  االجتماعي، 
للنزول اىل الشارع من خالل خدمة الفيس 
واملفارقة  خاصة.  إعالمية  قناة  وعلى  تايم 
اليت  االجتماعي  التواصل  وسائل  ان  هي 
ان���ق���ذت احل��ك��وم��ة وم��ن��ع��ت س��ق��وط��ه��ا هي 
نفسها اليت كانت باألمس القريب حتاربها 
وتضيق عليها. فاإلعالم كان العبا أساسيا 
معركته  إدارة  وك��ان��ت  االن��ق��الب،  فشل  يف 

حامسة يف بقاء احلكومة.

العناصر الحاسمة يف فشل االنقالب 
العسكري والتداعيات املحتملة

السعودية وايران.. خطوة نحو الحسم ام تمديد للصراع؟
ال يزال الصراع السعودي االيراني يف الشرق االوسط يتجه حنو التصعيد وتشابك االزمات، فال تكاد 
العراق اىل سوريا وحتى  الرياض وطهران طرفا هذا الصراع، فمن  اقليمية اال وكانت  ختلو ازمة 
اليمن وليس انتهاء بلبنان والبحرين، يف صراع مستميت بدأ منذ اندالع الثورة االسالمية يف ايران 

وحتى هذه اللحظة وكانت اغلب ادوات الدولتني استخدام احلرب بالوكالة.
 فيما وصلت بعض االزمات اىل ما يفوق كل التوقعات، حمولة الشرق االوسط اىل بركان قد يثور 

يف اي حلظة.
نقل  املتحدة سابقا،  والواليات  بريطانيا  بالده يف  االسبق وسفري  السعودي  املخابرات  رئيس جهاز 
احلرب االيرانية السعودية اىل مرحلة جديدة من خالل الرتكيز على التوغل داخل العمق االيراني 
من خالل مشاركته يف مؤمتر حركة جماهدي خلق املناوئة حلكومة اجلمهورية االسالمية. ودعوته 
إلسقاط النظام احلاكم يف البالد يف خطوة القت ردود فعل متباينة بني اغلبية مؤيدة واقلية معارضة 

داخل السعودية ويف اجلانب االخر القت تهويال وتقليال من شانها بالنسبة للجانب االيراني.
سعوديًا بدت اللهجة االحتفالية بهذه اخلطوة واضحة وقد تكون نابعة من طبيعة النظام احلاكم الذي 
عودنا على حشد اكرب عدد ممكن من االرقام دون النظر اىل فاعليتها على غرار التحالفات العسكرية 
الثالثينية او خطتها االقتصادية لعام 2030 اليت اجاد االعالم السعودي يف رسم الصورة الناصعة هلا 

واليت مل نلتمس اي من نتائجها حلد االن، ويف تعليقه على مشاركة تركي الفيصل يف مؤمتر املعارضة 
االيرانية عرب اإلعالمي السعودي مجال خاشقجي عن تايديه لتدخل بالده يف الشان الداخلي االيران 
حيث كتب عرب صفحته مبوقع تويرت “انتقد البعض مشاركة األمري تركي الفيصل يف مؤمتر املعارضة 
اإليرانية كونه يعطي ذريعة إليران للتدخل! وهل بقي يف جعبة إيران شر مل تفعله ضدنا؟. وقد عد 
خاشقجي عمل الفيصل باجلهد الوطين  حيث تابع قائال “انتقاد مشاركة تركي الفيصل يف مؤمتر 
إي��ران بالتمين ومن دون عمل وجهد وطين او باالعتماد على  املعارضة يشي أن بعضنا يريد دحر 

حليف ال يوجد”.
صحيح ان تركي الفيصل ال ينتمي رمسيا للنظام احلاكم يف السعودية وهو ما بررته االوساط الرمسية 
يف البالد، اال انه ميثل احد اكثر الفاعلني بالسياسة السعودية وتوجهاتها االقليمية، ولقائه يف مناظرة 
ال��وزراء،  لرئيس  السابق  القومي  األمن  اميدرور، مستشار  يعقوب  اإلسرائيلي،  مع اجلنرال  مجعته 

بنيامني نتنياهو.
جزء من هذا التوجه اجلديد للقيادة السعودية اليت باتت اقرب السرائيل من اي دولة عربية واحلديث 
يدور عن حتالف قوي بني الطرفني واعطاء الرياض قاعدة عسكرية لتل ابيب يف اليمن فيما انظمت 
مؤخرا ملعاهدة السالم مع اسرائيل من خالل تاكيد سيادتها على جزيرتي تريان وصناقري من مصر.

بريطانيا من االحتاد  االرتدادية خلروج  والتصرحيات  تزال االحداث  ال 
االوربي تضرب الطليقني غري الودودين “االحتاد االوربي وبريطانيا” وكأن 
العامل من  احتالل  الشمس عادت اىل  عنها  تغيب  ال  اليت  االمرباطورية 
جديد، لكن مشسها قد حجبتها سلبية االخبار اليت حجزت مساحة خاصة 
للحدث الربيطاني يف وسائل االعالم العاملية. ويف كل يوم تظهر حقائق 
واالقتصادية  السياسية  املعايري  وخفايا  الربيطاني  الطالق  عن  جديدة 

واالجتماعية اليت تتحكم يف الدول االوربية بشكل عام.
وبني كم املعلومات الكبرية اليت مت كشفها عن عالقة بريطانيا باالحتاد 
االوربي تطرقت وسائل االعالم اىل اسس بناء العالقة االوربية الربيطانية 
اليت شابها نوع من استعالء االخرية، باإلضافة اىل هشاشة التكتل االوربي 
الذي كان مثار اعجاب الكثري من الدول. ويف الداخل الربيطاني حتدثت 
وسائل االع��الم عن امكانية متزق بريطانيا وحتوهلا اىل دول صغري ما 
سجالت  يف  اندثارها  او  العاملية  السياسة  يف  تأثريها  ق��وة  من  يضعف 
التاريخ، وهو ما يعد فشال النصار االستفتاء الذين ارادوا صيانة النظام 
العاملي اجلديد وفق رؤية بريطانية عرب بوابة اخلروج من االحتاد االوربي.
كقوة  نفسها  ابقاء  اج��ل  من  ال��دائ��م  التأزيم  وت��ر  على  بريطانيا  لعب  ان 
عظمي، يطرح التساؤل هنا عن امكانية كشف ملفات سرية عن اتفاقيات 
وحروب كان خيطط هلا حتت طاولة الدميقراطية امللكية، لكن قد خيتلف 
وضع بريطانيا عن الثورة الروسية اليت افضت اىل تغيري جذري يف نظام 
احلكم وهذا مامل حيدث يف االستفتاء الربيطاني، اال ان ما يدعم فرضية 
منطقة  تأخذ  ان  املمكن  من  ال��يت  السرية  امللفات  بعض  كشف  امكانية 

الشرق االوسط نصيبها منها هي نقطتني اساسيتني:
اوال: اخلالفات احلادة اليت بدت تزداد يوما بعد يوم يف الساحة الربيطانية 
عن  االستقالل  على  االستفتاء  إلع���ادة  تدعو  اسكتلندا  وزراء  فرئيسة 
بريطانيا، ويف املقابل وقع أكثر من 2.5 مليون بريطاني عريضًة موجهة إىل 
الربملان تدعو لتنظيم استفتاء جديد حول العضوية يف االحتاد األوروبي، 
وما يزيد الوضع تعقيدا هو ارتفاع مناسيب التطرف اىل مستويات غري 

مسبوقة قد تهدد بفيضان يغرق العامل يف حبر من احلروب.
ثانيا: تغلغل بريطانيا يف الكثري من امللفات الشائكة يف العامل، فهي ورغم 
افول جنمها اال انها ما زالت متسك يف الكثري من خيوط السياسة العاملية 
وقدرتها  االستعماري  العهد  من  ورثتها  اليت  املعنوية  القوة  اىل  مستندة 
على التأقلم مع الظروف الطارئة، ويف الوقت الذي تنشط فيه اجلماعات 
املتطرفة ُتَتهم بريطانيا باحتفاظها بعالقات مع اجلماعات املتطرفة من 
اجل خدمة السياسة الربيطانية يف منطقة الشرق االوسط والعامل ويف 

االزمة السورية اقرب مثال هلذه احلالة.

بريطانيا الصغرى.. 
تساؤالت عن فضيحة 

بلشفية؟

د. خالد عليوي العرداوي 
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اقتصاد وتنمية

ان م��وض��وع��ة ت��ن��وي��ع م��ص��ادر ال��دخ��ل يف 
ال���ع���راق وت��ق��ل��ي��ل االع��ت��م��ادي��ة ع��ل��ى م��ورد 
النقاشات  على  ب��اجل��دي��دة  ليست  النفط 
االقتصادية والربامج السياسية للحكومات 
م��ا حصل  ان  اال  ال���ع���راق،  امل��ت��ع��اق��ب��ة يف 
يف اآلون���ة األخ���رية م��ن ت��ده��ور يف اسعار 
للربميل  دوالر   )110( من  العاملي  النفط 
الواحد اىل ما دون ال� )50( دوالر للربميل 
ب��ع��د ذل����ك، ان��ع��ك��س ذل���ك ع��ل��ى االوض����اع 
االق��ت��ص��ادي��ة يف ال��ب��ل��دان امل��ص��درة للنفط 
وخصوصًا العراق الذي ميثل النفط املورد 
الرئيسي إليراداته من عجز مالي حقيقي 
اذ  االنفاق احلكومي،  واخنفاض يف حجم 
يشكل النفط ما نسبته )95%( من ايرادات 

املوازنة العامة للدولة.
واجل��واب على ذلك وهو ليس خبايف على 
احلكومة  على  الصعب  م��ن  ان��ه  اجل��م��ي��ع، 
االق��ل يف ظ��ل حتديات  ذل��ك على  حتقيق 
أمنية مصريية وختبطات سياسية مستمرة 
رؤية  وفق  وصناعته  القرار  وح��دة  وغياب 
م��ش��رتك��ة جت��ع��ل ال��ب��ل��د ع��ل��ى االق���ل ضمن 
املسار الصحيح، وقد يثري بعضهم تساؤل 
من ن��وع أخ��ر وه��و م��اذا لو كانت األوض��اع 
يف ال���ع���راق ت��ت��س��م ب���االس���ت���ق���رار األم���ين 
والسياسي وحتى االقتصادي، فهل ستنجح 

احلكومة يف برناجمها اإلصالحي؟ 
التداعيات  ه��ل  ه��و  ال��س��ؤال  م��ن  والقصد 

االقتصادي  والتدهور  والسياسية  األمنية 
االداري واخنفاض اسعار  بالفساد  املتمثل 
النفط... اخل، هي املعرقل الوحيد لتحقيق 
ان  ل���زام���ًا علينا  ي��ك��ون  االص�����الح؟ وه��ن��ا 
التفكري  يف  ونتعمق  التدقيق  يف  منحص 
أكثر...! اذ تظهر التجارب الناجحة لكثري 
ال��دول اليت جنحت يف حتقيق قاعدة  من 
االق��ل  على  او  متطورة  وتنموية  صناعية 
االقتصادي  االستقرار  حتقيق  يف  جنحت 
ومعاجلة كثري من اختالالتها االقتصادية، 
تتوقف عند حدود االوضاع  املسألة ال  ان 
كاليت  واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية  االمنية 
هذه  ملسار  املتتبع  ان  اذ  ال��ع��راق،  يعيشها 
ال�����دول ي���رى ان مث���ة ه��ن��اك حت���ول كبري 
حصل يف النهج العام الدولة، ال السياسي 
وح��س��ب وامن���ا ال��ت��غ��ي��ري واالص�����الح مشل 
املنظومة العامة للدولة ال اركانها السياسية 
واالق���ت���ص���ادي���ة ف���ق���ط، وال���دل���ي���ل اُل���رق���ي 
ال��ب��ل��دان  ال���ذي حققته ه���ذه  االج��ت��م��اع��ي 

والذي يعترب نتيجة واضحة لذلك. 
اذن ما املطلوب من احلكومة حلقيق هذا 

االصالح ؟
ان اص����الح ال��س��ي��اس��ة م��رت��ب��ط ب��إص��الح 
اجمل���ت���م���ع، وه������ذا م����ا مي���ك���ن ت��ل��م��س��ه يف 
م���س���رية ت���ل���ك ال�������دول ال�����يت جن���ح���ت يف 
وعلى  حققته  ال��ذي  االص���الح  او  التحول 
انعكاس  ه��ي  فالسياسة  األص��ع��دة،  كافة 

وتتفاعل  تنصهر  ال���ذي  اجملتمع  لطبيعة 
فيه منظومة القيم والعادات واالخالقيات 
يف  نهائي  بشكل  تظهر  ال��يت  والسلوكيات 
واحمل��ددة  للقرار  املتخذ  السياسي  ص��ورة 
له، وما قد يثار هناك من جدل، هو كيف 
يتم اصالح اجملتمع؟ ومن املسؤول عن هذا 

االصالح او من يقوم به؟ 
ال��ذي ميكن طرحه  ال��س��ؤال األه��م  اال ان 
هنا هو ماهي اآلليات اليت ميكن اعتمادها 
يف حتقيق ذلك، اي ماهي اليات االصالح 
ف��ان  اص���الح اجمل��ت��م��ع؟  لتحقيق  ال��الزم��ة 
وض���وح اآلل��ي��ة واالت��ف��اق عليها ه��و حجر 
االس�����اس يف امل���وض���وع وه���و ال����ذي ميثل 
احل���ل ال����ذي س��ي��ج��ع��ل ه���ذا ال��ب��ل��د ق���ادرا 
وتفادي  الزجاجة  عنق  من  اخل��روج  على 
واملستقبلية، ألن حتقيق  احلالية  االزم��ات 
بتقييم  الكفيل  ه��و  االجتماعي  االص���الح 
وت��ق��وي��م م��س��ار ع��م��ل ال��س��ي��اس��ة، واذا ما 
نابع من صميم جمتمع واعي  التقييم  كان 
ويتفاعل  واهدافه  اولوياته  يعرف  وناضج 
م��ع ال��ق��ض��اي��ا اهل��ام��ة اخل��اص��ة ب��ه بشكل 
الطرق  السياسة عرب  تقويم  فان  اجيابي، 
املتعارف عليها للتقويم والتغيري قادرة على 
وضع وصنع منوذج سياسي يعكس الصورة 
يف  اه��داف��ه��ا  وحي��ق��ق  السليمة  اجملتمعية 
التنمية والرفاه واالستقرار سواء كان أمنيًا 

او سياسيًا وحتى اقتصاديا.

التنويع االقتصادي يف العراق
 تحليل من وجهة نظر أخرى

كيف نجح االقتصاد اإلسالمي على املستوى العاملي؟
رمبا تفتح التعامالت املالية يف البنوك االسالمية، فرصا جديدة أمام تنوع وتطور االقتصاد العاملي، 
واملضاربات  الفائدة  مبدأ  من  تتخذ  اليت  تلك  على  العاملية،  التعامالت  من  النوع  هذا  يتفوق  ورمبا 
وفروقات العملة وما شابه، مبادئ اساسية لتعامالتها املالية، أما قطاع البنوك االسالمية فهو يقوم 

على قاعدة اساسية ترفض بصورة حامسة مبدأ الفائدة واستغالل حاجة اآلخرين اىل القروض.
وقد أشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتمويل االسالمي الذي تقوده البنوك االسالمية عرب منافذ 
واسعة وخاصة يف الدول االسوية اليت تسعى لتطوير اقتصادها، وذكرت الجارد مديرة صندوق النقد 
أن التمويل اإلسالمي ميكنه املساهمة يف رفع معدالت النمو االقتصادي وتعزيز طابعه الشامل عن 

طريق زيادة فرص احلصول على اخلدمات املصرفية للسكان الذين يفتقرون إليها.
فيما اكدت مديرة صندوق النقد على أن التمويل اإلسالمي ميكنه املساهمة يف رفع معدالت النمو 
االقتصادي وتعزيز طابعه الشامل عن طريق زيادة فرص احلصول على اخلدمات املصرفية للسكان 
الذين يفتقرون إليها. وقالت “حتى اليوم ال تزال اخلدمات املالية قاصرة عن الوصول إىل قطاع كبري 
من السكان املسلمني – الذين ميثلون سوقا أساسيا إن مل يكن السوق الوحيد للتمويل اإلسالمي حول 

العامل حيث ميتلك ربع البالغني فقط حسابات مصرفية”
وهذا يعين أن التعامالت املالية العاملية اليت تتم على أساس القواعد االسالمية تالقي رواجا عامليا 

بسبب النجاح االقتصادي الذي حتقق يف هذا اجملال، فقد قال اخلرباء يف اجللسة اخلتامية لقمة 
عاملية تبحث يف مفاهيم االقتصاد االسالمي، إن القمة العاملية األوىل اليت انطلقت يف 2013 ركزت 
القمة احلالية على إجياد حلول  بينما ركزت  التعريف والتثقيف مبفاهيم االقتصاد االسالمي  على 
للمشكالت وطرح اسئلة وحماولة البحث عن إجابات هلا من خالل االبتكار مبينا أن الرتكيز على 

آليات العمل هو الطريق السليم للخروج بنتائج عملية.
يف حني تسعى اكرب دولة اسالمية من حيث االقتصاد يف شرق اسيا، وهي اندونيسيا، اىل االستفادة 
من قواعد التعامالت املالية يف البنوك االسالمية، من اجل تعزيز قطاع املصارف االسالمية الذي 
ما يزال ضعيفا يف اكرب بلد مسلم يف العامل، وذلك عرب جذب العديد من الزبائن امللتزمني مببادئ 
االسالم. واطلقت هيئة التنظيم املالي مشروعا لتطوير هذا النوع من املؤسسات املصرفية امللتزمة 

مببادئ الشريعة اليت حتظر الفائدة واملضاربات.
االقتصادية االسالمية على مستوى عاملي، عرب  املبادئ  تعزيز  أن هناك مساعي خبصوص  وُيذكر 
ان  اليت حتققت وميكن  الكبرية  الفوائد  لنشر  االع��الم،  والتجمعات، فضال عن وسائل  املؤمترات، 
تتحقق من خالل اعتماد النظام االسالمي القائم على فروقات جوهرية بينها وبني البنوك االخرى، 

من اهمها الغاء نظام الفوائد على القروض بأنواعها كافة.      

اف��راد شعبها  وبني  بريطانيا  مسؤولي  بني  النظر  ووجهات  اآلراء  تباينت 
من ناحية والدول االخرى وخاصة دول االحتاد االوربي افرادًا وحكومات 
من ناحية اخرى، حول مسألة خروج بريطانيا من االحتاد االوربي، وذلك 
التباين جاء كنتيجة لتوقعات اآلثار اليت ميكن ان يرتكها خروج بريطانيا 
الفاصل  احل��د  وان  فعاًل،  لو حتقق  الطرفني،  االورب��ي على  االحت��اد  من 
للخروج من عدمه هو االستفتاء ألفراد الشعب الربيطاني الذي سيجري 

يف 24 يونيو/حزيران 2016.
 ان كل اآلراء ووجهات النظر لكال الطرفني املؤيدين واملعارضني ملسألة 
بالدرجة االوىل على  خ��روج بريطانيا من االحت��اد االورب��ي، كانت مبنية 
اساس منهج اقتصادي، اذ ان احد الطرفني يرى ان اخلروج من االحتاد 
االوربي يؤثر بشكل سليب على اقتصاد بريطانيا وبالتالي يكون االفضل 
والعكس صحيح  بناًء على حتليالته اخلاصة،  عدم اخل��روج من االحت��اد 
اي ان الطرف اآلخر يرى ان اخل��روج يؤثر بشكل اجيابي على اقتصاد 
على  ب��ن��اًء  االحت���اد  م��ن  اخل���روج  عنده  االف��ض��ل  يكون  وبالتالي  بريطانيا 

حتليالته اخلاصة ايضًا.
 تتمثل رغبة االحتاد االوربي يف عدم خروج بريطانيا من االحتاد االوربي 
العامل ومدى  انها تنظر اىل حجم االقتصاد الربيطاني على مستوى  يف 
الربيطاني  االقتصاد  ُيعد  إذ  االورب��ي،  االقتصاد  رفع مستوى  اهميته يف 
يف  اقتصاديًا  السابعة  املرتبة  حيتل  إذ  العامل  يف  االقتصادات  اك��رب  من 
عام 2011 بعد اقتصاد كل من امريكا والصني واليابان واملانيا وفرنسا 
والربازيل، ثم احتل مرتبة الربازيل أي اصبح يف املرتبة السادسة يف عامّي 
2012 و2013، ثم بلغ املرتبة اخلامسة يف عامّي 2014 و2015 بعد كل من 
امريكا والصني واليابان واملانيا. ومتثل بريطانيا 16% من القوة االقتصادية 
لالحتاد االوربي، كما ان سكان بريطانيا يشكل 13% من سكان االحتاد، 
اذا ما  العاملة لالحتاد وخصوصًا  االي��دي  توفري  يفيد يف  السكان  وعدد 

علمنا هي )االيدي العاملة الربيطانية( ماهرة.
 ان زي���ادة من��و االق��ت��ص��ادي األورب���ي ال���ذي يعين زي���ادة يف ان��ت��اج السلع 
واخل��دم��ات االورب��ي��ة يف السنة ال��واح��دة، ال��يت تتطلب املزيد من االي��دي 
االقتصاد  الوقت حيتاج  نفس  ويف  انتاجها،  اجل  من  الربيطانية  العاملة 
االوربي مزيد من االسواق لتصريف منتجاته الفائضة عن احلاجة احمللية 
وخاصًة اسواق بلدان االحتاد االوربي وخصوصًا السوق الربيطاني على 
اعتبار ان سكان بريطانيا حيتل املرتبة الثانية بعد املانيا ضمن االحتاد، 
فهو يبلغ 64.96 مليون نسمة الذي يشكل تقريبًا 13% من سكان االحتاد 
املرتبة  بريطانيا حتتل  وان  البالغ 508.5مليون نسمة يف 2015،  االورب��ي 
اعضاء  اح��د  وه��ي  ناحية،  من  العامل  مستوى  على  اقتصاديًا  اخلامسة 
وااليدي  السلع  انسيابية يف حركة  تكون هناك  وبالتالي  االورب��ي  االحتاد 
العاملة من االحتاد واليها من ناحية اخرى، وهلذا فخروج بريطانيا ميثل 

خسارة االقتصاد االوربي للسوق الربيطاني.

تأثري خروج بريطانيا 
من االتحاد على االقتصاد 

االوربي

إيهاب علي النواب/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

ندى علي
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الصعبة  االقتصادية  الظروف  من  بسبب 
اليت مير بها العراق بفعل تصاعد مستوى 
ما  تنظيم  سيطرة  بعد  العسكري  االنفاق 
ي��ع��رف ب��� )ال���دول���ة االس��الم��ي��ة “داع����ش”( 
ثلث مساحة  من  يقرب  ما  االرهابي على 
ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة م��ن��ذ ح��زي��ران 2014، 
واخن���ف���اض أس��ع��ار ال��ن��ف��ط أواخ����ر ال��ع��ام 
ذاته، االمر الذي تسبب يف حدوث صدمة 
إلي��رادات املوازنة العامة للدولة، مما قاد 

اىل تعزيز العجز يف املوازنة.
مع  لقاءاتها  احلكومة  ب��دأت  ذل��ك  وألج��ل 
املؤسسات املالية الدولية والسيما صندوق 
على  للحصول  ال��دول��ي��ني  وال��ب��ن��ك  ال��ن��ق��د 
قانون  عليه  ن��ّص  ما  وف��ق  مالية  مساعدة 

املوازنة العامة لعام 2016.
 أص�����درت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة خ��ط��اب 
ومالية  اقتصادية  سياسات  ومذكرة  نوايا 
ي��ص��ف��ان  االول/2015  22/ك����ان����ون  يف 
السياسات اليت ستقوم احلكومة بتنفيذها 
صندوق  خ���رباء  يتابعه  برنامج  اط���ار  يف 
 Memorandum of ال���دول���ي  ال��ن��ق��د 
Economic and Financial Pol -
cies MEFP(( كجزء من برنامج يتابعه 
Staff- خ���رباء ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال���دول���ي

 )Monitored Program )SMP
وبطريقة  ج��ي��دا  أداءًا  احل��ك��وم��ة  لُتظهر 
يف  متويلي  برنامج  اىل  ينتقل  ثم  عملية، 

اسرع وقت ممكن.

 واهم ما تضمنته مذكرة السياسات:
- وصٌف للتصحيح الكبري يف اوضاع املالية 
العامة اليت نفذتها احلكومة العراقية يف 
ع���ام 2015 وم���ا خت��ط��ط ل��الس��ت��م��رار يف 

تنفيذه خالل عام 2016.
النقد االجنيب  - االصالحات يف سياسة 
املصرفية  والرقابة  العامة  املالية  واالدارة 
بتنفيذها  العراقية  احلكومة  تلتزم  ال��يت 

خالل العام 2016.
فضال عن ذلك اعلمت احلكومة العراقية 
اضافية  خطوات  اي  باختاذها  الصندوق 
رمب����ا ت��ق��ت��ض��ي��ه��ا ال����ض����رورة. وس��ت��ت��ش��اور 
اي  اق���رار  بشأن  ال��ص��ن��دوق  م��ع  احلكومة 

تدابري من هذا النوع. 
مبرحلة  العراقية  ال��دول��ة  مت��ر  سياسيًا، 
ص��ع��ب��ة ج���دا -واجل��م��ي��ع والس��ي��م��ا داخ��ل 
العراق واملتابعني يف اخلارج يعرفها ويدرك 
نتاج إلشكاليات سياسية،  وهي  ابعادها- 
يف  السياسي  التغيري  منذ  مؤجلة  أزم��ات 
العام 2003، عدم توفر األطر التشريعية 
الالزمة والناجتة عن عدم توفر رؤية لبناء 
الدولة واالهتمام فقط باملصاحل الطائفية 
واحلزبية الضيقة. وما زاد الطني بلة، هو 
ترتب  وم��ا  امل��اض��ي  نيسان  أح���داث شهر 
م���واق���ع حكومية  م���ن ش���واغ���ر يف  ع��ل��ي��ه��ا 
حتولت  وبالنتيجة  الربملان،  انعقاد  وع��دم 
ازم���ة االص����الح ال��س��ي��اس��ي اىل أزم���ة يف 
ادارة أعلى مؤسسات الدولة، وقد تتدهور 

ازم���ة ح��ك��م والسيما  ل��ت��ت��ح��ول اىل  اك��ث��ر 
النظام  لشرعية  امل��ت��زاي��د  ال��ت��ن��اق��ص  م��ع 
ال��س��ي��اس��ي احل��ال��ي بفعل ح��ال��ة ال��رف��ض 
على  القائمني  ادراك  وع���دم  ل��ه  الشعيب 
بالنظر  واكتفائهم  املرحلة  لطبيعة  النظام 
ملصاحلهم ومكتسباتهم اليت حققوها بعد 
التغيري، حتى باتت سلبية الواقع السياسي 
للمواطنني  اليومية  احل��ي��اة  على  تنعكس 

امنيا واقتصاديا بالدرجة االساس.
- ت��راج��ع ان��ك��م��اش ال��ن��ش��اط االق��ت��ص��ادي 
بفعل  لعام 2015  بنسبة %8  النفطي  غري 
تراجع  بعد  الرأمسالي  االنفاق  اخنفاض 
انكماشًا  شهد  ان  بعد  النفط،  اي����رادات 

قارب ال� 9% خالل العام 2014.
النمو  يرتفع  ان  يتوقع   ،2016 ال��ع��ام  يف 
يف الناتج احمللي االمجالي اىل ما نسبته 
انتاج  )10.6%( بفضل الزيادة املتوقعة يف 
النفط نسبة )20%( مع بقاء الناتج احمللي 

االمجالي غري النفطي ثابتًا.
يتوقع  النفط،  اسعار  اخنفاض  بسبب   -
حتول ميزان احلساب اجلاري من فائض 
الناتج احمللي عام 2014  1% من امجالي 
احمللي  الناتج  امجالي  من   %6 عجز  إىل 
ي��ص��ل امج��ال��ي  ال��ع��ام 2016. وس���وف  يف 
 ،2016 ع��ام  دوالر  مليار   11 اىل  العجز 
وهذا التوقع مبين على فرض بقاء اسعار 
النفط اقل من 40 دوالرا امريكيا للربميل 

الواحد. 

العراق وصندوق النقد الدولي

كيف يتحكم االرهاب واالقتصاد يف بوصلة السياحة العاملية؟
هذه األيام يستيقظ العامل بني حني وآخر على وقع اهلجمات االرهابية اليت تطول السياح يف الدول 
يتسبب ذلك  كباريس وبروكسل وامسرتدام وغريها،  وأورب��ا،  تركيا  السياحة مثل  فيها  تنشط  اليت 
برتاجع خطري يف القدوم اىل هذه املناطق املستهدفة، كما حدث مؤخرا يف استهداف مطار اتاتورك 

باستنبول، او املنطقة السياحية املعروفة بآيه صوفيا يف حي السلطان احد.
يرافق هذا الرتاجع السياحي بسبب االرهاب، تراجع لسبب آخر هو االقتصاد، فقد كان هناك تأثري 
النكماش السياحة يف االيام االوىل لصدمة االنفصال الربيطاني عن االحتاد االوربي، وقد اثر هذا 
االنفصال يف البداية على اعداد السياح خاصة هنالك سبب فرق تصريف العمالت )الدوالر واليورو 
املناسبة فيغريون وجهتهم حسب  البدائل  والني وسواه، لكن كما تشري معلومات ان السياح جيدون 

اجتاه البوصلة حنو املناطق األمينة كاملدن االسبانية مثال.
لقد كان لالرهاب اثره الواضح على حركة السياحة، بعد أن استهدفت االعتداءات االخرية خصوصا 
مواقع سياحية شهرية. ففي 12 كانون الثاني/يناير قتل 12 سائحا املانيا يف هجوم انتحاري نفذ يف 
منطقة السلطان احد اليت تكتظ بالسياح يف اسطنبول. واهلجوم الذي نسبته السلطات اىل تنظيم 
الدولة االسالمية نفذ قرب متحف ايا صوفيا واملسجد االزرق )جامع السلطان احد(، اللذين يعتربان 

من ابرز صروح الرتاث الثقايف واهلندسي الرتكي.

اليت  العالقات  السياحي، فأثرت عليها كما حصل ذلك يف  السياسة واحل��رب على اخلط  ودخلت 
توترت كثريا بني روسيا وتركيا بسبب اسقاط االخرية طائرة روسية يف االجواء الروسية، وكما يقول 
مراقبون أن االحداث املتسارعة يف جمال االرهاب واالنتكاسات املتكررة يف االقتصاد، تلقي بظالهلا 
على القطاع السياحي، فال يبشر تراجع عدد السياح خبري لبقية املوسم السياحي املمتد من مايو أيار 
إىل اغسطس آب الذي يتوافد فيه السياح من أوروبا وروسيا على شواطئ جنوب تركيا. واعتذرت 
تركيا لروسيا عن إسقاط طائرة حربية تابعة هلا يف بادرة على أنها تسعى لتحسني العالقات اليت 

أضر توترها باقتصادها. 
وقد تكون هناك اسباب حتدثها الطبيعة فتؤدي اىل احنسار السياحة، كما حدث ذلك يف امسرتدام، 
غ��وخ يف  ف��ان  متحف  اىل  السياح  تتقاطر مج��وع  ت��زال  ال  الربيعية،  االمطار  من  الرغم  على  ولكن 
امسرتدام، اليت يقصدها سنويا 17 مليون سائح يثري عددهم الكبري قلق السكان واملسؤولني. يقول 
ماثيو روسو وهو برازيلي يف اخلامسة والعشرين من العمر “انه واملطر ينزل بغزارة، من غري املعقول 

وجود كل هذا العدد من االشخاص هنا”.
جممل هذه األسباب أثرت على حركة السياحة العاملية، ولكن االرهاب والتذبذب االقتصادي كان هلما 

التأثري األكرب على انتعاش او مخول القطاع السياحي يف العامل. 

النقصد بالسرطان من حيث التخصص الطيب املتعارف عليه بني املتخصصني 
االقتصاد  مشكلة  تشبيه  حيث  من  به  نعين  ما  بقدر  اجملتمع،  اف��راد  وب��ني 
العراقي على اساس اسباب وآثار ذلك املرض، اي حتليل املشاكل اليت يعاني 
واآلث��ار  االس��ب��اب  على  التعرف  منهج  اس��اس  على  العراقي  االقتصاد  منها 
الفكر  تأريخ  دراس��ة  الفرد.  وعند  السرطان على حياة  اليت يرتكها مرض 
الذين  )الطبيعيني(  الفيزوقرط  االقتصاديني  زم��ن  يف  نالحظ  االقتصادي 
نابعة من صميم احلياة  االقتصادية هي قوانني  القوانني  بأن مجيع  يؤمنون 
الطبيعية، اي ان االقتصاد يعمل بشكل طبيعي دون اي تدخل، عمله يكون كأي 
ظاهرة طبيعية يف الكون، وان النقود يف االقتصاد هي كالدم يف اجلسم، وهذا 
ما يعطي املربر لتشبيه مشكلة االقتصاد العراقي -اليت سنحددها- مبرض 
السرطان.   ومن اجل تشخيص مشكلة االقتصاد العراقي بشكل أكثر دقة 
بناًء على حتليل وتشخيص اسباب مرض السرطان وآث��اره، الُبد من اعطاء 
حملة عامة خمتصرة عن مرض السرطان، فهو يعين منو بعض اخلاليا يف 
الطبيعي  النمو  االنسان بشكل غري طبيعي وغري حمدد على حساب  جسم 
للخاليا االخرى، اخلاليا اليت تنمو بشكل غري طبيعي وغري حمدد هي خاليا 
السيطرة  فاقدة  أي هي  وعدمه،  االشباع  من حيث  التلقائي  للتوازن  فاقدة 
وتنطبق  كما  واالشباع.  الغذاء عند احلاجة  استقبال  ابواب  التحكم يف  على 
مساهمة  حيث  من  العراقي  االقتصاد  على  السرطان  مرض  وآث��ار  اسباب 
االنشطة االقتصادية يف الناتج احمللي االمجالي، ومدى مساهمة االيرادات 
النفطية مقارنة باإليرادات االخرى، وكذا احلال بالنسبة للصادرات النفطية 

عند مقارنتها بالصادرات االخرى.
ان تكاليف انتاج النفط يف العراق هي االكثر اخنفاضًا يف العامل، وعند تزامن 
اإلي��رادات  زي��ادة  املنخفضة، سيؤدي اىل  التكاليف  النفط مع  اسعار  ارتفاع 
)االرباح( النفطية اليت حتصل عليها الدولة، وهذا ما يشجع على زيادة اجور 
النفطي  االنتاج  زي��ادة  يف  االستمرار  اجل  من  النفطي  القطاع  يف  العاملني 
العاملني  اج��ور  بقاء  مع  النفطية،  االي���رادات  على  احلصول  واالستمرار يف 
يف القطاعات االنتاجية وخصوصا الزراعة والصناعة التحويلية على حاهلا.  
ارتفاع اسعار النفط يؤدي اىل زيادة االيرادات النفطية على حساب االيرادات 
االخرى وخصوصًا الضرائب. ان زيادة االيرادات النفطية تشجع على زيادة 
التوظيف يف  زيادة  اثر  على   – النفقات اجلارية  العامة وخصوصا  النفقات 
القطاع العام دون االلتفات اىل عبء هذا التوظيف )العمالة الناقصة(- على 
حساب النفقات االستثمارية من ناحية، وزيادة النفقات العامة ذات الطابع 
االجتماعي من ناحية اخرى وذلك من اجل كسب الوالءات السياسية للفوز 

باملناصب احلكومية على حساب بناء االقتصاد. 

االقتصاد العراقي 
يـُعاني من سرطان 

النفط

د. حسني أحمد السرحان/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

حامد الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية
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احلقيقي  اجلنون  يكن  مل   �� كمربيدج 
يف ت��ص��وي��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة ب��رتك 
االحتاد األوروب��ي يف أن جيد الزعماء 
ال��ربي��ط��ان��ي��ون يف أن��ف��س��ه��م اجل����رأة 
ب��وزن  ال��ن��اس  ع��ام��ة  ال��ك��اف��ي��ة ملطالبة 
الضغوط  مقابل  يف  العضوية  ف��وائ��د 
مبسألة  يتصل  م��ا  يف  تفرضها  ال��يت 
اهل���ج���رة. ب���ل ك����ان اجل���ن���ون يف م��ان��ع 
الَسَخف،  حد  إىل  املنخفض  اخل��روج 
والذي مل يتطلب جتاوزه سوى األغلبية 
البسيطة. وألن اإلقبال على التصويت 
ف��إن هذا  بلغ %70  الناخبني  ِق��َب��ل  م��ن 
ال  مب��ا  ف��ازت  الرحيل  أن حلة  يعين 
الناخبني  أص����وات  م��ن   %36 ي��ت��ج��اوز 

املؤهلني الذين ناصروها.
هذه ليست دميقراطية؛ بل هي أقرب 
ذ  ِ إىل لعبة الروليت الروسية. فقد اختخُّ
هذا القرار الذي ينطوي على عواقب 
تعديل  من  حتى  كثريا  أعظم   �� هائلة 
املتحدة  اململكة  )تفتقر  البالد  دستور 
إىل دستور مكتوب بالطبع( �� يف غياب 

أي ضوابط أو توازنات مالئمة.
فهل جيب أن يتكرر التصويت بعد عام 
ع��ل��ى سبيل ال��ت��أك��د؟ ك���ال. وه���ل جيب 
أن ت��دع��م أغ��ل��ب��ي��ة يف ال���ربمل���ان ق��رار 
اخل���روج؟ ك��ال يف ظ��اه��ر األم���ر. وهل 
كان سكان اململكة يعلمون حقا على أي 

شيء يصوتون؟ بالقطع كال. الواقع أن 
ال أحد لديه أي فكرة عن العواقب. 

من املؤكد أن قرار اخلروج الربيطاني 
رمبا بدا بسيطا على ورق��ة االق��رتاع، 
ولكن يف حقيقة األم��ر ال أحد يعرف 
ماذا قد يأتي بعد التصويت باخلروج. 
ما نعرفه على وجه اليقني هو أن أغلب 
العملية  املمارسة  يف  تشرتط  البلدان 
األم��ر  يتعلق  ع��ن��دم��ا  عظمى  أغ��ل��ب��ي��ة 
ب���ق���رارات حت���دد م��ص��ري أم����ة، وليس 
جمرد 51%. وال يوجد رقم عاملي مثل 
بأن  يقضي  ال��ع��ام  امل��ب��دأ  ول��ك��ن   ،%60
واضح  بشكل  مستقرة  األغلبية  تكون 

على أقل تقدير.
وال ينبغي ألي بلد أن جيري تغيريات 
عنها  ال����رتاج����ع  مي��ك��ن  ال  ج���وه���ري���ة 
استنادا إىل أقلية ضئيلة رمبا ال تكون 
من  م��دة قصرية  خ��الل  إال  الَغَلبة  هلا 
العاطفة احلماسية. وحتى إذا مل ينزلق 
الركود  إىل  املتحدة  اململكة  اقتصاد 
الصريح بعد هذا التصويت، فالفرصة 
ي��ؤدي اخللل  أن  أدن��ى شك  بال  قائمة 
االق��ت��ص��ادي وال��س��ي��اس��ي ال��ن��اج��م عن 
من صوتوا  بعض  إىل شعور  اخل��روج 

لصاحل اخلروج بالندم الشديد.
إذا  لتفعل  املتحدة  اململكة  كانت  م��اذا 
كان من الواجب طرح مسألة عضوية 

االحتاد األوروبي من املؤكد أن العقبة 
كان من الواجب أن تصبح أعلى كثريا؛ 
على سبيل املثال، كان من الواجب أن 
التصويت  الربيطاني  اخل��روج  يتطلب 
ال��ش��ع��يب م���رت���ني ع��ل��ى م����دى ع��ام��ني 
التصويت يف  على األقل، ويعقب ذلك 
جملس العموم بنسبة 60%. وإذا كانت 
ذل��ك،  رغ��م  بريطانيا  ال��َغ��َل��ب��ة خل���روج 
فسوف يكون بوسعنا أن نعلم أن األمر 
واح���دة يف  مل��رة  مل يكن جم��رد لقطة 

الزمن لشرحية صغرية من السكان.
احل����ق أن ت��ص��وي��ت امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة 
االرتباك  من  حالة  إىل  ب��أوروب��ا  ألقى 
الكثري على  يتوقف  والفوضى. وسوف 
ردة الفعل العاملية والكيفية اليت تدير 
بها حكومة اململكة املتحدة عملية إعادة 
تشكيل نفسها. ومن األهمية مبكان أن 
ما  فقط يف  ليس  احلقائق  على  نؤكد 

يتصل بالنتيجة.
إج��راء  وأي  ذات��ه��ا.  العملية  وأيضا  بل 
إلع����ادة ت��ع��ري��ف ت��رت��ي��ب ط��وي��ل األم��د 
بشأن حدود أي بلد البد أن يتطلب ما 
البسيطة  أكثر من جمرد األغلبية  هو 
وال��واق��ع أن  مل��رة واح����دة.  يف تصويت 
م��ع��ي��ار األغ��ل��ب��ي��ة ال��ب��س��ي��ط��ة ال���دول���ي 
ُي��َع��د صيغة  للتو،  رأي��ن��ا  كما  احل��ال��ي، 

للفوضى.

الفشل 
الديمقراطي يف 

بريطانيا

هل نريد زعماء أقوياء؟ 
َميَّز عامل النفس ديفيد مكليالند من جامعة هارفارد بني ثالث جمموعات من الناس وفقا لدوافعهم. 
املهام بشكل أفضل حتركهم “احلاجة إىل  القدر األعظم من االهتمام إلجناز  يولون  الذين  فأولئك 
اإلجناز”. وأولئك األكثر اهتماما بالعالقات الودية مع اآلخرين حتركهم “احلاجة إىل االرتباط”. أما 

أولئك األكثر اهتماما بالتأثري على اآلخرين فُيظِهرون “احلاجة إىل السلطة”.
وقد تبني أن املنتمني إىل اجملموعة الثالثة هم الزعماء األكثر فعالية، وهو ما يعيدنا إىل أكتون. بيد 
أن امتالك السلطة أشبه بالسعرات احلرارية يف النظام الغذائي، فاإلقالل منها يؤدي إىل الَضعف، 
واإلكثار منها يؤدي إىل السمنة. والنضج العاطفي والتدريب من الوسائل املهمة للحد من شهوة السلطة 

النرجسية، كما تشكل املؤسسات املناسبة ضرورة أساسية إلجياد التوازن الصحيح.
تناول مكيافيللي أهمية األخالق للقادة والزعماء، ولكن يف املقام األول ما يتصل منها باالنطباع الذي 
خيلفه االستعراض املرئي للفضيلة على األتباع. إذ يشكل مظهر الفضيلة مصدرا مهما للقوة الناعمة 
اليت يتمتع بها الزعيم أو القدرة على احلصول على ما يريد بتوظيف جاذبيته وليس القهر أو تقديم 
املقابل. والواقع أن فضائل األمري يف نظر مكيافيللي البد أن تكون ظاهرة، ولكن ليست حقيقية أبدا: 
“بل وسوف أجترأ حتى على التأكيد على أن امتالكه وممارسته هلذه الفضائل على حنو ثابت جيعلها 

ضارة مؤذية، يف حني يكون مظهر امتالكها مفيدا”.

كما أكَّد مكيافيللي على أهمية قوة القهر الصارمة وتقديم املقابل عندما يواجه الزعيم مقايضة مع 
قوة اجلذب الناعمة، “ألن كونه حمبوبا يتوقف على رعاياه، يف حني يعتمد كونه موضع خشية عليه 

شخصيا”. 
ففي بدايات تأسيس الواليات املتحدة، أدرك جيمس ماديسون وغريه من مؤسسي الدولة اجلديدة 
آنذاك أنه ال الزعماء وال األتباع من املالئكة، وأن املؤسسات البد أن تكون مصممة لتعزيز القيود. 
وقد خلصوا من دراستهم للجمهورية الرومانية القدمية أن املطلوب ملنع صعود زعيم متغطرس مزهو 
بنفسه مثل يوليوس قيصر يتلخص يف إنشاء إطار مؤسسي يقوم على الفصل بني السلطات، حيث 
يوازن كل فصيل اآلخر. وكانت استجابة ماديسون إلمكانية ظهور “موسيليين أمريكي” متمثلة يف نظام 
الضوابط والتوازنات املؤسسية اليت تضمن أن الواليات املتحدة لن تشبه أبدا إيطاليا يف عام 1922 �� 

أو روسيا أو الصني أو تركيا اليوم.
كان املؤسسون األمريكيون يتصارعون مع املعضلة املتمثلة يف حتديد مدى القوة اليت نريد أن يكون 
عليها زعماؤنا. وكانت استجابتهم مصممة لصيانة احلرية، وليست تعظيم كفاءة احلكومة. وقد اشتكى 
�� مثل ظهور برامج  التغريات  الفساد املؤسسي، يف حني أشار آخ��رون إىل  املعلقني من  العديد من 

تلفزيون الواقع ووسائل اإلعالم االجتماعي �� اليت جعلت اخلطاب العام خشنا فظا. 

منذ عام 2002، ألغى أردوغ��ان بشكل منهجي إرث الفكر الكمالي، وهو 
األيديولوجية الثورية-العلمانية اليت سادت يف تركيا يف القرن العشرين 
واليت مسيت باسم مؤسس الدولة مصطفى كمال أتاتورك. وقد كانت ثورة 
أردوغان املضادة دميقراطية “باملعنى الضيق”. فعلى الرغم من أن منتقديه 
يلومونه لكونه استبداديًا، متكن أردوغان من جذب دعم شعيب قوي، من 
 ،2002 عام  منذ  انتخابية  انتصارات  أربعة  أحدثته  ال��ذي  التأثري  خالل 

إلحداث ثورة يف النظام السياسي الرتكي.
السياسة  اإلس���الم مركز  م��ن  أن جعل  بعد  امل��ض��ادة،  أردوغ����ان  ث��ورة  أن 
الرتكية، تبدو سريالية ومعقدة وكئيبة. ففي أعقاب التغيريات اليت طرأت 
على نظام التعليم العلماني يف البالد، جُيرب عدد متزايد من الطالب على 
الدراسة يف املدارس الثانوية اإلسالمية. ويف اآلونة األخرية، ُأدخل حفيد 
من  العديد  جانب  إىل  إسالمية،  ثانوية  مدرسة  لرتكيا  األك��رب  احلاخام 

املسيحيني، يف امتحانات شهادة الثانوية العامة اليت تديرها احلكومة.
إن أسلمة تركيا، فضاًل عن تورط أنقرة يف احلرب السورية األهلية وعن 
اجلوار السيئ، مثل تنظيم »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام« )»داعش«( 
يف البلد اجملاور، كلها عوامل تعرض البالد ملخاطر جسيمة. فوفقًا لتقرير 
أحباث  مركز  وهو  العاملية”،  واالسرتاتيجية  السياسة  “معهد  عن  ص��ادر 
للقتال يف  احل��دود  تركي  مواطن  على 2000  يزيد  ما  عرَب  أنقرة،  مقره 
صفوف »داعش«. ويف األشهر العشرة املاضية، شن التنظيم أربعة هجمات 

إرهابية يف تركيا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 150 مواطنًا.
وعلى الرغم من أن تركيا، ستشهد بعد، لأسف، أسوأ تهديدات تنظيم 
قبل  العثماني  أتاتورك ضابطًا يف اجليش  كان  فقد  اإلسالمية«.  »الدولة 
انهيار اإلمرباطورية العثمانية يف نهاية احلرب العاملية األوىل. وبالتالي، 
بصفته نتاجًا للنظام العثماني، حرر تركيا وأضفى عليها بعد ذلك الطابع 
املتوسطة من  الطبقة  كان مواطنًا عاديًا من  أنه  ُيذكر  بالكامل.  العلماني 

الذين تلقوا التعليم العلماني يف املدارس احلكومية العثمانية. 
العثمانيون  ك��ان  فقد  متطورًا.  جمتمعًا  ك��ان  العثمانيني  جمتمع  أن  ُيذكر 
اخلارجية  السياسة  يف  باإلسالم  مهووسني  يكونوا  مل  ولكنهم  مسلمني، 
نفسها  العثمانية  اإلم��رباط��وري��ة  اع��ت��ربت  إنشائها،  فمنذ  الداخلية.  أو 
الغربي إىل حد كبري لدرجة  الطابع  أوروبية، وأضفت على نفسها  كقوة 
احملاكم  وأدارت  للمرأة،  التعليم  وّف��رت  عشر  التاسع  القرن  حبلول  أنها 
العلمانية، وعلمت طالبها، مبن فيهم أتاتورك، إبعاد الدين عن السياسة. 
قوة  يشكلوا  بأن  العثمانيون  أمل  ما  فدائمًا  اخلارجية،  السياسة  يف  أما 
مسلمة وأوروبية، حتى بينما كانت قوتهم تضعف يف القرن التاسع عشر. 

وإذا متكن أردوغان من إدراك الرتاث العثماني الكامن وراء تصوير الفكر 
تتمتع  أن  تركيا  بإمكان  ي��زال  فال  تفكريه،  مالمح  حي��دد  ال��ذي  الكمالي 
بفرصة االبتعاد عن سياسة األسلمة املدمرة يف الداخل وعن تهديد تنظيم 

»الدولة اإلسالمية« القادم من سوريا.

إىل أين يريد أردوغان 
أخذ تركيا؟

كينيث روغوف

جوزيف ناي
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الديمقراطية غري الليربالية أو الليربالية غري الديمقراطية؟

ب����اردة يف منطقة  ل��ن��دن - جت���ري ح���رب 
ساخنة جدا. وٌيعد العنصر اجليوسياسي 
من العناصر الرئيسية للمنافسة الطائفية 
الشرق  يف  والسنة  الشيعة  املسلمني  بني 
األوس����ط، ح��ي��ث خت���وض إي����ران ص��راع��ا 
وحلفائها  السعودية  العربية  اململكة  م��ع 

اخلليجيني من أجل اهليمنة اإلقليمية.
يف ال��وق��ت احل��ال��ي، ي��ب��دو أن اإلي��ران��ي��ني 
حيققون جناحا. ويف أعقاب قرار املرشد 
األعلى آية اهلل علي اخلامنئي الذي وافق 
على ات��ف��اق دول���ي حي��د م��ن ق���درة إي��ران 
يتم  أغ��راض سلمية، مل  النووية من أجل 
ٍازالة العقوبات الغربية حتى اآلن. ومؤخرا 
التبادل  أخ���رى على  م��رة  امل��واف��ق��ة  مت��ت 
اقتصادها  بدأ  إي��ران، حيث  التجاري مع 
نفسه،  الوقت  ويف  انتعاشا.  يعرف  املعتل 
ف��ق��د ض��م��ت إي�����ران أج�����زاء م���ن ال��ع��راق 
األمريكي-  القبول  مع  مدهش،  -بشكل 
“بالدولة  يسمى  ما  باستثناء  أحد  ال  ألن 
التصدي  ال��ق��درة على  ل��دي��ه  اإلس��الم��ي��ة” 

لذلك.
استبدال  م��اي��و/أي��ار، مت  أوائ���ل شهر  يف 
وزير النفط يف اململكة العربية السعودية، 
ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي، خب��ال��د ال���ف���احل، حليف 
عزم  على  مؤشرا  التعديل  ويعد  حملمد. 
حم��م��د ع��ل��ى اس���ت���خ���دام أس���ع���ار ال��ن��ف��ط 
كسالح ضد ٍايران وحليفتها روسيا. كٌمنتج 

بديل للعامل، وباحتياطات ال حدود هلا من 
خبس،  بثمن  لاٍلستخراج  القابل  النفط 
ميكن للمملكة العربية السعودية إغراق أو 

خنق السوق بسهولة.
السوق.  بإغراق  السعوديون  يقوم  واآلن، 
وروسيا،  إي��ران  لكبح مج��اح  يسعون  فهم 
ارت���ف���اع أس��ع��ار  وك��اله��م��ا حب���اج���ة ٍاىل 
ااٍلق��ت��ص��ادي.  النمو  على  للحفاظ  النفط 
النفط  منتجي  إفالس  السعوديون  ويأمل 
ال��ص��خ��ري يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ذي��ن 
على  أم���ريك���ا  اع��ت��م��اد  ت���راج���ع  بفضلهم 
الشرق األوس��ط. فيما أعلن حممد  نفط 
مؤخرا أن اململكة ال تهتم بأسعار النفط: 
“30 دوالر أو 70 دوالر - ال يشكل فرقا 
إي���ران وروس��ي��ا، على  أم��ا  ل��ن��ا”.  بالنسبة 
رفع  إىل  فتحتاجان  ذل���ك،  م��ن  النقيض 
سعر برميل من النفط إىل ما ال يقل عن 

70 دوالر.
وٌتعترب خطة حممد ااٍلقتصادية اجلديدة، 
رؤي��ة 2030، وال��يت كشف عنها يف شهر 
م���اي���و/أي���ار، ج��ب��ه��ة أخ����رى يف احل���رب 
ااٍلقتصادية، تهدف إىل برهنة أن اململكة 
الضغوط  ع��ن  مبنأى  السعودية  العربية 
منها  تعاني  ال��يت  الداخلية  ااٍلق��ت��ص��ادي��ة 
إيران وروسيا. وتدعو اخلطة إىل التنويع 
ثروة  إنشاء صندوق  وتتوخى  ااٍلقتصادي 
سيادية ضخم للتخفيف من تأثري اخنفاض 

إيرادات النفط واليت استخدمته الطبقة 
احلاكمة تقليديا لشراء السلم ااٍلجتماعي.

وال خت��ل��و اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة من 
اليت  اخلليج  حتويالت  أن  ٍاذ  التكاليف، 
م��ل��ي��ار دوالر س��ن��وي��ا ملصر  ب��ع��ش��ر  ت��ق��در 
تراجعت إىل حوالي 3 مليار دوالر )علما أن 
مصر تعاني من زيادة الضغط ااٍلقتصادي 
والرتاجع املذهل يف عائدات السياحة بعد 
أما متويل  األخ��رية(.  اإلرهابية  اهلجمات 

لبنان فقد توقف بالكامل تقريبا.
ب��ع��د ك��ل ه���ذا ل��ي��س م��ن ال��ص��ع��ب التنبؤ 
الباردة.  بنتائج طويلة األمد هلذه احلرب 
وال ميكن أن تكون إليران وروسيا هيمنة 
كبرية يف العامل العربي. وإذا كان الشيعة 
ق�����ادرون ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ن��ف��وذ يف 
العراق، وسوريا، ولبنان )من خالل حزب 
على  املنافسة  يستطيعوا  لن  فإنهم  اهلل(، 
نطاق أوسع، ألن حوالي 90% من العرب 
وب��ال��ت��ال��ي قد  ال��س��ن��ة،  م��ن املسلمني  ه��م 

حيالفون السعودية.
ي���ك���ون���وا أك��ث��ر  ل��ل��س��ع��ودي��ني أن  ومي���ك���ن 
ن��ض��ج��ا وأق�����ل ش��ب��ه��ة مم���ا ك���ان���وا ع��ل��ي��ه. 
بعض  املتحدة  الواليات  تأخذ  أن  وينبغي 
اخلطوات لطمأنتهم - لكنها دون ختفيف 
وتنفيذ  اإلنسان  حقوق  لتحسني  الضغط 
يف  وااٍلقتصادية  السياسية  اإلص��الح��ات 

السعودية.

من سيكسب الحرب الباردة يف 
الشرق األوسط؟

كمربيدج - كيف وصلنا إىل املرحلة احلالية؟ يف غضون أشهر قليلة، ارتفع احتمال ترشيح الرئيس دونالد 
ترامب من تكهنات سخيفة إىل احتمال مرعب. كيف ميكن لرجل له خربة سياسية ضئيلة جدا ويتجاهل 

بشكل واضح احلقائق ااٍلقرتاب من البيت األبيض هلذه الدرجة؟
يف مقال متت مناقشته بكثرة، قال أندرو سوليفان مؤخرا إن “الدميقراطية املفرطة” هي املسؤولة عن 
املتطرف  اليمني  قبل  من  جانبا  السياسية  املؤسسة  تنحية  متت  فقد  لسوليفان،  ووفقا  ترامب.  جن��اح 
املناهض للمثقفني والفكر ومن قبل اليسار املتطرف املعادي للنخبوية. ويف الوقت نفسه، عززت شبكة 
اإلنرتنت تأثري الغضب واجلهل. وأصبح ما يهم يف احلياة السياسية اليوم ليس املادة أو األيديولوجية، بل 
االستعداد إلعطاء صوت ملظامل الناس األكثر سوءا . وتتميز النظم السياسية يف أمريكا الشمالية وأوروبا 
الغربية مبكونني أساسيني. فهي يف نفس الوقت ليربالية ألنها تسعى إىل ضمان حقوق األفراد، مبا فيها 
ٍاىل  الشعبية  النظر  تقوم برتمجة وجهات  وأيضا دميقراطية ألن مؤسساتها  املهمشة،  األقليات  حقوق 
الغضب  وزاد  العاديني  للمواطنني  املعيشة  تراجعت مستويات  العقود األخرية،  لكن يف  العامة.  السياسة 
إىل  أدى  مما  قسمني،  ٍاىل  الليربالية  الدميقراطية  انقسمت  لذلك،  ونتيجة  السياسية،  املؤسسة  إزاء 
شكلني من النظام اجلديد: “الدميقراطية غري الليربالية”، أو دميقراطية بدون حقوق، و”الليربالية غري 

الدميقراطية”، أو حقوق بدون دميقراطية.

متحكمني يف  يعودوا  بأنهم مل  األطلسي  على جانيب احمليط  املواطنون  يشعر  أن  إذن  الغريب  من  ليس 
مصريهم السياسي. على كل حال يعيشون اآلن يف ظل نظام ليربالي، ولكن غري دميقراطي: النظام الذي 

حيرتم حقوقهم يف الغالب ولكن يتجاهل ميوهلم السياسية بشكل عادي.
الشعبويني  على  يتدفقون  فالناخبون  ملتطلباتهم،  تستجيب  ال  اليت  السياسية  املؤسسة  من  نفور  لديهم 
الذين يدعون جتسيد صوت الناس اخلالص. مثل ترامب، يعدون بطرح احلواجز املؤسسية جانبا -من 
وسائل اإلعالم الناقدة واحملاكم املستقلة إىل املؤسسات الدولية مثل ااٍلحتاد األوروبي أو منظمة التجارة 
العاملية- اليت تقف يف طريق اإلرادة اجلماعية.  ومن املفيد جتربة أشكال املشاركة السياسية. يف السنوات 
األخرية، أصبح التمويل التشاركي، واستطالعات الرأي التداولية، وحتى أشكال “الدميقراطية السائلة”، 
اليت تسمح للمواطنني باختيار ما إذا كانوا سيصوتون على سياسية حكومية أو تفويض تصويتهم ملن ينوب 
عنهم. وال جتدي كل هذه ااٍلبتكارات كثريا. ولكن ميكنها أن تساعد يف متهيد الطريق حنو املؤسسات اليت 

توازن بني احلقوق الفردية واحلكم الشعيب أفضل من الرتتيبات احلالية. 
و إذا أصبحت املؤسسة السياسية حتت وطأة الشعبويني وأضحت السياسة العامة حتت سيطرة التكنوقراط 
بشكل كبري، فمن غري احملتمل أن تنجح الدميقراطية الليربالية. يف هذه احلالة، فإننا قد نواجه خيارا 

مستحيال: التضحية حبقوقنا إلنقاذ الدميقراطية، أو التخلي عن الدميقراطية للحفاظ على حقوقنا

املمكنة  الصفقات  بأفضل  أعتقد،  ما  على  بريطانيا،  ف��ازت   – نيويورك 
مع االحتاد األوروبي، بكونها عضوا يف السوق املشرتكة دون االنتماء إىل 
بالتحايل على قواعد  اليورو، كما حصلت على عدد آخر من االمتيازات 
االحتاد األوروبي. لكن ذلك مل يكن كافيا لثين الناخبني يف اململكة املتحدة 

عن التصويت لصاحل اخلروج من االحتاد األوروبي. ملاذا؟
لقد تأُثر النقاش حول الربيكسيت بإشكالية اهلجرة األوروبية. واستغلت 
احلملة من أجل “املغادرة” وضع الالجئني املرتدية – من خالل صور خميفة 
لآلالف من طاليب اللجوء املتمركزين يف كاليه، احلاملني بدخول بريطانيا 
املنضبطة”  “غ��ري  اهلجرة  من  اخل��وف  أث��ار  مما   – وسيلة ض��روري��ة  بأية 

الوافدة من الدول األخرى األعضاء يف االحتاد األوروبي.
وكان قرار املستشارة األملانية أجنيال مريكل لفتح أبواب بالدها على نطاق 
ألنه  بشكل صحيح،  تقدميه  يتم  مل  ولكن  ملهمة،  التفاتة  لالجئني  واس��ع 
إزعاج  إىل  اللجوء  لطاليب  املفاجئ  التدفق  وأدى  اجل��ذب.  عامل  جتاهل 

حياة الناس اليومية يف مجيع أحناء االحتاد األوروبي.
لقد حتقق اآلن السيناريو الكارثي الذي خشيه الكثريون، مما جيعل من 
تفكك االحتاد األوروبي عملية ال رجعة فيها. وقد تكون أو ال تكون بريطانيا 
يف نهاية املطاف أفضل حاال نسبيا من الدول األخرى بعد ترك االحتاد 
األوروبي، لكن اقتصادها وسكانها سيعانون بشكل كبري على املدى القصري 
واملتوسط. فقد اخنفض اجلنيه االسرتليين إىل أدنى مستوياته يف أكثر 
من ثالثة عقود على الفور بعد التصويت، ومن املرجح أن تظل األسواق 

املالية يف حالة اضطراب. 
ومن املؤكد أن تكون هذه العملية حمفوفة مبزيد من عدم اليقني واملخاطر 
أو  املغادرة ميزة حقيقية  السياسية، ألن ما هو على احملك ليس هل يف 
وهمية لربيطانيا، بل بقاء املشروع األوروبي ككل. وسوف يفتح الربيكسيت 
لقوات مناهضة ألوروب��ا أخرى داخل االحت��اد. يف  الباب على مصراعيه 
بريطانيا حتى صرحت اجلبهة  االستفتاء يف  نتائج  تعلن  تكد  الواقع، مل 
موقف  تعزز  “فريكسيت”، يف حني  عن  أنها ستدافع  فرنسا  الوطنية يف 

الشعبوي اهلولندي خريت فيلدرز الذي أعلن “نيكسيت”.
ستعاني كل من أوروبا، مبا يف ذلك بريطانيا، من فقدان السوق املشرتكة 
ومن فقدان القيم املشرتكة اليت جاء االحتاد األوروبي حلمايتها. إن االحتاد 
األوروبي يتجه حنو التفكك الفوضوي الذي سيرتك أوروبا على أسوأ حال 

مما كانت ستكون عليه لو مل يربز االحتاد األوروبي إىل حيز الوجود.
ولكن ال ينبغي أن نستسلم لليأس. وباعرتاف اجلميع، فإن االحتاد األوروبي 
هو بنية معيبة. وبعد الربيكسيت، حنن الذين نؤمن بالقيم واملبادئ اليت 
سطرها االحتاد األوروبي جيب أن نتعاون معا حلمايته عن طريق إعادة 
بنائه كليا. وأنا شخصيا مقتنع بأن عواقب مغادرة بريطانيا ستنكشف يف 

األسابيع واألشهر املقبلة، وسوف ينضم إلينا املزيد واملزيد من الناس.

الربيكسيت 
ومستقبل أوروبا

روبرت هاريف

جورج سوروس

مونك ياشا
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حقوق

مهاجرو الحروب والفرار من املوت اىل املوت 
قضية تدفق املهاجرين والالجئني إىل الدول األوربية عن طريق البحر، الذي حتول يف السنوات 
األخرية اىل ما بات يعرف بطريق املوت بسبب كثرة احل��وادث والوفيات، التزال حمط اهتمام 
واسع خصوصا وان العديد من املنظمات الدولية وكما تنقل بعض املصادر فقد دقت ناقوس اخلطر 
حيال هذه الكوارث، اليت تؤكد مدى احلاجة إىل إعادة وضع عملية متينة لإلنقاذ يف البحر بصورة 
مكافحة  تعزيز سياسات  اليت  اجلائرة  االوربية  ال��دول  بعض  ق��رارات  ذلك  اىل  يضاف  عاجلة، 
قياسية  أرقاما  عام 2015  وقد شهد  الال جئني،  معاناة  بزيادة  ايضا  اسهم  الذي  االمر  اهلجرة 
لالجئني واملهاجرين الذين حاولوا العبور إىل أوروبا عن طريق البحر. ويعرف العامل يف العصر 
الثانية هروبا من الصراعات  العاملية  اكثر من أي وقت مضى منذ احلرب  الراهن حركة نزوح 
وخوفا من االضطهاد، وخلق تدفق املهاجرين والالجئني إىل الدول األوربية جتارة كبرية لشبكات 
تهريب البشر النشطة، اليت سعت اىل االستفادة من هذه االزمة حيث يتعرض املهاجرون الذين 
ينتظرون فرصة العبور إىل الدول االوربية إىل خماطر كبرية منا املوت يف عرض البحر وخماطر 
االحتيال وغريها، وقد أصدرت بعض املؤسسات يف وقت سابق، تقارير خاصة توثق كوارث غرق 
قوارب املهاجرين غري الشرعيني. وفيما خيص اخر تطورات هذا امللف املهم فقد أعلنت مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني “أّن هناك خماوف من وفاة حنو 700 مهاجر غري شرعي كانوا على 

الشعب  ابناء  يواصل ممارساته االجرامية حبق  البحريين  النظام  يزال  ما 
تتصاعد  التقارير  م��ن  العديد  اك��دت  حيث  امل��ش��روع��ة،  حبقوقه  املطالب 
ضد  البحرينية،  السلطات  تنفذها  ال��يت  املختلفة  القمعية  اإلج�����راءات 
امل��واط��ن��ني واس��ت��ه��داف امل��ن��ازل يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ن��اط��ق ب��ال��غ��ازات السامة 
والرصاص كوسيلة وحيدة للرد على مطالبات، هذا باإلضافة اىل العقوبات 
حبق  البحرينية  السلطات  اختذتها  ال��يت  املتشددة  القانونية  واالج���راءات 
اثار  ما  وهو  الوطن،  ارض  واالبعاد عن  ومنها سحب اجلنسية  املعارضني، 
بعض  وحبسب  احلقوقية،  واملنظمات  اجلهات  من  العديد  وخم��اوف  قلق 
التقارير فقد أشارت املنظمات احلقوقية، من بينها منظمة سنتينل للدفاع 
كندا  يف  االن��س��ان  حلقوق  ال��ع��دال��ة  ومنظمة  بايرلندا  االن��س��ان  حقوق  ع��ن 
وسالم يف بريطانيا، ان عدد املعتقلني يف سجون النظام البحريين جتاوز 
بينهم نساء واطفال مطالبة السلطات باإلفراج عن كافة  الثالثة االف من 
املعتقلني، وطالبت املنظمات احلقوقية من النظام احلاكم يف املنامة بوقف 
األساليب القمعية جتاه املعارضني واملتظاهرين السلميني واعادة اجلنسية 
املنظمات  ج���ددت  كما  ال����رأي.  ع��ن  تعبريهم  بسبب  منهم  سحبت  للذين 
احلقوقية وحبسب بعض املصادر الطلب من اجملتمع الدولي ضرورة اختاذ 
التدابري واالجراءات الالزمة لوقف قمع حرية التعبري يف البحرين، ووقف 
واملعارضني  واملدونني  والصحفيني  النشطاء  حبق  واالنتهاكات  االعتداءات 

للنظام البحريين القمعي.
وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش احلقوقية البحرين اىل “الكف عن 
ترحيل” مواطنني تنزع عنهم اجلنسية لقضايا مرتبطة “بامن الدولة”. وقالت 
املنظمة يف بيان ان “سلطات البحرين رحلت مخسة حبرينيني بدون جنسية، 

سبق جتريدهم من جنسيتهم، منذ 21 شباط/فرباير 2016”.
يف  االوس��ط  الشرق  لقسم  التنفيذي  املدير  ستورك  جو  عن  البيان  ونقل 
املنظمة اليت تتخذ من نيويورك مقرا هلا، ان “هذه الرتحيالت غري القانونية 
تفصل العائالت عن بعضها البعض وتؤدي ملعاناة بال حدود”. ورأى انه “على 
البحرين وقف الرتحيالت فورا واعادة اجلنسية ملن جّردوا منها، ال سيما 

اذا مت ذلك دون مربر او بسبب انتقادهم للحكومة”. 
بدأت  إنها  البحرينية زينب اخلواجة  الناشطة  الشأن قال حمامي  يف هذا 
تنفيذ حكم بالسجن شهرين جراء متزيقها صورة للملك. واعتقلت اخلواجة 
ثم أفرج عنها مرات عديدة منذ األحداث اليت قادتها الغالبية الشيعة يف 
البحرين عام 2011 للمطالبة بإصالحات ومتثيال أكرب يف احلكم يف اململكة 
اليت يقودها السنة. كما سبق أن أمضت اخلواجة فرتة يف السجن يف السابق.

من جانب اخر قال احملامي العام البحريين يف بيان إن حمكمة قضت بسجن 
أربعة أشخاص خلمسة أعوام بتهمة التخطيط لتلقي تدريبات على استخدام 
املتفجرات واألسلحة لشن هجمات يف اململكة. وأفاد البيان الذي نقلته وكالة 
أنباء البحرين أن عددا من املطلوبني البحرينيني فروا إىل العراق وحياولون 

جذب مواطنني آخرين لالنضمام إىل معسكرات تدريب للمتشددين.

البحرين.. مملكة 
السجون العربية..!

الفلوجة  مدينة  حت��ري��ر  عمليات  خ��الل   
إحدى مدن حمافظة االنبار غرب العراق، 
ترد أخبار من سكان املدينة ومن املدنيني 
ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن اهل����روب م��ن مناطق 
هذا  أن  “داع���ش”  ال��دول��ة  تنظيم  سيطرة 
األخري مينع خروج املدنيني وجيربهم على 
البقاء فيها رغم احتدام املعارك مع القوات 
وحسب  ه��ذا  ليس  ال��ع��راق��ي��ة.  احلكومية 
جتميع  إىل  اإلرهابي  التنظيم  يعمد  إمنا 
املدنيني من األطفال والنساء وكبار السن 
يف وسط املدينة لالحتماء أو “ترتس” بهم 
التقدم  م��ن  احلكومية  ال��ق��وات  منع  بغية 

وحترير املدينة... 
األمم  بعثة  تقرير سابق ص��ادر عن   ويف 
امل��ت��ح��دة مل��س��اع��دة ال���ع���راق وامل��ف��وض��ي��ة 
اإلنسان  حلقوق  املتحدة  لأمم  السامية 
وبشكل ممنهج  “ف��رض  داع��ش  تنظيم  أن 
يف  املدنيني  على  سلوك  وق��واع��د  أحكاما 
يشكل  مب��ا  لسيطرته  اخلاضعة  املناطق 
خ���رق���ا جمل���م���وع���ة م����ن ح���ق���وق اإلن���س���ان 
ضمنتها  ال����يت  األس���اس���ي���ة  واحل����ري����ات 
بينها  وم��ن  والعراقية،  الدولية  القوانني 
احل����ق يف احل���ي���اة واحل�����ق يف احمل��اك��م��ة 
والتعبري  الديين  املعتقد  وحريات  العادلة 

والرأي والتجمع واالنتماء واحلركة”.
يف مناطق النزاعات املسلحة الدولية منها 
وغري الدولية، تلجأ بعض أطراف النزاع 

إىل وض���ع امل��دن��ي��ني ال��ع��زل م��ن األط��ف��ال 
وال��ن��س��اء وال��ش��ي��وخ، وك��ل م��ن ال ط��اق��ة له 
والقواعد  القتالية  املواقع  يف  القتال  على 
العسكرية بهدف منع العدو من التقدم أو 

فرض شروط لالستسالم.
 والشك أن القانون الدولي اإلنساني مينع 
أو  للمدنيني  التعرض  من  النزاع  أط��راف 
إىل  وي��دع��و  ح��رب��ي��ة،  ل��غ��اي��ات  استغالهلم 
العنف  أشكال  ضد  وحايتهم  احرتامهم 
مجيع  يف  معاملتهم  وجي���ب  امل����ربرة  غ��ري 
كل طرف  “على  إنسانية  معاملة  األوق��ات 
يف النزاع أن ُيفرق يف مجيع األحوال بني 
واملقاتلون فقط ميكن  واملقاتلني،  املدنيني 
أم���ا السكان  ل��ل��ه��ج��وم،  ي��ك��ون��وا ه��دف��ًا  أن 
امل���دن���ي���ون ف���ال جي����وز أن ي���ك���ون���وا حم��اًل 
والتهديد  العنف  أعمال  و”حتظر  للهجوم” 
الرامية إىل بث الذعر يف صفوف السكان 
امل��دن��ي��ني”. وم��ن األم��ث��ل��ة ال��يت دار حوهلا 
نقاش الفقهاء، ترتخُّس العدو ببعض أفراده 
من غري املقاتلني، كالنساء، واألطفال، أو 
اختاذه بعض املسلمني درعًا بشريًا حيتمي 
به. ففي ح��االت الضرورة اليت ال بد من 
تشخيصها بدقة من قبل احلاكم الشرعي، 
قتال  الفقهاء  أج��از  ال��ع��ادل،  اجملتهد  أي 
العدو املترتِّس، وإن كانت الدروع البشرية 
غري مقصودة بعمليات القتال أصاًل. فإذا 
حتقق غرض السيطرة على مقاتلي العدو، 

فال حاجة إىل مهامجة من اختذهم هؤالء 
دروعًا بشرية. 

ل��رباءة  تأمينًا  األك��ث��ر  أن احل��ك��م  وم���راده 
ال��ذم��ة ل��ي��س ق��ت��ل ال��ص��ب��ي��ان، واجمل��ان��ني، 
والنساء، مطلقًا، سواء كانوا من املشركني 
أو من املسلمني، بل قتلهم بشروط، وهي: 
يتوقف  أن  ال��ع��دو.2-  بهم  يترتس  أن   -1
احل��رب  ك��ان��ت  إذا  ق��ت��ل��ه��م.3-  على  الفتح 
العدو  غلبة  خافوا  إذا  قائمة.4-  ت��زال  ال 
أن  بل  على املسلمني. 5-أن ال يقصدوهم 

يقصدوا قتل من خلفهم من املشركني.”
نلخص ماتقدم :

ال جي���وز أن ي��ك��ون ال��س��ك��ان امل��دن��ي��ون   •
حم���اًل ل��ل��ه��ج��وم، وحت��ظ��ر أع��م��ال العنف 
بث  إىل  أس��اس��ًا  ال��رام��ي��ة  ب��ه  التهديد  أو 
على  جيب  املدنيني•  السكان  بني  الذعر 
أطراف النزاع اختاذ االحتياطات الالزمة 
حل��م��اي��ة م��ا حت��ت س��ي��ط��رت��ه��ا م��ن سكان 
مدنيني وأفراد وأعيان مدنية من األخطار 
النامجة عن العمليات العسكرية• جيب أن 
ال��ن��زاع إىل نقل م��ا حتت  تسعى أط���راف 
واألف��راد  املدنيني  السكان  من  سيطرتها 
املدنيني واألعيان املدنية بعيدًا عن املناطق 
جيب على  العسكرية•  اجملاورة لأهداف 
أه��داف  إقامة  تتجنب  أن  النزاع  أط��راف 
بالسكان  املكتظة  املناطق  داخل  عسكرية 

أو بالقرب منها. 

تمرتس العدو باملدنيني 
“نموذج الفلوجة”

منت ثالثة قوارب ُوجد حطامها جنوبي إيطاليا خالل األيام القليلة املاضية”. وأوضحت الناطقة 
البحرية  أنقذت  انقلبت  سفينة  من  مفقود   100 حنو  هناك  “أّن  سامي  كارلوتا  املفوضية  باسم 
اإليطالية عددًا كبريًا من ركابها”، مضيفًة أن” هناك 550 آخرين يف عداد املفقودين، كانوا على 

منت قارب آخر انقلب ايضا.
من جانب اخر قالت البحرية اإليطالية إن السفينة فيجا التابعة هلا انتشلت 45 جثة من البحر 
املتوسط قرب زورق مطاطي نصف مغمور بينما مت إنقاذ أكثر من 2000 من قوارب تقل مهاجرين 

مع رصد زيادة يف عدد املهاجرين الوافدين على أوروبا عرب إيطاليا.
اللجوء  الالجئني لتشجيعهم طاليب  املدافعني عن  باللوم على  ألقت اسرتاليا  على صعيد متصل 
احملتجزين يف خميمات نائية للقيام بأفعال تؤذي النفس بعدما أضرمت امرأة النار يف نفسها بينما 

جددت األمم املتحدة انتقادها لسياسة اهلجرة يف أسرتاليا.
اىل جانب ذلك حياول اطباء شرعيون ونشطاء يف منظمات انسانية حتديد هويات مهاجرين قضوا 
اثناء حماولتهم العبور حبرا من منطقة كاليه يف الشمال الفرنسي اىل بريطانيا، وتأمني دفن الئق 
هلم. فمنذ حزيران/يونيو من العام 2015، قضى حنو ثالثني مهاجرا، منهم من قضى غرقا، او 

مسه التيار الكهربائي يف النفق الواصل بني فرنسا وبريطانيا حتت حبر املانش.
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املسؤولية الجنائية عن جرائم القتل 
واالعتداء التي تطال املتظاهرين

 ال شك إن هنالك فلسفة من وراء حركة 
وال��يت حتولت  األخ���رية  العراقي  ال��ش��ارع 
إىل شبه الثورة الشعبية، أال وهي التعبري 
وهو  والفساد،  للظلم  الرافضة  ذات��ه  عن 
العدالة واإلص��الح،  ينشد  كأي شعب حر 
جيد اليوم نفسه يعيش أوضاعًا مأساوية 
اطناب  يف  ي��ض��رب  ال���ذي  الفساد  بسبب 
الدولة واحملاصصة احلزبية والفئوية اليت 
لتمثيل  ال��ت��واف��ق  حكومة  ب��ربق��ع  تربقعت 
على  اهليمنة  وتصاعد حماوالت  املكونات 
من  ال��دك��ت��ات��وري��ة  إن��ت��اج  وإع����ادة  السلطة 

جديد.
ال��رأي والتعبري من  الثابت ان حرية  ومن 
أهم حقوق وحريات الشعب العراقي اليت 
كفلها الدستور العراقي لعام 2005 باملادة 
تكفل  ان  العامة  السلطات  وعلى   ،)38(
التظاهر  ح��ري��ة  مم��ارس��ة  سبل  ل��أف��راد 
تكون  ان  ال  السلمي  والتجمع  واالعتصام 
ان  الشعب  وألف���راد  ل��ذل��ك،  املعرقل  ه��ي 
يعربوا عما يؤمنوا به بكل الوسائل السلمية 
واآلداب  العام  النظام  مع  يتعارض  ال  مبا 
العامة، ومن مصاديق كفالة ذلك تهيئة كل 
املستلزمات األمنية واملكانية ملمارسة تلك 
األجهزة  احلكومة  تستغل  إن  ال  احل��ري��ة 
األمر  وه��و  املتظاهرين،  لضرب  األمنية 
الذي يقيم املسؤولية األخالقية والسياسية 
اجلنائية  املسؤولية  ع��ن  فضال  للحكومة 

حب��ق ك��ل م��ن أم���ر ب��ت��ف��ري��ق امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
اتفق  أو  أو حرض  من ساعد  وكل  بالقوة 
على شيء من ذلك بل وحتى من تكتم على 
اإلج��راءات التعسفية حبق املنظمات غري 
احلكومية أو األحزاب الطاحمة للتغيري أو 
وسائل اإلعالم اليت تتصدى لقوى الفساد.
 وي��ع��د ال��ت��ص��دي ب��ال��ق��وة امل��ادي��ة ل��أف��راد 
تنطبق  جنائية  جرمية  وحب��ق  يعد  العزل 
العراقي  العقوبات  ق��ان��ون  أح��ك��ام  عليها 
وميكن  امل��ع��دل   1969 لسنة   )111( رق��م 
وذوي  واملتضررين  للضحايا من اجلرحى 
املتسببني  حبق  ال��دع��اوى  حتريك  القتلى 
أمر  كل من  أم��ام احملاكم اجلزائية، على 
بإطالق النار وكل من ساعد أو اتفق معه 
بإمكانه احليلولة  ك��ان  وك��ل من  ذل��ك  على 
دون ذلك اال انه مل يتخذ من اإلج��راءات 
م��ا ي��ل��زم، وه���و األم���ر ال���ذي أك���ده ق��ان��ون 
 )19( رق��م  العراقي  العسكري  العقوبات 

لسنة 2007 يف املادة )24(.
يف خ���ت���ام م����ا ت���ق���دم ل���ن���ا جم���م���وع���ة م��ن 
والربملان  للحكومة  بها  نتقدم  التوصيات 
البلد  يف  األمنية  القوى  وجلميع  العراقي 

علها تكون منهج يتبع مستقباًل:
 حرية التعبري عن الرأي بكل الوسائل حق 
ألبناء  والدستورية  الطبيعية  احلقوق  من 
والربملان  احلكومة  على  العراقي.  الشعب 
حرية  ممارسة  مستلزمات  مجيع  توفري 

ال���رأي م��ن ق��ان��ون ح��ري��ة ال��ت��ظ��اه��ر. على 
املؤسسة  اإلنسان  العليا حلقوق  املفوضية 
-102( امل��واد  العراقي  الدستور  مبوجب 
103( والقانون رقم )53( لسنة 2008 ان 
التصدي جلميع  الفاعل يف  دوره��ا  تأخذ 
حماوالت النيل من حقوق وحريات الشعب 
التظاهر  ح��ري��ة  وب��اخل��ص��وص  ال��ع��راق��ي 
اجلمهورية  رئيس  على  السلمي.  والتجمع 
وأعضائه  جلانه  بكل  العراقي  وال��ربمل��ان 
ت��رك ال��ع��امل االف��رتاض��ي وع���دم االكتفاء 
باتت  ال��يت  واالستنكار  الشجب  بعبارات 
األط��ف��ال يف  ت��ردده��ا  امل��ع��س��ول��ة  كلماتها 
األزقة والشوارع واختاذ اخلطوات الالزمة 
ملطالب  باالستجابة  وتنفيذيًا  تشريعيًا 
للقوات  ال��ع��ام  القائد  على  الشعب.  أب��ن��اء 
حتمل  والداخلية  الدفاع  ووزي��را  املسلحة 
واخلروج  واألخالقية  املهنية  مسؤولياتهم 
ع��ل��ى امل����أ ب���إع���الن أمس�����اء امل��ش��رتك��ني 
واإلج���راءات  املتظاهرين  على  باالعتداء 
تبقي  ان  احلكومة  على  حبقهم.  املتخذة 
ومعتقلي  السياسيني  املعتقلني  سجلها من 
ال�����رأي ن��اص��ع ال��ب��ي��اض ب���إط���الق س���راح 
املتظاهرين العزل الذين مل يرتكبوا عماًل 
ف��ورًا. على احلكومة  العام  للنظام  خمالفًا 
النفوس  لتهدأ  عاجل  وك��إج��راء  وال��ربمل��ان 
وذويهم  للضحايا  عاجلة  تعويضات  إقرار 

من قتلى ومصابني.

أنسنة كرة القدم يف عصر العنصرية 
اليت استطاعت وحبسب  الوحيدة  العبة  العاملية، فهي  االلعاب  اهم  واح��دة من  القدم  لعبة كرة  تعد 
بعض اخلرباء كسر احلواجز واحلدود وحتقيق الكثري من املنجزات، اليت عجزت عن حتقيقها القوى 

العظمى بكل ما متتلك من امكانات وقدرات.
حيث اثبتت االح��داث االخ��رية اليت شهدها العامل من عنف واعمال ارهابية طالت عشاق وحميب 
كرة القدم ان هذه اللعبة االنسانية اليت اصبحت االساس الذي يوحد اجلميع يف الشرق والغرب، يف 
وقت يسعى فيه بعض الساسة واالعالميني ومن خالل خطابهم التحريضي اىل بث مسوم التفرقة 
والطائفية من اجل حتقيق منافع ومكتسبات خاصة، وعلى الرغم مما تقدم فان هذه وكما يرى بعض 
القدم فقد  وازم��ات مستمرة، وفيما خيص بعض اخبار كرة  ايضا مشكالت كثرية  تعاني  املراقبني 
اتهم الالعب الدولي الفرنسي السابق إريك كانتونا، مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم حاليا ديدييه 
ديشان بالعنصرية يف اختيار الالعبني للمشاركة يف كأس أوروبا 2016 اليت تستضيفها فرنسا من 
10 حزيران/يونيو حتى 10 متوز/يوليو، الستبعاده الالعبني كريم بنزمية وحامت بن عرفة “بسبب 

أصوهلما األفريقية”.
اىل جانب ذلك وعلى وقع نهائي دوري ابطال اوروبا، استذكر املئات من انصار واعضاء رابطة ريال 
مدريد يف ليلة حزينة زمالءهم واصدقاءهم الذين سقطوا بهجوم مسلح قامت به جمموعة ارهابية 

استهدفت فيه مقهى تتخذ منه رابطة انصار الفريق امللكي مقرا هلا يف الثالث عشر من ايار/مايو. 
وما بني مشاعر احلزن واالسى ومشاعر الرتقب بفوز فريقهم امللكي، جتمع املئات من انصار ريال 
مدريد إلقامة حفل تأبيين يف مدينة بلد )80 كلم مشال بغداد( جاء متزامنا مع اقامة املباراة النهائية 

لدوري االبطال مع اتلتيكو مدريد حيث تابع هذه املواجهة ما يقارب من اربعمئة مشجع للريال.
انكلرتا اىل تعزيز ميزانياتها  الذي تتحضر فيه االندية الكربى يف  الوقت  على صعيد متصل ويف 
بطال  ليسرت  توج  سييت.  ليسرت  غري  التلفزيوني،  النقل  لعائدات  اجلديد  التوزيع  بفضل  الضخمة 
للدوري املمتاز للمرة االوىل يف تارخيه رغم ان فريقه مل يكلفه اكثر من 50 مليون جنيه اسرتليين، يف 
حني ان مانشسرت يونايتد سيغيب عن دوري ابطال اوروبا املوسم املقبل وجاره اللدود مانشسرت سييت 
سيضطر خلوض امللحق من اجل الوصول اىل دور اجملموعات مع ان تكلفة فريقيهما وصلت معا اىل 

حوالي 800 مليون جنيه اسرتليين.
اما الصني فتنفق مليارات الدوالرات لتحقيق حلم الرئيس شي جينبينغ يف استضافة البالد دورة كأس 
العامل وصوال يوما ما اىل الفوز بهذه الكأس. غري أن هذا السيل من االموال النقدية ال يستطيع شراء 
املكون االساسي يف هذا اجملال: الشغف بهذه اللعبة. وهذا الشرط اساسي العداد برنامج تدريب رفيع 

املستوى على النطاق الوطين حبسب اخلرباء.

تشهد مصر يف ظل احلكومة احلالية وحبسب بعض التقارير تراجع كبري يف 
ملف احلريات وحقوق اإلنسان حتت شعار حماربة االرهاب والتطرف، وتتهم 
منذ  واسعة  انتهاكات  بارتكاب  املصرية  السلطات  اإلنسان  مجاعات حقوق 
إعالن اجليش عزل الرئيس السابق حممد مرسي املنتمي جلماعة اإلخوان 
االنتفاضة  بعد  املكتسبة  احل��ري��ات  بتقييد  احلكومة  تتهم  كما  املسلمني. 

الشعبية اليت أطاحت بالرئيس السابق حسين مبارك عام 2011.
وبني تقرير صادر عن املنظمة العربية حلقوق اإلنسان يف بريطانيا خيص 
انتهاكات حقوق اإلنسان يف مصر خالل العام 2015.  أن السلطات املصرية 
القمع  أساليب  بعض  تطور  م��ع  ت��وق��ف،  دون  ال��دم��وي  نهجها  يف  استمرت 
وبالغ،  قاصر  بني  تفرقة  دون  املصريني،  من  أوسع  فئات  لتشمل  وتوسعها 
رجل وامرأة. وذكر التقرير أن العام 2015 شهد مقتل 267 شخصا خارج 
ق��وات األم��ن املصرية يف خمتلف حمافظات مصر،  يد  القانون على  إط��ار 
عدا حمافظيت مشال وجنوب سيناء. وأشار إىل أن األمن املصري قتل 62 
شخصا باستخدام القوة املميتة يف مواجهة جتمعات سلمية بينهم 6 قصر 
و3 نساء، كما ٌقتل 46 شخصا بالتصفية اجلسدية، باإلضافة إىل وفاة 159 
أو  املتعمد  الطيب  اإلهمال  ج��راء  املختلفة؛  االحتجاز  مقار  داخ��ل  حمتجزا 
التعذيب أو سوء أوضاع االحتجاز والفساد يف إدارة السجون. وباإلضافة إىل 
ما سبق، فقد تعرض 38 شخصا للقتل يف ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم 
تتوافر أدلة  ِقبل األمن املصري دون أن  نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من 
كافية حول مقتلهم، ويف املقابل امتنعت السلطات املعنية عن اختاذ أي إجراء 
املنظمة.  بيان  للقانون، حبسب  الوقائع وفقا  تلك  للتحقيق يف  جاد وحمايد 
وأضاف التقرير أنه خالل الفرتة ذاتها، بلغ عدد األشخاص الذين تعرضوا 
انتماءهم  الداخلية  وزارة  ادعت   11877 بينهم  معارضا،   17840 لالعتقال 
إىل 171 خلية إرهابية ، ومن بني أولئك املعتقلني 235 قاصرا على األقل، 

و73 امرأة وفتاة.   
أي��دت حكما  إن حمكمة  ق��ال مصدر قضائي يف مصر  على صعيد متصل 
بعد  أربعة رج��ال شرطة ملدة ثالث سنوات  أخ��رى بسجن  أصدرته حمكمة 
بالقاهرة  ش��رط��ة  قسم  داخ���ل  حمتجز  بتعذيب  تتصل  قضية  يف  إدان��ت��ه��م 
دافع  رئيسا ملصر،  انتخابه  من  عامني  وبعد  الشأن  هذا  ويف    .2012 عام 
الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سياسته التسلحية الطموحة، متطرقا إىل 
عن  نفسه  الوقت  ومدافعا يف  األوس��ط،  الشرق  اليت حتتدم يف  النزاعات 

سجله يف جمال حقوق اإلنسان الذي يتعرض النتقادات مستمرة.
اىل جانب ذلك قالت منظمة “العفو الدولية” إن دوال من االحتاد األوروبي 
اليت   12 يف  ال��دول  ه��ذه  وحصرت جمموع  مصر.  مع  القمع”  يف  “تتواطؤ 
تصدر هلا “أسلحة ومعدات الشرطة” إضافة إىل أجهزة متطورة تستخدم 

يف مراقبة املواطنني.

مصر.. جمهورية 
القمع العربية!

د. عالء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

عبد االمري رويح 
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عنف

)اث��ن��ني منهم اط��ف��ال( و11  مخسة ش��ه��داء 
يف  مفخخة  سيارة  تفجري  حصيلة  مصابا 
املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  املوظفني  حي 
“داعش”  تنظيم  أعلن  فقد  متوقع  هو  وكما 
بيان  االره��اب��ي يف  اهل��ج��وم  ع��ن  مسؤوليته 
ُن��ش��ر ع��ل��ى م��وق��ع ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي 
“تويرت” وتداوله العديد من أنصار التنظيم.

التفجري  ه��ذا  ان حي��دث  مستغربا  يكن  مل 
بطبيعة  بعضها  تتعلق  الس��ب��اب  االره��اب��ي، 
ال��ع��م��ل��ي��ات االره���اب���ي���ة ل��ت��ن��ظ��ي��م داع����ش، 
واالخ�����رى م��رت��ب��ط��ة ب����االج����راءات االم��ن��ي��ة 
العراقية املتخذة ملواجهة التهديدات االمنية 
سيما  ال  العراقية  احملافظات  خمتلف  يف 
وشهر  اآلم��ن��ة.  احملافظات  على  احملسوبة 
للجماعات  ف��رص��ة  امل��ب��ارك ميثل  رم��ض��ان 
يف  علمتنا  كما  نشاطاتها  لزيادة  االرهابية 
بذلك جتمعات  مستغلة  السابقة،  السنوات 
املواطنني يف اماكن وازمنة حمددة للتسوق 

وشراء بعض احلاجيات الرمضانية.
ال ميثل  ك��رب��الء  تفجري  ان  ال��ب��ع��ض  ي��ظ��ن 
ارهابية حدثت  تفجريات  مع  مقارنة  شيئا 
يف بغداد مؤخرا واكربها تفجريات مدينة 
اهمية  م��ع��ي��ار  ان  اع��ت��ب��ار  ع��ل��ى  ال���ص���در، 
ان  اال  الضحايا،  ع��دد  يف  تكمن  التفجري 
ما حدث يف كربالء املقدسة خمتلف متاما 
واس��ت��ه��داف  “رم��زي��ت��ه”  يف  تكمن  فضربته 
داع����ش مل��دي��ن��ة ك���رب���الء يف ال���وق���ت ال���ذي 

ي��ش��ت��د اخل���ن���اق ع��ل��ي��ه يف ال��ف��ل��وج��ة يعطي 
مقاتليه دفعة معنوية باعتبار انهم ال يزالون 
االسرتاتيجي  العمق  استهداف  يتسطيعون 
للجنوب العراقي وكربالء اليت باتت مركز 
العاملي النطالق مواقف املرجعية  االهتمام 
من على منرب مجعتها، وما تعنيه من فتوى 

اجلهاد الكفائي ضد داعش.
كان فرصة هلزمية االعالم  تفجري كربالء 
على  بدموعه  العامل  اشعل  ال��ذي  اخلليجي 
اطفال الفلوجة من دون دليل ملموس، لكن 
وسائل االعالم العراقية مل حتسن التصرف 
كما عاهدتنا على عدم االكرتاث اال ملا يهم 
مصاحل مموهلا، وسياسات الدول الداعمة 
هلا، فمشهد استشهاد الطفلني “علي وليان” 
الذين استشهدا نتيجة االعتداء االرهابي مل 
مجهور  وطبيعة  الكافية،  بالتغطية  حيضيا 
االنسانية  باملشاهد  تتاثر  االع��الم  وسائل 
ال��ع��اط��ف��ي��ة وم��ؤس��س��ات��ن��ا االع��الم��ي��ة ال��يت 
تعودت على الشحن العاطفي طوال سنوات 
الوقت  حي��ني  حينما  فجأة  تتوقف  جندها 
لذلك، وكان باالمكان الرتكيز على اجلوانب 
االن��س��ان��ي��ة هل���ذه االع����ت����داءات االره��اب��ي��ة، 
مواقع  بعض  على  اقتصرت  تغطيتها  لكن 

التواصل االجتماعي فقط.
ال نود التذكري بان داعش حياول فتح جبهة 
جديدة نتيجة خسائره يف امليدان، لكن على 
حذرة  تكون  ان  العراقية  االمنية  القيادات 

واالنتباه،  اليقضة  من  عالية  درج��ة  وعلى 
املدينة.  نفس  يف  انفجارات  ح��دوث  خشية 
فاجلماعات االرهابية عودتنا انها تستهدف 
يف االم��اك��ن واالزم��ن��ة غ��ري امل��ت��وق��ع��ة، ويف 
املكان  نفس  لتضرب  تعود  االح��ي��ان  بعض 
زم��ان  او تفجري يف  م���زدوج  بتفجري  س��واء 
او  االي����ام  ب��ف��ارق  االول  للتفجري  م��ق��ارب 
بغداد  االرهابية يف  واالعتداءات  االسابيع، 

شاهد على هاتني االسرتاتيجيتني.
يف  العراقية  االمنية  االجهزة  اردت  ما  اذا 
منع  العراقية  امل��دن  من  غريها  او  كربالء 
االستفادة  فعليها  االمنية  تكرار اخلروقات 
من الدعوات املستمرة العادة تقييم اخلطط 
شاملة  مراجعة  وعمل  باستمرار،  االمنية 
املسؤوليات  وحتديد  االمنية  االجهزة  ملهام 
بشكل واضح مينع التداخل وبالتالي تضييع 
اجلهد  تشتيت  وبالتالي  املسؤولية  بوصلة 
رمزا  االم��ين. والن مدينة كربالء اصبحت 
ل��ل��ح��رب ض��د داع���ش ك��م��ا اس��ل��ف��ن��ا، فضال 
من  تعاني  االرهابية  اجلماعة  هذه  ان  عن 
صنوفها  جبميع  العراقية  القوات  ضربات 
الصغرى  “ال��ع��اص��م��ة  ال��ف��ل��وج��ة  م��دي��ن��ة  يف 
االع��ت��داء  ه��ذا  ي��ات��ي  االره���اب���ي”،  التنظيم 
قيد  على  داعش  استمرار  ليؤكد  االرهابي 
االره�����اب ب��ل وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ض���رب عمق 
اجل��ن��وب ال��ع��راق��ي ال���ذي ط��امل��ا ظ��ل عصيا 

على التنظيمات االرهابية.

تفجري كربالء ورمزية الزمان واملكان

النساء املقاتالت.. حقوق تقتلها الحروب
يف ظل استمرار احلروب وتفاقم الصراعات واملشكالت الدولية، تزايد عدد النساء املقاتالت يف اجليوش 
النظامية و بعض التنظيمات واجلماعات املسلحة، حيث تشارك النساء وكما تنقل بعض املصادر، بفعالية 
يف كثري من النزاعات املسلحة يف شتى أحناء العامل، وكانت احلرب العاملية الثانية قد سلطت الضوء على 
دور النساء، وهو دور متثل أساسا يف قوات االحتياط واإلسناد والعمل يف مصانع الذخرية، إضافة إىل 
املشاركة املباشرة يف القتال ويف مجيع اإلدارات والوحدات العسكرية. فتشكل النساء 8% من مجلة أفراد 
القوات املسلحة، وتعاظم دورهن بعد احلرب العاملية الثانية، فزاد عدد امللتحقات طوعا أو كرها بالقوات 
املسلحة. فعلى سبيل املثال تشكل النساء 14% من مجلة أفراد القوات املسلحة يف الواليات املتحدة، وكان 
عدد النساء األمريكيات املشاركات يف حرب اخلليج الثانية 1991/1990 أربعني ألف امرأة. ويف كثري من 
حروب التحرير أو حروب العصابات قامت النساء بدور أساسي، ففي نيكاراغوا قدرت النساء يف جيش 
الساندنستا ب� 30%، ويف السلفادور كن 25% من قوات جبهة فاريبوندي مارتي للتحرير الوطين. وقد 
أظهرت احلاالت اليت وقعت يف رواندا أن النساء جتاوز دورهن بالقتال والتحريض واإلسناد والرعاية 

وإعداد الطعام، إىل املشاركة يف اجملازر وأعمال اإلبادة اجلماعية اليت وقعت.
اثار سلبية  العاملية ملا هلا من  العديد من املنظمات  النساء املقاتالت قلق وخماوف  اثارت ظاهرة  وقد 
االقتصادي  ال��دور  تغري  مثل  النساء.  حياة  على  بالغ  تأثري  إىل  املسلحة  النزاعات  حيثتؤدي  خطرية، 

واالجتماعي، وتفكك األسر، والعمل يف التسول والدعارة. 
يف هذا الشأن تضطر املقاتالت يف صفوف متمردي قوات “فارك” يف كولومبيا اىل التخلي عن اطفاهلن 
وايكال مهمة تربيتهم اىل اقارب او قرويني جمهولني، وجل ما تتمناه كثريات منهن حاليا هو انتهاء النزاع 

املستمر منذ عقود للتمكن من عيش امومتهن بشكل طبيعي.
من جانب اخر استجابت مئات من الفتيات لدعوة للتجنيد  يف اجليش السوري عرب ملصقات ضخمة 
وحلة إعالنية. ويف حي جوبر يف شرق دمشق، جتلس امرأتان بلباس عسكري على األرض، حاملتني 
بندقيتني روسيتني، تراقبان أهدافا حمتملة من موقعهما احملصن: إنهما من أفضل القناصات يف كتيبة 

املغاوير للبنات يف احلرس اجلمهوري السوري.
على صعيد متصل طرح وزير الدفاع التونسي فرحات احلرشاني، خالل حوار له يف إذاعة “موزاييك 
إف إم” اخلاصة، مسألة مشاركة املرأة التونسية يف اخلدمة العسكرية اليت ينص عليها الدستور، وذلك 
يف إطار مواجهة التحديات األمنية واالقتصادية اليت تواجهها تونس اليوم. وصرح احلرشاني إلذاعة 
“موزاييك إف إم” اخلاصة “إن الدستور التونسي يقول إن اخلدمة الوطنية واجب على كل مواطن )...( 
جيب تنظيم هذا الواجب ليطبق على كل املواطنني معناها بنات وأوالد. وبالتالي حان الوقت لنعمق هذه 

املسألة وندرسها”.

الباحثني منغمسون ال يشاؤون مطلقًا مراجعة أفكارهم، بعد  إنَّ كثريًا من 
للدين  رت  نظَّ اليت  واإلحلادية  اإلستشراقية  الكتب  من  جاهزًة  تلقوها  أن 
يف اجملال الغربّي، وكانت منطلقًة من العقد التأرخيية اليت حكمت عالقة 
اإلنسان الغربيِّ املتطلِّع إىل احلرية وحياة العلم اجلديد مع الكنيسة اليت 
مل تأُل جهدًا يف وضع العراقيل أمام هذا النزوع مما هو معروٌف يف الكتب 
اليت أشبعت هذا املوضوع حبثًا ودراسًة، سواٌء يف اجملال الغربيِّ نفسه، أو يف 
اجملال اإلسالميِّ الذي ال ميكن النظر إليه من الزاوية العقائدية اخلالصة، 
حيث يكون اإلحنياز إىل الدين وتفسريه تفسريًا إهليًا منسجمًا مع معطى 

الوحي والتنزيل تامًا.
وليس  العاملية  احلضارة  على  الكبري  اخلطر  هي  اإلسالمية  األصولية  إنَّ 
الغربية فقط حبسب رأي هؤالء، فليكن األمر كذلك، ولكن أليس من املنطقيِّ 
لٌة من السماء ال حتتمل نقاشًا من  آيٌة منزَّ أن منتحن هذا الفرض، أم أنه 

أحد؟.
ُيعدخُّ مسؤواًل عن  العامل، فلننظر من  تعالوا معي إىل مسألة السالم يف  ثمَّ 
قطع دابره يف مجيع أرجاء املعمورة يف شرقها وغربها، ومشاهلا وجنوبها، 
ون  الذين يصلخُّون ويصومون وحيجخُّ العشرين، هل هم املسلمون  القرن  طيلة 
ويؤمنون بفريضة اجلهاد طبقًا للقواعد الشرعية اليت أرساها القرآن وُسنَّة 
الغربية اليت  بيته املعصومني ع، أم هي أمريكا والسياسة  النيبِّ ص وأهل 
ال تشاء أن ختطَّ هلا مسارًا آخر غري املسار األمريكيِّ الذي أصبح العديد 
من املفكِّرين والفالسفة األمريكان ، فإذا كان اجلواب هو األوَّل فليس من 
مع  الصراع  أسباب  يغذِّي  ال��ذي  هو  األضعف  املوقف  ذو  يكون  أن  املعقول 
ج مبختلف أنواع األسلحة األسطورية الفتاكة، اذن تلك  اجلانب القويِّ املدجَّ

نتيجٌة غري معقولٍة بالطبع.
ة األقوى يف نظر األخوة الليرباليني  مع ذلك، فإنَّ احلقَّ ال بدَّ أن يكون من حصَّ

العرب يف الواقع، 
هذا هو النهج الذي يتبعه الكتاب الليرباليون العرب يف تربير األمور عندما 
ال جي��دون مندوحًة من اإلع���رتاف مبا هو م��وج��وٌد هناك يف أمريكا أو يف 

دة. الغرب عمومًا من األصوليات الدينية املسيحية املتشدِّ
وهل الليربالية مربَّأٌة من النزعات املضادَّة للسالم واحلرية وما إىل ذلك من 
املفاهيم اليت ينادون بقدسيتها ليل نهار وهم عمٌي صمٌّ بكٌم عّما يقوم به هذا 
العامل الليرباليخُّ نفسه من إشعال احلروب يف كلِّ بقاع األرض تقريبًا، ناهيك 
عّما تتسبَّب به النظم الليربالية ذاتها يف داخل بلدانها من املظامل اإلجتماعية 
اليت تندخُّ عن أن يستوعبها احلديث يف هذه املقالة، فإذا كانت الليربالية على 
هذا القدر من البشاعة من التفكري باحلروب وإثارة البغضاء والشحناء بني 
األمم يف الزمن الراهن، فلماذا كلخُّ هذا احلديث املغالط عنها لإلعالن عن 

إنسانيتها وبغضها لكلِّ ما هو مناهٌض للحرية أو السالم؟!.

العقُل األصوليّ بني 
الليربالية واإلسالم

د. باسم املاضي الحسناويّ

مسلم عباس
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 يف ظل أزمة سياسية معقدة يعيشها العراق 
تأتي هجمات الثالثاء الدامي اليت ضربت 
عدة أسواق يف بغداد وأدت إىل وقوع مئات 
ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى، ك��م��ؤش��ر خ��ط��ري على 
من  ولرتفع  األم��ين  الوضع  وت��ردي  انتكاس 
مستويات التوتر يف الشارع العراقي ولتزيد 
من حالة الغموض والاليقني مبآالت الوضع 
يف العراق. وتأتي هذه اهلجمات بعد هجمات 
مماثلة دامية استهدفت مدينة الصدر معقل 
أعلن  وال���يت   ، الشعبية  وح��اض��ن��ت��ه  ال��ت��ي��ار 

تنظيم الدولة-داعش مسؤوليته عنها. 
التيار  أن  ن��درك  قلياًل  ال��وراء  اىل  وبالعودة 
ال����ص����دري وأن����ص����اره ي��ع��ي��ش��ون ح���ال���ة من 
الكتل  فشل  نتيجة  معا  واالحتقان  اإلحباط 
والربملان يف  احلكومة  املمثلة يف  السياسية 
اليت  اإلص���الح  عملية  تقدم يف  اي  إح���راز 
انتهت  التيار الصدري واليت  دعا هلا زعيم 
على  طبيعية  فعل  ك���ردة  ال��ربمل��ان  باقتحام 
الطبقة  متارسه  ال��ذي  واملماطلة  التسويف 
السياسية يف خطوة رمزية ذات داللة عميقة 
هلا  يتعرض  ال��يت  األزم���ة  طبيعة  ع��ن  تنبئ 

النظام السياسي .
ي��س��ع��ى ت��ن��ظ��ي��م ال����دول����ة-داع����ش م���ن وراء 
والتمركزات  تركيز اهلجمات على األسواق 
إح��راز  إىل  املدنية  والتجمعات  السكانية 
أهداف سياسية عدة من قبيل ضرب اإلرادة 
أج���واء اخل��وف  ب��إش��اع��ة  ل��ل��دول��ة  السياسية 

وال��رع��ب وت��رس��ي��خ ال��الأم��ن وال��ت��أث��ري على 
من  بالشلل  واصابتها  احلكومية  السياسات 
مواطنيها  وتأليب  بهيبتها  األض���رار  خ��الل 
كما  ف��وض��ى،  حصول  بغية  عليها  للخروج 
تهدف اهلجمات اىل اضعاف الروح املعنوية 
ب��اس��ت��ه��داف  ال��ق��ت��ال  إرادة  وك��س��ر  للشعب 
وحم��اول��ة  للمقاتلني  الشعبية  احل��اض��ن��ات 
قضايا  إىل  وحتويله  احلكومي  االنتباه  شد 
ع��ن هدفه  ال��رتك��ي��ز  ع��ن  وح��رف��ه  هامشية 
القتال  ض��رورة  على  املنصب  االسرتاتيجي 
ضد تنظيم الدولة يف اجلبهات ونقل املعركة 

إىل داخل املدن.
ل��ق��د اك��س��ب��ت اهل��ج��م��ات األخ������رية ال��ت��ي��ار 
ال��ص��دري ومج��اه��ريه زمخ���ًا أك���رب م��ن ذي 
ق��ب��ل ل��ل��م��ض��ي ق���دم���ًا يف ع��م��ل��ي��ة االص���الح 
والتذمر  االحتقان  أج���واء  أن  كما  الشامل 
للتيار  املناسبة  األرض��ي��ة  ستوفر  الشعيب 
الخت����اذ ق������رارات أك��ث��ر ص���رام���ة وواق��ع��ي��ة 
ورف��ع  ال��راه��ن��ة  األزم���ة  طبيعة  م��ع  للتعامل 
املرحلة  ظ��روف  مع  لرتتقي  مطالبه  سقف 
للنزول  اجلماهري  بدعوة  تتمثل  رمب��ا  ال��يت 
ال��وزراء.  اىل الشارع واملطالبة بتغري رئيس 
األمر الذي يقتضي حتقيقه توافق واسع بني 
الكتل السياسية وهو ما ميثل صعوبة بالغة 
خصوصًا اذا علمنا أن أطرافًا يف التحالف 
ال���وط���ين ت���رف���ض ال��ت��م��اه��ي م���ع خ��ط��وات 
شيعي–شيعي،  بصراع  ينذر  ما  وهو  التيار 

ورمب��ا وق��وع ص��دام مسلح واس��ت��دع��اء هذه 
األطراف ألجنحتها العسكرية للحفاظ على 

استحقاقاتها احلزبية. 
ان التداعيات السياسية لأوضاع يف العراق 
لن تقف عند هذا احلد بل أن أي صراع قادم 
سيكون له انعكاساته امليدانية على اجلبهات 
املنضوية حتت  الفصائل  تأثر  أن فرص  اذ 
السياسي  بالصراع  الشعيب  احلشد  جسد 
هلذه  ان  علمنا  ان  خصوصًا  كبرية  ستكون 
السياسية  وت��وج��ه��ات��ه��ا  م��ي��وهل��ا  ال��ف��ص��ائ��ل 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، األم���ر ال���ذي س��ي��ك��ون ل��ه أعظم 
العسكري  واجلهد  العمليات  األثر يف سري 
مجود  يف  يتسبب  ق��د  ال��دول��ة  تنظيم  ض��د 
األحوال  أحسن  العسكرية يف  العمليات  يف 
ورمبا انتكاسات على األرض وتراجع للقوات 

املشرتكة.
وب��ال��ن��ه��اي��ة مي��ك��ن ال��ق��ول أن ع��ج��ز ال��دول��ة 
يدفع  قد  مواطنيها  حاية  عن  وتقاعسها 
باجتاه انشاء مجاعات حملية “جلان شعبية” 
أو استدعاء تشكيالت مسلحة حلفظ األمن 
استنساخ  ورمب���ا  مناطقها  يف  واالس��ت��ق��رار 
ال��ت��ج��رب��ة يف م��ن��اط��ق أخ����رى وه���و م��ا يعد 
الدولة وسنكون  انهيار  مؤشرًا خطريًا على 
ع��ن��ده��ا أم����ام أوض�����اع ش��ب��ي��ه��ة ب��ت��ل��ك ال��يت 
و2007   2006 ع��ام��ي  ب��ني  ال��ع��راق  شهدها 
وال����يت ش��ه��دت ف��وض��ى ش��ام��ل��ة ع��ل��ى كافة 

املستويات.

الهجمات اإلرهابية على األسواق 
العراقية: قراءة يف اآلثار والتداعيات

شيعة بورما وجرائم االبادة
لعل ما جرى وجيري على مسلمي بورما من املذابح والفظائع اليت يقوم بها )امل��اغ( البوذيون يفوق 
التصّور، فال تزال تلك اجلرائم متارس حبق املسلمني من القتل واحلرق والتشريد والرتويع وشتى 
األطفال  حتى  منها  يسلم  ومل  من ضمري،  وازع  أو  دون رحة  واجلسدي  النفسي  التعذيب  صنوف 

والنساء، إزاء صمت مطبق من قبل العامل على تلك اجلرائم اليت ُيندى هلا جبني اإلنسانية. 
لقد مارس البوذيون شتى أنواع اإلبادة اجلماعية والتطهري العرقي ضد املسلمني أمام أنظار اجليش 
البورمي الذي وقف موقف املتفرج بل واملشجع وهو ينظر إىل عمليات احلرق والقتل املنظمة اليت 
السيوف  من  القتل  آالت  وهم حيملون شتى  ونسائهم  البوذيني  وأطفال  السن  كبار  بها حتى  ش��ارك 
القتلى أع��دادًا كبرية جدًا من  بلغ  والسكاكني واهل��راوات إلب��ادة املسلمني يف منازهلم وقراهم حتى 

العسري حصرها، أما اجلرحى فال جمال حلصرهم بسبب اخلوف والتكتيم اإلعالمي.
ويعيش الشيعة يف بورما مع إخوانهم السنة يف عالقة تسودها احملبة والسالم والتكاتف والتعاون، وهم 
يتعاملون فيما بينهم على أساس من األخالق اإلسالمية، ومل حيدث أن جرى بني هاتني الطائفتني 
ما يعكر صفو هذه العالقة املنسجمة على مدى قرون طويلة، وقد عانى الشيعة مع إخوانهم السنة 
من جرائم البوذيني اليت مل تفرق بني هاتني الطائفتني يف ارتكاب أبشع اجلرائم ضدهما فالبوذيون 

هدفهم حمو اإلسالم وإبادة املسلمني دون تفرقة طائفة عن أخرى. 

ولكن الغريب العجيب هو ما أفرزته أقالم الوهابية املأجورة اليت أفرغت ما يف قلوبهم من األحقاد، 
املسلمني،  بني  والتفرقة  الفتنة  ت��زرع  وه��ي  البالد  كل  واملسلمني يف  لإلسالم  تكيد  فتأت  ما  وال��يت 
فطبلت أياديهم اخلبيثة على آالم املسلمني يف بورما، ورقصت ضمائرهم امليتة على جراحهم فيها، 
ومل تطرف هلم عني، ومل تهتز هلم شعرة على تلك املذابح واحملارق اليت يرتكبها البوذيون، بل إنهم 
شحذوا سكاكني البوذيني بأقالمهم، ووضعوا فوق تلك احملارق من نفطهم الذي كان وال يزال يؤجج 

الفتنة ويسيل دماء املسلمني. 
الظلم  له من  تعّرضوا  ما  كل  السالم( رغم  )عليه  الشهداء  بورما ذكرى سيد  الشيعة يف  ومل يرتك 
والقهر والتعسف، حيث ال يزال الشيعة هناك حييون هذه الذكرى األليمة رغم أجواء الرعب اليت 
يعيشونها، فقد أوردت وكالة أهل البيت )عليهم السالم( لأنباء � أبنا � يف )26 اكتوبر 2015( خربًا 

بالرقم )716961( موثقًا بالصور تقول فيه: 
فيها  شارك  )بورما(  ميامنار  يف  )تاجني(  مبدينة  احلسيين  العزاء  مراسم  الشيعة  املسلمون  )نظم 
املؤمنون واملؤمنات، بورما وتعرف أيضًا باسم ميامنار اليت تقوم السلطات فيها باالعتداءات املمنهجة 
واملنظمة ضد سكان الروهنغيا املسلمني يف ميامنار، أقام املسلمون الشيعة مراسم العزاء احلسيين، 

يف احلسينية التابعة هلم.

ه��ددت  ال��يت  األصولية  اجلماعات  أخطر  أح��د  القاعدة  تنظيم  مثل  لقد 
نابعة  التهديدات  هذه  مسبوق.  غري  بشكل  الدولي  اجملتمع  واستقرار  أمن 
من اسرتاتيجية اجلماعات األصولية القائمة على استخدام العنف املفرط 
أه��داف  حتقيق  اىل  اجلماعات  ه��ذه  تسعى  إذ  أهدافها.  لتحقيق  كوسيلة 
عرب  وذل��ك  اإلسالمية  للدول  السياسي  االستقالل  قبيل  من  اسرتاتيجية 
كسر احلدود واقامة “اخلالفة “وتطبيق نصوص الشريعة بدال من القوانني 
الوضعية واعتماد الوالء الديين بدال من الوالء الوطين كأساس للتعامل مع 
ب�”األنظمة  تصفه  ما  اىل ضرب  وجهودها  طاقاتها  توجه  أنها  اال  رعاياها 
الفاسدة والتابعة حمليًا” وانهاء اهليمنة الغربية وعلى رأسها الواليات املتحدة 

األمريكية على البلدان العربية واإلسالمية.
لقد أقلقت هذه التطورات اجملتمع الدولي بأسره والدول العربية واإلسالمية 
تهديد  من  –داعش  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  ميثله  ملا  التحديد،  وجه  على 
غري مسبوق نظرًا لإلمكانيات اهلائلة املالية والبشرية والتنظيمية واإلدارية 
لبث  كوسيلة  التنظيم  يستخدمه  الذي  اهلائل  العنف  وكم  االه��داف  وطبيعة 
الرعب وكسر ارادة أعدائه لتحقيق نصر سريع وخاطف على خصومه. وتعد 
السيطرة عليها  التنظيم اىل  اليت يسعى  ال��دول  اهم  واح��دة من  السعودية 
يف إطار اسرتاتيجيته التوسعية وهو يقوم فعليًا مبا يؤكد رغبة التنظيم يف 
حتقيق هذا اهلدف. ففي أواخر عام 2014 أعلن التنظيم وعلى لسان زعيمه 
أبو بكر البغدادي عن “ متدده “ اىل أراض جديدة ومنها السعودية باإلضافة 
اىل العديد من البلدان. تتمتع السعودية بنفوذ اقليمي ودولي واسعني نظرًا 
للدور الذي تلعبه يف االقتصاد العاملي عرب ضمان استقرار أمدادات الطاقة 
العاملية وملا متتلكه من احتياطيات هائلة من النفط، باإلضافة اىل متتعها 
مبكانة دينية كبريةً  يف العامل اإلسالمي وهذه األهمية نابعة من احتضانها 
ألهم مقدسات املسلمني على أراضيها يف مكة واملدينة وحايتها وتنظيمها 
أمر احلج .  كما لعبت اجلهود اليت بذلتها وتبذهلا السعودية يف نشر رؤيتها 
لإلسالم وفق أصول الدعوة السلفية النجدية “الوهابية “ يف تعزيز مكانتها 
كل  النفطية.  الصناعة  افرزتها  ال��يت  املالية  الوفرة  من  مستفيدة  الدينية 
ذلك عمل على تهيئة الظروف املناسبة للسعودية للعب دور هام يف “قيادة 
انه  على  نفسه  التنظيم  يقدم  التنظيم  ك��ان  ومل��ا  السين”  اإلس��الم��ي  العامل 
ويسعى  واملنابذ عنها  للشريعة  واحلامي  النقي”  “لإلسالم  األصيلة  النسخة 
جهده اىل الوصول اىل الريادة والقيادة يف العامل اإلسالمي، فانه يرى أن 
ازاحة السعودية من موقعها الذي تتبوأه كفيل بتحقيق أهدافه بقيادة العامل 
السين. لذلك يسعى التنظيم جهده اىل زعزعة استقرار النظام السعودي 
والعمل على تقويض شرعيته من خالل اظهار “احنرافاته” عن نهج “االسالم 
القويم وخيانته ملنهج الدعوة النجدية “الوهابية”. وعليه، فان التنظيم يضع 
السعودي ويتجاذب معه أطراف الصراع  النظام  املنافسة مع  نفسه موضع 

ايديولوجيًا )فكريًا وعقائديًا( وجيوسياسيا. 

السعودية وتنظيم داعش: 
فرضية التحالف وحتمية 

الصراع

عنف

عبد العزيز نجاح حسن/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

محمد الصفار
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يف ع���امل م��ا ب��ع��د احل��داث��ة مت��ث��ل وس��ائ��ل 
االع������الم ال���رك���ي���زة االس���اس���ي���ة ل��ت��وع��ي��ة 
اجل��م��ه��ور مب���ا ي����دور ح��ول��ة وت���وض���ح له 
فيه اىل  ان تصل  ال��يت جي��ب  امل��س��ارات 
تكون  ع��امل  ال��ذات يف  واثبات  النجاح  بر 
السطوة ملن ميلك ويسيطر على اكرب قدر 

من املعلومات.
االع��الم ودوره���ا يف  احلديث عن وسائل 
اننا  اال  اح��ي��ان��ا  وغ��ام��ض  ط��وي��ل  اجملتمع 
ال مبوضوعاته  امل��ق��ال  ه��ذا  يف  نبحث  ال 
الطويلة وال بغموضه؛ بل جبزئية بسيطة 
العراقية  االع���الم  وس��ائ��ل  تفتقدها  ج��دا 
الالزم  و”التوجيه”  التخطيط  غياب  وهي 

للموضوعات االعالمية.
 اليت تأثر بشكل فعلي يف ترسيخ الصورة 
ع��ن االره���اب وم��ن يعاني منه اجي��اب��ا او 

سلبا او حيادا.
يقول استاذ االعالم الدكتور اديب خضور 
اللغة  ان  واالره����اب”  االع���الم   “ كتابه  يف 
اليت تعاجل بها وسائل اإلعالم موضوعات 
اإلره����اب وامل��ن��ظ��م��ات اإلره��اب��ي��ة هل��ا اثر 
كبري يف احلد من قوة الرسائل االرهابية 
او تضخيمها؛ كونها ترسم معامل اخلطاب 
فاإلرهابيون  ال��ع��ام.  ال���رأي  ل��دى  السائد 
ومصطلحاتهم  لغتهم  ف���رض  حي���اول���ون 
على وسائل اإلعالم حبيث تصبح مناسبة 
لالستخدام يف حديث الناس، فيما حتاول 

فرض  اإلره��اب  املعنية مبحاربة  اجلهات 
تعابري ومصطلحات األجهزة احلكومية.

ه���ذه ادل���ة بسيطة ح���ول اه��م��ي��ة ال��رم��وز 
حتى  او  االره���اب  مواجهة  يف  االعالمية 
االعتداءات  ل�”مظلومية” ضحايا  التسويق 
مؤسساتنا  يف  ي��ث��رين��ا  وم���ا  االره���اب���ي���ة، 
االعالمية هو غياب التخطيط كما اشرنا 
اع��ت��داء  ي��ق��ع  فحينما  امل���ق���ال،  ب��داي��ة  يف 
الشهداء  م��ئ��ات  ضحيته  ي��ذه��ب  اره��اب��ي 
واجلرحى من املدنيني حصرا ومن ال ذنب 
هلم سوى النهم كانوا يف املكان الذي يود 
فيه االرهابي ان يفرغ حقده الذي زرعته 
م��ن الرحة  ف��ت��اوى ال تعرف  يف دم��اغ��ه 
ش����يء، ويف وض���ع ك��ه��ذا جن���د ان اغ��ل��ب 
التفجري  ت��ص��ف  االع��الم��ي��ة  امل��ؤس��س��ات 
ب���”احل��ادث”، حتى جتدنا نقف  االره��اب��ي 
حريى بني البكاء على الشهداء واجلرحى 
القضية سواء  من شان  يقلل  من  على  ام 

كان قاصدا ام جاهال.
يف احدث واكرب اعتداء ارهابي يف العراق 
وصفته بعض وسائل االعالم باحلادث ويف 
اكثر من مرة لتبني انه ليس خطئا عابرا 
بل مشكلة يف فهم القضية، وتسرب هذا 
التواصل  مواقع  اىل  االعالمي  اخلطاب 
االجتماعي اليت احتفت بالشهداء ونددت 
كان  اب��رزه��ا  هاشتاقات  حت��ت  ب��اجمل��زرة 

باسم #تفجري_الكرادة.

مشكلة وسائل االع��الم يف ال��دول النامية 
منها؛  استثناء  ليست  العراقية  واملنظومة 
ال  وهي  الغربية  للمؤسسات  التبعية  هي 
بل  فحسب  التقنية  املعدات  منها  تستورد 
ال��يت ه��ي جوهر  اي��ض��ا  تستورد االف��ك��ار 
املؤسسات  من  الكثري  ان  حتى  االع���الم، 
ال��ن��ام��ي��ة اصبحت  ال����دول  االع��الم��ي��ة يف 
وكأنها مراكز ترويج ملا ينشر يف وكاالت 
االنباء الكربى اليت تسيطر على اكثر من 

80% من احملتوى االعالمي العاملي.
وك���االت االن��ب��اء ال��ك��ربى ال��يت ال يتجاوز 
ع�����دده�����ا اخل����م����س وك���������االت )روي�������رتز 
الفرنسية،  الصحافة  وكالة  الربيطانية، 
وكالة  األمريكية،  ب��رس  أسوشيتد  وكالة 
األمريكية،  انرتناشيونال  ب��رس  يونايتد 
ووكالة تاس الروسية(، هذه الوكاالت هي 
اليت حتدد اطالق التسميات اليت حتمل 
االدان��ة او احلياد وبالتالي هي من حتدد 
)االع��ت��داء من احل��ادث( و )االره��اب��ي من 
الثائر( و )املليشياوي من صاحب القضية( 
العمياء  ال��ت��ب��ع��ي��ة  نتيجة  ك���ان  ذل���ك  وك���ل 
وانزواء االعالم الوطين يف الرتكيز على 
صراعاته احلزبية وتهافته على تدقيق كل 
خرب هل حيمل صفة الفخامة او السيادة 
او دولة الرئيس اما القضايا الكربى فال 
مهمتها  اوك��ل��ت  وق��د  بها  للتفكري  داع���ي 

لوسائل االعالم العاملية.

بني الحادث واالعتداء.. تبعية اعالمية 
بال حدود

القصة الخربية يف وكاالت األنباء املعاصرة
تعرف القصة اخلربية بأنها تقرير دقيق وموضوعي عن واقعة أو حدث أو معلومة مهمة ، حتتوي على 
تفاصيل اخلرب وجوانبه ، وتهم أكرب قطاع ممكن من القراء، وذلك يف أكثر من فقرتني ، وإذا كان 
اخلرب يف وكاالت األنباء كما يظهر يف أشكال الفالش، واملسبق، والعاجل، جييب يف أغلب األحيان، 
عن أربعة فقط من األسئلة الستة الشهرية، فأن القصة اخلربية، يف أغلب األحيان جتيب أيضًا عن 
السؤالني اآلخرين، وهما كيف وملاذا؟ فضاًل عن ذلك فأن القصة اخلربية تصنع خلفية معلوماتية، ويف 
كثري من األحيان، ترصد القصة اخلربية، خباصة اليت تقدمها وكاالت األنباء الدولية، تأثري احلدث 
أوالواقعة أواملعلومة اليت تعاجلها القصة يف السياق العام لأحداث. وتتدخل وكاالت األنباء الدولية 
لتوضيح  لشخصيات،  أدوارًا  أو  صفات  تنسب  كما  معينة،  مواقف  إلض��اءة  القصة،  يف  بإيضاحات 
لتأثري احلدث املعاجل يف إطاره األمشل، وهي رمبا ال متارس  مواقفها املسبقة، وقد تعطي تقييمًا 
هذا الدور مبوضوعية من وجهة نظر بعضهم ، لكنها تسعى لالستيفاء اإلجرائي للموضوعية مبحاولة 
موازنة تلك اإليضاحات، ونسبة األدوار والصفات واملواقف إىل آخرين، حتى وإن مل يتم حتديدهم 
بدقة، يعاد بثها أكثر من مرة بتفصيالت جديدة، وصياغات أكثر أحكامًا ، وخلفيات مستوفاة، ومسحة 
حتليلية يسرية ، ويذكر أن وكاالت األنباء احمللية معظمها ال تستخدم هذه األمساء، بالنظر لكونها 
ال تصنع القصة اخلربية عادة باملفهوم املشار إليه سلفًا، وهي تستعيض عن مثل هذه األشكال ببث 

إضافات Takes ألخبارها لتغطية التفصيالت اجلديدة) ( خلرب ما . وقد تصل هذه اإلضافات � يف 
بعض األحيان � إىل 30 إضافة  يف حال املؤمترات الصحفية الكربى أو االحتفاالت وخطب القادة 

املطولة.
وتتوزع األشكال الثالثة للقصة اخلربية املوسعة على املكونات اآلتية :

1� املقدمة: هي الشكل األكثر أستخدامًا يف وكالة أنباء اسيوشيتدبرس )AP( ، كما أنها أحد أهم 
العربية حتت أسم ) مقدمة(  األشكال املستخدمة يف وكالة رويرتز لأنباء ، وهي تذاع يف نشرتها 
واملقدمة � كما تظهر يف هاتني الوكالتني � هي قصة خربية موسعة تذاع بالضرورة عقب خرب، أذيع عن 
احلدث أو الواقعة نفسها اليت تعاجلها. وتتعدد املقدمات من مقدمة واحدة كحد أدنى إىل حنو 18 

مقدمة يف وكالة اسيوشيتدبرس )AP( ، وحنو 11 مقدمة يف وكالة  رويرتز.
2� البداية: تنفرد وكالة األنباء األملانية ) DPA( بإطالق اسم ) بداية ( على قصتها اخلربية املوسعة 

يف نشرتها العربية.
3� املوسع :تطلق وكالة األنباء الفرنسية اسم ) موسع( على القصة اخلربية املوسعة اليت تذيعها يف 
نشرتها العربية، وتصل وكالة األنباء الفرنسية )AFP( يف بعض األحيان إىل إذاعة 14 قصة موسعة 

تتعلق حبدث واحد.

أنس  غرسها  حليها( مجلة  ألسنتكم  متنعوا  فال  اللسان  حلي  )اإلع��راب 
بن مالك يف أفواه مقربيه ليلوكوا حلو الكالم وأبدعه. وهو هنا يفغر فاه 
وعاء  اللغة  بان  طبعا  ن��زاع  ال  الطيب،  بالكلم  يلحنون  الذين  عن  السؤال 
الفكر وميزان تقوميه، وهي رأس اإلعالمي واس كالمه، وكذلك إنفاقه، 
ومبتغاه، إليصال رسالته النبيلة اىل الناس، ويسعى اىل مللمة أطراف لغته 
ومسكها بأم شفتيه، لرتتسم اللغة يف فكره وتدور يف لسانه ولتبصره اللغة 
يتحدث  حني  األلفاظ  من  بالغث  كالمه  طبقات  يهدم  ال  وان  مبحاسنها، 

للناس.
ال��ن��اس يف برامج  ال��ق��ول م��ا شاهدته وش��اه��ده غ��ريي م��ن  مناسبة ه��ذا 
رمضانية أخذت صيغة اللقاء اجلماعي يتوسطهم مقدم الربنامج، حييطه 
جمموعة من اإلعالميني من وسائل إعالمية خمتلفة، وهو مااعتدنا عليه 
أعطتها  جلسات مسر  صيغة  الفضائيات، يف  بعض  من  رمضان  كل  يف 
شتى  موضوعات  تناقش  وغ��ريه��ا،  وخطوط  كمجالس  خمتلفة،  أمس��اء 
ختص املتحدثني ومتابعيهم ووضع البلد بشكل عام، كانت باللهجة احمللية 
بصيغة  العراقية،  بالبيئة  اخل��اص��ة  )احل��س��ج��ة(  تشوبها  ال��يت  الصرفة 
األلفاظ  وتلغي حجر عيونه وهي ترصد  املشاهد،  تغفل  دردش��ات عابرة 
والعبارات اليت أفرغها قائليها من كل معنى، وإذا ما ارتقت حنو الفصحى، 
فال ميكن تصور املستوى الركيك الذي بدأ معيبا وواضحا يف هذه اللقاءات 

ومن أفواه اإلعالميني خاصة.
ان  وهندامه، من حيث  ووق��اره،  وكنزه  اإلعالمي  مال  رأس  اللغة هي  ان 
األلفاظ قوالب للمعاني اليت يقع التصرف فيها كتابة وحديثا، فإذا أضاعها 
 ، إنسانية  رسالة  واألدب  والفن  اإلع��الم  ألن  النبيلة،  رسالته  أض��اع  فقد 
واللفظ اجلارح، لفظ بال ذوق وال صوجلان مجلة، انتشر كالفطر يف جسد 
لغًة ناعمة يستكشفون  إذ ان اإلعالميني حباجة اىل  وسائلنا اإلعالمية، 

دررها ولؤلؤها، وبريق أحرفها ونغمة موسيقاها اجلزلة.
ان الفشل يف تسويق خطاب إعالمي صلب ومتماسك يقف على أرضية 
صلبة قادرة على اإلقناع فأن احد أدوات هذا الفشل هو اإلعالمي نفسه، 
ألنه ال ميلك مفردات لغوية ان يقنع متلق، كما ان إفساد اللغة اإلعالمية 
كان  وق��د  أجيالنا،  على  البالغ  أث��ره  له  اإلع��الم  وسائل  قبل  من  املتعمد 
لإلعالم قوة حت اللغة الفصحى سلطة مطلقة، وكانت ترسخها السياسة 

والدين واألدب والثقافة والتعليم وتتفاعل معها.
يقول حدي قنديل: انا ال أتصور ان هناك من يستحق ان يلقب بصحايف 
وال يسعى اىل اإلصالح، وال أتصور ان هناك من يستحق لقب صحايف إال 
إذا كان يستهدف حماربة الفساد، وال أتصور ان هناك من يستحق لقب 
صحايف إال إذا كان يساند أولئك الذين حياربون الفساد، واملهم نربي ونعلم 
وندرب صحافيني حمرتمني حيرتمون أنفسهم وحيرتمون املهنة وحيرتمون 
القيم اليت جتمع عليها األمة، وبناء الصحايف الذي يستطيع ان يقول كلمة 

حق عند سلطان جائر.

اإلعالميون وفضائح 
اللغة

 د. سهام الشجريي
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ال��ص��ح��اف��ة يف ال����ع����راق م��س��ت��خ��دم��ة 
بشكل سيئ للغاية وعندما تكون معي 
فأنت جيد لكن حني تتجرأ وتنتقدني 
سيكون عليك تقبل اللعنات مين، ولن 

أقف معك.
وب���ق���رار من  ال��ع��ق��وب��ات 111  ق��ان��ون 
الذي كان  املنحل  الثورة  جملس قيادة 
صدام حسني رئيسا له تصدر أحكام 
على الصحفيني، ولطاملا توسلنا إللغاء 
ت��ل��ك ال��ق��وان��ني ال���يت ت��أك��ل ك��ل ش��يء، 
تلتف  أفعى ضخمة  مثل  األمل  وتبتلع 
وتبتلعه  فتعصره  الضحية  على جسد 

ويغيب، واليظهر ثانية.
للعديد  العراقية  الصحافة  تعرضت 
م���ن اإلن���ت���ه���اك���ات امل��م��ي��ت��ة وامل��خ��زي��ة 
وحبسب  املنصرم،  العقد  م��دى  على 
إحصاءات املرصد العراقي للحريات 
قتلوا  صحفيا   416 ف���إن  الصحفية 
بينما  اليوم،  وحتى   2003 العام  منذ 
ح��وك��م ال��ع��ش��رات وغ���رم���وا، وه��ن��اك 
أغلقت  وإذاع���ات  وفضائيات  صحف 
شبه  جلهات  طائلة  أم���واال  دفعت  أو 
ح���ك���وم���ي���ة، وأع����ي����ق ال���ع���ش���رات م��ن 
تقدم  أن  دون  وه��ج��روا  الصحفيني 
ينهي  إج��راء  على  العراقية  احلكومة 
معاناة الصحفيني الذين إنقلبت عليهم 
مصريا  ليالقوا  وسرحتهم  اإلدارات 

صعبة  ظ����روف  يف  وغ��ام��ض��ا  معتما 
كفاية  وع��دم  التقشف  وحبجج  للغاية 

التمويل املالي.
ق��ان��ون ال��ع��ق��وب��ات 111 ال���ذي جت��ري 
الصحفيني  على  حماكمات  ل��ه  وف��ق��ا 
وي��ع��اق��ب��ون وي��س��ج��ن��ون ك���ان م��ن املهم 
السياسية  املؤسسة  لكن  ينتهي،  أن 
بالذات  التشريعية  والسلطة  العراقية 
مل جترؤ على حترك يلغيه، وإذا قال 
أح���د ال��س��ي��اس��ي��ني، إن ه���ذا ال��ق��ان��ون 
إلص��دار  والداع  قيمة  م��ن  ل��ه  يعد  مل 
ق����رارات ب��ش��أن��ه، وإن جم��ل��س ق��ي��ادة 
قد  القوانني  يصدر  ك��ان  ال��ذي  الثورة 
مت ح��ل��ه وص����ار م���ن امل���اض���ي ف��ل��م��اذا 
أساسه  على  الصحفيني  يتم حماكمة 

وبناءا عليه؟ شيء غريب.
ال��ذي صدر  األخ��ري  القضائي  احلكم 
ع��ل��ى م��ال��ك ال��ب��غ��دادي��ة ع���ون حسني 
أنور  فيها  الربامج  ومقدم  اخلشلوك، 
األسئلة  من  العديد  يثري  احلمداني، 
ال��ع��راق  يف  ال��ص��ح��اف��ة  مستقبل  ع��ن 
صحيحا  مايطرح  يكون  حني  خاصة 
خب��ص��وص ال��ف��اس��دي��ن وامل��ؤس��س��ات 
امل��ن��ح��رف��ة ع��ن م��س��ار ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
خاصة  منافع  لتحقيق  واملستخدمة 
دعم  يف  ج���ادة  احلكومة  ان  فاليبدو 
ال��ص��ح��اف��ة ال��ع��راق��ي��ة او ع��ل��ى األق��ل 

ت��رك��ه��ا وش��ان��ه��ا ف��ه��ن��اك م��الح��ق��ات 
وح��رب تشن على  عديدة وجت���اوزات 
ال��ص��ح��ف��ي��ني م���ن االج����ه����زة االم��ن��ي��ة 
وامل���ؤس���س���ات ال��رمس��ي��ة وامل��ن��ظ��م��ات 
العنفية والسياسيني واملسؤولني الكبار 
وب��دواف��ع  ومتباينة  خمتلفة  ب��دع��اوي 

سياسية حبتة.
القضية ليست مرتبطة بنوع العاطفة 
وال���وج���دان، ب��ل مب��ب��ادئ ع��ام��ة وقيم 
ص��ح��ف��ي��ة، ف��م��ات��ق��وم ب���ه ال��ب��غ��دادي��ة 
يف ال��غ��ال��ب ه��و م��ه��امج��ة امل��س��ؤول��ني 
السلطة  وه���م مي��ت��ل��ك��ون  ال��ف��اس��دي��ن، 
وال���ت���أث���ري، ب��ي��ن��م��ا مت��ض��ي ال��ق��ن��وات 
األخ��رى  اإلع���الم  ووس��ائ��ل  الفضائية 
على  يعمل  م��ن  وم��ن��ه��ا  ط��ري��ق��ه��ا،  يف 

الطائفية وحيرض على العنف فقط.
ال���ب���غ���دادي���ة مل ت��ع��ل��ن أن���ه���ا ال��ن��اط��ق 
يعمل  بينما  داع���ش،  ب��إس��م  ال��رمس��ي 
س��ي��اس��ي��ون ب��ن��ظ��ام ال��ق��ط��ع��ة م��ع ه��ذا 
ال��ت��ن��ظ��ي��م، ووص��ل��ت ال��وق��اح��ة ببعض 
مع  نلتقي  إننا  يقول،  أن  السياسيني 
داعش ببعض سلوكياته. وتعمل وسائل 
إعالم على الرتويج لداعش وللطائفية 
وللتحريض ومل يتحرك أحد عليها، مع 
إننا وفقا ملبادئ الصحافة اليت نؤمن 
بها النريد أن تتعرض أي مؤسسة اىل 

الضغط والتخويف واملالحقة.

قوانني صدام 
تالحق الصحفيني

مصالح الشعب بني سلطة النزاهة وسلطة االعالم
الفكر االجتماعي منتج مجعي ) كما يقول صموئيل هنتنجتون( وهو وليد جهد ذاتي متكامل للمجتمع 
ومعرب عن هدف اجتماعي مشرتك من حيث الرغبة  يف عملية التغيري والبناء، هذا اذا افرتضنا ان 
الدور الرقابي ملؤسسات الدولة فعال اجتماعيا يعرب عن الية جديدة حلماية الدولة واجملتمع من االبتزاز  

الضمين الذي يتعرض له اجملتمع.
ان الدراسات احلديثة يف العالقة بني الدور الرقابي لالعالم والنزاهة تؤكد ان الفساد ميكن ان يؤدي 
اىل خلق حاالت من عدم الكفاءة وعدم املساواة وجتاوز القانون والقفز على الصالحيات وتعطيل خطط 
التنمية، وان دور النزاهة ميكنه ان يقلل من خماطر الولوج يف الفساد وهو وان مل يستطع بازالة الفساد 
بقدر ما، لكنه يسعى اىل حتسني فعالية وشرعية الدولة بشكل عام، وهذا هو البعد االول الذي نرتكز 

عليه يف ذلك.
البعد الثاني يف العملية يف عاملنا الثالث صار ملفهوم النزاهه معان خمتلفة فالرشوة يف جمتمع ما قد 
وافراد  اصدقائه  يساعد  الذي  احلكومي  املسؤول  او  السياسي  والقائد  اخر،  هدية يف جمتمع  تعين 
عائلته ومناصريه قد يبدو جديرا بالثناء يف بعض اجملتمعات وفاسدا يف جمتمعات اخرى، وهنا البد ان 
نقول ان مفهوم الدور الرقابي لالعالم والنزاهة بات متارجحا بني املعيار الشخصي واملعيار االجتماعي 

واملهين.

اما البعد الثالث فغياب العدالة االجتماعية واالصالحات الدميقراطية والوضوح والشفافية يعين شيوع 
ظاهرة الفساد يف مؤسسات الدولة، ونظرا لشيوع الفساد واطراد بقائه على مدى الزمان، واحتماالت 
عودته بعد زوال، يسود اعتقاد ان ال سبيل اىل معاجلته كأختالل وظيفي ميكن احلد منه جبهد بشري 

هادف تقوده وسائل االعالم املختلفة.
حيث ان حال مؤسسات االعالم بسبب غياب الوطنية والشفافية واملهنية كما اسلفنا والشعور باملسؤولية 
نفس  يف  ومرتشيا  راشيا  جتعله  االعالمي  او  للصحفي  املعيشي  املستوى  وتدهور  احلصانة  وفقدان 
الوقت، كما ان غياب احلس الوطين للسياسي العراقي للعراق اجلديد واملافيا السياسية اليت تقف 
ورائه جعلت من عملية الفساد امرا مربرا النها مدعاة لرضا وقبول رئيس هذه الكتلة او هذا احلزب 
عنه، النها مدعاة لتمويل هذه املؤسسة احلزبية او هذه املؤسسة االعالمية، ولذلك اصبح الفساد يف 

احلكم قاعدة عند الالوطين واالصالح استثناءا عند الوطين اوعند املواطن.
واخريا ان النزاهة كمؤسسة رغم انها استثناءا يف العراق وال نعرف مرجعيتها التارخيية من بني )159( 
دولة يف العامل فكرة جيدة لكنها ال تعد صاحلة للتطبيق اال اذا وجدت االرادة السياسية لتطبيقها وقانون 
قوي حيميها وبيئة جمتمعية جاهزة ملمارسة دورها واعالم نزيه وشفاف ومهين قادر على ان يتعاطى 

مع انبل مهمة انسانية اال وهي مصاحل الفرد واجملتمع.

واالربعون  السابعة  الذكرى  وهي  العراقية  الصحافة  بعيد  االحتفال  عشية 
بعد املئة لصدور اول صحيفة عراقية )الزوراء( سنة 1869 حتقق الصحافة 
االفق  اىل  احمللي  االط��ار  من  بهما  انتقلت  ج��دًا  مهمني  منجزين  العراقية 
العربي الواسع، والعاملي الرحب، وذلك من خالل انتخاب نقيب الصحفيني 
انتخابه  وكذلك  العرب  الصحفيني  الحت��اد  رئيسًا  الالمي  مؤيد  العراقيني 
على  الثالثة  وللمرة  للصحافة  العاملي  لالحتاد  التنفيذي  املكتب  لعضوية 
التوالي. الصحافة العراقية اليت مرت بظروف صعبة للغاية منذ عام 2003 
عدد  وهو  شهيدا  ال����)450(  من  مايقارب  قدمت  حيث  اللحظة  هذه  ولغاية 
التضحيات، وحرية  العامل قدمت مثله على درب  اية دولة يف  ان  ال اعتقد 
مصحوبة  الصحافة  شهداء  نستذكر  واذ  املتاعب..  مهنة  وممارسة  التعبري 
بأمل فقدانهم، فان اخلطى تتسارع اىل االمام من اجل االرتقاء بالصحفي 

العراقي اىل املراتب اليت تليق به كانسان.
لقد فاز العراق برئاسة احتاد الصحفيني العرب يف االنتخابات اليت جرت 
يوم الثالث والعشرين من ايار املاضي من بني 15 عضوًا مرشحًا وذلك يف 
انتخب  العراق  ان  العرب. كما  التونسية غداة اجتماع الصحفيني  العاصمة 
عضوًا يف املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي للصحفيني وذلك يف االنتخابات 

اليت جرت يف مدينة )اجنريس( الفرنسية يوم الثامن من حزيران 2016.
ويبدو ان هذه االجنازات ستفتح افاقًا رحبة امام الصحافة العراقية لاللتقاء 
برؤساء املؤسسات االعالمية العربية وحثهم على تفعيل قضايا وطروحات 
معينة خت��ص ال��واق��ع ال��ع��راق��ي ع��ل��ى ح��د تعبري ال��رئ��ي��س اجل��دي��د الحت��اد 

الصحفيني العرب. 
اضافة اىل التأكيد على ان احتاد الصحفيني العرب لن يكون عضوًا مراقبا 
ال حيضر االجتماعات الدورية للجمعية العامة لالمم املتحدة بل مطلبنا ان 
ال���)147(  الذكرى  ان  االجتماعات..  تلك  حضور  اساسيًا يف  عنصرا  يكون 
عاملية  شهادات  ص��دور  مع  تزامنت  النها  متميزة  العراقية  الصحافة  لعيد 
بكفاءة الصحفيني العراقيني وشجاعتهم ومهنيتهم ومكانة الصحافة العراقية 
وموقعها عامليًا حيث اكد الرئيس اجلديد لالحتاد الدولي للصحفيني )فليب 

لريث( ادراكه ملدى صعوبة العمل الصحفي يف العراق ويف البلدان العربية.
 كما عرب عمدة مدينة اجنريس الفرنسية اليت عقدت فيها اجتماعات الدورة 
)29( لالحتاد الدولي للصحفيني عن اعتزازه وتقديره العالي والفرنسيني يف 
املدينة للتضحيات اجلسام اليت قدمتها االسرة الصحفية العراقية على مدى 
السنوات املاضية، وان مواصلة الصحفيني العراقيني لعملهم بشكل طبيعي 
الذين  اولئك  شجاعة  متامًا  يعكس  العمل  بهذا  احملدقة  املخاطر  كل  رغ��م 
العراقي سليل احلضارة  ان يكونوا مشاعل نور جملتمعهم  ارتضوا ألنفسهم 

والتاريخ الذي اعطى لالنسانية كل معاني ومرتكزات التطور والنهوض.
اذن هذه هي حال الصحافة العراقية بعد ما يقارب قرن ونصف من اصدار 
والعرفان  والتحية  ال��ص��ح��اف��ة...  لشهداء  اجمل��د  ال��ع��راق..  يف  صحيفة  أول 

للصحفيني العراقيني يف عيدهم االغر.

الصحفيون العراقيون 
يتخطون املحلية

عبدالزهرة الطالقاني

هادي جلو مرعي



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

16
www.annabaa.org1437 العدد الثالث والعشرون - آب 2016 - ذو القعدة 

رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

أم عاقل،  هل حنن نعيش يف عامل جمنون 
منطقية  نتيجة  اىل  نصل  أن  ميكن  كيف 
حول هذا املوضوع، وما هو الفارق بني عامل 
عاقل وآخر جمنون، قبل عدة عقود، طرح 
السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل  االم���ام 
اهلل(  )رح��ه  ال��ش��ريازي  حممد احلسيين 
رؤي��ت��ه اخل��اص��ة يف ه��ذا ال��ش��أن، وق��ب��ل أن 
يقول بأن البشرية تعيش يف عامل جمنون، 
رؤيته  ت��دع��م  ال��يت  املقنعة  امل���ربرات  ط��رح 

هذه.
فالليل يقابله النهار واالسود يقابله األبيض 
واحلرارة تقابلها الربودة وهكذا، كما يؤكد 
ذل��ك مس��اح��ة االم���ام ال��ش��ريازي ق��ائ��ال يف 
كتابه القيم املوسوم ب� )الصياغة اجلديدة(: 
نعرفه  ف��ق��د  ع��اق��اًل  ن��ع��رف  أن  أردن����ا  )إذا 
بالقياس إىل عاقل آخر، فكالهما موزون 
مالمح  عليه  تبدو  ال  وكالهما  احل��رك��ات، 
والسكون  الكالم  والفوضى يف  االضطراب 
واحل��رك��ة واألك���ل وال��ش��رب وامل��ش��ي وغري 

ذلك(. 
كتابه  ال��ش��ريازي يف  االم��ام  يتساءل  لذلك 
املذكور نفسه، وبتأريخ يعود اىل عدة عقود 
ولكن الرؤية تنطبق على عامل اليوم اذ يقول 
مساحته: )هل العامل يف عصرنا هذا عامل 
عقالء أم عامل جمانني؟ ولعّل هذا السؤال 
يثري االستغراب، إذ واضح أن العامل عامل 

ال��ع��ق��الء، وان اجمل��ان��ني ه��م أف����راد قالئل 
ومستشفيات  اجمل��ان��ني  دور  يف  ي��ع��ي��ش��ون 

األعصاب(.
ويؤكد االمام الشريازي على أننا نعيش يف 
عامل غري سوي، عامل جمنون، وهناك عدة 
دالئل على هذه الرؤية، كما نالحظ ذلك يف 
نتائج احلربني العامليتني؟ يقول االمام: )إذا 
كان العامل عامل العقالء، فلماذا قتل املاليني 
عامليتني،  ح��رب��ني  ق���رن يف  ن��ص��ف  خ���الل 
تركت العامل شظايا ورم��ادًا ودماء ودموعًا 

وأشالء ومعوقني وما إىل ذلك(.
منها،  مفر  ال  حقيقة  ب��ات  اجمل��ن��ون  عاملنا 
ف���ال���ث���روات ال��ع��امل��ي��ة ت��ت��ك��دس يف ج��ي��وب 
بالعامل  يتحكمون  أق��ل��ي��ة  اف����راد  وارص����دة 
أمج����ع، وال����س����ؤال ال����ذي ي��ط��رح��ه االم����ام 
ال��ش��ريازي بهذا اخل��ص��وص، مل��اذا تسيطر 
قليلة على  وش���رك���ات  االف�����راد  م��ن  اق��ل��ي��ة 
ال��ث��روات ال��ع��امل��ي��ة، وم��ن ال���ذي يسمح هلم 
ب��ذل��ك، ث��م مل����اذا حي���دث ه���ذا االس��ت��ح��واذ 
ال���ف���ردي ع��ل��ى االم�����وال م��ق��اب��ل جم��اع��ات 
ميتلكون  ف��االف��راد  ال��ع��امل،  تضرب  عاملية 
ال���ث���روات وم��الي��ني اجل��ي��اع ي��ت��ض��ورون يف 
عموم العامل، وميوت ماليني االطفال بسبب 
اجمل���اع���ات، ك��م��ا ن��الح��ظ ذل���ك يف ت��س��اؤل 
املال حتى  يتكّدس  )ملاذا  الشريازي:  االمام 
ميلك بعض األفراد مليارات، بينما املاليني 

جائعون، وبينما املاليني من األطفال ميوتون 
ج��وع��ًا وه���ل ه���ذا م��ن ال��ت��ع��ّق��ل؟(. ويطلق 
قيام  تساؤالته عن سبب  الشريازي  االم��ام 
املميتة  االج�����راءات  ه��ذا  مبثل  ك��ربى  دول 
للبشر، اذ يقول مساحته بوضوح تام: )إذا 
ك��ان ال��ع��امل ع��امل ال��ع��ق��الء، ف��ل��م��اذا حترق 
والسّكر  القمح  أمثال  الزراعية  احملاصيل 
األطنان  ماليني  البحر  يف  وتلقى  واألرز، 
من احلليب اجملفف واألدوي��ة؟ بينما هناك 
لسوء  أو  الناس ميوتون جوعًا،  ماليني من 
كفاية  عدم  من جهة  أو ميرضون  التغذية، 

الدواء والغذاء والعناية الصحية(.
ان ه���ذا ال��ت��ن��اق��ض يف ال��س��ل��وك ال��ب��ش��ري 
االنسانية  ال��روح  على  تناقضا غريبا  ميثل 
ال��رح��ي��م��ة، ان ال��ق��س��وة ب��ل��غ��ت ب��االن��س��ان، 
على  والدليل  نفسه،  من  بالضد  يعمل  ان��ه 
ذل��ك واض��ح��ة، فما هو ال��داف��ع ال��ذي يقف 
ات��الف  او  ال��زراع��ي��ة  ح��رق احملاصيل  وراء 
ال��ش��ريازي  االم���ام  يتساءل  وهنا  احلليب، 
العامل  ودقيقا، حول جنون  تساؤال حامسا 
بطريقة  االق���وي���اء  ت��ص��رف��ات  ع���دم  بسبب 

مثقفة وعادلة.
قائال حول  الشريازي  االمام  يتساءل  وهنا 
هذا اجلانب: )أليست هذه األمور وأمثاهلا 
قد  فيه  نعيش  ال��ذي  العامل  أن  على  دلياًل 

فقد املوازين؟(. 

عاَلمنا املجنون 
بحاجة اىل صياغة 

جديدة

التغيري يأتي باألمل والعمل ونبذ التعصب
من أشد املوانع واحلواجز اليت تعيق تغيري األمة حنو األفضل واألحسن، انتشار التعصب، اذ تعد 
العصبية من أشد املوانع اليت تقف بوج التغيري األمثل، السيما أن التعصب يقوم على الركيزة املادية 
اليت تقوم على اجلشع والطمع والباطل، فيما يقوم التعصب على نشر االعتقادات الباطلة والعادات 
املسيئة، حيث اجلهل هو احملرك األساس ملثل هذه اجملاميع، فتقف بالضد من التغيري، كما حيدث 
اليوم يف الدول االسالمية والعربية أو نسبة كبرية منها حيث تسود العصبية واألفكار اهلدامة اليت 

ترفض التغيري.
حول هذا املوضوع يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )رحه 
اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم ب� )حنو التغيري(: )كما أن هناك أسبابا للتغيري، هناك موانع عن التغيري 
أيضا، فالعديد من أفراد اجملتمع اجلاهلي مل يقبلوا التغيري حنو األحسن النتشار التعصب بينهم، 

فالتعصب مانع من التغيري(.
اليت  هي  اجلاهلي،  العصر  من  املتوارثة  املذمومة  العصبية  ف��إّن  )ل��ذا  ال��ش��ريازي:  االم��ام  ويضيف 
تساعد على انتشار الظلم، وتثبيت الباطل، والتفاخر باألمور التافهة، اليت تتسبب مبضاعفة وانتشار 

النواقص، وبث اخلالف بني الناس(.
لذلك حيذرنا االمام من أن نتشبه باملتعصبني يف القول واألفكار، ألن التعصب أعمى ال يفرق بني حق 

وباطل، كما يؤكد االمام الشريازي: )احذروا أن تكونوا مثل املتعصبني، فإذا تفكرمت يف تفاوت حاهلم، 
فالزموا كل أمٍر لزمت العزة به شأنهم، وأزاحت األعداء ل�ه عنهم، ومدت العافية به عليهم، وانقادت 

النعمة ل�ه معهم(.
وال شك أن األفعال اليت نقوم باجنازها عن قناعة واميان، سوف تسهم يف تفوق األعمال الصاحلة 
على غريها، وهذا ما يريده اهلل تعاىل واالسالم، وهذه مهمة كل مسلم، اذ ال يصح مطلقا التخلي 
عن هذا الواجب الشرعي، كونه يصب أوال وأخريا يف معاضدة ثورة االمام املهدي )عج(، يقول االمام 
الشريازي: )من أجل حتقيق التغيري حنو األفضل، يلزم أن نبدأ بنشر العقيدة اإلسالمية يف قلوب 
نعمل على  ببقية أصول ومعتقدات اإلس��الم، وبعد ذلك  وانتهاًء  والنبوة،  التوحيد  ابتداًء من  الناس، 

ترويج األعمال الصاحلة اليت ترضي اهلل ورسوله ص(.
وهذا هو الفالح الذي ينتظره املؤمنون املساهمون يف ترسيخ التعاليم االسالمية اليت تسهم بصورة 
فعالة يف إحداث التغيري املطلوب من خالل مقارعة التعصب والضغينة والفنت، ونشر احلكمة والسالم 
الواحدة، بل بني مكونات اجملتمع البشري برمته، كما يؤكد ذلك االمام الشريازي:  أبناء األمة  بني 
ان )الفالح هو الظفر بالسعادة، أي فازوا خبري الدنيا وسعادة اآلخرة، فقد شاركوا اهل الدنيا يف 

دنياهم، ومل يشاركهم أهل اآلخرة يف آخرتهم، واملؤمن هو املصدق برساالت اهلل(.

وأتاحت  اجلميع  بني  املساواة  على  قامت  االقتصادية  االس��الم  نظرية  ان 
احلرية للجميع، فنقلت االنسان من حالة اجلهل والغيبوبة يف توافه احلياة، 
اىل الوعي والقدرة على االبتكار واالنتاج االفضل، حتى غدت العلوم متاحة 
لكن  نفسه،  لصاحل  ووظفها  الرتاجم  الغرب عن طريق  فأخذها  للجميع، 
تبقى مشكلة الغرب واضحة وعميقة، كونه يعتمد الرؤية املادية الصرفة، 
على العكس من االسالم الذي يعطي للجانب الروحي واملعنوي جماال كبريا 
من اجل بناء اجملتمع بصورة سليمة، وهذا يعين أن عوملة االسالم قد تفوقت 
العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  االمام  يقول  معا.  واملاركسية  الرأمسالية  على 
املوسوم  القّيم  كتابه  اهلل(، يف  )رحه  الشريازي  احلسيين  السيد حممد 
ب� )الفقه: العوملة(: )جاءت عوملة الغرب اليت طرح فكرتها وحاول تطبيق 
وإمنا  باإلنسان،  االهتمام  وم��ن  املعنويات،  من  خالية  العامل  يف  نظريتها 
تتمحور عوملته حول االقتصاد واملاديات، وترى التنمية والنمو االقتصادي 
للبعض فقط هو كل شيء حتى وإن كان ذلك على حساب سعادة اإلنسان 
بل وحياته أيضًا(. وهذا األمر تسبب يف شطر البشرية كلها اىل طبقتني، 
واحدة مهيمنة على أموال وثروات العامل وهم األقلية، أما األخرى فتمثل 
ما تبقى من العامل الذي بات حتت رحة افراد وشركات ودول قليلة تتحكم 
نقرأ يف  كما  فأكثر،  أكثر  الفقراء  فيتم سحق طبقة  العامل امجع  برقاب 
قول االمام الشريازي: بسبب هذه الرؤية القاصرة )نتج الفقر واحلرمان، 
واجلهل واملرض، واحلرب والدمار، وماليني اجلائعني، وماليني املرضى، 
ومن  واملهّجرين(.  املشّردين  وماليني  املعّوقني،  وماليني  األميني،  وماليني 
العوملة(  )الفقه  كتاب  يف  ذل��ك  نقرأ  كما  اإلس��الم��ي��ة،  العوملة  م��زاي��ا  أه��م 
لالمام الشريازي يف خمتلف األصعدة والعديد من اجملاالت هي: )اإلطار 
النظري: وهو يتعلق باملفهوم الديين أو الوازع اإلسالمي اإلهلي، الذي يهذب 
النفوس، ويطبع على القلوب حمبة اآلخرين(. لقد وضع اإلمام الشريازي 
رؤيته اخلاصة يف اجملال االقتصادي، واعترب أن عوملة االسالم هي اليت 
ظهرت للبشرية أوال، لذا يضع االمام الشريازي أسسا واضحة هي:  اوال: 
النبوية  والسنة  ال��ق��رآن  من  املستنبط  اإلس��الم��ي  االقتصاد  أص��ول  ط��رح 
الشريفة، ودعوة كل اقتصاديي العامل إىل مدارسته ومذاكرته. ثانيا: البد 
التطبيقية  السبل  بتقييم  يقوم  اقتصادي عاملي،  من وجود مركز إسالمي 
واقرتاح السياسات االقتصادية اإلسالمية، ويسعى هذا املركز على حتجيم 
وحتديد االختالفات املوجودة.  ثالثا: العمل اجلاد على تعديل السياسات 
اإلسالمية  والسياسات  القوانني  ختالف  اليت  واملصرفية  والنقدية  املالية 
قيام  على  التأكيد  رابعا:  القويم.   اإلسالمي  االقتصاد  مع  تتوافق  وجعلها 
ووضع  البلدان  مستوى  على  وحركته  املال  لرأس  مشرتكة  إسالمية  سوق 
إطار تطبيقي يتالءم مع املتغريات احلاصلة يف األسواق العاملية لالقتصاد. 
خامسا: العمل على استشراف آفاق املستقبل، ورسم صورة مستقبلية ملوقع 

البلدان اإلسالمية يف اخلريطة االقتصادية الدولية.

كيف ننتشل العالم من 
براثن الغول الرأسمالي
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ملاذا هذا احلقد على اإلس��الم، من بعض 
املسلمني؟؟ ملاذا بذلوا ويبذلون ما بوسعهم 
يظهرون  ومل���اذا  اإلس���الم،  ص��ورة  لتشويه 
العامل أمجع،  أمام  وكأنهم همج  املسلمني 
اإلس���الم  اىل  ب���اإلس���اءة  ل��ه مصلحة  م��ن 
واض��ح  احمل��م��دي  اإلس���الم  إن  واملسلمني، 
وم����ع����روف، ف��ه��و إس�����الم اخل����ري وال��ع��ف��و 
ال��س��ل��م واحل���اف���ظ حلقوق  واجل���ن���وح اىل 
ال��ن��اس واحل���ام���ي حل��ري��ات��ه��م، وه���و دي��ن 
املؤاخاة والتقارب واالنسجام بني البشرية.
ف��ق��د خ���اط���ب مس���اح���ة امل���رج���ع ال��دي��ين 
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري، 
مجيع  ظ��ل��ه(،  )دام  ال��ش��ريازي  احلسيين 
منهم  وطلب  والعلماء،  واملفكرين  املثقفني 
أن يقوم كل منهم بدوره يف نشر اإلسالم 
إسالم  هنا  واملقصود  امج��ع،  العامل  عرب 
ال��ت��ك��ف��ري  اس�����الم  ول���ي���س  )ص(،  حم��م��د 
وال���ت���ط���رف ال�����ذي ت��ع��ت��م��ده اجل��م��اع��ات 
التكفريية املتطرفة وحتاول ان جتعل منه 

بديال عن دين النيب )ص(.
)أخاطب  الشريازي:  املرجع  قال مساحة 
املثّقفني، وطاّلب العلم بالعامل كاّفة، مهما 
للمسلمني  وكذلك  ومذهبهم،  دينهم  ك��ان 
ال��ق��اط��ن��ني يف ال��ب��ل��دان غ��ري اإلس��الم��ي��ة، 
للمساجد،  واألمناء  اإلسالمية،  وللهيئات 
وللمجتمعات  احل��س��ي��ن��ي��ات،  وأص���ح���اب 

اإلس����الم����ي����ة، وامل����ؤس����س����ات ال��ث��ق��اف��ي��ة، 
وأم��ث��اهل��م، ه��و أن م��ا حفظه ال��ت��اري��خ يف 
مصادره عن اإلسالم احلقيقي الذي بقي 
احلسني  اإلم���ام  تضحيات  بسبب  خ��ال��دًا 
صلوات اهلل عليه، جيب إيصاله وتعريفه 
ل���ل���ع���املَ���ني(. وط���ال���ب مس��اح��ت��ه ال��ش��ب��اب 
الواعني، أن يسهموا يف تغيري العامل حنو 
األفضل. لذا طالب مساحته قائال: )على 
يعّبئوا  أن  واجل��م��ي��ع،  وال��ك��ب��ار،  ال��ش��ب��اب، 
ويبذلوا كل ما لديهم من قدرات يف سبيل 
كّله  العامل  إىل  وتعريفه  اإلس��الم  إيصال 
وإىل العاملني أمجع، أي اإلسالم احملّمدي 

الوجود واحلسيين البقاء(.
ويف كلمته املوّجهة للمسلمني يقول مساحة 
املرجع الشريازي: )مع وفور الثروات اليت 
األرضية،  الكرة  على  بها  تعاىل  اهلل  م��ّن 
بسبب  الناس  من  املئات  م��وت  اليوم  ن��رى 
اجمل��اع��ة واجل����وع، يف ح��ني مل ن��ر يف أي 
مات  أن��ه  التارخيية،  امل��ص��ادر  من  مصدر 
مسلم واح��د من اجل��وع أو غري مسلم يف 
طوال عشر سنني من حكومة رسول اهلل 
صلى اهلل عليه وآله، أو يف حكومة اإلمام 
أم���ري امل��ؤم��ن��ني ص��ل��وات اهلل ع��ل��ي��ه ال��يت 

استمرت خلمس سنوات(.
وي��ت��س��اءل مس��اح��ة امل��رج��ع ال��ش��ريازي يف 
قائال:  للمسلمني  املوجهة  كلمته  مضمون 

الكم  ي���دّل وج���ود ه���ذا  م���اذا  )إذن، ع��ل��ى 
اهلائل من اجلوعى يف العامل اليوم؟ وملاذا 
الدول اإلسالمية؟  الظلم يف  أكثر  ميارس 
فبني فرتة وأخرى تشتعل نار احلرب بني 
لبلد  واح��د  بني شعب  أو  مسلمني،  بلدين 
األلوف  أرواح  ذلك  إثر  ويزهق  إسالمي، 
من األبرياء(. املطلوب اذن بعد أن توافرت 
القدرات والوسائل يف عهدنا الراهن، ان 
لتوصيل  متواصلة  ج��دي��ة  حب��م��الت  ن��ق��وم 

املنهج احملمدي اىل العامل أمجع.
ك��م��ا ي���ؤك���د ع��ل��ى ذل����ك مس���اح���ة امل��رج��ع 
ال���ش���ريازي ق��ائ��ال: )يف ال���ق���رون ال��ث��الث��ة 
اليت  اإلمكانات  تتوفر  مل  املاضية،  عشر 
اإلس���الم احلقيقي  إي��ص��ال  ميكن ع��ربه��ا 
عامل  علينا يف  فيجب  كلها.  البشرية  إىل 
وتوجد  اإلمكانات،  فيه  تتوّفر  الذي  اليوم 
نعّرف  أن  أيضًا،  احلرّيات  من  نسبة  فيه 
إىل  الرحيم احملّمدي احلسيين  اإلس��الم 
الدنيا كّلها(. ان مهمة التعريف هذه، تقع 
والشباب  واملثقفني،  العلماء،  عاتق  على 
الواعني، ألننا اليوم حباجة كربى لتوضيح 
االس�����الم احل��ق��ي��ق��ي ل����ذا ي���ق���ول مس��اح��ة 
املرجع الشريازي: )جيب علينا أن نعّرف 
اإلسالمي احملّمدي األصيل إىل العاملني، 
وه���و اإلس����الم ال���ذي ب��ق��ي خ���ال���دًا بسبب 

اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه(.

الفكر اإلسالمي 
والشروع يف تغيري 

العالم

ترجيح التفاوض مع األضداد أسلوب نبويّ
ما أعظمها من مدرسة انسانية، تلك اليت أسس هلا نيب االسالم حممد بن عبد اهلل )ص(، وما 
أروعها من دروس ذات مضامني عظيمة خالدة ال تفرق بني إنسان وآخر إال على أسس عظيمة 

كالتقوى والعدل واإلميان وقيم اخلري.
يف كلمته القيمة حبضور عدد من املبلغني والضيوف الكرام، مبناسبة حلول شهر رمضان الكريم، 
قال مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(: 
)من العرب اليت ميكن استلهامها من حياة النيب صلى اهلل عليه وآله، هي سريته يف حروبه مع 

اليهود الذين كانوا أطراف املدينة(. 
ولكن عندما يتم جتريب مجيع طرق احلوار واملفاوضات، ويبقى اآلخر مصرا على استخدام احلر 

، عند ذاك ينبغي أن يستعد املسلمون خلوض القتال دفاعا عن النفس .
كما اكد املرجع الشريازي: )املشركون يف معركيت بدر وأحد مل يستطيعوا القضاء على اإلسالم، 
وكان لنتيجة تلك املعركتني التأثري على ذلك اليهود بأن يصّمم أكثر على قتل النيّب. فعزم على 
ذلك، وعلم النيّب صلى اهلل عليه وآله مبا عزم عليه اليهودي، فدعا صلى اهلل عليه وآله أهل املدينة 

إىل التهّيؤ للدفاع(. 
)ص(  املسلمني  لقائد  واضحا  السلوك  هذا  وك��ان  للمسلمني،  العداء  يضمرون  كانوا  اليهود  إن 

وللمسلمني أيضا، وقد جرب الرسول األكرم )ع( كافة السبل والطرائق واألساليب اليت تتجنب 
احلرب.

يقول مساحة املرجع الشريازي: )كان من طرقه للسلم أنه صلى اهلل عليه وآله كان يبعث رسواًل 
عرب  كثريًا  يسعى  وآل��ه  عليه  اهلل  صلى  ممّثله  وك��ان  للتفاوض.  ويدعوه  العدو  إىل  عنه  وممّثاًل 
التفاوض إىل دعوة العدو لعدم احلرب. فبعث صلى اهلل عليه وآله ممّثاًل عنه إىل اليهود للتفاوض 
معهم، ولكن مل ينفع معهم. فبدأت احلرب، وكان اليهود يسكنون يف اجلبال بأطراف املدينة، وكانت 
هلم فيها القالع واحلصون وبيوتهم، وبهذا كانوا مبثابة املشرفني على املسلمني الذين كانوا يعيشون 

يف األرض املنبسطة(.
لذلك كان النيب )ص(، ال يسعى بالدرجة االوىل الثبات حقه وحق املسلمني، وامنا كان اهلدف 
األول هو تعليم اآلخرين الرحة واالخالق واملروءة، أي تكريس قيم التعامل االنساني النبيل، يقول 
مساحة املرجع الشريازي يف هذا االطار: )مبا ان اهلل تعاىل قد جعل النيّب صلى اهلل عليه وآله 
أسوة وقدوة للعاملني أمجع، فإنه صلى اهلل عليه وآله مل يك ساعيًا إلحقاق حّقه، بل كان صلى اهلل 
عليه وآله يريد تعليم األخالق واملروءة للناس مجيعًا على مّر العصور. وكان هلذا التعامل من النيّب 

صلى اهلل عليه وآله األثر البالغ يف دخول الكثري من اليهود إىل اإلسالم(. 

احلقيقي  اجلوهر  متثل  وهي  عليها،  يرتكز  االسالمي خصائص  للدين 
له، وقد حددها مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد 

صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(.
اإلس��الم  اعتنق  قد  ك��ان  إيطاليا  مواطنا  خماطبا  مساحته  ق��ال  عندما 
واستبصر بنور أهل البيت األطهار صلوات اهلل عليهم أمجعني: )اعلموا 
ان اإلس��الم دين أساسه نيّب اإلس��الم صلى اهلل عليه وآله واإلم��ام أمري 

املؤمنني صلوات اهلل عليه(. 
وحدد مساحته تلك اخلصائص، على النحو التالي: 

)اخلاصية األوىل: اإلس��الم ال جرب فيه وال إك��راه وال إل��زام بالقوة. وإذا 
صار وحدث إجبار أو إكراه يف الدول اإلسالمية من بعض املسلمني، فهذا 

ليس من اإلسالم بل من املسلمني(. 
الرسول األكرم )ص(، هي  الثانية اليت قامت عليها دولة  أما اخلاصية 
انتفاء وجود الفقر على حنو كامل، لدرجة أن وجود الفقري يف هذه الدولة 
يعد ظاهرة مثرية لالستغراب، يف ظل األنظمة االجتماعية واالقتصادية 

اليت نشرها االسالم يف دولته اجلديدة.
وهذا ما ورد يف اخلاصية الثانية اليت قام عليها احلكم االسالمي ابان 
)ع(، وقد قال  الكريم )ص( ويف ظل حكومة االم��ام علي  الرسول  قيادة 
الثانية: يف اإلسالم احلقيقي  أما )اخلاصية  الشريازي:  املرجع  مساحة 
فال يوجد فقري، وال يوجد من يبقى فقريًا. أذكر لكم القصة التالية: كان 
اإلمام أمري املؤمنني علّي بن أبي طالب صلوات اهلل عليه ميشي يف سكك 

الكوفة.
فنظر إىل رجل يستعطي الناس: فوّجه اإلمام السؤال إىل من حوله من 
يقدر على  إن��ه نصراني كرب وش��اخ ومل  ه��ذا؟  فقالوا:  ما  قائاًل:  الناس 
العمل، وليس له مال يعيش به، فيكتنف الناس.  فقال اإلمام � يف غضب�: 
استعملتموه على شبابه حتى إذا كرب تركتموه؟ ثم جعل اإلمام صلوات اهلل 
عليه لذاك النصراني من بيت مال املسلمني مرّتبًا خاّصًا ليعيش به حتى 

يأتيه املوت(. 
االنتماء  او  الدين  عن  النظر  بغض  مواطنيها  الدولة حتمي  كانت  هكذا 
أو سواه، وعّقب مساحة املرجع الشريازي قائال حول  واملكاني  العرقي 
هذا املوضوع: )هذا يدّل على أن الفقر كاد أن ال يرى لنفسه جمااًل يف 
عليه  اهلل  املؤمنني صلوات  أمري  اإلم��ام  رأى  إذا  حتى  اإلسالمية  الدولة 

فقريًا واحدًا كان يستغرب(. 
بعد البند األول الذي متثل بغياب سياسة االكراه يف ظل النظام السياسية 
لدولة املسلمني، وعدم احلاجة اىل السجون، وعدم وجود سجني سياسي 
واحد فيها، وقد مت التخلص من الفقر اعتمادا على التعاليم االسالمية 
كما نالحظ ذلك يف قول مساحة املرجع الشريازي: )اليوم إذا ترى وجود 
وليس  املسلمون  هم  ذل��ك  عن  فاملسؤول  اإلسالمية،  ال��دول  يف  الفقراء 

اإلسالم(.

املسلمون حني أهملوا 
خصائص اإلسالم
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البقيع

زيارة  ج��واز  إىل  املسلمني  أكثرية  تذهب 
ال��ق��ب��ور وال��ت��ع��ب��د ف��ي��ه��ا، اس��ت��ن��ادا ل��ق��ول 
الرسول صلى اهلل عليه وآلة وسلم »ُكْنُت 
َفإنَّها  َفُزوُروها  اْلُقُبور،  زياَرة  َعْن  َنَهْيُتُكم 
نْ��ي��ا وُت��َذكِّ��ُر اآلِخ����رة«، وأن  ��ُد يف ال��دخُّ ُت��َزهِّ
علماء اإلسالم وفقهاء الشريعة قد أفتوا 
جبواز زيارة القبور، وخاّصة قبور األنبياء 
من  جمموعة  إىل  استنادًا  والصاحلني، 
الشريفة،  واألح���ادي���ث  ال��ك��رمي��ة  اآلي���ات 
وب���اإلض���اف���ة إىل اجل�����واز ف��إّن��ه��م أف��ت��وا 

باستحبابها وفضيلتها. 
 وم���ع غلبة أن��ص��ار “امل���ذه���ب ال��وه��اب��ي” 
كالسعودية  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ل��دان  ب��ع��ض  يف 
واف��غ��ان��س��ت��ان، ه��دم��ت أض��رح��ة األول��ي��اء 
وسوت  ممتلكاتها،  وص��درت  والصاحلني 
القبور مع األرض، وأضحت زيارة القبور 
واألضرحة أو الصالة فيها جرمية يعاقب 
أضرحة  م��ع  ح��دث  كما  ال��ق��ان��ون.  عليها 
امل��دي��ن��ة  ال��ب��ق��ي��ع يف  “ع” يف  ال��ب��ي��ت  أه���ل 
“الطالبان”  تنظيم  استعان  وكما  امل��ن��ورة. 
بوجهة النظر هذه لتربير تدمريهم اآلثار 

التارخيية يف أفغانستان.
 يقول علماء اإلس��الم إن نهى اهلل ونبيه 
منع وحتريم  نهي  وتنزيه، ال  كراهة  نهي 
التارخيية  اآلث����ار  ببعض  االه��ت��م��ام  ع��ن 
على  األبنية  قبيل  م��ن  وذل��ك  والثقافية، 
ال��ق��ب��ور، ف��ق��د ورد يف احل��دي��ث م��ا ي��دل 

القبور،  على  األبنية  تشييد  كراهة  على 
النيب  مقابر  العموم  ه��ذا  ع��ن  وخ��رج��ت 
واألئ����م����ة وال���ص���احل���ني ل�������ورود ال��دل��ي��ل 
مقابر  ل��غ��ري  ال��ك��راه��ة  ه���ذه  بتخصيص 
ال��رس��ول وأه���ل ال��ب��ي��ت وال��ص��احل��ني من 
}يِف  تعاىل:  قوله  يشملها  ال��يت  أوليائهم 
ُه  ُبُيوٍت أِذَن اهللَُّ أْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها امْسُ
ِرَج��اٌل ال  ِفيَها بالُغُدوِّ واآلَص��اِل  َلُه  ُيَسبُِّح 

اَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ{. ُتلِْهيِهْم جِتَ
 من هذا املنطلق، فصل الفقهاء املسلمون 
يف “األثر التارخيي” وندبوا إىل االهتمام 
باملعامل التارخيية والثقافية املشتملة على 
علمية  الفائدة  كانت  سواء  مفيدة،  صفة 
ال��ت��ارخي��ي مشتماًل على  ب��أن ك��ان األث���ر 
معنوية  الفائدة  كانت  أو  علمي،  مضمون 
هوية  التارخيي ميثل  األث��ر  ك��ان  إذا  كما 
اليت  قيمه  أو  ثقافته  عن  ويعرب  اجملتمع 
ال��ف��ائ��دة اقتصادية  ك��ان��ت  أو  ب��ه��ا،  ي��ؤم��ن 
على  ال��ت��ارخي��ي  األث���ر  اشتمل  ب��أن  حبتة 
مضمون يدر نفعًا اقتصاديًا إما مباشرًا، 
بنفسه ثروة  التارخيي  إذا كان األثر  كما 
كان  إذا  كما  مباشر،  أو غري  اقتصادية، 
ال��ن��اس  رغ��ب��ة  ال��ت��ارخي��ي يستثري  األث����ر 
نفع  ي����ؤدي إىل  وب��ذل��ك  يف االس��ت��ط��الع 
للسائحني  ج��ل��ب��ه  خ���الل  م��ن  اق��ت��ص��ادي 
وت���أث���ريه يف ت��ن��ش��ي��ط ح��رك��ة ال��س��ي��اح��ة 

احمللية أو العاملية.

اخلالصة
1- ال شك أن أضرحة ومقامات األولياء 
وملكًا  وت��ارخي��ي��ًا،  أث��ري��ًا  معلمًا  أصبحت 
كلها، ومل يكن املسلمون  للعامل وللشعوب 
املقامات  أصحاب  إىل  ينظرون  ما  يوما 
أو شركاء  إله  أنهم  واملراقد على أساس 

لإلله.
2- مل حتظى أعمال هدم األضرحة بتأييد 
ال من قبل الشعوب وال من قبل حكوماتها 
وال اهل��ي��ئ��ات ال��دول��ي��ة، ب��ل ك��ان��ت أعماال 
مدانة ومرفوضة ومتثل اعتداء على آثار 
أينما  كافة،  الشعوب  ومقدسات  وتاريخ 
حدثت تلك االعتداءات، سواء يف املدنية 
املنورة حيث قبور أهل البيت النيب حممد 
ص، أو يف العراق أو يف سوريا أو يف ليبيا 
ومالي وباكستان وأفغانستان وغريها من 
السلفيون  اإلسالميون  اليت متكن  الدول 
من الوصول إىل تلك األضرحة وهدمها. 
دوره،  يأخذ  أن  الدولي  على اجملتمع   -3
ويتحمل مسؤوليته القانونية واألخالقية، 
ويدافع عن حقوق األمم واألجيال، ويطلب 
السعودية  العربية  اململكة  سلطات  م��ن 
وارجاعها  البقيع  أئمة  قبور  بناء  إع��ادة 
بشكل أفضل مما كانت عليه قبل هدمها، 
يعد  الشكل  بهذا  البقيع  مقربة  بقاء  الن 
إهانة للعقيدة والتاريخ اإلسالمي وانتهاكا 

للرتاث اإلنساني. 

املسؤولية التاريخية والثقافية عن هدم 
األضرحة )أضرحة البقيع مثاال(

تهديم قبور البقيع وتوارث داعش معاول الجريمة
من كان يعتقد أن الوهابية تدين بدين اإلسالم الذي جاء به الرسول األكرم حممد )صلى اهلل عليه 
وأعماهلا  تارخيها  وليّطلع على  الفرقة  بعضًا من معتقدات هذه  ولو  ويتصّفح  نفسه  وآله( فلرياجع 
)ومنجزاتها( الكبرية والضخمة يف تهديم حضارة اإلسالم وتشويه صورته والنيل من رموزه العظيمة 
والسعي إىل حمق مبادئه ومفاهيمه وإبادة آثاره وتراثه، فإن بقي على رأيه فهو من الذين )َخَتَم اهلّلُ 

ِعِهْم َوَعَلى َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوٌة َوهلُْم َعَذاٌب عِظيٌم(.  َعَلى ُقُلوِبهْم َوَعَلى مَسْ
من كان يعتقد أن الوهابية حتمل يف عقيدتها الفاسدة ذرة من مبادئ اإلسالم احملمدي احلق فليكّلف 
نفسه بعقد مقارنة بني ما جاء به الرسول العظيم حممد )صلى اهلل عليه وآله( بل بني ما جاءت به 
كل املذاهب اإلسالمية بشقيها الشيعي والسين من مفاهيم وتعاليم، وبني ما جاءت به هذه الفرقة من 

ضالالت وأباطيل، حينها إما أن يكون مسلمًا أو يكون وهابيًا.
من كان يعتقد أن الوهابية متت بصلة إىل اإلسالم وقد ُخدع بقنواتها الفضائية املأجورة اليت ُيقرأ 
فليحّطم هذا اجلدار  األمور  الطاحل وغريها من  بتمجيد )سلفهم(  ويتشّدق خطباؤها  القرآن  فيها 
حينها  واألباطيل،  واألكاذيب  واجلرائم  واملخازي  بالدماء  املليء  تارخيهم  بؤرة  على  وليّطلع  الواهي 
سيتحقق له قول النيب )صلى اهلل عليه وآله( فيهم ويف أمثاهلم: )كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه(، 

وسيعرق جبينه خجاًل من إّدعاء هذه الفرقة بأنها من اإلسالم.

من كان يعتقد أن الوهابية متتلك ذرة من القيم اإلنسانية واملبادئ اإلسالمية واحرتام الدين واإلنسان 
واحلياة فهو خمطئ نعم خمطئ، وخمطئ كل اخلطأ ..

هذا الكالم موّجه لكل إنسان مسلم أو غري مسلم لديه أدنى شك يف همجية هذه الفرقة وضالهلا 
اإلسالمي  التعامل  مقومات  أدن��ى  عن  ابتعدت  ال��يت  وهمجيتها  احل��دود  كل  ف��اق  ال��ذي  وإجرامها 

واإلنساني واحلضاري.
فتاوى  واإلج��رام، شيوخ  والضاللة  الكفر  بشيوخ  ُخدعوا  الذين  الُسّذج  للوهابيني  موّجه  وكذلك هو 
الدماء والرذيلة والقتل واإلبادة، وقد ألبسوا فتاواهم لباس اإلسالم، نقول هلؤالء الُسّذج الذين ال زالوا 
يتلّقون منهم هذه الفتاوى: حتّروا عن دينكم وحترّروا من أغالل الكفر، وحتقّقوا يف مبادئ اإلسالم 
واعتقوا أنفسكم من اجلاهلية، واحبثوا عن احلقيقة واكشفوا غاشية اجلهل والضالل عن أعينكم قبل 
اَءَنا  أن يأتي يوم تقفون فيه بني يدي رب العزة وال تكونوا من الذين )َقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكرَبَ

ِبياَل(.  َفَأَضلخُّوَنا السَّ
فهنالك ال يغين عنكم ساداتكم وال كرباؤكم من اهلل شيئًا وسيربأوون منكم كما يترّبأ إبليس من الذي 
َعَفاُء ِللَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْنُتْم ُمْغُنوَن َعنَّا  وَن يِف النَّاِر َفَيُقوُل الضخُّ أغواه: )َوِإْذ َيَتَحاجخُّ

َنِصيًبا ِمَن النَّاِر َقاَل الَِّذيَن اْسَتْكرَبُوا ِإنَّا ُكلٌّ ِفيَها ِإنَّ اهللََّ َقْد َحَكَم َبنْيَ اْلِعَباِد(.

قبور  تهديم  مثل  رعناء،  أفعال  عنها  ينتج  جامدة،  أدمغة  على  يرتبع  جهل 
األولياء الصاحلني من آل بيت حممد نيب االسالم )ص( يف بقيع الغرقد، 
كيف ميكن أن ُيزال اجلهل عن مثل هذه العقول، وتنقشع غشاوة البصرية 
والبصر، لريون احلقيقة بصفاء تام؟، ما من شك أن التطرف األعمى يقود 
أصحابه وحامليه اىل نتائج عمياء، وجرمية هدم قبور أولياء اهلل يف البقيع 

تقع ضمن هذا االطار. 
ففي البقيع يوجد قرب الرسول األكرم )ص(، ومعه قبور األئمة األبرار من آل 
البيت عليهم السالم، ومعهم ايضا عدد من الصحابة الذين نهض االسالم 
على أكتافهم يف شروع الدعوة النبوية، كل هذه القبور املقدسة مت هدمها يف 
البقيع أمام مرأى املسلمني والعامل أمجع، حبجج واهية وشرائع ال أساس 
هلا يف املعايري العقلية او الدينية أو العرفية واالخالقية، فأساس مثل هذه 

األفعال أمزجة تقوم على التعصب الوهابي.
جند يف كتاب اجملدد الثاني االمام السيد حممد الشريازي أن )البقيع قد 
هّدم حديثا بأمر من االستعمار، واملسلمون كانوا يرقبون بناءها كما كانت 
منذ أكثر من ألف سنة، لكنها مل جتدد واىل يومنا ه��ذا!، مع أنه قد مات 
وذهب عامل خرابه الذي كان املستعمر املاكر، فهل تبقى القبور هكذا خرابًا؟ 

أو يهدي اهلل املسلمني لتجديدها؟(.
التعصب يف  موجات  واشتعلت  والتعقل،  العقل  على  اجلهل  تغلب  ذلك  ومع 
رؤوس الوهابيني، يف ظل تشجيع رمسي من احلكومات السعودية املتعاقبة، 
مع صمت عاملي حتى من املنظمات اليت ُتعنى باحلفاظ على االرث العاملي 
التارخيي لأمم والشعوب، اجلميع يف حالة صمت واجلهل الذي يعشش يف 
مجاجم الوهابيني حيصد قبور أئمة أهل البيت )ع(، على مرأى من اجلميع.

هناك إصرار على عملية هدم القبور اليت تعود اىل آل بيت النبوة، يقابله 
صمت املسلمني، وصمت عاملي للمنظمات االممية والرتاثية املعنية حبفظ 
الصحيح هو حتريك حالت عاملية اسالمية  ان  العاملي، ما يعين  ال��رتاث 
جادة قوية مؤثرة ذات فعالية واستمرارية تدعو بال توقف اىل اعادة ما مت 
تهدميه من قبور البقيع، واطالق سراح هذا االرث االسالمي االنساني الذي 
ال جيوز التجاوز عليه، مع ردع قانوني منظم وحازم ملن يقف وراء مثل هذه 

االفعال حبجج ال اساس هلا يف االديان والشرائع واالعراف.
ُترى هل أنتم فاعلون، أيها املسلمون؟؟ هل ستضعون حدا ألفعال الوهابيني 
بدورها حلماية  واألممية، هل ستقوم  الثقافية  العاملية  واملنظمات  النكراء، 
هذا االرث االسالمي االنساني من عبث املتعصبني، هذه أسئلة حتتاج ملن 
يتبناها ويقدمها اىل اجلهات واملنظمات الدولية املعنية بذلك، حفاظا على 
هيبة هذه القبور، وإعادتها اىل ما كانت عليه قبل اإلقبال على تهدميها، فهل 

انتم فاعلون لكبح آفة اجلهل والتعصب

هدم البقيع.. 
جريمة كل العصور

محمد الصفار

عبد الرزاق عبد الحسني

جميل عودة/ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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البقيع

أتباع  قلوب  على  أليمة  ذكرى  علينا  متر 
ال��س��الم وه��ي  ال��ن��ب��وة عليهم  ب��ي��ت  أه���ل 
ذك���رى ق��ي��ام ال��ع��ص��اب��ات ال��وه��اب��ي��ة بهدم 
البقيع،  ال��ب��ي��ت يف  أه���ل  أئ��م��ة  أض��رح��ة 
وحادثة انتهاك حرمة البقيع جرمية لن 
الوهابية  ارتكب  إذ  األذه���ان،  من  متحى 
وال س��ع��ود ج��رمي��ة ال��ع��ص��ر م��ن خ��الل 
حماولة حمو ذاكرة املسلمون، وإزالة كل 
ما يربطهم بالتاريخ اإلسالمي، الن هدم 
هذه الشواهد املقدسة واليت تعد شواهد 

على اإلسالم ذاته.
مقربة  ك���ان  البقيع  ان  امل���ؤرخ���ون  وذك���ر 
مرثية  يف  ذك����ره  وورد  اإلس������الم،  ق��ب��ل 
“أين  لقومه  البياضي  النعمان  بن  عمرو 
العقيق  ب��ني  غب�ط�ة  ف�ي  عهدتهم  ال��ذي��ن 
إىل ب��ق��ي��ع ال��غ��������رق��������د”، وب��ع��د اإلس���الم 
العربية يف  اجلزيرة  أهل  اغلب  ودخ��ول 
املسلمني  موتى  لدفن  ص  ُخصِّ اإلس��الم، 
ف��ق��ط، أم���ا ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى ف��ك��ان��وا 
وهو  ك��وك��ب(  )ح��ش  يف  موتاهم  يدفنون 
ويف  البقيع،  شرقي  جنوب  يقع  بستان 
البقيع كان  إن  التارخيية،  بعض املصادر 
بستانا حيوي أشجارا من العوسج، وأول 
م��ن دف���ن ف��ي��ه م��ن املسلمني ه��و )أس��ع��د 
األنصار،  وكان من  األنصاري(  زرارة  بن 
)عثمان  اجلليل  الصحابي  بعده  دفن  ثم 
من  فيه  دفن  من  أول  وهو  بن مظعون(، 

رسول  ش��ارك  وقد  املهاجرين،  املسلمني 
بنفسه يف دفنه، ثم دفن إىل  اهلل )ص( 
ال��رس��ول حممد  اب��ن  )إب��راه��ي��م(  جانبه 
)ص(، ولذلك رغب املسلمون فيها وقطعوا 
ثم  للدفن،  املكان  ليستخدموا  األشجار 
استمر الدفن يف البقعة املباركة من قبل 

املسلمني بعد وفاة الرسول “ص”.
 آية اهلل الشهيد السيد حسن الشريازي 
)ق����دس س����ره( س��ع��ى ل��ب��ن��اء ق��ب��ور أئ��م��ة 
السنة  ، فأخذ حياور كبار علماء  البقيع 
تلك  بناء  ج��واز  وأثبت هلم  السعودية  يف 
القباب الطاهرة بل رجحانها، وقد خطى 
يف هذا الباب خطوات جيدة حتى أقنعهم 
ب��ذل��ك ول��ك��ن ب��ع��ض امل���وان���ع ح��ال��ت دون 

الوصول إىل هدفه.
)األخ  كتابه  يف  ال��ش��ريازي  اإلم���ام  يقول 
ال��ش��ريازي( حتت  حسن  السيد  الشهيد 
عنوان السعي لبناء البقيع: “وكان )رحه 
تلبية  س��ن��ة  ك��ل  احل���ج  ي��ذه��ب إىل  اهلل( 
لنداء الرحن عز وجل وألهداف تبليغية 
وضغط  بالسعوديني  التقى  وق��د  عالية، 
عليهم ألجل تعمري البقيع الغرقد ووعدوه 
بالسماح لتعمري البقيع، وذلك بعد جهد 
وتعب وحم��اورات مع كبار فقهائهم، لكن 
ب��ع��ض اجل���ه���ات يف ال���ع���راق م��ن��ع��ت عن 
وم��ا أشبه،  واإلغ���راء  الكثري  باملال  ذل��ك 

وتعاضدها يف ذلك احلكومة العراقية”.

األئمة  مظلومية  تكن  القول، مل  خالصة 
البقيع يف  يف  امل��دف��ون��ني  ال��س��الم  عليهم 
وقتنا  وإمنا مستمرة إىل  حياتهم فقط، 
احلاضر، من خالل هدم قبورهم وحرمان 
واض��ح  ظلم  وه��و  زي��ارت��ه��م  م��ن  شيعتهم 
احلاضر  الوقت  يف  علينا  فيجب  جلي، 
أن ن��ط��ال��ب ب��ب��ن��اء ق��ب��ور ال��ب��ق��ي��ع، جبميع 
امل��ظ��اه��رات  وم��ن��ه��ا  السلمية،  ال��وس��ائ��ل 
والندوات، والطلب من املنظمات الدولية 
بناء االضرحة  للمساعدة يف  واالنسانية 
امل��ق��دس��ة، ك��ذل��ك ن��ق��ف ب��ك��ل ق���وة بوجه 
يقودها  اليت  اجلديدة  الوهابية  احلملة 
اإلرهابي وحماولتهم هدم  تنظيم داعش 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن االم���اك���ن امل��ق��دس��ة، فقد 
دم���روا يف امل��وص��ل وس��وري��ا ال��ع��دي��د من 
اضرحة االنبياء ومقامات االئمة )عليهم 
واالثرية  التارخيية  واملساجد  السالم(، 
ال��ق��ي��م��ة، وال��ك��ن��ائ��س االث���ري���ة وك���ل اث��ر 
ي��دل على عظمة االس��الم  دي��ين تارخيي 
اليهود  سياسة  وه��ي  وال��رس��ل،  واالنبياء 
ك��ذل��ك حماوالتهم  ال��وه��اب��ي��ة،  واذن��اب��ه��م 
الوصول اىل االماكن املقدسة يف كربالء 
صفا  الوقوف  كمسلمني  علينا  والنجف، 
واحدا خلف مراجعنا العظام وتوجيهاتهم 
وفتاويهم للدفاع عن املقدسات، للوقوف 
بوجه هذه احلملة اليت تقودها الوهابية 

ضد االسالم واملسلمي.

ذكرى هدم أضرحة البقيع.. األسباب 
واملطالبات

هدم البقيع طعنة يف خاصرة اإلسالم
من جديد ُيطل يوم الثامن من شوال من شرفة احلزن املقيم يف قلوب أتباع أهل البيت عليهم السالم حاماًل 
معه وجودًا دامعًا يستنفر اآلهات لذكرى تهديم قبور البقيع، تلك الشواهد املضيئة اليت ضمت أولياء اهلل 
الصاحلني وأوصياء رسوله صلى اهلل عليه وآله يف جرمية كربى اليتفّرد بوحشيتها إاّل الذين انسلخوا من 

آدميتهم منغمسني بأدجلة قام مشروعها على إطفاء الوهج احملمدي األصيل.
التأرخيية عن الفكر عن املنهج  البقيع حييلنا إىل ج��ذور اإلحن��راف  إن اخل��وض يف ذك��رى تهديم قبور 
اإلسالمي األصيل، وكيف صارت قضية إلغاء اآلخر ومصادرة حقه اإلنساني يف إقامة شعائره وطقوسه 
مشروعًا  ص��ارت  حبيث  الوحشية  بالغة  سلوكيات  إىل  أفضت  اليت  املضلة  األفكار  به  تنتعش  هاجسًا 

تنظرييًا وتطبيقًا هلدم ماجاء به اإلسالم.
فيها هذه اجلرمية وشرح  تناول  قيمة  س��ره( يف حماضرة  )ق��دس  الشريازي  السيد حممد رضا  يعرب 
أبعادها حيث وصفها بأنها “ تتناقض مع كل القيم، فهي حتمل طابع التناقض مع ذاتها أواًل، ومع القيم 
ويسأل أصحاب  رابعًا”،  وواقعها  األمة اإلسالمية  واقع  ومع  ثالثًا،  ومع احلالة احلضارية  ثانيًا،  الدينية 
املنهج القائم على تهديم األضرحة عن سبب تهديم قبور دون أخرى، أال ينطوي الفعل على تناقض مع 

ذات الفكرة؟.
والدفع بتحقيق هذا املطلب البد أن ينفتح بفعالياته ومؤمتراته مبختلف عنواناتها على اآلخر املختلف 

)املعتدل واملنصف(، فليس من املنطقي اختزال القضية عند اتباع اهل البيت عليهم السالم فقط، فتكون 
هذه الفعاليات مصداقًا ملقولة )بيع املاء يف حارة السقائني( ؛ ألن قضية والئنا ألئمتنا وعقيدتنا أمر مفروغ 
بعنوان  وأدبية  إقامة مسابقات حبثية  املطلب، فمالذي مينع  بهذا  املختلف  اآلخر  تعريف  منه، البد من 
)البقيع( تقدم فيها جوائز مالية كبرية تضمن مشاركة اآلخرين فيها؟، ما املانع من مفاحتة اجلامعات 
بإقامة ندوات ومؤمترات -حقيقية القشرية - حول هذا املوضوع من باب احلفاظ على اإلرث  الكربى 

التأرخيي واحلضاري لأمم وليس فقط اختزال املوضوع ببعده الديين على أهميته؟
ومن اجلانب املالي، لنا -وهلل احلمد- العديد من املؤسسات والعتبات اليت ميكن أن تسخر إمكانياتها 
العراقية  الثقافة  وزارة  الرمسي، ميكن مفاحتة  الصعيد  وعلى  املطالب،  بعض من هذه  بتنفيذ  فتشرع 
للمساهمة يف إقامة الفعاليات املستذكرة حلادثة البقيع املؤملة، فنظام العراق السياسي اليوم نظام تعددي 
قائم على احرتام العقائد، هذه الفعاليات لو أقيمت برعاية رمسية من شأنها ان تضغط على السعودية 

من خالل توصيات ومقرتحات ختلص اىل ضرورة إعادة بناء مامت تهدميه من شواهد وأضرحة.
وقدراتنا  إمكانياتنا  من  االنتقاص  عن  والكف  البقيع،  بعاملية  جديًا  التفكري  آخ��رًا، جيب  وليس  أخ��ريًا 
وعن التكاسل جتاه قضايانا ومنها قضية قبور البقيع اليت آن أوان تطبيب طعنتها املوغلة يف خاصرتنا 

اإلسالمية.

يقف بكوفّيته احلمراء وحليته الطويلة وثوبه القصري بالقرب من احلاجز 
الفاصل مع مراقد األئمة املعصومني، عليهم السالم، يف البقيع، وهو يتكلم 
عدواة  ال  بأن  للزائرين  ليوحي  العربية،  جانب  اىل  والفارسية  االجنليزية 
وبغضاء “ألهل البيت فنحن حنبهم...”!، أما خالل زيارتنا ملوقع معركة أحد 
ومراقد الشهداء، ويف مقدمتهم؛ سيد الشهداء، حزة ابن عبد املطلب، فما 
أن وصلنا اىل هذه املنطقة وترجلنا من احلافلة، حتى بدأ الشريط املسجل 
يبث ما يزعمون أنها احاديث من رسول اهلل، بأن يهود أميت، الذين يتخذون 

قبورهم مساجدهم.
االجتماعي  التواصل  ووسائل  االع��الم  وسائل  ينشر يف  ما  كل  من  بالرغم 
خالل السنوات املاضية حول أئمة البقيع، إال أن هنالك مؤشرات دالة على 
وجود نقاط فراغ واسعة يف أذهان املسلمني عن األئمة االربعة، بفعل التعتيم 
ابواب  الزمن، وغلق كل  املمنهج طيلة عقود طويلة من  والتضليل  االعالمي 
امام املسلمني ليكتشفوا حقائق تارخيهم، على  والثقافة الصحيحة  املعرفة 
االقل، ولعل القصور يف اجلانب اآلخر – الشيعي- يف بذل املزيد من اجلهود 

إليصال صوت احلقيقة اىل مجيع املسلمني يف العامل أمجع.
رمبا يتصور البعض أن املطالبة بإعادة بناء مراقد البقيع، وحتى سائر املراقد 
املشرفة، مثل مرقد السيدة خدجية وسيد الشهداء حزة بن عبد املطلب، 
متأثرين  الوقت احلاضر،  املستحيلة يف  االم��ور  من  وأب��و طالب، وغريهم، 
باالجواء السياسية املشحونة، بيد ان وجود مؤسسات ثقافية ومراكز حبثية 
يف دول اسالمية هلا ثقلها يف العامل االسالمي، من شأنها خلق واقع جديد 

وتبين أمر البقيع بكل قوة.
فان  العاطفة،  اىل  منها  اكثر  واملنطق  العقل  اىل  تستند  القضية  أن  ومب��ا 
وج��ود  أحقية  على  وال��رباه��ني  االدل���ة  على  واالع��ت��م��اد  املوضوعي  التعاطي 
العامل  ع��ام��ًا يف  رأي���ًا  ال��ذي خيلق  ه��و  البقيع،  يكون يف  م��ا  بأبهى  امل��راق��د 
االسالمي وخيرج القضية من اطارها الطائفي اىل رحاب املطالبة الشاملة 

من االمة مجعاء.
ينطوي عليه من  وما  املبحث احلضاري  املباحث يف هذا اجمل��ال؛  أهم  ومن 
انتاج الوعي وصياغة الثقافة اليت حتتاجها االمة، عندما تتحول هذه املراقد 
اىل رموز ثم مصادر إهلام وق��دوات تفوق ما لدى سائر الشعوب من رموز 
الوهمية وغري  الرموز  من  هنالك  بل  البقيع،  ت��راب   يضمه  ما  بكثري  أق��ل 
الواقعية مثل “اجلندي اجملهول” حتتفي به الشعوب والدول وتشعل النريان 
وتضع الزهور فوق قطع رخام وأبنية مشيدة غري ذات روح. كل ذلك من اجل 
ربط هذه الشعوب برمز يلهمها معاني وقيم ومفاهيم مثل التحدي والصمود 
واحلرية وغريها. فما أحوج ابناء االمة اىل هكذا رموز يلمسونها حبواسهم 
اخلمس، كما نالحظ التجربة القائمة يف البالد اليت تضم املراقد املشيدة 
لأئمة املعصومني، وما تركته من آثار عظيمة ال حُتد على حياة أهل تلك 

البالد وعلى حاضرهم ومستقبلهم ومصريهم. 

مليار ونصف دعوة 
إلعادة بناء البقيع

حمد جاسم محمد 

محمد علي جواد تقي

عادل الصويري 
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ذكرى االمام الشيرازي

السيد  ال��راح��ل  اإلم��ام  ليس احلديث عن 
)قده( حديثًا  الشريازي  حممد احلسيين 
ع��ن ف���رتة ت��ارخي��ي��ة ق��ص��رية، ان��ت��ه��ت ي��وم 
رحيله عّنا، بل هو حديث عن تاريخ سيال 
واحلاضر  امل��اض��ي  عناصر  فيه  ت��رتاب��ط 
ام��ت��داد  أن  ذل���ك  امل��س��ت��ق��ب��ل..  إىل  لتمتد 
الزمن يف أبعاد املكان يصبح جمرد حتيز 
ال��روح اإلنسانية  جامد ما مل تتدخل فيه 
وتصبغها  اخلاصة  عليه مالحمها  لرتسم 
مبميزاتها. ويف األغلب فإن التاريخ املمتد 
من املاضي يفرض مساته على اجملتمعات 
ع��ن��دم��ا ت��س��ت��س��ل��م أم���ام���ه ب��ان��ه��زام��ي��ت��ه��ا 
اجلسدية يف الظروف القاهرة، فيقودهم 
رحلة  حن��و  السلبية  ب��رتاك��م��ات��ه  امل��اض��ي 
عبثية ال هدف هلا. هذا االمتداد الزمين 
القاهر هو الذي يفرض تأثرياته اجلربية 
وإرادت��ه��م  أن����اس، ض��اع��ت حريتهم  ع��ل��ى 
أو  وأط��م��اع��ه��م  الضيقة  مصاحلهم  أم���ام 

عبوديتهم أو خوفهم أو جهلهم.
فذة  إرادة  هو  الراحل  الشريازي  واإلم��ام 
ليكتب  امل��ف��روض  التاريخ  قيود  اخ��رتق��ت 
لنفسه تارخيًا مميزًا وخمتلفًا تكاملت فيه 
كل صفات اإلنسان احلر واملؤمن واجملاهد 
فقد اصبح اإلمام الشريازي تارخيًا مميزًا 
كتبه بنفسه، ذلك أنه )قده( صنع مشروعًا 
العناصر  كل  فيه  تتكامل  شاماًل  إنسانيا 
زم��ن��ي��ة خمتلفة  ال����الزم����ة خل��ل��ق ح��ق��ب��ة 

ومنتزعة من التاريخ الروتيين العادي. 
تبدأ صناعة التاريخ من اإلرادة اإلنسانية 
عملية  يف  احمل���وري  العنصر  تشكل  ال��يت 
ب��ن��اءه وت��ش��ّك��ل��ه. ف��ب��دون وج���ود اإلرادة مل 
حيصل التقدم الرتاكمي للتاريخ البشري، 
وميكن أن ننظر لإلمام الشريازي الراحل 
من خالل تلك اإلرادة الفوالذية اليت برزت 

بشكل واضح يف أوائل سين حياته.
وان��ب��ث��ق��ت ق���وة إرادت����ه م��ن ذل���ك التمسك 
ب��ي��ت رس�����ول اهلل )ص(  ب���أه���ل  ال��ش��دي��د 
بواليتهم،  متمسكًا  كان  حيث  املعصومني، 
استلهم  فقد  ألخالقياتهم.  بقوة  ممارسًا 
إرادت������ه ال���ف���ذة م���ن خ����الل م���واق���ف أه��ل 
وعي  هي  اإلرادة  ه��ذه  وكانت  ال��ب��ي��ت)ع(، 
ال���دور اإلهل��ي ال��ذي  عميق ب��ض��رورة أداء 
أوجبته التكاليف الشرعية على كل إنسان.

ن���ق���ول ع����ن ح���رك���ة اإلم�����ام  ومي���ك���ن أن 
أنها م��ش��روع حضاري  )ق���ده(  ال��ش��ريازي 
شامل ألنه كان مشروعًا ناضجًا قام على 
واحلركة  السليم  والوعي  الصحيح  الفهم 
ال��ع��ق��الن��ي��ة، واأله����م م��ن ذل���ك ه��و جتّسد 
امل���ش���روع احل���ض���اري ب��ش��ك��ل ع��م��ل��ي على 

أرض الواقع.
الكبري  ال��دي��ين  امل��رج��ع  ويشكل مس��اح��ة 
السيد صادق احلسيين  العظمى  آية اهلل 
االم��ت��داد احلقيقي  )دام ظله(  ال��ش��ريازي 
ملشروع اإلمام الراحل )قده(، إذ إن السيد 

صادق كان الظهري والسند القوي والرفيق 
األول للسيد الراحل يف مشروعه الكبري، 
لبنة  لبنة  امل��ش��روع  ه��ذا  بناء  ف��ش��ارك يف 
وأفكاره ودعم مواقفه  بقوة مببادئه  وآمن 
ال��ش��رع��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة يف كل 
)دام ظله(  ف��أن مساحته  لذلك  األوق���ات. 
يشكل االم��ت��داد ال��واق��ع��ي هل��ذا امل��ش��روع 
ال����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى اإلخ�����الص واجل��ه��اد 
الدين  نشر  أجل  من  والتضحية  والتفاني 
ون��زاه��ة مسعته ونقاء  م��ب��ادئ اإلس��الم��ي 
ولكنك  عليه.  القائمني  ون��ظ��اف��ة  حركته 
أيها القلب الكبري رحلت عّنا وخلفت فينا 

فراغًا كبريًا وأحاديث حزن وشجون..
أي��ه��ا ال���راح���ل ع��ّن��ا يف غ���م���رات ال��ظ��الم 
والشدة، كنا نقتبس منك نورًا فنرى احلياة 

على حقيقتها ونكتشف الوقائع..
ال���ذي يعطينها  ال��راح��ل كنت األم���ل  أي��ه��ا 
القوة والطاقة لالستمرار يف احلياة رغم 

احلصار والضيق الذي نعانيه..
اللهم اجعله لنا شفيعا نستظل به يف يوم 
احلساب كما كان لنا شفيعًا وظاًل وحاميًا 

يف الدنيا..
اللهم أهلمنا الصرب والعزمية لنتحمل هذا 

املصاب الكبري.
فرج صاحب  بتعجيل  األم��ل  ارزقنا  اللهم 
حياتنا  ال��ك��ب��ري يف  األم����ل  ال��ع��ص��ر)ع��ج( 

سريعًا عاجاًل.. 

االمام الشريازي الراحل.. 
صانع التاريخ

حقوق االنسان يف فكر اإلمام الشريازي
الغربيون هذه احلقوق  تبنى  فلماذا  واالنساني،  الرقي احلقوقي  املستوى من  بهذا  كان االسالم  إذا 
استطاع  كم  هنا،  وال��س��ؤال،  عنها؟  املسلمون  الشرقيون  ختلف  بينما  حديثا،  قدميا  عنها  وداف��ع��وا 

املسملون االوائل واملعاصرون أن يستفيدوا من فيض القرآن الكريم وهدي السنة النبوية؟
يقول آية اهلل مرتضى الشريازي )أن الغرب يف عامل اليوم، أنتزع من املتدينني االضواء، خطف منهم 
االقتصاد  وروادا يف خمتلف احلقوق، يف  ق��ادة  كنا  الريادة احلقوقية، حنن  منهم  وأنتزع  االض��واء، 
السليم، يف السياسية الصحيحة، يف االجتماع املستقيم، ويف كل شيء، ويف ألف شيء وشيء، كنا حنن 

القادة، كنا حنن الرواد.
والعملي  النظري،  امل��ع��ريف  الصعيد  على  البيت  أه��ل  مذهب  م��درس��ة  أي��ض��ا،  احلقوقي  اجمل��ال  يف 
أيضا،  الريادة  هذه  أختطف  أن  فيما صنع  الغرب صنع  لكن  وال���رواد،  القادة  كنا حنن  التطبيقي، 
فينما تذهب مثال جتد حديثا عن حقوق الطفل، من يتكلم، الذي يتكلم الغربي، حقوق املراة، حقوق 
املزارع حقوق الشعب، حقوق املعارضة، وسائر احلقوق، وعندما يكون الغربي هو القائد يف اجملاالت 

احلقوقية فانه يبصمها ببصمته.
 ويهندسها على ضوء منظومته املعرفية، ويفرض أفكاره وشروطه وثقافته، ذلك أمر واضح وطبيعي، 
ليست احلقوق كلها حقوقا فطرية، إمنا الكثري منها تعد انتهاكا حلقوق اهلل، بل حتى حلقوق االنسان.

   وأول ما رسخ االمام اجملدد الشريازي يف نظريته احلقوقية مفهوم )اصالة السالم( يف االسالم، 
وأن احلرب حالة استثنائية طارئة حتتمها الظروف واملتغريات الواقعة والتبدالت السياسية ضمن 

اطر تقتضيها املصلحة واحلاجة امللحة اليت ال فكاك وال مهرب منها.
 وإال فالسلم حكم أولي واصل ثابت يف االسالم إذ يقول تعاىل ) ياايها الذين امنوا ادخلوا يف السلم 
كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان( وقوله )وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل على اهلل( ويقول االمام 
إن )االمن واالمان وسيادة االستقرار االجتماعي سلسبيل احلياة  ومادة االستقرار والتكامل والنمو، 
وإن سيادة السالم ضرورة ملحة لتكريس حضارة متنامية تتصاعد مع مرور الزمن ... اما احلرب، 
فانها جممع الرذائل ومكمن الدمار وإذا اقبلت شبهت حيث يتيه احلق بالباطل وتهدر القيم فتلتبس 
املعاني وختتلط كل القيم والسبيل الوحيد هو اقصاء احلرب عن احلياة لتعود للقيم جذوتها وتبقى 

للحياة معناها واصالتها(.
وخبصوص حقوق املرأة ألف االمام كتابا عن حقوق املرأة يف االسالم وما جيب أن تتمتع به من حقوق 
وحريات، يقول االمام الشريازي “مل حيرم االسالم على املرأة علما وال عمال، بل فرض عليها احيانا 
العلم والعمل، وحبذهما هلا احيانا اخرى، وامنا حرم عليها التبذل وامليوعة، والتربج واخلالعة، كما 

حرم عليها ان تقوم باعمال تنايف عفتها وشرفها(.

كان طفاًل صغريًا مميزًا بني االوالد بشعره األشقر وبشرته البيضاء ووجهه 
أقرانه  يتسابق  وه��و  عيونه  من  تنضح  ونباهة  فطنة  مع  املكتنز،  ال��دائ��ري 
الغرفة  تلك  ال��ش��ريازي يف  السيد حممد  ال��راح��ل  االم���ام  اىل  ل��الق��رتاب 
السياسيني يف  واملعتقلني  الشهداء  وفدًا من عوائل  يستقبل  الصغرية، وهو 
سجون الطاغية صدام، وذلك عام 1981، فحانت التفاتة من مساحته هلذا 

الصيب املتحّفز، فقربه اليه بإشارة منه، وسأله عن امسه، فأجاب:
امسي قيصر!، وبسرعة بديهية قال له مساحته: بل امسك حيدر!.

بكل بساطة؛ لو عرفنا مدى تأثر االمام الراحل بشخصية الرسول األكرم، 
صلى اهلل عليه وآله، فالسرية النبوية تسجل لنا بعض املواقف واملشاهد من 
الدائمة  والبشاشة  والصغري،  الكبري  اىل  السالم  إفشاء  من  العالقة؛  هذه 
واحل��ب واح���رتام املشاعر وتلبية احل��اج��ة وغ��ريه��ا م��ن م��ف��ردات االخ��الق 
والقيم  االخ��الق  لبنات  على  اجملتمع  بناء  منها  اهل��دف  ك��ان  ال��يت  احلميدة 

االنسانية.
اجملتمع  لبناء  االوىل  واملراحل  االس��الم  اىل  الدعوة  بداية  كان يف  ما  هذا 
تطورت  له  وتبعًا  االنساني  الفكر  تطور  نشهد  حيث  اليوم،  أما  االسالمي، 
أسئلة عن  أف��رزت مجلة  وثقافة  االنسان من وعي  انتجه  ما  احلياة بسبب 

كيفية حتقيق النجاح وجتنب خماطر الفشل.
وإذن؛ فان اجلديد الذي أبدعه االمام الراحل يف الساحة االسالمية، انتاج 
اليه من اخلارج،  الوعي والثقافة من صميم واقع اجملتمع، وليس تصديره 
حيويته  فبقدر  للمجتمع،  الطبيعي  والنتاج  الشرعي  الوليد  مبنزلة  وليكون 

واستجابته وقدراته، يكون نصيبه أوفر من الثقافة والوعي.
إن تغيري أمساء االطفال وافشاء السالم ومبادرة الشباب بالسؤال عن كونهم 
الراحل،  لالمام  الثابتة  االجتماعية  السمات  من  وغريها  ال،  أم  متزوجني 
كانت متثل نسخة طبق األصل عن السمات االجتماعية للنيب األكرم، صلى 
اهلل عليه وآله، ومن خالل هذا السلوك االجتماعي يعرف افراد اجملتمع، 
أن هنالك يد كبرية من شأنها مساعدته لتحقيق السعادة يف حياته، ويعوا 
مكانتهم من االسالم الذي ينتمون اليه ثم دورهم يف تطبيق النظام االسالمي 

على واقع حياتهم.
وجيب أن نتذكر دائمًا أن مسرية العطاء اليت خاضها علماء الدين، مل تسفر 
فقط عن تضحيات بالنفس، إمنا هنالك التضحية املعنوية بالسمعة واملكانة 
االجتماعية،ورمبا يكون هذا أمّض على االنسان من املوت السريع واملريح 
يعيش  بينما يف هذه احلالة فهو  بالصاحلني يف جنان اخللد،  يلحقه  الذي 
حالة تعذيب نفسي يف أمد غري منظور، وهذا ما جربه االمام الراحل يف 
التأّسي واالقتداء  انها ايضًا جزء من  القول؛  نافلة  فرتات من حياته، ومن 
بالنيب االكرم، صلى اهلل عليه وآله، الذي واجه التكذيب واحلرب النفسية، 

كما خاض نفس التجربة سائر األئمة املعصومني، عليهم السالم.

االمام الراحل ودرس يف 
الطاعة الواعية للقيادة

مرتضى معاش 

محمد علي جواد تقي 

جميل عودة
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ذكرى االمام الشيرازي

ال��يت  ب��ال��رم��وز  االح��ت��ف��اء  عملية  تبقى 
يف  متفردة  ببصمة  نوعية  نقلة  أحدثت 
حياة األمم اليت انتمت إليها مصدرًا من 
تريد  اليت  األم��ة  حيوية  مصادر جتديد 
أن تنأى بنفسها عن كل أشكال التنميط 
ت��راوح يف مكانها يف وقت  الذي جيعلها 
ت��ت��ق��دم ف��ي��ه األم����م األخ�����رى وب��س��رع��ة 

مذهلة.
وق��ب��ل أن ن��غ��وص أو حن���اول ال��غ��وص - 
ال��راح��ل  اإلم����ام  ف��ك��ر  يف  أدق-  بتعبري 
املساحة  توسيع  على  التأكيد  م��ن  الب��د 
اليت ميكن أن تصل إليها أفكاره املتوقدة 
أنها  غ��ي��اب��ه  أث��ب��ت��ت طيلة س��ن��ني  وال���يت 
القلوب  وخ��ل��وده��ا يف  م��ك��وث��ه��ا  مت���ارس 

احلية والضمائر املتجددة.
بغريب عن أجواء  ليس  الراحل  واإلم��ام 
علمية  عائلة  سليل  فهو  املتجدد  الفكر 
الشاخصة،  ب��األع��الم  اإلنسانية  رف��دت 
وق���د أع��ط��ى ص����ورة إس��الم��ي��ة ج��دي��دة 
وناصعة صارت حمط اهتمام الكثري من 
املسلمني  وغ��ري  املسلمني  الفكر  أع��الم 
الدينية وجعلها  الثقافة  إذ أعاد صياغة 
وتغرياته  العصر  تنسجم مع مستجدات 
الفقه  مستوى  على  التجديد  رائ��د  فهو 
لإلنسان  الفردية  احلالة  من  نقله  الذي 

املسلم.
برز مصطلح الومضة يف النصوص اليت 

املختلفة،  األدب��ي��ة  باألجناس  عالقة  هلا 
ف��ك��ان��ت ال��وم��ض��ة ال��ش��ع��ري��ة وال��وم��ض��ة 
بالقصة  اليوم  يسمى  ما  او  القصصية 
القصرية جدًا كوسيلة من وسائل جتديد 

األدب وشكل من اشكال احلداثة.
وكما تقدم، فإن اجملدد الشريازي الثاني 
التجديد  حلركات  ومتابعًا  مواكبًا  ك��ان 
متطلبات  ج�����اوزت  ال���يت  اجمل�����االت  يف 
املرحلية  ومستجداته  احلديث  العصر 
فاعليتها  أثبتت  أخ��رى  ري��ادة  له  فكانت 
ال��وم��ض��ة - مبعناها  نقل  ال��ك��ب��رية ح��ني 
األعم - من السياق األدبي إىل السياق 
الفكري والعلمي واملعريف بعد أن أدرك 
متسارعة  ال��زم��ن ص���ارت  إي��ق��اع��ات  أن 
العديد من الومضات  بشكل كبري فقدم 
الفكرية اليت لعبت دوره��ا اإلجيابي يف 

قدح شرارات الوعي اإلنساني.
استعراض  الصدد  ه��ذا  يف  املفيد  وم��ن 
بها  جاد  اليت  املختارة  الومضات  بعض 

يراع اجملدد الشريازي الثاني:
* إن كل تضييق يف أفق اإلنسان يسبب 
ويفقد  احلياة،  يف  ال��ذات  على  تضييقًا 
اإلنسان اجملاالت الرحبة للسري والتقدم.
ال����ذي يعطي  ال��س��ل��ي��م ه���و  * اجمل��ت��م��ع 
الروح والبدن يف نطاق الطاقة  حاجات 
الكونية، ال يف نطاق  والطاقة  اإلنسانية 

اهلوى وامليول.

* احلرب أسوأ شيء عرفه اإلنسان يف 
تأرخيه الطويل؛ ألنها توجب قتل اإلنسان 
وإث����ارة ال��ب��غ��ض��اء ب��ني ال��ب��ش��ر، وإي���راث 

األجيال العقد النفسية.
* إن أي تفريق بني املسلمني يعترب من 
أشد احملرمات يف اإلس��الم؛ ألنه يشتت 
الكفار  سيطرة  فتسهل  ال��واح��دة  األم��ة 

على بالد اإلسالم.
اإلنسان،  نفس  من  يبدأ  التجديد  إن   *
فإنه إذا مل يصلح اإلنسان نفسه ال ميكنه 
م��ن إص��ط��الح غ���ريه م��ن ب��ين ن��وع��ه أو 

احمليط املتعلق به.
* الُيباع الفاسد إال بالفتة مجيلة.

التصلب يف احلق ال  يكون  أن  ينبغي   *
يف الرأي.

أنت فيه مل يكن  إذا كنت راضيًا مبا   *
لك هدف.

* العنيف يعيش يف جحيم نفسه.
م��ش��ك��ل��ة احل����ض����ارة احل����اض����رة ت��دخ��ل 

احلكومات يف كل شؤون الناس.
* ُيسأل العقالء عن األدب ال عن السبب.

* املعيار روح القانون الحجمه.
* من يكثر ذكر القانون أكثر خرقًا له.

* النجاح من والئد الفشل كما أن الفشل 
من والئد النجاح.

* م���ن الي��س��ت��ف��ي��د م���ن ال���ت���أري���خ ي��ك��رر 
التجربة اخلاطئة.

الخلود يف القلوب 
والضمائر املتجددة

حقوق السجني بني الشريعة والقانون
للناس على إن هلم حقوقًا وحريات لصيقة بصفتهم اإلنسانية ال  ينظر الدين اإلسالمي احلنيف 
ميكن جتريدهم منها وألي سبب كان ومنها أخذ الدين والشريعة احملمدية مبجامع قلوب الناس، 
إذ إن من ثوابت أحكام اإلسالم أن كرامة اإلنسان ال تنتهك يف كل الظروف وحقوقه األساسية ال 

تنتقص.
من هذه اإلشكالية انطلق املرجع الراحل اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي ليضع بني أيدي 

املختصني رؤية الدين اإلسالمي للسجني يف كتابه “كيف ينظر اإلسالم إىل السجني”.
إذ قدم الرسول األكرم صلى اهلل عليه واله املثال الذي حيتذى به يف التعامل اإلنساني مع اجلميع 

ومنهم السجني.
 فالسجني إنسان له كرامته وحريته املقررة من قبل اهلل سبحانه وتعاىل ما يلزم االقتصار على 
السجن يف اقل قدر ممكن فهو ضرورة وليس أصل والضرورة تقدر بقدرها، وهذا رؤية واقعية وتتفق 
والدساتري  الدولية  واملعاهدات  املواثيق  قررتها  اليت  اإلنسانية  واملبادئ  األصيل  اإلسالم  روح  مع 

العراقية والدولية.
ومنها دستور مجهورية العراق لعام 2005 الذي أكد يف املادة )15( إن لكل فرد احلق يف احلياة 
واألمن واحلرية وهو األمر الذي أكدته املادة )1( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948 

حينما قررت أن يولد مجيع الناس أحرارًا ومتساويني يف الكرامة واحلقوق. 
كما يؤكد اإلمام الشريازي على قدرة السجني على إجراء املعامالت كالبيع والشراء والرهن وإبرام 
عقد النكاح لنفسه أو لغريه ممن هو ولي عليهم، فالسجني قبل كل شيء إنسان ارتكب جرم عن 
خطأ أو عن عمد إال انه إذا أظهر الندم فال يصار إىل حرمانه من حقوقه املدنية وإال فسيتجرد 

من إنسانيته.
العراقي رقم )111( لسنة 1969  العقوبات  قانون  العراقي يف  املشرع  به  الذي وقع  وهذا اخلطأ 
املعدل باملادة )96( عندما قرر بان احلكم بالسجن املؤبد أو املؤقت يستتبعه حبكم القانون من يوم 
اليت  )الوظائف  اآلتية  واملزايا  عليه حرمانه من احلقوق  إخ��الء سبيل احملكوم  ص��دوره إىل حني 

يؤديها، أن يكون ناخبًا أو منتخبًا، أن يكون وصيًا أو قيمًا أو وكياًل(.
ويؤكد اإلم��ام ال��ش��ريازي يف ه��ذا اجمل��ال، ب��ان من أه��م حقوق السجني ممارسته إلح��دى املهن أو 

األعمال للتكسب منها وحريته يف أداء التمارين الرياضية واهلوايات الشخصية.
 ولعل اهلدف من وراء هذا التأكيد على هوية اإلنسان اخلاصة وذاته اليت جيب أن حترتم وقد نظم 
املشرع العراقي بعض من هذه املبادئ يف قانون إصالح النزالء واملودعني رقم )104( يف املادة )18( 

لكل نزيل أو مودع احلق يف العمل يف حدود قدرته ومؤهالته بقصد تأهيله وتدريبه مهنيًا.

شخصية هلا بصمتها اخلاصة، فكر تنويري، وانسانية خالصة، ونزوع دائمي 
له رؤية  الالعنف،  حنو اخل��ري، مدرسة يف االخ��الق احلميدة، صاغ نظرية 
مكتبات  ُتضاء  واليوم  املؤلَّفات،  مئات  حياته عرب  قدمها يف  لعاملنا،  خاصة 

حمبيه حبزمات تنويرية من افكاره.
املسلمني  تقّدم  دور طائل يف  كان هلا  اليت  املهّمة  القوانني  أشهر هذه  فمن 
عليه  أّك��دت  الذي  والاّلعنف  اللني  قانون:  امليادين هو  وجناحهم يف خمتلف 

اآليات املباركة فضال عن األحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت )ع(.
ويف كتابه املهم )الالعنف يف االسالم( تسطع رؤية ساطعة بالفعل تقدم حلوال 
الثاني  الشاقة والطويلة، يستقي اجملدد  ناجعة ملشكالت االنسان يف رحلته 
هذه الرؤية العميقة من الفكر االسالمي، ويعتمد فحوى النصوص القرآنية.

يقول مساحته بشكل ال مواربة فيه، ال خيفى أّن اآليات الداعية إىل العفو 
وعدم رّد اإلساءة مبثلها هي يف نفس الوقت تدعو إىل الاّلعنف، فليس العفو 
إاّل ضرب من ضروب الاّلعنف أو مصداق من مصاديقه البارزة. قال تعاىل: 
َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل َتنَسْوا اْلَفْضَل َبْيَنُكْم. وقال سبحانه: ِإْن ُتْبُدوا َخرْيًا 

َأْو خُتُْفوُه َأْو َتْعُفوا َعْن ُسوء َفِإنَّ اهلَل َكاَن َعُفّوًا َقِديرًا.
ان اجملدد الثاني حيّتم على كل ذي بصرية وعقل حكيم وإرادة خالصة للخري، 
أن يعمق منهج الالعنف حبسب رؤية ونظرية االمام الشريازي ويسري بهذا 
املنهج حتى يصل اىل درجة النجاح يف حتقيق السلم اخلاص والعام، ويشمل 
)الفردي واجلمعي( ومن ضمنه سلم اجلماعة  الذاتي  السلم اخلاص السلم 
والدولة ايضا، وهذا ما حيتم على احلكومات تطبيق نظرية الالعنف للمجدد 

الثاني، السيما أنها واضحة وسهلة التطبيق وختلو من التعقيد واملصاعب.

فمن ضمن رؤية اجملدد الثاني كما ورد يف نظرية الالعنف، باإلضافة إىل 
السلم  إىل  واجل��ن��وح  اجلميل  والصفح  العفو  إىل  املنادية  الشريفة  اآلي��ات 
والسالم هناك آيات ُاخر تدعو إىل احرتام عقائد اآلخرين حّتى ولو كانت 
باحلكمة  هلدايتهم  السعي  املسلمني  واج���ب  فمن  صحيحة  وغ��ري  ف��اس��دة 
َواملَْْوِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ َربِّ��كَ  َسِبيِل  ِإىَل  اْدُع  تعاىل:  قال  كما  احلسنة  واملوعظة 
َسَنِة َوَجاِدهْلُْم ِبالَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو  احْلَ

َأْعَلُم ِباملُْْهَتِديَن.
اِبِرين. ويف  ْثِل َما ُعوِقْبُتْم ِبِه َوَلِئْن َصرَبْمُتْ هلَُو َخرْيٌ ِللصَّ َوِإْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوا مِبِ

سورة الكافرين يقول تعاىل: َلُكْم ِديُنُكْم َولَي ِديِن. صدق اهلل العلي العظيم.
اننا وحنن نعيش هذه االيام املعطرة بذكرى هذا املفكر االسالمي االنساني 
الذي يشكل عالمة فارقة يف الفكر االنساني، امنا ندعو احلكومات واملسؤولني 
عن حاضر ومستقبل املسلمني اىل دراسة نظرية الالعنف لالمام الشريازي 

والعمل بها، فهذه أمانة ال جيوز التنصل منها خدمة للمسلمني واالسالم.

االمام الشريازي 
عالمة فارقة يف الفكر 

االنساني

عادل الصويري 

د. عالء الحسيني

عبد الرزاق عبد الحسني 
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ثقافة

ت��ك��م��ن يف ح��اي��ة  ال���دول���ة  إن م��ص��ل��ح��ة 
احل���ق���وق ال��ث��ق��اف��ي��ة مل��واط��ن��ي��ه��ا، ول��ي��س 
املستفيد طرف واحد فقط، لذا حترص 
احل��ك��وم��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة ع��ل��ى حاية 
على  وتدعمها  للفرد،  الثقافية  احلقوق 
حنو متواصل، وهذا ما أكده ايضا إعالن 
نقرأ  كما  ذك���ره،  سبق  ال���ذي  اليونسكو 
احل��ق يف  لكل شخص  التالي،  النص  يف 
هويته  حي��رتم��ان  جيدين  وت��دري��ب  تعليم 
الثقافية احرتاما كامال. وينبغي أن يتمتع 
ك��ل ش��خ��ص ب��ال��ق��درة ع��ل��ى امل��ش��ارك��ة يف 
احلياة الثقافية اليت خيتارها وأن ميارس 
احل��دود  يف  اخل��اص��ة،  الثقافية  تقاليده 
اإلن��س��ان  اح���رتام ح��ق��وق  ال��يت يفرضها 

واحلريات األساسية.
كما ان الدور احلكومي ينبغي أن يتضاعف 
يف هذا اجملال، وغالبا ما تكون احلصيلة 
شعب مثقف ومتطور، وهي نتيجة تصب 
يف صاحل احلكومة كما هو احلال بالنسبة 
للشعب، لذا ينبغي ان تقدم الدولة كل ما 
لديها من تسهيالت، وقدرات، تشجع فيها 
وتطبيقها  الثقافية  احلقوق  معرفة  على 
تقارب  على  التشجيع  يتم  أن  ينبغي  اذ 
العامل  حاجة  يؤكد  ذل��ك  ف��إن  الثقافات، 
للتنوع،  املشجعة  القيم  نشر  اىل  أمج��ع 
م  ولن يتم ذلك من دون جهد كبري ومنظَّ

ج��ه��ود حكومات  ج��ي��د، متثله  ع��ل��ى حن��و 
تربط بني التنمية والثقافة معا، فكالهما 
ي��دع��م ال��ط��رف اآلخ����ر، وي��ن��ش��ر ال��وع��ي 

الفردي واجلمعي يف وقت واحد.
علما أن أي جهد يف ه��ذا اجمل��ال سوف 
ميثل فرصة من أجل تعميق مفهوم الفرد 
والشعب على حنو العموم كي يكون فاهما 
الثقافية  احل��ق��وق  ماهية  على  ومطلعا 
وأهميتها  كي نتعلم من ذلك يعلمنا كيف 
ينبغي  لذلك  أفضل،  بشكل  سويًا  نعيش 
احلقوقية  امل��ن��ظ��م��ات  ع��م��وم  تستمر  أن 
وعي  زي��ادة  يف  مهم  دور  الداء  والثقافية 
ال��ن��اس ل��الط��الع ع��ل��ى ح��ق��وق��ه��م، وعلى 
واالع��الم،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  مستوى 
فانها تهتم باحلقوق بشكل عام عرب عدد 
من املركز البحثية ومنها مركز آدم الذي 

يهتم بقضايا احلقوق بكافة أنواعها.
فاألمر ال يتعلق جبهد احلكومة وحدها، 
وال اجلهد الفردي كي يكون مطلعا على 
ماهيو احلقوق الثقافية، على الرغم من 
املنظمات  دور  يبقى  ولكن  ذل��ك،  اهمية 
السبق  قصب  ل��ه  واملتخصصة  املستقلة 
فهم  ع��امل��ي يف جم���ال  ت��ط��ور  يف حتقيق 
من  الثقافية  احل��ق��وق  اهمية  واستيعاب 
قبل ال��ط��رف��ني، ال��دول��ة واجمل��ت��م��ع، هلذا 
السبب تدعو منظمة اليونسكو على حنو 

دائم ومستمر اىل أهمية مضاعفة وعي 
االنسان حبقوقه الثقافية، وعدم السماح 

بالتجاوز عليها من احلكومة او سواها.
م��ع احل���رص ال��دائ��م ع��ل��ى زي����ادة ال��وع��ي 
ال���ف���ردي واجل��م��ع��ي، خب��ص��وص طبيعة 
الثقافة  بني  والضرورية  املاسة  العالقة 
أن  جي��ب  ال���ذي  ال���دور  وأهمية  والتنمية 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  تلعبه 
يتعلق  ال��ع��الق��ة، وه����ذا االم����ر  يف ه���ذه 
احلكومات  تقدمه  مب��ا  االوىل  بالدرجة 
تساعد  وم��ع��ن��وي��ة،  م��ادي��ة  تسهيالت  م��ن 
ل��الف��راد  الثقافية  احل��ق��وق  ح��ف��ظ  ع��ل��ى 

واجلماعات، مهما تعددت أو تنوعت.
ويف اخلالصة ينبغي أن يكون هنالك عمل 
ومساعدة  احلقوق،  ثقافة  لنشر  مربمج 
واستيعابها،  فهمها  على  عموما  ال��ن��اس 
حتى تكون لديهم الرغبة يف الدفاع عنها، 
فعندما يكون االنسان عارفا مبدى اهمية 
حقوقه الثقافية وما تقدمه له من مزايا، 
عنها،  للدفاع  مستعدا  يكون  س��وف  فإنه 
حتى لو دخل يف حالة صراع مستمر مع 
بني  ح��دث  ما  بالضبط  وه��ذا  احلكومة، 
الشعوب الواعية وبني حكومتها الفردية، 
انتصرت  ال���يت  ه��ي  ال��ش��ع��ب  ارادة  ل��ك��ن 
وصناعة  الثقافية  حلقوقها  حايتها  يف 

احلياة األفضل.

حماية حقوق االنسان 
يف امليدان الثقايف

السينما االيرانية..تستقطب املشاهد العاملي بسحرها املحلي
ما  الكثرية،  والسياسية  والثقافية  الدينية  القيود  رغم  على  ازده��ارا  املستقلة  االيرانية  السينما  تشهد 
يتجلى خصوصا يف احلضور امللحوظ ملخرجيها وممثليها يف مهرجان كان الدولي للفيلم، ويف اجلمهورية 
االسالمية االيرانية، يتعني استحصال السينمائيني على موافقة من السلطات على سيناريوهات افالمهم 

قبل املباشرة بالتصوير. 
ومع أن اكثرية املخرجني تكيفوا مع هذه احملاذير، آثر البعض منهم املنفى حبثا عن حرية فنية اكرب، 
وحدث مؤسف تشهده السينما االيراني تويف عباس كيارستمي أحد اشهر املخرجني االيرانيني احلائز 
جائزة السعفة الذهبية يف مهرجان كان سنة 1997 عن فيلمه “طعم الكرز”، وكان كيارستمي جزءا من 
موجة جديدة من السينما اإليرانية بدأت يف ستينات القرن العشرين واشتهر بقصصه الواقعية اليت 
ركزت على حياة األشخاص العاديني وكان واحدا من عدد قليل من املخرجني الذين بقوا يف إيران بعد 
الثورة اإلسالمية اليت اندلعت يف 1979، ورغم قصصه احمللية فقد تفاعل اجلمهور العاملي مع أفالمه، 
ومل ُينظر أبدا إىل أفالمه- اليت كثريا ما تركزت حول األطفال أو اإليرانيني الفقراء الذين يعيشون 
باملناطق الريفية- على أنها أعمال سياسية صرحية لكن بعض السيناريوهات اليت كتبها لتلميذه جعفر 

بناهي اعتربت كذلك.
يرى املراقبون للشؤون الفنية يف ايران ان سينما الدولة، وهي افالم حتظى بتمويل من السلطات، ال 

تتمتع باحلرية الفكرية والرتفيه واالكشن الذي يعطيها جناحا او ازدهارا على املستوى احمللي، يف حني 
ان هناك قطاع مستقل يشهد ازده��ارا، ويف دليل على هذا املنحى، حتقق السينما االيرانية املستقلة 
جمددا هذه السنة يف كان حضورا الفتا خصوصا بفضل فيلم املخرج اصغر فرهادي “الزبون” الذي 
ينافس للفوز جبائزة السعفة الذهبية. كذلك يشارك فيلم “املعكوس” )وارونكي( للمخرج بهنام بهزادي 

يف املنافسة عن فئة “نظرة ما”.
وكذلك ما يزيد من قيمة النجاحات السينمائية االيرانية وجود خطوط حر دينية وسياسية وثقافية 
صارمة ال ميكن جتاوزها ووجوب حصول السينمائيني على موافقة من السلطات قبل التمكن من تصوير 

افالمهم.
ويرى السينمائيون ان الفن السابع واحد من أكثر الظواهر املدهشة وغري املتوقعة يف اجملتمع اإليراني، 
وبالنظر للضغوط اليت يعيشها الشعب اإليراني فال شيء ميكن أن يقاوم مثل السينما والفن ألن الوضع 
كان سيحتم القضاء عليه بشكل أو بآخر، لكن ما حدث كان العكس متاما وكان هذا ردا مبدعا على 
أفالم  أن حازت عدة  بعد  الضوء  دائرة  اإليرانية إىل  السينما  انها عادت  والقمع، خصوصا  الضغوط 
مميزة تنقل واقع إيران على جوائز مرموقة يف مهرجانات دولية، وهذا يعين ان مستقبل السينما بعدما 

وصل اىل العاملية سيحظى بنجاحات كبرية رغم كل القيود.

السياسيون  فيها  يتحرك  الفوضى،  م��ن  ومتداخلة  ع��دي��دة  مشاهد  مث��ة 
هذا  ك��ل  وم��ع  مصاحلهم،  الغالب حتركهم  يف  وآخ����رون،  واالق��ت��ص��ادي��ون 
السياسة  العراق أرضا وشعبا، يف جماالت  ربوع  يدور يف  الذي  الضجيج 
الفوضى  كل هذه  مع  وسواها،  والصناعة  والتعليم  واالقتصاد  والتخطيط 
غيابه،  أو  املثقف،  لتغييب  مربجما  حتييدا  نالحظ  العراق،  جتتاح  اليت 
وانتفاء أي دور مربز له، مع أننا نتفق كما تؤكد التجارب يف األمم والشعوب 
األخرى، أن خنبة املثقفني، يف الغالب، هي اليت ينبغي أن تقود الطبقات 

والشرائح اجملتمعية األخرى. 
فالوعي الذي ينقص يف الغالب الشرائح البسيطة، جيب أن ميأه املثقف، 
عرب حضوره الفاعل يف املشهد املتحرك على مستوى الشعب عموما، فهل 
حيصل مثل هذا الدور بالفعل، أم هناك تقصري من الطبقة املثقفة، ومن 
املفكرين العراقيني، طبعا هناك من يقول انه ال يستطيع ان يؤدي دوره كما 

جيب يف ظل العشوائية اليت تطول كل شيء.
إن املتضرر من حركة املثقف وانتعاش الفكر هو السياسي، فهؤالء ال يرغبون 
مثقف،  بشعب  يرغبون  وال  العقول،  تطور  يفضلون  وال  الثقافة،  بانتعاش 
فالثقافة والوعي تهدد مصاحل السياسيني، السيما أنهم غري مهنيني أصال، 
املناصب واألم��وال والسلطة،  ألنهم أصحاب مآرب ترتكز باحلصول على 

وليس هدفهم بناء الدولة وإنصاف اجملتمع.
لذلك يعمل السياسيون باجتاه حماصرة الثقافة والفكر، ونشر اجلهل وفق 
سبل يعرفونها جيدا، وميهدون هلا، فكما هو متوقَّع، ان الغياب والتغييب، 
يؤديان اىل اهلدف املطلوب، خبصوص حتييد املثقف ودوره، وإبقاء الوعي 
اجلمعي او الشعيب، يف املستوى األدنى دائما، وبالتالي يتحقق للجهات اليت 
تسعى لتجهيل الشعب هدفها، وهو هدف خبيث وخطري، يعمل على ختدير 
الطبقة الكادحة من اجملتمع، بشتى الوسائل، مع شن حرب ضروس على 

الفكر، وعلى مشاعل الفكر، وهو هدف واضح ومعروف.
وهكذا ينبغي أن نعرتف بأن دور املثقف والثقافة ليس فتعال ومل يؤد دوره، 
فهناك مشاركة من املثقفني أنفسهم يف تغييب هذا الدور وحماصرة املثقف، 
من خالل السماح ملثقفني طارئني، بتصدر احلراك الثقايف، وتراجع النخبة 
الثقافية املعنية فعال بتدعيم الوعي وقيادة الثقافة، فضال عن إبداء احملاباة 
للسلطة، وهو امر يثري الشكوك لدى اجلميع، إذ كيف يلتقي املثقف واحلاكم 

يف ظل ظروف تؤكد اخللل يف إدارة شؤون الدولة من قبل احلكام؟؟.
عندما  الفقراء  وحقوق  املدنية،  احلقوق  على  بالتجاوز  يتعلق  ما  خاصة 
تديريها  منظمة،  وط���رق  أش��ك��ال  يف  للتجاوز،  الشعب  ث���روات  تتعرض 
املعنيني، كل هذا  الشعب، على مرأى من  شخصيات، متتهن سرقة قوت 
احلقيقي  دوره��م  عن  واملفكرون  املثقفون  يتخلى  عندما  حيدث  أن  ميكن 
يف التصدي ملهمة زيادة الوعي الشعيب اجلماهريي واملشاركة الفعالة يف 

توجيه اجلماهري حنو بوصلة التغيري املتجدد واألفضل. 

املثقف ما سر تراجع 
دوره الريادي اآلن؟

علي حسني عبيد 

مروة االسدي 
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اإلنسان  على  اهلل  أسبغها  نعمة  اجل��م��ال 
كافة،  الكون  م��وج��ودات  وعلى  والطبيعة، 
وهناك مجاليات تزهو بها األرض ال تعد 
وال حتصى، وال ينحصر اجلمال بالشكل، 
هناك  يكون  أن  ينبغي  ب��ل  باجلوهر،  وال 
تزاوج بني االثنني )الشكل واجلوهر(، حتى 
ويف  اآلخ��ر،  من حصة  أحدهما  يأخذ  ال 
كل األحول االهتمام باجلمال، هو طريقة 
تنتجها  س��ل��وك،  منظومة  م��ن  تنبع  ح��ي��اة، 
ثقافة تنتمي اىل اجلمال، فاإلنسان الذي 
املوجهات  أن  ال شك  اجل��م��ال،  اىل  مييل 
البيئية والسلوك والفكري الذي ينتمي إليه 
مثل  بإنتاج  كبري  تدخل  له  فيه  ويرتعرع 

هذه امليول. 
أه��م��ل  إذا  أي  ال��ع��ك��س،  ح����دث  إذا  أم����ا 
أيضا  ينتج  األم��ر  فهذا  اجلمال،  اإلنسان 
عن احمليط والبيئة البشرية، وحتما تقف 
وفكر  مشوهة  ثقافة  اإله��م��ال  ه��ذا  وراء 
ناقص وبيئة متعبة، وإال كيف ميكن إلنسان 
مكتمل يهمل اجلمال، إن التخلف واالبتعاد 
هامش  على  والعيش  السليمة،  القيم  عن 

احلياة، كلها تدفع حنو إهمال اجلمال.
)س���اح���ة  ت���ق���ودن���ا اىل  ال���ت���وط���ئ���ة  ه�����ذه 
ال����ف����ردوس( ال���يت ت��ق��ع يف ق��ل��ب ب��غ��داد، 
هذه الساحة كما هو معروف تشكل أحد 
الدخول اىل واخل��روج من شارع  مدخلّي 

السعدون، وهو الشارع الرئيس واألهم يف 
بوابة دخوله  الفردوس  العاصمة، وساحة 
من اجلهة الشرقية له، وهي ساحة ترمز 
كانت  لذلك  العراقي،  اإلنسان  اىل حرية 
معظم املظاهرات تنطلق من هذه الساحة 
من  امل��ت��ظ��اه��رون  عليها  يتقاطر  أن  بعد 
أنها ذات مكانة  أحناء بغداد، وهذا يعين 
مهمة لدى الشعب العراقي حبسب موقعها 

وأهميتها الرمزية.
هذه الساحة مهملة، وتعاني من النسيان، 
البلدية  اجلهات  اهتمام  عدم  اىل  إضافة 
مب��ح��اذاة  تقع  أن��ه��ا  واملشكلة  ب��ه��ا،  املعنية 
عشتار شرياتون/ مخسة جنوم(،  )فندق 
وف���ن���دق )ف��ل��س��ط��ني م����ريدي����ان(، وه����ذان 
كله،  والعراق  بغداد  فنادق  أهم  الفندقان 
والعلو  الطوابق  وعدد  التصميم  حيث  من 
ال��ش��اه��ق، ل���ذا يف ال��غ��ال��ب ت��ك��ون وج��ه��ة 
ال��س��ي��اح األج��ان��ب حن��و ه��ذي��ن الفندقني، 
الفردوس  بساحة  السائح  نظر  فيصطدم 

املهّدمة واملهملة.
ن��ع��م ه���ي ب��ات��ت س��اح��ة م��ه��م��ل��ة م��ه��دم��ة، 
وحت��ول��ت م��ن س��اح��ة ذات رم��زي��ة عالية، 
باحلدائق  مليئة  متميزة،  مجالية  وذات 
وال���ورود واملساحات  وال��زه��ور  اخل��ض��راء 
النفايات  لرتاكم  منطقة  اىل  اخل��ض��راء، 
واالزب���ال، وم��ا ك��ان أي إنسان جي��رؤ على 

حتويلها اىل مكب نفايات، لو ال اإلهمال 
الذي تعانيه من الدوائر واجلهات املعنية، 
وبالنتيجة عندما نبحث عن األسباب اليت 
اىل  نصل  اإلهمال سوف  هذا  وراء  تقف 

النتائج التالية.
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ث��ق��اف��ة ال��ش��ع��ب م��ش��وه��ة، 
ق���اص���رة، ف����إن ت��ه��م��ي��ش اجل���م���ال، ي��ك��ون 
بشيء  أح��د  يعبأ  ف��ال  ومم��ك��ن��ا،  متوقعا، 
التفسري  ه��و  م��ا  وإال  )اجل���م���ال(،  امس���ه 
الذي يقف وراء حتويل هذه الساحة ذات 
للنفايات،  م��ك��ان  اىل  ال��ك��ب��رية،  ال��رم��زي��ة 
ب��ال��ن��ب��ات��ات  مم��ت��ل��ئ��ة  ج�����رداء  ارض  واىل 
الشوكية اليابسة، مع العلم كما ذكرنا تقع 
يف قلب بغداد وبالقرب من اهم معلمني يف 
بغداد للسياح، ونعين بهما الفندقني الذين 

مر ذكرهما سابقا.
ع���ن���د ج���والت���ه���م  امل����س����ؤول����ون  ي������رى  أال 
هذه  إل��ي��ه  آل��ت  م��ا  وامل��س��ائ��ي��ة  الصباحية 
جيوز  ال  أثرية  منطقة  هي  هل  الساحة، 
أن مت���ت���د هل����ا ي����د ال��ت��ن��ظ��ي��ف وال���ط���الء 
وال��رتم��ي��م وال��ث��ي��ل األخ��ض��ر وامل���ي���اه، كي 
تصبح ساحة خضراء، بالتأكيد مير بهذا 
املكان مسؤولون كبار)وزراء، وكالء وزراء، 
مدراء عامون(، ولكن كل هؤالء ال يعنيهم 
اجلمال، ولكن ملاذا ال يعنيهم اجلمال، ما 

هو السبب.

ثقافة اإلهمال.. ساحة الفردوس 
نموذجا

فقدان النموذج الثقايف يف العالم العربي
لطاملا كانت السياسة مصدر اهلام لفناني الشارع يف احناء العامل امجع، فهذا الفن شكل حتديًا للفنانني 
كونه مترد على فكرة أن االعمال الفنية جيب أن تعرض يف املؤسسات الثقافية واملعارض واألماكن 

املغلقة دون العمل على تغيري مفاهيم الفن التقليدية. 
لكن الفن رمز االبداع واالبتكار وهذا يعين ان الفنان ال ميكن حتديد حرية ابداعه من لذا يسعى فنان 
الشارع وراء تواصل فّنه مع الناس يف حياتهم اليومية واستخدام الشارع كمنصة للتعبري عن القضايا 

السياسية واالجتماعية والثقافية املختلفة. 
إذ حتتل الرسوم اجلدارية واللوحات والصور شوارع الواليات املتحدة تعبريا عن آراء فناني الشارع 
يف االنتخابات الرئاسية االمريكية، مهامجني هذا املرشح أو مدافعني عن ذاك، ففي أمريكا ميكن 
للصورة ان تكون شديدة التأثري يف احلمالت االنتخابية، يف العام 2008 اكتسبت احلملة االنتخابية 
للرئيس باراك اوباما دفعا كبريا بفضل الرسم “هوب” )امل( الذي اعده الرسام شيبارد فريي، فقد 
ساهم هذا الرسم جبعل الشباب يشعرون بوجود عالقة تربطهم باوباما، وال سيما لبساطة التصاميم 
اليت اثرت على مجهور واسع من املواطنني الباحثني عن مستقبل حتكمه سياسات خمتلفة عن سياسة 
الرئيس جورج بوش، حبسب ما تقول سوريس هانغ رئيسة شركة االستشارات الفنية “كريايتيف كابال” 
واملشرفة على معرض “فن الثورة السياسية”، وهي ترى ان جدران املدن تشكل منذ زمن طويل مساحة 

للتعبري السياسي، لكن “الفرق اليوم ان مواقع التواصل االجتماعي تنشر الفكرة أبعد وأسرع بكثري”.
اما يف تايلند ازدهر فن الشارع على حنو غري مسبوق بسبب قمع الدولة مما دفع بالكثري من الفانيني 

إىل التعبري بالفن وازدهر املشهد الفين يف العاصمة ردا على احلياة حتت احلكم العسكري.
كذلك يف كييف ينتشر فن الشارع )سرتيت آرت( حيث تغطي رسوم جدارية ضخمة جدران العاصمة 
االوكرانية حاملة يف غالب االحيان رسائل سياسية، ايضا يف العاصمة الكولومبية بوغوتا جتسد فنون 
الشارع مشاهد خمتلفة من الواقع احمللي خصوصا تلك املتصلة بالنزاع املسلح األطول يف االمريكيتني 

يف ظل املفاوضات املستمرة منذ ثالث سنوات إلنهائه.
وعليه يشهد فن الشارع ازدهارا وانتشارا كبريا يف مجيع ارجاء العامل خالل اآلونة االخرية، إذ يهدف 
إىل حتقيق التواصل بينه وبني املواطن البسيط، فقد كسر فنانو الشارع ذلك الربج العاجي وأنزلوا 

الفن على أقدامه ليصافح العامل واجلاهل الغين والفقري املبالي لقضايا وطنه وشعبه وغري املبالي.
الثقافية  املؤسسات  خ��ارج  ثائرا  متمّردا  ونشأ  ترعرع  فن غري رمسي  هو  آرت”  “سرتيت  ان  يذكر 
واحلضانات احلكومية، وقد ضّم مزجيا من أشكال التعبري الفين مثل فن “الغرافييت” وفن النحت 
والتصوير الفوتوغرايف يف األماكن العامة وفنون التعبري اجلماعي والفنون احلركية كالرقص والتعبري 

اجلسماني وغريها.

منذ أن كتب مؤلف جمهول )ملحمة جلجامش( يف القرن الثامن عشر قبل 
امليالد -وهي أقدم قصة كتبها اإلنسان- وحتى شيوع األنرتنيت قبل حوالي 
عشرين عامًا، كان كّتاب النثر الفين قلة نادرة من أصحاب املواهب، واملعرفة 
املوسوعية، واخليال اخلصب، واحلس اجلمالي، واألفكار اجلديرة بالقراءة 

والتأمل. 
ال��ك��ّت��اب احلقيقيني عن  ف��رز  الصعوبة مب��ك��ان  م��ن  ب��ات  ق��ري��ب  واىل عهد 
األدعياء، الذين ال أثر يف كتاباتهم ألي فكر أو ابداع. ومل يعد اجليل اجلديد 
يهتم بالنتاجات اإلبداعية األصيلة فكرًا وفنًا، فهو يبحث يف االنرتنيت ويف 
املعارف، وغرائب احل��وادث، وطرائف  توافه  املزوقة عن  اجملالت اخلفيفة 
النوادر وهي كلها أشبه ب�وجبات )الفاست فود( ال ترتك أثرًا يف النفس وال 
الكاتب احلقيقي من خصائص  بها  الذهن. مثة مسات يتصف  حاصاًل يف 
الكاتب  خ��الف  على  بها،  يلتزم  وأخالقية  ومجالية  فنية  ومعايري  نفسية 
االستهالكي السطحي الذي ال يهمه سوى تسويق نفسه و)كتاباته( كأي سلعة 

يف السوق. والفروق بني األثنني جذرية، لعل أهمها ما يلي:
دواف��ع الكتابة الكاتب احلقيقي ال يكتب من اجل امل��ال، او اجملد، او   – 1 
الكتابة،  ب���)م��رض(  مصاب  ألن��ه  بل  معني،  أيديولوجي  بدافع  أو  الشهرة، 
ويشتعل حاسًا للتعبري عما خيتلج يف ذاته ويشعر بضرورة ملحة يف البوح 

للناس مبا مل يكتبه أحد من قبل.
األف��ك��ار  ع��ن  التعبري  امل��ي��ل اىل  أو  األدب��ي��ة وح��ده��ا،  املوهبة  امل��وه��ب��ة:   -  2

واألحاسيس عن طريق الكتابة، غري كافية خللق كاتب متمكن من أدواته.
3 – العمل الشاق: الكاتب احلقيقي يراجع ما كتبه أكثر من مرة،  وهو من 
وعن  وعواطفه  افكاره  عن  واح��د  آن  واجلميل يف  الواضح   - التعبري  جييد 
قادرة على حتويل  والعامل، وميتلك حساسية مرهفة  للحياة  ورؤيته  زمانه، 

الكلمات املألوفة اىل كلمات يبعث على التفكري أو يلهب العاطفة والشعور.
4 – تقنيات الكتابة:  ان القاعدة الذهبية للنجاح تكمن يف أن يطور الكاتب 
يعرف  أن  له  املهم  من  ألن  ايضًا،  أخطائه  ومن  اجنازاته  من  ويتعلم  نفسه 
أيضًا، ما ال ينبغي كتابته، وأن يعيد كتابة نتاجه املرة تلو املرة. من يصدق 
أن عبقريًا مثل تولستوي كان يعيد كتابة نتاجاته وتعديلها وتنقيحها عشرات 

املرات أحيانًا. 
تنشط يف  واملخيلة  تتدفق  واألفكار  الصمت  تولد يف  احلكمة  العزلة:   –  5
العزلة اإلجيابية املنتجة، وهلذا فان مسة مهمة أخرى للكاتب احلقيقي – 

العزلة أو االختالء بالنفس.  
6 – األسلوب والصوت: الكاتب اجليد ميتلك أسلوبه اخلاص وصوته املتميز، 
وال يقلد كاتبا آخر، ألن لكل شخص جتربته ورؤيته للعامل.. على الكاتب أن 
وموضوعاته  بأسلوبه  يتميز  ال  الذي  الكاتب  اخلاصة،  على جتربته  يعتمد 
وافكاره، لن حيظى بإعجاب القاريء واهتمامه ويطويه النسيان ان عاجاًل 

أم آجاًل.

الغزو الثقايف عرب 
وكاالت االنباء

ندى علي
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م���ع ال���ت���ط���ور ال���ص���اروخ���ي يف ت��ق��ن��ي��ات 
االت���ص���ال اجمل��ان��ي ع��رب ال���ع���امل، ميكن 
االحكام،  إص��دار  يف  التسّرع  أن  القول 
وه������و امل���ع���ض���ل���ة االخ����الق����ي����ة امل���زم���ن���ة 
االستثنائية  االج����واء  وج���د  وال��ق��دمي��ة، 
للنمو واالنتشار، حبيث بات من الصعب 
والتبّصر  بالتأّني  ما  إلزام شخص  جدًا 
ق��ب��ل ال��ت��ض��ام��ن م��ع ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة على 
“الفيس” او الضغط ب� “اليك” على تلك. 

ورمبا يكون هذا من آفات عامل السرعة 
يف تبادل املعلومات يف وقت ختتلط فيه 
املفاهيم وتضيع املعايري الصحيحة، فكل 
شخص بامكانه أن يضع عالمة الصّح او 
التواصل  اخلطأ على ما يراه يف مواقع 
يوسم  ال��رد  تأخري يف  وأّي  االجتماعي، 

صاحبه بالتخلف عن الركب.
آث��ار حم��دودة  املعضلة  هل��ذه  كانت  واذا 
على  يكون  ك��أن  الزمن،  من  فيما مضى 
او  العائلي  احمليط  يف  اكثر  او  شخص 
املهين، وتكون االسقاطات السلبية على 

مساحة صغرية.
ف����ان ال���ي���وم ن��ش��ه��د االس���ق���اط���ات على 
مساحات و ابعاد واسعة، لنأخذ العالقة 
اجملتمع  بني  او  واحلكومة،  املواطن  بني 
وال���دول���ة يف ن��ط��اق أوس����ع، ف���ان اخت��اذ 
االح��ك��ام إزاء ه��ذا امل��س��ؤول او ذاك، او 
إزاء هذا احل��راك اجلماهريي او ذاك، 

من شأنه ان يكون حجرة صغرية ضمن 
بناء رأي عام صانع لالحداث، او وسيلة 
يف  التسّرع،  أن  ومبا  القناعات،  لتغيري 
أغلب حاالته ال يهدي اىل سواء السبيل، 
ف��ال��ن��ت��ي��ج��ة ت��ك��ون م���زي���دًا م���ن ت��ك��ري��س 
ال��ت��ش��اؤم وت��ع��م��ي��ق االح���ب���اط واهل��زمي��ة 

النفسية.
عديدة  مساوئ  يذكرون  االخ��الق  علماء 
ما نالحظه يف  أب��رزه��ا؛  السلوك،  هل��ذا 
واق��ع��ن��ا احل���اض���ر، وه���و إص��اب��ة ال��ف��رد 
الرأي  يف  التذبذب  من  حبالة  واجملتمع 
واملوقف، ألن الذي يصدر حكمًا خاطئًا 
مع حفظ  االنسحاب  على  يكون جم��ربًا 

ماء الوجه.
دائمًا،  ينجح  ان  بالضرورة  ليس  وه��ذا 
التحلل  دع�����وات  م���ع  ي��ت��ض��ام��ن  ف���ال���ذي 
م���ن االل���ت���زام���ات وال��ق��ي��ود حت���ت ش��ع��ار 
“احلرية”، جنده ينسحب فورًا من ساحة 
على  تظهر  عندما  امثاهلا،  او  “الفيس” 
تكون  صعيد اجملتمع مظاهر شاذة كأن 
مناقضة  او  م��ث��اًل-   – للحياء  خ��ادش��ة 
للذوق العام او لآلداب وغري ذلك. وهكذا 
السياسي  ال��ش��أن  على  ينسحب  االم���ر 
واللهاث وراء هذا االسلوب يف االحتجاج 
والتربؤ  عليه  االن��ق��الب  ث��م  والتظاهر، 
م��ع��ني ملخاطبة  اس��ل��وب  ات��ب��اع  او  م��ن��ه، 
التخّلي  ثم  والفاسد،  املخطئ  امل��س��ؤول 

عنه دون توضيحات ومربرات مقبولة.
ولعلنا نصطدم مبعضلة نفسية أخرى يف 
الطريق، وهي ما يصفه علماء االخالق 
ب��� “اجل��ه��ل امل��رك��ب”، ب��أن يعد االن��س��ان 
أنه جاهل!  نفسه عاملًا، وجيهل  اجلاهل 
وهنا مكمن اخلطورة، إذ ليس من السهل 
تغيري هذه القناعة، فضاًل عن التحذير 
م��ن م��س��اوئ وخم��اط��ر إص���دار االح��ك��ام 

املسبقة. 
يف ت���ارخي���ن���ا االس�����الم�����ي ي�������روي ل��ن��ا 
ال��ص��ح��اب��ي؛ اس��ام��ة ب��ن زي���د ان���ه “بعثنا 
وآل����ه، يف  عليه  اهلل  اهلل، ص��ل��ى  رس���ول 
جهينة،  من  احلرقات  فصبحنا  سرية، 
إل���ه إال اهلل،  ف���أدرك���ت رج����اًل ف��ق��ال ال 
فطعنته فوقع يف نفسي من ذلك فذكرته 
إل��ه إال اهلل  أق��ال: ال  للنيب، ص، فقال: 
إمنا  رس���ول اهلل؛  ي��ا  ق��ل��ت:  ق��ال  وقتلته، 
قاهلا خوفًا من السالح، فقال ص: أفال 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال... 
أني  متنيت  حتى  علّي  يكررها  زال  فما 

أسلمت يومئذ”.
يف ذلك الوقت كان التسّرع يف االحكام 
ي���ودي حب��ي��اة ان��س��ان واح����د، او بسمعة 
اليوم  أم��ا  منطقة حم���دودة،  مجاعة يف 
فان النتيجة رمبا تكون أشّد كارثية على 
االنسان نفسه وعلى احمليطني به، حبيث 

يصعب التعويض أو االنسحاب.

الجهل املركب والحكم املسبق على 
االخرين

ال تدفعي زوجكِ اىل مستنقع الخيانة!
خرجت مع صديقيت ألجلب بعض احتياجات املنزل وحنن نتجول لفت انتباهي حمل لبيع املستلزمات 
التجميل، اجنذبت ال إراديا حنو احملل، وتذكرت بأنين خالل السنوات العشر اليت مضت، مل ادخل حمل 

املاكياج قط، فآخر مرة دخلت فيها ملثل هذا احملل حدثت عند زواجي.
دخلنا يف احملل، فرأينا امرأة أنيقة ترتدي مالبس فاخرة، اختارت عددا من مواد التجميل قبل أن تعرف 
سعر البضاعة، تذكرُت كم أتكلم مع أصحاب احملال كي أقلل ألف دينار وأدخر مبلغا اكرب ملستقبلنا، 
يدي ألرى  رفعت  ارادي��ا  ال  املقلمة،  أظافرها  على  عيناي  وقعت  لتدفع،  األنيقة حقيبتها  امل��رأة  فتحت 
أظافري مما  بوضوح حتت  الكركم ختتبئ  بقايا  كانت  أظافري،  رؤية  نفسي من  أظافري، فامشأزت 

جعلها ذات لون أصفر.
وتغسل  تنظف اخلضراوات  ان  البيت، كيف ميكن  تعمل يف مطبخ  أنها ال  املؤكد  نفسي: من  فقلت يف 
الصحون بهذه األظافر؟. بررت لنفسي )إهمالي(، ووجدت األعذار اليت تريح ضمريي ونفسي، هكذا 

حنن عادة ما نربر اخطاءنا.
خرجت املرأة األنيقة من احملل، وليتها مل خترج أو ليتين مل أتبعها!، أسرعْت حنو سيارة ما، نظرُت اىل 
االقالم ومستلزمات التجميل الختار منها ما يناسبين، فجأة قالت صديقيت اليت ترافقين: أليست هذه 
سيارة زوجك؟ بعد أن دققُت النظر جتمدُت يف مكاني! يا للهول!! يا للصدمة.. نعم بالضبط هذه هي 

السيارة اليت أعطيت كل ما أمتلك من نقود كي يشرتيها زوجي لتصبح سيارة العائلة، فمن أجل نشرتي 
هذه السيارة، بعُت كل ما أمتلك من احُلِلّي والذهب لنشرتيها، واآلن جتلس امرأة غريي فيها وتتمتع بها!.

وصلُت اىل البيت، ولكن كان بييت يف املاضي، واآلن أصبح خرابا يف خراب، حالة الغثيان كمقص أخذت 
تقص أحشائي. مبجرد وصوله انفجرُت بالبكاء، وصرخُت عليه.. وأخربتُه بكل وضوح كلَّ ما رأيُته بعيين 

يف الصباح! 
اقرتب وقال امسعيين ولو ملرة واحدة وقال: أنا أحب يديك وأظافرك وأعرف إنك تعبيت ألجلنا، صحيح 
أنا خنتك ولكن سبب رجوعي إليها انين مل اجد لنفسي يف هذا البيت مكانا لي، مل أجد االهتمام بي، 
شعرت وكأني جمرد عامل يعمل ويكّد، ويركض ثم يركض ليكسب دنانري للمستقبل، ولكن ماذا لو متنا، 
ماذا لو مل تسنح لنا فرصة لنصرف هذه األموال، أنا اعمل لنعيش يف راحة، وليس نّدخر ونبخل حتى 

على أنفسنا، جيب ان نصرف هذه األموال بعقالنية!.
أيتها املرأة يا حواء.. ال ترتكيب غلطيت، اهتمي بكل شيء، تذكري من أهم واجباتك االهتمام بزوجك، 
اجعليه يف رأس قائمة االهتمام، ال جتعلي أي فراغ يف بيتك ويف حياتك الزوجية، ففي القرب دائما 
اىل  بيديك  زوج��ك  تدفعي  ال  بسببِك،  الرجل  لدى  املوجود  الفراغ  ليمأن  النساء  من  كثريات  تنتظر 

مستنقع اخليانة. 

خاطب  هكذا  احلديث،  الطراز  من  مقاعد  اىل  حباجة  االستقبال  غرفة 
الطراز  ذات  املقاعد  م��ن  نوعا مثينا  س��أش��رتي  وأض���اف،  زوج��ت��ه،  ال���زوج 
الرئاسي، حل معه ما يكفي من املال، وخرج اىل حمال )املوبيليات(، وبدأ 
الرجل  يقتنع  املقاعد، وأخريا  وأرقى وأحدث )طقم( من  يبحث عن أمجل 
مبقاعد رئاسية مزخرفة ومطّعمة بأحجار بّراقة، مقابل مبلغ ضخم، وجاء 

بها اىل البيت، ومت إدخاهلا يف غرفة االستقبال.
الفرح  تباشري  كانت  ال��غ��داء،  يتناول  كي  عمله  من  األب  ع��اد  الظهرية  بعد 
ظاهرة يف مالمح وجهه، كان الرجل سعيدا باملقاعد اجلديدة اليت دخلت 
فتح  أن  وم��ا  االستقبال،  غرفة  اىل  وعند  قاسية.  اّدخ��ار  مرحلة  بعد  بيته 
الباب، ورأى السكني يلمع فوق فماش املقعد وقد مت العبث به ومتزيقه، حتى 
انهار على األرض، صرخ األب على زوجته، َمْن فعل ذلك. أجابت الزوجة: إنه 
ابنك هو من فعل ذلك. طلب منها أن حتضر الطفل فورا، جاءت األم باالبن 

أمام أبيه.
صرخ االب بصوت مرعب: هل أنت من مّزق قماش املقعد؟.

أجاب االبن: نعم أنا الذي مزق قماش املقعد بالسكني.
بيدي  الطفل:  اليسرى؟. فقال  أم  اليمنى  بيدك  ذلك  األب: هل فعلت  سأله 

اليمنى.
أمر األب زوجته أن تأتي له بالسكني الذي استخدمه االبن يف إحداث الشق 
بقماش املقعد، وبدأ األب يضرب حبديد السكني على ذراع ابنه بقوة ومن 
دون شعور، لقد فقد توازنه متاما وكأنه يضرب عدو خطري يهدد حياته، كان 
الضرب يف أعلى الذراع، فتهشم العظم متاما، وخارت قوى الطفل، فسقط 
على األرض، وأغمي عليه، وأمه تصرخ برعب، فيما صحا األب من )جنونه(، 
فرأي ذراع ابنه تتدىل حنو األرض وقد تهشم العظم من األعلى متاما، فهرع 

بإبنه اىل املستشفى، ومت اختاذ ما يلزم من فحوص وإسعافات أولية.
كانت ذراع الطفل قد فقدت احلركة متاما، وتورمت وأصيب مكان التهشم 
االبن أصيب مبرض  أن  تبني  الطبية،  التحليالت  أثر  وعلى  بسواد غريب، 
خبيث وأن احلل الوحيد ملعاجلته هو )برت الذراع(. مضى نصف شهر على 
برت يد الطفل، كان أبوه مقيما معه، يف أغلب الوقت يكون الطفل نائما منعزال 
عن العامل، ال يكلم أحدا، يرفض الكالم مع أبيه، يرفض أن يرد على أسئلة 
الطبيب، النقص اجلديد يف جسده كان يؤمله كثريا، ومينع لسانه عن الكالم، 

ولكنه أخريا تكّلم، وأول كالمه جاء على شكل سؤال وجهه اىل أبيه. 
ق��ال الطفل ألبيه: أب��ي لو أن��ين ك��ربت، ومتكنت أن أعمل وأمج��ع األم��وال، 
اليت  ي��دي  لي  تعيد  أن  تستطيع  ال��يت مزقتها، هل  )املقاعد(  لك  وأش��رتي 

ُبرتت؟؟.
بكى األب بصوت عال، أقرب اىل النحيب، فيما مسع صوتا يقول له: )كنوز 

العامل ال تساوي فقداني ل� يدي(.

كنوز العالم ال تساوي 
فقداني لـ )يدي(

فهيمة رضا

علي حسني عبيد
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علماء االجتماع يراقبون اجملتمع، يؤشرون 
حاالت اخللل، يبحثون يف العلل، أمراض 
اجمل��ت��م��ع االس���الم���ي ب��ائ��ن��ة مل���ن ي��ري��د أن 
يتجاهلها،  م��ن  ع��ل��ى  وغ��ام��ض��ة  ي���راه���ا، 
يتعامل  م��ن  على  وع��ص��ّي��ة  ب��ه��ا،  يعبأ  وال 
أشد خماضات  من  ولعل  بالمباالة،  معها 
اجمل��ت��م��ع االس����الم����ي ص���ع���وب���ة، ال��ت��ن��ازع 
ال��ط��ب��ق��ي، اجمل��ت��م��ع م���ؤلَّ���ف م���ن ط��ب��ق��ات 
العلماء،  طبقة  ال��س��اس��ة،  طبقة  ع��دي��دة، 
العمال،  الطلبة،  ال��ت��دري��س��ي��ني،  األدب����اء، 
األغ��ن��ي��اء،  ال��ف��ق��راء،  امل��وظ��ف��ني،  الكسبة، 
اجملتمع،  تكوين  تدخل يف  عديدة  طبقات 
قد ينسجم بعضها مع بعض، ورمبا يتضاد 

ويتناقض وخيتلف بعضها اآلخر.
ال��ش��ريازي،  السيد حممد  الثاني  اجمل��دد 
ي��ط��رح رؤي����ة دق��ي��ق��ة يف ه���ذه ال��ق��ض��ي��ة، 
وي��ض��ع ح�����دودا ب���ني ط��ائ��ف��ة وأخ�����رى من 
اجملتمع، فيقول )ُقدس سره(: )يف اجملتمع 
والكسبة،  العلم،  أهل  هم  طوائف،  ثالث 
وامل��وظ��ف��ون، وم��ع األس��ف يف جمتمعنا ان 
الثالثة متباعدة ومتنافرة،  الطوائف  هذه 
وجاء هذا التنافر نتيجة التفكك والضعف 
يف االم����ة االس��الم��ي��ة، ف��ك��ان اه���ل العلم 
خ��ارج��ون  وكأنهم  الثالثة  الطائفة  ي���رون 
الثالثة اىل  عن االس��الم، وتنظر الطائفة 
ال  ورجعيون  خرافيون  وكأنهم  العلم  أه��ل 
يفهمون شيئا، وهم السبب يف تأخر البالد 

وجتميد املسلمني(.
حي��دد اجمل���دد ال��ث��ان��ي ع��الق��ة معقدة بني 
ويصرح  ال��ث��الث،  الطبقات  او  ال��ط��وائ��ف 
موقف  تقف  ك��ان��ت  الثانية  )ال��ط��ائ��ف��ة  أن 
ال���وس���ط، ف��أح��ي��ان��ا ت��ن��ت��ص��ر اىل ه���ؤالء 
واخ��رى اىل اولئك، ولذا ما كنت يف تلك 
ت��رى حتى طالبا واح��دا او موظفا  االي��ام 
جمالس  او  اجلماعة،  صلوات  يف  واح��دا 
التعزية، او بيوت العلماء، وكانت املهاترات 

تنهش بأظافرها مجيع االطراف(. 
فهل هذا املوقف الوسطي حيد من التنازع 
اإلج��اب��ة،  ستكون  كيف  منه؟  يضاعف  أم 
وما هي خارطة الطريق اليت تفضي اىل 
لرسم  املبدئي  التفرغ  كي حيدث  التوازن 
وتصحب  تسحب  متعاونة  متجانسة  بيئة 
ال��ع��ق��ول حن��و ال��ت��ف��اع��ل ال��ب��ّن��اء، وجتعلهم 
التعاون  م��ن  مستمرة  ص��ارخ��ة  ح��ال��ة  يف 
تناسب  س��وف  البيئة  ه��ذه  مثل  املشرتك، 
االص��الح، ولكن ليس اجلميع يشجع هذه 
اخلطوة، يوجد من  يعرقل االصالح ويضع 
العصي يف الدواليب كي مينع احلركة حنو 
تعديل اخللل. عند اخلوض يف ماهية هؤالء 
وخيتلقون  االص�����الح،  ي��ع��ارض��ون  ال��ذي��ن 
املشاكل،  صنع  اىل  ومييلون  ال��ن��زاع��ات، 
سوف نعثر يف شخصياتهم وعقوهلم على 
يعانون من كربياء  عاهات نفسية، فهؤالء 
عقوهلم،  على  السطحية  وتسيطر  زائف، 

وتشل املنفعة اآلنية عقوهلم، واملشكلة أنهم 
يورطون معهم الناس الصاحلني!.

وقد تنّبه اجملدد الثاني ملثل هذه احلاالت 
يف ذلك الوقت، فقال: )إن الذين يعارضون 
اإلص����الح ه��م ع��ل��ى إش��ك��ال غ��ال��ب��ا، فأما 
ح���س���اد م����ف����رتون او ع���ام���ل���ون إلرض�����اء 
كربيائهم، او جهال سطحيون، وهؤالء هم 
طييب  معهم  يسحبون  انهم  ث��م  املعارضة 
النفوس، ويتخفون وراءهم لنيل أهدافهم، 
وبعد هؤالء االفراد الذين غالبا ما جندهم 

يف االصدقاء(.  
بنفسه  مهووس  البشر  من  النوع  ه��ذا  إن 
دائما  فيكون  اآلن��ي��ة،  امل��ادي��ة  وم��ص��احل��ه 
ع��ن��ص��ر إع���اق���ة، وال ي��ق��ب��ل ال���ت���ع���اون مع 
اآلخ���ري���ن، وي��ك��ون ب��اح��ث��ا ب��اس��ت��م��رار عن 
نقاط خالفية تبعثر جهود اجلمع، وتزرع 
نفسه  انطالقا من  بينهم،  فيما  النزاعات 
وأفكاره املشبعة بالتناقضات واخلالفات، 
هؤالء يكون دورهم مناوئا للتقدم ومشجعا 
وقد  باحتوائه،  يقبل  أو  يسعى  وال  للنزاع 
الثاني )قده( من هؤالء  نّبه وحذر اجملدد 
الذين  دور  )يأتي  الدقيق:  التوصيف  بهذا 
يناوئون االنسان ومشاريعه ألهداف خاصة 
ووقتية خمتلفة عن أهداف االنسان، مثل 
ان تكون انت يف جانب االس��الم، وهم يف 
ج��ان��ب اإلحل����اد، او ت��ك��ون ان��ت م��ن أتباع 
مذهب خاص، وهم من اتباع مذهب اخر(.

التنازع الطبقي وأثره يف خرق 
النسيج املجتمعي؟

ال تدفع زوجتك اىل مستنقع الخيانة
املرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة أال وهي االهتمام.... 

املرأة ال تنسى بسهولة وحتتفظ بكل شيء كما قال الرسول )ص(: قول الرجل للمرأة أني احبك ال 
خيرج من قلبها ابدا.

طلبُت منه مرارا أن يرتل هذه الكلمات على مسامعي، ولكن دون جدوى وكم كنت أحزن عندما كان 
يتكلم مع أصدقائه الرجال ويقول هلم حبييب، عيين، تدلل، كنت أشعر بالغرية، قليب املسكني أصيب 
باجلفاف، انا من كنت جيب أن يسمع هذه الكلمات، انا من كنت أستحقها حقا !ولكن أحيانا يصبح 

الزواج حاًل على أكتافنا ونصبح كالسجناء فيه.
يف البداية كنت أتكلم مع البنات فقط ولكن بعد مدة شعرت انين الزلت متعطشة، كان الفراغ كأنه 

وحش قوي يركض خلفي أينما ذهبت وكأنه جالس على صدري ليقضي علّي.. 
يف هذه الفرتة هناك من كان يرسل لي يف البداية صور ثقافية واف��الم عن التكنولوجيا، بعد مدة 
قصرية تعودت على رسائله، يف بعض األحيان تعتاد عني اإلنسان على بعض األلوان، ويفقد القدرة 

على أن يرى غريها.
أصبحت عالقتنا أقوى بكثري حقا كان يسد حاجيت العاطفية، وكان يهتم بي وكنت اجده جنيب دائما. 
هذه العالقة أصبحت كاحمليط يغرقين، كلما كنت أحترك اكثر كنت أغوص يف داخله ولكن احلقيقة 

جيب أن تظهر وسرعان ما تسقط األقنعة عن وجه املمثل.. طلب مين أن ألتقي به، أصبح يطلب ذلك 
مرارا عندما عرفت ما هو سبب كالمه اجلميل ورسائله، ادركت كم كنت خمطئه، هذه اخلطوة منه 

كانت كالصفعة على وجهي !
 أخاطبك انت ايها اجلبل، يا من تتحمل احلر والربد جللب لقمة العيش، يا من تسعى لتجعل حياتك 
أكثر رفاهية، انتم الرجال كال��جب�ال.. ولكن هنا من اجلبال تتفجر من حجارتها االنهار، وبعض اجلب�ال 
اليؤثر فيها ال عوامل تع�����ريه وال عوام�ل جوي�ة. املرأة أمانه يف رقبتك تضحي بكل شيء ألجلك عاملها 

بلطف وال تهملها ارِوها بكالمك اجلميل لتشق األرض وتنبت رحيانة. 
 رفقا بهذه الرحيانة.. ال جتعلها تذبل بل اعتين بها لتفوح رائحتها العطرة لتنتعش منها، ترتعش قلوب 
النساء اذا مرت بها ريح االهتمام، ال تتجاهلها، فبالتجاهل سوف تقتلع جذورها، رتل على مسامعها 

كلمات طيبة ألن رسولنا )ص( هو من قال: الكلمة الطيبة صدقة.
ال تدفعها بيديك اىل مستنقع اخليانة، فهناك الكثري من ينتظر أن يغتنم الفرصة ويسحق وردتك، 
الصادق  بقلبها  امل��رأة  تأتي  أن  أمجل  ما  واخلشونة،  بالقوة  وليس  اجلميل  بكالمك  عليها  فحافظ 
والرجل بعقله املتفاهم وجيتمعان معا، سيكونان جسدا رائعا، ولكن ليت الرجل يقدر عاطفة املرأة 

وليت املرأة تقدر عقالنية الرجل واخالصه هلا.

والبلدان  األم��م  وتعّمر  االنسان  حياة  تبين  لكنها  صغرية  مفردة  العمل 
والبيوت، ولذلك يعد العمل من أفضل األشياء يف رحلة البشرية الشاقة، 
رفعه  من  لالنسان  وم��ا مينحه  العمل  على  يتفوق  ال  النسب  حتى حسن 

ومتّيز، هلذا يقول االمام علي بني ابي طالب عليه السالم: 
)َمْن َأْبَطَأ ِبِه َعَمُلُه ملْ ُيْسِرْع ِبِه َنَسُبُه(.

العمل خيتلف عن االنتاج من حيث املعنى واملضمون والنوع  وال شك أن 
ايضا، ف� اإلنتاج كما يرى احد الكتاب )يشمل جمموع السلع واخلدمات 
وما يصاحبها من جهد بشري إلجيادها من أجل إشباع حاجة ما، وميكن 
يعترب  الطاقة  تكييف  ف��إّن  خدمة،  أنه  كما  سلعًة،  اإلنتاج  هذا  يكون  أن 
النجار،  مثل  السلع واخلدمات،  إنتاج  تتجسد يف  اليت  العوامل  أهم  من 
والعامل، والطبيب، واحلمال، فإن كال من هؤالء يكيف طاقته اإلنسانية 
من أجل إشباع حاجة معينة، من هنا فإن العمل هو اجلهد، أو ما يسّمى 
بالقوة البشرية اليت تتفاعل مع خمتلف العناصر األولية من أجل توفري 

سلعة مادية، أو إلشباع حاجات فكرية ونفسية. 
وال شك أن حاجة االنسان هي اليت تدفعه اىل العمل، )فلوال احلاجة إىل 
الشيء ملا كان هناك سبب عميق يف إنتاجه وإجياده، ولوال احلاجة إىل 
هذا الشيء لكان وجوده عبثًا ال مربر له، والسعي من أجله تضييعا للجهد 

واملال والوقت اإلنساني الّثمني.
 كما أّن اإلنسان يف حالته الطبيعية جيب أن يعمل ويكسب ألن العمل هو 
ما يستطيع اإلنسان أن يصل إليه حتى ال يتخذ من االحتكار وسيلًة لسلب 
جهود اآلخرين، فيما يعيش هو يف حالة كسل ومخول وترّهل على الكسب 

الشاذ املدّمر لنظام احلياة(. 
يقول االمام علي عليه السالم: )َأْشَرُف اْلِغَنى َتْرُك املَُْنى(.

تقدم  ال  اليت  األمنيات  يرتك  أن  عليه  غنيا  يكون  أن  اراد  اذا  فاالنسان 
شيئا لالنسان سوى التأخر خطوات وخطوات اىل الوراء، وال شك أننا ال 
نقصد من العمل أن يعيش االنسان عمره كله عامال باذال للجهود العضلية 

واجلسدية بغري نظام.
وظ��روف  واالج���ور،  ساعاته  ع��دد  حيث  م��ن  للعمل،  عاملي  نظام  فهناك 
ال  ومنظمات  قوانني  وهناك  العمال،  عن  تدافع  نقابات  وهناك  العمل، 
ومكافآت،  وتقاعد  حوافز  أنظمة  وهناك  العمال،  على  بالتجاوز  تسمح 
ونظام صحي، كلها تسهم يف جعل حياة العامل أكثر سهولة وراحة ومتعة 

ورفاهية. 
يأمل  فعلية،  ب��ص��ورة  يعمل  م��ن  اىل  حنتاج  االس��الم��ي��ة،  جمتمعاتنا  يف 
الذي  البناء  على  ويضيف حجرا جديدا  له،  ما خيطط  وينفذ  وخيطط 
والبلد، هذه هي  والشعب  لأمة  االقتصادي  التطوير  ويسهم يف  سبقه، 
الغاية األمسى من العمل كونه يساعد على تقدم اجملتمع، ويدفعه اىل أمام 
كي يتبّوأ مكانا متقدما مع الشعوب والدول اليت تقف يف املقدمة بسبب 

إتقانها للعمل واالنتاج األفضل.

بعضهم يطيل األمل 
فيسيء العمل

عبد الرزاق عبد الحسني
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مفاهيم

استخدام جمموعة  )هي  البشرية  ال��دروع 
من الناس - مدنيني أو عسكريني - بهدف 
احلرب  وقت  منشآت حساسة يف  حاية 
)مراكز عسكرية، أو منشآت إسرتاتيجية، 
أو س��دود، أو ج��س��ور...(، وذل��ك بنشرهم 
أخالقي  ح��رج  أم��ام  ال��ع��دو  لوضع  حوهلا 
مي��ن��ع��ه م���ن اس���ت���ه���داف امل��ن��ش��آت امل����راد 
منذ  البشرية  ال���دروع  عرفت  حايتها(. 
عرفت احلرب بني الناس، لكنَّ أقدم وقائع 
ال���18،  للقرن  تعود  فيها  ُذك��رت  عسكرية 
ف��ق��د اس��ت��خ��دم��ت ال���ق���وات ال��ربي��ط��ان��ي��ة-
كانوا  -الذين  اليسوعيني  بعض  األمريكية 
دروع��ا بشرية يف هجومها  لديها-  أسرى 
للجيش  اخلاضعة  “شامبيلي”  قلعة  على 

الفرنسي يف منطقة كبيبك بكندا.
ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  خ����الل   1914 ع����ام  يف 
األوىل، استخدم اجليش األملاني املدنيني 
م��ع��ارك��ه  يف  ب��ش��ري��ة  ك����دروع  البلجيكيني 

الربية ضد قوات احللفاء.
استخدام  مت  الثانية  العاملية  احل��رب  يف 
ومن  واس��ع،  نطاق  على  البشرية  ال���دروع 
عندما   1940 ع��ام  م��ا حصل  ذل��ك  أمثلة 
استخدمت القوات األملانية مئات املدنيني 
تقدم  لتغطية  ب��ش��ري��ة  دروع����ا  واألس�����رى 
مدفعيتها على قاطع “بيفري لي بيتني” يف 
منطقة كالي.  بعد غزو العراق للكويت عام 
صدام  العراقي  الرئيس  استخدم   ،1990

بشرية  ك���دروع  الغربيني  ال��رع��اي��ا  حسني 
لردع دوهلم من املشاركة يف حتالف دولي 
ل��ض��رب ال��ع��راق. وحب��س��ب وس��ائ��ل إع��الم 
غ��رب��ي��ة، ظ��ه��ر ب��ع��ض ه���ؤالء ال��رع��اي��ا مع 
كعالمة  بقصره  اجتماع  صدام حسني يف 
بأن  أف��ادت  تقارير  لكن  ل��ه،  دعمهم  على 
ذلك حدث رغما عنهم، بينما كان آخرون 
حمتجزون يف منشآت عسكرية وصناعية.  
طالبان  حركة  استخدمت  افغانستان  ويف 
ك��دروع  النساء واألط��ف��ال  آن��ذاك  احلاكمة 
يف  التحالف  ق��وات  هجمات  ضد  بشرية 
و2007،   2006 أع���وام  منفصلة  ح���وادث 
ال��ت��امي��ز  ص��ح��ي��ف��يت  حب���س���ب  و2008، 
والتلغراف الربيطانيتني وقناة إيه بي أس 
األسرتالية. يف اقتتال الفصائل الليبية عام 
اللييب  للزعيم  التابعني  بعض  2011عمل 
بشرية يف  ك��دروع  القذايف  معمر  الراحل 
م��ن أج��ل حاية  ال��ط��ريان،  مناطق حظر 

مقر القذايف واملطارات الليبية.  
جي��رم ال��ق��ان��ون ال��دول��ي إق���دام األط���راف 
على  واحل���روب  الصراعات  يف  املتنازعة 
اس��ت��خ��دام امل��دن��ي��ني ك����دروع ب��ش��ري��ة وف��ق 
 1949 وع��ام   1929 ع��ام  جنيف  اتفاقييت 
وال���ربوت���وك���ول اإلض�����ايف هل���ا ع���ام 1977 
ع��ام 1998 يف هذا  روم��ا  معاهدة  وأيضا 
الشأن. ويفرض القانون الدولي اإلنساني 
مُتيز -يف  أْن  املسلح  النزاع  أط��راف  على 

كل وقت- بني املدنيني والعسكريني، وبني 
هذا  وم��ن  وغريهم،  القتال  يف  املشاركني 
ال��دول��ي حاية  ال��ق��ان��ون  َي��ف��رض  املنطلق 
األسرى واملصابني ألنَّهم مل يعودوا طرفا 
يف القتال. إال أن القانون الدولي اإلنساني 
تكفي  ال��ذي  العسكري  اعتقال  بني  مُييز 
يف  احل���رب،  ف��رتة  طيلة  العتقاله  صفته 
ح��ني ال حي��ق أس���ر امل��دن��ي، أم���ا اعتقاله 
فال يكون مربرا إال يف ضوء أنشطة ضارة 
يقوم بها، كتقديم معلومات للعدو أو تنفيذ 
إشكال  ي��ربز  هنا  وم��ن  لصاحله.  عمليات 
استمرار تعرض املدني لالعتقال ال لشيء 

إال استخدامه يف الدروع البشرية.
أخالقيا  إش��ك��اال  البشرية  ال���دروع  ترتب 
بالنسبة لكل أطراف احلرب؛ ففي احملصلة 
يتم تعريض أرواح بشرية لإلزهاق مقابل 
وإن  إسرتاتيجية،  أو  عسكرية  مكاسب 
ك��ان��ت امل��س��ؤول��ي��ة األك���رب ت��ق��ع ع��ل��ى عاتق 
ال���ن���اس -م��دن��ي��ني  أرواح  م���ن  ي��ت��خ��ذ  م���ن 
وأس����رى- س��الح��ا يف ت��ض��ارب ص���ارخ مع 
والتضحية  اإلي��ث��ار  وق��ي��م  العسكرية  نبل 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ي��ه��ا. وق����د رف��ض��ت احل��رك��ة 
الدولية للتضامن مصطلح الدروع البشرية 
لوصف ما قام به املتطوعون، و أيدتها يف 
إىل  وأش��ارت  الدولية  العفو  منظمة  ذل��ك 
نوعا  تعد  التطوعية،  البشرية  السالسل 

من االحتجاج السلمي.

الدروع البشرية

نيوليربالية عربية
السلطة مقدمة على الشعب... الشعب يف خدمة السلطة... الشرطة أداة السلطة وعصاها وهي جاهزة 
لقهر الشعب وإذالل��ه... السلطة يف كل مكان... تتجسس وتراقب وحتاسب وتعاقب... السلطة ال متانع 
رحيل الشعب إن أراد الرحيل حرًا، فالبالد ال تتسع حلاكٍم وثائر... ال انتخابات غري معلومة النتائج، وال 
حرية لتصويت الشعب لغري السلطة احلاكمة... ال ترشيح لغري مرشحي السلطة وال ترويج ملفاهيمهم 
زندقة،  احلرة  والكتابة  جرمية،  والتحريض  خيانة،  والتظاهر  ممنوع،  التجمع  ألفكارهم...  نشر  وال 
والتفكري خارج املسموح كفر، والتواصل مع اآلخرين ختابٌر مع األعداء، وجتسس على الدولة، وتعاوٌن 
مع األجنيب... التفاعل عرب وسائل التواصل االجتماعي جرمية، والتنسيق من خالهلا للتظاهر والتجمع 

واللقاء ومناقشة القضايا العامة وشؤون السلطة ممنوع بقوة القانون وأمر احلاكم...
املشاركة عرب الفيسبوك والتويرت وغريهما مسموحة وممكنة يف مواضيع الفن والرقص وصور الرتف 
الرتكية  املدبلجة،  املسلسالت  ومتابعة  الرياضة  وأخ��ب��ار  امل��وض��ة،  وجنون  األزي���اء  وتفانني  واجمل���ون، 
غرينا  لزمان  كانت  اليت  واألبيض  األس��ود  أفالم  القدمية،  باألفالم  واالستمتاع  وغريها،  واملكسيكية 
ولقضايا سوانا...  ال فصل بني السلطات، وال استقاللية لسلطة، بل هي سلطاٌت يف الشكل عديدة، 
ولكنها واحدة موحدة، ومركزية بيد احلاكم صاحب السلطة، فهو آمر السلطات وموزع الصالحيات، 

ومصدر القانون وصاحب السلطة الوحيدة يف التنفيذ...

القضاء النزيه ال يكون حرًا وال مستقاًل، بل هو الذي يتبع القيادة وحيكم بأمرها، ويستجيب للقصاصة 
والرسالة واملكاملة وحيكم مبوجبها ولو كان احلكم باإلعدام أو بالسجن مدى احلياة...

السجون مفتوحة وجاهزة، وكبرية ومتسعة، تتسع للصغري والكبري، وللمرأة والرجل، وملن شاء أن يكون 
معارضًا، وأمر االعتقال حاضٌر جاهٌز، يوقعه النائب العام أو يسطره شرطي بال رتبة، أو ضابٌط تعلو 
رتبته صالحيات النيابة العامة والقوانني وأحكام القضاء... وهي جمهزة ومهيأة، عالية األسوار، شديدة 
التحصني، حممية وحمروسة، فيها كهرباء للتعذيب، وكالٌب للنهش، وكرابيج للجلد، وكالليب للشبح، 
وكراسي للكسر، ودواليب للضرب، وأكياس للخنق، وحشرات وقوارض للقرض والعض والقرص، وفيها 
عصي حيملها رجاٌل ال يفهمون وال يفقهون غري الضرب والتعذيب، والسمع والطاعة جلالوزة السلطة 
عقوٍد  منذ  بالدنا  فهي يف  القدمية...  اجلديدة  العربية  بالليربالية  وآمريه... مرحى  السجون  وضباط 
طويلة... كانت وما زالت مفاهيمها االستبدادية قائمة وحاضرة، يراها األعمى والبصري، ويسمع بها 

األصم والسميع، ويعرفها اجلاهل والعامل... هال بالنيوليربالية العربية....
مالحظة: السلطة تتمثل يف احلكومة والقيادة والدولة واحلزب والتنظيم واحلركة واجلماعة والنقابة 
واالحتاد والتجمع وغريها مما تشابه يف السلطة وعشقها، ومتسك باملركز واملنصب وضحى من أجله 

للبقاء فيه واحلفاظ عليه.

إن االختالل اإلخباري على النطاق الدولي أحد مظاهر التفاوت القائم على 
املستوى الدولي يف شتى اجملاالت وومعطياته اليت متنح الدول األقوى مزايا 
الدولي  النظام  وإدارة  وتوجيه  السيطرة  على  بالقدرة  وصفها  كثرية ميكن 
لصاحلها، تعرقل يف الوقت ذاته أطرافًا أخرى يف اجملتمع الدولي يف سعيها 
متطلبات  من  األدن��ى  احلد  لسكانها  توافر  اليت  التنمية  معدالت  لتحقيق 
يتلقونها، هو  َمْن  وبني  األخبار  َمْن يصنعون  واالختالل حيدث بني  احلياة. 
كما  القدرات  متواضع  ومتلٍق  كبرية  ق��درات  ذات  وك��االت  وج��ود  ناجم عن 
أسلفنا. وتتمثل مشكلة االختالل يف تبادل األخبار بالفرق يف كمية األخبار 
املرسلة من العامل الصناعي إىل العامل النامي، وبني كمية األخبار املتدفقة 
نسبة  إال  الدولية  األن��ب��اء  وك���االت  العكسي، حيث ال ختصص  االجت���اه  يف 
ضئيلة. كما أن االختالل يف األخبار على املستوى الدولي ظاهرة تارخيية ال 
تزال تعكس احلقائق االجتماعية والسياسية للمجتمعات، وأن اإلعالم قد 
� باحنسار  الوقت نفسه  � يف  تأثر  للمجتمعات، كما  بالتكوين احلالي  تأثر 
للحصول  النامية  الدول  من  كبري  يبذهلا عدد  اليت  وباجلهود  االستعمارية 
على االستقالل السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف، ألن اإلعالم 
العام  التوازن  انعدام  تعكس  أساسية  باختالالت  يتسم  احلديث  العامل  يف 

الذي يسود اجملتمع الدولي.
اما التدفق اإلخباري :فهي عملية انطالق األخبار من مصادرها إىل متلقيها 

عرب وسائل االتصال املتنوعة ، ومن أنواعه :
*التدفق احلر :هو مبدأ مشبع باهلمِّ الدميقراطي واملساواة حلته الوكاالت 
الوكاالت األوروبية وأصبح اآلن مبدأ خيفي كل  األمريكية ملواجهة احتكار 
مظاهر االحتكار الذي متارسه املؤسسات اإلعالمية عرب الوطنية ويواجه 
باعرتاضات واسعة، ويتخذ التدفق احلر يف عمل املؤسسات اإلعالمية عرب 
الوطنية طابع التدفق باجتاه واحد ونوعني هما.. التدفق احلر من القائمني 
أو  كبار وشركات صناعية  أعمال  العاملية وهم رجال  اإلع��الم  على وسائل 
جتارية عابرة للبلدان ، إىل الطبقات األخرى يف اجملتمع. والتدفق احلر من 

الدول احلاضنة هلذه املؤسسات. 
*التدفق اإلخباري ال يعدو أن يكون إحدى اآلليات اليت يراد بها نشر منوذج 
النظام الرأمسالي ومن ثم إعادة إنتاج هيكلية على الصعيد العاملي. ويف ظل 
هذه السيطرة الغربية ميكن أن � نالحظ  � بوضوح الكثري من اآلثار السلبية 
السيئة للتدفق اإلخباري االحتكاري الغربي على الدول النامية يف ما تعاني 
الرتفيهي  االستهالك  مشكلة  املثال  سبيل  على  منها  كثرية،  مشكالت  من 
املختلفة  التنمية  مراحل  لظرف  تقدير  دون  من  املتقدمة  ال��دول  وحماكاة 
واألخالقية.  والدينية  االجتماعية  للقيم  مراعاة  دون  من  وأيضًا  وأولوياتها 
اإلعالمي  والتبادل  ال��دول��ي  االت��ص��ال  ونظام   ، اإلخ��ب��اري  التدفق  ويرتبط 
الدولي مبفاهيم متداخلة مثل ) حرية اإلعالم ( و ) التدفق احلر لإلعالم ( 

و ) التدفق املتوازن لإلعالم ( و ) النمو احلر للوسائل اإلعالمية ( .

مفهوم االختالل 
والتدفق اإلخباري

زاهر الزبيدي

حيدر الجراح
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 ملتقى النبأ للحوار

موضوعا  ل��ل��ح��وار  النبأ  ملتقى  ن��اق��ش 
بعنوان )تقرير جلنة تشيلكوت للتحقيق 
يف غزو العراق( للفرتة من 15 اىل 20 
احل��وار  يف  ش��ارك   ،2106 يوليو/متوز 
والسياسيني  الناشطني  م��ن  جمموعة 
ال��ذي  الشبلي  عمار  النائب  بينهم  م��ن 
ال��ربي��ط��ان��ي ميثل  ال��ت��ق��ري��ر  ان  ي����رى 
من  العراقي  الشعب  ب���أرواح  استهانة 
ض��ح��اي��ا ن���ظ���ام ص�����دام وه����و م��ف��اج��أة 
ام  بانها  بريطانيا  اىل  ينظرون  للذين 
وق���د ح��ل يف طياته  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
الراديكالية  العربية  تطمينات لأنظمة 
واليت ثبتت قوائم سلطتها بالقمع تارة 
اخرى  ت��ارة  السالطني  وع��اظ  وبفتاوى 
)ان  االنظمة  لتلك  يقول  التقرير  وكان 
ال خت��اف��وا م��ن��ظ��م��ات ح��ق��وق االن��س��ان 
عن  بعيدين  دمتم  ما  شعوبكم  لظلمكم 
امتالك األسلحة احملرمة(، فاذا كانت 
بسبب  تقدمها  وت��أخ��ر  ال��ش��ع��وب  االم 
ان��ظ��م��ة دي��ك��ت��ات��وري��ة ع��ب��ث��ت مب��ق��درات 
شعوبها وبدمائهم ال يعين شيء لدولتني 
تدعيان انهما راس نفيضة العامل احلر، 
فعلى الشعوب ان تصحو من غفلتها وان 
النفس  اخل��ص��ب مي��ين  ت��دع خياهلا  ال 
بان هاتني الدولتني سيقض مضاجعهما 
ث��روات دول  او هدر  اليمن  قتل اطفال 
اخل��ل��ي��ج يف ص��ف��ق��ات اس��ل��ح��ه ب��أرق��ام 

فضائية او قمع احلريات ما دامت كل 
روتينيا  لربيطانيا  مثلت  صدام  جرائم 
بالوالدة  انه غيب  تبني  بلري  وان  اداري��ا 
اح��دوث��ة األسلحة احملرمة  ألن��ه ص��دق 

دوليا.
أم�����ا ال���ن���ائ���ب ع���ب���د اهل�������ادي م���وح���ان 
الربيطاني  التقرير  ان  السعداوي يرى 
م��ا ه��و ال��ه ظ��رب ب��اخل��ي��ال بعد ثالثة 
يوضح  تقرير  علينا  يطلع  سنة  عشر 
احلرب على العراق كانت خطئ انا ارى 
ان امل��وض��وع اك��رب م��ن ه��ذا ال��ذي كتب 

بالتقرير
تعلم  وال��دول األوربية  اوال ان بريطانيا 
جيدا بوجود اسلحه حمرمه دوليا ألنها 
هي اليت زودت نظام املقبور صدام يف 
احلرب العراقية اإليرانية واستخدمها 

صدام يف حماربه شعبه.
واقليمية  خليجية  مصاحل  هناك  ثانيا 
يف تغري نظام احلكم بالعراق بالتعاون 
ال���دول األورب��ي��ة الن اصبحه نظام  م��ع 
صدام يهدد السلم القومي هلذه الدول 
يكون  ان  واراد  الكويت  بغزو  وابتدئها 

امرباطور يف الدول العربية.
يف  والربيطانية  األوربية  املصاحل  ثالثا 
دعم القتصادها يف بيع األسلحة وهذا 
االقتصادية  امل��وارد  من  يعترب  املوضوع 
يف  الداخلي  االقتصاد  لدعم  الكبرية 

اوروبا ومما اصبح الوضع املالي لبعض 
وارادت  افالس  على  العاملية  الشركات 
ان جت��د هل��ا منفذ إلنقاذ  ال���دول  ه��ذه 

االقتصاد الدول الكربى.
رابعا نظام صدام اصبح بأوانه األخرية 
ي��ن��اغ��م ال��ق��اع��دة واب����ن الدن وادخ����ال 
العوامل  ه��ذه  ل��ل��ع��راق،  كبريه  جماميع 
األربعة هي من االسباب الرئيسة اليت 
دعت الغرب للتخلص من نظام صدام.

تقرير  ان  امل��ي��ال��ي  اح���د  د.  ق���ال  اىل 
ج�����ون ت��ش��ي��ل��ك��وت حي���م���ل خ����رب غ��ري 
الربيطانيني  م��ن  لكثري  بالنسبة  س��ار 
والعراقيني الذين كانوا يتوقون إىل يوم 
يرون فيه توني بلري حياكم عن جرائم 
ادارة  على  يسحب  ان  وامكانية  ح��رب 
ال���وزراء السابق  ب��وش االب��ن: إن رئيس 
أجل  م��ن  الربيطانيني  على  ي��ك��ذب  مل 
تربير حرب العراق. لكن هذا التقرير 
إذ  االنتقادات،  من  بلري  أيضًا  يعِف  مل 
ر من أن غزو  يقول إن األخ��ري قد ُح��ذِّ
العراق ميكن أن يؤدي إىل تقوية شوكة 
بريطانيا  أن  إىل  خيلص  كما  القاعدة 
مل تقم باالستعداد على حنو كاٍف لليوم 
الذي يلي هزمية قوات صدام. ويكشف 
عن رسالة من بلري إىل بوش يعده فيها 
ال��ع��راق،  ح��رب  يف  ومساندته  بدعمه 

مهما حدث.

تقرير لجنة تشيلكوت 
للتحقيق يف غزو العراق

قوى الحشد الشعبي الغايات واملآالت
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )قوى احلشد الشعيب الغايات واملآالت( للفرتة من يوم 1 اىل5 
من شهر يوليو/ متوز، شارك يف احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني ورجال دين. من بني املشاركني 
د. واثق اهلامشي: نعم سيشارك احلشد يف معارك املوصل وكذا االمر بالنسبة ألطياف واسعة من الشعب 
املشاركة يف  له حق  وكل  العراقية  املكونات  كل  كونها مدينة  االخ��رى  املدن  املوصل ختتلف عن  العراقي. 

التحرير وال جيوز تهميش احد.
املوصل لن تتحرر بالقوة العسكرية فقط بل حتتاج اىل توافق سياسي وهذا التوافق مل يتحقق حلد االن ، 
فضال عن ضغوطات خارجية وحتديدا إقليمية تؤثر على الفرقاء السياسيني ويبدو املوقف الرتكي واضحا 

ألجندة ما بعد داعش يف املوصل . وإيران تريد ان تكون حاضرة مبا يضمن مصاحلها.
الوطنية  االرادة  لتوفر  املوصل  بتحرير  املقاومة  وفصائل  الشعيب  احلشد  سيشارك  السراي:  خالد  د. 
واالصرار للمساهمة ولتوفر االمكانيات اجملربة املعروفة بهذا الواجب الوطين الكبري وليس من حق اي 
مكون سياسي منع او تهميش االخرين فهناك الوية وفصائل مقاتلة هلا دور معروف يف كل معارك التطهري 
السابقة ضمن احلشد الشعيب وفصائل املقاومة من تركمان تلعفر الشيعة وكذلك الشبك واملسيحيني ولكل 
املقدسة يف  التضحيات  وتقديم  باالنتصارات  دوره��م  املقاومة  والفصائل  احلشد  تشكيالت  هؤالء ضمن 
خمتلف املناطق اليت مت تطهريها. أ.حسن الطالقاني: أعتقد ان احلشد سيشارك وبفصائل معينة وليس 

الكل. يستهدف احلشد ألننا جتربة عقائدية وأمريكا وحلفائها باملنطقة حتاول ان تصادر جهودهم ألنهم 
اصحاب انتصارات عجز عنها األمريكان وغريهم. والبد ان تكون الرؤية للحشد هي اوال التصويت على 
قانون خاص بهم يضمن احلقوق ولكي يكون مؤسسة ثابتة ال تتغري حسب ما يريده األعداء وخصوصا دعاة 

العروبة احلديثة ألنهم يتهمون احلشد بكافة االتهامات.
امل��وىل: نعم احلشد الشعيب سيشارك يف معركة املوصل ومشاركة احلشد لن تكون سهلة  النائب حيدر 
سياسيًا على الرغم من سهولتها عسكريًا الصعوبة السياسية تكمن يف ان هنالك عدة اطراف داخلية تريد 
ان حتسم النصر ملصلحتها دون ان يشاركها احد وألهداف طائفية وقومية وقد تكون شخصية بعكس ما 
يريده احلشد فهدف احلشد هو حترير االرض ودفع اخلطر الداعشي وال مصلحة ألبناء الوسط واجلنوب 
لغايات  اف��رتاء  يثار هو حمض  او حتويلها من مذهب اىل اخر فكل ما  السيطرة على ارض املوصل  يف 

سنتحدث عنها االن االطراف االخرى هلا مآرب واهداف ال تنسجم مع رؤية احلشد.
د. توفيق الياسري: احلشد الشعيب عنوان كبري له دالالته ظروف تشكيله وأسبابه والياته أصبحت معلومة 
للجميع. احلشد الشعيب اليوم قوة قتالية نشبه نظاميه مسلحة تسليح جيد واكتسبت خربات قتالية عالية 
.تقاتل بعقيدة ومعنويات عالية. ارتباطها مزدوج موزع بني تبعية القرار وبني استقالله يف بعض احلاالت 

اليت تفرضها ظروف امليدان.

العراق  يف  االرهابيني  )اع��دام  بعنوان  موضوعا  للحوار  النبأ  ملتقى  ناقش 
واملسؤولية اجلنائية للجهات الساندة( للفرتة من يوم 15 اىل 20 من شهر 
يوليو/ متوز واجرى احلوار الكاتب  علي الطالقاني الذي شارك فيه جمموعة 
من الناشطني والسياسيني ورجال دين. من بني املشاركني وزير العدل حيدر 
الزاملي الذي قال نود ان نبني جلنابكم واالخوة يف هذا امللتقى انه ال يوجد 
اجراءاتهم  كل  اكمال  بعد  ومدني  اره��اب  لالعدام  اشخاص جاهزين  لدينا 
سوى 3 اشخاص من اصل وجبة مكونة من 10 اشخاص كانت جاهزة للتنفيذ 
ومت يوم االثنني اعدام 5 ويوم الثالثاء 2 وبعد العيد سيكون 3، وهذا اجراء 

طبيعي وبالسياق عندنا ومل يكن ضمن اي تأثريات جانبية او انفعالية.
اما االعداد االخرى فقسم لديهم مراسيم ولكن املدعي العام اوقف التنفيذ 
بسبب اعادة احملاكمة والقسم االكرب مل تصدر مراسيمهم حلد االن بسبب 
اجلمهورية  رئيس  على  االن  حلد  ملفه  يعرض  مل  او  التمييزية  املصادقة 
للمصادقة او يتم دراسته يف الدائرة القانونية يف رئاسة اجلمهورية للتأكد 

من اولياته لرفعه اىل الرئيس.
القاضي رحيم العكيلي: ان من يقرر وقف تنفيذ احلكم بسبب اعادة احملاكمة 
هو القضاء وليس وزارة العدل واحكام االعدام ليست كلها عن جرائم ارهابية، 
بل ان نصفها تقريبا عن جرائم عادية .. ولعل صالحية رئيس اجلهورية يف 
اصدار املرسوم اجلمهوري بتنفيذ احكام االعدام تتصل بسلطته يف اصدار 
العفو اخلاص بناء على اقرتاح من رئيس جملس الوزراء وهذا امر قد حيتاج 
اىل وقت طويل إلجنازه.. كما ان من اهم واجبات رئيس اجلمهورية مبوجب 
الدستور ) السهر على ضمان االلتزام بالدستور( ولعل اخطر واهم االحكام 
واحل��ق يف حماكمة  الدستور(  )امل��ادة15م��ن  الدستورية هو احلق يف احلياة 
عادلة وصيانة حق الدفاع املقدس)املادة 19 من الدستور( فهو مسؤول من 

السهر على ضمان تطبيق الدستور.
الشيخ ناصر األسدي: ان عقوبة االعدام اقسى العقوبات مطلقا ويلزم فيها 
العقوبة  التنفيذ هذه  بعد  للعودة  وال طريق  برئ  يقتل  لئال  االحتياط  كامل 
ليس فيها حد وسط او االحكام التكليفية اخلمسة فهي اما واجب مؤكد او 
حرام مغلظ من جهة اخرى فإن تعطيلها يؤدي اىل هتك حرمة اجملتمع حيث 
ان دم الناس وحياتهم يصبح مهددا الن القاتل اآلمن على نفسه يهدد حياة 
اجملتمع ويكرر جرميته االرهابية ثانية وثالثة و...لذلك عرب القرآن الكريم 
بقوله فكأمنا قتل الناس مجيعا ولنا ان نسأل هل ان منفذي حوالي 28000 
عليهم  اجلرمية  ثبتت  كلهم  العراق  املاضي يف  العقد  ارهابية خالل  عملية 
عرب االع��رتاف��ات القسرية اذن اين االدل��ة االخ��رى الوثائق واحل���وارات يف 
املوبايالت والرسائل وافادات الشهود واملعلومات اخلاصة وامثاهلا ان ربط 
كل احكام االعدام على اآلالف من االرهابيني املخضرمني احملرتفني مصادرة 
على احلقائق وابطا ل كل القضاء العراقي وتفريغه من الواقعية كامال فكله 

كذب وشكليات وتزوير وتعذيب.

 اعدام االرهابيني يف 
العراق واملسؤولية الجنائية 

للجهات الساندة

علي الطالقاني
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ان��ت��ش��رت ل��ع��ب��ة ب��وك��ي��م��ون غ���و” ك��ال��ن��ار يف 
حول  املاضية  القليلة  االي��ام  خ��الل  اهلشيم 
ال���ع���امل، وب��ط��ري��ق��ة ج��ن��ون��ي��ة ح��ي��ث حت��ول 
تعترب  ك��ان��ت  ال���يت  للعبة  ال��الف��ت  ال��ن��ج��اح 
يف ال��س��اب��ق ح��ك��را ع��ل��ى األط���ف���ال ال��ذي��ن 
يشبه  م��ا  إىل  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  يبلغوا  مل 
لعبة  أصبحت حى  وقد  اجلنونية،  احلالة 
“بوكيمون غو” جتتاح العامل أمجع، إذ تنظم 
البحث  على  تقوم  ع��دة  بلدان  يف  نشاطات 
عن الشخصيات االفرتاضية هلذه السلسلة 
الكرتونية الشهرية يف الشوارع واملتنزهات 
والساحات العامة وصوال إىل املستشفيات 

وسكك احلديد.
حتى صارت لعبة “بوكيمون غو” االفرتاضية 
ت��الم��س احمل��ظ��ور فقد ت��ك��اث��رت احل���وادث 
السلطات  أن  لدرجة  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
باتت تطلب من الالعبني عدم الدخول إىل 
على  حم��ظ��ورة  مناطق  أو  خ��اص��ة  ملكيات 
شخصيات  على  للعثور  حماولة  يف  العموم 

“بوكيمون”.
وت��ع��ت��رب”ب��وك��ي��م��ون غ���و” ل��ع��ب��ة م��ط��ورة وف��ق 
عناصر  تضيف  ال��يت  املعزز  ال��واق��ع  تقنية 
افرتاضية اىل العامل احلقيقي الذي يظهر 
عرب الكامريات املوجودة يف اهلواتف الذكية. 
املاضي  األس��ب��وع  منذ  متوافرة  باتت  وه��ي 
ونيوزيلندا  وأسرتاليا  املتحدة  الواليات  يف 
املوقع اجلغرايف  وتستخدم خاصية حتديد 

كائنات  على  بالعثور  ملستخدميها  للسماح 
املتعددة  األشكال  ذات  الصغرية  “بوكيمون” 
حققت  وال��يت  املختلفة  السحرية  وال��ق��وى 

جناحا كبريا قبل ما يقرب من عقدين.
لكن منذ صدورها االسبوع املاضي، شكلت 
للهواتف  املخصصة  غ���و”  “ب��وك��ي��م��ون  لعبة 
الذكية واملطورة من شركة “نانتيكس” ظاهرة 
للمستخدمني  العاملي، وميكن  املستوى  على 
البحث عن 250 وحشا يف هذه اللعبة اليت 
ب��ال��واق��ع  مي��ت��زج فيها ال��ع��امل االف���رتاض���ي 
اجلغرافية  امل��واق��ع  حتديد  خاصية  بفضل 
عرب اهلواتف احملمولة، ولعبة “بوكيمون غو” 
مطورة وفق تقنية الواقع املعزز اليت تضيف 
احلقيقي  ال��ع��امل  إىل  اف��رتاض��ي��ة  عناصر 
ال��ذي يظهر ع��رب ال��ك��ام��ريات امل��وج��ودة يف 

اهلواتف الذكية.
جتد أشخاصا حيدقون بهواتفهم الذكية هم 
“صيادون” حياولون البحث عن الشخصيات 
احلقيقي،  ال��ع��امل  ال��ص��غ��رية يف  ال��وه��م��ي��ة 
وحمطات  املنتزهات  يف  يتكرر  مشهد  يف 
الواسعة،  واألراض���ي  واملقاهي  ال��ق��ط��ارات 
ويعود جناح اللعبة اليت مت حتميلها أكثر من 
سبعة ماليني مرة حتى اليوم، جبزء منه إىل 

اجلمع بني الواقعي واالفرتاضي.
وب��ات��ت “ب��وك��ي��م��ون غ���و” أك��ث��ر األل��ع��اب درا 
لأرباح بعد حوالي أسبوع من طرحها على 
اإللكرتونية  التطبيقات  حتميل  منصات 

تصدرت  وق��د  وآب����ل”.  “غ��وغ��ل”  جملموعيت 
التطبيقات حتميال عرب متجر  أكثر  قائمة 
“آب����ل” اإلل��ك��رتون��ي وت��ن��اف��س “ت��وي��رت” على 
صعيد حركة البيانات عرب اإلنرتنت، ودرت 
ال��دوالرات  إي��رادات مباليني  “بوكيمون غو” 
وساهمت بزيادة قيمة سهم “نينتندو” بنسبة 
ال���والي���ات  يف  احل�����وادث  وت��ك��اث��رت   ،%25
األمريكية  ال��س��ل��ط��ات  أن  ل��درج��ة  امل��ت��ح��دة 
باتت تطلب من الالعبني عدم الدخول إىل 
على  حم��ظ��ورة  مناطق  أو  خ��اص��ة  ملكيات 
شخصيات  على  للعثور  حماولة  يف  العموم 

“بوكيمون”.
على صعيد خمتلف، ورغم أن اللعبة ليست 
للهواتف  س���وق  أك���رب  ال��ص��ني  م��ت��وف��رة يف 
ال��ع��امل فإن  احملمولة وأل��ع��اب االن��رتن��ت يف 
بعض ال��ن��اس ه��ن��اك خي��ش��ون م��ن أن��ه��ا قد 
شن  بهدف  ط���روادة  حصان  مبثابة  تصبح 

هجوم من الواليات املتحدة واليابان. 
اإلقبال الكبري على Pokémon Go الذي 
معلوماتك  ب��ول��وج  وال��س��م��اح  اإلذن  ي��ط��لّ��ب 
الشخصية، أثار الريبة واملخاوف لدى بعض 
 Pokémon املستخدمني، فبتحميل تطبيق
اإلذن  منحته  ق��د  تكون  هاتفك،  على   Go
كامريا  مثل  كثرية  معلومات  إىل  بالولوج 
أصدقائك  هواتف  أرق��ام  وقائمة  هاتفك، 
ما هو  وكل  وموقعك اجلغرايف،  ومعارفك، 

خمزن لديك.

بوكيمون غو.. حالة جنونية تدمج 
الواقع بالخيال

علوم وتكنولوجيا

الحياة االخرى.. عندما تصبح الكواكب شبيه باألرض!
يعتقد بعض العلماء والفلكيون أن التكنولوجيا ستؤدي اىل تدمري احلياة على كوكبنا يف وقٍت ليس 
ببعيد جدًا، قد يكون السبب يف هذا الدمار اندالع حرب شاملة ُتستخدم فيها كل األسلحة التقليدية 
والنووية والكيماوية والبيولوجية مما قد يقضي على البشر مجيعًا، هذا االعتقاد او االفرتاض الذي 

يقرتب من اخليال اكثر من الواقع.
مل يثين بعض العلماء عن حماولتهم للبحث عن حياة يف مكان اخر والسيما علماء الفلك والكوكب 
الذين يكرسون احباثهم الجياد مقومات حياة على كواكب شبيه باالرض يف جمموعتنا الشمسية على 

غرار كوكب املريخ.
ويف هذا الشأن  رصد مكونان اساسيان للحياة على االرض هما الغليسني والفوسفور على املذنب 
“67بي/تشورميوف-غريسيمينكو” وهو اكتشاف غري مسبوق على ما كشف باحثون اوروبيون، فيما 
ذكرت جملة “نيتشر” العلمية أن العلماء اكتشفوا ثالثة كواكب تشبه كوكب األرض حيتمل أن تكون حياة 
عليها. وأوضحوا أن الكواكب الثالثة تقع يف مدار جنم قزم. وقال مايكل غيلون، عامل الفيزياء الفلكية 

يف جامعة ليج يف بلجيكا إنها “تشبه يف حجمها األرض”، “وحيتمل أن تكون صاحلة للعيش عليها”.
على صعيد ذي صلة فيما خيص ابرز االكتشافات واحدثها واكثرها اثارة وجد العلماء ان الكون يتمدد 
مبعدل أسرع مما كان يعتقد يف السابق وهو اكتشاف مفاجئ قد يثري الشكوك يف جزء من نظرية 

النسبية أللربت أينشتاين وهي ركيزة لعلم الفلك صمدت أمام التحديات ملئة عام، على الصعيد نفسه 
قال علماء الفلك إنهم اكتشفوا جمرة تكونت بعد 400 مليون سنة فقط على حصول االنفجار العظيم 

وهي أبعد جمرة يتم اكتشافها حتى اآلن.
فيما أفادت دراسات نشرت نتائجها بأن أقرب مشاهدات تفصيلية لسطح الكوكب القزم بلوتو حتى 
اآلن كشفت عن سلسلة غري متوقعة من اجلبال والتدفقات اجلليدية والسهول املنبسطة والتضاريس 

األخرى.
اىل ذلك اظهرت دراسة نشرت يف جملة “نيتشر” ان القمر قبل مليارات السنوات مل يكن يدور حول 
حموره احلالي وكان قطباه يف موقع اخر، ما علينا معرفته أن اإلنسان قادر دائمًا على اجياد حلول 

للمشكالت كافة... كل ما حيتاج إليه هو الوقت.
خالل السنوات القلية القادمة سنتوصل اىل برامج متكاملة توفر احلماية لرواد الفضاء و متكنهم من 
الذهاب اىل كواكب ميكن ان توجد فيه احلياة، توجد العديد من األفكار لزيادة السرعة للمركبات، 
أسرع  فضائية  نقل  وسائط  إلجي��اد  اهلادفة  العلمي  البحث  مشاريع  يف  اإلستثمار  علينا  سيتوجب 
بعشرات املرات من تلك املوجودة حاليا، ما يتوجب علينا علمه هو اإلستمرار يف البحث والتطوير 

العلمي. 

الصيين  ملثل  تنسب  العبارة  ه��ذا  كلمة  مليون  بل  كلمة  أل��ف  تعادل  الصورة 
يوضح بان الصورة متثل لغة مكثفة يف كثري من األحيان، فقد احتلت مكانة 
للرسم، خصوصا يف ظل  كبديل  إليه  وُنظر  املختلفة  البشرية  األنشطة  يف 
التطور السريع والال متناهي لوسائل االتصال واإلعالم اجلديد هي األسهل 
انتشارًا واألكثر تأثريًا يف العديد من اجملتمعات، فالواقع اليوم يؤكد أن هذا 
العصر هو “عصر الصورة”، فالتصوير حبسب اخلرباء هو عملية إبداعية، 
خاّلق  خياٍل  ذي  مبدع  مصّور  لكل  الذهنية  العدسات  يف  باستمرار  تتطّور 
أي خمّيلة  إليها  تصل  ع��ذراء مل  فنيٍة  إىل مساحاٍت  للوصول  تّواقة  ونفٍس 
قبله، ألن التصوير فن يعشق احلرية ويهوى االنطالق يف زوايا الكون، حبثًا 
عن إثارة الدهشة وصناعة اإلبهار واالبتكار واجلمالية والبحث عن مصادر 

لتغذية املخزون اجلمالي يف الذهن واملخّيلة.
آالت  مبيعات  تسجل  التصوير،  ع��امل  اخ��ب��ار  واه���م  صلة  ذي  صعيد  على 
التصوير يف العامل تراجعا ملحوظا إذ تدنى العدد من 130 مليون جهاز سنة 
2011 اىل 47 مليونا خالل العام احلالي، يف وضع يقلق الشركات اليابانية 
اسرتاتيجيتها عرب حتسني  تعديل  ويرغمها على  السوق  املهيمنة على هذه 

نوعية معروضاتها أو تغيري اختصاصها.
أما فيما يتعلق جبوائز التصوير فقد أكدت املصورة اإليرانية نوشا تفاكوليان 
أنها ستخصص ج��زءا من جائزة األم��ري ك��الوس اهلولندية اليت ف��ازت بها 
سوريني  الجئني  مساعدة  تشمل  خريية  ألعمال  ي��ورو،  أل��ف   100 وقيمتها 
بصوتها  هوليوود،  جذبت  صحافية  مصورة  اداري��و  لينسي  أما  وعراقيني، 
لينسي  على  يبدو  ال  العالي،  الكعب  ذي  وحذائها  الطويل  وشعرها  الناعم 
أداريو أنها مصورة صحافية، غري أنها جابت اكثر املناطق خطورة يف العامل 
املصورين جيوب  اخبار  وايضا عن  احل��روب،  واق��ع  لتنقل  جمازفة حبياتها 
البلجيكي يوهان لولوس البالغ 28 عاما العامل منذ ثالث سنوات حبثا عن 
املصورين  من  واح��دا  ب��ات  وه��و  الكامريا،  بعدسة  إلب��رازه��ا  مناظر خالبة 
احملرتفني “املؤثرين” عرب شبكات التواصل االجتماعي ممن يتقاضون امواال 
من وكاالت السفر يف مقابل الرتويج لوجهاتها السياحية، وعلى الرغم من 
حدث  كما  ج��دا  خطرة  تكون  قد  مهنة  انها  اال  التصوير  فن  يف  اجلمالية 
مع صحف امريكي، فقد تويف املصور الفوتوغرايف األمريكي جاري براش 
احلائز على عدة جوائز يف جمال البيئة يف أثناء عملية غوص على الطرف 
الشمالي للحاجز املرجاني العظيم، كان براش )70 عاما( وهو من بورتالند 
يف أورجيون ميارس رياضة الغوص عند حمطة أحباث جزيرة متحف ليزارد 
االسرتالية، من جانب خمتلف، يعتمد التصوير الفوتوغرايف الصحفي على 
اقتناص الفرص وعلى سرعة امُلصور ونباهته وإمكانيته يف معرفة اللقطات 

املُلفتة امُلهمة للحدث.

صور ومصورون.. 
ابداعات وفنون 
تـُصمت الكلمات

مروة االسدي
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باتت صناعة اهلواتف الذكية التكنولوجيا 
األك���ث���ر ان���ت���ش���ارا حب��ي��ث حت����ول شغف 
جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  ب��اق��ت��ن��اء  املستهلكني 
رئيس  داف���ع  إىل  التكنولوجيا  ع��امل  يف 
منتجات  ل��ت��ط��وي��ر  امل��ص��ن��ع��ة  ل��ل��ش��رك��ات 
وتطبيقات تتماشى وسلوك املستخدمني، 
أرباحها، وهذا ميثل وقودا  زيادة  بهدف 
عمالقة  ب��ني  اهل��وات��ف  حل��رب  مستداما 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���ع���امل آب�����ل، س��ام��س��ون��غ، 
املعركة  وصلت  حيث  ج��ي،  وال  وجوجل 
بني صناع اهلواتف الذكية يف قمة ذروتها 
هذا العام، بعدما استعانت نوكيا خبرباء 
ب���رجم���ي���ات وخت���ت���رب م��ن��ت��ج��ات ج��دي��دة 
وتبحث عن شركاء يف إطار سعيها للعودة 
وساحة  احملمولة  اهل��وات��ف  تصنيع  إىل 
ختلت  ال���يت  االس��ت��ه��الك��ي��ة  التكنولوجيا 

عنها بعد بيع وحدتها للهواتف.
أكرب  يوم  ذات  كانت  الفنلندية  والشركة 
مصنع للهواتف احملمولة يف العامل لكنها 
تراجعت مع ظهور اهلواتف الذكية وبزوغ 
جن���م م��ن��اف��س��ني م��ث��ل أب���ل وس��ام��س��ون��ج. 
وب�����اع�����ت ن���وك���ي���ا وح����دت����ه����ا ل���ل���ه���وات���ف 
ورك��زت   2013 نهاية  يف  ملايكروسوفت 
م��ن��ذ ذل���ك احل���ني ع��ل��ى تصنيع م��ع��دات 
شبكات االتصاالت، وقد ال تكشف نوكيا 
نفسها عن كثري من استعداداتها خبالف 
امل��وظ��ف��ني يف وح���دة  ب��ع��ض  إن  ال���ق���ول 

التكنولوجيا اليت تضم 600 فرد يعملون 
على تصميم منتجات جديدة للمستهلكني 
من بينها هواتف وكذلك كامريات تصوير 

فيديو رقمية ومنتجات صحية.

لكن عودة نوكيا ملكانتها السابقة مبجال 
اهلواتف لن تكون سهلة يف ظل التغريات 
تهيمن  اذ  الشديدة  واملنافسة  املتالحقة 
أب���ل ع��ل��ى حن��و 90 ب��امل��ئ��ة م��ن ع��ائ��دات 

الصناعة.
ويبقى أحد األوراق الراحبة يف يد نوكيا 
ب��راءات  أك��رب  أح��د  امتالكها حقوق  هي 
اخرتاع امللكية الفكرية لصناعة اهلواتف 
احملمولة من بينها براءة اخرتاع احتفظت 
بها بعد بيع وحدة اهلواتف. وهي ال تريد 
اه�����دار م��ث��ل ه���ذه امل������وارد ال���يت دف��ع��ت 
ف��ي��ه��ا ع��ش��رات امل��الي��ني م��ن ال���ي���ورو يف 
استثمارات على مدى العقدين املاضيني.

تنافس  على صعيد  التطورات  آخر  ويف 
ال���ع���امل���ي���ة، كشفت  اهل����وات����ف  ش���رك���ات 
جمموعة “ال جي” الكورية اجلنوبية عن 
أول هاتف ذكي مركب من تصميمها مع 
برشلونة،  به يف  اخلاصة  األكسسوارات 
وذلك يف مسعى منها إىل سحب البساط 
م���ن حت���ت أق������دام م��ن��اف��س��ت��ه��ا ال��ك��ربى 

“سامسونغ”، 
ش��رك��ة غوغل  كشفت  أخ���رى،  م��ن جهة 

سامسونغ  جهاز  يف  أمنيا  عيبا   11 عن 
تشغيل  بنظام  يعمل  ال��ذي  إي��دج”  “إس6 
ميكن  ثغرة  العيوب  وتتضمن  أن��دروي��د، 
للسيطرة  ال��ق��راص��ن��ة  ي��س��ت��خ��دم��ه��ا  أن 
معظم  وأصلحت  الضحية،  هاتف  على 
شركة  غوغل  أعلمت  أن  بعد  املشكالت 
العمل  وج���اري  العيوب  بتلك  سامسونغ 

على إصالح املشاكل األخرى.
حلرب  والتنافس  الصراع  سيمتد  فيما 
ش��رس��ة ب��ني ال��ش��رك��ات ال��ع��م��ال��ق��ة ح��ول 
امللكية الفكرية للخدمات واالخرتاعات، 
وه���و م��ا ب���دأ ب��ال��ف��ع��ل، ح��ي��ث أن معظم 
شركات التكنولوجيا تتبادل رفع الدعاوى 
ي��رى  ح��ني  يف  بعضها،  ض��د  القضائية 
ت��وق��ف  إن  ال����ش����أن  ه�����ذا  اخل�������رباء يف 
آب���ل ع��ن االب����داع وال��ل��ج��وء اىل احمل��اك��م 
هل���و ام���ر م��ق��ل��ق وخ��ط��ري ورمب����ا ت��وق��ف 
الشركات االخرى عن اإلب��داع والسرقة 
م��ن آب���ل ام���ر خ��ط��ري، اىل ذل���ك ق��ررت 
لربامج  االمريكية  مايكروسوفت  شركة 
كجزء  موظفا   1850 تسريح  الكمبيوتر 
من برنامج يهدف اىل تقليص نشاطها يف 
جمال انتاج اهلواتف الذكية، إذ بدأت يف 
نوع تكنولوجي  اآلونة األخرية حرب من 
العامل  التكنولوجيا يف  كبار شركات  بني 
بشكل متسارع، فاجلميع حرص أن يكون 

له هاتفه الذكي اخلاص به. 

حرب الهواتف الذكية.. هل ستكون 
عودة نوكيا على حساب تراجع آبل؟

حرب الزهور.. البارود مكان الورد والتجارة مكان الجمال 
لطاملا كانت الزهور مصدرًا إلهلامنا جبماهلا األخاذ وسحرها الذي ميتع األبصار حتى أصبحت رمزًا 

للجمال ولغة سامية للوجدان واملشاعر.
لكن بسبب احلروب والنزاعات حتولت االزهار اجلميلة اىل ثكنة رماد للبارود ولعل من اشهر الزهور 
اليت نالت منها احلروب والدمار “الوردة الشامية” اليت تعود اىل آالف السنني وانتقلت زراعتها مع 

الزمن اىل دول عدة بينها بلغاريا وفرنسا وايران وتركيا.
اغرت الوردة الشامية كل من مّر على االراضي السورية فنقلها اىل اوروبا بشكل كبري الصليبيون 
منذ مئات السنني وسار على خطاهم الفرنسيون خالل فرتة االنتداب يف النصف االول من القرن 
العطور،  الوردة الشامية برائحة نفاذة زكية وباالضافة اىل استخدامها يف تركيب  املاضي، تتميز 
يستخدم شراب مياه الورد يف الشرق يف صناعة احللويات كما يف تعطري املساجد. وتعد يف بعض 

الدول جالبة للحظ وخصوصا يف االفراح.
على  سابقا  وريفها  دمشق  اهالي  اعتاد  الطبيعية،  الطبية  املستحضرات  يف  ايضا  تستخدم  وهي 
شم رائحة الوردة الشامية اينما كانوا فقد كانت منتشرة على جوانب الطرقات ويف احلدائق وعلى 

شرفات املنازل اما اليوم فغابت وان جزئيا مع تراجع االنتاج.
ويف حماولة لردع خملفات احلروب والدمار قام الفنان الفلسطيين اسامة السلوادي بتوثيق اجلمال 

حيث الف كتابا مصورا حلو زهور فلسطني، ويرى هذا الفنان ان ما يقوم به جزء من “معركة ثقافية 
وحضارية ال تقل عن املعركة السياسية والعسكرية”، ألن “االسرائيليني حياولون تغيري وجه كل شيء”.
اما يف امريكا هناك وجه اخر للحرب على الزهور والزراعة، حيث مير تسعون يف املئة من كميات 
االزهار املستوردة اىل الواليات املتحدة خالل فرتة عيد احلب عرب مطار ميامي حيث يعاين عناصر 
شرطة احلدود بدقة كل الباقات الواردة خشية احتواء اي منها على حشرات ضارة قد تشكل تهديدا 
للمزروعات، وتدر مبيعات االزهار امواال طائلة يف الواليات املتحدة اذ ان ايراداتها تبلغ 15 مليار 

دوالر سنويا يف القطاع يعمل فيه االف االشخاص.
يف يظهر الوجه السياسي املؤثر يف جتارة الزهور بني بني روسيا وهولندا بعدما انهارت العالقات 
بينهما عقب اسقاط طائرة تابعة للخطوط اجلوية املاليزية. ويلوم احملققون اهلولنديون انفصاليني 
تدعمهم موسكو يف اسقاط الطائرة بواسطة صاروخ روسي الصنع، وتنفي روسيا التورط يف األمر 
وكان معظم  الطائرة.  على منت  كانوا  راح ضحيتها 298 شخصا  اليت  املأساة  على  أوكرانيا  وتلوم 

الضحايا حيملون اجلنسية اهلولندية.
ويف الشهر املاضي استخدمت روسيا حق النقض )فيتو( ضد قرار شاركت هولندا يف تقدميه لتشكيل 

حمكمة تدعمها األمم املتحدة ملقاضاة اجلناة.	

دخل العمالق “فيسوك” اشهر مواقع للتواصل االجتماعي واكثرها استخداما 
صلب احلياة العصرية، فبعدما كان وسيلة للتواصل االجتماعي بني االصدقاء 
وخاصة  اعالميا  اصبح مصدرا  بكبرية  ليست  وبفرتة  والزمالء،  واالق��ارب 
فيما يعرف باالعالم اجلديد او صحافة املواطن ملا يتيحه من نشر معلومات 

واخبار  وصور وفيديوهات من قبل اي مستخدم.  
بعد ذلك تطور اىل ان اصبح شركة عمالقة هلا استثمارات اقتصادية هائلة 
بفضل التزايد املضطرد ملستخدمه وكذلك استخدام تطبيقاته التكنلوجية، 
أكرب  دوالر  مليار   350 بنحو  حاليا  قيمتها  تقدر  ال��يت  فيسبوك  وأصبحت 
مصدر أخباري ملستخدمي فيسبوك النشطني يوميا وعددهم أكثر من مليار 

شخص.
انه قد يدخل مضمار السياسي،  اما اجلديد واملثري يف عامل فيسبوك هو 
لشكاوى  فيسبوك  لشركة  التنفيذي  الرئيس  زوكربريج  مارك  استمع  فقد 
مع  الثقة  بناء  على  إن��ه سيعمل  وق��ال  زع��م��اء احملافظني  م��ن   12 م��ن  أكثر 
اليت  االخ��ب��ار  يف  سياسيا  حتيزا  هناك  أن  يعتقدون  ال��ذي��ن  املستخدمني 
ميكنه  الذي  الوحيد  الشيء  فإن  لذا  االجتماعي،  التواصل  شبكة  تعرضها 
أال يقلق بشأنه هو إمكانية صدور لوائح تنظيمية احتادية، وسلطت األضواء 
على املمارسات التحريرية ألكرب شبكة للتواصل االجتماعي يف العامل بعد 
أن اتهم موظف سابق يف فيسبوك احملررين بتعمد حجب اآلراء احملافظة، 
ونفت فيسبوك املزاعم بالتحيز وقالت إنها ستجري حتقيقا كامال يف األمر. 
ووافق زوكربريج أيضا على لقاء زعماء للمحافظني “لتبادل وجهات النظر” 

وفقا ملا ورد يف صفحته اخلاصة على فيسبوك.
املقرر يف مقر فيسبوك  قائمة احلاضرين لالجتماع  أن تضم  املتوقع  ومن 
بوادي السيليكون مقدم الربامج احملافظ جلني بيك ودانا بريينو السكرترية 
السابق  اجلمهوري  للسناتور  باإلضافة  األبيض  للبيت  السابقة  الصحفية 
جيم دميينت، وبعث ثون خطابا إىل فيسبوك األسبوع املاضي يطالب املوقع 
اإلخبارية  القصص  اختيار  وكيفية  التحريري  القرار  اخت��اذ  آلية  بتوضيح 
اختيارها  اليت حتكم  الضوابط  أيام  قبل  فيسبوك  ونشرت  األكثر شيوعا، 

لأخبار الشائعة لكن ذلك مل يشمل طريقة عمل آلية ظهور األخبار.
من  املستوى  دون  نتائج  إثر  والتكنلوجي  االقتصادي  التنافس  صعيد  على 
التكنولوجيا عثر املستثمرون  أبل وجوجل وشركات أخرى كبرية يف جمال 
السوق  توقعات  الشركة  أن حطمت  بعد  فيسبوك  يف  ضالتهم  على  أخ��ريا 
نطاق  فيسبوك  وسعت شركة  كما  املستخدمني،  ومنو  واألرب��اح  ل��إلي��رادات 
خاصية البث املباشر )فيسبوك اليف( ليحتل مكانا مميزا يف تطبيقها حيث 
طرحت خصائص جديدة جتعل من السهل على املستخدمني البحث والتعليق 
على  ملنافسيها  فيسبوك  من  أكرب حتد  هو  والتحرك  احلقيقي،  الزمن  يف 
االنرتنت مثل خدمة برييسكوب اليف اليت يقدمها موقع تويرت وخدمة سناب 

تشات وموقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت ولعامل البث التلفزيوني.

فيسبوك وادارة 
الوعي االجتماعي
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تحقيقات

فال صوت   ) للوطن  )ال��ن��داء  يكون  عندما 
والقضية  احل��ي��اة  ،ف��ه��و  ص��وت��ه  على  يعلى 
املدني   املنرب  “ مومتر عقده  وط��ن  ،”ن���داء 
حت���ت ش��ع��ار “اجمل��ت��م��ع امل���دن���ي ال��رك��ي��زة 
االس��اس��ي��������ة ل��ل��ب��ن��اء  ال��دمي��ق��راط��ي ،على 
مبشارك��ة   ببغداد  النفطي   ال��ن��ادي  قاعة 
مدني   جمتمع  منظمة   )100( م��ن  أك��ث��ر 
م��ن حم��اف��ظ��ات  ال��ع��راق ك��اف��ة  وحبضور 
شخصيات اكادمي��ية يف جمال  السياس��ة 

واالقتصاد  ونشطاء يف جمال  االعالم .
وق���ال  م��س��ؤول امل��ن��رب مل��دن��ي وه��و املنظم 
ملومتر “نداء وطن “ االستاذ سامي شاتي 
ان”  املومتر هو عبارة عن خمرجات يبحث 
عنها اجملتمع املدني موجه اىل الرئاسات 
السياسية اىل صناع  الكتل  وق��ادة  الثالث 
ال�����راي ال���ع���ام يف اهل����رم احل��ك��وم��ي  ب��ان 
اجملتمع املدني له رؤية ملا حيصل يف البلد .

وق����د اك�����������دت م��ه��دي��ة ال���الم���ي م��س��ؤول��ة 
منظمات اجملتمع املدني يف حمافظة بغداد 
  ) املعلوماتي��ة  النب  شبكة  ل��)  حديثها   يف 
على هامش املؤمتر ان “ منظمات اجملتمع 
املدني مكون  بات عالمة فارقة يف املشهد 
العراقي هذا املشهد الذي عانى وال يزال 
عنه  وحجبت  النزعات  من  الكثري  يعاني 
الكثري من ظواهر التقدم وافرزت الكثري 

من ظواهر  التخلف .
خرجت كل طاولة نقاشية جبملة  توصيات 

مهمة تتناول جانب مهم يف االزمة احلالية 
اليت تشهدها البالد . 

من  بعدد  التشريعية  الطاولة  خرجت  اذ 
على  ال��ع��م��ل  تضمنت  امل��ه��م��ة  ال��ت��وص��ي��ات 
وال��يت عطلت  اح��ت��واء االزم���ات احلكومية 

الكثري من التشريعات القانونية .
ف��ي��م��ا خ���رج���ت ط���اول���ة اجمل��ت��م��ع امل��دن��ي 
قانون  تعديل  على  فيها  رك��زت  بتوصيات 
12 لسنة 2010. فيما  تقدمت )شبكة النبأ 
املعلوماتية ( من على طاولة اجملتمع املدني 
توصية  برفع  موفدها  مشاركة  خ��الل  من 
ضغط  حلة  لتنظيم  :ال��دع��وة   تضمنت  
توحيد   ، البلد  يف  املهمة  القوانني  لتفعيل 
عمل املنظمات والعمل على مشروع وطين 
ث��ق��ة اجملتمع  لكسب  امل��ن��ظ��م��ات  ب��ه  ت��ق��وم 
املنظمات  ال��ي��ة حلماية  وض��ع   ، ال��ع��راق��ي 
وخاصة االنسانية منها يف العراق ، تفعيل 
قبل جملس  من  واق���راره  ميثاق   برنامج  
ت��ن��اول  اجلانب  ال��ن��واب  ال��ع��راق��ي. فيما 
االق���ت���ص���ادي ع���دد م���ن امل��خ��رج��ات ال��يت  
الوطين  املتنوج  قانون حاية  على  رك��زت 
على  الكمركية  التعرفة  برنامج  وتطبيق 
ال��زراع��ي  بالقطاع  والنهوض  االس��ت��رياد، 
وت���وف���ري امل��س��ت��ل��زم��ات ال���زراع���ي���ة ل��غ��رض 
تقليل كلفة املنتوج احمللي من خالل توزيع 
باسعار  الزراعية  واملستلزمات  االمس��دة 
ميسرة. اما القضية املائية فكان هلا جزءًا 

ال��رتك��ي��ز على  م��ن التوصيات م��ن خ���الل  
وتوفري  ملائي  اهلدر  لتقليل  السدود  انشاء 
خزين مائي وشدد اجلانب السياحي على 
عام  بشكل  ال��ب��الد   يف  السياحة  تنشيط 
دون الرتكيز على السياحة الديني��ة وترك 
ج��وان��ب سياحية اخ��رى ك��االث��ار وااله���وار 
ال��ص��ن��اع��ي ك��ان  ب��ال��ق��ط��اع  ،وف��ي��م��ا يتعلق  
التوصية تتضمن  السيطرة على االسترياد 
اغ��راق  وع��دم  الكمركية  التعرفة  وتفعيل 

السوق باملنتج املستورد.
املومتر  وصى  فقد  السياسي  اجلانب  اما 
ب��ال��ع��م��ل وف���ق م��ب��دا ال��ش��ف��اف��ي��ة واالع����الن 
ال��وزاري ونشره   عن نسب اجن��از الربامج 
ليستنى ملنظمات اجملتمع املدني مراقبته .

 ام���ا يف اجل��ان��ب اجمل��ت��م��ع��ي ف��ق��د رك��زت 
ال��ت��وص��ي��ات ع��ل��ى اع���ط���اء اه��م��ي��ة ك��ب��رية 
مدارس منوذجية  وانشاء  والتعليم  للرتبية 

واالستفادة من االختصاصات املختلفة. 
فتقدمت جبملة  االع��الم��ي��ة  ال��ط��اول��ة  ام��ا 
)شبكة  فيها  شاركت  ال��يت  التوصيات  من 
اذ   : م��وف��ده��ا  خ��الل  م��ن  املعلومتية  النبأ 
تطرقت تلك التوصيات على الضغط على 
القوانني خلاصة  اقرار  اجل  احلكومة من 
التاكي��د  ،مع  املعلومة  على  احلصول  حبق 
على االعالميني للتعامل مع االحداث بعدم 
واالبتعاد  هي  كما  االح��داث  ونقل  احنياز 

عن شهادة الزور.

منظمات املجتمع املدني يف العراق 
تستجيب لـ )نداء وطـن(

الحياة تحت ظل خالفة داعش
تزداد العمليات اإلجرامية والفتاوي التكفريية لعصابات داعش اإلرهابية يف املناطق اليت أستولوا عليها 
يف عدة مدن وقرى يف مشال وغرب العراق حبق أبناء تلك املناطق مما أجرب أكثر من العوائل باهلجرة 
املنافية لأديان  العصابات اإلجرامية  تلك  للتخلص من  آمنة  والتوجه اىل مناطق  من موطنهم األصلي 
السماوية كافة وتعاليمها السمحاء . وتظهر هذه الصورة اليت مت تداوهلا عرب تويرت عالمة بشكل حرف 
)النون( تضعها عصابات داعش على منازل املواطنني غري املرغوب بهم وخصوصا من الطائفة املسيحية 
واألزيدية يف إشارة لكلمة نصارى . فقد أعلن تنظيم داعش اإلرهابي إقامة ما يسمى بدولة )اخلالفة 
الالإسالمية( يف مشال سوريا وغرب العراق  من خالل املؤامرة املشؤومة من قبل أثيل النجيفي ومسعود 
الربزاني حمافظة  يقابلها إحتالل   !!! ال��دوالرات  املوصل مقابل حفنة من  النجيفي  باع  الربزاني. حيث 
كركوك ومناطق أخرى عنوة . وسبب ذلك إنهيار تام هليبة العراق ومستقبله لوال فتوى املرجعية الدينية 
العراق وحفظ مقدساته مبقاتلة عصابات داعش اإلرهابية. ومت على  الكفائي إلنقاذ  الرشيدة باجلهاد 
املتطوعني  من  عسكرية  إسالمية  مقاومة  وكتائب  أف��واج  بتشكيل  الشعيب  احلشد  قوات  تشكيل  أثرها 
بعد تدريبهم بشكل جيد ودعمهم باألسلحة والعتاد واملعدات األخرى واآلليات العسكرية ملساندة القوات 

األمنية ملقاتلة العصابات اإلجرامية .
وأكد مواطنون نازحون من مدينة املوصل اىل حمافظة بابل إن هذا اإلنذار يأتي يف أعقاب تنفيذ داعش 

اجملرمة لعدة جرائم يف مدينة املوصل التابعة حملافظة نينوى واملناطق األخرى الواقعة حتت سيطرتها.
ويقول املهجر )أحد سعيد ( من املوصل إنه بعد إستيالء داعش على مدينة املوصل، بدأت عناصر هذه 
العصابة اإلجرامية املدفوعة الثمن والتسليح من السعودية وقطر وإسرائيل وتركيا حبملة منظمة هلدم 
قبور وأضرحة تضم رفات أنبياء وشيوخ وعلماء جيلهم أبناء املذهبني السين والشيعي، إضافة إىل دور 

عبادة ألقليات غري مسلمة تعيش يف املدينة منذ مئات السنني .
ويف هذا اإلط��ار، قال مدير إعالم ديوان حمافظة بابل مراد البكري إن عصابات داعش أقدمت على 
هدم عشرات دور عبادة أثري يف مدينة املوصل وحمافظيت األنبار وصالح الدين، بينها أديرة وكنائس 

ومساجد وجوامع .
بدوره قال أحد النازحني من األيزيديني : إن أبناء املكون األيزيدي أستهدفوا كغريهم من املكونات العراقية 

األخرى بهجمات متعمدة من قبل عصابات داعش وباقي اجلماعات اإلرهابية اليت تقاتل معها .
أزاء هذا املشهد املأساوي، أكد الشيخ مناضل ناصر إنه ال وجود لنصوص شرعية يف الدين اإلسالمي أو 

سوابق تارخيية تكرس حرق دور العبادة . 
وقال الباحث الدكتور سعد حممد حسني : إن هدم األضرحة ودور العبادة واملعامل الدينية األخرى وتهجري 

العوائل وختريب البنى التحتية دليل على وحشية التنظيم وجرائمه .

حوهلا،  الناس  يتحّلق  الشتاء!!  كنار  الزوجات  تعدد  أو  الثاني  ال��زواج  إَن 
فيتحّدثون عنها سلبا أو اجيابا ويبدأ التنظري دومنا بعد نظر، بيد أّن الذي 
يتدفأ على النار ليس كمن يكتوي بلهبها، ومّثة من تقول أن هذه النار اليت 

تأكل بييت اليوم، ستمتد اىل بيتكم غدًا!.
اللثام عن  الرجال والنساء وإلماطة  آراء عدد من  للتعّرف على  ويف جولة 

دوافع وآثار الزواج الثاني كان التحقيق التالي لشبكة النبأ املعلوماتية..
أخرى  من  زواج��ه  فكرة  فكانت  امل��رض،  أقعدني  السيدات:  اح��دى  تقول   
اقرتاحًا من والدته، وافقُت على مضض فهذا أفضل من الوقوع يف احلرام .
وبنفس املنطق جييب السيد علي: شجاعة زوجيت االوىل يف قبول زواجي 
الثاني تكمن يف اختيارها بنفسها لضّرتها، فهي ال تنجب وارت��أت أن من 

حقي أن يكون لي ذرّية.
“اما )سعاد( فهي تعترب زواجه “خيانة” وليس حقًا البّتة. وتقول: مل أكن أعي 
ومل أدرك حينما كانت صديقيت ترتدد ملنزلنا و-كنا نستبقيها دومًا للعشاء- 

أن البساط يتم سرقته من حتت أقدامي. 
أما أم حممد فتقول: خرب املرأة الثانية لزوجي كان مبثابة زلزال هّز البيت 
تلك  بأبيهم،ألنه جيود على  ومّلا يهدأ، وأس��اس، فأبنائي على عالقة سيئة 
بتعبري  ُألغيت  بل  الرابطة  فساءت  بالضروريات،  علينا  ويبخل  بالكماليات 

أدق.
“قاموسنا االجتماعي مشّوه ومليء بكلمات حفظناها عن ظهر قلب، وهو 
اعتبار الزواج الثاني قّلة وفاء أو نكران للعشرة وهذه مفاهيم مغلوطة حباجة 

اىل جالء. هكذا قال السيد حممد وهو متزّوج بامرأة ثانية من بلد آخر. 
وأن��ا غفرت  امل��وض��وع صعب،  قبول  فتقول:  احلقيقة  ه��ذه  رض��ا  أم  وتؤكد 
عاثرا  ك��ان  ب��واح��دة وحظي  يكتفي  ال  ال��رج��ال  فبعض  أنسى،  ومل  لزوجي 

بزواجي من هذا النموذج.
وللدين كلمة فقواعده ومبادئه حمكمة يف كل جماالت احلياة، فما هو رأي 
ال��زواج الثاني؟! وكان جواب السيد حسن املوسوي على ذلك  الشريعة يف 

كالتالي: 
“ق��د أب��اح االس��الم ال��زواج بأكثر من واح��دة، وه��ذا احلكم اعتربه الكثري 
ما  “فانكحوا  الكرمية:  اآلي��ة  أس��اس  وعلى  لزواجهم،  مّشاعة  الرجال  من 
كما  التجزيء،  فخ  فوقعوا يف  ورب���اع”،  وث��الث  مثنى  النساء  لكم من  ط��اب 
يف “والتقربوا الصالة” وتكملتها “وأنتم سكارى”، وكذلك آلية تعدد االزواج 
القرآن  قرأ  من  وهذا اجلهل  فواحدة”  تعدلوا  أال  “فإن خفتم  وهي:  تكملة 

ألول وهلة.
نفيه  وب��ني  الثاني  ال��زواج  الرجل يف  بني حق  يفصل  ال��ذي  ويبقى اخليط 
واضحًا ال لبس فيه وال ابهام، هذا إن مل يكن هذا اخليط فتياًل من النار قد 
ُيؤنس الرجل أحيانًا وحيرق احللقة األضعف يف هذه العالقة أال وهي املرأة 

يف حالة عجز الزوج عن حتقيق العدل بعد الزواج الثاني.  

الزواج الثاني.. نار تدفئ 
الرجل وتحرق املرأة؟!

سوزان الشمري 

محمد املوسوي

رقية تاج
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النوم.. ميزان الصحة النفسية 
والجسدية

ال��ن��وم م��ي��زان صحة االن��س��ان مبختلف 
معرفة  املهم  من  لذا  العمرية،  مراحله 
ع����دد س���اع���ات ال���ن���وم امل��ن��اس��ب��ة ال��يت 
حي��ت��اج��ه��ا اإلن����س����ان، ال���ن���وم ال��ص��ح��ي 

والكايف هو امر ضروري لصحتنا.
كبري  ب��ش��ك��ل  ت���ؤث���ر  ال���ن���وم  ق��ل��ة  ان  اذ 
وقدرتنا  اليومية  حياتنا  على  وملحوظ 
اإلنسان يف  يتعّرض  مهامنا،  اداء  على 
اليت قد  الضغوطات  للكثري من  حياته 
للنوم  يلجأ  ف��رتاه  حتّملها  يستطيع  ال 
مالمح  فتصبح  ط��ب��ي��ع��ي،  غ��ري  بشكل 
ال��ذي  للشخص  م��الزم��ة  حالة  النعاس 
ف��أن أهم  ل��ذا  يعاني من ه��ذه املشكلة، 
إىل  الذهاب  هو  الصحيح  للنوم  عامل 

الفراش يف موعد مبكر.
وي����رى ال��ك��ث��ريون يف ال��ن��وم راح����ًة من 
متاعب احلياة املختلفة حتى وإن كانت 
تلك املتاعب نفسّية؛ حيث يلجأ البعض 
بالضيق وع��دم  أث��ن��اء ش��ع��وره��م  ل��ل��ن��وم 
الشعور  هذا  من  التخّلص  على  القدرة 
من  الكثري  أي��ض��ًا  ويلجأ  كما  ال��س��يء، 
يتوّلد  واّل���ذي���ن  ال��غ��اض��ب��ني  األش��خ��اص 
لديهم شعور غريب بعدم االرتياح للنوم 
والسكينة  اهل���دوء  م��ن  فيه  مل��ا جي���دون 

ونسيان كّل ما يعكر الصفو. 
أمجل  من  األول  املقام  يف  النوم  فيعّد 
يعطيه من  ملا  ه��ذه احلياة  األش��ي��اء يف 

راحٍة وسكينة للجسم، ولكن ويف الكثري 
من األحيان قد يتحّول من شيء مجيل 
ما  أشبه  تكون  مرضّية  لعادٍة  وطبيعّي 
بّد  ال  ولذلك  والكسل،  باخلمول  يكون 
بشكٍل  السلوك  وتصنيف  االن��ت��ب��اه  م��ن 
سليم ملعرفة فيما إذا كان ذلك طبيعيًا 
أو أّنه حتّول من سلوك طبيعي لسلوٍك 

مرضّي.
رمب���ا أن ال���ق���ول ال��ق��دي��م امل���أث���ور ب��أن 
مفتوحة  عينيه  وإح���دى  ي��ن��ام  اإلن��س��ان 
عندما يغري مكان نومه املعتاد ال جيايف 
احل��ق��ي��ق��ة مت��ام��ا ح��ي��ث ت��ش��ري دراس���ة 
يظل يف  الدماغ  نصف  أن  إىل  جديدة 
حال يقظة كاملة خالل أول ليلة ينامها 

االنسان يف مكان جديد.
ما  على  هنا  رئيسيتان  صعوبتان  ومثة 
يبدو، وهما اخللود إىل النوم يف بداية 
امل��س��اء، واالس��ت��ي��ق��اظ م��ب��ك��را ج���دًا يف 
النوم  إىل  العودة  استحالة  مع  الصباح 

مرة أخرى.
يف ب��ع��ض احل�����االت، ي����ؤدي االن��زع��اج 
تفاقم  إىل  مرضية  حالة  ع��ن  الناجم 
يرون  الكثريين  أن  غري  النوم،  مشاكل 
أنه حتى مع انعدام املضايقات النامجة 
النوم  يظل  اجلسمانية،  األع��راض  عن 
يهرب منهم لفرتة من الليل على األقل.

ومي���ك���ن ل��ن��ق��ص ال���ن���وم أن ي�����ؤدي إىل 

ت���أث���ريات ط��وي��ل��ة األم����د ع��ل��ى اجل��ه��از 
املناعي، ونواحي صحية عديدة أخرى، 
النهار  أث��ن��اء  النعاس  إض��اف��ة إىل  ه��ذا 
وازدياد خماطر احلوادث. لكن ببساطة 
رمبا ال حيتاج الناس إىل كل ذلك النوم 
لن  وب��ذل��ك  العمر،  بهم  يتقدم  عندما 

تكون هناك حاجة للقلق.
إن حتديد ساعات النوم اليت حيتاجها 
املختلفة هو  األع��م��ار  ذوي  م��ن  ال��ن��اس 
أصعب مما يبدو عليه األمر. وتستطيع 
بالطبع أن تقيس عدد الساعات الفعلية 
وإذا  ال��ن��وم،  يف  ال��ن��اس  يقضيها  ال���يت 
السن  كبار  أن  فستجد  بذلك  قمت  ما 
ينامون أوقاتًا أقل ممن هم أصغر منهم 

سنًا يف املتوسط.
لكن ذلك يشري فقط إىل أنهم حيصلون 
على نوم أقل، وليس إىل حاجتهم إىل 
نوم أقل، يف حني يعد اختاذ قرار بشأن 
الرضع  األطفال  تدريب  وكيفية  موعد 
على النوم ليال واحدا من أصعب األمور 
ال���يت ت��واج��ه اآلب����اء واألم���ه���ات اجل��دد 
نطاق ضيق  على  أج��ري��ت  دراس���ة  لكن 
جمهدة  دائما  ليست  العملية  إن  تقول 
لأمهات واآلباء واألطفال، يف التقرير 
النوم  ووافية عن  كافية  ادن��اه معلومات 
من خ��الل اح��دث ال��دراس��ات الصحية 

املتخصصة. 

للوقاية من االكتئاب.. العالج الذهني أم الفطر السحري؟
االكتئاب أحد أشكال املرض العقلي األكثر شيوعا ويؤثر على أكثر من 350 مليون شخص يف أحناء 
العامل، وتصنفه منظمة الصحة العاملية باعتباره السبب الرئيسي للعجز على مستوى العامل، ويشمل 
العالج عادة إما األدوية أو شكال ما من العالج النفسي أو اجلمع بني األسلوبني، ولكن حوالي نصف 
الذين عوجلوا من االكتئاب ال يستطيعون التحسن باستخدام املستوى األول من مضادات االكتئاب كما 
أن حوالي ثلث املرضى مقاومون لكل األدوية املتاحة، ومل يكن األطباء قادرين إىل اآلن على معرفة ما 
إذا كان املريض سيستجيب ملضاد االكتئاب الذي يقرتحونه أم سيحتاج خطة عالج أقوى منذ البداية، 
لشهور  عقار  بعد  عقار  بتجربة  واخلطأ  التجربة  بأسلوب  غالبا  يعاجلون  املرضى  كان  لذلك  ونتيجة 
وال يشهدون غالبا حتسنا يف األعراض، يف احدث تطور لعالج االكتئاب، أوضحت دراسة جديدة أنه 
بالنسبة لأشخاص الذين يعانون من االكتئاب املتكرر فإن تغيري الصور السلبية عن الذات من خالل 
العالج الذهين قد يساعدهم أكثر من أي نوع آخر من العالج، ويركز العالج املعريف على أن حتل أمناط 
واملشاعر  األفكار  إدراك  الذهين على  التأمل  ويركز  السلبية،  التفكري  أمناط  التفكري حمل  بناءة من 

الواردة وقبوهلا دون االستجابة هلا.
ضمن اطار املوضوع وفق دراسة حديثة أجراها فريق دولي من الباحثني، ُوِجَد أن حاالت االكتئاب تؤثر 

بشكل مباشر على اجلسم والعقل على حد سواء، كما أنها تؤدي إىل خلل يف الطريقة اليت مُتكن اجلسم 
من مهامجة اجلزيئات الضارة.

يؤدي االكتئاب باألساس إىل تغري فيما يعرف ب�”اإلجهاد التأكسدي”، حيث ُيسبب ذلك خلاًل يف إنتاج 
اجلزيئات احلرة، ويؤثر بشكل مباشر على قدرة اجلسم على التعامل معها ومع املواد املضادة لأكسدة، 
على الصعيد نفسه قال علماء إن أعراض االكتئاب اليت تتزايد تدرجييا مبرور الوقت لدى املتقدمني يف 
السن قد تشري لعالمات مبكرة ملرض اخلرف، من جهتها باحثة يف علم النفس جبامعة واشنطن “تشري 
هذه دراسة حديثة إىل أن إساءة معاملة الطفل والصدمات ال تساعد وحسب يف توقع زيادة احتماالت 
اإلصابة باالكتئاب املزمن عند البلوغ بل تقلص أيضا من احتماالت االستجابة للعالج مبضادات االكتئاب”.

يف سياق متصل أوضحت دراس��ة جديدة أن ليلة من األرق قد تؤدي إىل احلد من الشعور باالكتئاب 
يف اليوم التالي إال أن عدم أخذ قسط كاف من النوم لفرتة طويلة يرتبط باإلصابة باكتئاب أسوأ لدى 
سيستجيب  االكتئاب  مريض  ك��ان  إذا  مبا  التنبؤ  ميكنه  للدم  اختبارا  علماء  ط��ور  ذل��ك  اىل  الشابات، 
ملضادات االكتئاب الشائعة وهو اكتشاف قد جيلب حقبة جديدة للعالج املصمم ليناسب كل حالة على 

حدة.

يعد مرض القلب من أكثر األمراض خطورًة على حياة اإلنسان، فكلنا نعلم 
بالقلق  يشعرون  الناس  ان  ال عجب  لذلك  لنا،  بالنسبة  القلب  أهمية  مدى 
تكثر  القلب  أم��راض  القلب،  يف  مشاكل  لديه  بان شخص  يسمعون  عندما 
واألوعية  القلب  يف  مشاكل  هناك  أن  يعين  وه��ذا  السن  كبار  عند  أساسا 
األيام  هذه  ففي  االعمار،  كل  من  يكونون  قد  القلب  مرضى  ولكن  الدموية 
األوعية  و  القلب  أم��راض  يسقطون صرعي  الذين  املرضي  أع��داد  تتزايد 
الدموية، وأصبحت هذه األم��راض شائعة بني الشباب والشيوخ دون فرق، 
ويرجع ذلك إلي تغيري النظام الغذاء الذي تعودنا عليه منذ القدم، واالجتاه 
املتزايد اىل الوجبات السريعة والدمسة واليت تتميز برتكيز يف حمتوياتها 
الكربوايدراتية مما ساهم ذلك يف انتشار أمراض القلب اليت مل تكن معروفة 
الناس مبا يسمعونه   قبل ذلك، كما ساهمت هموم احلياة العصرية وضيق 
.. كل ذلك قد ساعد على تفشي  و ح��وادث بشعة  كئيبة  أخبار  ويرونه من 
األوعية  وانسداد  القلب،  الشرايني، وتضخم عضلة  وتصلب  الدم،  أمراض 
الدموية. فيما خيص احدث الدراسات بهذا الشأن قال باحثون امريكيون إن 
امراض القلب ما زالت اهم سبب للوفاة يف الواليات املتحدة، وإن احنسار 
عدد الوفيات الناجتة عن هذه االمراض بدأ بالتباطؤ يف السنوات االخرية 
لعقود  بقائه  من  الرغم  وعلى  السكري،  ومرض  السمنة  نتيجة شيوع  رمبا 
على قائمة الدهون الضارة بالقلب برأت دراسة حديثة الزبد من زيادة خطر 
اإلصابة بأمراض القلب، بل وجد الباحثون أن تناول املزيد من الزبد يرتبط 

ارتباطا طفيفا باخنفاض خطر اإلصابة مبرض السكري.
يأمل الباحثون أن متكن السمكة اآللية من فهم قدرة القلب البشري على ضخ 

الدم بشكل أفضل.
صمم علماء مسكة خلم اصطناعية على أمل أن تساعد على فهم وظائف 
يبلغ  اليت  املصغرة،  اآللية  السمكة  وتتحرك  أفضل،  بشكل  البشري  القلب 
حجمها حنو ُعشر حجم السمكة احلقيقية، باستخدام خاليا قلب مأخوذة 

من جرذ.
أسلوب  اعتماد  يشمل،  القلب  أم���راض  ع��الج  ان  االط��ب��اء  يقول  ذل��ك  اىل 
حياة صحي )الغذاء الصحي والنشاط البدني(، املعاجلة الدوائية، املعاجلة 

اجلراحية.
اما بالنسبة الوقاية من أمراض القلب فهناك أنواع معينة من أمراض القلب، 
مثل العيوب اخِلْلقية للقلب، ال ميكن منعها؛ لكن التغيريات يف أسلوب احلياة 
وحتويله إىل أسلوب صحي، تساعد على حتسني حالة بعض املرضى الذين 
يعانون أمراض القلب، وقد تساعد أيضا على منع العديد من أنواع أمراض 
القلب، وتشمل هذه التغيريات االبتعاد عن التدخني، احلفاظ على مستويات 
على ممارسة  احل��رص  والسكري،  والكوليسرتول  ال��دم  من ضغط  طبيعية 
التوتر  البدني، احلرص على نظام غذائي صحي، خفض مستوى  النشاط 

والسيطرة عليه.

الغذاء الصحي والنشاط 
البدني اكسري صحة 

القلب
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توجد هذه األيام حتديدا، ساونا جمانية يف العراق، فجميع مناطق 
ومدن العراق وصلت فيها درجة احلرارة على مشارف اخلمسني او 
للعراقيني  م��الذا  كانت  اليت  العراق  مشال  مناطق  حتى  جتاوزتها، 
درج��ات  مستويات  فيها  ختتلف  مل  القائظ،  الصيف  أي��ام  وغريهم 
الوسطى  امل��دن واحمل��اف��ظ��ات  ه��و احل��ال يف  كما  املرتفعة  احل���رارة 
درج��ات  املسبوق يف  غ��ري  االرت��ف��اع  ه��ذا  احل��ال  بطبيعة  واجلنوبية. 
أسباب  وإمنا هنالك  اعتباطا،  يأت  وبالعراق حتديدا، مل  احل��رارة، 
نفسها،  الطبيعة  اىل  يعود  منها  قليل  األس��ب��اب  ه��ذه  وراءه،  تقف 
القول  نفسه، حبيث نستطيع  اإلنسان  يعود اىل  األسباب  وكثري من 
أن اجلحيم األرضي الذي جنده اليوم يف العراق هو صناعة بشرية 
أسهمت يف جتاوز  ال��يت  البشرية  األسباب  أه��م  من  واح��د  بامتياز. 
درجات احلرارة سقف اخلمسني، هو عبث اإلنسان بالبيئة، فقد مت 
تدمري املساحات الواسعة للبساتني اليت كانت حتيط بكربالء وتتخلل 
الفواكه  بإنتاج أرقى  مناطقها، فمثال بساتني احلسينية املشهود هلا 
أنواع  أرق��ى  عن  فضال  بأنواعها(  والكروم  والعنب  والتفاح  )الرمان 
التمور، هذه البساتني اليت كانت تسهم بتقليل درجة احلرارة وتلطيف 
اجلو وحتويل اهلواء الساخن اىل نسيم عذب، هذه البساتني واملناطق 

اخلضراء قد امتدت إليها يد اإلنسان جتريفا وختريبا وتدمريا.
احلجة اليت تقف وراء هذا التدمري هو حتويلها اىل مناطق سكنية 
بالتصميم  معرفة  وال  دراي���ة  ب��دون  بيوتها  بناء  مت  بالناس  مكتظة 
بعضها  مع  متداخلة  األزق��ة ضيقة حسرية  حيث  السليم،  العمراني 
ومت بناءها بطريقة عشوائية، األمر الذي جعل منها عامال مساعدا 
على مضاعفة درجات احلرارة اىل أقصى حد، وهو ما حيدث اآلن 
ق��ام أصحاب  أن  بعد  اجل��ن��وب  م��دن  املقدسة ويف  ك��رب��الء  فعال يف 
قطع  اىل  بساتينهم  بتحويل  النفس(  وطمع  جشع  )حت��ت  البساتني 
عن  بعيد  مغرية،  بأمثان  وبيعها  مربع(،  مرت   100( صغرية  أرضية 
االستجابة او التمسك بتعليمات الدولة والقوانني البلدية اليت متنع 
مثل هذه األعمال. ولكن يف احلقيقة مل يستجب أصحاب البساتني 
اىل تعليمات مديريات البلديات، والناس أنفسهم الذين يشرتون هذه 
األراضي ال يشعرون بالذنب، فاملهم لديهم احلصول على قطعة ارض 
قريبة من مركز املدينة يسكنون بها، أما األض��رار الالحقة فهي ال 
للسكن،  احلاجة  صاحب  املشرتي  يشرتك  وهكذا  هلم،  شيئا  تعين 
البساتني  لتتحول  اجل��ش��ع،  ضغط  حت��ت  البائع  البستان  وص��اح��ب 

اخلضراء اىل بؤر تنفث اهلواء الساخن امللوث يف املدينة.
حيدث هذا على مرأى من احلكومة والبلديات ومجيع اجلهات املعنية 
بتطبيق القانون، فال احد معين بتطبيق النظام، وال احد يفكر بالغد 
أما غدا فال  اليوم(،  نعيش  )أن  لدينا مجيعا  املهم  وم��اذا سيحدث، 
نفكر فيه وال نفكر باملشكالت البيئية واملرضية اليت سوف تتفشى 
لتصيب أوالدنا وأحفادنا، إننا يف احلقيقة نشرتك مجيعا يف تعريض 
أنفسنا واألجيال القادمة اىل أخطار ال حدود هلا بسبب عدم التزامنا 

بالقانون وبعدم حتويل املناطق اخلضراء اىل بيوت ساخنة.
ُيضاف اىل كل هذا، هناك مشكلة أخرى، ان الدور السكنية مل يتم 
التخطيط هلا بطريقة صحيحة، فال توجد شوارع واسعة ُتباعد بني 
البيوت كي ال يتم تراكم اهلواء امللوث، كذلك مل يفكر أصحاب القرار 
من  تنبعث  اليت  التربيد  أجهزة  خملفات  ستذهب  أين  واملسؤولني، 

البيوت يف منطقة حماصرة ومتداخلة مع بعضها.

ال أحد يعلم حجم الوجع الذي حيتويه صدري، 
الغاضبة،  أن��ف��اس��ي  ارت��ع��اش  اح��د حي��س  وال 

وحده اهلل يعلم، ما يف داخلي.
االح��زان  بنا  تعصف  ليه، حني  اال  ملجأ  فال 
اذا إصابتهم  )ال��ذي��ن  ال��ق��ائ��ل  وه��و  واهل��م��وم، 
ان��ا هلل وان��ا الية راج��ع��ون( واي  مصيبة قالوا 

مصيبة تلك يا رباه.
اليت هزت القلوب قبل الدروب، يف ذلك املساء 
السعاف،  ب��س��ي��ارات  ال��ش��وارع  اكتظت  حيث 
بركة  واالجساد احملرتقة،  املبعثرة،  واالشالء 
دم��اء ح���راء، مث��ة ح��ط��ام، بعض اجلثث هي 
كيسا  وجبنبهم  مقطعني، حيرتقون،  طفال  ال 
تبحث  فتاة  هناك  تتعاىل  حي��رتق، صراخات 

عن خطيبها)حبيبة عدولي( اين هو؟.
ف��ت��ات��ي االج���اب���ة ب���أن ع��دول��ي ع��ن��د اهلل بعد 
جنات  اىل  عريس  السماء  مالئكة  زفته  ان 
ت��ك��ت��م��ل فرحته  ال���ش���ه���داء، وش��ه��ي��د اخ���ر مل 
بنجاحة وخترجه، فكانت احتفالية التخرج يف  
السماء، يا له من مشهد مرعب، لست ادري 
على من اكتب؟. عن قلب فتاة غدر بها القدر، 
أصبح  أم  قلب  ع��ن  الكفن!،  خطيبها  فالبس 
ف��ارغ��ا!، ع��ن  شق جيب شقيقة على  فؤادها 
ول��ده!،  ص��ورة  بيده  مسك  اب  عن  شقيقها!، 

عن أبنت رحلت عنها امها!، لست ادري، لست 
ادري. 

كيف ميكن ان اتكلم وانا ارى، أب يتفحص يف 
احملرتقة،  اجلثث  يتفحص  املفخخات  مكان 
والنار  احل���رق،  االمل  م��ن ش��دة  وطفلة مت��وت 
جسدها  مت��زق  ان  بعد  أحشائها،  اىل  تصل 
ال��ص��غ��ري، ت��ص��رخ م��ن ش���دة ال���وج���ع، لتموت 
يكتب  وه��و  قلمي  اقسى  ما  حمرتقة،  سريعا 
لكم تلك احلادثة، مع اني يف غصة من احلزن.
هنالك  ال��اله��ب��ة،  وال��ن��ار  الفوضى  تلك  بيت   
ص��رخ��ة أخ خت��رس��ك م��ن ش��دة ح��زن��ه��ا، وهو 

يبحث عنه يف ركام االنقاض.
ينادي أخ��ي.. أخي،   واالجساد الطاهرة وهو 
ل��وك��ان هل���ذه ال��دم��ع��ات ك��ل��م��ات، ل��ق��ال��ت لكم 
ليها  س��ار  ق��د  الصمت  لكن  وال��ك��ث��ري،  الكثري 
وس��رق  ال���روح  آه��ات  وخطفت  الفصح،  دون 
ان��ي��ن��ه��ا م��ن ث��ن��اي��اه��ا، ف��أص��ب��ح ال��ف��رح ح��زن، 
والعيد مأمت، شعب كان منتظر العيد فأصبح 
العيد شهيد، يف العامل امجع حيتفلون بالعيد 
مب��راس��ي��م وط���ق���وس، اال ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي 
يستقبل شهر اخلري  فطريقته خمتلفة متاما 
ب��ال��ت��ف��ج��ريات وال��ش��ه��داء، وي���ودع���ه ب��ال��دم��وع 
وال��ض��ح��اي��ا، ب��ني م��ف��ق��ود وش��ه��ي��د، ب��أي��ة ح��ال 

الثرى،  زه��وره  افرتشت  وقد  العيد،  يستقبل 
عيد معرى من الفرح، رحل قبل ان يأتي، ال 

عيد يف وطين.
يبقى  م��ا فيه احل��ي��اة رح��ل، برحيلهم، مل  ك��ل 
احباب، وال رفاق، اصدقاء فرقتهم الشظايا، 
ودم�����وع ع��ل��ى اخل����د م��ن��ت��ظ��رة اب��ي��ه��ا ليمسح 
ابيها  خامت  عليها  جثة  رات  فعندما  دمعاتها، 
ليس  راسها،  على  ومسحت  دمعتها،  مسحت 
غريبا بل انه اصبح جزءا من حياتنا  اليومية، 
كالدماء،  عروقنا  ويسري يف  كاهلواء  نتنفسه 
نعم  قد اخطأ العيد عندما طرق باب بغداد 
هذا العام، ال حيق  لنا الفرح، فنحن عراقيون، 

كلنا مشاريع موت، اليوم وبعد غد وبعد.
جمل���رد ان���ك ان��س��ان ن��زي��ه��ة ت��ع��م��ل ل��ت��أك��ل، ال 
يتحملوا خسارتهم يف  نهم جبناء مل  وال  اكثر 
الفلوجة، احرقونا  ليربد حقدهم، وحنن ايضا 

سنقضي وسننسى الضحايا.
 ألن��ن��ا س��ن��ش��غ��ل ب��ت��ح��ري��ر امل���وص���ل، ن��ع��ل��م ان 
كثريا،  تنتظر  جنعلها  لن  تنتظرنا،  الشهادة 
وهذا وعد منا، وبعدها افعلوا ان كنتم رجاال، 
العراقي  العلم  بوشاح  منكم،  امل��وت  نستقبل 
وألنقبل اال بالدرجة الشهادة فهذا دربنا، وهذا 

عراقنا، عراق الشهداء.
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