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هل هناك فرصة لرتسيخ بديل ناجح للنظام املركزي يف العراق؟
الداخلية  العقبات  وج���ود  )م��ع  وتنمو  تتفاعل  دميقراطية  جت��رب��ة  هنالك  أن  ش��ك  ال   
واخلارجية( لكي تشكل بديال ناجحا للمركزية ومتركز السلطات، وهذا ما تعلنه الكتل 
واالحزاب والشخصيات السياسية املنخرطة يف العمل السياسي، ولكن مثة فرق بني أن 
تعلن أهدافك بوضوح وبني ما ُتفصح عنه عمليات التطبيق، فامليدان العملي هو كاشف 
النوايا واالفكار واالهداف معا، وإذا أردنا أن نسأل أنفسنا كعراقيني، هل أننا أصبحنا 
يف منأى عن خطر مركزية السلطة وتكثيفها للحد الذي جيعل االط��راف يف مأمن من 
خطر التهميش؟، فإننا سنكون حباجة شافية وافية بعيدة عن احملاباة واجملاملة، فنحن 

ازاء ظرف عصيب ومرحلة حرجة ال يزال العراقيون مطالبون بعبورها ساملني غامنني.
حركة الواقع السياسي فيها عدد من الشواهد، تثبت بأن خطر تكثيف السلطات ال يزال 
قائما، وإذا صّح مثل هذا القول، فإن دميقراطية العراق ال تزال تتنافس او تصارع املنهج 
املركزي املتوارث، ورمبا هناك فرصة لعودة العراق اىل الوراء، أي اىل مرحلة السلطة 
الواحد، وهذا يعين  والرأي  الواحد  والقائد االوحد والصوت  الواحد  الواحدة واحلزب 
عودة اىل الشمولية اليت دفعت بالعراقيني اىل االنتفاض على حكوماتها السابقة عدة 
مرات، هل مثة مبالغة يف طرح رأي من هذا النوع، وهل بات مستحيال تفوق أو عودة 
املركزة السياسية واالقتصادية؟ إن اإلجابة هنا سترتك لذوي الشأن، حتى تكون هناك 

وقفة جادة وحقيقية بشأن خطر املركزية.
وهناك من يضرب مثال عن ذلك بتبعية بعض املؤسسات واملفوضيات املستقلة اىل السلطة 
التنفيذية، مثل مفوضية االنتخابات املستقلة والبنك املركزي وغريه، احلكومة تقول إنها 
جهة إدارية ال أكثر، فيما يرى الربملان أنه األحق بتبعية مثل تلك املؤسسات له بصفته 
ممثال للشعب، أما الصحيح حبسب خرباء خمتصني، فإن مثل هذه املؤسسات ينبغي أن 

تبقى بعيدة عن أوامر السلطة التنفيذية حتى ال نقع حتت خطر املركزية.
وكذلك حماولة السلطة اهليمنة على املنظمات غري احلكومية من خالل القوانني القامعة 

وحتجيم شرعيتها واستقالليتها وجعلها يف قطار السلطة.
واهليمنة على االعالم والصحافة وجعله مدجنا بركاب السلطة وتابعا مصفقا هلا غري 

مراقب وال حماسب وال كاشف عن األوراق امللطخة بالفساد واالستبداد.
وماذا بشأن اجلانب االقتصادي، هل مثة عالقة بني املركزية السياسية ورداءة االقتصاد؟ 
فالثقافة الريعية والتضخم الوظيفي جيعل من االقتصاد مطرقة للسلطة تتحكم بأرزاق 
الناس وجتعلهم عبيدا خانعني ملركزية السلطة وتضخمها البريوقراطي، وامتناع االستثمار 
وانقراض القطاع اخلاص. ينبغي أن نقّر بأن منهج تكثيف السلطات وحصريتها لن ختدم 
الدميقراطية وال االقتصاد وال حرية التعبري، واألصوات املؤيدة ملركزية السلطة ألسباب 
ان  أوه��ام  تعيش  االمنية،  واهلشاشة  واخلدمات  أو بسبب ضعف احلكومة  أما سياسية 

االمن يتحقق باملركزية، بعيدا عن الالمركزية املنبثقة من الدميقراطية التمثيلية.
وهل هناك اية دميقراطية يف املركزية...؟!

العراق الديمقراطي
بني املركزية والالمركزية
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16
عندما تبدأ النخب املعنية بالتغيري، البد أنها تؤشر مالمح التخلف بصورة واضحة ودقيقة، ومن أهمها اجلهل والكسل والتقاعس 

عن اداء الواجبات، هذه الصفات غالبا ما ترافق هذه البيئة وأفراجها...

وصل العراق اىل عام 2017 وهو اكثر متاسكا مما كان عليه يف السنوات الثالث األخرية، فحكومته تبدو أكثر عقالنية وانفتاحا 
يف عالقاتها الداخلية والدولية، وقواه األمنية والعسكرية ...

اصالة الرفق واللني يف اإلسالم

19
الظاهر أن اللني يف قوله تعاىل: )ِلْنتهَ هلهَُْم( املراد به اللني التكويين ال التشريعي ويعين التكويين أنه )ص( كان بسجيته وطبعه وشاكلته 

النفسية لّينًا عكس من يكون بطبعه وشاكلته فظًا غليظًا قاسيًا عنيفًا شديدًا.

نبذ العنف وإرساء دعائم العدالة االجتماعية

17
على الرغم من أن العنف ال يزال حاضرا يف عامل اليوم، كما أنه يشكل ظاهرة بارزة من الظواهر اليت تؤثث املشهد البشري اليومي، 

إال أننا ينبغي أأن ال نستسلم هلذا الداء اخلطري، وعلينا ...
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اكثر  العراق اىل ع��ام 2017 وه��و  وص��ل 
مت��اس��ك��ا مم���ا ك����ان ع��ل��ي��ه يف ال��س��ن��وات 
أكثر  ت��ب��دو  فحكومته  األخ����رية،  ال��ث��الث 
الداخلية  وانفتاحا يف عالقاتها  عقالنية 
والدولية، وقواه األمنية والعسكرية حتقق 
االن��ت��ص��ار يف امل���ي���دان ومت��ت��ل��ك امل��ب��ادرة 
الدولة  سيطرة  وتثبيت  اإلره��اب  هلزمية 
على األرض، واملخاوف االقتصادية خفت 
حدتها قليال مع برنامج القروض الدولية 
والتحسن احلاصل يف أسعار النفط بعد 
اتفاق املنتجني على خفض سقف اإلنتاج، 
وبعدا  وطنية  ت���زداد  الشعبية  واملشاعر 
النزوح  وحركة  الفرعية،  االنتماءات  عن 
الداخلي بدأت تأخذ اجتاها عكسيا بعودة 

النازحني اىل مناطق سكناهم اآلمنة.
ي��ع��ان��ي ال��وض��ع يف ال��ع��راق م��ن هشاشة 
واض��ح��ة جت��ع��ل ال��ب��ل��د ي��ت��ح��رك يف حقل 
خم��اوف  فهناك  للغاية،  صعب  أش���واك 
السنة  ت��ف��اق��م��ه��ا يف  م���ن  ك��ث��رية خي��ش��ى 
مخسة  حتديد  ميكن  اجل��دي��دة  امليالدية 
واألك��ث��ر ض��ررا  األخ��ط��ر  أنها  على  منها 

وهي:
املخاطر  أكثر  من  ال��ع��راق: هو  تقسيم   -
ال���يت ت��ه��دد وح���دة وس���ي���ادة ال��ب��ل��د، وه��و 
او خلف  خطر جيري احلديث عنه علنا 
األبواب املغلقة، ويف الوقت الذي تراجعت 
حمفزاته اإلقليمية والدولية؛ بسبب حركة 

االح���داث وامل��واق��ف يف ال��ش��رق األوس��ط 
والعامل، 

لقد  وامل��ال��ي:  اإلداري  الفساد  اس��ت��م��رار 
واليته  العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئيس  بدأ 
 2014 ع��ام  سبتمرب-ايلول  يف  احل��ال��ي��ة 
ب��ت��ع��ه��دات ص��رحي��ة ق��دم��ه��ا ل��ش��ع��ب��ه يف 
املتغلغل  واملالي  اإلداري  الفساد  حماربة 
يف جسد الدولة حتى لو اقتضى حتقيق 
مع  ولكن  بنفسه،  التضحية  اهل��دف  ه��ذا 
دخول عام 2017 ال زال البلد حيتل مراكز 
وامل��ال��ي،  اإلداري  ال��ف��س��اد  يف  ال���ص���دارة 
-ك��م��ا مساها  ال��ف��س��اد  حيتان  زال���ت  وال 
عن  وبعيدة  مواقعها  على  آمنة  العبادي- 
قدرة احلكومة على حماسبتها ومعاقبتها، 
مما يدل على عمق نفوذها وتأثريها يف 

مؤسسات احلكومة.
ب��ق��اء ال��ت��دخ��ل اإلق��ل��ي��م��ي: مج��ي��ع ج��ريان 
ت��ورط��وا م��ن��ذ ع���ام 2003 واىل  ال��ع��راق 
بالتدخل  آخر  أو  بشكل  احلاضر  الوقت 
يف شؤونه الداخلية على حساب مصلحته 
السيئة  ال��ث��م��ار  وم���ن  ال��ع��ل��ي��ا،  ال��وط��ن��ي��ة 
من  واخواتها  داع��ش  والدة  هو  لتدخلهم 
واستمرار  املدمرة،  اإلرهابية  التنظيمات 
ساحة  البلد  ببقاء  ينذر  التدخالت  ه��ذه 
والدولية  اإلقليمية  احلسابات  لتصفية 
شعب  الباهظة  ضريبتها  يتحمل  ال��يت 
العراق ال غريه. ان خطر البيئة اخلارجية 

واالس��ت��ه��ان��ة  اغ��ف��ال��ه،  مي��ك��ن  ال  السلبية 
هكذا  ظ��ل  يف  للعراق  استقرار  ف��ال  ب��ه، 
التدخل  ردع  وال ميكن  مؤاتيه،  بيئة غري 
عوامل  ال��ع��راق  م��ا مل ميتلك  اخل��ارج��ي 
بعواقب  تنذر جريانه  اليت  الكافية  القوة 
وخيمة تصيبهم جراء أي خطوات معادية 
امنه  ت��ه��دي��د  عليها  وي��رتت��ب  ي��ت��خ��ذون��ه��ا 

الوطين.
العجز عن معاجلة ملف األراضي احملررة 
داع��ش وسيطرته  ان ظهور  داع���ش:  م��ن 
ناجم يف جزء منه عن أسباب اجتماعية 
اوج��دت  وثقافية  واقتصادية  وسياسية 
التنظيم  ه���ذا  لتغلغل  اخل��ص��ب��ة  األرض 
واتساعه، ومرحلة ما بعد داعش تقتضي 
ملا  الرؤية  غياب  األسباب،  هذه  معاجلة 
جيب ان حيصل يف اليوم التالي: التخلص 
من داعش مل ولن يكون هدف العراقيني، 
بل هو وسيلتهم اىل بناء دولتهم، واستعادة 
زمام املبادرة بأيديهم، من خالل ما تقدم، 
ان سنة 2017 مفصلية يف  القول:  ميكن 
ترقب  سنة  ليست  لكونها  العراق؛  تاريخ 
لإلحداث وامنا سنة فعل ومبادرة، حتتاج 
اىل عمل مضين وواعي من صانع القرار 
والنخب املؤثرة كافة، فما سيحصل فيها 
سيحكم على قدرة العراقيني على محاية 
واس��ت��م��راره��ا وجن���اح جتربتها  دول��ت��ه��م 

الدميقراطية الوليدة. 

العراق عام 2017 دولة 
تتحرك يف دائرة الخطر

التحالف الوطني والحشد الشعبي ومصادرة شرعية االنجاز
تقف الدولة العراقية كمجتمع ونظام سياسي واحزاب وكتل سياسية امام مرحلة مهمة وخطرية بذات 
االحزاب  تلك  إدراك  املرحلة حاضرة يف  االرهابي. وهذه  داعش  تنظيم  مابعد  الوقت وهي مرحلة 

واالحالف السياسية بصورة قلق من انعدام الدور يف املرحلة املقبلة. 
لذا تربز على السطح بني احلني واالخر مواقف تعرب عن هذا القلق وليس آخرها ما أطلق عليها 

التسوية التأرخيية، ومواقف االطراف االخرى منها.
وكذلك التخوف الذي أطلقته بعض قيادات الكتل الكبرية من خطورة املرحلة املقبلة، ودعوة البعض 

االخر اىل تشكيل االقاليم.
احلصة االكرب من هذه املواقف كان من نصيب التحالف الوطين الكتلة النيابية االكرب يف الربملان 
االتفاق على  يؤشر عدم  ما  بينها  التناقض  السطح حجم  ز اىل  ُت��ربّ املواقف  تلك  ان  كما  العراقي، 
التحالف على نظام داخلي  املقبلة وما يشكل االساس لذلك هو عدم احتواء  املرحلة  شكل وطبيعة 
مغازلة  التحالف  أط��راف  نابع من حماولة  التوجهات  التناقض يف  انتخابية. هذا  دورات  منذ ثالث 
واسرتضاء مجاهريهم. ولكن يبدو من اجتاهات الرأي العام انها تؤكد وجود رفض مجاهريي كبري 
لألحزاب والكتل السياسية املشاركة يف ادارة الدولة، وكذلك القلق الذي يساور تلك اجلماهري من 
تكرار االنتكاسة االمنية يف املستقبل اذا ما استمر تواجد تلك االحزاب والكتل السياسية، ناهيك عن 

حالة االمتعاض العارمة جتاه اخفاق النظام السياسي وفشله على الصعيد االقتصادي واالجتماعي 
وتوفري اخلدمات العامة.

املاضية وعدم  املرحلة  املتيقنة من فشلها خالل  السياسية  قلق لألحزاب  االمر يشكل مصدر  هذا 
الواقع يضفي عليها شرعية يف ممارسة سلوكها السياسي يف  متكنها من حتقيق اجناز على ارض 
ادارة الدولة وبالتالي جمرد التبجح والتهويل بفوزها يف االنتخابات مل يعد كايف يف ظل فشلها املرتاكم.
على صعيد آخر حقق احلشد الشعيب والزال عرب فصائلِه املختلفة اجناز كبري يف مرحلة استثنائية 
يف تاريخ الدولة العراقية متمثل يف درء تنظيم داعش االرهابي عن بغداد يف الدرجة االوىل، وكذلك 
حتوله )اي احلشد الشعيب( اىل مرحلة اهلجوم وابعاد التنظيم عن املناطق الغربية والشمالية الغربية 

من البالد. هذا من جانب، ومن جانب آخر.
 ُشِكل احلشد الشعيب بفتوى من املرجعية الدينية يف النجف االشرف اليت حتظى مبقبولية واسعة 
لدى اجلماهري املختلفة يف مناطق العراق املختلفة. وهذا يضفي له شرعية ومقبولية أكرب على الرغم 
من ان تسمية احلشد الشعيب تسمية سياسية وليس تسمية من قبل املرجعية اليت أطلقت فتواها 
ودعت اىل التطوع يف صفوف القوات االمنية، اال أن القوى السياسية ارادت ان تتصدر املوقف وتؤكد 

وجودها الذي كاد ان يتالشى بعد سيطرة داعش على مايقارب من نصف مساحة العراق.

هذه  بني  من  وأمنية،  سياسية  أول��وي��ات  على  ال��ع��راق  يف  املباحثات  ترتكز 
االولويات ان تتآلف الكتل السياسية الرئيسية يف البالد وهم الشيعة والسنة 
واألكراد، كما يتطلب حماربة االرهاب والفساد على حد سواء، فهناك قائمة 
األمنية  القوات  بني  يدور  الذي  الصراع  رأسها  وعلى  التحديات  من  طويلة 
أن  وال شك  داع��ش.  تنظيم  وب��ني  الشعبية  واحل��ش��ود  اللجان  من  املدعومة 
اخلطرية  واإلشكاليات  االستنتاجات  من  أفرزت جمموعة  املاضية  املرحلة 
معاجلتها  عدم  حال  يف  بالبلد  تطيح  وقد  السياسيون  القادة  ارتكبها  اليت 
يف  السياسية  األزم��ة  ساهمت  األول:  االستنتاج  االستنتاجات:  ه��ذه  وم��ن 
ال��ذي طالب به قادة  العراق بتدهور امللف األم��ين بشكل فظيع وهو األم��ر 
على  ق��ادرة  جديدة  حكومة  وتشكيل  احلكومة،  التغيري يف  لدعم  سياسيون 
إدارة األزمات. وسيعتمد جناح هذا الربنامج على التوافق بني الكتل الشيعية 
والكردية والسنية، فالسنة هلم مطالب رمبا تبدو غري واضحة بسبب تعددية 
القيادات اليت متثلهم، لكن ما يطالبون به هو اطالق سرح السجناء واسقاط 
مذكرات االعتقال حبق بعض القادة السياسيني وارجاع حزب البعث للعمل 
عليها  املتنازع  االراض��ي  ملف  بإنهاء  يطالبون  فهم  األك��راد  ام��ا  السياسي، 
وكذلك االستحقاقات النفطية. االستنتاج الثاني: زادت حادثة سقوط املوصل 
بيد تنظيم »داعش« من عمق األزمة السياسية بني احلكومة املركزية وبني 
بعد  وفيما  السنية،  القيادة  حتت  ال��يت  املناطق  بعض  يف  احمللية  احلكومة 
دخل االكراد على خط األزمة بعد سيطرة قوات البيشمركة على حمافظة 
كركوك الغنية بالنفط. االستنتاج الثالث: أصبحت املؤسسة العسكرية تشكو 
متمثال  للقرار  مركز  وج��ود  لعدم  وذل��ك  وتوجيهها،  إدارت��ه��ا  من ضعف يف 
اوامرها وفق  بقيادات تعمل ضمن نطاق مؤسسة عسكرية مستقلة تصدر 
خطة مدروسة ورؤية واضحة ملا حيصل على االرض من معارك ضد تنظيم 
»داعش«، وبالتالي شكل ذلك عامال زمنيا خطريا تتوسع خالله التنظيمات 

االرهابية يف استيالئها على اراض واسعة من مشال العراق وغربه.
االستنتاج الرابع: خلفت موجة العنف أزمة انسانية كارثية متمثلة بالتهجري، 
وهو األمر الذي يضع املؤسسات احلكومية أمام اختبار حقيقي يف مساعدة 
هؤالء املهجرين الذين ميرون حبالة مأساوية تشمل الصحة والسكن واملأكل 
العراقي  اجليش  ميتلك  يلي:  فيما  ترتكز  القوة  مكامن  فان  عليه  وغريها. 
ترسانات من االسلحة الثقيلة والطائرات وهو األمر الذي يعول عليه املقاتلون 
بني  املشرتكة  للعمليات  مركز  إنشاء  داع��ش، ميكن  تنظيم  يف حربهم ضد 
العراقي  العراقي، فان اجليش  البيشمركة ورجال الصحوة واجليش  قوات 
يفتقد يف مناطق النزاع اىل عامل االستخبارات وهو العامل احليوي الذي 
يستطيع من خالله توجيه ضربات موجعة ضد تنظيم داعش ورمبا طرده 
للحركات  التمويل  السيطرة على مصادر  اليت يستحوذ عليها،  املناطق  من 

املتشددة وايقاف الدعم املالي.

تحديث العالقة من 
اجل القضاء على داعش

د. خالد عليوي العرداوي/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

العراق

علي الطالقاني 

د. حسني أحمد السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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إن واحدة من أهم التحديات اليت تواجه 
العسكرية  العمليات  إنتهاء  بعد  العراق 
كيفية  هو  اإلره��اب��ي  داع��ش  تنظيم  ضد 
اليوم  ي��ع��رف  أص��ب��ح  م��ا  على  السيطرة 
بالتطرف  العاملية  األحب���اث  م��راك��ز  يف 
التطرف  مواجهة  أصبحت  إذ  العنيف، 
اليت  اإلس��رتات��ي��ج��ي��ات  أه��م  م��ن  العنيف 
مي��ك��ن م���ن وراءه������ا ض��ب��ط اجل��م��اع��ات 
امل��ت��ج��دد يف  وإي��ق��اف مت��دده��ا  املسلحة 
م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس�����ط ب��ش��ك��ل ع��ام 

والعراق على وجه اخلصوص.
أه�����م اإلس���رتات���ي���ج���ي���ات ال�����يت ت��ت��ب��ع��ه��ا 
ال��ت��وج��ه  ذات  امل��ت��ط��رف��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
ال��ط��ائ��ف��ي ه���و اإلع���ت���م���اد ع��ل��ى إس��ل��وب 
النائمة من أجل حتقيق غاياتها  اخلاليا 
اإلرهابية، فاخلاليا النائمة اليت تتحقق 
متثل  والسلوكي  الفكري  التجنيد  ع��رب 
اجلماعات  ه��ذه  عند  التحضر  مرحلة 
نتاج للفكر املتطرف  واليت هي باألصل 

ذات التوجهات العنفية يف اجملتمع.
إن إسلوب مواجهة التطرف العنيف وفق 
املواجهة  على  قائم  إسرتاتيجي  منطق 
الدولة يف جتاوز  الفكرية سوف يساعد 
حت���دي���ات مت���دد اجل��م��اع��ات اإلره��اب��ي��ة 
وإضعاف العدو املتطرف، وهذه بالدرجة 
األس��اس ترتكز على إسلوب مهم يعتمد 
على اإلحتواء واحلصر، فالسيطرة على 

اليت  األخ��رى  واملناطق  احمل��ررة  املناطق 
إخرتاقها  م��ن  داع���ش  تنظيم  يتمكن  مل 
والتمدن سوف  باملواطنة  الشعور  وتنمية 
يعزز من مبدأ اإلعتدال مقابل التطرف، 
عالوًة على أنه سيساعد صانعي القرار 

على إضعاف نفوذ الفئات العشوائية.
أحد أهم املشكالت اليت تواجه الدولة يف 
هذا اجملال هو مايتعلق باخلطاب املعتدل 
ال����ذي أص��ب��ح ي��ت��س��م ب��ال��ض��ع��ف ل��ص��احل 
اجلماعات املتطرفة، فضعف الدولة على 
التطرف  إتساع  يف  ساعد  األم��ن  توفري 
أن  ماينبغي  وهذا  املواطنة.  على حساب 
يتم التعامل معه قبل أي إسرتاتيجية يف 
ه��ذا اجمل���ال، ف��األص��ل يف وج��ود الدولة 
هو املقدرة على ضبط األمن واإلحتفاظ 
الدولة إىل  الوالء من  إنتقل  بالقوة، وإال 
اجلماعة وبالشكل الذي يعمل ضد توجه 

الدولة يف كثري من األحيان.
آليات  أهم  أحد  الوطنية  املصاحلة  تعد 
سبيل  يف  إعتمادها  للدولة  ميكن  ال��يت 
م��واج��ه��ة ال��ت��ط��رف ال��ع��ن��ي��ف، غ���ري أن 
القاعدة  م��ن  ت��ب��دأ  أن  ينبغي  امل��ص��احل��ة 
طابع  ذات  تكون  أي  األع��ل��ى،  من  وليس 
تقوية خط  أس��اس  على  قائمة  جمتمعي 
اإلع��ت��دال على ح��س��اب ال��ت��ط��رف ال��ذي 
مي��ك��ن م��ن إجي���اد ذات���ه يف ب��ع��ض ال��ق��وى 
السياسية. إن إعتماد املصاحلة وفق هذا 

ال��ذي سوف ميكن من حتقيق  املعنى هو 
التطرف  مواجهة  يف  والتوسع  اإلح��ت��واء 
يشغل صانع  أن  ماينبغي  وه��ذا  العنيف، 

القرار.
إن من أهم آليات مواجهة التطرف العنيف 
معطيات  تقوية  يف  الدولة  إستمرار  هو 
العسكرية منها،  واهليبة هلا سيما  القوة 
على  باملقدرة  واإلقتناع  باهليبة  فالشعور 
باإلحتفاظ  القرار  يساعد صانع  التأثري 

بعناصر اهليبة.
بطريقة  يفكر  أن  القرار  على صانع  إن 
العنيف  التطرف  مواجهة  بكيفية  جدية 
الذي يتمدد كلما ضعفت الدولة، فاألصل 
يف اللعبة السياسية هو إستمرار الدولة 
عند  بها  التفريط  وع��دم  للقوة  مبلكيتها 
أي مساومة أو أي مواجهة داخلية كانت 

أو خارجية.
السياسية  بقوتها  الدولة  فرطت  فكلما 
وق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��أث��ري ل��ص��احل ال��ق��وى 
ال��س��ي��اس��ي��ة ك��ل��م��ا ك���ان���ت ه����ي احل��ل��ق��ة 
األض���ع���ف يف ال���ت���أث���ري ع��ل��ى اجمل��ت��م��ع. 
مصدر  هو  العنيف  التطرف  ف��إن  وعليه 
التهديد اجلديد للعراق وإن مواجهته قبل 
سوف  مسلحة  مجاعات  إىل  يتحول  أن 
إدارة  يف  جديدة  معادلة  للعراق  يضمن 
داعش  تنظيم  على  اإلنتصار  بعد  األم��ن 

اإلرهابي. 

مواجهة التطرف العنيف ومخلفات 
اإلرهاب ملا بعد معركة املوصل

العراق واملحاور املتصارعة يف املنطقة
سيكون جناحا عظيما للعراق وللمنطقة اذا جنح يف ان يكون مركزا لبناء التوازنات االقليمية واالمنية 

اجلديدة بعد انتهاء معركيت املوصل وحلب.
معطيات عديدة افرزتها النجاحات يف هاتني املعركتني لكن اخطرها واهمها ان مخسة اعوام من 
الصراع املضين عسكريا وسياسيا مباشرة وعرب الوكالء يف طريقه اىل نهايته املاثلة، لقد انكسرت 
اكرب حالة اصطفاف طائفي يف املنطقة على كافة املستويات، وتبني ملن خطط للعودة باملنطقة اىل 

عهود املشاريع الطائفية فشل هذا املشروع بعدما جنح السوريون وحلفائهم يف استعادة مدينة حلب.
ويكاد العراقيون ان يستعيدوا مدينة املوصل بعدما استعادوا ثالثة ارباع ارضهم اليت احتلتها داعش 
داعش  صعود  اىل  االقليميون  الطائفيون  ينظر  مل  املنطقة،  يف  الطائفي  املشروع  صعود  ذروة  يف 
ال��ذي ينبغي ان يشعر به من خياف صعود منظمات االره��اب  وحتوهلا اىل )دول��ة( مبنظار اخلطر 
والتطرف االسالمي، بل اعتربوها جزءا من متغريات وتطورات انهيار منظومة االمن والسياسة مابعد 
عام 2003، ولذلك انهمكوا يف تسعري املشاعر الطائفية لتوظيفها الحقا يف مشاريع سياسية إلعادة 

بناء امن املنطقة وفقا ملنظوراتهم اجلديدة.
كانت حلب ثم املوصل هما احلجران االساسيان يف هذا املشروع وكانوا ينتظرون سقوط حجر ثالث 
رمبا يكون أحد العواصم الثالث بريوت او دمشق او بغداد، بعد اعوام من الصراع ها هي العواصم 

الثالث ابعد ماتكون عن مرمى املشروع الطائفي واملوصل وحلب يف طريقهما اىل النجاة.
هل باإلمكان اعادة بناء امن املنطقة وفق منظورات جديدة تكون اشبه مبنظومة امن اوربا بعد احلرب 
العاملية الثانية، من الواضح ان هناك خماوف واحقادا وموروثات مذهبية وطائفية وسياسية وتنافس 
وصراع على الثروة واملكانة والزعامة والتأثري، وهناك ختلف وتطرف ومدارس دينية وسياسية غري 
عقالنية ميالة اىل الصراع واالقتتال، كما ان هناك مشاريع اسرتاتيجية وطموحات غري مشروعة 

وتدخالت تقصد اثارة النزاعات.
لكن املنتصرون واملنهزمون من هذا الصراع ادركوا انه بغري ترتيبات سياسية وامنية اقليمية وبضمانات 
دولية لن تستقر املنطقة ولن تنجو من الصراعات الطاحنة، صار موكدا ان العراق لن يعود اىل عهده 
القديم رغم كل مفخخات وانتحاريي داعش ومن قبلها القاعدة والزرقاويني وامراء احلرب االخرين 
وان نظام بشار االسد لن يسقط عرب جبهة النصرة وال فتح الشام او جيش نور الدين زنكي وكتائب 

السلطان سليم.
فهي  اهدافهم  الكربى  املشاريع  لسدنة  لن حتقق  ومذهبية  طائفية  منطلقات  من  احل��روب  ان  كما 
جديد  سياسي  فكر  والدة  نشهد  فهل  الوجود،  عن  دف��اع  حرب  بها  للمستهدفني  اصبحت  ببساطة 

لعالقات اكثر هدوءا وأمن اقليمي اكثر استقرارا، الكلمة الفصل كانت للبندقية حتى االن.

مل ينتظر اصحاب االلقاب السياسية والرمزية من قادة االحزاب والتيارات 
انطلقوا يف  بل   ،2018 لعام  االنتخابي  املارثون  بدأ  إلع��الن  البداية  إش��ارة 
كان  الشيعي  املكون  ولعل  واض��ح��ة،  انتخابية  ابعاد  ذات  سياسية  حركات 
السباق هلذا التنافس فالسيد عمار احلكيم استبق نتائج املعارك ضد داعش 
بني  برتوجيه  واالن��ط��الق  التارخيية(  )التسوية  ملشروع  امتالكه  عن  ليعلن 
)االخوة( داخل التحالف الوطين، و)الشركاء( يف الوطن، غري متناسي زيارة 
مهمة لعرابة السياسة املبهمة يف املنطقة عاصمة الضباب السياسي )عمان( 
اي��ران ولقاء السيد علي اخلامنئي،  ومن ثم وثبة قوية اىل اجل��ارة الكبرية 
اجمللس  فيه  يكون  ال  سياسي  اتفاق  ألي  استباقية  تعد  اخلطوة  ه��ذه  ولعل 
الرجالن  ال��ل��دودان(،  )احلليفان  اما  دور حم��وري.  الطموح  وزعيمه  األعلى 
الذين خيتلفا كثريا لكنهم يتفقان بأنهما يعاديان البعض بقسوة، فقد استمرا 
بقرار  له  الوجه  ماء  رد  )بعد  املالكي  بدأ  االصابع، فحني  يف سياسة عض 
احملكمة االحتادية بإعادته للمنصب الشكلي نائبا لرئيس اجلمهورية(، جولة 
جنوبية إلعادة تلميع ومللمة التحالفات القدمية حتى فوجئ حبركة ظاهرها 
شعيب وحقيقتها صدرية تعكر عليه صفو الزيارات وتضعه بني فكي كماشة 
يؤمن ضيوفه  ان  يستطيع  ال  ال��ذي  الضعيف  الرجل  يكون  ان  يريد  ال  فهو 
او يتخذ  ت��راق دم��اء بسببه  ان  ونفسه من جهة، وم��ن جهة اخ��رى ال يريد 
اجراءات متشددة ال سيما انه خارج السلطة ومتهم مبيله الفطري للعنف، ان 
التصعيد الصدري لرمبا سيسبب بعزل املالكي سياسيا واعالميا، لكن هذا 
الفعل قد يشعر جناح املالكي باخلطر ويدفعه خللق كتلة صلدة حبا باملالكي 
او بغضا بالصدريني. اما كلمة السر اليت ستفتح مغارة األصوات االنتخابية 
فهي )احلشد الشعيب( هذا التشكيل الذي رمبا سيلعب دورا سياسيا مهما 
وعبق  التضحيات  كم  منها  مهمة،  حقائق  اىل  مستندا  القادمة  املرحلة  يف 
)املثالية(  الصورة  العسكرية،  للقوة  امتالكه  اكتسبها،  اليت  الثقة  الشهادة، 
اليت رمسها االعالم للمقاتل والقائد يف احلشد الشعيب، ولكن مع عوامل 
تعددت  الشعيب،  احلشد  االنتخابي يف  الضعف  عوامل  هناك  ان  اال  القوة 
القيادات واالح��زاب داخل احلشد، وجود رأي قانوني رمبا حُيد من دخول 
رموز احلشد يف االنتخابات، وهو نفس رأي املرجعية العليا يف هذه املشاركة، 

والعامل االقليمي والدولي كذلك.
زال  فما  االنتخابية،  اوراق��ه  لكشف  مستعجل  غري  انه  فيبدو  العبادي  اما 
أدائه املعتمد على اهلدوء وعدم اختالق االزم��ات هو املسيطر على املشهد 
مرشح  ليس  نفسه  يطرح  به  وكأني  ال���وزراء،  رئاسة  شرفة  من  السياسي 
حلزب بل مرشح مقبول ألحزاب متنافسة، سريضون به يف والية ثانية ليس 
حبا به امنا ألنه اهلالل الذي ال يسبب اخلالف ويف رؤيته قد يستمر اهلدوء 

ويتصاعد اىل استقرار فعلي.

رؤية هالل االنتخابات 
يف سماء املكون 

الشيعي

د. علي فارس حميد/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

ابراهيم العبادي

د. غسان السعد
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عربي 

جيمع اغلب الباحثني بأن وجود االحزاب 
يف دول�����ة م���ا م���ؤش���ر ع��ل��ى وج�����ود ح��ي��اة 
السلمي  للتبادل  وضمانة  جيدة  سياسية 
ابناء  ألغ��ل��ب  الفعالة  وامل��ش��ارك��ة  للسلطة 
السياسية  األح�����زاب  وت��ع��د  ال��ب��ل��د،  ذل���ك 
أس��اس��ا مهما م��ن أس���س ال��دمي��ق��راط��ي��ة. 
هلم  وح��ش��ده��ا  اجل��م��اه��ريي��ة  فبقواعدها 
يف االنتخابات ميكن هلا اخذ فرصتها يف 
رفعته  الذي  وبرناجمها  تطبيق مشروعها 
مما  بتنفيذه،  وع���دت  سابقة  أوق���ات  يف 
وترسيخ  تأكيد  حم��ل  مصداقيتها  جيعل 

لناخبيها وعنوان هلا مستقبال.
األح����زاب  ت��ص��ل  ت��ك��اد  ع����دة، ال  يف دول 
مواطنيها  ملطالب  لالستجابة  السياسية 
األح��زاب  بني  الثقة  جسور  تكون  فعندما 
السياسية وعامة الناس غري مطمئنة فأن 
السياسية  واحلياة  الدميقراطية  العملية 
بكاملها يف البالد تكون خمتلة وبناء الدولة 
هزيل. وعليه البد من وجود احزاب تتمتع 
ب��س��م��ع��ة ع��ال��ي��ة يف رس���م االس��رتات��ي��ج��ي��ة 
مؤسسات  دول���ة  لتنتج  التطبيق  وص���دق 
فعلية. يف الساحة العربية ميكن القول بأن 
عقد الثمانينات للدول العربية بالذات هو 
وان  األوحد  والقائد  الواحد  عقد احلزب 
كانت  والقومي  الديين  بتنوعها  االح��زاب 
متثل تيارا معارضا لتلك احلكومات وهي 
لقواعدها،  الشعيب  االم���ل  مثلت  ب��ذل��ك 

وب��ش��ع��ارات ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق االن��س��ان 
والتعددية واملطالبة بإجياد دولة املؤسسات 
حيث كانت ش��ع��ارات ه��ذه االح���زاب تعد 

مطلبا اسرتاتيجيا وحلما يراود شعوبها.
الوضع  سجل  امل��ن��ص��رم  العقد  نهاية  يف 
ال��س��ي��اس��ي حت����وال ل���ص���احل اغ���ل���ب ه��ذه 
بطريقة  منها  الكثري  واستطاع  االح��زاب 
او بأخرى سواء بتدخل خارجي او بربيع 
عربي الوصول اىل السلطة ليبدأ تارخيا 
ج��دي��دا وج��دي��ا هل��ا يف وض���ع ش��ع��ارات��ه��ا 

موضع التنفيذ جلماهريها واتباعها.
وم���ع مج��ي��ع م��اذك��ر ي���راه ال��ب��ع��ض أسبابا 
اخفاق  يف  رئيسي  سبب  اه��م  وان  ثانوية 
اغلب تلك االحزاب يف حتقيقها لطموحات 
شعوبها هو انها مل تتطور ال على مستوى 
الفكر وال على مستوى النظرة اىل حتول 
مستوى  على  جامدة  بقيت  بل  اجملتمعات 
الوضع  تأسيسها يف زمن  منذ  واحد  اداء 
اىل  الشمولي  احل��ك��م  وم��ق��ارع��ة  ال��س��ري 
ثم  ال��ب��الد،  وسلطة  رئ��اس��ة  تسنمها  زم��ن 
ان اهم اسباب التأزم االخرى يف البلدان 
مبن  الثقة  الشعوب  تفقد  عندما  حي��دث 
يف احلكم وه��ذا يعين فقدان اهم جسور 

التواصل والتفاهم. 
هل��ذه االس��ب��اب وغ��ريه��ا تعاني االح���زاب 
الشرق اوسطية عموما من كهولة خميفة 
وركنها  م��وت سريري،  بها اىل  ت��ؤدي  قد 

باجتاه )اهلامشية السياسية( او )التطرف 
السياسي املشاغب(.

كما أسلفنا فإن وجود االحزاب ضرورة من 
ضروريات التعددية واحلياة الدميقراطية 
طريقا  يشكل  ان��دث��اره��ا  او  فشلها  وان 
حكم  او  الدكتاتورية  لعودة  ومرحيا  سهال 
العائلة اي املربع الذي سبب دمار املنطقة 
ب��رم��ت��ه��ا، ل����ذا ف����إن االح������زاب يف وض��ع 
فهي  وتركيبتها  ألدائ��ه��ا  سريعة  مراجعة 
بل  جم��م��وع��ة  او  ألش��خ��اص  ملكا  ليست 
هي نتاج تضحيات اجيال متعاقبة وافكار 
والبد  مقهورة  ودموع شعوب  ودماء  علماء 

من حتملها هلذه املسؤولية.
ان ف��رص��ة مم���ارس���ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف 
ب��ل��دان��ن��ا ال��ع��رب��ي��ة وال��ش��رق اوس��ط��ي��ة هي 
ف����رص حم�����دودة ول��ع��ل ال���وض���ع احل��ال��ي 
لألحزاب يشكل مساحة جيدة لتثبيت هذه 
احلياة التعددية، اما اذا مل تلتفت االحزاب 
عنها  ن��ت��ج  وم���ا  ارتكبتها  ال���يت  ل��ألخ��ط��اء 
نواجه  قد  فإننا  م��دة حكمها،  رغ��م قصر 
م��ط��ال��ب��ات واس��ع��ة ع��ل��ى م��س��اح��ة ال��ب��ل��دان 
تعد  ق��د  ألنها  الدكتاتورية  ب��ع��ودة  تطالب 
من  اق��ل مصائبا  الشعوب  نظر  وجهة  يف 
مصائب الفوضى او الدكتاتوريات املتعددة 
ولعل ما شهدته الربازيل مؤخرا خري دليل 
ن��ق��ول م���ازال يف  على قولنا ه��ذا ول��ذل��ك 
القوس منزع والفرصة مل تفت حلد االن. 

األحزاب العربية بني الهامشية 
السياسية واملوت السريري

العالقات السعودية املصرية بني املصالح املشرتكة واالتجاهات املتناقضة
لعل التغيري الذي اصاب اململكة العربية السعودية يف سياساتها وتوجهاتها الحقًا بعد وفاة امللك عبد 
اهلل بن عبد العزيز وجميء امللك سلمان بن عبد العزيز، القى ببعض املؤثرات السلبية على العالقات 

السعودية–املصرية.
فالتوجهات اجلديدة للملك اجلديد اختلفت عن ما كان متبع يف زمن امللك السابق، اال ان مصاحل 
السعودية يف مصر مل تتغري بل ازدادت حاجة السعودية ملصر بعد توسع ادوار اململكة، هلذا فالدعم 

السعودي املالي ملصر مل ينقطع بل ازداد بوترية متسارعة.
 اذ مت فتح مشروعات استثمارية ضخمة متوهلا السعودية واالمارات، فضاًل عن املساعدات واهلبات 
املالية وغريها، وهنا قد يتساءل املتابع ما الذي تغري؟، وملاذا وصلت العالقات بني الدولتني حلالة من 

اجلمود السياسي؟.
الشك ان هناك تغريات كبرية أملت يف السياسات االقليمية لطريف العالقة أدت اىل إحداث تغيري يف 
حجم وطبيعة املصاحل واالدوار اليت تقوم بها السعودية يف املنطقة، فالسياسة اليت حتاول السعودية 

اجنازها يف املنطقة تتطلب اسناد مصري غري حمدود.
 ابتداءًا من ملف اليمن وسوريا وانتهاءًا بالصراع مع ايران وصواًل ملصاحل سعودية اخرى وصلت حد 
احراج مصر يف كثري من املسائل واهمها مسألة جزيرتي تريان وصنافري واليت رأى النظام السياسي 

املصري يف البداية بأنهما جزر سعودية، مما اوقعه يف حالة حرج داخلي كبري وازمة جديدة تضاف 
االوض��اع  نتيجة  السلطة  على  اص��اًل  الناقم  املصري  العام  ال��رأي  مع  والعالقة  الداخل  ازم��ات  اىل 

االقتصادية وبعض السياسات املتبعة.
السعودية يف  بالسياسات  يتعلق  فيما  االنسجام  عدم  من  واض��ح  بنوع  املصرية  املواقف  ج��اءت  كما 
التزم اجلانب املصري يف بعض االحيان الصمت وكان دائما يدعو اىل ضرورة احلل  سوريا، فقد 
السياسي واىل حماربة االرهاب يف سوريا، وهو موقف الخيتلف عن املوقف الروسي، بل جاء منسجمًا 
مع ما تطرحه موسكو، وقد جاء هذا االنسجام يف املواقف والرؤى بني الرئيس املصري والرئيس 
الروسي بعد زيارات متبادلة بينهما واليت ادت اىل توثيق الصالت السياسية واالقتصادية فضاًل عن 

العسكرية.
ولكن بالرغم من كل ذلك فان االجتاهات املستقبلية للعالقات السعودية-املصرية قد يسهل فهمها من 
خالل إدراك ان حجم االموال اخلليجية والسيما السعودية يف السوق املصري كبرية، كما ان العمالة 
املصرية يف اخلليج حتظى بنوع من التفضيل، ولعل حاجة مصر االقتصادية لألموال اخلليجية وعدم 
قدرة دول اخلليج عن التخلي عن مصر حملدودية اخليارات وخوفًا من حتول مصر للمحور الروسي 

االيراني، يفرض على الدولتني الوصول اىل حلول وسط وهذا ما ميكن توقعه يف االيام القادمة. 

بعضها(،  )يف  سلمية  ضخمة  احتجاجية  كحركات  العربي  الربيع  ظهر 
انطلقت يف بعض البلدان العربية خالل أواخر عام 2010 ومطلع 2011، 
متأثرة بالثورة التونسية اليت اندلعت وجنحت يف اإلطاحة بالرئيس السابق 
العابدين بن علي(، وهناك أسباب أساسية عديدة هلذه االنتفاضة  )زين 
منها، انتشار الفساد والركود االقتصادّي وسوء األحوال املهَعيشية، إضافة 
إىل التضييق على احلريات العامة واخلاصة، وضعف املشاركة السياسية 

وعدم نزاهة االنتخابات يف معظم البالد العربية، واالنتهاك األمين.
ث���ورات م��ض��ادة وحم���اوالت ه��ي الستعادة  وان م��ا حي��دث حتى االن م��ن 
السابقة، وان األسباب اليت قادت إىل ثورات  القدمية مواقعها  األنظمة 
الربيع العربي عام 2011، ال زالت موجودة بل وازدادت تطرفا وتصلبا، 
كانت  الرئيسية  العربي  الربيع  ث��ورات  إن هدف  وه��ذه األسباب هي: 1- 
حتسني األوضاع االقتصادية املتدهورة، كذلك األوضاع االجتماعية، ولكن 
ن��رى أي تغيري  ال��ث��ورات مل  تلك  أكثر م��ن مخ��س س��ن��وات على قيام  بعد 
يف تلك األوض��اع وهي ليست يف أفضل أحواهلا اآلن، بل أنها تتجه إىل 
مزيد من التأزم، 2-سياسيا، ال يزال احلكم حمصورًا يف كثري من األحيان 
على  للرد  كسابقاتها  العربية  األنظمة  ومتيل  والوراثة،  النخبة  نطاق  يف 
العامة،  احلريات  وتقييد  قبضتها  تشديد  طريق  عن  األمنية  التهديدات 
كما تقوم بتوجيه األموال املخصصة للتنمية السترياد األسلحة، يف حماولة 

لتحقيق أمان أسرع.
الثورات  العربي الذي كان قائدا هلذه  3- اإلحباط الذي أصاب الشباب 
لتحقيق طموحاتهم يف احلرية الرفاه، فقد انتشر الفساد املالي واإلداري 
بشكل ملفت للنظر ومبعدالت غري مسبوقة، بسبب عدم مكافحة الفساد، 
وغياب التنمية، وصعود قوى أخرى غري الشباب احتلت ما يفرتضون انه 
موقعهم يف القيادة والسلطة بعد الثورة، 4- ان الشباب العربي مييل إىل 
االحتجاج أكثر من املشاركة يف التصويت، وهو أقل إقباال على التصويت 
من املتوسط العاملي، وهم يفضلون املزيد من وسائل االحتجاج املباشرة 

واألكثر عنفًا.
5- مؤثرات خارجية حتاول إفشال ثورات الربيع العربي، وهي تشمل دول 
عربية وأجنبية على السواء، ففي الوقت الذي تبدي فيه الدول األجنبية 
سعادة علنية بالثورة والدميقراطية يف العامل العربي، إال أنها يف الكواليس 
تفرض شروطا على الدعم والقروض، هي اقسي من الشروط اليت كانت 
تفرضها قبل الثورات، وان األموال اخلارجية يتم توظيفها يف دول الربيع 

العربي لكن أيا منها ال يذهب إىل التنمية.
6- إن األنظمة السياسية السابقة ترك فراغا سياسيا كبريا بسقوطها، 
كما يف ليبيا ومصر، وذلك ألنها كانت متحكمة بكل شيء، وكانت املسؤولية 
الثورة مل تستطع  وان  األم��ور إىل مسارها،  إع��ادة  كبرية على خلفهم يف 

تثبيت نظام سياسي قوي حتى االن.

ثورات الربيع العربي 
هل تعود من جديد؟

عدنان الصالحي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

حمد جاسم محمد/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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دولي 

يف مقال قصري للكاتب واحمللل االمريكي 
)م��اي��ك��ل روب����ن( اخل��ب��ري ب��ش��ؤون ال��ش��رق 
األوسط نشره )معهد امريكان انرتبرايز( 
يف االول من شهر ديسمرب- كانون األول 
اجل�����اري، ح����اول ال��ت��ط��رق اىل ال��ص��راع 
االيراني-السعودي املتصاعد يف املنطقة، 
وتأثري هذا الصراع على الكورد العراقيني 

بشكل خاص، اذ جاء يف املقال:
“يف ال��س��ن��وات األخ�����رية، ات��س��ع��ت دائ���رة 
من  بالوكالة  االي��ران��ي  السعودي  الصراع 
ففي  البحرين،  ورمب��ا  اليمن  اىل  س��وري��ا 
سوريا حتارب جماميع املعارضة املدعومة 
م��ن ال��س��ع��ودي��ة ن��ظ��ام ب��ش��ار األس���د ال��ذي 
ت��دع��م��ه اي����ران م��ن خ���الل فيلق احل��رس 
الثوري االيراني ومتطوعي الباسيج وحزب 
اهلل اللبناني، اما يف اليمن فتشارك القوات 
الذين دربهم  السعودية يف قتال احلوثيني 
احلرس الثوري اإليراني وسلحتهم ايران، 
اعرتضت  فقدت  بالبحرين  يتعلق  وفيما 
احلكومة البحرينية شحنات اسلحة تابعة 
من  ومنعتها  االي���ران���ي  ال���ث���وري  ل��ل��ح��رس 
الوصول اىل املعارضة الشيعية الطائفية.

إي��ران  ب��ني  وال��ص��راع  التنافس  مت��دد  ان 
والسعودية اىل اقليم كردستان ليس أمرا 
الوقت  –يف  يعد  ال��ع��راق  ألن  مستغربا؛ 
هشة،  اس��رتات��ي��ج��ي��ة  منطقة  احل���اض���ر- 
االحت��ادي��ة،  حكومته  ضعف  من  يعاني  اذ 

وت��ش��ت��ت م���راك���ز ص��ن��ع ق�����راره ال��داخ��ل��ي 
الوطنية  هويته  وع��دم سيادة  واخل��ارج��ي، 
انسجام  وع���دم  ال��ف��رع��ي��ة،  اهل��وي��ات  على 
وحكومة  االحتادية  احلكومة  بني  املواقف 
املصاحل  تقاطع  بسبب  ك��ردس��ت��ان  اقليم 
وع��دم وج��ود رؤي��ة م��وح��دة حن��و املستقبل 

بني اجلانبني.
ك���ل ه����ذه امل����ؤش����رات ال��ع��راق��ي��ة مسحت 
جل�����واره االق��ل��ي��م��ي ب��ال��ت��دخ��ل يف ش��ؤون��ه 
على  مكاسب  حتقيق  اج��ل  م��ن  الداخلية 
حساب العراقيني حتت شعارات متعددة، 
ال��ك��ورد  ان  اىل  روب���ن  السيد  اش���ارة  وان 
س��ي��ك��ون��ون س���اح���ة ل��ل��ص��راع االي���ران���ي-
السعودي أمر يتطلب من الكورد العراقيني 
ان يأخذوه باحلسبان، ال سيما يف مرحلة 
ما بعد داعش اليت توشك على االقرتاب، 
هذا  م��ن  ج��دار محاية  للكورد  يكون  ول��ن 
الصراع االقليمي اال العراق الذي حيتاج 
ت��ع��زز وح��دة  منهم اىل م��واق��ف واض��ح��ة 
قراره السياسي واالمين ومتاسكه الثقايف 
واالج��ت��م��اع��ي، ف��ع��راق ق���وي دمي��ق��راط��ي 
م��ت��م��اس��ك ه���و ال��ض��م��ان ال��وح��ي��د لشعب 

كوردي آمن ومستقر.
مقاله هو  روب��ن يف  السيد  ف��ات  ما  ولكن 
لوحدهم  يكونوا  مل  العراقيني  الكورد  ان 
ض��ح��اي��ا ال��ص��راع االي���ران���ي- ال��س��ع��ودي، 
بكافة  ال��ع��راق��ي  الشعب  اب��ن��اء  مجيع  ب��ل 

منذ  ال��ص��راع  هل��ذا  هم ضحايا  مكوناتهم 
غزو امريكا للعراق مطلع عام 2003 ورمبا 
قبل هذا التاريخ بوقت طويل، وما زاد من 
تأثري هذا الصراع السليب على العراقيني 
هو تلك املواقف اهلزيلة او املخادعة للقوى 
ال��ك��ربى وع��ل��ى رأس��ه��ا ال���والي���ات املتحدة 
فمشروع  العراقي،  امللف  مع  التعامل  يف 
واملتماسكة  القوية  العراقية  ال��دول��ة  بناء 
م��ط��روح��ا بشكل جدي  يكن  ان��ه مل  ي��ب��دو 
على طاولة زعماء القوى الكربى، يضاف 
اليه تقاطع املصاحل احلاد بينهم مما عقد 
مشروع  وارب��ك  العراق،  يف  الوضع  كثريا 
بناء الدولة لصاحل مشاريع فئوية وحزبية 
وط��ائ��ف��ي��ة غ���ري م��ت��م��اس��ك��ة ت��ع��ت��اش على 

حساب املصلحة العليا للعراق.
ان���ط���الق���ا مم���ا ت���ق���دم ل���ن ي��ه��ن��أ ال���ك���ورد 
بقية  يهنأ  ل��ن  كما  بلدهم  يف  ال��ع��راق��ي��ني 
املكونات االخرى، وسيكون  مواطنيهم من 
اجلميع ضحايا ووقود لنريان الصراعات 
االق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة م��ا مل ي��ل��ت��ف��وا ح��ول 
مشروع واضح للدولة العراقية ميتلك من 
ومقوماته  الذاتية  مناعته  عناصر  داخله 
بالشأن  والدولي  االقليمي  للتدخل  ردع��ه 
ال���ع���راق���ي، ف��ه��ل ب����ات ال��ع��م��ل ع��ل��ى ه��ذا 
املشروع قريبا أم الزال العراقيون حباجة 
اجل  م��ن  أكثر  أط��ول وضحايا  وق��ت  اىل 

ادراكهم هلذه احلقيقة؟.

هل سيصبح االكراد ضحية حرب 
بالوكالة بني إيران والسعودية؟

مستقبل الدور الصيني يف النظام الدولي
ان الصني متتلك مقومات قوة مقرتنة مبقومات قدرة يف ادارة عناصر قوتها تؤهلها ألداء دور فاعل 
يف النظام الدولي، فهي متتلك اقتصاد متقدم ومستقر حيقق نسبة منو االعلى يف العامل ففي االعوام 
من 2013 اىل 2015 ظلت نسبة النمو مستقرة نسبيًا عند حدود 7%، فضال عن ذلك اذ ما اضيف 
قدراتها  عن  اما  دوالر،  ترليون   11 يقارب  ب����ما  يقدر  وال��ذي  االمجالي  القومي  الناتج  حجم  هلذا 
العسكرية فبالرغم من التعتيم املتعمد من قبل الصني حول حجم القدرات العسكرية اال ان اخلرباء 
يتوقعون بانها تنفق كميات كبرية من ناجتها القومي على عمليات التحديث يف اجليش الصيين، وان 
هناك عمليات مستمرة إلنتاج وتطوير اسلحة ومعدات متطورة ويف خمتلف الصنوف القتالية، يضاف 
بعدد  مقارنة  استثنائي  استقرار  حالة  ينتج  واستقراره  الصيين  السياسي  النظام  قوة  ان  ذلك  اىل 
سكان يصل ألكثر من مليار وثالمثائة نسمة والذي يفرض صعوبات مجة يف عملية ادارته وتوفري 

املستلزمات احلياتية اليت حيتاجها.
وبالرغم من عناصر القوه اليت ذكرناها وعناصر قوة اخرى، اال ان هنالك تساؤالت عديدة تطرح 
تريده الصني؟ هل احملافظة على  الذي  الدولي، فما  النظام  حول مكانة الصني وماهية دوره��ا يف 
الوضع القائم على االحادية القطبية املقرتن بسيطرة الواليات املتحدة االمريكية، اما انها تسعى اىل 

تعديل ميزان القوى يف النظام الدولي؟.

لإلجابة على هذه التساؤالت وغريها جيب ادراك حقيقة مفادها ان الصني يف املستقبل البد ان تكون 
احد العناصر االساسية يف السياسة الدولية ويف ادارة النظام الدولي، فاملتابع للشأن الصيين يرى 
بان نظرية الصعود السلمي للصني او الصعود املنظم اهلادئ هو اقرب ما ميكن وصف حالة الصني يف 
الوقت احلاضر، فهي تتبع سياسات هادئة وهادفة تقوم على فكرة انتشار املصاحل، فالصعود الصيين 
يف الوقت احلاضر جاء كحالة طبيعية، فالبعض يعد الصني قوى دولية كربى تعديلية والبعض االخر 

يعدها قوة اقتصادية متمنعة عن اداء دور سياسي يف النظام الدولي.
فشكل النظام الدولي القائم على االحادية القطبية يشهد حالة تراجع وتغري يراه البعض بانه حالة 
طبيعية حتمية، فالواليات املتحدة اليت تهيمن على مفاصل هذا النظام تشهد حالة تراجع يف بعض 

عناصر القوة السيما االقتصادية وعدم قدرة على احتكار عناصر القوة املتعلقة بالتكنولوجيا.
ويبدو ان سعي الواليات املتحدة يف منع ظهور قوى منافسه هلا يف النظام الدولي قد يشهد انتكاسة 
كبرية، فكثري من الدول ويف مقدمتها الصني استطاعت ان جتد الوسائل والبدائل لتحقيق اهدافها 
متجاوزة بذلك سعي الواليات املتحدة احلثيث يف الوقوف يف وجهها كقوة منافسة يف النظام الدولي 

على املستوى االقتصادي والتكنولوجي. 

خفة وزن ال��رص��اص، مل متنع م��ن ثقل احل���دث، ال��ذي ع��اد اىل اذه��ان 
والشعبني  البلدين  بني  للعالقات  السليب  امل��وروث  تداعيات  كل  الفريقني 
اخلانقة،  حلقاتها  اخ��ر  الروسية  املقاتلة  الطائرة  إس��ق��اط  كانت  ال��يت 

والسؤال االن من املستفيد من حادث االغتيال؟.
ستصعد  كونها  احل���ادث  ه��ذا  م��ن  املستفيد  روس��ي��ا  ان  البعض  ق��ال  اذا 
امتصاص غضبها،  اجل  من  معارضة  دون  والتدخل يف سوريا  اهلجمات 
سيغيب عنا االهانة اليت تعتربها الدولة اذا اغتيل مواطن من رعاياها، 
فكيف احلال اذا كان املواطن هو مبعوث بدرجة سفري، لدولة مثل روسيا 

االحتادية يف عهد بوتني ويف بلد خصم، وبسهولة كبرية.
ومن ثم هل كانت روسيا ختشى املعارضة الرتكيا؟، اجلواب هو كال، اما 
اذا قيل ان اردوغ���ان راع��ي هل��ذا االع��ت��داء ف��ان ه��ذا السيناريو مستبعد 
وام��ن  الرتكية  ال��دول��ة  األم��ين يسجل ض��د  ان ه��ذا اخل��رق  ايضا بسبب 
الدبلوماسية،  للحماية  الدولية  فينا  معاهدات  واح���رتام  الدبلوماسيني 
الدولية  والسياسي يف احملافل  واملعنوي  األدب��ي  اإلح��راج  كم  ناهيك عن 
اضافة اىل ضرورة اعادة النظر مبجمل منظومتها األمنية واالستخبارية 

وضرورة تقديم التنازالت احلقيقية للدب الروسي خشية من خمالبه.
والتنظيمات  ااٍلره����اب  ه��و  احل���ادث  ه��ذا  م��ن  االول  املستفيد  ان  اعتقد 
عن  يبحث  وسلوكه  ااٍلره��اب  فكر  ان  التالية:  لألسباب  وذل��ك  اجلهادية، 
االضواء وان يبقى متصدر لعناوين األنباء وهذا ما حققه اغتيال السفري، 
البعد  اض��رب،  ان  انا هنا موجود وميكنين  العريض  وباخلط  يقول  فإنه 
السفري  ومقتل  ض��رورة  االنتقام  ان  التنظيمات  ه��ذه  ق��ادة  يعترب  الثاني 
الروسي يتناغم مع العقلية الثأرية لإلرهاب، ال سيما مع الدور الروسي 
املتصاعد يف امللف السوري على املستويات العسكرية واألمنية والسياسية 

وحتى االقتصادية.
البعد الثالث هو تشجيع مثل هذه االعمال الفردية من قبل القوات األمنية، 
فعند متابعة العمليات اإلرهابية نراها تكرر ويتعلم الالحق من السابق وان 
)اسرتاتيجية الذئاب املنفردة( اليت دعى هلا قادة تنظيم داعش ويقصدون 
العسكريني  اىل  املدنيني  من  انتقلت  ما  اذا  املفاجأة  الفردية  العمليات 
السفري )حنن  قاله قاتل  ملا  تذكرنا  سيكون تصعيدا خطريا، السيما مع 

عاهدنا حممد على اجلهاد( وصرخات )اهلل اكرب( والثأر ل.
لب، اما البعد الرابع فهو نفسي لداخل التنظيم ال سيما تنظيمات داعش 
اليت بدأت تتداعى بعد خسارة حلب وانهزامات املوصل، ان التنظيم يتغذى 

بدم اخلصم واذا جف الدم ميوت التنظيم.
االسد هو املستفيد الثاني من اغتيال السفري الروسي، فقد ضمن تدخل 
دولة املغدور القوي وتأييد شعيب من داخل روسيا هلذا التدخل، ان صوت 
الرصاصات وصرخات القاتل، هي عالمة فارقة يف تأريخ هذه املنطقة 

اليت طاملا كتب تارخيها برصاص البنادق او بسرف الدبابات. 

حني نكتب التاريخ 
بالرصاص

عرض: د. خالد عليوي العرداوي 

د. محمد ياس خضري/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. غسان السعد/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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دائمًا ما حيث اإلسالم يف اغلب مصادره 
أو حديث  أية قرآنية  إن كانت  التشريعية 
الوسطية واالعتدال يف اغلب  نبوي، على 
ذلك  م��ن  يستثنى  م��ا  إال  احل��ي��اة  مناحي 
فاإلسالم حيبذ  باتًا،  حكمًا  ال��ذي حيتاج 
حتى  ومنهجًا  أسلوبا  ويتخذها  الوسطية 
ع��ل��ى امل��س��ت��وى األخ����الق����ي، ح��ي��ث ي��ذك��ر 
حممد  الشيخ  السعادات”  “جامع  صاحب 
مهدي النراقي “إن لكل فضيلة حدًا معينًا، 
والتجاوز عنه باإلفراط او التفريط يؤدي 
إىل الرذائل، فالفضائل مبنزلة االوساط، 
والرذائل مبثابة االطراف، والوسط واحد 
ال��ت��ع��دد، واالط�����راف غري  يقبل  م��ع��ني ال 
وصف  من  الرغم  وعلى  ع���ددا.”  متناهية 
االق��ت��ص��اد ب��ع��ص��ب احل���ي���اة وُي���ع���د ه��دف��ًا 
رئ��ي��س��ي��ًا يف ب��ع��ض االن��ظ��م��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
ي��ع��د س���وى وس��ي��ل��ة يسعى من  ان���ه مل  إال 
ل��ل��وص��ول ع��ل��ى مبتغاه  خ��الهل��ا االن���س���ان 
الديانات السماوية  تتبناه  النهائي هذا ما 
ب��ي��ن��ه��ا االس�������الم، ح��ي��ث مل يطفح  وم����ن 
االس���الم اىل م��غ��ادرة امل��ادي��ات واجل��ن��وح 
حاول  وامن��ا  مطلق  بشكل  املعنويات  حنو 
حالة  يف  إذ  بينهما،  والتقريب  االنسجام 
اىل  االم��ر  بينهما سيؤول  االنسجام  عدم 
هو  بينها  من  واالقتصاد  امل��ادي��ات  انهيار 
املعين يف هذا املقال، من ناحية، وحصول 
االضطراب والقلق من ناحية اخرى، حيث 

كتابه  ال��ش��ريازي يف  السيد حممد  اش��ار 
االجتماعية  “ان احلاالت  “االقتصاد” اىل 
كلها  وغ��ريه��ا  واالق��ت��ص��ادي��ة  والسياسية 
تبنى على االسس النفسية لالمة، فإذا مل 
وبني  النفسية،  االس��س  بني  انسجام  يكن 
التذبذب  ب��ني  االم���ة  االم���ور ص���ارت  تلك 
وال����ت����أرج����ح. االس�������الم ي���دف���ع ب��اجمل��ت��م��ع 
االسالمي اىل تبين الوسطية اليت تعين-

حسب ما يراها حممد شوقي الفنجري يف 
االسالمي- االقتصاد  يف  الوسطية  كتابه 

االعتدال واملالئمة ليست وسطية حسابية 
إذ  نسبية،  اجتماعية  وسطية  بل  مطلقة 
االع��ت��دال ه��و مس��ة االس���الم واسلوبه يف 
ك��ل ن��واح��ي احل��ي��اة. حيث يعتمد االس��الم 
مبدأ “ال افراط وال تفريط” و”ال ضرر وال 

ضرار” يف احلياة االقتصادية.
يعد  موضعه  غ��ري  واالق��ت��ار يف  البخل  ان 
السلبية  االث��ار  عن  فضاًل  اخالقية  رذيلة 
ال���يت حت��ص��ل يف اجمل��ت��م��ع م��ن اخن��ف��اض 
واخنفاض  البطالة  وان��ت��اج  العمل  ف��رص 
ال���دخ���ول وزي�����ادة ال��ف��ق��ر وه����ذا م��ا يدفع 
كالسرقة  االجتماعية  املشاكل  ظهور  اىل 
هذا  والقتل...إخل،  واالختالس  واالحتيال 
ما يدفع بالدولة اىل املزيد من االنفاق حنو 
اجلانب االمين ملعاجلة ومنع هذه املشاكل، 
إذ ان هذا االخري يعد أحد عناصر مناخ 
راس  ان  معروف  حيث  املهمة  االستثمار 

االماكن  عن  يبحث  ما  ودائمًا  جبان  امل��ال 
والتقتري  البخل  حُيبذ  ال  االس��الم  اآلمنة. 
ف��ض��اًل ع��ن االك��ت��ن��از “وهَالَّ����ِذي����نهَ يهَ��ْك��ِن��ُزونهَ 
ِبيِل اهللَِّ  ةهَ وهَالهَ ُيْنِفُقونهَههَا يِف سهَ بهَ وهَاْلِفضَّ ههَ الذَّ
اٍب أهَِليٍم” سورة التوبة،)34(،  ْرُهْم ِبعهَذهَ بهَشِّ فهَ
واجتماعية  اقتصادية  اثار  االكتناز  يرتك 
وخيمة على اجملتمع، حيث اليزال الذهب 
مهمة  واجتماعية  اقتصادية  مكانة  حيتل 
يف الوقت احلاضر، خصوصًا عند حدوث 
االزم����ات امل��ال��ي��ة ح��ي��ث يصبح ه��و امل��الذ 
اآلمن، اذ ارتفاع اسعار النفط على سبيل 
ال��دوالر، الن  املثال مقابل اخنفاض قيمة 
بالدوالر، هذا ما  النفط مقوم  الغالب  يف 
)ال���دوالر(  العملة  م��ن  اهل���روب  اىل  يدفع 
واالجت��اه حنو الذهب ألنه غالبًا ما يتسم 
ك���ان هناك  إذا  ب��ال��ك  ب��االس��ت��ق��رار، ف��م��ا 
قيمة  )اخن��ف��اض  الفرص  ه��ذه  يتحني  من 
فاإلسالم  الذهب(؟  حنو  واالجت��اه  العملة 
والتحكم  االح��ت��ك��ار  ملنع  االك��ت��ن��از  ي��رف��ض 
اصحاب  وامر  اقتصاديًا،  الناس  مبصري 
االكتناز باإلنفاق كرهًا “وهَالهَ ُيْنِفُقونهَ ِإالَّ وهَُهْم 

” سورة التوبة، )54(. كهَاِرُهونهَ
املشرتك  العيش  لنا  تضمن  فالوسطية 
االقتصادي  والتوازن  االستقرار  وحتقيق 
واالج���ت���م���اع���ي وح���ت���ى ال��س��ي��اس��ي وه���ذا 
مستوحى من املقولة “ال تكن صلبًا فُتكسر 

وال رطبًا فُتعصر”.

الوسطية يف 
االقتصاد اإلسالمي

الجديد املعتاد ومسار اسعار النفط
بعد عامني من االنهيار شهدت اسعار النفط مؤخرا بعض االستقرار عند مستويات 50 دوالر للربميل، مع 
ذلك ال يتوقع ارتفاع اسعار النفط اىل مستوياتها السابقة مستقبال. دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي 
العام  املتغريات اليت تعيق تعايف االسعار اىل مستويات ما قبل االنهيار يف منتصف  رصدت عددا من 
الصاعدة  االقتصادات  االقتصادي يف  النمو  وتباطؤ  الصخري  النفط  انتاج  املتغريات  2014. ومن هذه 

واجلهود املبذولة دوليا لتخفيض انبعاثات الكربون. 
1-إمدادات النفط “اجلديدة”

حبسب دراسة الصندوق )#( فان تدفق النفط الصخري قلب موازين اسواق النفط اخلام مؤخرا، فقد 
ساهم االنتاج املذهل )وغري املتوقع( آلبار النفط الصخري يف احداث ختمة كبرية يف املعروض العاملي. 
ورغم قرار اوبك يف العام 2015 بعدم تقليص مستويات االنتاج وانهيار اسعار النفط بشكل حاد )موجة 
اهلبوط الثانية(، فقد كانت استجابة انتاج النفط الصخري بطيئة، مما ساهم يف بقاء ختمة املعروض 
وقوض توقعات اخلرباء خبروج النفط الصخري من االسواق حال تدهور اسعار النفط بفعل ارتفاع كلف 

انتاج هذا النوع من النفط. 
2- تراجع الطلب “اجلديد” على النفط

زي��ادة   2015 العام  شهد  وق��د  االس��ع��ار،  مستويات  اساسي يف حتديد  عنصر  النفط  على  الطلب  ميثل 

ملحوظة يف معدالت الطلب العاملي على النفط اخلام قاربت 1.8 مليون برميل يوميا، اال ان هذه الزيادة 
النفط بشكل كبري مما حفز  العاملي وامنا نتيجة هلبوط مستويات اسعار  مل تنجم عن تعايف االقتصاد 
العديد من البلدان املتقدمة والصاعدة على زيادة خمزوناتها من النفط اخلام حتسبا الرتفاعات مستقبلية 
يف االسعار. ويرى )Rabah Arezki & Akito Matsumoto( ان نسبة كبرية من الزيادة املتحققة 
النفط تعود اىل هبوط االسعار ال اىل زيادة الدخل، ونظرا اىل وجود طاقات  العاملي على  يف الطلب 
استيعابية حمددة ملخزونات النفط اخلام فمن املتوقع ان تعتمد زيادة الطلب يف املستقبل على افاق منو 

االقتصاد العاملي.
3- اتفاق باريس “اجلديد”

على املدى املتوسط والطويل، ختيم على آفاق الطلب النفطي العاملي آثار التحول عن النفط وغريه من 
أنواع الوقود األحفوري صوب الطاقة البديلة واملتجددة، وإن كان اخنفاض أسعاره قد يؤخر هذا التحول. 
وسيلزم أيضا إجراء تغيريات كبرية يف سياسات الطاقة يف االقتصادات املتقدمة والصاعدة لكي حتقق 
األهداف اليت حددها مؤمتر باريس املعين بتغري املناخ يف ديسمرب 2015، مع ضرورة أن يظل جانب كبري 
من احتياطيات النفط يف باطن األرض وغري حمروق. وال يؤدي غياب الوضوح بشأن اإلجراءات احملددة 

الالزمة لتحقيق هذه األهداف إال إضافة املزيد من عدم اليقني بشأن آفاق الطلب على النفط.

سعر  أق��ل  وه��و  لألونصة،  دوالرًا   1051 لتبلغ  الذهب  أسعار  اخنفضت 
للذهب منذ ستة أعوام، اذ مل يشهد الذهب اخنفاضًا من مثل هذا القبيل 
منذ فرباير/شباط عام 2010، عندما بلغ سعر األونصة 1045 دوالرًا، 
عند  الذهب  ش��راء  على  بكثافة  املستثمرون  يقبل  العادية  األوض��اع  ويف 
اخنفاض أسعاره وعندما يشعرون بالتوتر، لكن هذا ال حيصل هذه املرة، 
وهجمات  األسهم  أسعار  على  املكثف  اإلقبال  منها  عوامل  عدة  فهنالك 

باريس مل يساعدا على وقف االخنفاض بأسعار الذهب.
ولكن ملاذا تناقص اهتمام املستثمرين بالذهب؟ اجلواب بسيط، إذ يعمل 
املستثمرون على شراء الذهب عند شعورهم باخلوف، فقد شهدت األسواق 
األمريكية منوًا مبقدار 3.5 يف املائة بالناتج اإلمجالي احمللي، ورغم أن 
هذه األخبار قد تبدو طيبة عند النظر إىل أسواق البورصة األمريكية، 
خاصة مع تزايد سعر الدوالر، إال أن هذا يؤثر بأسعار الذهب والفضة 
املرتبطة بالعملة األمريكية، فاخنفاض سعر اليورو، على سبيل املثال يف 
األسواق األوروبية، يرفع من قيمة الذهب لدى املستثمرين العامليني، لذا 
فإن “احملرك األساسي ألسعار الذهب هو قوة الدوالر األمريكي”، وفقًا ملا 
 ”RBC Capital Markets“ قاله الباحث يف املعادن الثمينة يف شركة

جوج جريو.
إن  الذهب  ش��راء  على  اإلقبال  يعاودون  قد  املستثمرين  بأن  يرى جريو 
اإلقبال  يتزايد  أن  وميكن  لألونصة،  دوالر   1100 أسعاره عن  اخنفضت 
على الفضة إن بلغ سعر األونصة 15 دوالرًا، وأضاف: “مع هذه النظرة 
سنتوقع  بأننا  القول  ميكنين  الذهب،  أسعار  يف  انتشرت  اليت  السلبية 
احملللني  ملديرة  آخر  رأي  هنالك  ولكن  قريبًا،  بأسعاره  طفيفًا  ارتفاعًا 
االقتصاديني باملعادن يف شركة “CPM Group” مو لي، اليت ترى، بأنه 
يوجد هنالك جمال الخنفاض أكرب يف أسعار الذهب والفضة”، وأضافت 
بوجود “احتمال كبري” باخنفاض الذهب عن معدل 1100 دوالر لألونصة، 
وحتى عن احتمال بلوغ هذا الرقم حلوالي 1000 دوالر لألونصة الواحدة 

من املعدن الثمني.
باألسعار منذ هذه  أكرب  يتوقعون اخنفاضًا  إنهم  يقولون  معظم اخل��رباء 
النقطة، حتى أن أحد املختصني يف الذهب أشار إىل احتمالية اخنفاض 
حصل  بسيط  تعايف  هناك  ان  اال  ل��ألون��ص��ة،  دوالرًا   350 ليبلغ  سعره 
يف  مستوياته  أعلى  الذهب  المس  اذ  احلالية،  الفرتة  يف  الذهب  لسعر 
الذي  عاما   14 يف  مستوى  أعلى  من  ال���دوالر  هبوط  بعد  أسابيع  أربعة 
باملئة   1.3 الفورية  املعامالت  يف  الذهب  وصعد  سابق،  وق��ت  يف  سجله 
إىل 1178.36 دوالر لألوقية )األونصة(. والمس 1178.62 دوالر لألوقية 
وهو أعلى مستوى منذ السابع من ديسمرب، كما قفز الذهب يف العقود 
األمريكية اآلجلة 1.2 باملئة إىل 1178.50 دوالر لألوقي، واخنفض مؤشر 
الدوالر الذي يقيس أداء العملة األمريكية مقابل سلة عمالت 0.7 باملئة 

إىل 102.030.

ملاذا هوت أسعار 
الذهب عامليًا؟

حامد عبد الحسني الجبوري 

د. حيدر حسني آل طعمة 

اقتصاد وتنمية
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من  متتابعة  ف��رتات  ومنذ  البلد  يعاني 
انعدام يف توازن البيئة االجتماعية، بل 
حتاكي  فيه  االجتماعي  االستقرار  وان 
طبيعة اجملتمع الذي يستمد خصائصة 
اليت  والتقاليد  األع���راف  من  وطبائعة 
هذا  ن��واة  تشكيل  األول يف  امل��ؤث��ر  تعد 
اجملتمع ومن ثم الدين وباقي املتغريات 
األخ�����رى، وب��ال��يت تغيب ال��س��ي��اس��ة يف 
ماعدا  العراقي،  اجملتمع  هيئة  تشكيل 
ف���رتة ال��ن��ظ��ام ال��س��اب��ق، ال���يت إتسمت 
وتوجيهه  اجملتمع  على  الدولة  بسيطرة 

حنو املسار الذي وضعته هي،
التغري  وم��وج��ة   ،2003 ال��ع��ام  ومابعد   
السياسي  النظام  هيكل  يف  احلاصلة 
بنظر  األخ�����ذ  ي��ت��م  مل  واالق����ت����ص����ادي، 
األع���ت���ب���ار ط��ب��ي��ع��ة اجمل��ت��م��ع وض�����رورة 
تكوينه وتشكيله من جديد ليتناسب مع 
الظروف اليت مير بها البلد، اذ ازدات 
بسبب  واجملتمع  السياسة  بني  الفجوة 
الساسة  واخفاقات  السياسية  األزم��ات 
يف حت��ق��ي��ق م��ط��ال��ب اجمل��ت��م��ع ون��ق��ل��ه 
بالنسبة  احلال  وكذلك  أفضل،  ملستوى 
ل��الق��ت��ص��اد، ف��ص��ورت��ه امل��ب��ه��م��ه وغ��ري 

الواضحة مل تساعد أيضًا يف ذلك. 
والسؤال الذي ميكن أن يطرح هنا، هو 
ال��ت��وازن  حنقيق  االقتصاد  بإمكان  ه��ل 
االج���ت���م���اع���ي؟ واجل�������واب ع��ل��ى ذل���ك، 
ه��و ن��ع��م، ف��االق��ت��ص��اد ق����ادر م��ع باقي 

السياسية يف حتقيق  خاصة  املتغريات 
االس��ت��ق��رار وال���ت���وازن االج��ت��م��اع��ي يف 
البلد، وان كان السؤال األخر هو كيف 
ذلك ؟ فأن اجلواب يكون ، أنه لو تعمقنا 
العديد  أنه حيوي  لوجدنا  يف جمتمعنا 
من األخطاء واملشاكل اليت حتتاج اىل 
تصحيح ومعاجلة، فمثاًل حنن نعاني من 
فعلى  اجملتمع،  يف  كبرية  تشوه  مشكلة 
الطلبة  إقبال  نفسر  مب��اذا  املثال  سبيل 
ال��دراس��ة االع��دادي��ة على اجملموعة  يف 

الطبية دون سواها.
ان  قبل  اقتصادي  لذلك  احلافز  اليس 
مباشر  التعيني  ك��ون  اجتماعي،  يكون 
مضمون، فلو فرضنا انه لو يكن هناك 
تعيني مباشر خلرجيي كلية الطب، فهل 
سنشهد ذات االقبال على كليات الطب 

؟!.
ومن ناحية أخرى لو كان حيظى خرجيي 
كليات الرتبية او االدارة واالقتصاد اليت 
العالي  املستوى  ذات  الكليات  من  تعد 
بفرصة  ال��ع��امل  ال��ص��ع��ب يف  وال��ق��ب��ول 

التعيني املباشر.
ب��ال��ق��ب��ول يف  ي��ف��ك��ر  ه��ل سنشهد أح���د 
كلية الطب مثال ؟ واجل��واب، اعتقد ان 

الوضع سيكون خمتلف بالتأكيد .
وبشراهه  التوجه  يف  التشوه  ه��ذا  وم��ع 
الطبية، والذي يف كثري  على اجملموعة 
عامة  اجتماعية  رغ��ب��ة  ع��ن  ن��اج��م  منه 

تقتل  نفسه،  بالطالب  خ��اص��ة  الذات��ي��ة 
االبداع يف داخله.

 اذ سيكون عبارة عن اداة تنفذ رغبات 
شخصيته،  تكوين  يف  واجملتمع  االه��ل 
اليت من املفروض ان تكون مستقلة على 

االقل يف حتديد مستقبله.
االق��ت��ص��اد يف حتقيق  ي��أت��ي دور  وه��ن��ا 
ت��ف��ع��ي��ل  ال������ت������وازن يف ذل��������ك، وع������رب 
االقتصاد يف  دور  األم��ر  على  القائمني 
اخلاص  القطاع  دور  فتقعيل  اجملتمع، 
وامل��ش��روع��ات وال��ش��رك��ات س��ريف��ع من 

شأن االقتصاد من جديد.
العامل،  بقية دول   مثلما هو احل��ال يف 
هذه الدول اليت أدركت أهمية االقتصاد 
يف حتقيق التوازن يف جمتمعاتها وعرب 
ب��واب��ات��ه امل��خ��ت��ل��ف��ة يف ت��ن��ظ��ي��م األس���رة 
وجعله  الضرائب  عرب  اجملتمع  وتطويع 

يقدس العمل من خالل األجر،
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت��ص��ادي��ة حققت   وع���رب 
يرتقي  وب��ال��ت��ق��دم  تقدمها  اجمل��ت��م��ع��ات 

اجملتمع.
كثري  االقتصاد  على  فاملعول  وبالتالي 
االجتماعية  اآلزم���ات  من  كثري  حل  يف 

يف البلد.
وع��ل��ي��ه جي��ب ع��ل��ى ال����دول ان تفكر يف 
وه��ذا  االق��ت��ص��اد،  دور  تنشيط  كيفية 
هناك ختطيط صحيح  يكن  مامل  اليتم 

وسليم لذلك .

دور االقتصاد يف تحقيق التوازن 
االجتماعي

االرض ملن عمرها: اسلوب اقتصادي ناجح
من املعروف اقتصاديًا ان االرض هي احدى عناصر االنتاج املشرتكة اليت تدخل يف اي عملية انتاجية 
بكافة انواعها واشكاهلا، ليس هذا فحسب بل هي احد املوارد املهمة يف البناء االقتصادي، إذ حتتوي 
يف باطنها على الثروات املعدنية واملياه اجلوفية والطاقة احلرارية، فضاًل عن سطحها املتمثل بالرتبة 
ينبت  وما  وانهار،  وحب��ريات  وحب��ار  عليها من حميطات  اليت جتري  واملياه  واشكاهلا  انوعها  بكافة 
عليها من نبات وتعيش عليها احليوانات، اليت يعيش عليها االنسان، فاألرض بكل مواردها الباطنية 

والسطحية متثل االساس اليت تسري احلياة البشرية.
الدول اليت تعاني من صغر االرض تقوم بزيادة مساحتها عن طريق الشراء من الدول اجملاورة وزيادة 
االعباء اليت يتحملها املواطن واملستثمر ضمن تلك الدولة صاحبة االرض الصغرية، ويف ظل اخنفاض 
املستوى االقتصادي للمواطنني سيحصل توزيع جغرايف بني املواطنني على اساس الثراء وليس على 
لن  املواقع يف حني  املرتفع يستطيع ش��راء االرض يف أفضل  الدخل  اذ الشخص ذو  اس��اس احل��ق، 

يستطيع صاحب الدخل املنخفض ذلك.
لتلبية ما  بناء املصانع  النمو السكاني، هذه احلالة تؤدي اىل زيادة  صغر مساحة االرض مع زيادة 
حيتاجه السكان وزيادته، ويرتتب على زيادة املصانع زيادة االنبعاثات ومن ثم حصول مشاكل بيئية 

حتتاج اىل تكاليف اضافية ملعاجلتها. 

القانون رقم 53 لعام 1976 )قانون توحيد  العراق 80% من االراض��ي، ومبوجب  متلك احلكومة يف 
اصناف اراضي الدولة( مت توحيد صنف االراضي اململوكة للدولة تارخييًا، ومشل ذلك كل االراضي 
االمريية )االراضي اململوكة من قبل الدولة( املفوضة لالستخدام بالطابو واملمنوحة باللزمة )االراضي 
الزراعية العائدة اىل الدولة واليت متت السيطرة عليها مرة ثانية من قبل الدولة بعد تفتيت النظام 
االقطاعي عقب سقوط النظام امللكي يف 1958( واالوقاف )اراضي خاصة مملوكة من قبل االهالي 

وخمصصة لألعمال اخلريية ولكن حتت اشراف الدولة( ومت تسجيلها باسم وزارة املالية.
يف حني تعود ملكية املتبقي 20%من ارض العراق اىل االهالي واليت تستخدم يف اجملاالت السكنية 
كانت  إذا  بالك  فما  اراض��ي هلا،  بفعل عدم ختصيص  تنجز  هناك مشاريع حكومية مل  والزراعية. 
املشاريع تابعة للقطاع اخلاص؟ ومن االكيد ان عدم ختصيص االراضي وتسهيل اجراءات احلصول 

عليها أحد االسباب املعوقة ملعاجلة االزمات اليت يعاني منها العراق.
او ملن عمرها مع  اتباع اسلوب االرض ملن احياها  الناجح حلل تلك االزم��ات  لذا فاالسلوب واحلل 
مراعاة االمور التنظيمية وحتقيق العدالة ما بني االفراد يف احلصول عليها حبيث تضمن الدولة عدم 
احتكارها من قبل املستثمرين الكبار اي ال بد ان تعمل على محاية صغار املنتجني ليتم حتقيق العدالة 

ما بني االفراد لضمان ازالة العقبات واالزمات االقتصادية اليت تواجه اجملتمع.   

دائمًا ما نطالع يف نشرات االخبار والصحف واملواقع االلكرتونية مصطلحات 
واالقتصاد  املنظم  غري  واالقتصاد  املوازية  والسوق  امل��وازي  االقتصاد  مثل 
االسود واقتصاد اجلرمية واالقتصاد غري الرمسي واالقتصاد الثاني ...اخل 
من التسميات املختلفة، ومن أجل بيان هذا املصطلح سنحاول صهر كل هذه 
التسميات يف بوتقة ومسمى االقتصاد املوازي، من اجل تقريب الصورة اكثر 
عن هذا النوع من االقتصاد، اذ يعرف االقتصاد املوازي بأنه ))كافة االنشطة 
املولدة للدخل اليت التسجل ضمن حسابات الناتج القومي، اما لتعمد اخفاءها 
تهربًا من االلتزامات القانونية املرتبطة بالكشف عن هذه األنشطة، واما ان 
هذه االنشطة تعد خمالفة للنظام القانوني السائد يف البلد((. ومن التعريف 
الرئيسي  امل��ك��ون  هما  ي��ع��دان  جمالني  او  نشاطني  هناك  مث��ة  ان  لنا  يظهر 
لالقتصاد املوازي، األول منها هي تلك األنشطة القانونية املولدة للدخل اال 
اجلميع  عند  مايعرف  وهو  الدولة،  حسابات  منظومة  مسجلة يف  انها غري 
والذي تدخل يف نشاطه حبسب منظمة  املنظم(،  )االقتصاد غري  مبصطلح 
العمل الدولي مجيع الوحدات االقتصادية اليت تنتج السلع واخلدمات من اجل 
توليد الدخل والعمالة لالشخاص، واليت تعمل بدرجة متدنية من التنظيم، 
مع عدم فصل امللكية عن العمل واالدارة كعوامل اساسية لالنتاج ويغيب عنها 
التسجيل لدى الدوائر الرمسية. اما الثاني فيتمثل يف االنشطة االقتصادية 
غري القانونية واحملظورة وغري املسجلة يف حسابات الدخل القومي، بسبب 
طبيعة تلك األنشطة اليت التسمح بتسجيلها رمسيًا، وتعرف األنشطة من هذا 
النوع مبايعرف ب� )االقتصاد األسود(. اما فيما يتعلق بأثار االقتصاد املوازي 
مستويات  عند  االجنيب  الصرف  معدالت  تثبيت  فأن  الصرف.  اسعار  على 
ختتلف بصورة جوهرية عن معدالت الصرف احلقيقية يعد احد اخلصائص 
على  احملافظة  وب��ه��دف  النامية،  ال���دول  يف  االج��ن��يب  ال��ص��رف  لنظم  املهمة 
استقرار معدالت الصرف هذه، فأن احلكومات تقوم بفرض القيود بهدف 
ختفيف الضغوط على العرض احملدود من الصرف االجنيب، ومن اهم هذه 
القيود هو فرض قيود على تدفق رؤوس االموال اىل اخلارج، السيما يف حالة 
زيادة الطلب على النقد االجنيب يف مواجهة العرض احملدود منه، ويف ظل 
املوازية، بهدف  الفرصة ساحنة لربوز اسواق الصرف  تكون  الظروف  هذه 
توفري النقد االجنيب للمعامالت اليت نظام الرقابة على الصرف بتمويلها، 
غري ان السوق السوادء)املوازية(، غالبًا ماتعمل يف ظل اطار من احلرية فيما 
يتعلق بالعرض والطلب، لذلك ينظر البعض اىل معدالت الصرف السائدة 
يف السوق املوازية للنقد االجنيب على انها تعكس املعالت احلقيقية للصرف 
واليت جيب ان تسود يف غياب الرقابة على الصرف، وعليه فأن عمل هذه 
االسواق سوف ينعكس وبشكل كبري على االحتياطيات الدولية وتدفقات السلع 
واخلدمات واالصول من واىل خارج هذه الدول، ولذلك فأن فهم عمل هذا 

االسواق يعد من القضايا االساسية لرسم السياسات االقتصادية.

االقتصاد 
املوازي

إيهاب علي النواب 

اقتصاد وتنمية
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�� ال ميكن اعتبار انتخاب دونالد  نيويورك 
رد  املتحدة جمرد  للواليات  رئيسا  ترامب 
ف��ع��ل م��ن ال��ت��ي��ار ال��ش��ع��ب��وي امل��ت��ن��ام��ي ضد 
العوملة، فقد ميثل هذا أيضا نذيرا بنهاية 
النظام  بنهاية  أي   ���� األم��ري��ك��ي”  “ال��س��الم 
العاملي للتبادل احلر واألمن املشرتك الذي 
وضعت أسسه الواليات املتحدة وحلفاؤها 

بعد احلرب العاملية الثانية.
الواليات  بقيادة  العاملي  النظام  ذل��ك  ك��ان 
امل���ت���ح���دة س��ب��ب��ا ل��ت��م��ك��ني 70 ع���ام���ا م��ن 
االزدهار، وقام على أساس أنظمة موجهه 
صوب السوق تعتمد حترير التجارة وزيادة 
ح���رك���ة ال����رأمس����ال وس���ي���اس���ات م��الئ��م��ة 
ضمانات  تدعمها  االجتماعية  للرفاهية 
وال��ش��رق األوس��ط  أوروب����ا  أمريكية ألم��ن 
أخرى  وحتالفات  الناتو  خ��الل  من  وآسيا 

عديدة.
ومع ذلك قد يتبنى ترامب سياسات شعبوية 
احلماية  تدابري  على  تقوم  للعوملة  معادية 
وتعرقل التجارة وتفرض قيودا على حركة 
العمل والرأمسال، ولقد ألقى بالفعل ظالال 
من الشك على ضمانات األمن األمريكية 
أمريكا  حلفاء  سيجرب  إن��ه  بقوله  القائمة 
على أن يدفعوا مقابل مزيد من الدفاع عن 
أنفسهم. وإذا كان ترامب جادا يف تطبيق 
إدارت���ه  فستغري  أوال”،  “أم��ري��ك��ا  س��ي��اس��ة 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة اجل��ي��وس��ي��اس��ي��ة ل��ل��والي��ات 

واألحادية  االنعزال  صوب  لتتجه  املتحدة 
ومالحقة املصاحل الوطنية للبالد وحسب.

سياسات  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  تبنت  وح��ني 
القرن  وثالثينيات  عشرينيات  يف  مماثلة 
العشرين، ساعدت بذلك على غرس بذور 
سياسة  وك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة.  العاملية  احل���رب 
ف����رض ت���داب���ري احل���م���اي���ة ����� ال����يت ب���دأت 
بقانون مسوت هاولي للتعريفة اجلمركية 
 �� املستوردة  السلع  الذي ُفرض على آالف 
التجارية  ال��يت أشعلت احل��روب  ال��ش��رارة 
ال��ث��أري��ة وح����روب ال��ع��م��ل��ة، ال���يت فاقمت 
واأله��م يف  العظيم.  الكساد  أزم��ة  بدورها 
قامت  ال��يت   �� أمريكا  عزلة  أن  هو  األم��ر 
الواليات  ب��أن  مضلل  اعتقاد  أس��اس  على 
 �� حم��ي��ط��ان  آم���ن  بشكل  امل��ت��ح��دة حيميها 
مسحت ألملانيا النازية واليابان اإلمربيالية 
بشن حرب عدوانية وتهديد العامل بأسره. 
ديسمرب/ هاربر يف  بريل  على  وباهلجوم 

وج���دت   ،1941 ع����ام  م���ن  األول  ك���ان���ون 
املطاف  نهاية  نفسها يف  املتحدة  الواليات 

هَة على رفع رأسها من الرمال. جُمربهَ
وال��ي��وم أي��ض��ا، ق��د تفضي ع��ودة ال��والي��ات 
واق��ت��ص��اره��ا على  ال��ع��زل��ة  امل��ت��ح��دة إىل 
م��الح��ق��ة م��ص��احل��ه��ا ال��وط��ن��ي��ة إىل ن��زاع 
االحت��اد  وي��ب��دو  امل��ط��اف.  نهاية  كوكيب يف 
تفكك  ال��ي��ورو يف حالة  ومنطقة  األوروب���ي 
بعني  األخ��ذ  دون  وحتى  اآلن  منذ  بالفعل 

االع��ت��ب��ار اح��ت��م��ال ان��ف��ص��ال أم��ري��ك��ا عن 
أوروب��ا، وبشكل خاص يف أعقاب تصويت 
االحتاد  من  اخل��روج  على  املتحدة  اململكة 
األوروب������ي يف ي��ون��ي��و/ح��زي��ران امل��ن��ص��رم 
واالس��ت��ف��ت��اء ال��ف��اش��ل يف إي��ط��ال��ي��ا ح��ول 
اإلصالحات الدستورية يف شهر ديسمرب/

كانون األول. وقد يشهد عام 2017 فضال 
ع���ن ذل����ك ص���ع���ود األح�������زاب ال��ش��ع��ب��وي��ة 
املناهضة  اليمينية  أو  اليسارية  املتطرفة 
ألوروبا لسدة السلطة يف فرنسا وإيطاليا، 
ورمب��ا يف أج���زاء أخ��رى م��ن أوروب���ا، وإذا 
األمريكية  املظلة  تدرجييا  أوروب���ا  فقدت 
ألم��ن��ه��ا، ف��ل��ن يفيد ه���ذا أح���دا أك��ث��ر من 

الرئيس الروسي فالدميري بوتني.
وب���رغ���م ذل�����ك، ت��ظ��ل ال����والي����ات امل��ت��ح��دة 
كوكبية  ومالية  اقتصادية  ق��وة  األمريكية 
يف ع���امل م��رتاب��ط األج����زاء ب��ش��دة، ع��امل 
ُت����ِركهَ ب��ال ق��وة رادع���ة ف��س��وف تتمكن  إذا 
تهديد  من  املطاف  نهاية  يف  البلدان  ه��ذه 
االقتصادية  األساسية  األمريكية  املصاحل 
�� وبشكل  واخل���ارج  ال��داخ��ل  �� يف  واألمنية 
خ���اص إذا مت��ك��ن��ت م���ن ت��وس��ي��ع ق��درات��ه��ا 
ال��ن��ووي��ة وق��درات��ه��ا ع��ل��ى خ���وض احل���روب 
التاريخ على  اإللكرتونية. وتشهد سجالت 
أن: سياسات احلماية واالنعزالية و”أمريكا 
أوال” هي الوصفة املثلى لكارثة اقتصادية 

وعسكرية. 

امريكا أوال 
والصراع 

العاملي الحقا

هل تتسبب قوة الدوالر يف إشعال شرارة التدخل يف 2017
�� من املعروف أن جمموعة صغرية فقط من البنوك املركزية متتنع عن التدخل يف سوق  كمربيدج 
املرغوب.  أو توجيهها يف االجتاه  لتثبيت استقرار أسعار صرف عمالتها  العمالت األجنبية  صرف 
تكون  الفائدة حبيث  أسعار  تصوغ سياسات  ما  كثريا  فإنها  مباشر،  بشكل  تتدخل  ال  عندما  وحتى 
متوافقة مع أهداف سعر الصرف. ونتيجة هلذا، فإن العمالت املعهَوَّمة حبرية نادرة نسبيا. وهذا خيلف 
عواقب مهمة على اجلهود اليت تبذهلا السلطات يف الواليات املتحدة يف مواجهة االرتفاع احلاد يف 

سعر صرف الدوالر.
عندما تهدد خسارة حمتملة أو فعلية للثقة يف الُعملة بالتسبب يف تدفقات كبرية من رأس املال إىل 

اخلارج.
يأتي التدخل عادة يف هيئة مبيعات من احتياطيات النقد األجنيب لتخفيف حجم أو سرعة اخنفاض 
القيمة. وُتعهَد خسائر االحتياطي اجلارية اليت يتكبدها بنك الشعب الصيين مثاال بارزا حديثا على 
هذا. ويرجع آخر تدخل أمريكي يف أسواق صرف العمالت األجنبية لدعم الدوالر الضعيف )كانت 

تدخالته من هذا القبيل نادرة يف عموم األمر( إىل الفرتة 1995-1992.
على الطرف اآلخر من الطيف، رمبا تكون املخاوف بشأن اخنفاض القدرة التنافسية الدولية نتيجة 
للتصدير. وقد  العملة أكثر شيوعا بني صناع السياسات والشركات املوجهة  الرتفاع كبري يف قيمة 

ختللت املخاوف بشأن العمالت املبالهَغ يف تقييمها املناقشات السياسية يف العديد من األسواق الناشئة 
منذ عام 2013، كما أسفرت اجلهود املتواصلة يف التصدي الرتفاع قيمة العملة عن تراكم كم غري 

مسبوق من االحتياطيات لدى العديد من البنوك املركزية.
الواقع أن املخاوف من العملة القوية ال تقتصر على االقتصادات الناشئة بأي حال من األحوال. فمع 
ازدياد عمق أزمة دول منطقة اليورو الواقعة على حميطها واخنفاض قيمة اليورو نسبة إىل الفرنك 
تقديم  إىل  لالقتصاد،  القوي  الفرنك  بتهديد  مستشهدا  املركزي،  سويسرا  بنك  بادر  السويسري، 
سياسة ربط سعر الصرف حبكم األمر الواقع يف سبتمرب/أيلول 2011. وجنحت هذه السياسة يف 
البنك كان على استعداد لشراء النقد  اليورو، ألن  وقف ارتفاع قيمة الفرنك السويسري يف مقابل 
األجنيب بأي كمية ضرورية. وبعد زيادة مذهلة يف االحتياطيات، رفع البنك السقف يف نهاية املطاف 

وأحل حمله يف ديسمرب/كانون األول 2014 سياسة أسعار الفائدة السلبية. 
بعبارة أخرى، رغم أنه من املعقول أن نتوقع رغبة وزارة اخلزانة يف عهد ترامب يف عكس اجتاه ارتفاع 
قيمة الدوالر، فمن املعقول بنفس القدر أن ال يكون أي اقتصاد رئيسي آخر راغبا يف املساعدة. وإذا 
استلزم الدوالر القوي التدخل يف أسواق العملة يف عام 2017، فسوف يعتمد السيناريو املرجح على 

التدخل من قبل الواليات املتحدة وحدها. 

باريس- ُيذكر كل من مارجريت ثاتشر ورونالد رجيان بالثورة اليت أطلقاها 
يف بداية الثمانينات والقائمة على مبدأ عدم التدخل فقد فازا يف محالتهما 
النمو  ستطلق  احل��رة  السوق  رأمسالية  ب��أن  الوعد  أس��اس  على  اإلنتخابية 
وتعزز االزدهار ويف عام 2016، أطلق ناجيل فراج، الذي كان وقتئذ رئيس 
املدبر خلروج  العقل  الربيطاني )حزب االستقالل( وكان  حزب االستقالل 
بريطانيا من االحتاد األوروبي )Brexit( ودونالد ترامب الرئيس األمريكي 
املنتخب محلتهما على أساس خمتلف متاًما وهو “احلنني إىل املاضي” ومتكنا 
من الفوز على أساسهما. ويف وواقع األمر فإن وعودهما مشلت: “استعادة 
السيطرة” و”استعادة عظمة أمريكا”- وبعبارة أخرى “إعادة عقارب الساعة 

للوراء”.
وكما أوضح مارك ليال األستاذ جبامعة كولومبيا فإن إنبعاث الرجعية جمددا 
ال يقتصر على اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، ففي الكثري من 
البلدان املتقدمة والناشئة أصبح املاضي فجأة أكثر أهمية من املستقبل. ففي 
فرنسا، متيل مارين لوبان، مرشحة اليمني القومي يف االنتخابات الرئيسية 
املقبلة، صراحة إىل تلك احلقبة اليت كانت احلكومة الفرنسية تسيطر فيها 
على احلدود وحتمي الصناعة وتدير العملة، وكانت هذه احللول ناجحة يف 
الستينيات من القرن العشرين كما تدعي زعيمة اجلبهة الوطنية مما يعين 

أن تنفيذها يف الوقت الراهن سيعيد االزدهار إىل فرنسا.
ال شك أن مثل ه��ذه اإلغ���راءات قد دق��ت على وت��ٍر حساس ل��دى الناخبني 
التوجهات  التحول يف  الرئيسي هلذا  العامل  وك��ان  الغرب  أحن��اء  يف مجيع 
العامة أن الكثري من املواطنني فقدوا ثقتهم يف التقدم وأصبحوا ال يؤمنون 
بأن املستقبل سوف حيقق هلم حتسًنا مادًيا وأن أبناءهم سوف حييون حياة 
أفضل من حياتهم وهلذا فإن نظرتهم إىل املاضي تنبع من خوفهم من التطلع 

إىل املستقبل.
وحتى إذا حنينا األبعاد األخرى املهمة للقضية جانبًا -مثل اخلوف من العوملة 
وتزايد الشكوك األخالقية حول التكنولوجيات املعاصرة واملخاوف املرتبطة 
التحديات  من  يعترب  التقدم  تعريف  إع��ادة  ف��إن  للنمو-  البيئية  بالعواقب 
أعمال معقول  للغاية ويرجع هذا جزئيًا إىل ضرورة وضع جدول  الصعبة 
والتوزيعية  والتعليمية  الكلية  االقتصادية  أبعاده  مع  متزامن  بشكل  يتعامل 
تنتمي إىل املاضي: وال ميكن أن  واملكانية، باإلضافة إىل أن حلول األمس 
يساعد العقد االجتماعي املصاغ لبيئة عالية النمو، والذي يعمل على معادلة 
التقدم التكنولوجي، يف التعامل مع مشكالت العامل منخفض النمو الذي ميثل 

فيه االبتكار التكنولوجي مدعاًة للخالف.
ويف عام 2008، اعتمدت محلة الرئيس باراك أوباما على “األمل “ و”التغيري 
الذي ميكن أن نؤمن به” وجيب أن تكون الرد املوضوعي على عودة الرجعية 

هو إعطاء مضمون لذلك الوعد الذي مل يتحقق إىل حد كبري. 

التخلي
 عن التقدم

نورييل روبيني

كارمن راينهارت

جان بيساني فريي 
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الليربالية الديمقراطية وخرافة الفوز الدائم

ت��ك��ون األخ��ب��ار حافزا  م��ا  ل��ن��دن - غالبا 
بالنسبة  والسيما  ال��ذات،  ملراجعة  مهما 
ألعضاء جمالس الشركات. ُكِشف النقاب 
الروسية يف  ت��ورط احلكومة  عن  مؤخرا 
الوطنية  للجنة  الكمبيوتر  نظام  اخ��رتاق 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة -ب��ع��د ع��ام��ني ف��ق��ط من 
سوني  لنظام  الشمالية  ك��وري��ا  اخ���رتاق 
اإلدارات  جم��ال��س  دف��ع  مم��ا  بيكتشرز- 
حول العامل إىل تشديد األمن االلكرتوني 
عن  ق��ص��ص  ه��ن��اك  وب��امل��ث��ل،  ملنظماتها. 
أخالقية  أو غري  قانونية  ممارسات غري 
-على سبيل املثال، بني مزودي شركة أبل 
يف الصني- أهلمت الشركات إللقاء نظرة 
اخلاصة  التزويد  سالسل  على  فاحصة 
بها. وأدى انتقاد أجور املديرين التنفيذيني 
امل��ف��رط��ة الج��ت��م��اع��ات ج��احم��ة م��ن قبل 
لكن  اجملالس.  من  العديد  تعويض  جلان 
هناك قضية أخرى يف األخبار مل تستأثر 
قاعات  يف  ال��ك��ايف  باالهتمام  اآلن  حتى 
اجملالس: االعتداء اجلنسي على األطفال. 
يف اململكة املتحدة، ُنشرت الشهر املاضي 
تقارير مروعة عن إساءة معاملة األطفال 
يف فرق كرة القدم للشباب، حيث حياول 
الرياضيون الشباب الوصول إىل املستوى 
املهين. يف آخر إحصاء ُسجل تورط 98 
ناد للهواة واحملرتفني يف اململكة املتحدة 
ُصدم  اجلمهور  أن  م��ا. يف حني  بطريقة 

املسألة  لكن  عنه،  الكشف  مت  ما  بسبب 
األن��دي��ة  ل��ق��ادة  بالنسبة  ص��ادم��ة  تكن  مل 
امل��ت��ض��ررة -ع��ل��ى األق���ل ل��ي��س يف مجيع 
احل������االت. ب��ع��د ك���ل ش�����يء، ق���د مسعت 
العديد من األندية سابقا مزاعم االعتداء 
لكنها  الشباب،  الالعبني  على  اجلنسي 
يف  عليها،  التسرت  أو  جتاهلها  فضلت 
بعض األحيان كانوا يتربعون مببالغ مالية 
كرشوة للضحايا- كل ذلك من أجل محاية 
ُتفضل  ال��ي��وم،  حتى  اخل��اص��ة.  مسعتهم 
اجملالس أحيانا الدفاع عن مسعتها على 
اإلنسانية األساسية. يف  الكرامة  حساب 
نادي  دف��ع  امل��اض��ي،  يوليوز/ مت��وز  شهر 
ال��س��اب��ق  ل��الع��ب  ال��ق��دم  ل��ك��رة  تشيلسي 
50.000 جنيه اسرتليين )62.000 دوالر( 
التحرش  عن  التحدث  عدم  على  ليوافق 
الذي عانى منه يف السبعينيات من القرن 
التدابري  وقد مت جتاهل فحص  املاضي. 
املاضية  س��ن��وات  اخلمس  خ��الل  املتخذة 
أطلقه  وال��ذي  األط��ف��ال،  لضمان سالمة 
لكرة  احلاكمة  )اهليئة  القدم  ك��رة  احت��اد 
القدم يف اململكة املتحدة( يف عام 2001 
بعد عامني فقط، ويقال ردا على مقاومة 
لكن  االجن��ل��ي��زي.  االحت���اد  موظفي  بعض 
الفضيحة اليت تعاني منها كرة القدم يف 
نوعها.  من  فريدة  ليست  املتحدة  اململكة 
ووف��ق��ا إلج����راء حت��ق��ي��ق م��ش��رتك ص��در 

م��ؤخ��را م��ن قبل “إي��ن��دس��ت��ار و”ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة ال���ي���وم”، زع���م 368 
الع���ب مج��ب��از ع��ل��ى األق����ل يف ال��والي��ات 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ع��رض ل��ب��ع��ض م���ن أش��ك��ال 
السنوات  م��دى  على  اجلنسي  االع��ت��داء 
20 امل��اض��ي��ة. ك��ب��ار امل��س��ؤول��ني يف ن��وادي 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  اجلمباز يف 
وه����ي واح�����دة م���ن امل��ن��ظ��م��ات األومل��ب��ي��ة 
الشرطة  ُي��ب��ل��غ��وا  مل  ال���ب���الد،  األب����رز يف 
عن هذه االتهامات، بل أخفوا الشكاوى. 
الذين  امل��درب��ني  حتى  أن��ه  التقرير  وأك��د 
يعين  وه��ذا  إدان��ت��ه��م،  تتم  مت فصلهم مل 
ببساطة  ميكنهم  املفرتسني  امل��درب��ني  أن 
البدء بتدريب األطفال يف مركز رياضي 
األطفال  على  اجلنسي  االعتداء  جديدة. 
بات واضحا يف  ليس مشكلة جديدة. ما 
اآلون��ة األخ��رية هي سلطة جمالس إدارة 
املستثمرين،  ك��ب��ار  -وك��ذل��ك  ال��ش��رك��ات 
مثل صناديق التقاعد والثروة السيادية- 
اليت متكنها من املساعدة يف وقف ذلك 
االعتداء. يف الوقت الذي تنهار فيه الثقة 
يف “النخبة” -من القادة السياسيني، إىل 
أعضاء جمالس اإلدارات- استخدام هذه 
له  الشباب ستكون  بقوة حلماية  السلطة 
الثقة يف  تعزيز  تتمثل يف  فائدة إضافية 
ما  ه��ن��اك  يعد  مل  املنقسمة.  اجملتمعات 

يربر التأخري. 

الجنس
 األكاذيب والقيادة

الربيطانيون باخلروج من اإلحتاد  أن يصوت  توقعوا  قلة من احملللني  إن هناك   – العاصمة  واشنطن 
األوروبي أو أن يصوت األمريكيون لدونالد ترامب كرئيسهم القادم وبعد ذلك بفرتة قصرية ظهر تفسري 
عليه إمجاع لتلك اإلخطاء يف احلسابات ولكن عندما يتعلق األمر مبثل هذه التطورات املعقدة الناجتة 

عنها فإن يتوجب علينا احلذر من التحليل السطحي.
إن اإلمجاع احلالي يلقي باللوم على “النخب” يف القطاع األكادميي واالعالم واألعمال بسبب إنغماسهم 
تعليما  اإلقل  للمجموعة  وإهتمام  بعناية  اإلستماع  أنهم فشلوا يف  لدرجة  والواسع  املرتابط  يف عاملهم 
هم  كانوا  فلقد  العوملة  من  إستفادة  اإلق��ل  اجملموعات  هي  األخ��رية  اجملموعات  إلن  ونظرا  وترابطا، 
األقرب لرفض املؤسسات العابرة للحدود )يف حالة بريكست( ومرشحي السلطة )يف حالة ترامب(. 

لقد كان جتاهل تلك اجملموعات يف نواح كثرية خطأ واضح.
إن هناك الكثري من الصحة يف وجهة النظر تلك. “إن التفكري اجلماعي “ عادة ما يصيب النخب املالية 
والفكرية اليوم مبا يف ذلك املشتغلني يف إستطالعات الرأي حيث عادة ما يكون هلؤالء نفس اخللفيات 
من  وذلك  والفعاليات  املؤمترات  نفس  ويتجمعون يف  الصحافة  نفس  ويقرأون  معا  ويعملون  التعليمية 

دافوس وحتى أسنب.
إن هؤالء عادة ما يؤمنون بانهم قد استوعبوا دروس التاريخ العظيمة فهم عادة ما يستنكرون العنصرية 

وحتى األشكال األكثر إعتداال من العرقية ومن غري املرجح أن يرفضوا املساواة بني اجلنسني وعلى 
الرغم من أن تلك اجملموعات ال تشكل منوذجا للتنوع فإن هناك إقرار على نطاق واسع بقيمة التنوع 

وبإن هيمنة الرجال على أقل تقدير قد بدأت باإلحندار.
فبينما ليس مجيع األعضاء يف هذه اجملموعة  الثروة  القاسم املشرتك اآلخر هلذه اجملموعة هو  إن 
العوملة  فوائد  أجل جين  من  الكافية  واملهارات  العلم  لديهم  يكون  ما  ع��ادة  فإنه  املاليني  أصحاب  من 
اإلقتصادية وكنتيجة لذلك مل يستطيعوا بشكل عام إدراك تصاعد إنعدام املساواة وخاصة يف الواليات 
املتحدة اإلمريكية كمشكلة رئيسية إال مؤخرا )على الرغم من أن العديد من النخب األكثر ثراءا قد 

إخنراطوا يف أعمال خريية كثرية مل يسبق هلا مثيل(.
إن من الواضح أن النخب العاملية الذين يتخذون قرارات الحقة تتعلق بقطاعات حيوية متتد من قطاع 
األقل حظا  الناس  اإلهتمام مبظامل  مزيدا من  يولوا  أن  والسياسي جيب  املالي  القطاع  اإلعمال إىل 
وتعليما باإلضافة إىل األقل ترابطا وتواصال وعوضا عن اإلجتماع بإناس يشاطرونهم األفكار نفسها 
يف الصوامع فإنه يتوجب عليهم خلق منابر تربطهم بالناس من خلفيات وظروف أكثر تنوعا مبا يف ذلك 
أولئك الناس الذين عاشوا جتارب خمتلفة جدا مع العوملة. إن مثل تلك املنابر سوف تساعد يف التعامل 

مع جتزئة النقاش العام.

يتم  سوف  أنه  أمريكيون  مسؤولون  أعلن  األول/ديسمرب،  كانون   13 يف 
حظر بيع حوالي 16.000 من معدات الذخرية املوجهة إىل اململكة العربية 
السعودية بسبب خماوف من عدم دقة الضربات اجلوية املستهدفة اليت 
الكثري من الضحايا يف صفوف  إيقاع  اململكة واليت تسبب يف  بها  تقوم 

املدنيني يف اليمن.
وقد جاء هذا اإلجراء غري املتوقع على ما يبدو يف أعقاب جتميد مبيعات 

القنابل العنقودية يف وقت سابق من هذا العام.
 فضاًل عن التحذيرات اليت ُوجهت إىل الرياض بأن املساعدات األمريكية 
“ليست صكًا مفتوحًا”. وجتدر اإلشارة إىل أن معدات الذخرية املوجهة من 

هذا القبيل مُتّكن القنابل من ضرب أهداف بصورة أكثر دقة.
وقد انعكس إحباط إدارة أوباما - خبياراتها احملدودة - من إنهاء الصراع 
فقد  التطورات:  حول  املتناقضة  اإلع��الم  وسائل  تقارير  يف  املستعصي، 
جاء يف عنوان صحيفة “واشنطن بوست”، بأنه “من خالل إجراء تغيريات 
للسعودية  العسكرية  على مساعداتها  املتحدة  الواليات  صغرية، حتافظ 
اليمن”، يف حني  التوبيخ اليت وجهته بسبب اجمل��ازر يف  الرغم من  على 

كتبت صحيفة “نيويورك تاميز”.
العربية  اململكة  إىل  األسلحة  معدات  بيع  حتظر  املتحدة  “الواليات  بأن 

السعودية وسط خماوف من حرب اليمن”.
السعودي  العاهل  ألقاه  الذي  الرئيسي  اخلطاب  ويف  نفسه،  الوقت  ويف 
أمام “جملس الشورى” يف 14 كانون األول/ديسمرب، مل يذكر امللك سلمان 
أحدث تقييد على بيع األسلحة إىل بالده. ويتم تعيني أعضاء “اجمللس” 
]من قبل العاهل السعودي[ وهو ميثل حماولة حديثة التوّلد تقوم بها اململكة 

من أجل مشاركة سياسية أوسع على الصعيد الوطين. 
ومن خالل تنويهه اىل ايران - اليت تدعم املتمردين احلوثيني يف البلد 
اجملاور - دون أن يذكرها صراحة، ذكر العاهل السعودي “حنن يف اململكة 
العربية السعودية نرى أن أمن اليمن اجلار العزيز من أمن اململكة، ولن 

نقبل بأي تدخل يف شؤونه الداخلية.
أو ما يؤثر على الشرعية فيه، أو جيعله مقرًا أو ممرًا ألي دول أو جهات 
تستهدف أمن اململكة واملنطقة والنيل من استقرارها”. كما أعرب عن أمله 

يف جناح مساعي األمم املتحدة “يف الوصول إىل حل سياسي باليمن”.
استعادت   ،2015 آذار/م���ارس  يف  السعودية  بزعامة  التدخل  بدء  ومنذ 
عن  نيابة  اجلنوبية  ع��دن  مدينة  املتحدة  العربية  اإلم���ارات  دول��ة  ق��وات 
يف  السعودية  القوات  فشلت  بيد،  دوليًا.  بها  املعرتف  اليمنية  احلكومة 
على  يسيطرون  احلوثيون  زال  وما  األراض��ي،  استعادة  اليمن يف  مشال 
حنو نصف مساحة البالد، مبا فيها العاصمة واألراضي اليت يتواجد فيها 

معظم سكان اليمن الذين يقدر عددهم بنحو 27 مليون شخص.

بيع االسلحة للسعودية 
والسخط االميكي 

لوسي بي. ماركوس

سايمون هندرسون

كمال درويش
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ظاهرة الطالق: تغري املفاهيم وتعسف التطبيقات
الزواج لغًة: هو االرتباط واالقرتان، ويعين االقرتان بني شيئني، وارتباطهما معًا بعد أن كانا منفصلني 
عن بعضهما، وقد شاع استخدامه للتعبري عن االرتباط بني الرجل واملرأة بهدف االستقرار، وإنشاء 
املنزل، واألسرة. والزواج اصطالحًا: هو اتفاق بني الرجل واملرأة على االرتباط بهدف إنشاء األسرة، 

ويعود الزواج بفائدة حفظ النوع البشري.
الزوجني معا،  أس��رة، يفرض حقوقا وواجبات على  اهل��ادف إىل تأسيس  واالق��رتان  االرتباط  هذا 
ينبغي اإلميان والعمل بهما مازال الزواج قائما، الن احلقوق والواجبات الزوجية املتبادلة هي أساس 
تطور العالقة املشرتكة. ودونهما ال ميكن تصور بقاء العلقة الزوجية، ويف النهاية البد من اللجوء إىل 
االنفصال أو ما ًيعرف ب� “الطالق” وهو آفة من اآلفات االجتماعية اآلخذة بالزيادة املطردة يف العديد 

من اجملتمعات ال سيما العراق.
فقد أعلنت السلطة القضائية االحتادية، ان الطالق بني الزوجني يف العراق وصل إىل أعلى معدالته 
واحد.  6 آالف حالة خالل شهر  العام احلالي، حيث أظهرت إحصاءات رمسية تسجيل حنو  هذا 
وحبسب إحصائية رمسية للقضاء فان “حماكم العراق كافة سجلت خالل شهر واحد 5926 طالقًا 
مبعدل 198 حالة يف اليوم الواحد، ووضعت اإلحصائية بغداد جبانيب الكرخ والرصافة يف املرتبة 

األوىل مقارنة ببقية احملافظات من خالل تسجيل حماكم العاصمة 2719 حالة خالل املدة ذاتها”.

د يعد أحد أهم األركان اليت تقوم عليها سياسة األنظمة  التجهيل املتعمَّ
الفردية فيصبح بذلك عنصرا داعما لبقاء النظام السياسي الفاشل فرتة 
أطول  وقد لوحظ أن سياسة التجهيل  تعد من األساليب الرئيسة اليت 
تعتمدها األنظمة الفردية  كي تضمن بقاءها  وتضرب معارضيها  ذلك أن 

الفهم يعين زوال اجلهل  ومن ثم زوال أرباب اجلهل.
هذا اخلطر الذي يتشكل ضد النظام السياسي القمعي، يبدأ بفهم الفرد 
القوانني، سوف  تنص عليها  كما  الفرد هذه احلقوق  فهم  فإذا  حلقوقه، 

يثور على الظلم.
املعايري  أو  األخالقية  املبادئ  اإلنسان متثل  بأن حقوق  آمن  إذا   السيما 
االجتماعية اليت تصف منوذجًا للسلوك البشري الذي يُفهم عموما بأنه 
حقوق أساسية ال جيوز املس بها  مستحقة وأصيلة  لكل شخص جملرد 
كونها أو كونه إنسان  مالزمة هلم بغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم 

أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم العرقي أو أي وضع آخر.
التثقيف على احلقوق  الناس حبقوقهم  أساليب  ينقص جمتمعاتنا وعي 
غري كافية  املنظمات ال تقوم بواجبها كما جيب  مل يتم توظيف وسائل 
االتصال إلنعاش احلقوق وجعل هزمية القمع والتكميم مسألة وقت  أو 
هي أمر حمتوم  كثريا ما يتم التعبري عن حقوق اإلنسان العاملية  وتضمن  
ومبادئ  العريف  الدولي  والقانون  معاهدات   شكل  ويف  القانون  بواسطة 
التزامات على احلكومات  الدولي حلقوق اإلنسان  القانون  عامة ويرسي 
بالعمل بطرق معينة أو االمتناع عن أعمال معينة من أجل تعزيز ومحاية 
مثقفا حقوقيا   الفرد  كان  ما  باألفراد متى  احلريات األساسية اخلاصة 
فاهما حلرياته مطبقا هلا وحاميا إياها من الطغيان  تصبح مجيع احلقوق 

مصانة.
هناك أساليب تنحو إىل التحايل  يستظل بها بعض احلكام ممن ال يفهم 
اخلالفات  وإث���ارة  والتفرقة  التجزئة  اىل  ه��ؤالء  يلجأ  ال��ن��ار   لغة  س��وى 
إح��داث شرخ يف جدار  به حياولون  التجهيل درع��ا حيتمون  يتخذون من 
القانون  يف  شامل  مبدأ  التمييز  عدم  أن  البديهي  من  املتداخل  احلقوق 
االتفاقيات  لبعض  الرئيسي  امل��وض��وع  وي��وف��ر  اإلن��س��ان  حلقوق  ال��دول��ي 
الدولية حلقوق اإلنسان مثل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 
التمييز العنصري  واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز 
ضد املرأة  وهكذا من غري املمكن جتزئة احلقوق  لكن احلاكم املنبوذ يبقى 
يصر أن ال وحدة وال احتاد بني احلقوق  ويف رأيه ال وجود للحقوق بكل 

اجملاالت  السيما التثقيفية.
أن نطور فهم احلقوق هذا هو األهم وأن يفهمها الناس بال استثناء هذا 
اتفا   أو  ركن مهم أن نطبقها نتمسك بها  هذا أمر ال حيتاج اىل نقاش 
أي اجلميع يلتقون عند نقطة واح��دة  هي رفض التجهيل  وإفشال هذه 

السياسة  حتى يكون اجملتمع بأفراده كلهم مثقفا حقوقيا.

مآرب التجهيل 
م الحقوقي املنظَّ

الفقه  يف  عليه  املستقر  م��ن  اض��ح��ى  لقد 
تستند  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ال���دول���ة  ان  ال��ق��ان��ون��ي 
السلطات يف  الفصل بني  ابتداًء على مبدأ 
والتنفيذية  )التشريعية  الوظائف  تقسيم 
الوظائف  ه��ذه  تقسم  حبيث  والقضائية( 
منها  واح��دة  كل  تستقل  ث��الث هيئات  على 
ووظيفيًا،  عضويًا  استقالاًل  االخريات  عن 
ذلك منعًا لرتكيز السلطة بيد شخص واحد 
جتنح  الدساتري  أغلب  كانت  وان  جهة.  او 
ملا فيه من  القضاء،  حنو ضرورة استقالل 
عد  واىل  االن��س��ان،  ضمانة حلماية حقوق 
الدولة  القضاء سلطة مستقلة من سلطات 
الثالث، فان هناك جانبا من الدساتري ذات 
القضاء  من  جعلت  اليت  الدكتاتوري  النهج 
سلطة  ول��ي��س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  للسلطة  ت��اب��ع��ًا 
مستقلة، ولعل هذا ما جتسد يف ظل دستور 
العراق لعام 1970 إذ عمد النظام إىل إلغاء 
)جملس القضاء( عام 1977 واصبح القضاء 
يدار من )جملس العدل( الذي هو برئاسة 
التنفيذية  السلطة  ال��ذي ميثل  العدل  وزي��ر 
ولقد استمر احلال كذلك حتى عام 2003 
وصدور أمر سلطة االئتالف املنحلة رقم 35 
الذي أعاد تشكيل )جملس القضاء( وليكون 
وعندما  التنفيذية.  السلطة  ع��ن  مستقاًل 

صدر دستورنا احلالي يف عام 2005 فقد 
بصورة  السلطات  ب��ني  الفصل  مبدأ  تبنى 
بان  ال��يت قضت   )47( امل���ادة  ص��رحي��ة يف 

السلطات  من  االحتادية،  السلطات  )تتكون 
متارس  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
مبدأ  أس��اس  على  ومهماتها  اختصاصاتها 
الفصل بني السلطات(، ونص يف جمموعة 
من مواده على استقالل السلطة القضائية 
الذي  االستقالل  هذا  ووظيفيًا-.  -عضويًا 

تتبدى مظاهره باآلتي:
يكون  أن  يعين  ال��ذي  املالي:  االستقالل   .1
مستقلة،  مالية  ميزانية  القضائية  للسلطة 
لعيش  تكفيهم  ب��روات��ب  القضاة  يتمتع  وأن 
احلاجة  بضغط  الشعور  دون  كرمية  حياة 

املالية.
باستقالل  واملتمثل  اإلداري:  االستقالل   .2
االخ��رى  السلطات  عن  القضائية  السلطة 

فيما يتعلق بشؤون القضاة وعملهم.
اس��ت��ق��الل  أي  ال��وظ��ي��ف��ي:  االس���ت���ق���الل   .3
ال��ق��اض��ي يف اص���دار االح��ك��ام وال��ق��رارات 
وظيفتهم  أعمال  يباشرون  وه��م  فالقضاة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ف��أن��ه��م ال خي��ض��ع��ون يف ذل��ك 
هذه  يف  تدخل  أي  دون  وح��ده  للقانون  اال 

الوظيفة من قبل السلطتني األخريني.
ورغ����م ذل���ك ف���ان ان��ت��ه��اك م��ب��دأ اس��ت��ق��الل 
القضاء ليس باألمر املستبعد وهو يظهر يف 

صور عديدة لعل من أهمها ما يأتي:
1. التدخل يف تعيني القضاة.

اخلطوط  بيان  على  الدستور  ينص  قد   .2
السلطة  عمل  تنظيم  يف  والرئيسة  العامة 
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ت����ارك����ًا ال��ت��ف��اص��ي��ل ل��ل��ق��وان��ني 

االعتيادية.
3. ع���دم ت��ق��ي��د امل���ش���رع ال���ع���ادي ب��امل��ب��ادئ 
ب���األص���ول  ت��ل��ك ال��ث��اب��ت��ة  ال���دس���ت���وري���ة أو 
مبدأ  يتجاوز  أو  فيمس  العامة  الدستورية 

استقالل القضاء.
4. ق���د ي��ق��وم امل���ش���رع ب��اق��ت��ط��اع ج���زء من 
وي��س��ن��ده اىل جهات  ال��ق��ض��اء  اخ��ت��ص��اص 

أخرى غري قضائية.
5. التدخل باألحكام القضائية بصورة ملفتة 
للنظر وذلك يف القضايا اليت صدرت فيها 

أحكام قضائية نهائية.
القضائية  السلطة  هيئات  إحدى  توجيه   .6
بوجهة معينة من قبل احدى سلطات الدولة 

كإصدار قرار قضائي ملصلحة احلكومة .
7. التدخل من قبل سلطات الدولة االخرى 

يف نقل القضاة وتأديبهم وانهاء خدماتهم.
8. ق��ي��ام وس��ائ��ل االع����الم ب��أط��الق وص��ف 
ع��ل��ى جم��م��وع��ة من  ع�����ام”  رأي  “ق��ض��ي��ة 
الدعاوي على الشخصيات السياسية إلثارة 
الرأي العام ولتجريد السلطة القضائية من 

الشعور باالستقالل.
فاذا حتققت واحدة من الفرضيات املتقدمة 
القضائية  السلطة  استقالل  ف��ان  أكثر  أو 
يصبح يف مهب الريح، وينهدم مبدأ سيادة 
ح��ك��م ال���ق���ان���ون ال����ذي ي��ت��وق��ف ع��ل��ي��ه ب��ن��اء 
باحلقوق  تعصف  وبذلك  القانونية  الدولة 
انفاس  فيها  عاتية  رحيا  العامة  واحلريات 

الدكتاتورية.

استقالل القضاء كمقدمة للحكم 
الرشيد

يف الواقع، أن انفصال الزوجني ال يرجع إىل الفقر وال البطالة وال األمية وال إىل الزواج املبكر وال 
إىل اضمحالل القيم واملبادئ والدين، وإن كانت تلك العوامل حترك الزوجني حنو الطالق، بل يرجع 
الطالق بني الزوجني أساسا إىل مشكلة تغيري املفاهيم الزوجية وتعسف تطبيقاتها يف هذه املرحلة 
الزمنية من عمر البشرية. وبغض النظر عن صحة تلك املفاهيم اجلديدة، فهناك جمتمعات وأفراد 
آمنوا بتلك التغيريات وطبقوها، وهناك جمتمعات وأفراد آمنوا بها ومل يطبقوها، وهناك جمتمعات 

وأفراد مل يؤمنوا بها وال يريدون تطبيقها؛ إما ألسباب جمتمعية أو دينية أو اقتصادية.
يف اجملتمع العراقي، ماذا حيصل لو طالبت املرأة حبقها يف التعليم؟ او طالبت املرأة حبقها يف العمل؟ 
او امتنعت الزوجة عن إعطاء جزء من مرتبها إىل زوجها؟ او طالبت الزوجة ببيت سكن مستقل عن 

أهل الزوج؟ ماذا حيصل لو اشتكت املرأة زوجها يف احملاكم والشرطة كما يشتكي هو منها؟ 
إذا استطعنا أن جنيب على هذه األسئلة وغريها مما يدور حوهلا، وجند تطبيقات مناسبة هلا وحلول 
واقعية ومساعدة حكومية وجمتمعية، اظن سنزيد من حاالت الزواج املستمر، وسنقلل من حاالت 
الطالق إال ما ندر، وإن أغمضنا أعيننا عما حيصل من تغيريات جمتمعية عاملية وجتاهلنا كعادتنا 
أسبابا حقيقية وسوف تستمر  وليست  للطالق  للبحث عن مربرات  فاننا مضطرون  املتغريات  تلك 

االنهيارات.

جميل عودة ابراهيم 

عبد الرزاق عبد الحسني 

حقوق

د. علي سعد عمران /مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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اغتيال املواطنة يف العراق جريمة 
ترتكب بوضح النهار

يعد احلق يف املواطنة واح��دًا من احلقوق 
وه��ذا  ال��ع��راق��ي  الشعب  ألب��ن��اء  الطبيعية 
امل��ع��ن��ى ي��ش��ري إىل ع���الق���ة ق��ان��ون��ي��ة بني 
الفرد من جهة والدولة العراقية من جهة 
أخ��رى، ما يرتب اث��ارًا ترتجم إىل حقوق 
الطرفني.  ك��ال  على  متبادلة  وال��ت��زام��ات 
يتمثل يف  اجتماعيا  املواطنة معنى  وتأخذ 
االنتماء إىل جمتمع معني يعيش يف رقعة 
جغرافية وان اختلف موطن الفرد وسافر 
بعيدًا عن هذا املكان فسيبقى وفيًا لشعبه 
فاملواطنة  ال��راس��خ��ة،  وتعاليمه  وتقاليده 
تتعاىل  ال��ف��رد  حيملها  هوية  أخ��ر  مبعنى 
الذاتية لرتتقي إىل مستوى  فوق املصاحل 
ومكان  زم���ان  ك��ل  يف  باملسؤولية  ال��ش��ع��ور 
للمواطنة  الثقايف  البعد  ام��ا  البلد.  ازاء 
املشرتك  الثقايف  ال��وع��ي  بتنمية  فيتمثل 
والتمسك  البلد  تاريخ  جتزئة  عن  والنأي 
والرتاثية  الثقافية  للقيم  اإلنساني  باملعنى 
واالعتزاز باالنتماء حلضارة معينة والسعي 
اجلاد إىل ابراز أهم مقوماتها وسبل نقلها 
إىل اآلخرين وتعريفهم بها وتغيري الصور 
فمن  عنها،  البعض  حيملها  ال��يت  السلبية 
إسالمية  ثقافة  امل��ث��ال  سبيل  على  حيمل 
االس��الم  ل��دي��ن  انتمائه  يعكس  ان  ينبغي 
ومرأة  مصداقًا  يكون  وان  والعمل  بالقول 
صادقة النعكاس املبادئ اإلنسانية السامية 
اليت محلها النيب االكرم حممد صلى اهلل 

باالنتماء  يشعر  وم���ن  وس��ل��م،  وال���ه  عليه 
للعراق ينبغي ان يواظب على ان يكون مثااًل 
الرائعة اليت حيملها هذا  للقيم اإلنسانية 
يعين  اقتصاديًا  ُبعدًا  وللمواطنة  الشعب، 
متطلبات  واجن���از  بالعمل  املطلق  االمي���ان 
وتنمية  حيرتفها  ال��يت  الوظيفة  أو  املهنة 
الشخصية  ومعلوماته  وخ��ربات��ه  م��ه��ارات��ه 
والسعي اجلاد الن يكون مثااًل حيتذى به. 
تعتمد على عنصرين  املواطنة  ان  والثابت 
الفرد من جهة والدولة كما اسلفنا وتلقي 
النهوض  م��ن  الب��د  تبعات  منهما  ك��ل  على 
حقوقه  ورف��ع��ة  لسمو  يسعى  ف��ال��ف��رد  بها 

وحرياته مبا يسهم يف زيادة رفاهيته، 
والوطن عرب مؤسساته الدستورية يراد منه 
واالستقرار  للتعايش  الئقًا  مكانًا  يكون  ان 
يف  الطبيعي  م��ك��ان��ه��ا  ال���دول���ة  ت��أخ��ذ  وأن 
اجملتمع الدولي، وبالتالي على الفرد القيام 
بواجباته ازاء الدولة لتصل إىل ما تبتغيه 
مؤسساتها  جبميع  جانبها  م��ن  وال���دول���ة 
التشريعية والتنفيذية والقضائية عليها ان 
الشعور  لرتسيخ  الصاحلة  االرضية  تهيأ 
االم��ر  وه��ذا  باملواطنة  واجلمعي  ال��ف��ردي 
حب��اج��ة إىل م���ق���وم���ات، ول��ع��ل أه����م تلك 
اإلع��الن  ديباجة  اليه  انتهت  ما  املقومات 
))ملا   1948 لعام  اإلن��س��ان  حلقوق  العاملي 
أك��دت يف  قد  املتحدة  األم��م  كانت شعوب 
اإلنسان  اميانها حبقوق  جديد  من  امليثاق 

األس��اس��ي��ة وب��ك��رام��ة ال��ف��رد وق����دره ومب��ا 
ل��ل��رج��ال وال��ن��س��اء م���ن ح��ق��وق م��ت��س��اوي��ة 
بالرقي  ت��دف��ع  ان  ع��ل��ى  أم��ره��ا  وح��زم��ت 
االجتماعي قدمًا وان ترفع مستوى احلياة 
يف جو من احلرية أفسح((. ومبقابل هذه 
مجلة  الفرد  على  املواطنة  ترتب  احلقوق 
ال��دس��ات��ري  نظمتها  ال���يت  ال��واج��ب��ات  م��ن 
يف  ))املساهمة  ومنها  املختلفة  والقوانني 
االعباء العامة كدفع الضرائب واالستجابة 
والدفاع  للوطن  وال���والء  العامة  للتكاليف 
عنه خبدمة العلم ومحاية املال العام....((، 
مساهمًا  اجيابيًا  يكون  ان  للمواطن  والبد 
على  للمجتمع  العليا  امل��ص��احل  حتقيق  يف 
وحتقيق  واآلداب  والصحة  االم��ن  مستوى 
العراقيون  ج��س��ده  م��ا  وه��و  ال��ع��ام  النظام 
بالوقفة  وال���ف���داء  ال��ب��ط��ول��ة  ب��اج��ل��ى ص���ور 
اإلرهابية  اهلجمة  بعد  املشرفة  التأرخيية 
املتوحشة يف )9( حزيران 2014 وما سطره 
الرجال والنساء يف سوح القتال أو التكاتف 
الدفاع  ألجل  والنفيس  بالغالي  والتضحية 
ع��ن ح��ي��اض ال��وط��ن ح��ي��ث ج��س��دوا اروع 
باملسؤولية  العالي  والشعور  املواطنة  صور 
جتاه البلد، بيد اننا جند السلطات العامة 
واالحزاب والشخصيات املتصدية للمشهد 
حبق  ج��رمي��ة  ترتكب  البلد  يف  السياسي 
ال��ش��ع��ور ال��وط��ين ب��امل��واط��ن��ة وت��غ��ت��ال ه��ذه 

القيمة العليا عرب سلوكياتها.

البحرين وابادة الشيعة: تنديد دولي وغضب شعبي يهدد بانفجار االوضاع
موجة غضب جديدة تشهدها البحرين بسب استمرار جرائم السلطات البحرينية، اليت قامت تنفيذ 
بتنفيذ حكم االعدام ب� 3 شيعة ابرياء هم، عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع، حيث مّت 
تنفيذ االعدام بهم رميًا بالرصاص بعد اتهامهم من خالل حماكمة صورية، بقتل 3 عناصر من االمن 
بينهم ضابط اماراتي يف تفجري وقع بتاريخ 3 آذار 2014 حبسب ما زعمت النيابة العامة البحرينية. 
وجاء تنفيذ احلكم بعد أقل من أسبوع من تأييد حمكمة التمييز، احملكمة العليا يف البحرين، أحكام 
اإلعدام الصادرة حبقهم عام 2015. وهذه هي أول عملية إعدام منذ ما يربو على عقدين االمر الذي 
أثار إدانات من مسؤولني ومنظمات حقوقية. طالبت بوقف تنفيذ مثل هذه العقوبات، وشهدت البحرين 
الثالثة،  للشباب  البحريين  النظام  باعدام  تنديدا  املنطق  من  العديد  احتجاجات غاضبة جرت يف 
واعتربت  لدموع.  املسيلة  والقنابل  الشوزن  أطلق رصاص  و  املتظاهرين  النظام  امن  استهدف  فيما 
املقررة االممية اخلاصة بالبحرين عرب حسابها على »تويرت«: »البحرين اعدمت الشبان بعد تعذيب 
وحماكمة غري عادلة وادلة واهية، فهو قتل خارج القانون«. ويرى بعض املراقبني ان سلوك السلطات 
يف البحرين يف التعامل مع شعب البحرين بسبب مطالبته بالكرامة والعدالة والدميقراطية، وتعاملها 
مع الشعب بنفس طائفي ميكن ان يكون سببا يف تصعيد الغضب الشعيب او قد تكون سببا يف اندالع 

مواجهات مسلحة قد تقود اىل حرب اهلية تهدد امن واستقرار البالد واملنطقة.

ويف هذا الشأن تواصلت احتجاجات ختللتها صدامات مع قوات األمن، بالعاصمة البحرينية املنامة 
وعدد من القرى الشيعية، تنديدا بإعدام ثالثة حبرينيني شيعة أدينوا بقتل ثالثة رجال أمن بينهم 

ضابط إماراتي يف آذار/مارس 2014 يف خطوة أثارت تنديد منظمات دولية. 
فقد ذكرت مؤسسة “ريربيف” للدفاع عن حقوق اإلنسان اليت تتخذ من لندن مقرا أنها أول عملية 
إعدام يف البحرين منذ العام 2010، وأول عملية إعدام لبحرينيني منذ العام 1996. وقالت مايا فوا 

مديرة “ريربيف” يف بيان إن اإلعدام ميثل “خرقا مهينا للقانون الدولي”، 
ويف لندن أكد وزير اخلارجية الربيطاني بوريس جونسون جمددا “معارضة بريطانيا لعقوبة اإلعدام” 
وأعلن أنه تطرق إىل مسألة أحكام اإلعدام مع احلكومة البحرينية. واعترب االحتاد األوروبي املعارض 

لعقوبة اإلعدام “مهما كانت املالبسات”،
 أن هذه اإلعدامات يف البحرين تشكل “تراجعا بعد أن كان البلد أوقف تنفيذ أحكام اإلعدام” منذ 

حنو سبع سنوات.
بات من الواضح أن عملية اإلع��دام هذه سوف تطيح بأي فرصة إلجياد حلول سياسية لألزمة يف 
البحرين، وسوف تقود البالد حنو مستقبل جمهول مبا يهدد االستقرار يف البحرين نفسها ويف املنطقة 

كلها”.

الراعية  ال��دول  للحقوق واحلريات مصاحلها عند  الراعية  ال��دول  حينما جتد 
لإلرهاب، فمن يبقى حلقوق اإلنسان ليدافع عنها؟ وكيف يتم حساب األولويات 
هو  وما  االستبدادية؟  باألنظمة  مرتبطة  مصاحلها  احل��رة  ال��دول  حينما جتد 

مستقبل حقوق اإلنسان يف ظل تشابك املصاحل؟
واملهتمني حلقوق  املراقبني  لدى  التشاؤم  على  وتبعث  القلق  تثري  كثرية  أسئلة 
اإلنسان يف منطقة الشرق األوسط ودول اخلليج العربية على وجه اخلصوص، 
فالكل يعرف ويف مقدمتهم اجملتمع الدولي إن األنظمة اخلليجية وباخلصوص 
يف السعودية وقطر واإلمارات والبحرين انتهكت وال تزال تنتهك حقوق اإلنسان 

يف كافة اجملاالت على املستوى الداخلي.
املدنيني  بقمع احملتجني  البحرينية  السلطات  تقوم فيه  الذي  الوقت  اليوم ويف 
املعارضني  على  اجل��ائ��رة  األح��ك��ام  وت��ص��در  واإلره����اب  القمع  وس��ائ��ل  بكافة 
قطع  ألح��ك��ام  ب��إص��داره��ا  السعودية  وت��ق��وم  املدنيني،  والناشطني  السياسيني 
الرؤوس ملواطنني على أساس طائفي كان آخرها إصدار أحكام اإلعدام على 
اليمن  إيران، وقيامها بضرب املدنيني يف  15 مواطن حبجة التجسس لصاحل 
العامل،  دول  أنظار مجيع  أم��ام  وحشية ضدهم  وارتكابها جمل��ازر  يومي  بشكل 
وقيام دولة قطر بتحدي اجملتمع الدولي بتعهدها باالستمرار بتسليح اإلرهابيني 
يف سوريا عن طريق تركيا، وقيامها بانتهاك حقوق العمال اآلسيويني والعمالة 
األجنبية لديها، وقيام اإلمارات بانتهاكات ال تقل خطورة عن شقيقاتها، تأتي 
زيارة السيدة “ترييزة” رئيسة الوزراء الربيطانية لتحضر القمة 37 لدول جملس 
التعاون اخلليجي وتتعهد هلذه الدول جمتمعة بأنها سوف تكون الراعي واملدافع 

عنها “وإن أمن هذه األنظمة من أمن بريطانيا”.
فقبل أكثر من عام شنت السعودية حربا ال هوادة فيها على دولة جارة وتدخلت 
أن��واع  كافة  السعودية  العسكرية  اآلل��ة  ارتكبت  وفيها  الداخلية،  شؤونها  يف 
االنتهاكات حلقوق اإلنسان يف اليمن عن طريق القصف ملساكن املدنيني وقتلهم 
أصدر  إثرها  وعلى  والطرق،  وامل��دارس  التحتية  والبنى  املستشفيات  وتدمري 
جملس العموم الربيطاني قراره بوقف تسليح السعودية لوجود ضغط من الرأي 

العام داخل بريطانيا.
لكن، يبدو أن املسألة تأخذ حيزًا أكرب من حقوق اإلنسان بكثري، وهي مدعاة 

للتشاؤم.
فبعد خروج بريطانيا من االحتاد األوربي وشعورها باملأزق االقتصادي خارج 
هذا االحتاد حاولت رئيسة الوزراء الربيطانية –ما بعد االحتاد– أن تسرتجع 
اليت ختلت  القدمية  ومستعمراتها  الربيطاني يف حممياتها  التاج  نفوذ  بعض 
إىل  الثانية وصوال  العاملية  احلرب  بعد  املتحدة  الواليات  لصاحل  عنها جمربة 
السبعينات من القرن املاضي بعد إعالن استقالل احملميات اخلليجية، وحاولت 
األبيض  للبيت  أبوما  إدارة  خالل  للسعودية  األمريكي  اجلفاء  حالة  تستغل  أن 
وتقوم هي بسد الفراغ والتقرب إىل أنظمة اخلليج اليت باتت تبحث عن حلفاء 
دوليني يف الشرق والغرب لالستقواء بهم من هاجس النفوذ اإليراني يف املنطقة.

النفاق الغربي ومأزق حقوق 
اإلنسان يف دول الخليج

د. عالء الحسيني 

احمد جويد 

حقوق
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عنف

واخلارجية  األمريكية  البصمة  أن  رغ��م 
املعادية لإلسالم واضحة يف دعم تنظيم 
اليت  البصمة  أن  إال  امل��ت��وح��ش  داع���ش 
عملت على تكوينه وبذرت جذوره األوىل 
تاريخ اإلس��الم األموي  أشد وضوحًا يف 
كولومبس  يكتشف  أن  ق��ب��ل  امل��ن��ح��رف 
)حبتًا(،  يكن  مل  التنظيم  فهذا  أمريكا، 
وأطماع  وسياسات  عوامل  ساعدت  بل 
وت��وّج��ه��ات ع��ل��ى إخ��راج��ه ب��ه��ذا الشكل 
اإلس��الم  ص���ورة  تشويه  ل��غ��رض  العنيف 

وأغراض سياسية ومذهبية.
عمرو  اخرتعها  اليت  األموية  املاكنة  إن 
ب���ن ال���ع���اص وأب�����و ه���ري���رة ومس�����رة بن 
جندب وغ��ريه��م وال��يت أح��دث��ت شرخًا 
يف صفوف املسلمني وزرعت بينهم الفتنة 
املصاحف،  رفع  يوم صفني مبكيدة  منذ 
الفتاوى  تنتج  وأخ��ذت  أحفادهم  طّورها 
الشيعة  قتل  بإباحة  اإلس��الم  كيان  هلدم 

وإبادتهم )تابوا أم مل يتوبوا( !
أج��ل ه��ذا ما أفتى به أح��د أس��الف ابن 
آكلة األكباد الذين توارثوا احلقد األعمى 
على الشيعة وأوغلوا يف دمائهم فأعطى 
األخضر  الضوء  هذه  الشيطانية  بفتواه 
البالد  يف  ووالتهم  العثمانيني  لسالطني 
اإلس���الم���ي���ة مل���م���ارس���ة ع��م��ل��ي��ات إب����ادة 
وجبل  ح��ل��ب  يف  الشيعة  ض��د  مج��اع��ي��ة 
فقتل  البالد،  من  والكثري  وتربيز  عامل 

وه��ذا اجمل��رم هو  الشيعة يف كل مكان، 
نوح احلنفي مفيت البالط العثماني.

ه���ذا م��ا طفحت ب��ه ال��س��ي��اس��ة األم��وي��ة 
اليت شّوهت صورة اإلس��الم من الكذب 
الشيعة  على  والعدوان  والظلم  والبهتان 
وإغراء احلكام على قتلهم وإبادتهم، فما 
الفتاوى  امتداد لسلسلة  إال  الفتوى  هذه 
األموية احلاقدة  السياسة  أنتجتها  اليت 
وأبي هريرة،  بن جندب  على يد مسرة 
ارتكبت بسبب هذه  ال��يت  وم��ا اجل��رائ��م 
الفتوى إال امتداد لسلسلة اجلرائم اليت 
ارتكبت على يد معاوية حبق كبار الشيعة 
من الصحابة كحجر بن عدي وعمرو بن 
احلمق وغريهم، ثم تتابعت هذه اجلرائم 
واحل��رة،  كربالء  يف  يزيد  ابنه  يد  على 
واستمرت طوال فرتة األمويني، ثم جاء 

العباسيون ليكملوا املسلسل اإلجرامي.
ويف العام )1517م( استوىل سليم األول 
ع��ل��ى ح��ل��ب وج��ب��ل ع��ام��ل وامل��ن��ط��ق��ة بعد 
قانصو  اململوكي  السلطان  على  تغلبه 
سيطرتهم  العثمانيون  فأحكم  ال��غ��وري، 
ع��ل��ى ال��ش��ام واس��ت��م��روا ث��المث��ئ��ة ع��ام، 
واكملوا خالهلا سياسة املماليك يف إيذاء 
املنطقة،  ه��ذه  يف  واضطهادهم  الشيعة 
وكانت حماربة علماء الشيعة وخصوصًا 
األوىل  األه��داف  من  عامل  جبل  علماء 
عمليات  م��ارس  ال��ذي  العثماني  للحكم 

االعتقال والقتل وإغالق املدارس.
ارتكبتها  اليت  اجلرائم  من ضمن  وك��ان 
تلك  يف  للشيعة  امل��ع��ادي��ة  ال��س��ي��اس��ات 

املنطقة قبل دخول العثمانيني � 
وبفتاوى شيوخ الدم � قتل العامل الشيعي 
الكبري حممد بن مكي املعروف بالشهيد 
األول وصلب ورجم ثم أحرق يف دمشق 
يف سنة )785ه�( يف عهد دولة بيدر على 
الدين  القاضي برهان  يد برقوق بفتوى 
بعد  الشافعي  بن مجاعة  وعباد  املالكي 
ال��ش��ام،  قلعة  يف  كاملة  سنة  حبس  أن 
وكان قد ألف يف هذه السنة كتاب اللمعة 
معه  يكن  ومل  أي��ام  سبعة  يف  الدمشقية 
من الكتب الفقهية سوى املختصر النافع 

للمحقق احللي.
علماء  أج��الء  م��ن  األول  الشهيد  ويعد   

الشيعة وأفاضلهم وعظمائهم.
ول���ك���ن رغ����م ك���ل م���ا ح���ل ب��ه��م م���ن قبل 
السلطات الدكتاتورية إال أنهم استماتوا 
الدفاع عن أرضهم وعرضهم، حيث  يف 
صفحات  أروع  عامل  جبل  شيعة  سّطر 
أجل  من  والتضحية  والبطولة  البسالة 
عقيدتهم، وكتبوا بدمائهم معنى احلرية 
والثبات على املبدأ مقتدين بسيد اإلباء 
أبي عبد اهلل احلسني )عليه السالم( يف 

صمودهم وحتديهم.
 

عمليات إبادة 
الشيعة يف 
حلب وجبل 

عامل

الفكر الوهابي ومصادرة حرية الرأي والتعبري يف تونس
بعد املوقف الشجاع واملسؤول للسيد عبد اجلليل بن سامل وزير الشؤون الدينية يف تونس يوم اخلميس 
2016/11/3 أمام جلنة احلقوق واحلريات يف الربملان التونسي عرب فيها عن حقيقة ختتلج الصدور 
منذ زمن بعيد وتبحث عمن يفصح بها ويعلنها على املأل، إذ إن املسؤولني يف البلدان العربية واألجنبية 

يتحاشون البوح بالسبب احلقيق للتطرف يف العامل اإلسالمي.
فمن الثابت إن أصل مصائب العامل هو الفكر الضال والذي نشأ وترعرع يف اململكة العربية السعودية، 
وان شيوخ الطريقة الوهابية هم جذر اإلرهاب ومنهم وبرعايتهم احندرت موجات من الشباب املغرر 
بهم حنو اغلب بلدان العامل لزراعة املوت واخلوف والدمار، فقد وضع السيد عبد اجلليل بن سامل يده 
على اجلرح وقال، “إني أبلغت السفري السعودي إن املذهب الوهابي “يفرخ” اإلرهاب وان هذا املذهب 
هو السبب الرئيس لإلرهاب يف العامل”، ومل متٍض ساعات على ذلك ليتلقى العامل احلر نبأ مؤمل هو 
إقالة الوزير الذي عرب عن احلقيقة حبجة إن تصرحياته تنم عن عدم احرتام ضوابط العمل احلكومي 
ومتس مببادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية، وعرب رئيس ديوان الرئاسة التونسية “إن بن سامل ارتكب 

هفوة بتعبريه عن موقفه الشخصي من السعودية وعالقتها باإلرهاب.
فما هي الدوافع اليت جعلت احلكومة التونسية تعاقب وزيرها على خلفية تعبريه عن رأيه باملذهب 

الوهابي؟

الوزير يعرب عن سياسة رمبا ستعتمد من قبل  إقالة  الواضح إن التحرك احلكومي السريع باجتاه 
حكومة السيد يوسف الشاهد يف تكميم األفواه إرضاًء للدول الراعية لإلرهاب من اجل احلفاظ على 
املصاحل االقتصادية مع العربية السعودية واستدرار بعض املساعدات املالية اليت يشرتى من خالهلا 
احلكام اخلليجيون مواقف الدول حمدودة املوارد ومنها الدولة التونسية لتدعم وتؤيد موقف السعودية 
يف احملافل الدولية، وبالتالي ارتكبت احلكومة التونسية خطأ كبريًا يف معاقبة وزيرها متناسية إن 
الشعب التونسي دفع ضريبة باهظة من أجل احلرية وعدم التعرض للحريات ويف مقدمتها حرية 
الواليات املتحدة األمريكية عن حليفتها  الوقت الذي ختلت فيه حتى  التعبري. ويأتي هذا األمر يف 
القدمية بسبب سجلها األسود يف حقوق اإلنسان ورعايتها لإلرهاب يف أغلب دول العامل األمر الذي 
دفع الكونغرس األمريكي بتشريع قانون “العدالة ضد رعاة اإلرهاب” والذي أعطت فيه احلق ملواطنيها 
إرهابي   )15( هنالك  كون  السعودية  العربية  ضد  الفدرالية  احملاكم  إىل  مباشرة  الدعاوى  إلقامة 
متطرف من الذين نفذوا اعتداءات 11 سبتمرب حيملون جنسيتها ومن ال حيمل هذه اجلنسية هو تأثر 
بالفكر اإلجرامي للمدرسة الوهابية وتلقى الفتاوى التكفريية والتحريضية من شيوخ الفتنة الذين هم 
أعمدة الفكر اإلرهابي يف العامل اليوم وجلهم من مواطين اململكة أو ممولني من أجهزة خمابراتها 

ويقطنون يف دول أخرى.

هو  التغيري  العنف يف عملية  أسلوب  على  ت��رد  ال��يت  اإلشكاليات  أه��م  إن 
القانوني  غري  )االستعمال  هو  عنده  فالعنف  العنف،  استخدام  شرعية 
لوسائل القسر املادي والبدني ابتغاء حتقيق غاية شخصية أو مجاعية( ، 
وهو أيضًا )االستخدام غري املشروع للقوى املاّدية بأساليب متعددة إلحلاق 
األذى باآلخرين واإلضرار باملمتلكات وتتضّمن معاني االغتصاب والعقاب 

والتدّخل يف حريات اآلخرين(.
تصوغه  ال��ذي  الكلي  املنهج  ف��إّن  اإلس��الم��ي  الشرع  مصادر  وعلى صعيد 
هذه املصادر هو اإلشكال يف عملية استخدام العنف. ففي القرآن الكريم 
هناك الكثري من اآليات القرآنية اليت تثبت أرجحية السالم والسلم وترك 
العنف مثل: )وعباد الرمحن.. وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالما( )سورة 
وبينه عداوة  بينك  الذي  باليت هي أحسن فإذا  )ادفع  الفرقان: 72-63(، 
كأنه ولي محيم( )سورة فصلت:34(، )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم 
كافة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني(، )سورة البقرة: 208(، 
)وإْن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوّكل على اهلل(، )سورة األنفال: 61(، )فبما 
رمحة من اهلِل ِلْنتهَ هلم ولو كنت فظًا غليظ القلب النفضوا من حولك فاعُف 
عنهم واستغفر هلم(، )سورة آل عمران: 159( )وإن تعفوا أقرب للتقوى( 
)سورة البقرة: 237(، باإلضافة إىل كثري من اآليات اليت وردت يف هذا 
األصل؛  هو  السلم  ويعترب  السالم  إىل  يدعو  )اإلس��الم  فان  لذلك  الباب، 
واحلرب هي االضطرار، وإن اجلهاد واحلرب حكٌم ثانوي اضطراري وإن 

السلم هو احلكم األّولي(.
وعلى فرض التسليم بداللتها فان اإلشكال يبقى يف كون هذا املصداق اليت 
ينطبق عليه مفهوم اآلية القرآنية، كما ذكر التاريخ ذلك يف قضية اخلوارج 
اآلي��ات من دون  الذين رفعوا شعار ال حكم إال هلل متّسكًا بظواهر بعض 
للحرب  )اإلس��الم جيعل  أن  نرى  لذلك  وأعماقها،  ل إىل مضامينها  التوغُّ
أحيانًا  والدفاعي  أحيانًا  االبتدائي  اجلهاد  أوجب  أنه  مع  وشروطًا  قيودًا 
أخرى، وإمنا جعل هذه الشروط والقيود الكثرية حتى ال تكون احلرب إال 
بقدر الضرورة الشديدة، ثم إذا انتهت احلرب يعفو اإلسالم ويغفر ويطلق 

سراح اجملرمني مهما وجد إىل ذلك سبيال(.
فيها  تتعرض  ال��يت  األم��ور اخلطرية  من  يعد  العنف  أن  ذل��ك  إىل  أض��ف 
األنفس واألعراض خلطر االنتهاك واالستباحة، ففي اآلية القرآنية اليت 
هي يف مقام تشريع القصاص والرد باملثل أمر تعاىل بالتقوى واالحتياط: 
)فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم واتقوا اهلل واعلموا 
أن اهلل مع املتقني(، )سورة البقرة: 194( ألّن استعمال العنف أمر خطري 
حتى يف املوارد اليت ميتلك فيها الفرد حق رّد العنف إذ أنه قد يؤدي إىل 
ْن قتل نفسًا بغري  الطغيان والتجاوز الذي ال ميكن جلمه، وقد قال تعاىل: )مهَ

نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعًا( )سورة املائدة: 32(.

العنف وحركة التغيري: 
مشروعية العنف

مرتضى معاش 

محمد الصفار 

د. عالء الحسيني 
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أمر  “داع���ش”  ظهور  أن  البعض  يظن  ق��د 
نتيجة  أنها  آخ��رون،  بينما جيزم  مفاجئ، 
التخطط  اإلخ��ف��اق��ات  م��ن  لسلسة  حتمية 
العربي،  الربيع  ث��ورات  وإجهاض  السيء، 
وفريق ثالث يراها حلقة متهد ملا بعدها؛ 
مثلما أنتج اجلهاد يف افغانستان القاعدة، 
وم��ن رح��م ال��ق��اع��دة ول��دت داع���ش، بينما 
الفئة رابعة ترى ان األفكار التآمرية؛ هي 
اليت صنعت داعش، أي انها صنيعة دولية 

واقليمية وداخلية.
تشكل تنظيم “داعش” االرهابي يف نيسان 
ع���ام 2013، م��ن جم��م��وع��ة م��ن االف����راد 
نشأ  ال��ذي  املتطرف  للفكر  ينتمون  الذين 
عبارة  ك��ان  البدء  ويف  القاعدة،  رح��م  من 
العراق  ب�”دولة  يسمى  ما  بني  اندماج  عن 
الذي  القاعدة  لتنظيم  التابع  اإلسالمية” 
تشّكل يف تشرين األول 2006 واجملموعة 
املعروفة  س��وري��ا  يف  املسلحة  التكفريية 
ب�”جبهة النصرة”، إال أن هذا اإلدماج الذي 
أعلن عنه قيادي “دولة العراق اإلسالمية” 
أبو بكر البغدادي، رفضته “النصرة” على 

الفور.
القدمية  االستعمارية  ال��دوائ��ر  دأب��ت  لقد 
ومنذ عدة عقود بالعمل من اجل السيطرة 
ع��ل��ى ع��ق��ول ال��ب��ش��ر وت��س��ي��ريه��م وف���ق ما 
خي���دم م��ص��احل��ه��ا، ومب���ا ان االس����الم هو 
اهل�����دف ال��رئ��ي��س��ي هل����ذه ال����دوائ����ر ك��ان 

تلك  فبدأت  وادق  اكثر  باجتاههما  العمل 
التاريخ  يف  الثغرات  عن  بالبحث  الدوائر 
االس���الم���ي وم��ن��ذ وف����اة ال���رس���ول االك���رم 
)ص(، الستخدامها كبذرات للتفرقة. وقد 
استطاعت من ذلك وكان هلا ما تريد ومل 
يبق هلا سوى ان تقوم جبين الثمار وحان 
الثمرة  ف��ك��ان��ت  ه���ذا  زم��ان��ن��ا  يف  قطافها 
الشرق  منطقة  لتحيل  “داع���ش”  اخلبيثة 
ولتستثمر  ج��ح��ي��م  اىل  امل��س��ل��م  االوس����ط 
ال��وج��ود املخرتع هل��ذه اجلماعة اىل  ه��ذا 
وس��ي��ل��ة الب���ت���زاز ال��ش��ع��وب واحل��ك��وم��ات 
تفعله  ومم��ا  االره���اب  م��ن  انقاذها  حبجة 
ه���ذه احل����وش ال��ب��ش��ري��ة، ان داع����ش هي 
مقاربة  بطريق  صياغتها  مت  كذبة  عبارة 
للحقيقة وهذه الكذبة مت االعداد هلا منذ 
مدة طويلة لتخرج بهذا االسلوب اخلبيث 
اليوم  وسيأتي  الشيطاني  االخ��راج  وبهذا 
الذي يسدل الستار عليها بعد ان يستوعب 

الناس احلقيقة
ان حترير مدينة املوصل من قبل اجليش 
العراقي والقوات الساندة له سيعين فعليا 
تشكيل  داع��ش حول  تنظيم  مزاعم  انتهاء 
“دول�����ة خ���الف���ة”، ألن����ه ب��ت��ح��ري��ر امل��وص��ل 
وق��ب��ل��ه��ا االن���ب���ار وص���الح ال��دي��ن مل يبقى 
سوى  ك��ربى  سكنية  من جتمعات  للتنظيم 
فعال  فقد  ق��د  التنظيم  وس��ي��ك��ون  ال��رق��ة، 
مزاعمه إلنشاء خالفة، وهي املزاعم اليت 

يستخدمها التنظيم يف آلته الدعائية لدفع 
املتطوعني حول العامل إىل االنضمام إليه.

ألغلب  التنظيم  خ��س��ارة  م��ن  ال��رغ��م  على 
املناطق اليت كان يسيطر عليها يف سوريا 
البد  النهاية  يف  ان��ه  اال  وليبيا،  وال��ع��راق 
ق���راءة  م��ا ح��ص��ل يف املنطقة  ق����راءة  م��ن 
منها،  وال����دروس  ال��ع��رب  واخ���ذ  صحيحة، 
ه��ذه  ادت اىل  ال���يت  االس���ب���اب  وم��ع��رف��ة 
الكارثة اليت حلت بالعراق وسوريا خاصة، 
االقليات  باقتالع  مثال  داع��ش  قيام  ان  اذ 
وقتل  وتهجريهم  املوصل  من جذورها يف 

وسيب االالف منهم. 
واك��رب حضارة  اق��دم  كذلك قيامه بتدمري 
ال��ع��راق  على وج��ه االرض وه��ي ح��ض��ارة 
)االش����وري����ة( ه��ي ك��ارث��ة حب��ق ك��ل ال��ع��امل 
ول��ي��س ال���ع���راق وح����ده، ف��ال��ع��امل مطالب 
املنطقة  دول  م��ع  ب��ال��وق��وف حب���زم  ال��ي��وم 
ض���د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات االره���اب���ي���ة حت���ت أي 
حزم  وب��ك��ل  بسرعة  ومواجهتها  مسمى، 
وعدم التأخري، الن ترك هذه اجملموعات 
هذه  شعوب  على  الويالت  جير  االرهابية 
ال�����دول، وح��ض��ارت��ه��ا، ك��م��ا ان ع��ل��ى دول 
نفسها  حتصن  ان  االخ���رى  ه��ي  املنطقة 
بكل قوة ممكنة، وان تقف حبزم ضد هذه 
املسؤولية يف  قدر  على  وتكون  اجلماعات 

محاية مواطنيها وتراثها احلضاري. 

خالفة الوهم، 
داعش تعيش نهاياتها

العنف ضد الشيعة وقمع حرية االعتقاد
ال يزال املسلمون الشيعة يف خمتلف دول العامل، يعانون من الضطهاد السياسي والتمييز الطائفي 
واالستهداف املباشر من قبل اجلماعات املتطرفة، اليت سعت يف السنوات االخرية وبدعم مباشر 
من قبل بعض احلكومات، اىل تكثيف هجماتها االرهابية ضد ابناء املذهب الشيعي من أقدم واكرب 
السياسية بني  واملشكالت  والصراعات  تفاقم اخلالفات  املراقبني  بعض  ويرى  املذاهب اإلسالمية، 
بعض الدول، قد ساعدت بتنامي اخلطاب الطائفي خصوصا وان بعض احلكومات قد سعت اىل تأيد 
ودعم العديد من التنظيمات و اجلماعات السلفية املتشددة، اليت اعلنت وبشكل صريح تكفري من 
خيالفها وخصوصا الشيعة باعتبارهم وحبسب بعض فتاوى رجال الدين خارجني عن الدين االسالمي.
يضاف اىل ذلك القوانني واالجراءات املتشددة اليت تتبعها بعض احلكومات حبق الشيعة بهدف تقيد 
حريتهم خوفا من نشر التشيع وهو ما قد يضر مبصاحل البعض. وخيشى مراقبون كما نقلت بعض 
املصادر،من انتشار عدوى القتل الطائفي يف العديد من البلدان ومنها الدول العربية،خصوصا بعد 

تنامي خطاب التحريض الطائفي وانتشار التنظيمات االرهابية،
 اليت استفادات كثريا من املتغريات السياسية الكبرية اليت اعقبت ثورات الربيع العربي وما تبعها 

من تطورات واحداث.
الذي  االنتحاري  التفجري  االرهابي  داع��ش  تنظيم  تنبى  فقد  امللف  هذا  تطورات  اخر  وفيما خيص 

استهدف جتمعا للشيعة كانوا حييون ذكرى عاشوراء بالعاصمة العراقية بغداد، وقالت الشرطة إن 
انتحاريا فجر سرتة ناسفة يف وسط جتمع للشيعة يف بغداد، ما أسفر عن سقوط 34 شهيدا على 
األقل وإصابة أكثر من 50. ووقع االنفجار داخل خيمة مليئة بشيعة حييون ذكرى عاشوراء. وأقيمت 
اخليمة يف سوق مزدمحة حبي الشعب يف مشال العاصمة. يذكر أن الشرطة العراقية قد أعلنت عن 

فرض إجراءات أمنية مشددة حلماية احملتفلني بذكرى عاشوراء يف العديد من املدن العراقية.
من جانب اخر اعلنت السلطات العراقية استشهاد 19 شخصا على االقل واصابة 25 اخرين جبروح 
بتفجري انتحاري حبزام ناسف استهدف جملس عزاء يف حي الشعب الشيعي الواقع يف مشال شرق 
بغداد. وقال قاسم عبد اهلادي املتحدث باسم مديرية صحة الرصافة اجلانب الشرقي من بغداد ان 
“ثالثة مستشفيات تسلمت حتى االن 13 شهيدا و25 جرحيا اثر التفجري االنتحاري”. وتسلم مستشفى 
االمام علي يف مدينة الصدر جثامني ستة قتلى آخرين مجيعهم من الرجال، حبسب املتحدث باسم 
اعالم املستشفى. واكد قيادة عمليات بغداد يف بيان مقتضب ان اهلجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما 
ناسفا. وقد فجر نفسه وسط خيمة عزاء لشخص متوف يف سوق شالل يف حي الشعب الذي تسكنه 
تنظيم داعش  يعلن  النوع عادة ما  لكنه هجمات من هذا  التفجري  تتنب اي جهة  غالبية شيعية. ومل 

مسؤوليته عنها.

مل يكن العامل القديم لينتهي حتى يبدأ حبمل كل أفكاره ومفرداته وأنظمته 
العامل  هذا  يكن  مل  العامل،  هذا  مغادرته  ثم  ومن  السياسية  أو  االجتماعية 
يتوافق وطبيعته مع العامل احلديث الذي بدأ يتأسس وفق مقوالت االقتصاد 
والسياسة، وليس وفق مقوالت الدين والقيم االوىل. لكنه أنشأ قيمه اخلاصة 
السياسة  وتوظيفات  الرأمسالية  بصيغته  الربح  مفهوم  وفق  تتأسس  اليت 
غاية  اىل  العامل  هذا  ال��ذي خيوضه  الصراع  وحت��ول  باجتاهه،  واالقتصاد 
الكربى  للدول  العليا  املصاحل  صيغ  عنه  ع��ربت  ال��ذي  الرأمسالي  الكسب 

السيما الواليات املتحدة األمريكية.
مع  الرأمسالية  األيديولوجيا  أو  التصور  وبهذا  ال��ص��راع  ه��ذا  ترافق  وق��د 
لدينا،  التحول  إرب��اك مسارات  اىل  أدى  العامل احلديث مما  حتوالتنا حنو 
لكن  الثقافات،  وص��دام  القيم  ص��راع  هو  لدينا  الصراع  م��ربر  وان  السيما 
بأنه  الصدام  أكثر خطورة يف تصنيفه هلذا  بعدا  الرأمسالي منحه  الغرب 
صدام احلضارات الذي يقود اىل نتيجة احلرب حني يكون التهديد حضاريا، 
وأيديولوجيته  للصراع  أوس��ع  دميومة  اجل  ومن  ثقافيا.  كونه  جمرد  وليس 
الرأمسالية سعت وسائل اإلعالم، سعت بقوة اىل التعتيم على هوية الصراع 
املناط باملصاحل الرأمسالية وهيمنة الغرب االقتصادية على العامل وتوجيه 
جتاه  للغرب  الكالسيكي  املتخيل  ترويج  تعتمد  الصراع  هذا  حول  األفكار 
الشرق ومجوده  هذا  عدوانية  اىل  تستند  اليت  اإلسالمية  بصيغته  الشرق 
اليت  واألصولية  ب��اإلره��اب  اإلس��الم  وارت��ه��ان  لديه،  العقل  منظومة  وتكلس 
أنتجته وكرسته، ومن ثم ترسيخ مقولة فوبيا اإلسالم، وقد أدى هذا النشاط 
اإلعالمي املتزايد اىل إحياء النزعات اليمينية يف الغرب وصعود األصولية 
القومية اىل واجهة احلدث وهو ما  أو  املسيحية  الدينية  األوربية بصيغتها 

يرشح ترامب وبقوة اىل الفوز مبنصب رئيس الواليات املتحدة األمريكية.
فالصراع الذي تتقن لعبته والقناعة الساذجة به هو مفهوم الصراع املستوحى 
من كتب امللل والعقائد التارخيية وذات النزعة األيديولوجية - الدينية الضيقة 
والسياسية اليت تكلس فيها الدين اىل مصاحل السلطة السياسية والرؤية 
املعرفية العابرة، مثل كتابات ابن حزم وتصنيفات ابن تيمية وابن كثري وتلك 

اللغة العابثة بوحدة األمة وعالقة الدين بالنص األول.
وهي ما تتقوم به األصولية اإلسالمية وتعبري عن التوحش الذي انتاب هذه 
األصولية يف استنفاد أيام سلطتها وقوتها يف دورات ال تنتهي من تطبيقات 
القصاص والعقوبات الدموية واليت مل حيدث مثلها أو حتى بنسبة ضئيلة 
منها يف عصر صاحب الشريعة صلى اهلل عليه وآله، وهي تأتي يف قبالة 
الثقايف وحتمية  الغربية يف إميانها حبتمية الصراع  به األصولية  تتقوم  ما 
الصدام احلضاري –هنتغتون- الذي صار يهدد عاملنا مبواجهة خاسرة بني 
األصوليتني اإلسالمية واألوربية، وكذلك ازدواجية التهديد له من جانب كال 
االصوليتني، فهو من جهة األصولية الغربية عامل مسلم -إرهابي ومن جهة 

األصولية االسالمية عامل مرتد- عن اإلسالم.

االصولية الغربية 
واالصولية االسالمية

عنف

عبد االمري رويح 

حكمت البخاتي 
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اعالم وصحافة 

يف عصرنا الراهن تعتمد القيمة اخلربية 
على عدد القتلى ومقدار الدماء يف اغلب 
اخ��ب��ار  ي��ت��م حتويلها اىل  ال���يت  االح����داث 
وم����واد اع��الم��ي��ة اخ���رى ح��س��ب م��ا متليه 
واهدافها،  االعالمية  املؤسسات  سياسة 
بني  العالقات  يوسم  ال��ذي  ال��ص��راع  فيما 
مستوى  على  واملنظمات  ال���دول  خمتلف 
العامل هو الذي ينعكس على شكل اخبار يف 
وسائل االعالم، اما ذلك ال ميكن ان خيرج 
للعلن ما دام يفتقد قيمة الصراع ورائحة 
بشكل  امل��واط��ن  هموم  عن  احلديث  ال��دم. 
منصف بضاعة خاسرة يف وسائل االعالم 
احلديثة، اذ تقوم فكرة االعالم على الربح 
امل��ادي  ال��رب��ح  وه���ذا االخ���ري ينقسم اىل 
التجارية  االع��الم��ي��ة  امل��ؤس��س��ات  ومت��ث��ل��ه 
واليت تغيب عن الواقع سنوات ضوئية من 
يوصف  ال��ذي  اهلابط  احملتوى  بث  خ��الل 
بانه مطلب ورغبة مجاهريية جيب  دائما 
اشباعها وفق مبادئ “الدميقراطية”!؟، اما 
اجلانب الثاني فهو االعالم احلزبي الذي 
ما  كل  توظيف  خ��الل  من  سياسيا  يرتبح 
يقع امامه من احداث سياسية واقتصادية 
واجتماعية من اجل خدمة اهداف احلزب 
وت��وس��ي��ع ال��ن��ف��وذ وال���ق���وة. ام���ا امل��ؤس��س��ات 
االعالمية احلكومية فال تزال مشغولة يف 
تلميع صورة رجال السلطة بكل الطرق من 

خالل وضع السلبيات خلف املرآة حتى ال 
يتلطخ وجه احلاكم باخفاقاته.

العمل االعالمي يف مجيع  واق��ع  ه��ذا هو 
احن����اء ال��ع��امل وم���ن ي��ت��ح��دث ع��ك��س ذل��ك 
لكن نشك  رأي��ه،  التعبري عن  فهو حر يف 
اليوم  نعيشه  فما  ض��م��ريه،  او  دراي��ت��ه  يف 
واقع يصنعه اصحاب  بل هو  الواقع  ليس 
النفوذ يف اجملتمع، ويف هذا اجملال يقول 
ال��ف��ي��ل��س��وف ال��ف��رن��س��ي ج���ان ب���ودري���ار يف 
غياب  “ان  واالص��ط��ن��اع:  املصطنع  كتابه 
العالقة  غ��ي��اب  حقيقة  اىل  ي��ع��ود  ال��واق��ع 
بني الدال واملدلول. وهذا ما حيصل جراء 
كل  ح��ول  ال��ذي  االع��الم  فعالية  مضاعفة 
احلياة االجتماعية وكل الواقع اىل صورة 
االع��الم  يقدمه  م��ا  ان  االع����الم.  يقدمها 
ليس الواقع كما هو، وال صورة عنه، بل هو 
صورة ولدها االعالم عن صورة اخرى هي 

بدورها مولدة منه”.
يفرتض  االنسانية  للموضوعات  بالنسبة 
بلد  يف  االوىل  امل��رت��ب��ة  يف  ت���ك���ون  ان���ه���ا 
ل��دي��ه م��ن ال��ش��ه��داء واالرام�����ل واجل��رح��ى 
وال���ن���ازح���ني م���ا ق���د ي��ت��ع��دى اي دول����ة يف 
العامل، ومعانات هذه الشرائح االجتماعية 
املظلومة يفرتض ان تنقل للعلن حتى يعلم 
احدى  )وه��ذه  بواجبه  ليقوم  املسؤول  بها 

اهم وظائف االعالم(.

املئة  80 يف  أن حنو  إىل  التقرير  وأش��ار 
جرى  التلفزيونية  اإلنسانية  القصص  من 
إجن��ازه��ا داخ���ل غ���رف األخ��ب��ار م��ن دون 
ال��ت��واص��ل م���ع احل����دث ع���رب امل��راس��ل��ني، 
عرب  ج��اه��زة  قصص  اقتباس  ع��ن  فضاًل 
خ���دم���ات ال���ب���ث امل���دف���وع���ة م���ن حم��ط��ات 
يف   60 حنو  أن  التقرير  أك��د  كما  عاملية. 
املئة من القصص اإلنسانية اعتمدت على 
ما نشرته مواقع التواصل االجتماعي من 
من  العديد  أن  كما  فيديو،  ومقاطع  صور 
النتشارها  فعل  كدر  بثها  جرى  القصص 

يف مواقع التواصل.
ي��ق��ف يف ه���ذا املشهد  امل��وط��ن ال��ع��راق��ي 

“الصراعي”.
يصرخ  عندما  نستغرب  ال  لذلك  غريبا 
وال  يسمع  ال  اجلميع  والن  صوته،  باعلى 
لغة  استخدموا  النشطاء  بعض  يرى جند 
االجتماعي  التواصل  مواقع  يف  الشتائم 
ت���ع���ب���ريا ع����ن ح���ج���م ال���ض���غ���وط���ات ال���يت 
امل��واط��ن ورغ��م ذل��ك ال يكون  يتعرض هلا 
املشهد  ص���دى يف  اي  ال��ص��رخ��ات  هل���ذه 
االعالمي، حتى وان كان “اعالم الشتائم” 
العراقي،  للمشهد االعالمي  صفة مميزة 
ان ختدم  االعالمية جيب  الشتيمة  فحتى 
ال  فانها  واال  وال��ن��ف��وذ  السلطة  اص��ح��اب 

متلك اي قيمة اخبارية. 

اعالم 
املال والسلطة 

الشبكات االجتماعية والتضليل باالخبار الكاذبة
اتاح التطور التكنلوجي الناتج عن ثورة املعلومات عرب االنرتنت، امكانية “معرفة كل شيء يف كل وقت”، 
والذين  املستخدمني  ح��ول  اجلديدة  املعلومات  من  هائلة  كميات  االنرتنت  عرب  تتدفق  ثانية،  كل  ففي 
يبحثون عن مضامني معينة للمواد املصورة املنشورة، يف هذا الواقع اجلديد، متلك جمموعات االنرتنت 
العمالقة وخصوصا فيسبوك اليد الطوىل يف معرفة ميول املستخدمني ومرجعياتهم املعلوماتية والفكرية 
واالجتماعية وحتى االقتصادية اليت تتعلق بسوق االعالن، ألن كثريا من الناس مل يعودوا يتابعون املضامني 
االعالمية واالعالنية سوى عرب االنرتنت، وهذه اجملموعات هي وحدها من يقدر على مجع املعلومات 
باالحنياز  التهامات  فيسبوك  االجتماعي  التواصل  موقع  تعرض  ذل��ك  مثال  مواقعها.  مستخدمي  عن 
ألحد املتنافسني يف انتخابات الرئاسة األمريكية أكثر من مرة، يف املقال دافع مارك زوكربرغ، الرئيس 
التنفيذي لشركة فيسبوك، بقوة عن موقع التواصل االجتماعي التابع لشركته عقب انتقادات وجهت إىل 
املوقع تتضمن نشر أخبار كاذبة ساعدت يف صعود جنم دونالد ترامب يف انتخابات الرئاسة األمريكية، 
للتكنولوجيا يف كاليفورنيا، على أنه ال  أثناء حديثه يف إطار أنشطة مؤمتر تيكونومي  وشدد زوكربرغ، 

ينبغي حماسبة فيسبوك على دقة األخبار.
وأصبح فيسبوك مصدرا هاما للتغطيات اإلخبارية بالنسبة ألعداد متزايدة من الناس يف مجيع أحناء 
العامل، خاصة األمريكيني، وُصمم قسم “أحدث األخبار” )News Feed( يف فيسبوك خصيصا حبيث 

يعرض على املستخدمني احملتوى الذي يعتقد أنه األكثر أهمية بالنسبة هلم، وهو ما يؤدي إىل ما يصفه 
البعض ب�”فقاعة الرتشيح” واليت تعزز آراء الشخص دون عرض وجهات نظر مغايرة.

ورغم نفي شركة فيسبوك لتلك املزاعم، ُفصل طاقم املوظفني العاملني يف خدمة األخبار، وبدأت الشركة 
يف االعتماد على “لوغاريتم” طورته من أجل اختيار األخبار األكثر تداوال على املوقع.

من  كبري  ع��دد  على صفحات  كاذبة  أنها  الحقا  ثُبت  ال��يت  األخبار  من  كبري  ع��دد  ظهر  لذلك،  ونتيجة 
املستخدمني. وكان موقع فيسبوك يصر مرارا على أنه شركة تكنولوجيا وليس ناشرا لألخبار ويرفض 
قال  االنتخابات  بعد  ولكن  منصته.  على  املستخدمون  ينشره  ال��ذي  احملتوى  مسؤولية  يتحمل  أن  فكرة 
زوكربريج إن فكرة أن األخبار الزائفة أو املضللة على فيسبوك ساهمت يف ترجيح كفة الفائز دونالد 

ترامب هي “فكرة جمنونة.”
من جهة أخرى، تلقت طموحات الصني لتشديد القيود على االنرتنت دفعة جديدة بتجدد خماوف قدمية 
تتمثل يف اإلرهاب واألخبار الكاذبة، فيما حذرت املستشارة االملانية انغيال مريكل من قوة االخبار املزيفة 
يف وسائل التواصل االجتماعي اليت تساهم يف صعود الشعبويني، بعد اطالقها محلتها لوالية رابعة، وعليه 
يبدو ان الشبكات االجتماعية تكرس نوع من انواع القوة الناعمة عن طريق ما تتيحه من خدمات اخبارية 

ومعلوماتية متعددة املضامني واملصادر.

رمبا يكون املصطلح )الصحافة الفكرية( مستحدثًا يف الساحة االعالمية، 
الن املعروف عن الصحافة ميدانها اخلرب والتقرير والتحليل، فيما الفكر 
حتمله دفيت الكتاب، واملشرتك بني االثنني؛ يكونان بني يدي القارئ، وفيما 
مضى من الزمن، كان الفكر وليس اخلرب، املادة املفضلة للمخاطب يف 
بالدنا الشرق االوسطية – حتديدًا- بسبب االستقرار النسيب يف االجواء 
النظر  وجهات  وتقليب  واملناقشة  البحث  فرصة  وف��ر  مما  السياسية، 
املشاكل  من  العديد  املطروحة حلل  واخليارات  احلياة  أمناط  خبصوص 
اليت كانت تواجه الناس، وذلك بكل تأني وهدوء ونسبة -ال بأس بها- من 
األفكار سياسية مثل احلرية واالستقالل  تناول  باالمكان  احلرية، فكان 
اقتصادية، مثل االشرتاكية واالصالح  والوحدة وغريها، وايضًا االفكار 
واملطالعة،  للبيع  املكتبات  وجود  بفضل  الدينية  االفكار  وحتى  الزراعي، 
وهذا بدوره انعكس على القارئ يف مستوى ثقافته ووعيه وبصريته مبا 

جيري حوله.
تزال،  وما  الثمانينات  منذ سين  املتسارعة  السياسية  التحوالت  أن  بيد 
بانواعه  االع��الم  ليقفز  املخاطب،  عن  واملعرفة  الثقافة  ف��رص  حجبت 
مصر  مثل  منطقة حم��ددة  يف  اجل��الل��ة”  “صاحب  من  ويتحول  املعروفة 
ولبنان، وصاحب الكلمة املؤثرة يف االحداث، اىل “صاحب السلطنة” يف 
الدموية  التحوالت  تلكم  وراء  من  املصاحل  اصحاب  لتعدد  بالدنا،  مجيع 
الداخلية من  اجلهات  ودولية، فضاًل عن  اقليمية  اطراف  من  والكربى، 
جنم  ف��ربز  خمتلفة،  وت��وج��ه��ات  مصاحل  ذات  وثقافية  سياسية  ت��ي��ارات 
“اخلرب األول” واالكثر إثارة، بقطع النظر عن حمتواه وأبعاده، حتى وإن 
كان يف ضرر املخاطب على املدى القصري والبعيد، الن اهلدف؛ اإلخبار 
وجد  والنتيجة؛  السياسية،  واملكاسب  العسكرية  االنتصارات  آخ��ر  عن 
املتلقي أنه مكّبل اليدين، ما عليه سوى تناول االخبار والتقارير مبا فيها 
من توجيه وتوظيف وحتى افكار، دون ان يقلب اآلراء واالفكار، ويتحقق 
من املصداقية يف الكم اهلائل من املعروض اعالميًا، وهذا ما ملسناه يف 

ثورة القنوات الفضائية يف سين التسعينات.
فاذا يتفق اجلميع على أن الفكر والثقافة هي اليت ختلق الدوافع وتصنع 
االحداث، فانها جيب ان تكون على مساحة أوسع من املخاطبني، وخترج 
من احلالة النخبوية الضيقة، وبداًل من ان تكون احاديث الفكر والثقافة 
يف جلسات مغلقة وخاصة وضمن صفحات على الفيسبوك وغريها، فانها 
أجدر بان تكون حاضرة امام مجيع املخاطبني بل تشمل برعايتها مساحة 
واسعة من اجلماهري ملزيد من املعرفة والتبّصر مبا جيري الختاذ املواقف 
الالزمة والصحيحة فيما يتعلق مبجمل االوضاع، السيما ما يتعلق بشكل 
صياغة  وكيفية  للشعوب،  الشاغل  الشغل  اليوم  بات  ال��ذي  احلكم  نظام 
احللول ملشاكل مّجة، باالستناد اىل رؤى عميقة تتصل باحلقائق اليت ال 

تشوبها شائبة وال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها. 

الصحافة الفكرية 
والتحدي االلكرتوني

مسلم عباس 

محمد علي جواد تقي 
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الشخصية  اخلصوصية  يف  احل��ق  يعد 
العراقي  املواطن  أهم حقوق  واح��دًا من 
ذاتية  على  وي���دل  ال��دس��ت��ور  كفلها  ال��يت 
الشخص اليت حيرص على التكتم عليها 
ولكل  عليها،  يطلع  ان  ألح��د  يسمح  وال 
فرد يف العامل أشياء أو بيانات ومعلومات 
املنزل  تعد جزء من حياته داخل أسوار 
أو العمل وال يسمح ألي شخص بالتطفل 

عليها أو االطالع عليها.
واح���رتام  فيها  ح��ق��ه  ك��ف��ال��ة  يتطلب  م��ا 
الكشف  يتعمد  وأن من  حياته اخلاصة، 
عن أسرار الغري اليت يتفانى يف حفظها 
قانونية  ملخالفة  مرتكبًا  يعد  وس��رته��ا 
الشأن  ص��اح��ب  أذن  أذا  إال  وأخ��الق��ي��ة 

بذلك.
واحل���ق يف احل��ي��اة اخل��اص��ة أش���ار إليه 
القرآن الكريم يف سورة احلجرات اآلية 
يهَْغتهَب  وهَالهَ  ُسوا  هَسَّ جتهَ “وهَالهَ  عشرة  الثانية 
بَّْعُضُكم بهَْعًضا” ونهى النيب حممد صلى 
التجسس على  واله وسلم من  اهلل عليه 
الظن  فان  والظن  “إياكم  قال  إذ  الناس 
اكذب احلديث وال حتسسوا وال جتسسوا 
تدابروا  وال  حتاسدوا  وال  تناجشوا  وال 
إخوانا”،  اهلل  عباد  وكونوا  تباغضوا  وال 
وهو املبدأ الذي اعتنقه اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان لعام 1948 يف املادة )12( 
ال��يت ج��اء فيها )ال يعرض أح��د لتدخل 

تعسفي يف حياته اخلاصة أو أسرته أو 
على  حلمالت  أو  مراسالته  أو  مسكنه 
ولكل شخص احلق يف  شرفه ومسعته، 
أو  التدخل  القانون من مثل هذا  محاية 

تلك احلمالت(.
هلذا فكل من يسرتق السمع ويطلع على 
يتم  اليت  الشخصية  املعلومات  مضمون 
املختلفة  االت��ص��ال  وس��ائ��ل  ع��رب  تناقلها 
اخلصوصية  يف  احل��ق  ينتهك  ه��و  إمن��ا 
املتعلق باآلخرين ويعرض نفسه للمساءلة 
القانونية، ويأخذ احلق يف اخلصوصية 
على شبكات التواصل معنى حمدد كونها 
أو  ص��ور  شكل  تأخذ  منشورات  تتضمن 
وهلذا  مكتوبة  عبارات  أو  فيديو  مقاطع 
ال��رأي  عن  التعبري  وسائل  من  تعد  هي 
التواصل  وسائل  من  عدها  إىل  إضافة 
على  واالت��ص��ال إلحتوائها  األف���راد  ب��ني 
فقط  اثنني  بني  احمل��ادث��ات  تبادل  تقنية 
م��ن امل��ش��رتك��ني أو أك��ث��ر حب��س��ب رغبة 
خاصة  أو  ع��ام��ة  شبكة  ع��رب  املستخدم 

مشغلة عرب االنرتنيت.
امل���ن���ش���ورات اخل��اص��ة  ك��ان��ت ه���ذه  واذا 
يف  وت��دخ��ل  ال��ت��واص��ل  وسيلة  باملشرتك 
ه��ذا احلق  ان  اال  ال���رأي  خانة حقه يف 
ل��ي��س م��ط��ل��ق��ًا ب���ل ان����ه وك���ك���ل احل��ق��وق 
التعرض  عدم  مببدأ  حمكوم  واحلريات 
حلقوق اآلخرين وحرياتهم وان ال يكون 

واآلداب  العام  للنظام  خمالفًا  احملتوى 
العامة، وأضافت املادة )46( من الدستور 
العراقي إجازة تقييد احلقوق واحلريات 
بقانون أو بناًء على قانون شريطة أن ال 
ميس التقييد أصل احلق أو احلرية، ما 
أن  ال��ع��راق  يف  العامة  السلطات  خي��ول 
الوسائل  ه��ذه  الستعمال  ضوابط  تضع 
وهو األمر الذي مل حيصل حلد اآلن رغم 
هذه  تلعبه  ال��ذي  ال��دور  وخطورة  أهمية 
يوميات  اليت أضحت جزء من  الوسائل 
املواطن العراقي ورافق توسع استعماهلا 
خم��اط��ر ن��اجت��ة ع���ن س���وء االس��ت��خ��دام 
على  وتطفلهم  البعض  قبل  من  املفرط 
الغري أو الرغبة يف إيذاءهم عرب إتالف 
اإلي���ذاء  أو  هل��م  ملكيتها  ع��ائ��دة  ملفات 
امل���ع���ن���وي، ب���ل اس��ت��غ��ل��ت ت��ل��ك امل��ن��ص��ات 
إرهابية وحتريضية مقيتة يف  ألغ��راض 

بعض األحيان.
االليكرتونية  القرصنة  حوادث  وتكررت 
ع��رب ب��ث مقاطع وص���ور غ��ري الئ��ق��ة يف 
الباب  يفتح  ما  الغري،  وصفحات  مواقع 
ال��واردة يف  العامة  القواعد  أم��ام تطبيق 
من  األخ��رى  والقوانني  العقوبات  قانون 
مكافحة  قانون  ومنها  عليها  املبدأ  حيث 
ال��ذي نظم  امل��دن��ي  القانون  أو  اإلره���اب 
التعويض عن األضرار اليت حيدثها أحد 

األشخاص حبق الغري.

الخصوصية الشخصية
 عرب االنرتنت

التحديات  ظل  ماهو ممكن يف  وبني  واجبا،  يكون  وقد  مطلوب،  ماهو  بني 
الواعدة  العراقية  كالبيئة  بيئة مضطربة  وثيقة خاصة يف  واملتغريات صلة 
جديدة  مفاهيم  لرتسيخ  وحماولة  ماسبق  نفض  مت  حيث   2003 العام  بعد 
وبناء  االق��ت��ص��اد  ش���ؤون  ويف  ع���ام،  بشكل  واحل��ي��اة  والثقافة  السياسة  يف 
املرئي  ولإلعالم  العراقية  للصحافة  ما  دور  نتحدث عن  الدولة.  مؤسسات 
واملسموع ولوسائل اإلتصال احلديثة يف دعم العملية السياسية، وهذا أمر 
يف  تلك  التأثري  إمكانية  يف  البحث  اىل  حتما  سيقودنا  احلديث  لكن  جيد 
ظل نوع التحديات السائد منذ 2003 وحتى اللحظة، فالصحفيون ووسائل 
اإلعالم وحتى احلزبية منها، وتلك اليت نعتقد بأنها قد تلعب دورا سلبيا يف 
تكريس مفاهيم احملاصصة ومكاسب احلزب والطائفة الميكن أن يؤدوا دورا 
يف  احلال  هو  كما  واالقتصادية  والسياسية  األمنية  التحديات  حني حتتدم 
العراق، ومع عدم الرغبة يف دعم حرية التعبري وتوفري ضمانات العمل احلر 
السياسي  والتدخل  البائسة غالبا  اإلدارات الصحفية  ونوع  الضغوط  خارج 
الفظ فإن وسائل اإلع��الم لن تكون ق��ادرة على أداء دوره��ا مع كل مايبذله 
الصحفيون من جهود يف هذا السبيل حيث تصطدم بعقبات عديدة ترتاكم 
مع الوقت بسبب الضعف الواضح يف منظومة الدولة ومؤسساتها التشريعية 
والتنفيذية والعاجزة حتى عن التعاون مع الصحفيني ووسائل اإلعالم حيث 
تستمر اإلنتهاكات واإلعتداءت على الطواقم اإلعالمية، ويهدد الصحفيون 
ت��زداد  بينما  املالئمة،  التغطية  من  ومينعون  الشخصي،  وأمنهم  حبياتهم 
ثالث  سنعاجل  وهنا  املر حضوره.  التقشف  ويفرض  االقتصادية،  الضغوط 
والصحفيني  اإلع��الم  وسائل  دور  تعطل  أو  تنهض  أن  أساسية ميكن  نقاط 
السنوات  عوامل مستمرة طوال  وهي  السياسية،  والعملية  التغيري  دعم  يف 

املاضية، ورمبا سيستمر تأثريها خالل الفرتة املقبلة.
اإلعالم  ووسائل  العراقيون  الصحفيون  تعرض  فقد  األم��ين:  التهديد  أوال: 
اىل نوع من التهديد غري مسبوق، وكانت عمليات قتلهم تشبه يف توصيفها 
املواجهات  وأثناء  املنظم  العنف  قبل مجاعات  من  املنظمة  اإلب��ادة  عمليات 

العسكرية اليت حصلت يف أوقات صعبة بعد 2003.
سلوكيات  عن  ليس  بالطبع  احلديث  وهنا جيري   : السياسي  العامل  ثانيا: 
سياسيني فردية أو ضغوطات متارس على هذا الصحفي أو ذلك. لكن األمر 
رمبا يكون أكثر عمقا بسبب تنوع مصادر التهديد والضغوط، فهناك املزيد 
من القوانني الداعمة حلرية التعبري والضامنة هلا جيب أن يعمل املشرعون 

عليها من خالل جملس النواب.
ال��ص��ادرات  حجم  ومن��و  االقتصادية،  ال��ف��ورة  مع  االقتصادي  العامل  ثالثا: 
العديد من الصحف واإلذاعات  النفطية، وتوفر موارد مالية هائلة نشطت 
املشتغلني  من  العديد  استقطبت  اليت  الفضائية  والقنوات  األنباء  ووك��االت 
الثقافة  الكافية واخلربة وتردي  املهارات  يف الصحافة حتى مع عدم توفر 

العامة لديهم.

تحديات تواجه 
اإلعالم يف العراق

الشبكات االجتماعية وصناعة الرأي العام
مل يكن خيطر يف بال أحد، السيما العاملون يف السياسة، من القادة ومعاونيهم، أن يأتي يوم ليكون 
املخفي من األحداث واألخبار بكل أنواعها وأشكاهلا حتت جمهر الرأي العام ويف متناوهَل أعني وأمساع 
التواصل  )مواقع  تسمية  عليها  ُأطلق  ثة،  مستحدهَ إعالمية  وسائل  عرب  وذل��ك  استثناء،  بال  اجلميع 
مواقع  بها  التحقت  ثم  ويوتيوب،  وتويرت  بوك  الفيس  مواقع  عليها،  ومثال  اإللكرتونية(،  االجتماعي 
أخ��رى.. لتنضم اىل وسائل اإلع��الم املعروفة، وإن مل تكن ذات مهنية مقصودة، كما هو احلال مع 
وسائل إعالمية أقدم منها، كالصحافة، والتلفاز، واإلذاعة وسواها، لكنها واحلق ُيقال بسبب فاعليتها 
وحضورها اآلني ودرجة التفاعل اليت تتيحها للمستخدمني، باتت أكثر تأثريا من الوسائل األخرى 
يف التأثري بالرأي العام. ولنعد اآلن اىل سنوات مضت لكنها ليست بعيدة عن الذاكرة، ونعين بها 
هائلة  سياسية  ه��ّزات  من  أحدثته  وما  العربي(،  )بالربيع  يسمى  ما  احتضنت  اليت  السنوات  تلك 
أنظمة قوية مستقرة  بفعل االحتجاجات  وأزاح��ت  العربية والشرق األوس��ط،  املنطقة  قلبت أوض��اع 
الرأي  توجيه  ال  لو  إسقاط عروشها،  باستطاعة  كان  وما  من حديد،  بقبضة  السلطة  على  قابضة 
العام واجلماهري عرب مواقع التواصل وخاصة الفيس بوك، حيث مت استخدام هذه الوسائل، إلعداد 
بالشؤون  يتعلق  ما  وكل  وأهدافها  وأماكنها  املظاهرات  انطالق  وتوقيت  واالحتجاجات  االنتفاضات 

التنظيمية عرب موقع الفيس بوك والوسائل االفرتاضية األخرى.

من املهم أن يعرتف املهتمون واملعنيون، قبلوا بذلك أم أبوا، وخاصة أولئك العاملون يف امليدان السياسي، 
بالتأثري الكبري الذي أحدثته وسائل التواصل االجتماعي على الواقع املعاش، ومدى تأثريها يف الواقع 
اجلماهريي، وقدرتها على حتريك التيارات اجلماهريية يف هذا االجتاه أو ذاك، ففي العراق مثال 
شكلت هذه الوسائل اإللكرتونية احلديثة حاالت ضغط متواصل على السياسيني، وجعلتهم حيسبون 
من مصاحلهم  بالضد  تعمل  أو  الشعب  تصب يف صاحل  ال  عليها  يقدمون  ألية خطوة  ألف حساب 
املختلفة. من األمور اليت باتت واضحة للجميع، أن العوامل االفرتاضية، أو ما ُيطلهَق عليها بشبكات 
التواصل االجتماعي، هيمنت على العامل أمجع، وباتت مجيع الدول والكيانات السياسية املستقلة أو 
سواها، حتت السلطة الرابعة )اإلعالمية( هلذه املواقع، فنادرا ما جتد دولة أو مدينة أو حتى قرية مل 
تصل إليها الشبكة االخطبوطية )اإلنرتنت( وبالتالي وقوعها ضمن تأثري شبكات التواصل االجتماعي 
بأنواعها. وعندما يتم حتييد وإفشال مسعى وفساد هذا املسؤول أو ذاك، فهذا يعين أن الرأي العام 
استلم األدلة واملؤشرات الدقيقة اليت تثبت تورط هذا املسؤول أو ذاك بالفساد وما شابه، وهذا يعين 
طرده من ساحة العمل السياسي، وبالتالي خسارته الفادحة ملستقبله السياسي، ما يعين وجود التأثري 
الفاعل هلذه الشبكات االجتماعية وتأثريها الكبري يف توجيه الرأي العام، السيما إذا مت التعامل معها 

بعلمية وذكاء واستثمار سليم. 

هادي جلو مرعي 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

من أهم املبادئ اليت أعلنها اإلسالم ضمن 
وق��د عمل  ال��الع��ن��ف،  م��ب��دأ  تعاليمه، ه��و 
الكريم  ال��رس��ول  األع��ظ��م  املسلمني  قائد 
الفكرية  رؤيته  مستمدا  املبدأ  بهذا  )ص( 
النصوص  ف��ح��وى  م��ن  العملي  وتطبيقه 
ال��ق��رآن��ي��ة ال��ك��رمي��ة ال���يت ت��دع��و وتشجع 
وتطالب اجلميع باجلنوح إىل السلم ونبذ 
تأثري هذا  تبنّي  بكل أشكاله، وقد  العنف 
املبدأ على حنو منهجي يف طبيعة التغيري 
اجلزيرة  جمتمع  يف  ح��دث  ال��ذي  الكبري 
الذي كان مييل اىل اخلشونة والعنف يف 

التعامل احلياتي اليومي.
وهل�����ذا ن���ق���رأ ق����ول اإلم������ام ال���راح���ل آي��ة 
احلسيين  ال��س��ي��د حم��م��د  ال��ع��ظ��م��ى  اهلل 
الثمني  كتابه  اهلل(، يف  )رمحه  الشريازي 
)الالعنف  ال��ت��أخ��ر(:  )فلسفة  ب���  امل��وس��وم 
يتخذه غاندي  أن  قبل  اإلس��الم  هو شعار 
شعارًا(، فما بني ظهور اإلسالم واملرحلة 
الغاندية قرابة األلف عام، اإلسالم سبق 

غاندي بألف سنة إميانا بهذا املبدأ.
ك���ذل���ك ك�����ّرس اإلس������الم م��ن��ه��ج اجل��ن��وح 
اىل ال��س��ل��م واع��ت��م��اد اهل����دوء واالع��ت��دال 
املتبادلة  التعامالت  مجيع  يف  والرتاضي 
ب���ني األف�����راد واجل���م���اع���ات مب���ا يف ذل��ك 
م��ؤس��س��ة األس����رة وس���واه���ا. ح��ي��ث يقول 
أو  العنيف يف قول  )إن  الشريازي:  اإلمام 

أن  قبل  نفسه  يضر  إمن��ا  فعل،  أو  كتابة 
يضر غريه(.

علما أن ظاهرة التعصب واالعتداد املباّلغ 
ال��ن��ف��س ك��ان��ت ش��ائ��ع��ة يف جمتمع  ب��ه يف 
العربية قبل اإلس��الم، لذا يقول  اجلزيرة 
التأخر،  فلسفة  )م��ن  ال��ش��ريازي:  اإلم���ام 
ال��ك��رب، ب��أن ي��رى اإلن��س��ان نفسه ك��ب��ريًا، 

ويرتّفع على اآلخرين(.
وق���د الح���ظ ب��اح��ث��ون يف ق��ض��اي��ا وش���ؤون 
جمتمع اجلزيرة، أن اخلالفات بني الناس 
فهناك  ك��ب��رية،  أس��ب��اب  ع��ل��ى  تقتصر  ال 
حلّد  عليها  خيتلف  وتافهة  صغرية  أم��ور 
االحرتاب فيما بينهم، فيكون السلم بعيدا 
عنهم، ونفوسهم وبصائرهم تغدو يف حالة 
االق��ت��ت��ال  فتفضل  ال��الع��ن��ف،  ملنهج  ك���ره 
والقسوة واخلشونة يف الفعل والقول على 
وال��رتاح��م،  اللني  عن  بعيدة  فتكون  س��واه 
وهذا جييء بالضد مما جاء به اإلسالم، 
لذلك عندما رسخت مبادئ الدين متكنت 
من تشذيب كل هذه اإلشكاالت يف اجملتمع 
ال��ش��ريازي:  اإلم��ام  يقول  آن���ذاك.  املتأخر 
النزاع،  إىل  اجلنوح  التأخر  فلسفة  )م��ن 
املشاكل  ال��ن��اس مي��ي��ل��ون إىل  ب��ع��ض  ف���إن 
الصغائر  يف  اآلخ���ري���ن  م��ع  واالخ���ت���الف 

والكبائر، ويف كل أبعاد احلياة(.
وق���د س��ع��ى اإلس����الم إىل أه��م��ي��ة ت��دري��ب 

وت��ل��ق��ني ال���ن���اس ع��ل��ى ال��س��ب��ل وال��ط��رائ��ق 
مييلوا  كي  وتساعدهم  العنف  تنبذ  ال��يت 
مبختلف  النزاعات  ويتجنبوا  السلم  إىل 
ال���وق���ت يستطيع  م����رور  وم����ع  أن���واع���ه���ا، 
وميكنه  السلم،  أهمية  ي��درك  أن  اإلنسان 
أن جينح إىل السلم بال مصاعب، ويؤمن 
للمجتمع من  وأف��ض��ل  أن��س��ب  ال��ل��ني  ب���أن 
س����واه. ي��ق��ول اإلم����ام ال���ش���ريازي: )الش��ك 
ميكن  لكن  العنف،  حالة  فيه  اإلنسان  أن 
إزالتها بالتلقني واإلحياء والتمرين، وعند 

ذاك تكون ملكة له وطبعًا من طباعه(.
وإذا عرفنا املصاعب اليت واجهها الرسول 
مستوى  ل��رف��ع  ال�����دؤوب  سعيه  يف  )ص( 
اجملتمع، فإننا سوف نؤمن أن ال استحالة 
يف تطوير اجملتمع وجعله يف حالة أفضل، 
وه��ذا ما ينبغي أن يكون درس��ا لنا وحنن 
عليه  ينطوي  مب��ا  ال��راه��ن  العصر  نعيش 
م���ن م��ش��ك��الت ك���ب���رية، وم���ع ذل���ك علينا 
والقدرة  العظيم  ال��درس  من  نستفيد  أن 
اهلائلة لشخصية الرسول )ص( وجناحها 
اجلهل  م��ن  اجل��زي��رة  يف حت��وي��ل جمتمع 
واالس��ت��ق��رار  وال��ن��ور  العلم  اىل  وال��ظ��الم 
اجملتمع  ذل��ك  طبيعة  أن  علما  وال��ت��ق��دم، 
متيل اىل تثبيط اهلمم وامليل اىل اإلحباط 
يبث  أن  الرسول )ص(  استطاع  ذلك  ومع 

يف أفراده ومجاعاته احلاالت االجيابية.

الالعنف:
 درس لقادة 
العصر الراهن

الدولة بني منهج اإلمام الحسني )ع( ومعاوية
حّذر اإلمام احلسني معاوية من منهجه املنحرف يف إدارة الدولة، كما نالحظ ذلك يف ما جاء بكتاب 
اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، املوسوم ب� )احلسني 
مصباح اهلدى(، إذ قال مساحته: )لقد كان معاوية مصداقًا ظاهرًا للحاكم املستبّد الذي مجع خمتلف 
السلبّيات ولقد قال فيه اإلمام احلسني عليه السالم: أّما بعد يا معاوية... لقد فّضلتهَ حتى أفرْطتهَ 

.) ْفتهَ واستأثْرتهَ حّتى أْجحهَ
أما أسباب القصاص فهي كثرية.

 منها أخذه للناس بسوء الظن، وقتله أولياء اهلل على تهمة باطلة، أو نفيهم من ديارهم اىل الغربة، 
ثم إجباره للناس على مبايعة غالم )وهو ابنه يزيد( يتعاطى الشراب ويالعب الكالب، خمالفا منهج 

اإلسالم واملسلمني، فكيف يكون قائدا هلم وهو ال يليق بقيادة فرد، متمثال بشخصيته املنحرف.
يورد لنا اإلمام الشريازي قوال لإلمام احلسني )ع( حول هذا املوضوع جاء فيه: )قال اإلمام احلسني 
عليه السالم: فأْبِشر يا معاوية بالقصاص.. وليس اهلّل بناس ألخذك بالظّنة وقتلك أولياءه على التهمة 
ونفيك أولياءه ِمْن دورِهم إىل دار الُغْربهَة وأخذك للناس ببيعة ابنك غالم حدث يشرب الشراب ويلعب 

.) بالكالب، ما أراك إاّل قد خسْرتهَ نفسكهَ
إن إقامة حكومة الشعب ترفض االستبداد، وتستدعي مقومات معروفة ترفض السيطرة على احلكم 

يتحّلون باخلربات  للكفاءة غالبا، وال  يفتقرون  باالنقالب هم أشخاص  القائمني  أن  بالقوة، السيما 
السياسية اليت تؤهلهم لقيادة الدولة وإدارة شؤون الشعب بصورة صحيحة. يقول اإلمام الشريازي 
اجلماهريية  الصبغة  ذات  الصحيحة  اإلسالمية  احلركة  توّفرت  )إذا  حتديدا:  اجلانب  ه��ذا  ح��ول 

الواسعة، ووعى الشعب خريه من شّره، ميكنه إقامة حكومة الشعب(.
وغالبا ما متهد حكومة الوراثة الزائلة سبل السيطرة حلكومة الوراثة اليت تليها، إنه تغيري يف األمساء 

والوجوه ال أكثر، أما رؤية اإلمام الشريازي حلكومة الشعب.
فإنها تقوم على ما يلي: )القضاء على احلكومات الوراثية، والوصائية، حيث متّهد احلكومة السابقة 

جّوًا من الدعاية ملا تريده من حكومة مستقبلة ليس هّمها إاّل حفظ مصاحل السابقني(.
من هنا يهدف النظام ألتعددي اىل توزيع القدرات والفرص واملوارد على أكثر من جهة أو مؤسسة أو 
فرد، ألن التعددية ترفض تكريس القدرات يف بؤرة واحدة مهما كان نوعها، كأن تكون حزبا أو كتلة 

أو مجاعة أو شخصا واحدا.
 بل تهدف اىل جعل اجلميع يشاركون يف إدارة هذه القدرات واملوارد وفق نظام واضح. لذا يقول اإلمام 
الشريازي، إن حكومة الشعب تؤمن ب� )التعددية اليت تعين توزيع القدرة بني كاّفة الطبقات والفئات، 

سواء قدرة احلكم أو السالح أو العلم أو املال أو غريها(. 

عندما تبدأ النخب املعنية بالتغيري، البد أنها تؤشر مالمح التخلف بصورة 
واضحة ودقيقة، ومن أهمها اجلهل والكسل والتقاعس عن اداء الواجبات، 
هذه الصفات غالبا ما ترافق هذه البيئة وأفراجها، على العكس من بيئة 
التطور اليت يكون فيها الفرد واجملتمع حيويا متدفقا مندفعا حنو األداء 
األفضل يف العمل او التخطيط ويف اجملاالت اليت تسهم بتطوير الدولة 
السيد حممد  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلم��ام  يؤكد  لذلك  واجملتمع. 
احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القّيم املوسوم ب� )االصالح( 
اجلهل  هي  به،  بيئة خاصة  )للتخلف  اجلانب حتديدا:  هذا  قائال حول 
والنزاع والكسل والضجر، وشيوع الزنا واالحنرافات اجلنسية، واملرض 
املهام  من  تعد هذه اخلطوة  الواقع  والبطالة(. يف  األمن  وعدم  والكآبة، 
األساسية اليت ينبغي أن تبدأ بها اجلهات ذات العالقة، إذ ال ميكن أن 
تنهض األمة بأفراد حياصرهم التخلف واجلهل، ألننا سوف نكون أمام 
معضلة الشعب أو اجملتمع الذي ال يعي دوره وال مكانته، وال ميتلك القدرة 
على مواكبة مظاهر العصر بأشكاهلا وأنواعها كافة، علما اذا صلح الفرد 

صلح اجملتمع كله. 
يقول اإلمام الشريازي: )من أهم ما يلزم يف إصالح اجملتمع، هو إصالح 
الفرد، ألن اجملتمع يتشكل من فرد وفرد وفرد، وكل من الفرد واجملتمع 

يؤثر يف اآلخر سلبًا وإجيابًا(.
علما أن تقديم املصاحل الفردية على اجملتمعية او اجلماعية، قد حيدث 
يف الواقع، فهو أمر جيب أن نتوقع حدوثه، وميكن أن نتوقع العكس أيضا، 
مبعنى هناك أفراد يفضلون مصلحة اجلماعة على مصاحلهم، وهؤالء 
ميكن أن تبنى بهم دولة قوية وجمتمع متطور قادر على االنتماء اىل روح 
العصر. ان التوقف عن التقدم ومواكبة التطور يعين الرتاجع والبقاء يف 
داخل بيئة التخلف ورهنا بها، وهذا ال يصلح جملتمع يبحث عن التميز 
من  املضطرد،  والتطور  التميز  عن  الباحثة  العامل  ودول  بني جمتمعات 
أهمية مواصلة  يرّكزوا على  أن  ينبغي  اإلص��الح  العاملني على  فإن  هنا 
التقدم اىل أمام ومواكبة حركة دول العامل الذاهبة اىل األمام دائما. يقول 
االمام الشريازي حول هذا املوضوع يف املصدر نفسه: )مبا أن اجملتمعات 
البشرية األخرى يف تقدم وتطور دائم، فإن اجملتمع الذي ال يكون متقدمًا 
إذا  فإنه  ومتخلفًا  متأخرًا  يعترب  فإنه  كبري،  بفاصل  أو  املستوى  بنفس 

توقف عن التقدم صار جمتمعًا متخلفًا(.
العراق، عندما منحت  بينها  ومن  االسالمية  الدول  بعض  فعلت  وحسنا 
العلمي فرصة احلصول عليها، وميكن  التحصيل  املتأخرين يف  األفراد 
العامل  )إن  مالحظة ذلك يف قول اإلم��ام الشريازي حول هذا املوضوع: 
سوف  الصفة،  املتضادة  االجتماعية  الطوائف  من  وغريهم  واجلاهل، 
ترفع مشاكل اجملتمع بنسبة كبرية، وما أكثرها خصوصًا يف احلضارة 

احلالية اليت جعلت املادة هي احملور(. 

سباق التقدم 
والحضارة الراهنة
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ال��ع��دل احلكومي ش��رط أس��اس يف إدام��ة 
ظلم،  يتخللها  وال  فيها،  مشاكل  ال  حياة 
ح���ي���ث اجل���م���ي���ع ي���ت���س���اوون يف احل���ق���وق 
والذكاء  للمؤهالت  وفقا  املتاحة  والفرص 
تنافسية  ع��م��ل��ي��ة  يف  ال���ت���ف���وق،  وش�����روط 
حتكمها عدالة حكومية، مع ضمري يتنافس 
مع اآلخر بشرف، وهذا يدفع باجلميع اىل 
واملكافأة  املناسبة،  املكانة  أخذ  مع  أم��ام، 
إذا  االستحقاق،  حسب  واملعنوية  امل��ادي��ة 
العدالة  حفظ  بقاعدة  احلكومة  متسكت 
أف��راد شعبها، لن تكون هناك حاالت  بني 
غنب. يقول مساحة املرجع الديين الكبري، 
آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين 
القيم  الكتاب  يف  ظ��ل��ه(،  )دام  ال��ش��ريازي 
املوسوم ب� )من عبق املرجعية(: إن )وظيفة 
احلكومة اإلسالمية جتاه األمة هي حفظ 
العدل بني الناس، داخاًل وخارجًا، والدفاع 
ال��ف��يء، من  وت��وف��ري  األم���ام،  باحلياة إىل 
وتثقيفهم،  وتعليمهم  عليهم،  وامل��ال  ال��رزق 
وح��ف��ظ أم��ن��ه��م واس���ت���ق���راره���م(. وع��ن��دم��ا 
من  احلكومة  ت��ؤدي��ه  م��ا  م��ع  املعلهَن  خيتلف 
املنهج اىل أضغاث  يتحول  واجبات سوف 
أح�����الم، وي��ب��ق��ى ك��ل��م��ات جم�����ردة وح���ربا 
األق��وال  تطبيق  املهم  من  لذلك  ورق،  على 
وال��ش��ع��ارات ألنها هي األه��م وه��ي املعيار 
على جن��اح احل��ك��وم��ات أو إخ��ف��اق��ه��ا. كما 

ن���الح���ظ ذل����ك يف ق����ول مس���اح���ة امل��رج��ع 
)إننا ال نسري  الشريازي بهذا اخلصوص: 
خلف األمساء والشعارات بل خلف الواقع(. 
من هنا كان احلرص على أهمية وأولوية أن 
حتصل احلكومة على شرعيتها من الشعب 
االلتزام  من  مناص  ال  بند  فهذا  حصرا، 
شعبيا  عليه  املستفتى  الدستور  أن  إذ  به، 
تكون  أن  ينبغي  لذا  بذلك،  احلكومة  يلزم 
يؤكد ذلك مساحة  كما  احلكومة )شعبية( 
اإلسالم  يف  )احلكومة  الشريازي:  املرجع 
فماذا  للكلمة،  الصحيح  باملعنى  شعبية 
يريد الناس غري املشاركة يف الرأي، وغري 
الغنى، والعلم، واحلرّية، واألمن، والصّحة، 
وال��ف��ض��ي��ل��ة، مم��ا ي��وّف��ره��ا اإلس����الم خري 
التطبيق سوف يقضي على  توفري؟(. هذا 
الفقر بعد أن تسود العدالة لسبب واضح 
وال��ربن��ام��ج  باملنهج  ملتزمة  احل��ك��وم��ة  أن 
امللتزمة  احلكومات  تنج  لذلك  هلا،  املعلن 
مبا تعد، وتفشل تلك اليت تكون عاجزة عّما 
وعدت به شعبها. لذا يقول مساحة املرجع 
وقت  اإلسالمي يف  البلد  )يف  ال��ش��ريازي: 
حكم اإلس��الم الصحيح، يلزم أن ال يوجد 
حتى فقري واحد، فالضمان االجتماعي يف 
أن  اإلسالمي  احلاكم  على  اإلس��الم حيتم 
أن احلكومة  نهائيًا(.  ال شك  الفقر  يزيل 
االس��ت��ش��اري��ة علي أق���در احل��ك��وم��ات على 

حتقيق العدالة، وهنا يبنّي مساحة املرجع 
الشريازي أحد الشروط املهمة اليت ينبغي 
أن ت���راف���ق م��ن��ه��ج احل��ك��وم��ة اإلس��الم��ي��ة، 
الشعب  باستشارة  تلتزم  أن  الشرط  وهذا 
وال��ع��ام��ل��ني م��ع��ه��ا يف امل���ي���دان ال��س��ي��اس��ي، 
ي��ؤك��د مس��اح��ة امل��رج��ع ال��ش��ريازي أهمية 
حاصلة  اإلس��الم��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت��ك��ون  أن 
يقول  األس��اس، عندما  الشرط  ه��ذا  على 
مس���اح���ت���ه: ي��ن��ب��غ��ي أن ت���ك���ون )احل��ك��وم��ة 
هنا  م��ن  اس��ت��ش��اري��ة(.   اإلسالمية حكومة 
االستشارة  ب��أن  وال��وق��ائ��ع  التجارب  تؤكد 
العدل  حتقيق  على  ق��درة  أكثر  ونظامها، 
م��ن ن��ظ��ام )ال��دمي��ق��راط��ي��ة(، وم���ن يتعمق 
يكتشف  س��وف  النظامني  ب��ني  ال��ف��ارق  يف 
األسباب الفعلية، السيما أن اإلمام الراحل 
آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين 
أفضلية  ي��ؤك��د  اهلل(  )رمح����ه  ال���ش���ريازي 
ويوضح  )الدميقراطية(  على  االستشارية 
م��ت��أخ��رة عن  ال��يت جتعلها  األس��ب��اب  تلك 
تطبيقه  مت  ل��و  فيما  االس��ت��ش��اري،  النظام 
كما  والشعب.  الدولة  إدارة  يف  ينبغي  كما 
املرجع  ذلك يف قول مساحة  أننا نالحظ 
الشريازي: )االستشارية نظام متفّوق على 
ن��ظ��ام )ال��دمي��ق��راط��ي��ة( ع��ل��ى م��ا أوض��ح��ه 
امل��رج��ع ال��ش��ريازي ال��راح��ل رض���وان اهلل 

عليه يف كتبه(. 

االستشارية
نظام متفوق على 

الديمقراطية

نبذ العنف وإرساء دعائم العدالة االجتماعية
على الرغم من أن العنف ال يزال حاضرا يف عامل اليوم، كما أنه يشكل ظاهرة بارزة من الظواهر 
اليت تؤثث املشهد البشري اليومي، إال أننا ينبغي أأن ال نستسلم هلذا الداء اخلطري، وعلينا دائما أن 
نبذل كل ما يف وسعنا لنبذ العنف، وطرد هذه الظاهرة بعيدا عنها، والتفرغ للبناء واالنشغال مبا هو 

مفيد لإلنسان يف اجملاالت كافة. 
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
للدين،  اخلاطئ  والفهم  والعصبية،  اجلهل  يف  العنف  ج��ذور  )تكمن  املرجعية(:  عبق  )من  كتاب  يف 
واالستبداد والديكتاتورية واحلرمان االجتماعي، والظلم من قبل احلكومات واألفراد الذي يوّلد العنف 

املضاد، وغلق قنوات احلوار البّناء(.
والتجاوز على  بالقوة، ومصادرة احلريات  الرأي  القمع، وفرض  التنّبه اىل أساليب  لذلك البد من 
احلقوق، كما يف قول مساحة املرجع الشريازي: )يف أجواء الكبت واإلرهاب واالستبداد والدكتاتورية 

تنمو االجتاهات املتطّرفة واحلركات التدمريية(.
إن مثل هذه اإلعمال اليت يّدعي رعاة العنف قيامهم بها وتفضيلهم هلا حلماية االسالم، إمنا هي تشّوه 
صورة االسالم وال ختدم مبادئه وليست من تعاليمه، فضال عن كونها أعمال مسيئة للمسلمني مجيعا. 
لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي: ان )العنف ضاّر باألهداف املقّدسة الكربى على املدى البعيد، 

وإن فرض أنه حّقق بعض املكاسب اآلنية السريعة(.
ولكن مع ذلك ورغم وضوح الصورة ملن ينتهج العنف، إال أنهم يصرون على هذا الطريق الذي ال خيدم 
االسالم وال املسلمني، على الصعيدين اخلارجي والداخلي، ألن انتشار أسلوب العنف يضعف اجملتمع 
من الداخل ويضعف الدولة أيضا، وال ميكنها من مواجهة األخطار سواء كان مصدرها خارجي او 
داخلي. لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي: )ال يصّح استخدام العنف الذي قد يتخذ منفذًا للهجوم 

على اإلسالم ولو يف مواجهة العنف(.
والبد أن يعرف اجلميع أن العنف يطول اجلميع مبخاطره.

 وال يستثين أحدا من ذلك، حتى من يصنع العنف سوف حيرتق بناره، كما نقرأ ذلك يف قول مساحة 
املرجع الشريازي: )ميكن مكافحة العنف يف اجملتمع من خالل تعميم ثقافة الالعنف، وتوضيح أن 

العنف نار حترق الكل وال تستثين أحدًا(.
فالفقراء ميكن أن نكسبهم اىل جانب االعتدال عندما نوفر هلم لقمة العيش بكرامة، وعندما نساعد 
ينبغي  يف حفظ حقوق احملرومني والضعفاء، كما نالحظ ذلك يف قول مساحة املرجع الشريازي: 
)توفري الفرص للجميع، وإعطاء حقوق الفقراء واحملرومني، وبالرقابة االجتماعية، وقيام األنظمة 
العامة اليت حتمي اجملتمع من حاملي راية العنف، وفتح قنوات احلوار البّناء بني األفراد واجملتمعات(.    

حتضر  النفيسة،  الفكر  خ��زائ��ن  ويف  والفالسفة  العلماء  م��دوَّن��ات  يف 
ُقُدمًا،  واحملكوم  احلاكم  مسرية  موّجهًا  دوره��ا  ويسطُع  بقوة،  األخ��الق 
بالعقول  ترتفع  ف��األخ��الق  مستدام،  على حنو  االرت��ق��اء  وداف��ع��ا هلا حنو 
بناء وتشكيل  الفرد عنصرا فاعال ومؤثرا يف  بالنفوس، فيصري  وتسمو 

وتطوير البيئة االجتماعية أفضل لإلنسان.
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف كتابه القّيم املوسوم ب� )العلم النافع(: 
إن )حسن اخللق هو أن تكون صادقًا يف الكالم، صابرًا عند املكاره، تلقى 

الناس دائمًا ببشر الوجه وطالقته(.
ويتميز اإلنسان الذي يتحلى بأخالق جيدة، بالقدرة على التعامل الفطري 
هي  والتعاون  والعفو  التسامح  بل  مبثلها،  اإلس��اءة  رد  إن  وع��دم  العفوي 
السمات املتميزة اليت يتحلى بها أصحاب العقول األخالقية، كذلك هناك 
ميزة متنحها األخالق حلاملها، فهي جتعله قادرا على حتقيق أهدافه اليت 
خيطط هلا جبدية. لذا يرى مساحة املرجع الشريازي: إن )طالب العلم إذا 
عزم على أن يكون حسن اخللق فسيصبح عاملًا، والكاسب إذا عزم على 
ذلك سيصبح تاجرًا، والزوج سيكون حمبوبًا عند زوجته، وهكذا الزوجة. 
بعبارة أخرى: إّن حسن اخللق يكون حمبوبًا عند اهلل تعاىل وعند الناس 

كاّفة(.
والنجاح  التوفيق  أن  االجتماعي،  نشاطنا  من خالل  أننا الحظنا  وحتما 
يكمن يف التحلي باألخالق الرفيعة، وجتنب التصادم بأشكاله كافة، وإبداء 
أن  ينبغي  حقنا  الذين خيطئون يف  حتى  الناس،  مع  التعامل  يف  املرونة 
نتسامح معهم، ومن املستحسن أن ال نرد اإلساءة باإلساءة، بل باإلحسان. 
وخري  التوفيق  يريد  من  )إّن  الشريازي:  املرجع  ذلك مساحة  يؤكد  كما 
الدنيا و خري اآلخرة واحملّبة عند اهلل عّز وجّل وعند الناس ينبغي له أن 

يرّد السيئة باإلحسان واحللم(.
للنجاح،  إثبات بني حتقيق األف��راد واجملتمع  ومثة ترابط ال حيتاج اىل 
وبني التحلي باألخالق، لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي: )لقد رأيت 
الكثري ممن اّتصف باخللق احلسن من العلماء وغريهم من سائر الناس 
كانوا موّفقني يف حياتهم وكانوا حمبوبني عند الناس ومل يلقوا صعوبة يف 
حياتهم(، وحتما أن حتليهم باألخالق الرفيعة هو الذي منحهم هذه املكانة 

وهذا النجاح املضمون مسبقا.
ال ينطبق هذا فقط على الفرد الواحد، بل يشمل اآلباء واألمهات أيضا، 
خياطب  حيث  العائلي،  احمليط  يف  األخ��الق��ي  للجانب  كبري  دور  فثمة 
مساحة امل��رج��ع ال��ش��ريازي أص��ح��اب ال��ش��أن قائال ح��ول ه��ذا امل��وض��وع: 
)ينبغي لكم أن تعزموا على التحّلي باألخالق احلسنة، لتنالوا خري الدنيا 
وخري اآلخرة(. نعم هذا الرتكيز على العنصر األخالقي ال يأتي اعتباطا، 
بل هو نتيجة لتجارب ملموسة متكنت من االتقاء باألفراد واجملتمعات اىل 

درجة عالية من النجاح والتطور واالستقرار. 

دور األخالق الريادي 
يف تقويم العقل
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ان ال���ع���وامل هل��ي أك��ث��ر م��ن ذل���ك س��واء 
بالنسبة إىل عامل األشخاص أم بالنسبة 
إىل عامل األمم واحلضارات، حيث بينا 
األفعال،  عامل  هو  رابعًا  عاملًا  هناك  أن 
وعاملًا خامسًا البد أن حيكم عامل األفكار 
واألفعال واألشياء واألشخاص وهو عامل 
القيم واملثل والفضائل؛ ذلك ان األفكار، 
ك��األش��ي��اء، ه��ي ع��ب��ارة ع��ن س��الح ذات 
القيم  ملنظومة  أن ختضع  بد  وال  حدين 
حتى ال تؤدي إىل فتنة يف األرض وفساد 
كبري مما ال حتمد عقباه، كما هو احلال 
كأداة  يستعمل  لو مل  انه  العلم حيث  يف 
وخلدمة  وجتذيرها  الفضيلة  لتكريس 
فيه  ال��ض��رر  ك��ان  وتطويرها  اإلنسانية 

ومنه اكثر من النفع قطعا.
األشياء  ع��امل  يف  اإلنسان  استغراق  إن 
اإلن��س��ان  ص��الح��ي��ة  ع��ل��ى حتطيم  يعمل 
ل��ل��ت��ك��ام��ل وع��ل��ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ح��رك��ة 
الكمال؛  م���دارج  يف  التكاملية  اإلن��س��ان 
وذل��ك ألن ال��روح مبا تتمتع به من قوى 
وميزات تصلح لالنطالق باملرء إىل قمة 
تنسجم  ال  لكنها  العليا  السماوية  القيم 
أب���دًا م��ع امل��ادي��ات ال��يت تقيد االن��س��ان 
وجت���ذب���ه حن���و األس���ف���ل وت���دف���ع���ه حنو 

السقوط.
وامل����ادي����ات ن��ط��اق واس����ع ي��ش��م��ل: حب 
اجل���م���ال وامل�����ال وال���ش���ه���رة وال��رئ��اس��ة 

بقوة  ذل��ك  ويتجلى  وغ��ريه��ا،  وال��راح��ة 
ع��ن��د ال��ت��وج��ه إىل ال��ص��الة ع��رب قياس 
مدى اإلقبال إليها ذلك أن املتلوث بعامل 
ثم  متثاقال  ال��ص��الة  إىل  يقوم  األش��ي��اء 
املتعال  املناجاة مع احلق  هو يفتقد لذة 
األن��س يف  ويفقد أمج��ل وأروع حلظات 
حضرية الطهر وال��ق��دس، وم��ا ذل��ك إال 
حنو  ب��ق��وة  منجذبة  القلب  بوصلة  ألن 

األشياء املتسافلة.
إن ذلك كله يشكل حتذيرًا مبكرًا وإنذارًا 
قويًا على أن املخلصني على خطر عظيم 
وان���ه س��رع��ان م��ا ي��ت��ح��ول اإلن��س��ان من 
ال���روح إىل  حببوحة االخ���الص ومس��و 

مستنقع النفاق وحضيض األنا.
ومن ذلك نكتشف أكثر فأكثر مدى أهمية 
اإلنسان  متّكن  ال��يت  السبل  عن  البحث 
اليت  املعنوية  من احملافظة على حاالته 
ه��و فيها م��ن االي��ث��ار واالخ����الص، وعن 

األسباب اليت توجب له االحنراف.
ومفتاح السر يف ذلك كله هو: )حاكمية 
فإنها هي  اإلن��س��ان(  ع��امل األشياء على 
من  فالبد  هنا  وم��ن  احلقيقي،  اخلطر 
على  اهليمنة  وآل��ي��ات  وس��ائ��ل  ام��ت��الك 
ه��ذا ال��ع��امل ك��ي ي��ك��ون خ��ادم��ًا لإلنسان 
وحم��ك��وم��ًا ال ح��اك��م��ًا وخم���دوم���ًا، حتى 
الكمال  وحب��ر  النجاة  ساحل  إىل  يصل 

والسعادة.

ان هناك استثناء هامًا جدًا من قاعدة 
عامل األشياء واألشخاص واألفكار وهو 
ما عربنا عنه بالشخصيات املطلقة اليت 
الذنوب واألخطاء  بالعصمة من  حظيت 
بشكل مطلق؛  واجلهل  واالشتباه  والزلل 
فان هؤالء وإن كانوا من عامل األشخاص 
أصبحت  املقدسة  ال���ذوات  ه��ذه  أن  إال 
هي املقياس األمت واألكمل للقيم املطلقة 
ال��ك��ربى ومل��ط��ل��ق ال��ق��ي��م ال��ع��ظ��م��ى، وم��ن 
بقولته  اللسان احملمدي )ص(  جاء  هنا 
ِليٍّ  عهَ عهَ قُّ مهَ قِّ وهَاحْلهَ عهَ احْلهَ ِليٌّ مهَ الشهرية “عهَ

ا دهَار” ْيُثمهَ يهَُدوُر حهَ
حول  ويتمحور  يتحلق  احل��ق  أن  فنجد 
الذات العلوية املقدسة كما يتمحور حول 

الذات النبوية املقدسة.
املطلقة هي هلم  العليا  فاملرجعية  ومعه 
)ع( ال لسواهم فهم املقياس ملدى صحة 
��م النهائي  ��كهَ وس��الم��ة األف��ك��ار وه��م احلهَ
كما  وال��ص��دق  احل��ق  فقوهلم  القيم،  يف 
ان األن��ب��ي��اء واألوص����ي����اء ك���ذل���ك، وام���ا 
ف��ان الكل ال بد أن خيضع  ما ع��داه��م، 
ملرجعية )القيم( و)األفكار( كما ال بد أن 

خيضع للمراقبة التقييمية.
بالفحص  نقوم  ان  البد  أخ��رى:  وبعبارة 
امل��س��ت��م��ر ع���ن م���دى ت��ط��اب��ق امل��ن��ظ��وم��ة 
القيمية على سلوك كل من حيتل موقعًا 

مسؤواًل يف اجملتمع.

بانتظار الخطوة 
الثالثة إلقامة نظام 

الحكم الرشيد

محاولة تأسيس االلحاد الحديث يف العلوم الطبيعية
مل يتأسس االحلاد احلديث وفق تصورات أو أفكار االحلاد القديم لدى االغريق الذي كان منطلقة 
أفكار وتصورات فلسفية يف الوجود، ونود االشارة اىل انه مل ترد قبل االغريق اشارات اىل احلاد 
بالتحوالت حنو  ارتبطت  وسياسية  تارخيية  عوامل  من مجلة  احلديث  االحل��اد  ينطلق  بينما  أق��دم، 
القروسطية على مقدرات  الكنيسة  العامل املسيحي يف ظل هيمنة  أفكار وطقوس  احلداثة ومغادرة 

وتفاصيل احلياة االجتماعية والسياسية يف الغرب.
االحل��اد  آث��ام  واسالمية  مسيحية  دينية  م��دارس  ال��يت صنعتها  وال��ق��در  اجل��رب  أفكار  تتحمل  هكذا 
ومسؤولية التخلي عن فكرة اهلل. لقد حتول االنسان يف ظل افكار الكنيسة اىل خملوق ضعيف مسلوب 
االرادة والقدرة على التفكري واالبداع، وجدل احلداثة عموما يف احلرية وحقوق االنسان بإزاء استالب 
مبدأ  خالل  من  الطبيعية  احلتمية  قوانني  اىل  واحالته  اجلربية  افكار  من  وحتريره  هلما  الكنيسة 
ومفهوم العلوم الطبيعية اليت راهنت احلداثة على اعادة الوعي بالذات لإلنسان بواسطة هذه العلوم، 

ومن أجل أن يكون اإلنسان هو الوعي احلقيقي للوجود لكن بصبغته املركزية يف الوجود.
سعت احلداثة يف العلوم الطبيعية عند بول هنري دولباك “1723 - 1789م” اىل تأكيد استنفاد فكرة 

اهلل أغراضها.
 بعد ان مت تفسري الكون والطبيعة وفق قوانني امليكانيكا وعلم االحياء، وتبنى دولباك على اثرها مقولة 

استبعاد أي برهان على وجود اهلل وفق منطق العلوم الطبيعية، وهكذا بدأ يتأسس االحلاد او حماولة 
الشخصي  العدو  نفسه  اعترب  دولباك ملحدا متطرفا  وكان  الطبيعية،  العلوم  تأسيسه يف فضاءات 
لإلله، وهو تعبري عن ردة فعل عاطفية جتاه اإلله الكنسي الذي يؤسس للجرب والقدر يف احلياة، ويبدو 

ذلك واضحا يف اعتقاده ان من يؤمن مبذهب االلوهية فهو جبان.
لكن العامل القديم قبل اكتشافات العلوم الطبيعية احلديثة كان يتعامل بشكل واقعي مع احداث وكوائن 
الطبيعة، انه كان يعقد عالقة دالة بني النجوم وعاملة بني الشمس والفصول يف ظاهرة املواسم، كان 
الرعي والزراعة هما احملفزان على تلك العلوم، ومل يكن العامل القديم يستحضر تلك التفسريات 
االسطورية يف تعامله الواقعي مع الطبيعة رغم اميانه الديين بها، ولذلك نشأت احلضارات الكربى يف 
ذلك العامل واستلهمت من خالل صلتها الفاعلة بالطبيعة مبادئ التأسيس االوىل للثقافة االنسانية، 

وهي ليست حكرا على منطق العلوم الطبيعية.
 السعي اىل حيازة تأييد العلوم الطبيعية لإلحلاد امنا يدخل يف حروب او نزاعات اعالمية وايديولوجية 
متارسها جهات وأطراف الدينية تسعى اىل الغاء او طرد فكرة اهلل من احلياة احلديثة وفق اجندات 
لصاحل  العلم  توظيفات  يف  االيديولوجي  اجلانب  ذلك  تعكس  بذلك  وهي  لديها،  الضيقة  التفسري 

االيديولوجيا وإناطة احتكار التفسري للعلوم الطبيعية فيما هو خارج نطاق الطبيعة.

الكريم حممد )ص( على االعتدال يف  املباركة شدد الرسول  يف كل حياته 
مجيع مايتعلق حبياة املسلم، عبادات او معامالت. وال يعين التأكيد والتشديد 
اليها.  بل تشمل مجيع ماينطبق عليها ويشري  كلمة االعتدال وحدها،  على 
ورمبا ميكن للحادثة التالية ان تلقي الضوء على سعة هذه الكلمة ودالالتها 

املتنوعة، واليت قاربها صلى اهلل عليه واله وسلم وجعلها مساوية لسنته.
وهي قصة الثالثة الذين سألوا عن عبادة الرسول، صلى اهلل عليه واله وسلم 
فلما علموا ذلك كأّنهم تقاّلوها ! فقال أحدهم: أّما أنا فأصوم وال أفطر، وقال 
اآلخر: أّما أنا فأّصلي الليل أبًدا، وقال اآلخر: ال أتزوّج النساء، فقال صلى 
ا واهلل إني أخشاكم هلل  اهلل عليه واله وسلم: “ أأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟؟ أمهَ
وأتقاكم له، لكيّن أصوم وأفطر، وأصّلي وأرقد، وأتزوج الّنساء، فمن رغب 

 .” عن سّنيت فليس مينِّ
هو  ال��ذي  دي��ين  لي  أصلح  )اللهم  )ص(:  النيب  دع��اء  تأمل  ايضا  او ميكننا 
عصمة أمري وأصلح لي دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي اليت 
إليها معادي، واجعل احلياة زيادة لي يف كل خري، واجعل املوت راحة لي من 
التنوع  بهذا  العربية تشي  )االعتدال( يف  الكلمة  تلك  كل شر(. ولعل معاني 
املتعدد هلا يف كل حركة يقوم بها الفرد املسلم يف حياته، ألجل معاشه وألجل 

اخرته..
وم���ن م��ع��ان��ي ال��ع��دل واالع���ت���دال يف ال��ق��ام��وس احمل��ي��ط: احل��ك��م ب��ال��ع��دل، 
واملساواة،  والتزكية،  واملوازنة،  واملماثلة،  والتسوية،  والتقويم،  واالستقامة، 
واإلنصاف، والتوسط. وفقا هلذه املعاني والدالالت ميكننا العثور على الكثري 
من املظاهر لالعتدال يف النهج النبوي واليت حث عليها املسلمني لاللتزام 

بها: يف العبادات – يف املأكل واملشرب – يف األخالق – يف الدين والدنيا.
االسالم يساوى بني كافة االفراد بغض النظر عن االختالف يف اللون والعرق 
واجلنس. بالتأكيد على الشورى بني املسلمني وعلى التعاون لتحقيق املصاحل 
بني  العالقة  الن  ذلك  املنكر،  عن  والنهى  باملعروف  االمر  أهمية  املشرتكة. 

االعتدال وبني اصالح اجملتمع تتمحور حول قضية مسئولية الفرد.
تلك املعاني لالعتدال جندها يف يومنا هذا قد غابت عن وعي الكثري من 
املسلمني بسبب األح��زاب واحل��رك��ات ال��يت ادع��ت الوصل ب��اإلس��الم، وانها 
لكنها عملت  املسلمة..  للمجتمعات  الواقع  ارض  تطبيقه على  متثله وحتاول 
ال��ذي ميكننا عمله يف  ما  ومعانيه..  االع��ت��دال  لقيم  نقيض  كل  إح��الل  على 
معرض استذكار قيم االعتدال ومعانيه يف كل ذكرى للمولد النبوي الشريف، 
وحنن الذين خاطبنا القران الكريم باختاذ الرسول )ص( اسوة وقدوة حسنة؟

االستقامة يف املواقف والسلوك.
مراعاة التوازن واالتزان والعدل.

قبول االخر املختلف واحرتام االختالف.
التأكيد على القيم اإلنسانية والسماوية املشرتكة بني املسلمني وبني غريهم.

تعزيز دور املؤسسات الدينية والثقافية ومؤسسات اجملتمع املدني. 

املنهج النبوي 
يف االعتدال

حكمت البخاتي

حيدر الجراح

محمد علي جواد تقي
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ِمْن اهللَِّ  ��ةٍ  ا رهَمْحهَ ِبمهَ )فهَ قال اهلل تعاىل: 
ْلِب  اْلقهَ ِليظهَ  غهَ ّظًا  فهَ ُكْنتهَ  وهَلهَ��ْو  هلهَُ��ْم  ِلْنتهَ 
��نْ��ُه��ْم  ���اْع���ُف عهَ ���ْوِل���كهَ فهَ ��وا ِم���ْن حهَ ��ضُّ النْ��فهَ
ِإذهَا  اِوْرُهْم يِف األهَْمِر فهَ وهَاْستهَْغِفْر هلهَُْم وهَشهَ

لهَى اهللَِّ( تهَوهَكَّْل عهَ ْمتهَ فهَ زهَ عهَ
ت��ع��اىل:  ال��ل��ني يف ق��ول��ه  ال��ظ��اه��ر أن 
)ِلْنتهَ هلهَُ��ْم( املراد به اللني التكويين ال 
)ص(  أن��ه  التكويين  ويعين  التشريعي 
النفسية  وشاكلته  وطبعه  بسجيته  كان 
وشاكلته  بطبعه  يكون  من  عكس  لّينًا 

فظًا غليظًا قاسيًا عنيفًا شديدًا.
فان هذه الصفة )اللني، وضدها العنف 
والفظاعة( كسائر الصفات النفسانية 
فان بعض الناس بطبعه حليم أو كريم 
أو  خبيل  أو  جبان  وبعضهم  شجاع  أو 

غضوب.
( اللني  )ِلْنتهَ به  والدليل على أن املراد 
التكويين أنه تعاىل أخرب عنه بصيغة 
املاضي ولو كان تشريعيًا لكان املناسب 
أن يقول )فبما رمحة من اهلل ِلن هلم( 
ْنُهْم( فان فاعُف أمر  اْعُف عهَ كما قال )فهَ
تشريعي وليس إخبارًا عن أمر تكويين.

ان القائد الذي يعنّي أو ينتخب لقيادة 
احل���زب  ح��ت��ى  أو  ال��ش��ع��ب  أو  األم�����ة 

والعشرية واالحتاد والنقابة.
لّينًا بطبعه غري  من مميزاته أن يكون 

فظ وال غليظ القلب، وعليه:

 فلو دار األمر بني أن خنتار معلمًا دمث 
األخالق لينًا هشًا بشًا وبني أن خنتار 
معلمًا قاسيًا عنيفًا كان األول أرجح بال 

شك.
فانه إذا كان من أشعة رمحة اهلل تعاىل 
كافة  الناس  إىل  يرسله  ملن  أن خيتار 

رسواًل لينًا غري فظ وال غليظ.
 وك����ان اهلل ه���و األع�����رف مب���ا يصلح 
ال��رس��ول  وك���ان  يصلحهم  ومب��ا  لعباده 
��انهَ  ��ْد كهَ )ص( أي��ض��ًا ق���دوة وأس���وة )لهَ��قهَ
نهٌَة( كان  سهَ ٌة حهَ ُأْس��وهَ لهَُكْم يِف رهَُس��وِل اهللَِّ 
األوىل بنا أن خنتار للقيادة واإلدارة يف 
كافة املستويات الشخص اللني اخللوق 
ال��لّ��ني  اجمل��ل��س  أو  اإلدارة  أو  ال��س��م��ح 

الوهَصول احلكيم الرفيق.
إضافة إىل أن اهلل تعاىل يعلل سّر لني 
ِمْن  وا  )الْنفهَضُّ )ص(  بأنه  هلم  الرسول 
( مما يعين أن اللني، إضافة إىل  ْوِلكهَ حهَ

أنه كمال ذاتي.
ْوق  لسهَ واألص��ل��ح  األجن��ع  الطريق  فانه 
واألخ��الق  وال��دي��ن  الكمال  إىل  الناس 

والفضيلة.
��ُل  ب���ل ان ق��ول��ه ت��ع��اىل )ُق�����ْل ُك����لٌّ يهَ��ْع��مهَ
الغليظ  أن  على  دليل  ��اِك��لهَ��ِت��ِه(  شهَ ��لهَ��ى  عهَ
ال  إذ  جوارحه  على  عنفه  يتجلى  قلبًا 
ك��ان فيه،  ال���ذي  ينضح م��ن اإلن���اء إال 
وك��ذل��ك ال��ل��نّي مت��ام��ًا. ث��م أن الصفات 

اإلجيابية النفسية منحة من اهلل تعاىل 
الظاهرية  ال��ص��ف��ات  ع��ن  فرقها  لكن 
ك��ق��س��م��ات ال���وج���ه وال���ط���ول وال��ق��ص��ر 
وغ���ريه���ا أن��ه��ا ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��غ��ي��ري عكس 
بعض  أن  على  اجلسمانية،  الصفات 
التغيري  تقبل  اجل��س��م��ان��ي��ة  ال��ص��ف��ات 

بتدخل خارجي كالعملية اجلراحية.
وال��غ��ض��وب سيء  واجل��ب��ان  البخيل  ان 
باجلد  يتغري  أن  أم��ك��ن  وإن  األخ���الق 

واجلهاد وترويض النفس .
اختياره  أص��اًل  الراجح  من  ليس  فانه 

كقائد وإن وعد بأن يغري ذاته؛ 
إذ ما أكثر الوعود وأقل الوفاء! فاألسلم 
أو  املرجع  أو  القائد  اختيار  واألرج���ح 
بطبعه  الكريم  الشجاع  احلليم  املعلم 

وبذاته من البداية.
وم���ن ذل���ك ك��ل��ه ن��ع��رف أن األص���ل يف 
اإلس����الم ه��و ال��ل��ني وال��رف��ق وامل����داراة 
واالغ��ض��اء عن  وال��ت��س��ام��ح  خللق اهلل 
أمور  التشدد يف  عدم  وأيضًا  السيئة، 
ال��دي��ن مب��ا مل ي���دل ع��ل��ي��ه ال��دل��ي��ل بل 

باخرتاع من عند أنفسنا.
وقد سبق أن نقلنا رواي��ة تدل على أن 
الغّراء  اإلسالمية  الشريعة  يف  املنهج 

هو منهج اللني ال الشدة.
)ملخص حماضرة يف تفسري القرآن 

الكريم(

اصالة الرفق واللني يف اإلسالم

صناعة الحاضر برؤية مستقبلية
سؤال يف الصميم استطعنا اقتناصه من كتاب )فقه املستقبل لإلمام حممد الشريازي( طرحنا هذا 

السؤال بتصرف مضمون يقول: 
هل يتمكن املستقبل من صنع احلاضر يف هذه النص تظهر إشكالية تربك فحوى السؤال فاملستقبل 
ال يزال خمبوء يف مكامن ومدافن الزمن واحلاضر هو ما نعيشه اآلن حلظة بلحظة فكيف للباطن أن 

ُيظهر املختبئ يف زوايا املستقبل إذا كان هو نفسه غري ظاهر للعيان؟.
مساحة اإلمام الشريازي يقول ما نصه يف كتابه )فقه املستقبل(: )مواكبة املستقبل تتّم: عرب رصد 

االحتماالت، والتخطيط السليم.
 والقرارات الصائبة اليت يّتخذها رّواد األمة وعلماؤها يف خمتلف االختصاصات، يف اهلندسة والطب 

والزراعة والصناعة حتى يأتي البناء متكاماًل من حيث تكوينه(. 
ُبناة املستقبل حيرصون على الفريد واملتميز مبا يتقارب مع النهضة العاملية.. هذا احلرص ينبغي أن 
ينطلق من احلاضر الذي سيكون حمّصنا وقويا مبا ميّكنه من بناء املستقبل املتميز هذا يعين حصرية 
التصميم ألهداف عظمى أي االنشغال مبستقبل حيفل باألهداف الكربى مع إعطاء األولوية لألهم 
واألكرب ووضع األقل أهمية واألصغر يف درجة أدني من االنشغال.. نقرأ أيضا يف )فقه املستقبل(: ورد 

عن اإلمام احلسن اجملتبى )ع(: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدًا.

واعمل آلخرتك كأنك متوت غدًا، ويف هذا احلديث الشريف دعوة صرحية لإلنسان بأن يسمو ويرتفع 
دائمًا، ويؤثر األهداف الكبرية على األهداف الصغرية، وهذا ال يعين � بالضرورة � 

نقرأ يف هذا املضمار أقواال لإلمام الراحل السيد حممد الشريازي.. تتناغم مع هذا املعنى وحتث 
عليه حيث تنص بعض اقواله على أن )األهداف الكبرية تتجّلى يف حاجات املستقبل الواسعة، بينما 
تظهر األهداف الصغرية يف حاجات اإلنسان املؤقتة؛ وصناعة املستقبل تتم عرب الربنامج الذي يضعه 
اإلنسان لتحقيق أهدافه الكبرية(. غياهب الركود.. ما هي أسباب ذلك يا ترى.. ملاذا العامل من حولنا 
يف حركة متواصلة باحثة عن السؤدد والتميز فيما حنن نعيش فرتة سبات يبدة أنها ال تريد أن تنتهي.. 
من املسؤول عّما حيدث يف واقع العراق وهو األرض اليت أجنبت العظماء والثوار والعقول املتفردة.. أال 

يكفي أنها مهبط األنبياء وثراها حيتضن أئمة أهل البيت األفذاذ.
يطالبنا  ومزاياه..  وج��وده  نتناغم مع  نتحرك مع حركته..  بعاملنا..  اإلق��رتان  املطلوب حالة من  أليس 
مساحة اإلمام السيد حممد الشريازي بسرعة احلركة املرسومة مبهارة.. فيقول )عاملنا اليوم يشهد 
حركة قوية وسريعة حنو املستقبل يف كافة أوجه احلياة، وهذه احلركة توجب تغريًا شديدًا، فيجب 
أن نكيِّف أنفسنا مع هذا التغيري حتى منتلك ناصية املستقبل، خصوصًا إذا كان مضمون املستقبل 

خمتلف جذريًا عن حاضرنا(.

شذرات من حياة ابن فهد احللي، ولد الشيخ ابن فهد احللي عام )756ه� 
بالعلماء  املعروفة  العراق  مدن  وهي  اليت  احللة  مدينة  757ه���( يف  وقيل 
واملدارس الدينية واملعاهد، جاء اىل كربالء املقدسة حيث كانت املرجعية 
الذين جاؤوا  والفقهاء  والفضالء  احل��وزة  العلم وطالب  رواد  من  مزدهرة 
إليها من خمتلف البلدان اإلسالمية كإيران واهلند )داغستان، أذربيجان( 
وغريها من املناطق اإلسالمية، تأسست حوزة كربالء املقدسة قبل حوزة 
النجف األشرف، حيث أسسها الفقيه احملدث محيد بن زياد النينوي املتويف 
)سنة 310ه�( وهو من مشايخ الشيخ الكليين و الكويف، أما حوزة النجف 
األشرف فقد أسسها الشيخ الطوسي رمحه اهلل )385-460(، وقد أشار 
)ابن بطوطة( يف رحلته إىل كربالء املقدسة سنة 737ه� إىل وجود مدرسة 

علمية كبرية إىل جانب الضريح املقدس لإلمام احلسني )عليه السالم(.
 له عدة رسائل يف جمموعة خبط تلميذه علي بن فضل بن هيكل، وفيها 
ومعرفة  واح��واهل��م،  السالم(  )عليهم  املعصومني  االئمة  تواريخ  يف  رسالة 
احوال االئمة مقدمة ملعرفة احوال الرواة عنهم، ولذا بدأ الشيخ ابي علي 
نفيسة،  مصنفات  وله  السالم(  )عليهم  توارخيهم  بذكر  املقال،  منتهى  يف 
اإلرش��اد،  وش��رح  واملقتصر،  النافع،  املختصر  ش��رح  يف  ال��ب��ارع  كاملهذب 
ومصباح  والتحرير.  خمتصر،  ص��الة  وفقه  واحمل���رر،  احل���اوي،  وامل��وج��ز 
املبتدي وهداية املهتدي، وشرح األلفية، واللمعة يف النية، وكفاية احملتاج يف 
مسائل احلاج، ورسالة أخرى يف نية احلج، ورسالة يف التعقيبات، واملسائل 
الشاميات، واملسائل البحريات. ويف سائر املراتب كتاب عدة الداعي وجناح 
العارفني. جاء يف  الساعي، واسرار الصالة، وكتاب التحصني يف صفات 

مصفى املقال.
من تالمذته: الشيخ عز الدين حسني بن علي بن أمحد بن يوسف املعروف 
بابن العشرة الكركي العاملي، الشيخ ظهري الدين بن علي زين العابدين بن 
احلسام العاملي، الشيخ زين الدين علي بن هالل اجلزائري صاحب كتاب 
التوحيد، الشيخ عبد السميع احللي صاحب كتاب حتفة  الدر الفريد يف 
الطالبني يف أصول الدين، والشيخ حممد بن طي العاملي مؤلف مسائل بن 
طي، وذكر صاحب األعيان عددًا ممن يروي عنه فقال يروي عنه مجاعة 

أجالء من العلماء.
تلبية نداء الرحيل، تويف العامل ابن فهد احللي )سنة 841ه� (وهو يف) 85( 
من العمر مبدينة كربالء املقدسة، ووري جثمانه الطاهر، يف شارع قبلة 
االمام احلسني )عليه السالم( على بعد 200م تقريبا من الروضة احلسينية 
بها  وعمل  اش��رتاه��ا  قد  ك��ان  اليه  عائدة  بستان  هو  دفنه  املقدسة، حمل 
وتعرف ببستان ابن فهد، وقد أصبح منارا تهوي النفوس ليه، وقبس ينري، 
وكما تنظرون ايها االحبة اصبح قربة مدرسة خالده خلدت خبالقة وادبه 
مع احلسني )عليه السالم( وانتم االن جتلسون يف داره وتغرفون من حبر 

علمه واخالقه صدق عليه القول كن مع احلسني يكن كل شيء معك. 

واحة الحلي

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 

مروة حسن الجبوري 

عبد الرزاق عبد الحسني 
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منظمات

للدراسات  الشريازي  اإلم��ام  مركز  عقد 
والبحوث يف كربالء املقدسة وعلى قاعة 
النقاشية  واالزده��ار حلقته  املودة  مجعية 
اخلطاب  )آف���اق  ع��ن��وان:  حت��ت  الشهرية 
ادار  العاملية(،  اىل  احمللية  م��ن  الشيعي 
مدير  اجل���راح  ح��ي��در  النقاشية  احللقة 
امل���رك���ز، ب��ادئ��ا ح��دي��ث��ه مب��ق��دم��ة بسيطة 
ال��ذي حصل  التغيري  ان  اىل  فيها  اش��ار 
بالصدمة  يكون  ما  اشبه  وهو  العراق  يف 
االع��الم  كما الحظت وسائل  ال��زل��زال  او 
وكما اكد ذلك اخلرباء والباحثني، وبروز 
الشيعة كقوة سياسية كبرية حكمت العراق 
قنوات  تعددت  حيث  ال��ع��ام)2003(،  بعد 
اعالم انتاج اخلطاب الشيعي ونقصد هنا 
)اخلطاب الذي تنتجه املؤسسة الدينية او 
وثم  السياسي،  واح��زاب االسالم  احلوزة 

اجلمهور املتلقي هلذا اخلطاب(.
ب����ع����ده����ا اع����ط����ي����ت ال���ك���ل���م���ة ل��ل��ب��اح��ث 
االن��ث��روب��ول��وج��ي ع��الء مح��ي��د، ال���ذي بني 
“م��ا خي��ص اخل��ط��اب الشيعي  م��ن جانبه 
العاملية،  اىل  احمللية  م��ن  انتقاله  واف���اق 
يتطلب منا االمر ان نضع بعض املقاربات 
االمر  يتعلق  عندما  خاصة  والتصورات، 
بالعام )2003( وما تالها، يضيف محيد 
“ان اخلطاب الشيعي فيه ثالثة منطوقات 
وه���ي: امل��ن��ط��وق ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي 
الشيعي  اخلطاب  بداية  ففي  وامل��ذه��يب، 

بوجود  االع���رتاف  قضية  يف  يبحث  ك��ان 
مكون  اعتبارهم  على  العراق  يف  الشيعة 
اصيل وفاعل يف العملية السياسية، ومن 
ثم حتول اخلطاب الشيعي وكانت له اراء 

يف السلطة ومفاصل احلياة االخرى.
حممد الصايف ناشط يف مواقع التواصل 
السياسية  الطبقة  ان  ي��رى  االجتماعي 
وذل��ك  اف��راده��ا  جتهيل  سياسة  مت���ارس 
من خالل تقديس الشخصيات السياسية 
ب��ع��د دي�����ين، ك��ذل��ك  ل��ي��س��ت ذات  وه����ي 
اخل��ط��اب ال��ش��ي��ع��ي يف ال���ع���راق ي��ت��م عن 
طريق املرجعية الدينية وهي حتاول دائما 
اب����راز اجل��ان��ب احمل��ل��ي وال���دع���وة لتقويم 
العراق وهذا خالف  الطبقة احلاكمة يف 
إلي��ران،  تبع  الشيعة  ب��ان  السائد  املنطق 
ويسال ايضا هل حسم الشيعة يف العراق 
ال��دول��ة وم���ا ه��و ش��ك��ل تلك  موقفهم م��ن 

الدولة اليت يريدونها؟.
التوجيه  م��س��ؤول  االس���دي  ع��الء  الشيخ 
االس��الم��ي  العمل  منظمة  يف  ال��ع��ق��ائ��دي 
موحد  خ��ط��اب شيعي  اجي���اد  اىل  ي��دع��و 
من  االنطالقة  تكون  ان  وي��ق��رتح  وج��ام��ع 
اه���داف  ذات  ألن��ه��ا  احلسينية  القضية 
ومرامي انسانية جامعة، يضاف اىل ذلك 
الطائفي  ال��ص��راع  مصدر  على  ال��وق��وف 

واطفاء جذوته.
ال��ش��ي��خ م��رت��ض��ى م��ع��اش رئ��ي��س جملس 

إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم قال 
اخلطاب  ب��ان  نعي  ان  الب��د  مداخلته”  يف 
االعالمي،  اخلطاب  هو  االن  اليه  املشار 
الشيعة اليوم وبعد ان خرجوا من العزلة 
اليت فرضت عليهم لقرون طويلة، والعامل 
واقعا هو ايضا يريد معرفة الشيعة على 
اجل��ان��ب االخ���ر ف��ال��ع��امل حي��ت��اج خلطاب 
شيعي يفهمه، والشيعة حيتاجون خلطاب 
وان  خصوصا  العامل،  كل  اىل  بهم  يصل 
الشيعة اليوم يعيشون مبحيط عدائي قائم 
الشيعة  فظهور  الطائفية،  السلطة  على 

يعين وجود تعددية”.
ي��ك��م��ل م��ع��اش “ول���ل���خ���روج حن���و ال��ع��امل��ي��ة 
الشيعي  اخلطاب  تضييق  ع��دم  من  الب��د 
عنفي  وغ��ري  وم��ع��ت��دال  مساملا  ي��ك��ون  وان 
النقطة  احلقوقي،  اجلانب  على  ويرتكز 
الدبلوماسي  العمل  من  االستفادة  التالية 
والندوات  باملؤمترات  املشاركة  من خالل 
السلطة  بناء  االخ��رى  النقطة  وال��ربام��ج، 
النموذج اليت تعتمد على حقوق االنسان 
واحلريات وعلى التعددية وعلى الالعنف 
يكون  ال  وان  االن��س��ان��ي  ال��ت��ع��ام��ل  وع��ل��ى 
بل  االنتخابات  االول هو  السلطة  هاجس 
ناجح  من��وذج  لصناعة  الناس  خدمة  هو 
حمليا وعامليا، كما دعا مراكز الدراسات 
لنقل  وأف��ك��ار  رؤي  تقديم  اىل  والبحوث 

اخلطاب الشيعي اىل العاملية”.

مركز االمام الشريازي يناقش آفاق 
الخطاب الشيعي من املحلية اىل العاملية

مركز الفرات يناقش مشاكل وتحديات املوازنة االتحادية يف العراق
ما انفكت دائرة السجال السياسي تقول كلمتها حيال رسم السياسيات االقتصادية اليت اصبحت تثري 
تتعلق  اليت  تلك  العراق خصوصا  حاليا يف  بها  املعمول  االسرتاتيجيات  التحفظات جبدوى  من  الكثري 
باإلنفاق واخلطط االستثمارية وعمل القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية واالستفادة من الطاقات 
البشرية واملوارد غري النفطية. وحملاكاة ذلك الواقع وفهم حيثياته عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات 
العراق: مشاكل وحتديات(،  )املوازنة االحتادية يف  الشهرية حتت عنوان:  النقاشية  السرتاتيجية حلقته 
وذلك من على قاعة مجعية املودة يف كربالء املقدسة، يوم التاسع من شهر تشرين الثاني اجلاري، حبضور 
خنبة من األكادمييني والباحثني من جامعة الكوفة وشخصيات تدريسية واكادميية اخرى من داخل وخارج 

العراق. 
ادار احللقة الدكتور حيدر حسني آل طعمة التدريسي يف جامعة كربالء والباحث يف مركز الفرات، والذي 
يعاني منها االقتصاد  النفطية كشف عمق االختالالت اهليكلية اليت  املوارد  اوضح ان احنسار تدفقات 
النفط يف  النامجة عن عقود من سوء االدارة واحل��روب باإلضافة اىل االدم��ان املفرط على  العراقي، 
عصابات  الكرامة ضد  حرب  استمرار  مع  العراقي  االقتصاد  مازق  ويتسع  واالقتصاد،  املوازنة  متويل 
داعش وعجز احلكومة عن تامني موارد مالية بديلة عن النفط، حتت تأثري الصدمة املزدوجة ويف اطار 
االقتصاد العراقي املختل، رمست موازنة العراق االحتادية للعام )2017( وقد وصفت مبوازنة الصندوق 

تارة واملوازنة احلربية تارة أخرى. 
املدخالت: - األستاذ الدكتور هاشم مرزوك الشمري من كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة كربالء يسأل 
ما هو املانع من حترير سعر الصرف وهل االمر له عالقة باحلكومة ام البنك املركزي ام جهات اخرى؟.

- الدكتور كامل كاظم عالوي تدريسي يف جامعة الكوفة يسأل عن املعاجلات اليت من املمكن ان تتخذها 
احلكومة خصوصا وان الوضع العراقي حيتاج اىل ضخ كميات نقدية كبرية وليس العكس اي االستقطاع 
الذي يشمل شرحية املوظفني، فالبد من وضع معاجلات متس كافة القطاعات، جوالت تراخيص الشركات 

العاملة بالقطاع النفطي تكاليفها عالية جدا.
 -الدكتور هيثم املياحي من واشنطن: يسأل عن االموال اليت تدخل اىل العراق من اخلارج هل توثق وهل 
اين ذهبت هذه االموال  امليزانية، ايضا االم��وال اليت تدخل عن طريق املساعدات االنسانية  تدخل يف 
وهل دخلت يف امليزانية؟. -الدكتور خالد العرداوي مدير مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية: 
هذه االيرادات املالية اليت مل تظهر يف امليزانية االحتادية حتتاج اىل وقفة لبيان اين ذهبت ومن يتحمل 
مسؤوليتها؟، ايضا موضوع احلسابات اخلتامية يف العراق حباجة اىل وقفة اذ كيف يتم املصادقة على 
احلسابات اخلتامية ألربعة سنوات ماضية بنص ساعة داخل قبة الربملان؟، وكيف يتم إقرار موازنة جديد 

بدون تصفية احلسابات اخلتامية للسنة اليت سبقتها؟.

واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  ادم  مركز  عقد  املستمرة،  نشاطاته  ضمن 
حلقته الشهرية حتت عنوان، )ضمانات استقالل القضاء العراقي وأثرها يف 
تشييد أسس احلكم الرشيد يف العراق(، على قاعة مجعية املودة واالزدهار 
مبشاركة خنبة كبرية من أساتذة اجلامعات والباحثني ومدراء مراكز البحوث 
والناشطني  الُصحفيني  من  وع��دد  العراقي  بالشأن  وامُلهتمني  وال��دراس��ات 

املدنيني.
افتتح احللقة النقاشية الدكتور عالء احلسيين الباحث يف مركز ادم للدفاع 
عن احلقوق واحلريات ومعاون عميد كلية القانون جامعة كربالء “ليستعرض 
على  وأث��ره��ا  القضاء  استقالل  ضمانات  جزئيات  بعض  ذل��ك  خ��الل  م��ن 
شانها  القضائية  السلطة  وان  السيما  العراق،  يف  الرشيد  احلكم  تأسيس 
شان السلطات األخرى، بعدها انتقل النقاش إىل طرح املداخالت من قبل 
آرائهم وأفكارهم حول موضوع استقالل السلطة  احلاضرين لالطالع على 
القضائية يف العراق فكانت كما يلي:  اإلعالمي طارق الكناني، يسال “عن 
اآللية اليت مبقتضاها مت تعيني رئيس جملس القضاء االعلى وهو مل خيضع 
ألي تصويت او ترشيح، ويشكل إىل جانب ذلك على الدستور العراقي كونه 
يؤسس لدولة دينية وال حياكي النظام الدميقراطي باملرة والدليل ان وزير 
العدل العراقي قدم قانون األحوال الشخصية اجلعفري وقوانني أخرى تتعلق 
بفصل الذكور عن اإلناث بالتعليم اجلامعي بالنتيجة نصب كطالبان من كتب 

الدستور هل يسمح بإعادة النظر بهكذا قوانني”.
 من جانبه أشار احلقوقي امحد جويد، مدير مركز ادم للدفاع عن احلقوق 
واحلريات، إىل “إننا يف العراق اليوم حنتاج حلفظ كرامة املواطن العراقي، 
وان من أهم هذه اآلليات هي موضوعة استقالل القضاء، فكلما كان القضاء 
مستقال وال سلطان عليه اال للقانون، كلما كان املواطن جيد له مالذا آمنا 

النصاف نفسه من غريه”.
لتنسيقية كربالء  من جهته مروان جواد حمامي وناشط ومستشار قانوني 
“أشار اىل ان السلطة التنفيذية تتدخل تدخل مباشرة يف كال من السلطة 
عن  وبوضوح  يتحدث  العراقي  الدستور  ان  ورغ��م  والقضائية،  التشريعية 
حقيقة الفصل بني السلطات، وهناك مثال قريب جدا يف الشارع العراقي 

شرطي املرور على سبيل املثال ال زال ميارس سلطة قاضي جنح”.
يف السياق ذاته يستفسر الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة 
النبأ للثقافة واإلعالم “اذا ما حبثنا عن بناء احلكم الرشيد يف العراق، هل 
هناك ارادة فعال لبناء احلكم الرشيد، وهل نبحث عن مستقبل للدولة يف 
العراق، ام حنن أمام أحزاب وشخصيات تبحث عن املغامن يف السلطة، هذا 
هو السؤال األهم) العقلية اليت حتكم(؟ ام تأتي من اجل بناء احلكم الرشيد، 
وهذا مما جيعلنا امام خيارات ال تساند عملية استقالل القضاء او فصل 

السلطات فال ميكن ان تتحقق ما مل تكن هناك عقلية واعية”. 

مركز ادم يناقش ضمانات 
استقالل القضاء يف العراق 

مقدمة للحكم الرشيد
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ملتقى النبأ  األسبوعي

السياسي  اإلص����الح  يف  ال��الم��رك��زي��ة  )دور 
واالج��ت��م��اع��ي(، ع��ن��وان ال��ورق��ة ال��يت قدمها 
ال��ب��اح��ث حم��م��د ال��ص��ايف ض��م��ن ن��ش��اط��ات 
)مركز اإلمام الشريازي للدراسات والبحوث( 
الشهرية، يف )ملتقى النبأ األسبوعي(. وقد 
ح��ض��ر احل��ل��ق��ة ال��ع��دي��د م��ن م����دراء م��راك��ز 
ال���دراس���ات وجم��م��وع��ة طيبة م��ن األس��ات��ذة 
اجلامعيني ومهتمني بالشأن العراقي. قدمت 
الورقة، سردا تفصيليا عن “دور الالمركزية 
االدارية يف االصالح السياسي واالجتماعي، 
ح��ي��ث ان امل���رك���زي���ة االداري�������ة ه���ي ت��رك��ي��ز 
السلطة االدارية بيد رجال السلطة املركزية 
خضوعهم  م��ع  تابعيهم  وب��ي��د  العاصمة  يف 
الرئيس  باعتباره  للوزير  الرئاسية  للسلطة 
ب���إدارت���ه، وي��رت��ب��ط م��ف��ه��وم النظام  االع��ل��ى 
عادة  واالسالمية  العربية  بالبلدان  املركزي 
باألنظمة االستبدادية احلاكمة عرب التاريخ، 
وخ���اص���ة االن��ظ��م��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال��ق��رن 
ال��ع��ش��ري��ن. ب��ع��د ذل���ك ط���رح م��دي��ر اجللسة 
يف  شاركوا  الذين  احلاضرين  على  سؤالني 
اعتماد  امللتقى االسبوعي: س1: كيف ميكن 
واق��ع��ي��ة يف  ب��ص��ورة  ال��الم��رك��زي��ة  او تطبيق 
االعالمي  واالجتماعية؟  السياسية  احلياة 
عبد االمري رويح جيد ان هناك اختالفا يف 
الرؤية لقضية املركزية والالمركزية وحقيقة 
تنازل  نقل الصالحيات فهناك من يعتقدها 
وال��ب��ع��ض االخ���ر ي��راه��ا ت��ف��وي��ض”  الدكتور 

حيدر ال طعمة “يعتقد ان الوقت غري مالئم 
الالمركزية  جناح  وان  الالمركزية  لتطبيق 
يف بلدان متعددة ال يعين انها وصفة جاهزة 
يف  خ��ص��وص��ا  ب��ل��د  اي  يف  تطبيقها  مي��ك��ن 
رمبا  بل  بالذات،  التوقيت  هذا  ويف  العراق 
يؤدي  ان  االن غري جمدي وممكن  تطبيقها 
اىل تقسيم البلد. االستاذ مؤيد جبار حسن  
“يعتقد ان الالمركزية اضحت بابا من ابواب 
حتفظ  هناك  وان  واالداري،  املالي  الفساد 
شعيب لدى مجيع مكونات الطيف اجملتمعي 
العراقي الرافض للالمركزية، هو فقط يريد 
التقسيمات”.  بتلك  يرغب  وال  بسيطة  حياة 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���ع���رداوي اس��ت��ع��ان بعبارة 
هنا  والفكرة  صاحبه(  يقتل  )اجل��ه��ل  تقول 
ان جمتمعاتنا تعاني من التخلف اوال وتعاني 
ال��ذي مينعها من البحث  من حاجز اخل��وف 
عن التغيري ثانيا، هذه النظم االداري��ة اليت 
هل  المركزية  مركزية  فدرالية  عنها  نبحث 
ام ج��اءت برؤية  هذه ج��اءت برؤية خارجية 
س��ل��ط��ة؟  س2: ك��ي��ف مي��ك��ن االس��ت��ف��ادة من 
سياسية  اصالحات  حتقيق  يف  الالمركزية 
احلسيين،  قحطان  ال��دك��ت��ور  واج��ت��م��اع��ي��ة؟ 
جي����د” ان ت��وظ��ي��ف ن��ظ��ام ال��الم��رك��زي��ة يف 
اليت  االجي��اب��ي��ات  امل��ن��ج��زات،  بعض  حتقيق 
من املمكن ان توظف لتحقيق املنجزات هي 
وامل��ال يف  اجلهد  باختصار  يتعلق  فيما  اوال 
تقلل  االخ����رى  النقطة  اخل���دم���ات،  حتقيق 

م���ن ال��ت��ض��خ��م ع��ل��ى امل���رك���ز واالب���ق���اء على 
هو  املتوقعة  السلبيات  السيادية،  الوظائف 
عندما يصار اىل تفويض احلكومات احمللية 
ممكن ان يستغل من قبل االحزاب السياسية 
الصراع  وه��ذا  احملافظة  داخ��ل  املتصارعة 
الشديد،  والتنافس  االرب��اك  خيلق حالة من 
لنا  الالمركزية حتول  التالية ممكن  النقطة 
ادارية  املناصب يف احملافظات من مناصب 
اىل م��ن��اص��ب س��ي��اس��ي��ة”.  ال��ش��ي��خ مرتضى 
ال��دول��ة  طبيعة  ان  ق���ال”  جانبه،  م��ن  م��ع��اش 
امل��رك��زي��ة وال��ن��ظ��ام امل���رك���ز   ي ت��ك��ث��ر فيه 
باحلكم  املشارك  غري  املواطن  الن  القوانني 
ول��ي��س ل��ه دور ل��ذل��ك ت��أت��ي ال��ق��وان��ني لتكبح 
هي  امل��رك��زي  ب��ال��ن��ظ��ام  مشكلتنا  امل���واط���ن، 
الشيء  اقتصاديا،  منتج  املواطن غري  جتعل 
االخر ان الالمركزية لو طبقت بشكل جيد 
االقتصاد  يكون  ان  اىل  ت��ؤدي  وفعال سوف 
يبدأ من املواطن وليس من الدولة، وبالتالي 
احملافظات  على  ينعكس  عندما  االم��ر  هذا 
واالقاليم واملناطق جيعل منها منتجة وتعتمد 
على مبدا االكتفاء الذاتي”. التوصيات: تفعيل 
القانون. رصد االثار السلبية واالجيابية لكال 
النظامني. نقل الصالحيات اىل احملافظات. 
تشذيب  مسؤولية  ال��دراس��ات  م��راك��ز  على 
صدام  قوانني  كل  الغاء  ودراستها.  القوانني 
ال���ن���اس ع��ل��ى تشكيل  ت��ش��ج��ي��ع  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة. 

جمالس إلدارة امورهم.

 

الحد من ُطغيان السـُلطة 
 يف إطار برناجمه األسبوعي ارتأى مركز ادم للدفاع عن احلقوق واحلريات إن خيرتق حاجز الصمت 
خاصة تلك اليت تتعلق )احلد من ُطغيان الُسلطة(، وذلك يف ملتقى النبأ األسبوعي والذي ينعقد مبشاركة 

عدد من مسؤولي مراكز الدراسات والبحوث وخنبة من األكادمييني واحلقوقيني واإلعالميني.
 حيث قدم الدكتور عالء احلسيين الباحث يف مركز آدم والتدريسي يف كلية القانون جامعة كربالء، ورقته 
اليت تناوهلا فيها حيثيات هذا املوضوع املهم كونه يناقش حالة احلد من االستبداد او احلد من طغيان 
السلطة او التفرد بالرأي”. وبعد االنتهاء من عرض الورقة فتح مدير احلوار باب النقاش واملداخالت أمام 
احلاضرين س1/ هل تعتقد إن العراق فعال يسري حنو تركيز السلطة بيد السلطة التشريعية والتنفيذية 

ومن هي صاحبة االستفادة األكرب من الوضع الدستوري والسياسي واألمين املرتدي يف العراق؟
الدكتور سامي شاتي، قال فيها إن املوضوعة جوهرية وخطرية على اعتبارها تناقش مسار بناء الدول يف 
العراق، وما رسم يف إطار الدستور العراقي لكن مع األسف بعد مرور 11 سنة، نالحظ هناك إشكالية 
كربى كون الدستور بقى على الورق فقط يف اغلب فقراته لكن ما موجود اآلن هو استمرارية القوانني 
لو كان الشعب  الدكتاتوري.  من جانبه حتدث األستاذ حامد عبد احلسني خضري  النظام  النافذة منذ 
ميتلك وعي حماسبة احلكومة بالتالي هذا يقلل من استبداد السلطة يضاف إىل ذلك العامل اخلارج هو 

أيضا يشجع على االستبداد.

 الدكتور قحطان احلسيين أكد على إن، “كل سلطة تعمل يف ظل قيم دميقراطية البد أن يكون لديها نوازع 
للجنوح لالستبداد، لذا يتحتم علينا أن ال نرتك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام السلطة حتى ال نشجع 

السلطة ملمارسة هذا السلوك”. 
س2/ كيف نستطيع كمنظمات جمتمع مدني وكمراكز حبثية أن نؤسس لثقافة الدميقراطية وان حند من 
ثقافة االستبداد؟  الدكتور محد جاسم، “يعتقد بصعوبة إصالح الوضع العراقي من خالل املراكز البحثية 
ومنظمات اجملتمع املدني، والسبب هنا يعود كون اجلهات السياسية استطاعت أن تصل إىل عامة الناس 

وجعلت من تلك اجلهات خارج مستوى التأثري على الوعي اجلماهريي”.
 الشيخ مرتضى معاش، “جيد إن الدميقراطية شر البد منه وهي أفضل من االستبداد، ويرى ان ما أنتجته 
تقديم  بطرائق خمتلفة، وعدم  بالشرائح اجملتمعية  والتنكيل  الذات  السعي إىل جلد  النخب، هو  بعض 
حلوال مستقبلية مثمرة.  التوصيات: تفعيل دور الرقابة الشعبية. استخدام األدوات القانونية يف الضغط 
على السلطات. زرع الثقة يف نفس اجملتمع للدفاع عن حقوقهم. على النخبة التصدي واخذ زمام املبادرة. 
إعطاء األمن واحلالة االقتصادية اهتمام اكرب. تربية اجليل اجلديد على الدميقراطية. توعية املنظمات 
األهلية حبقيقة دورها الثقايف والفكري حنو اجملتمع. اعادة النظر بالدستور العراقي وآلية تشكيل اهليئات 

العامة عندنا يف العراق.

الشهر  الشهري  ملتقاه  االسرتاتيجية  والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  عقد 
التحديات  الصدمة  من  عامني  بعد  العراقي  االقتصاد  عنوان:  حتت  نوفمرب 
والفرص، وذلك حبضور جمموعة من األكادمييني والباحثني. أكد مدير اجللسة 
الدكتور حيدر حسني آل طعمة على “ان انهيار اسعار النفط عمق االختالالت 
العراقي، وهي نامجة عن عقود من سوء  اهليكلية اليت يعاني منها االقتصاد 
ادارة االقتصاد واالدمان املفرط على النفط، وان تذبذب اسعار النفط وموجات 
خيوض  وان��ه  خصوصا  العراقي،  االقتصاد  حمنة  من  فاقم  واهلبوط  الصعود 
معركة شرسة مع عصابات داع��ش، وهو حباجة اىل متويل مفتوح ال موازنة 

تقشفية”.
ومن اجل اغناء املوضوع باألفكار واآلراء العملية املوضوعية قدم للحضور الكريم 

التساؤلني اآلتني.
ام سوء  العراقي هل هو سببه شحة موارد  س1: اختالالت وتدهور االقتصاد 

ادارة؟
- احلاج جواد العطار، قال النفط واىل وقت قريب كان سالحا بأيدينا اال انه 
موارد  العراق ميتلك  ان  االخ��ر  والشيء  االخرين،  بيد  ذلك سالح  بعد  أصبح 

اخرى لكننا أصبحنا شعبا مستهلكا وال نعتمد اال على النفط.
- االستاذ عدنان الصاحلي يقول لكون االقتصاد العراقي ميتلك خمزون نفطي 
هائل واخلزين الصناعي والزراعي غري املستخدم وثقة الدول اخلارجية بهذه 

املعلومة، جعلتها تتنافس للعمل مع العراق بسياسة الدفع باألجل.
امل��وارد  امل��ب��دأ على س��وء االدارة يف  - االس��ت��اذ حيدر اجل���راح يتفق م��ن حيث 
واالنفاق ويتساءل ايضا عن احلكمة ان يكون هناك ثالثة فقط من يسيطرون 

على مزاد البنك املركزي العراقي.
س2: هل ممكن ان نعد انهيار اسعار النفط فرصة النعتاق االقتصاد العراقي 

من اهليمنة النفطية خصوصا يف سياق جتارب ناجحة؟
 -االستاذ على الطالقاني توجد حالة ربط الواقع العراقي سابقا واليوم فالقطاع 
الزراعي على سبيل الفرض كان أفضل من اليوم بالنسبة للمنتجات الزراعية 

واحليوانية وحتى الصناعات احمللية واقعا كنا ال حنتاج اىل املنتج األجنيب. 
- احلقوقي امح��د جويد ي��رى وج��ود اف��ة تهدد كل ش��يء يف العراق وه��ي افة 
يتقدم  ان  يستطيع  ال  العراقي  االقتصاد  الفساد  معاجلة  يتم  مل  ف��اذا  الفساد 
خطوة واحدة. - الدكتور عالء احلسيين يعتقد بعد العام )2003( شهدنا تراجع 
خطري يف هذه القطاعات، لذلك احلكومة العراقية ملزمة مبا ورد يف الدستور 
امل��ادة)25( من ان الدولة تكفل اصالح االقتصاد  العراقي على اقل تقدير يف 
ان  العراقي  القرار  امللتقى: على صانع  العراقي وفق اسس حديثة.  توصيات 
السوق. على  قانون  ثانيا ومن مثة االمن. ضبط  والتعليم  اوال  االقتصاد  جيعل 
هي  املستقرة  البيئة  الناس.  وتوعية  االقتصادية  الثقافة  نشر  البحوث  مراكز 
على  السليم.  واقعها  اىل  والتشريعات  القوانني  اع��ادة  االقتصاد.  تذكي  اليت 
الواقع  لتنمية  العراقي. خلق طبقة وطنية  احلكومة ان حتدد ماهية االقتصاد 

االقتصادي.

االقتصاد العراقي بعد 
عامني من الصدمة 

عصام حاكم 

دور الالمركزية يف اإلصالح
 السياسي واالجتماعي 

عصام حاكم 
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وصول  للسلطة،  السلمي  بالتداول  نعين 
ال��س��ل��ط��ة عرب  احل����زب اىل  أو  احل���اك���م 
االن���ت���خ���اب، ول��ي��س ب��اس��ت��خ��دام ال��ق��وة، 
ب��ال��دق��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه���ذه  تتحقق  وع��ن��دم��ا 
واالن��ض��ب��اط ال��ص��ح��ي��ح، ه���ذا ي��ع��ين أننا 
تدير  ودول���ة  متطور  جمتمع  أم���ام  نقف 
شؤونها مؤسسات دولة راسخة، وهذا ال 
تتمتع  أنظمة ال  أن حيدث يف ظل  ميكن 
ال��يت  القمعية  األن��ظ��م��ة  أو  ب��ال��ش��رع��ي��ة، 
تصل اىل دفة احلكم بالقوة. وقد سادت 
مثل هذه األنظمة يف الدول العربية ودول 
إذ يقول  أمريكا الالتينية ودول أفريقيا، 
الباحثون املعنيون يف تعريفهم للمركزية، 
بأنها منهج حياة شامل، ينحو حنو تركيز 
القائد  شخصية  يف  بأنواعها  السلطات 

الفرد، فردا كان أو جمموعة.
بيد  السلطات  للثقافة دورها يف تكريس 
كلما  أي  دستورية،  غري  بصورة  األف��راد 
تركيز  ك��ان  س��ائ��دة  القطيع  ثقافة  كانت 
السلطة يف يد واح��دة أمرا قائما، حيث 
الناس  يعرف  وال  الوعي  درج��ة  تضمحل 
يعرفون  وال  بالضبط  حقوقهم  ه��ي  م��ا 
احلريات املدنية هلذا يفشلون يف احلفاظ 

عليها او الدفاع عنها
يطلق  كما  القطيع  ثقافة  تسود  وعندما 
الفردية  ال��ق��درات  ت��ذوب  البعض،  عليها 

وت��ض��ع��ف ل��درج��ة امل���وت أح��ي��ان��ا، ويبقى 
الفاعل الوحيد هو املنهج املركزي القائم 
على حصر السلطات كافة، يف شخصية 
حالة  إش��اع��ة  مقابل  ذك��رن��ا،  كما  القائد 
الفرد  فُيقصى  اجملتمع،  تعم  اخلنوع  من 
تتضخم  فيما  ق��درات��ه،  وحُت��يَّ��د  ومواهبه 
يبجله  رمز  اىل  لتتحول  السلطوية،  األنا 
املمثل  أن��ه  على  إليه  وينظرون  اجلميع، 
األوح��د، واألق��در على حتقيق تطلعاتهم، 
حنو حياة تليق بهم، مع بروز وانتشار قيم 

الرياء والتملق واالنتهازية.
وه��ن��اك م��ن جيعل احل��اك��م رم���زا شعبيا 
��اًل، كما ح��دث وحي���دث مع  م��ؤهل��ًا وم��ب��جَّ
عايشنا  ال��ذي  العصر  أو  التأريخ،  طغاة 
فيه أمثلة هلذا النوع من تركيز السلطات، 
فتحت  جمتمعات  يف  نعيش  أننا  خاصة 
األبوية  السلطة  على  وبصائرها  عيونها 
لتجريها  االب��ن،  مسخت شخصية  ال��يت 
األمر  يف  وليس  األب،  شخصية  لصاحل 
تركيز  منهج  أن  نقول،  غريبا حني  شيئا 
حتمية  كنتيجة  ج��اء  السياسية،  السلطة 
العربية  األبوي يف األسرة  التسلط  ملنهج 

أو الشرقية على وجه العموم.
ه��ل مي��ك��ن ال��ق��ول ب��ط��ري��ق��ة ح��امس��ة أن 
املركزية غالبا ما تعمل بالضد من مصاحل 
جتارب  من  سنأخذها  اإلجابة  الشعوب، 

الالمركزي،  منهج  أم��ا  القريب  التاريخ 
شخصنة  ع��ن  الكلي  االب��ت��ع��اد  يعين  فهو 
السلطات بأنواعها، واعتماد مبدأ الفصل 
بني السلطات، بل تبتعد عن كل ما ميت 
بصلة حلصر السلطات او اآلراء، او حتى 
منهج احلياة العامة، يف مسار واح��د، ال 
يقبل بتعدد اآلراء، وال بطرق التفكري، وال 
مبناهج العيش املتعددة. هلذا يأتي املنهج 
للخالص  أوح����د  ك��س��ب��ي��ل  ال���الم���رك���زي، 
لكي  ال��يت جتتهد  واألب��وي��ة،  الرعوية  من 
ادى  لو  حتى  ذاتها،  يف  اجلميع  ختتصر 
ذل��ك اىل مسخ ال��ف��رد وم��زاي��ا، ث��م زجه 
القائد  ي��ؤّل��ه  ال���ذي  القطيع،  م��ع  مرغما 

ويبجله.
املنهج  ال��ف��رد يف  وه��ك��ذا جت��د شخصية 
املركزي شبه ممسوخة، وغالبا ما يكون 
خائفا حتى من نفسه فضال عن خشيته 
م����رتدد يف  ف��ه��و  اآلخ���ري���ن،  م��ع  للتعامل 
واض��ح،  او  ثابت  ق��رار  له  ليس  مواقفه، 
مهما  املسؤولية  على حتمل  له  ق��درة  وال 
ص��غ��رت، وال��س��ب��ب دائ���م���ا، ه��و ف��ق��دان��ه 
نتيجة  امل��ت��وازن��ة،  املستقلة  للشخصية 
إلش���اع���ة امل��ن��ه��ج امل���رك���زي ال����ذي خي��دم 
الطغاة، وجيعل من الشعوب تابعة وعاجزة 
انطفاء  بسبب  واإلب������داع،  االب��ت��ك��ار  ع��ن 

املواهب والقدرات الفردية واجلماعية. 

الثقافة ومبدأ 
التداول السلمي 

للسلطة

ثقافة التدريب وصقل املواهب املتميزة
إحدى  أده��س  وك��دُت  سيارتي  فرامل  تعّطلت  عندما  أشهر،  وبضعة  سنوات  ثالث  قبل  املشهد  بدأ 
كابح  الصناعي( ألعيد  )احلي  )امليكانيكي( يف  املصلِّح  إىل  وتوّجهت  احل��ادث  من  النساء، ختّلصُت 

السيارة للعمل، وعندما وصلُت فوجئت مبشهد ال ميكن أن أنساه.
 كان الفصُل شتاًء، ومثة صيب يرتدي قميصا صيفيا يف عز الربد، وكان عمله يقتصر على تزويد 
العامل امليكانيكي مبا حيتاجه من أدوات شد وفتح، فهو ال يؤدي أي عمل بيده، ال أعرف ملاذا مل يكن 

يرتدي ما يكفي من مالبس.
جاء الدور لسيارتي.

بدأ امليكانيكي بفك صواميل اإلطار، وكان الصيب يأتي له باملفاتيح حسب األرقام اليت يطلبها من 
الصيب، واألخري كان مكتفيا بهذه املهمة، وكان يتابع أستاذه بدقة، وكان يالحظ خطوات التصليح 
بعينني ال ترمشان، الحظُت دقة متابعته للعمل وال أعرف مدى استيعابه خلطوات التصليح، سألته 

ملاذا ال ترتدي ما يكفي من مالبس؟. فقال رّب العمل يرفض ذلك.
بعد أن أجنر امليكانيكي إصالح فرامل )بريك( سيارتي، شكرته وأعطيته أجره، ثم رجوته أن جييبين 
عن سؤال مهم بالنسبة لي وال أحد غريه يستطيع أن جييب عنه، فقال تفضل بسؤالك، قلت له: ملاذا 
تأمر هذا الصيب بعدم ارتداء مالبس شتوية حيمي بها جسمه من الربد؟. فأجاب: حتى يتعلم هذه 

املهنة بسرعة أكرب.
تعمل بشكل جيد، كنت أفكر بيين وبني  امليكانيكي بسيارتي اليت بدأت فراملها  ابتعدُت عن حمل 
نفسي، ما عالقة الربد بإتقان الصيب للمهنة، وأين احلكمة يف منعه من ارتداء مالبس كي ال يتعرض 
للزكام أو سواه، مل أنس هذا املوضوع، لكنين مل أسأل عنه أي شخص آخر، بعد ثالث سنوات أو 
أكثر قليال، زرت احملل نفسه، بسبب عطل جديد، فرأيت الصيب نفسه وقد تغري جسمه وأصبح أكثر 
طوال ووزنا وبدت عضالته قوية نافرة، ورأيته يقوم بأعمال التصليح بنفسه، وكان حتت يده صيب 
يقوم بتزويده بآالت الفتح والشّد، فيما كان امليكانيكي األقدم جيلس على كرسي ينعم بدفء الشمس 
العمل إال يف حالة حدوث استعصاء ال يتمكن منه  ويرتشف الشاي الساخن بهدوء، وال يتدخل يف 

الشاب.
بالطبع هناك فوائد ميكن أن تتحقق عندما يواجه املتدّرب صعوبات يف التعّلم، حتى يتعلم بالفعل كي 
يتجاوز ويعاجل هذه املصاعب، ولكن هناك اآلن أسلوب أفضل من عرقلة العامل أو املتدّرب الصغري، 
املهنة بصورة  بتعّلم  التسريع  أثبت جناحه يف  التشجيع واالط��راء وهو اسلوب  ونعين بهذا االسلوب 
سريعة ومتقنة. أما يف ما يتعلق بنجاح املتدّرب على اتقان مهنة الكتابة، فإن عنصر التشجيع يعد من 

أهم الطرق اليت تساعده على أن يكون متميزا.

هذه  على  واعتمدت  الطفل،  تثقيف  أهمية  اىل  املتقدمة  الشعوب  تنّبهت 
الزاوية، وفهمت بأنها الطريق السليم، ورمبا األوحد لبناء جمتمع مثقف، 
الذي أسهب غرامش يف حتديد مهامه وصفاته  العضوي  املثقف  يتصدره 
من  مناص  ال  لذلك  مهمة يف حياة اجملتمع،  قفزات  إح��داث  على  وقدرته 

التوّجه اجلاد لتعميد ثقافة األطفال باألفكار احملدثة.
ومنه  والعربي  عموما  االسالمي  اجملتمع  يف  األه��م  التغيري  يكون  قد  ل��ذا 
يف  اجل��اد  الفعلي  واالهتمام  االط��ف��ال  رعاية  يف  يكمن  العراقي،  اجملتمع 
تثقيفهم، والبد من وضع أسس ثقافة األطفال اليت ال تبتعد عن ثقافة األمة 
وال تتخوف من الثقافات االخرى، بل من املهم أن ندمج الثقافات االنسانية 
حد  على  والالحقة  اجلديدة  لألجيال  السليمة  الثقافة  أسس  اىل  وص��وال 
سواء. ويف ظل هذا السيل اهلائل من املعلومات، وهذا االنفتاح غري احملدود 
على الثقافات العاملية لألطفال أو الكبار على حد سواء، سوف يسهم هذا 
السيل املعلوماتي اجلارف بصورة واضحة يف البناء الثقايف للطفل ومن ثم 

للمجتمع كله.
يتعلق  ما  أو  وفروعها  بالثقافة  دائما  املعنيون  يطرحها  ال��يت  األسئلة  من 
ثقايف وجمتمعي يف  دور  من  عليها  تقم مبا  مل  ثقافتنا  أن  أفكار،  من  بها 
الوقت نفسه، بل أنها عاجزة عن التأثري يف املشهد السياسي الذي يتحكم 
من  مكتملة  ثقافتنا  كانت  لو  بعضهم،  ويقول  األخ��رى،  احلياتية  باجملاالت 
حيث البناء، لرأينا دورا آخر هلا يف تنظيم حركة اجملتمع ومؤسسات الدولة 

على حد سواء.
هل ميكن القول أن ثقافة األطفال ميكن أن تتحكم مبستقبل األمة والدولة 
على حد سواء؟، جييب املعنيون عن هذا التساؤل من وجهات نظر متباينة، 
فمنها حتسم األمر وتربطه باالهتمام يف ثقافة األطفال، ومنها ما ال يتفق 
إثباته يف هذا اإلط��ار، أن االعتناء بثقافة  ال��رأي، ولكن ما ميكن  مع هذا 
الطفل متثل اهتماما بالغا بثقافة اجملتمع على وجه العموم، ومن هنا تأتي 
واملدني  باجلهد احلكومي  الثقافة  النوع من  لتعضيد هذا  الدعوات  أهمية 

يف وقت واحد.
عرفنا ملاذا ينبغي علينا االعتناء بثقافة األطفال، ولكن تبقى السبل القادرة 
على حتقيق مثل هذا اهلدف، على أن ال يكون ذلك فعال شكليا، أو كماليا، 
بل البد أن نندفع بأقصى قدراتنا احلكومية واملدنية إلكمال ذلك على وجه 
الدقة، فدعم ثقافة األطفال وإعطائها األولوية مل يعد موقع نقاش فيما بني 
أننا نتفق على أهميتها، وعلى دورها يف تكون ثقافة  املعنيني، وهذا يعين 
مستقبلة مؤهلة للحفاظ على مكانة الدولة واجملتمع بني الدول واجملتمعات.

من هنا علينا كدول متأخرة عن الركب املتقدم، وجمتمعات ال تزال ثقافتها 
متذبذبة، وحياتها تتأرجح بني بني، علينا أن مننح هذه الثقافة ما تستحقه 

من اهتمام واعتناء وتعضيد ودعم فعلي دائم.

ثقافة األطفال 
ومستقبل الثقافة

علي حسني عبيد 
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تنفتح مفردة السلم - بكسر السني- على 
اإلتساع  طابع  بسبب  وذل��ك  معان؛  ع��دة 
الذي تتفرد به اللغة العربية، فتارة تأتي 
وأخ���رى  ال�����رباءة،  أي  ال��س��الم��ة  مبعنى 
مبعنى املسامل )أنا سلٌم ملن ساملكم(، كما 

يأتي مبعنى اإلسالم.
 أي التسليم هلل تعاىل. ومن السلم يأتي 
يف  ادخلوا  آمنوا  الذين  “ياأيها  السالم، 

السلم كافة”.
وق����ال اب����ن م��ن��ظ��ور يف ل��س��ان ال��ع��رب: 
من  تعاىل؛ لسالمته  اهلل  اس��م  “ال��س��الم 

العيب والنقص والفناء”.
وال���س���ل���م أو ال����س����الم ل���ف���ظ ش���ائ���ع يف 
امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة، حت���ث ع��ل��ي��ه كل 
القوانني والدساتري وتؤكد على أهميته؛ 
ك��ون��ه مي��ث��ل - إص���ط���الح���ًا - ان����ه ضد 
مظاهر العنف واحلروب، وماختلفه هذه 
املظاهر على البشرية من دمار وويالت 

قد متتد آثارها لسنني أو رمبا قرون.
الثقافة  بهذه  اإلسالمي  املنطق  ويتميز 
اليت  للرساالت  استكمااًل  ج��اءت  ال��يت 
متكامل  إهل��ي  منهج  وذل��ك عرب  سبقته، 
اهل��اط��ل على صدر  ال��ب��الغ��ة  بغيث  ب��دأ 
وآل���ه(،  عليه  اهلل  )ص��ل��ى  ال��ك��ري��م  نبينا 
والذي حّوله إىل آلليات عمل وسياقات 
للعامل  والتقدم  الرخاء  أخالقية ضمنت 

اإلنساني. ثم أكمل رسالته بإعالنه مامت 
امل��س��رية  ب���أن  ب���ه، وأخ���رب األم���ة  تبليغه 
م��ت��واص��ل��ة ح��ت��ى يف ح���ال م��ض��ى ل��رب��ه. 
بكتاب  املتالزمة ممثلة  الثنائية  فصارت 
اهلل وع����رتة أه���ل ال��ب��ي��ت )ص���ل���وات اهلل 
الس��ت��م��رار  احلقيقي  ال��ض��ام��ن  عليهم( 

املنهج احملمدي العظيم.
س���أل مش��ع��ون ب��ن الوي ب��ن ي��ه��ودا وه��و 
السالم  عليه  ح���واريِّ عيسى  من  راه��ب 
وآل��ه(  عليه  اهلل  )صلى  الكريم  رسولهَنا 
ال���رؤي���ة اإلس��الم��ي��ة لبعض األم���ور  ع��ن 
ومنها العقل، فقال: “ إنَّ العقل عقاٌل ِمنهَ 
فإن  ال��دواب  والنفس من أخبث  اجلهل، 
مل تعقل حارت، فالعقل عقال من اجلهل، 
أق��ب��ل  ل���ه:  ف��ق��ال  ال��ع��ق��ل  وإن اهلل خ��ل��ق 
فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر، فقال اهلل 
تبارك وتعاىل: وعزتي وجاللي ماخلقت 
خلقًا أعظم منك والأطوع منك، بك أبدأ 
العقاب،  وعليك  الثواب  لك  أعيد،  وبك 
فتشعب من العقل احللم ومن احللم العلم 
العفاف  الرشد  ومن  الرشد  العلم  ومن 
ال��ص��ي��ان��ة وم���ن الصيانة  ال��ع��ف��اف  وم���ن 
احلياء ومن احلياء الرزانة ومن الرزانة 
املداومة  ومن  اخلري  فعل  على  املداومة 

على فعل اخلري كراهية الشر “1.
األب�����واب  ي��ف��ت��ح  ب��ال��ع��ق��ل  ال��ت��ف��ري��ط  إنَّ 

اليت  األض���داد  لدخول  مصاريعها  على 
كالغضب  ال��س��ل��م  ق��ي��م��ة  م���ع  ت��ت��واف��ق  ال 
والعصبية والعنف، فيكون اإلنسان حينها 
جمرد هيكل آدمي خال من قيمته اليت 
والسلم  خلقه.  على سائر  بها  اهلل  ميزه 
يف ج���وه���ر ال��ف��ك��ر اإلس���الم���ي م��ف��ه��وم 
ش��ام��ل، ميتد إىل ك��ل امل��وج��ودات، جاء 
يف كتاب )الالعنف يف اإلسالم( للمجدد 
الثاني السيد حممد احلسيين الشريازي 
)قدس سره(: “ من خالل تأكيد الرسول 
األعظم )صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته 
حرب  كل  قبل  السالم(  )عليهم  األطهار 
كان خيوضها املسلمون يتجلى واضحًا أن 
اإلسالم العزيز حيرص بشدة على البيئة 

وعدم تلويثها عرب األعمال العنفية.
ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى قيمة  ن��الح��ظ أن  وه��ن��ا 
ال��الع��ن��ف ي��ع��د م���ن امل��ف��ات��ي��ح ال��رئ��ي��س��ة 

لتحقيق السلم.
حبيث ال تقتصر على العنف اإلنسان مع 
نظريه، بل ينفتح على كل شيء موجود. 
ولو أجرينا مقارنة بسيطة على املستوى 
الزمين، بني قوانني اإلسالم وما نعيشه 
لنا  سيتضح  امل��ع��اص��ر،  عاملنا  يف  ال��ي��وم 
عدالة  من  ينبع  فكر  بني  الشاسع  البون 
على  امل���ادي���ات  يعتمد  وآخ����ر  ال��س��م��اء، 

حساب اإلنسان.

ثقافة السلم وتفرد 
املنطق اإلسالمي

فاعلية الثقافة وعزلة املثقف
يف الثقافة الفاعلة، قلما جند مثقفني يف بروج عالية، لسبب بالغ الوضوح، أن أجواء الثقافة احليوية 
ال متنح املثقف الفرصة لكي يتوّحد مع نفسه وأفكاره، وينعزل يف برج عاجي، أو يعتكف يف مكان 

خاص به، أين ميكن أن جند املثقف اليائس.
 حتما يف ثقافة الرتدي والنكوص سنجد أمثلة من هؤالء، أما يف الثقافة ذات الفاعلية املتفردة، ال 
ميكن أن ينعزل املثقف، ألنه ال جيد مربرا واح��دا يدفعه اىل هذا الفعل الذي ال يتسق مع فاعلية 

الثقافة.
لذا مطلوب من املثقف أن يستفيد من الوقت للحص�ول على الثقافة بشكل يوفق بني عمله وواجبه 
األساس .. وقد يضطر منتج الثقافة اىل خطوات مربجمة كي يكون منتجا فاعال حمصنا من العزلة 
الطوعية، فهناك من يبحث عن مربرات قد تكون واهية أحيانا كي يتجنب الناس وخيتلي اىل نفسه، 
والفعلي  الفكري  املثقف  بنشاط  إال  يتطور  لن  الذي  الثقايف  الفعل  من  له  مكان  فيصبح عنصرا ال 
املتحرك، هذا يعين أننا بعزلة املثقف خنسر منتجا ثقافيا يف ضروب العزلة. ويرد يف بعض هذه 
اخلطوات املقرتحة على املثقفني ممارستها على سبيل املثال، حاِول أن جتعل من وقتك ساعة يف كل 

يوم لقراءة الكتب الثقافية.
 اقرأ صحيفة يومية، واس�تمع إىل نشرة إخ�بارية وحتليل سياسي، وتابع الندوات والربامج الثقافية 

يف اإلذاعة والتلفزيون .
ومن املستحسن أن جتعل لك دفرتًا لتدوين املعلومات العاّمة، اليت حتتاج إليها عندما حتصل على هذه 
املعلومات من الكتاب، أو تستمع إليها من اإلذاعة أو التلفزيون، ودوِّن اسم املصدر اّلذي حصلتهَ على 
املعلومة منه والصفحة وتأريخ حتصيل املعلومة، ستأتي األوقات اليت حتتاج فيها اىل هذه األقوال 
واملعلومات، فأحيانا ميكن أن تنبثق فكرة متوهجة من خالل معلومة أو مقولة اقتنصها الكاتب من 
موضوع ما أو رواية او جملة أو كتاب سردي، عند ذاك ميكن أن تتحول هذه الفكرة اىل منجز فكري 

أو أدبي مهم.
ثة دائما، تغادر النمطية، ومتضي اىل املغايرة بقوة،  وتستدعي فاعلية الثقافة أفكارا جديدة مستحدهَ
كما أن الثقافة يف ظل الفردية ستذوي مثل نار عالية متضي حنو االنطفاء، يف هذا التبادل يف املراكز 
بني الثقافة والسياسة ميكن أن ينشط املثقف وميكن أن ينعزل، ويف مجيع األحول ترتبط الثقافة بنوع 
النظام السياسي من جهة، ومبؤهالت املثقف املنتج لالبداع، وعلينا أن نصر يف رفض العزلة حتت 

مجيع الظروف ألنها ال تقود اىل النتائج املرتقبة،
 ثقافة ذات فاعلية ومثقف ذو برامج واضحة، وأجواء سياسية حتافظ على احلريات، هذا هو الثالثي 

النموذجي الذي ميكن أن يبين دولة راقية وأمة متميزة. 

“ال��رتاث  ميثل  الثقايف  التنوع  أن  امل��ص��ادر  م��ن  امل��ت��واف��رة  املعلومات  تؤكد 
املشرتك للبشرية” وفقًا لإلعالن العاملي لليونسكو املتعلق بالتنوع الثقايف، 
ويرى املعنيون يف هذا التخصص أن التنّوع الثقايف يشكل اآلن أشّد القضايا 
اليت  الواسعة  واملشرتكات  الروابط  يف  يكمن  والسبب  إحلاحًا،  العصرية 
يتيحها تنوع الثقافات لتعزيز العالقات بني أمم وشعوب العامل، وبني مكونات 

اجملتمع الواحد أيضا.
واألدي��ان  األع���راق  من حيث  اجملتمعية،  الرتكيبة  تنوع يف  ال��ع��راق مثة  يف 
واملذاهب واألقليات املتنوعة، وكل من هذه املكونات هلا منط ثقايف عريف 
خمتلف، ولكن يف احلقيقة يتواجد هؤالء مجيعا يف حميط جمتمعي واحد، 
العرقية  واملكونات  األقليات  تتواجد  حيث  العراقي،  اجملتمع  عليه  ُيطلهَق 
الكبري يف حميط جغرايف واحد وخيضع اجلميع لنظام سياسي اقتصادي 
واح��د، ك��أن اجلميع منصهرون يف بوتقة واح��دة، األم��ر ال��ذي ب��ات يشكل 

مصدر قوة للمجتمع وللدولة معا.
اجملتمع  ه��ذا  بلغ  اذا  السيما  للمجتمع،  ق��وة  مصدر  الثقايف  التنوع  ميثل 
متنوع  جمتمع  يف  االنسجام  جند  أن  ميكن  ال  إذ  متطورا،  ثقافيا  مستوى 
ثقافيا ويف نفس الوقت ال ميتلك القدرة على توظيف املشرتكات لصاحله، 
هلذا البد أن تكون هناك قدرة واستعداد داخل مكونات اجملتمع تدفع بها 
اىل التقارب وتذويب اخلالفات فيما بينها، واالبتعاد عن الضغائن واألحقاد 

والتنّبه للجهات اليت تصّب الزيت على النار كما يقال.
الثغرات  ينفذوا من  أن  بالتنوع، هلذا حاول أعداؤه  يتميز  العراق كمجتمع 
العراقي  للمجتمع  ق��درة  هناك  كانت  ولكن  مكوناته،  بني  الفنت  يثريوا  كي 
على قلب املعادلة واستثمار التنوع الثقايف لصاحله من خالل حالة التآزر 
والتداخل الثقايف بني املكونات، حتى باتت عنصر قوة للمجتمع فيما أرادها 

اآلخرون عنصر صراع لكنهم مل يفلحوا يف ذلك.
إن التنوع الثقايف مبزاياه الواسعة ميكن أن يكون نافذة تقود اجملتمع اىل 
من  اليت ميكن  الكيفية  أما  البّناء،  والتفاعل  والتعاون  واالنسجام  التقارب 
للعامل ح��زم��ة من  ي��ق��دم  ف��إن غ��اردن��ر  العقل االخ��الق��ي،  خ��الهل��ا حتصيل 
اخلطوات االجرائية والفكرية يف كتابه املذكور، واليت قد تبدو مثالية أحيانا، 
ففي مجيع األحوال ليست هناك فرص كثرية أمام البشرية سوى أنها تسعى 
الثقايف  التنوع  يعززها  اليت  والعالقات  العقول  من  النوع  هذا  تعزيز  حنو 

ويعطيها دفعة قوية اىل أمام حنو التعاون والتقارب وتعزيز املشرتكات.
هلذا ينبغي أن يتم استثمار مزايا التنوع الثقايف يف العراق، حيث األقليات 
الذي  الفسيفساء  فإن  كذلك  اجملتمع،  تصب يف صاحل  أن  ينبغي  املتعددة 
منتجا  وليس  له،  قوة  يكون مصدر  أن  العراقي جيب  اجملتمع  منه  يتشكل 
حل���االت االخ��ت��الف وت��ض��ارب امل��ص��احل وب��ال��ت��ال��ي إض��ع��اف ح��ال��ة التعاون 
اجملتمعي اليت حيتاجها العراقيون بقوة يف هذه املرحلة من مراحل حياتهم 

السياسية والثقافية واالجتماعية احلساسة.

أثر تآزر الثقافات 
املتنوعة يف املجتمع

عادل الصويري 
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هناك خالف بني علماء احلقوق والقانون 
وغريهم، يف أن األصل الفرد أو اجملتمع؟

حرًا  ولد  اإلنسان  بأن  استدلوا  فاألولون 
ويبقى حرًا وال ميكن أن يسلب شيئًا من 
حريته أحد إاّل الدين اإلهلي الذي يسلب 
أو  دن��ي��اه  يف  أي��ض��ًا  مصلحته  يف  حريته 
آخرته. والدولة وغريها إمنا يلزم عليهم 

أن حيموا هذه احلرية.
أم����ا ال���ق���ول ال���ث���ان���ي، ف��ق��د اس���ت���دل ب��أن 
االجتماع هو األصل، ألنه هو الذي يؤّمن 
مصاحل األفراد، ومنه يقوم األفراد الكبار 
واملخرتعون العظام، فلو مل يكن االجتماع 
أو  بارزين  باإلمكان وجود علماء  كان  هل 

خمرتعني أو ما إىل ذلك.
الفرد  إعطاء  عن  عبارة  فالعدالة  وعليه 
حقه يف إطار اجلماعة، فكلما كان ضارًا 
إذا  مثاًل  للفرد،  حقًا  يكن  مل  باجلماعة 
عاش الفرد يف غابة كان له أن يستفيد من 
إذا  أما  أك��اًل وجتفيفًا وحنوها  الثمار  كل 
عاش يف االجتماع فإن له بقدر ما يقرره 
القانون من السري ميينًا أو يسارًا، سريعًا 

أو بطيئًا، مبا فيه مصلحة االجتماع.
العقل  اىل  أقرب  الفردية  النظرية  ولكن 
حسب  واإلس���الم  الفطرة  وإىل  واملنطق 
ذل��ك بشروط  امل��ق��ام،  املتوفرة يف  األدل��ة 

وضعها اإلسالم.
األول: أن يكون لكل حقه

وه���ذا ال��ش��رط ع��ب��ارة أخ���رى ع��ن حتقق 
امل���وض���وع، ف��ال حي��ق ل��إلن��س��ان استغالل 
إنسان آخ��ر ول��و ب��اإلك��راه األج��وائ��ي، كما 
ال��ك��ت��ب االق��ت��ص��ادي��ة، مثاًل  ف��ص��ل��ن��اه يف 
ورأس  والعمال  العمل  من  اإلنتاج حاصل 
أن  فالالزم  امل��ال،  واإلدارة وصاحب  املال 
ي���وزع ال��رب��ح ع��ل��ى ه���ذه اخل��م��س��ة حسب 

حقوقهم العادلة يف نظر العرف.
الثاني: أن ال يكون ضرر على اآلخرين

وهذا الشرط عبارة عن حتقق املوضوع، 
ملا تقدم من أن حق الفرد حمدود حبقوق 
اآلخرين، كما أن حرية كل فرد حمدودة 

حبريات األفراد اآلخرين.
الفردي  جانبيه  بني  حقه  تقسيم  الثالث: 

واالجتماعي
فإن اإلنسان فردي من ناحية واجتماعي 
من ناحية أخرى، ولذا فالالزم أن يقسم 
االجتماع  فإعطاء  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  سعيه 
االجتماع  أن  ليس مبعنى  شيئًا من سعيه 
احلاكمة  ه��ي  ال��دول��ة  أن  أو  ح��ق��ه،  سلبه 
وال��ف��رع، بل  واألص��ل والفرد هو احملكوم 
االج��ت��م��اع��ي حقه  إع��ط��اء ج��ان��ب��ه  مبعنى 

أيضًا.
الرابع: التكافل االجتماعي

مثل إعطاء املرضى واملعلولني وما أشبه، 
وهذا أحيانًا يعود إىل نفس الفرد أيضًا 
حني عجزه وضعفه، وإحيانًا ال يعود إىل 

نفسه إاّل من جهة الضمري والوجدان.
ي��ك��ون  ال��ع��م��ل  إن  ي���ق���ال:  أن  ي��ن��ف��ع  وال 
باملعاقدات  يعملون  العمال  فإن  بالرضا، 
م���لء رض���اه���م م���ع ال��رأمس��ال��ي��ني، حيث 
إك��راه��ي أج��وائ��ي، فإنهم  إن ه��ذا الرضا 
إذا مل  إم��رار معاشهم  يعملون ألجل  ماذا 
كالطري  وه��م  ال��رأمس��ال��ي،  يعملوا ألج��ل 
أنه  إاّل  فيطري  يتحرك  إن��ه  القفص  يف 
يف نطاق القفص ال أنه حر يطري كسائر 
الطيور اخلارجة عن القفص حيث تذهب 

يف أجواء السماء وآفاق األرض.
إذ قد عرفت أن الفردية حمدودة حبدود 
عدم  معنى  وليس  املشاكل.  هذه  كل  حتل 
الرأمسالية  الفردية  صحة  االجتماعية 
الرأمسالية  تصح  ب��ل  ال��غ��رب��ي،  باملفهوم 
ب��امل��ف��ه��وم اإلس����الم����ي، ك��م��ا ذك����رن����اه يف 
باإلضافة  هذا  وغريه.  االقتصاد(  )الفقه 
إىل  تنتهي  االجتماعية  النظرية  أن  إىل 
الدكتاتورية حتى يصبح الفرد آلة بسيطة 
يف امل��ع��م��ل، كما ه��و امل��ش��اه��د يف ال��دول 
أكثر  االجتماعية  فالنظرة  الشيوعية، 
بطالنًا من النظرية الفردية إذا دار األمر 
للعمال  بينهما، فإن االجتماعية ال تعطي 
ال حرية العمل حتى بقدر إعطاء الفردية 
هلم، وال حقهم يف االقتصاد، بل إن الدولة 
أمواهلم وحرياتهم يف وقت  الناس  تسلب 

واحد. 

أصالة الفرد
 أم أصالة املجتمع

الطالق العاطفي: الحالل الذي أصبح حرامًا
كان ملقى على السرير كأنه مّيت ال يقوى على حتريك جسمه كالعادة تعودُت على أفعاله هذه، فهو 

جمّرد ضيف جيب أن أقوم بضيافته وكأن البيت ليس بيته وأنا لست زوجته.
 إنه ميضي معظم وقته خارج البيت، يف البداية كنت أدرك موقفه وتصّرفه هذا، وأشعر بتعبه وأقوم 
بواجباتي كزوجة جتاهه، ولكن األمر ازداد سوءا بعد أن علمُت بأنه كان ميضي وقته خارج البيت ليس 

من أجل العمل فقط بل للرتفيه ومصاحبة األصدقاء!.
أصعب حلظاتك عندما حتتاجني ملن حتبني ولكن مل جتدي منه احلنان، حينها تشعرين أن كل األشياء 

تقابلك الرفض واألصعب هو أن ال جتدين من حتتاجني إليه وقت احلاجة..
 وما يدمّر بقايا جسمك اهلزيل وروحك املهّشمة هو وجوده جبانبك ولكن جتدينه وقد أصبح غريبا، 

مل تعريف هل هو ذاك الذي كان ميوت من أجلك؟ أم أنه شخص آخر؟!
هل هو نفسه الذي كنت جتدين راحتك إىل جانبه؟ أم شخص آخر؟! هل هو نفسه الذي عّلمك معنى 
أن  الصعب  من  كلماته؟  ينسى  كيف  تتساءلني  أفعاله،  من  تستغربني  والنبل؟  والكرم  والوفاء  احلب 
تعيشي حياتك يف منط واحد دون أية ملسة حب واألصعب أن جتّربي ملسة حبه، ولكن فجأة جتدين 

يديه بال حركة كأنه فاقد لإلحساس ومشاعره ميتة متاما.
أشرفت على املوت يف هذا القفص الذهيب الذي غابت الشمس عنه شيئا فشيئا، بدأ الظالم يغلف 

املكان، أصبح اجلليد يكسو سطح هذه الغرفة الفاقدة )األحاسيس واملشاعر( بعد أن ازداد اجلفاف 
العاطفي، وصل الربد اىل عظمي ومجيع خاليا جسمي.

لتخفيف ذلك اقرتبت منه كي نعود اىل ما كنا عليه من صفاء وحمبة، كي أقلل من املسافة اإلنسانية 
اليت بدأت تزداد بيين وبينه.

ولكن يف البداية مسعت صوت شخريه يعلو، حترك قليال ومع ذلك مل أأبه بذلك، حاولت أن أكلمه 
وأشرح له مشاعره، ولكن هذه املرة استدار بظهره مما بني لي أن ) دعيين وشأني(، وبعد ذلك قال 
اتركيين كي أنام!! مرة أخرى التجأت اىل غطائي، كتمُت مشاعري بقوة كي ال أموت من هذا الربد 

القارس!
ميوت يف كل ليلة نساء يف جنب أزواجهن بسبب الطالق العاطفي ومت املشاعر اإلنسانية بينهما!! 
ولكن هل هذا ما أوصانا به ديننا احلنيف؟ بالطبع ال: عن اإلمام الصادق )ع( كلما زاد حب الرجل 

لزوجه كان إميانه باهلل أكثر”
فكيف  أجلك  من  أهلها  تركت  هي  تتذكر  أن  يكفي  فقط  بها،  أرف��ق��وا  أيديكم  بني  أمانة  امل��رأة  إن 
ستشكرها على هذه التضحية؟! ال جتعلها أسرية بني يديك.. املرأة رحيانة جيب ان تسقيها بلطف... 

وإال سوف تذبل!.

هبوب  بعد  جمتمعاتنا  يف  والعصرنة  التحديث  ض���رورات  ت���زداد  ي��وم  بعد  ي��وم��ًا 
رياح التغريات الكبرية على أجواء العامل خمّلفة فراغات كبرية ومعقدة صدمت 
اجملتمعات البشرية بشكل عام وعاملنا اإلسالمي بشكل خاص. فمع استمرار وجود 
البنيات التحتية القدمية وعدم تطورها وتكاملها مع التغيريات العاملية املتصاعدة 

تصبح أسس التخلف متجذرة بشكل أصعب يف قواعد الفكر والعمل. 
جوهر  وبقاء  الشكلي  التحديث  مظاهر  بني  الكبري  التناقض  أن  القول  وميكن 
التخلف قد وًلد صدمة كبرية أدت إىل انتزاع أسس األصالة والثبات يف املبادئ 
والضياع يف  املتقدم  العصر  متاهة  والدخول يف  اإلسالمية،  للحضارة  األساسية 
الشكلي  التحديث  فقد سبب  احلديثة.  االخن��راط يف مظاهر احلضارة  دوام��ات 
للمجتمعات صدمات كبرية كانت نتيجة حتمية لالنفصام بني تطور الشكل وختلف 
اجلوهر خملفة ازدواجية متناقضة ضاعت فيما بينها اهلوية واألصل واألساس، 
وكان املولود جمرد استنساخ مقّلد بصورة سيئة عن احلضارة الغربية، وال يبعد 
القول أن حقيقة املظاهر السلبية اليت اجتاحت جمتمعاتنا مثل العنف والتطرف 
والتفكك والتبعية ما هي إال نتيجة للصدمات النفسية والفكرية اليت صاحبت هذه 
االزدواجية حيث عجز الفرد عن استيعاب التطور بشكل واع متفهم يهضم الواقع 
اخلارجي بصورة منطقية فيستطيع أن يؤقلم سلوكه بصورة متوازنة. هذه العشوائية 
تداخلت يف معظم مناحي احلياة لتنمو بشكل متضخم يشبه إىل حد بعيد التضخم 
منتجة  متبعثرة  اقتصادية  بنية  واملتناثرة عرب  املتقاطعة  االقتصادي يف خطوطه 
احلياة  يعطي  الذي  الوحيد  املتنفس  السامة أصبحت  الغازات  من  س��وداء  غيومًا 
التمتع  وقبلت  االنفصام  لقدر  الصدمات احلضارية فاستسلمت  ألجساد غالبتها 
جبماليات املظاهر احلديثة للحياة اجلديدة. هناك قضيتان أساسيتان يف برنامج 

التحديث املنطقي الذي ميكن أن تسري فيه حركة اإلصالح والتجديد:
القضي���ة األول���ى: متثل احلرية احلركة الغائية لوجود اإلنسان واجملتمعات، فمع 
انتفائها ينتزع من وجود اإلنسان جوهره الذي قامت عليه فلسفة خلقه وامتحانه، 
لذلك ينمو اإلنسان واجملتمع ويتطور ويتكامل مع نسبة تعدد خياراته وقدراته يف 
التفكري واإلبداع واإلنتاج، إذ مع قدرة اإلنسان على االختيار بني البدائل املختلفة 
ووعيه يف سلوكه واستجاباته تتكامل فيه وتنضج قدراته العقلية والنفسية ويصبح 

مسيطرًا على الظروف اخلارجية اليت حتكم حياته.
القضي��ة الث��اني��ة: كثرية هي العقبات اليت تقف أمام حركة اإلصالح ولكن عندما 
تتقاطع املصاحل بشكل متنافر يف اجملتمع وتفتقد العقالنية يف التعامل مع اآلخر 
يصبح اجملتمع يف مهب التمزق والتفكك عرب احلوار بالعنف، ويف أدنى درجاته 
عنف احلوار.  إن احلوار املتبادل بني خمتلف الفئات واألفكار واالجتاهات بشكل 
موضوعي يستمع فيه اجلميع إىل اآلخرين بوضوح وتفّهم ميكن أن يؤدي بالنتيجة 
معامل  وت��رس��م  احل��ي��وي  االجتماعي  التفاعل  حتقق  مشرتكة  ق��ن��وات  إجي��اد  إىل 
اإلصالح والتحديث بشكل طبيعي مستمر على مالمح األمة، وتنشئ أسسًا متجذرة 

من التماسك والتالحم والوحدة.

اإلصالح والتحديث 
بالحرية والحوار

املرجع الراحل االمام السيد محمد الشريازي

فهيمة رضا

مرتضى معاش
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مبا أن فريضة األمر باملعروف والنهي عن 
اجملتمع،  يف  التغيري  ُسبل  إح��دى  املنكر، 
احلقيقية  ال����دالالت  ع��ن  ن��ت��س��اءل  أن  لنا 
هل���ذه ال��ف��ري��ض��ة؛ ف��ه��ل ه��ي ال���دع���وة اىل 
أداء ال��ف��رائ��ض م��ث��ل ال��ص��الة وال��ص��ي��ام، 
واالل��ت��زام  احل��م��ي��دة  بالصفات  وال��ت��ح��لّ��ي 
بالقيم واالحكام فقط؟ وهل هي النهي عن 

ارتكاب احملرمات وفعل السيئات فقط؟.
مس��اح��ة االم�����ام ال���راح���ل ال��س��ي��د حممد 
احل��س��ي��ين ال����ش����ريازي – ق����دس س���ره- 
يف ح��دي��ث ل��ه، ي��ؤك��د وج���ود ه��ذه املعاني 
ال���ظ���اه���ري���ة وغ����ريه����ا، ب���ي���د أن�����ه ي��دع��و 
هلذه  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  أخ���رى  ف��ق��رة  اىل 
األم��ر  جانب  اىل  ي��ك��ون،  ب��أن  الفريضة، 
على  حلّثه  اجملتمع  م��ع  التفاعل  والنهي؛ 

التوجه حنو الفضيلة واخلري.
يقول مساحته- بني   – وهناك فرق كبري 
وأنهى عن  باملعروف  آمر  انسانًا  أكون  أن 
السيئة  الظواهر  على  واع���رتض  املنكر، 
مع  متفاعاًل  أك���ون  أن  وب��ني  اجملتمع،  يف 
املنشودة،  االه��داف  لتحقيق  اجملتمع  هذا 
والتحرك  البديل  إجي��اد  يعين  والتفاعل 

السريع لتغيري الواقع.
وي��ش��ري مس��اح��ت��ه يف حم���اض���رة أل��ق��اه��ا 
حتت  الكويت  بدولة  السبعينات  سين  يف 
عنوان )الشرط الثالث إلقامة حكم اهلل يف 
انتشار  إن  اىل  املؤسسات(،  بناء  األرض، 

حم���ال ب��ي��ع اخل��م��ور – م��ث��اًل- يف ال��ب��الد 
شاربي  اع��داد  ازدي��اد  وايضًا  االسالمية، 
اخلمر يومًا، رغم النهي املتكرر عنه منذ 
ت��ل��ك ال��ف��رتة ال��ط��وي��ل��ة، م��ص��داق لفقدان 
االمر  فريضة  من  التفاعلية  احلالة  تلك 

باملعروف والنهي عن املنكر.
ال��ب��اح��ث��ني يف  واي��ض��ًا  املصلحني  جت���ارب 
ي��ؤك��دون أن توفري  ال��ش��أن االج��ت��م��اع��ي، 
البديل هو سيد املوقف، وهو الذي يعاجل 
الظواهر  من  وليس  جذورها  من  املشكلة 
االم��ام  أن مساحة  ول��ذا جند  السطحية، 
ال��ش��ريازي، ومنذ ذل��ك احل��ني، حي��ذر من 
انتشار تعاطي اخلمور رغم كثرة احلديث 
عن النهي وال��ردع واملنع، واالم��ر ينسحب 

على سائر االحنرافات.
وال أدّل على ذلك؛ من مشاريع حفل الزواج 
ختصيص  م��ن  تتضمنه  مب��ا  اجل��م��اع��ي، 
الدخل  ذوي  من  للشباب  ومعونات  هدايا 
احمل��دود، للتحفيز على ال��زواج، وهذا ما 
يرتك أثره الكبري على تراجع امليول حنو 
االحن��راف��ات االخ��الق��ي��ة، وإن ك��ان االم��ر 
حب��اج��ة اىل ع��ن��اص��ر ت��رب��وي��ة وأخ��الق��ي��ة 

ملزيد من التحصني أمام مرديات اهلوى.
البدائل  يف الوقت احل��اض��ر، ع��دم وج��ود 
مع سوء الفهم املتفشي بني النخبة املثقفة 
ُيضاف  آخ��رًا  عاماًل  يشكل  واجلماهري، 
على عوامل أخرى لتشتيت أواصر اجملتمع 

ومتزيقه اىل شرائح متنافرة، بني ملتزم 
ومتحرر وحمافظ وال أبالي، ورمبا تشكل 
يتحرك  األطر  من  نوعًا  التصنيفات  هذه 
ض��م��ن��ه��ا اص��ح��اب��ه��ا وت���ك���ون هل���م ع��ن��اوي��ن 
وإن  حتى  مواقفهم،  بها  ي��ربرون  لالنتماء 

كانت املسألة تتعلق بالصاحل العام.
يف امل��ق��اب��ل؛ ف��ان وج��ود االج���واء السليمة 
يكون  الشباب حتديدًا،  فيها  يتنفس  اليت 
ب��االم��ك��ان احل��ص��ول ع��ل��ى س��ل��وك وآداب 
القيم  م��ن  ث��واب��ت  على  قائمة  وتصرفات 
االخالقية جتتمع عليها شرحية كبرية من 

اجملتمع.
كما هي التجربة الناجحة يف العراق عندما 
قّيض اهلل –تعاىل- شخصية قيادية مثل 
 – ال��ص��در  ص��ادق  الشهيد حممد حممد 
ق���دس س���ره- وح��ق��ق ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري يف 
القيم االخالقية  مجع مشل اجملتمع على 
وااللتزامات الدينية، وكان التأثري املشهود 
على منط التعامل فيما بني الناس، ويؤكد 
نسبة  أن  على  الوقت احلاضر  الكثري يف 
شرحية  ل��دى  الدينية  الثقافة  م��ن  كبرية 
ي��ع��ود الفضل فيها  م��ن اجمل��ت��م��ع،  واس��ع��ة 
اىل تلك الفرتة اليت خاض فيها الشهيد 
بني  ال��رائ��دة  االجتماعية  جتربته  الصدر 
واألمّي  املتعّلم  به  فتأثر  اجملتمع،  اوساط 
واملثقف والكبري والصغري، والتزم نواهيه 

وأخذ بتوجيهاته. 

حركة التغيري 
ومقومات االمن 

االجتماعي

ظواهر االنحراف يف الشبكات االجتماعية
هل يصح أن ختتلف أخالق اإلنسان يف الواقع احلي عن أخالقه يف الواقع االفرتاضي، سؤال مهم 
ينبغي أن جييب عنه كل فرد له صفحة متثله يف مواقع التواصل اإللكرتونية املتعددة، بدءًا من الفيس 
بوك األوسع انتشارا السيما يف العراق ثم تويرت ويوتيوب وسواها من مواقع أخرى، ُترى ما هي نسبة 
التطابق بني األجوبة اليت سيجيب عنها من هلم صفحات يف الفيس بوك مثال، وأعين بالكالم هنا 

املسلمني عموما والعرب والعراقيني على وجه التحديد.
هل نتوقع مثال أن اإلجابة ستأتي بالنفي أو اإلجياب، هل ستقول نسبة كبرية من املشرتكني يف هذه 

املواقع، أن األخالق ميكن أن ختتلف بني الواقعني. 
وما هو مقدار نسبة الذي سيقولون أن األخالق واح��دة، أو ينبغي أن تكون واحدة يف الواقعني، يف 
احلقيقة هناك صعوبة كبرية يف قضية الفصل بني أخالق اإلنسان يف الواقعني احلقيقي واالفرتاضي.
فاألخالق من وجهة نظر األغلبية واحدة يف مجيع األماكن واألوقات والعوامل، ولكي حنسم هذا األمر، 
فالشخص اخللوق يف واقعه، سيكون خلوقا أيضا يف صفحته عرب وسائل االتصال، وال ميكن الفصل 

بني سلوك اإلنسان يف احلقيقي وسلوكه يف مواقع التواصل االجتماعي.
إذًا حنُن إزاء إجابة واضحة عن هذا التساؤل.

هذه اإلجابة تأخذ مسارين، األول شعبية عامة متثل رأيا يشرتك فيه اجلميع، واملسار الثاني يؤكده 

املختصون يف علم االجتماع إذ يؤكد معظمهم على التطابق يف األخالق الشخصية يف احلياة العامة 
املرئية وامللموسة، وبني نشاط اإلنسان التواصلي يف عوامل االتصال املختلفة، أي ال ميكن الفصل بني 
األخالق يف اجملالني، فمن يكون ذا أخالق رصينة يف احلياة، سيكون حتما صاحب أخالق رصينة يف 

مواقع التواصل االجتماعي على اختالف أنواعها.
أما إذا صّحت هذه النتيجة، وهي النتيجة األرجح من سواها كونها األقرب اىل التوّقع السليم، إذ 
من الصعب على اإلنسان أن يفّصل شخصية جيدة يف احلياة الواقعية وشخصية مسيئة يف احلّيز 
إزاء معضلة  نكون  التوقع سوف  فإذا صحَّ هذا  املختصون،  يؤكده  نفسي  علمي  لسبب  االفرتاضي، 

أخالقية علينا أن نتصدى هلا ونعاجلها بكل السبل املتاحة.
انتشارا  األوس��ع  النموذج  ولنأخذ  االت��ص��ال،  مواقع  ع��امل  ملا جي��ري يف  ودقيقة  متفحصة  نظرة  يف 

واستخداما من بينها، ونعين به موقع )الفيس بوك(،
  فعندما نتابع صفحات املشرتكني يف هذا املوقع سوف نكتشف العجب الُعجاب، لدرجة أن هنالك 
من األشخاص يتصرف ويطلق األقوال واآلراء، وكأنه حر يف كل هذه السلوكيات، إذ ال تقيده أخالق 
وال قيم وال أعراف، فينشر ما يروق له من كلمات وصور وإحياءات من دون أن يفكر حلظة واحدة مبا 

ينعكس منها من نتائج وإشارات ال أخالقية.

قدميا قيل الكثري يف حماسن االختالف، فثمة من يرى فيه إثراء للرأي 
مزايا  فمن  اختلفت،  وإن  النظر  وجهات  يف  وتكامال  للفكر،  وتالمحا 
اجلدل أن تكثر اآلراء وختتلف وجهات النظر عن بعضها، وقد تتضارب 
فيما بينها وتذهب مذهبا خمتلفا، لكنها بالنتيجة ال تفسد بعضها بعضا، 
حتى بلغ بأهل الشأن أن يطلقوا املقولة املأثورة اليت أعلنت بأن )اختالف 
العالقات  طبيعة  على  سلبا  ينعكس  وال  قضية(،  للود  يفسد  ال  ال���رأي 
الفردية واجلمعية، بل يزيدها تالمحا وتقاربا وجدوى، حينما جيعل من 

االختالف نوعا من التكامل، أي أن اآلراء تكّمل بعضها.
ينتج عن االختالف رؤى عديدة بعضها رمبا يتناقض مع بعض يف اهلامش، 
ولكن يقع هذا النوع من التعدد ضمن مؤشرات النضوج اجملتمعي، وتدل 
على سعة البال والنفس والعقلية اليت حيملها اإلنسان، ويزن بها األفكار 
واألشياء وأمناط احلياة اليت ختتلف عن حياته وأفكاره وقناعته، إذًا ال 
ينبغي لك أن تتقبل الفكر املختلف، لكن ال يصح لك نسفه بأية حال، بل 

عليك التعامل معه حبيادية من دون أن تعمل به.
املعنيون من مفكرين وسياسيني  يلتقي فيها  ناحية أخرى، مثة رؤية  من 
اجملتمع،  مكونات  ب��ني  التعايش  ب��درج��ة  تتعلق حت��دي��دا  وه��ي  وغ��ريه��م، 
مبعنى  اجملتمع،  ذلك  مدى حتّضر  على  دقة  األكثر  املعيار  تشكل  حيث 
والتقارب  واالنسجام  للتعايش  استعدادا  أكثر  اجملتمع  كان  كلما  أوضح، 
أكثر تطورا وتقدما واستقرارا واقرتابا من  والتناغم، كلما كان اجملتمع 

كمال التحّضر.
 يف العيش والتفكري والسلوك على حنو عام، لذلك تعد مسة التعايش من 
أهم املؤشرات اليت تصب يف صاحل التعدد واالختالف، كونها استطاعت 
أن توحد اجملتمعات، ومن ثم تصبح جمتمعات مستقرة ومنتجة يف وقت 
واح��د، وه��ذا يثبت على خنو قاطع بأن االختالف ال يعين اخل��الف وال 

االحرتاب وال التعصب.
بل كل منا ينظر اىل األمور من زاوية حمددة، تتشابه فيها الرؤية للموقف 
والفكر واملبدأ ولكن زاوية الرؤية تكون مغايرة وهذا يثري املشهد وجيعله 
ذا مضامني ورؤى متعددة بدال من االحنسار يف طريق أو مسار أو فكر 

مشولي واحد، يلغي اآلخر ويعلن نفسه الصحيح األوحد.
يفعل اخل��الف،  أح��دا مثلما  ي��ؤذي  أن االختالف ال  من هنا خنلص اىل 
بناء  أجل  من  عنها  التنازل  ينبغي  ال  اجتماعية  ظاهرة  التعايش  أن  كما 
جمتمع راقي ودولة متطورة مستقرة منشغلة بتحقيق التقدم ومواكبة ما 
حيدث يف عصرنا السريع وهو خيطو اىل أمام بل يقفز قفزات هائلة يف 
جماالت العلم والفكر والسلوك، ضمن إطار تنافسي ينبغي أن جند لنا 
مكانا فيه، ولكن هذا األمر ال ميكن احلصول عليه إال ضمن إطار التفرغ 
)للتقدم والتطور( من خالل نشر التعايش وقبول االختالف.. ودرء خماطر 

اخلالف بكل أنواعها وأشكاهلا ومصادرها.

اختالف الرأي وترسيخ 
التعايش املجتمعي

علي حسني عبيد
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مفاهيم

ي���ق���ول ال���ن���اق���د مج����ال ج���اس���م أم����ني يف 
تدمري  م��راح��ل  س��ق��راط..  )مقهى  كتابه 
امل��ع��ن��ى(: م��ن امل��ش��ك��الت ال���يت ت��ق��ع فيها 
حد  على  واملادية  الدينية  اإليديولوجيات 
سواء، انها تطرح نفسها بوصفها منهجًا 
التكامل،  ب��دع��وى  تتباهى  ب��ل  متكاماًل، 
)نقص  إىل  حباجة  منهج  كل  أن  وتنسى 
ض�����روري( ي��س��م��ح ب��ت��ح��والت ال��ت��ج��رب��ة، 
هذا  األرض،  على  مفاجآتها  وم��راق��ب��ة 
املطلقة  ال��وث��وق��ي��ة  إىل  حي��ي��ل  ال��ت��ك��ام��ل 
كله يف صورة حلظة  الزمن  اليت ختتزل 

مفرتضة.
 ثابتة يسعى اجلميع لتكرارها، بينما ما 
هذا  يتفادى  أن��ه  الليربالي  الفكر  مييز 
العربة  التضع  جتريبية  لصاحل  الثبات 
قبل احلصان، بل تنتظر عثرات احلصان 

لتفكر بكيفية إنقاذ العربة”.
كالم  يأتي يف سلسلة  هنا  الناقد  حديث 
عن ضرورة ما يسميه )التدّين الفردي(، 
الناقد  - حبسب  ج��اء  بضرورته  وال��ق��ول 
أمني -؛ بسبب تأزم اإلصالح، معتقدًا بأن 
التأزيم.  هذا  يف  سبب  اجلماعي  التدّين 
ال��ت��دّي��ن ق��ائ��م��ة على  وي����رى ان ق���اع���دة 
أنه  غري  اخلالق،  مع  الشخصية  العالقة 
جيب على اع��رتاض جي��ده رمب��ا حيصل، 
 “ فيقول:  األف��راد فقهاء  كل  ليس  أن  يف 
إن اإلك��ت��ف��اء ال��ت��ام غ��ري ممكن والب��د من 

اإلسرتشاد يف بعض املسائل، ولكن هناك 
فرق بني اإلسرتشاد والتبعية “.

ف��ه��و المي��ان��ع من  التبعية،  أي���ن  الن��ع��رف 
اإلس��ت��ف��س��ار يف ب��ع��ض األم����ور اخل��اص��ة 
بالتدّين، فهل يعترب اإلستفسار تبعية؟، أم 
الزواج  الناس من  انه شاهد فقيهًا مينع 
والتعيني وممارسة الرياضة وهم أطاعوه، 

فأّسس على ذلك رؤيته يف التبعية؟!.
ن��ع��ت��ق��د أن ه��ن��اك خ��ل��ط��ًا يف امل��ف��اه��ي��م، 
خصوصًا حني ساوى بني الدينية واملادية، 
كما أنَّ تربيره يف احتياج كل منهج أو رؤية 
إىل )ن��ق��ص ض����روري(، وم��ّي��ز ب��ه الفكر 

الليربالي غري مقنع.
يف  ب��اإلس��رتش��اد  قبوله  م��ع  يتناقض  ب��ل 
لإلسرتشاد  الداعي  فما  املسائل،  بعض 
الذي قد ميثل إجابة ُتكمل النقص الذي 

يراه هو ضروريًا؟.
كما أن غموض الليربالية، وعدم إجيادها 
تعريفًا يوضح موقفها جتاه احلرية، عّقد 
مسألة رسوخها الفكري كهوية وخطاب، 
يف  الليربالية  على  انطبق  األم���ر  وه���ذا 
ال��ش��رق وال��غ��رب على ح��د س���واء، حيث 
قال )دونالد سرتومبريج(: “ إن مصطلح 
وغ��ام��ض،  ع��ري��ض  ال��ل��ي��ربال��ي��ة مصطلح 
شأنه يف ذلك شأن مصطلح الرومانسية، 
من  حاله  على  ه��ذا  يومنا  حتى  والي���زال 

الغموض واإليهام “.

وق��ال��ت امل��وس��وع��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف ه��ذا 
ليربالية  حركة  ماتوجد  ن��ادرًا   “ الصدد: 
تنهار  بعضها  أن  بل  الغموض،  مل يصبها 
اإلفتقار  وه��ذا  ال��غ��م��وض،  ه��ذا  بسببه”، 
يكونا  أن  هل��م��ا  ك��ي��ف مي��ك��ن  ل��ل��خ��ط��اب، 

ميزتني؟.
الفردي  التدّين  يف  السابقة  الرؤية  لعل 
م��اط��رح��ه عبد  م��ع  م��ا  تنسجم إىل ح��د 
ال��ك��ري��م س���روش يف امل��وازن��ة ب��ني الدين 
الساكن  حت��رك  انها  معتقدًا  والعلمانية 
من العقل من خالل العبور إىل )عقالنية 
وه��ذا  األح��ادي��ة،  ال  التعدد  تتيح  دينية( 
تناقض آخر تقع فيه رؤية التدين الفردي، 
مع  )ال��دي��ن��ي��ة(  ال��ف��ردي��ة  تنسجم  كيف  إذ 
وف��ق مقولة  العقل  ي��ف��رزه  ال���ذي  ال��ت��ع��دد 

)عقالنية الدين(؟.
بني  للصراع  م���ادة  ال��ي��وم  العوملة  تعد  مل 
األصالة واملعاصرة، بل دخلت يف األنساق 
املرتبطة باإلنسان برابط روحي، حماولة 
إنتاج منوذج مشوه للدين يبتعد عن قوانني 
كل  من  منفلتًا  األرض  يف  ويتوه  السماء، 
األعراف، مايتيح له تشكيل هوية مشوهة 
ترسيخها  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل  ع��ب��ث��ي��ة  ب���أمن���اط 
وتأصيلها ؛ لذلك البد من عملية ترسيخ 
وتأصيل مضادة، تعمل على إحداث ثورة 
وعي يف األجيال احلالية والقادمة، واليت 

قد تقع فريسة سهلة خللط املفاهيم.

خلط املفاهيم يف 
أطروحة التديـّن 

الفردي

االكتناز: آفة االقتصاد الفتاكة
لطاملا مثل االكتناز مشكلة ومصدر قلق للعديد من االقتصاديني، السيما مابعد الثورة الصناعية ومتالها 
من اجنازات وحتقق وفورات هائلة يف الدخول اخلاصة بعناصر االنتاج، وتعاملت كل نظرية مع االكتناز 

بشكل خمتلف عن ما تناولته باقي النظريات او املدارس.
اال انه وبعد أزمة الكساد العظيم اليت حدثت يف العام 1929، وماتبعها من فشل للطروحات الكالسيكية 
اليت كانت أفكارها ونظرياتها سائدة يف معظم أوروبا والعامل ملا يناهز ال� 100 عام، أصبحت النظرة 
لالكتناز معطلة، وان االكتناز قد اليساوي صفر او غري موجود، بل ان هناك أرصدة مالية جممدة التقوم 

بدورها يف االقتصاد.
وهذا مافسره فيما بعد االقتصادي االنكليزي جون مينارد كينز، اذ بني ان النقود تطلب لثالث غايات هي 
الطلب بدافع املبادلة والطلب بدافع االحتياط والطلب بدافع املضاربة، وهو مااشار اليها كينز من خالل 
بيانه من ان االكتناز حيدث من خالل الطلب بدافع املضاربة عرب االحتفاظ باالرصدة النقدية ملدة من 

الزمن من أجل حتقيق مكاسب غري مؤكدة عرب املضاربة.
كما انه اجتماعيا قد يولد حاله من الغضب او العنف االجتماعي والالستقرار بني طبقات اجملتمع، السيما 
الفقرية منها بأحساسهم بعدم العدالة واملساوة، ولذلك جند ان االسالم كان حريصًا يف التعامل مع هذا 
املكتنزون وحيدد هويتهم، عندما  يذكر  الكريم  القرآن  أن جند  القضية وبشكل دقيق جدًا، فال غرابة 

يقول جل جالله ))والذين يكنزون الذهب والفضة والينفقونها يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم((، جند 
ان األية كانت دقيقة يف التعامل مع االكتناز، فهي حددت من هم املكتنزون، وهم الذي يكتنزون الذهب 
والفضة، اي طبقة االغنياء او ميسوري احلال، ال الفقراء، ألنه واقعًا، الفقراء ليس لديهم القدرة على 

االكتناز كما هو معلوم للجميع.

بالشكل  تتم  وبالتالي فأن عملية االنفاق لن  ان االكتناز هو مضاد لالنفاق،  بعد ذلك تبني األية  ثم من 
املطلوب بسبب االكتناز، وعليه فأن حبس هذه االموال وعدم انفاقها يف سبيل اهلل واملراد به هو القنوات 
ماكان  واال  للبلد،  االقتصادي  الواقع  على  سلبًا  ذلك سينعكس  فأن  والزكاة  اخُلمس  الشرعية هلا عرب 

سبحانه وتعاىل وعد من يكتنز االموال بالعذاب األليم.
للبنك  الرمسية  املصادر  وحبسب  لوجدنا  االكتناز  ظاهرة  على  الضوة  تسليط  ماأردنا  اذا  العراق  ويف 
وان  اكتناز،  حالة  ويف  املصريف  اجلهاز  نطاق  خ��ارج  هي  املتداولة  العملة  من   %77 بأن  تفيد  املركزي، 

ماقيمته 20 مليار دوالر من العملة يف يف حالة اكتناز خارج النشاط االقتصادي.
وعليه ألبد للمسؤولني االخذ بنظر االعتبار خطورة هذه الظاهرة ومعاجلتها وبشكل سريع وبشتى الوسائل 

املمكنه، السيما يف ظل التقشف والعجز املالي للدولة.

كانت الشعوب حباجة اىل سنني طوال حتى تعرف حقيقة العالقة املزيفة 
بني الوحدة، كمفهوم وتطبيق عملي، وبني االنظمة الديكتاتورية. وأثبتت 
االيام أن هذا الشعار العريض والرّباق مل يكن سوى لباسًا يواري سوءات 
على  املصداقية  من  ن��وع  إلضفاء  ووسيلة  باحلكم،  واملستبدين  الطغاة 

املشروع السياسي الذي حيمله هذا احلاكم وذاك.
بيد أن بعض الدول يف جتاربها السياسية البعيدة عن التعددية والتداول 
السلمي للسلطة، فانها فعلت العكس متامًا، كما الحظنا يف جتربة نظام 
حزب البعث يف العراق، خالل سين الستينات والسبعينات، فلم يطمئن 
صدام و اركان حكمه آنذاك على مستقبلهم السياسي للسنوات القادمة إال 
بعد االطمئنان من تفكيك أواصر اجملتمع العراقي الذي كان رمبا يضرب 
به املثل، طيلة العقود املاضية بني سائر البالد ذات التعدد االثين والطبقي 
وحتى الثقايف، فقد كان ابن الشمال يتجول يف اجلنوب حبرية والعكس 
ايضًا، رغم التفاوت يف اللغة، فضاًل عن التداخل يف السنة الشيعة بني 
الشرائح االجتماعية االخرى، االمر الذي أوجد الطبقة املتوسطة بنسبة 
وابناء  الدين  وعلماء  واملهنيون  االكادمييون  و  التجار  فظهر  جدًا،  عالية 
التغيري  من  عارمة  موجة  لكانت  العاجلة،  االج���راءات  ول��وال  العشائر، 
التاريخ، فأصبح املعارض السياسي  قد هّبت يف العراق وغريت جمرى 
جاسوسًا او عمياًل لألجنيب، والشاب عضوًا يف اجليش الشعيب، واملرأة 
“الطالئع”،  مليشيا  له  أبتكر  والطالب  حزبية،  نسوية  عضوة يف مجعية 
والتاجر حتول اىل ارستقراطي عليه استحقاقات اشرتاكية ال مفر منها، 
وغريها من االجراءات السريعة، ولكل فئة برناجمها اخلاص واملؤدجل وال 

عالقة له بالفئة األخرى، وما يربطهما حبل واحد؛ وهو “السيد القائد”.
ب��ه، ورمب��ا دول الشرق  ال���دول احمليطة  ال��ع��راق، بعكس سائر  ف��ان  ل��ذا 
دميقراطي  نظام  من  استثنائية،  ومواصفات  بظروف  حتظى  االوس��ط، 
دولية اجيابية، فال مشكلة هلا  انسانية وعالقات  وق��درات  وث��روة هائلة 
ال��ع��امل، إال أن املشكلة االس��اس يف ع��دم وج��ود رأس واض��ح للنظام  مع 
العراقي وميثل مجيع  ال��رتاب  كامل  على  البلد  يفرض سيادة  السياسي 
اطياف الشعب العراقي. وقد ثبت للكثري من املتابعني، بل حتى الشارع 

العراقي نفسه، بأن عّلة استمرار هذا الوضع الشاذ يف العراق.
االقل  على  او  العراق،  يف  الدميقراطية  التجربة  فشل  على  البقاء  هو   
ال��س��م��اح هل��ا بالسري ب��رج��ل ع��رج��اء م��ع ص��ع��وب��ات مّج��ة ب��ني السقوط 

واالستقامة واملضي قدمًا اىل االمام.
التالحم الوطين واجلماهريي وظهرت دولة اسالمية تظهر  فاذا حتقق 
ب��ني احل��ك��وم��ة وال��ش��ع��ب، مب��ا يبعد شبح  ال��ع��الق��ة الطيبة  من��وذج��ًا م��ن 
الديكتاتورية واحتكار القوة، عندها ميكننا احلديث عن استنساخ التجربة 
تكون مؤهلة ألن تشكل  أوس��ع ضمن جمموعة بالد اسالمية  دائ��رة  اىل 

بوحدتها وتالمحها، اخلطر احلقيقي على أعدائها.

الوحدة شعار يخيف 
الديكتاتور

عادل الصويري 

إيهاب علي النواب 
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النبأ للحوار موضوعا بعنوان  ناقش ملتقى 
املتنازع عليها(، شارك يف  املناطق  )مصري 
احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني 
أج�����رى احل������وار م���دي���ر امل��ل��ت��ق��ى ال��ك��ات��ب 

الصحفي علي الطالقاني.
الكبري  اخللل  الشياع:  العباس  عبد  النائب 
يف حتريك العملية السياسية املتعثرة اليت 
ول��دت بعد عام 2003 هو ترحيل األزم��ات 
وليس  االق��ل  على  وج��وده��ا  لغرض ضمان 
املرحلة  األزم����ات  ك��ربي��ات  وم��ن  دميومتها 
املناطق املتنازع عليها فقد مت ترحيلها من 
قانون اإلدارة املؤقتة إىل دستور 2005 وهي 

حاليا ال ميكن تطبيقها.
بني  منيز  ان  ينبغي  امح���د:  مج��ال  النائب 
ارب���ع���ة م��ص��ط��ل��ح��ات ت���ذك���ر يف خ��ط��اب��ات 
وكتابات االمريكيني اضعاف داعش اختفاء 
داع��ش ان��ه��اء داع��ش ط��رد داع��ش ث��م بناء 
ت��ص��ور امل��ش��ه��د احمل��ت��م��ل مل���ا ب��ع��د حت��ري��ر 

موصل.
االقليات  نسبه  ان  اهل��ب��اب��ي:  نهلة  النائبة 
وإقليم كردستان  بغداد  اساس املشكلة بني 
الدستور حصة 17% من  وسبب هذا وضع 
سقوط  وحتى  امل��وازن��ة  يف  النفط  تصدير 
بيد داعش خطف وقتل وسبى  احملافظات 
بهذه  املركزية  احلكومة  ضعف  ألن  النساء 

املنطقة. 
امل��وس��وي: يف  ال��رزاق  القاضي اصغر عبد 

تدفقا  حي���دث  ال  ان  نتمنى  ال���ذي  ال��وق��ت 
املسلحة  قواتنا  بعد وصول  للنازحني  كبريا 
ان  اال  املوصل،  البطلة اىل مشارف مدينة 
اساس  على  وبناء خططها  احلكومة  تفاؤل 
العوائل يف بيوتها وعدم نزوحها رمبا  بقاء 
ن��ظ��را لسعة اح��ي��اء املوصل  ل��ه حم��اذي��ره، 
عنجهية  اىل  اض��اف��ة  السكانية  وكثافتها 
دروعا  واختاذهم  باملدنيني  وتسرته  داعش 
تدفق  حصول  احتمال  ف��ان  عليه  بشرية، 
ب��ل اظنه  ام���ر وارد ج���دا  ل��ل��ن��ازح��ني  ك��ب��ري 
حاصل ال حمالة يف ظل الظروف احلالية 
بني  االشتباكات  وطبيعة  امل��ع��ارك  وجم��رى 
القوات املسلحة العراقية وعصابات داعش 
أ. مح���د ج���اس���م: ان م��وض��وع  اإلره���اب���ي���ة. 
احلدود االدارية بني احملافظات يف العراق 
من املواضيع املهمة واليت حباجة اىل حبث 
هلا  املناسبة  احل��ل��ول  ووض��ع  حوهلا  موسع 
االمريكي  باالحتالل  النظام  سقوط  فمنذ 
بني  والصراع حمتدم  االن  اىل   2003 عام 
املركز واالقليم يف مشال العراق على بعض 
نينوى  حمافظات  يف  وال��ن��واح��ي  االقضية 
وص����الح ال���دي���ن ودي�����اىل وك���رك���وك ك��ذل��ك 
خ��الف على ح���دود ك��رب��الء واالن��ب��ار حول 

النخيب.
د. س��ام��ي ش��ات��ي: امل��ط��ل��وب م��ن ال��رئ��اس��ة 
العراقية تشكيل جلنة من شخصيات حيادية 
مهنية مدعومة خبربات دولية العداد خطة 

عمل وطنية للتعامل مع ملف املناطق املتنازع 
تتحملها  جمتمعية  مسؤولية  وهناك  عليها 
النخب يف اط��الق ح��وار وط��ين يساهم يف 

توليد خيارات وحلول حملية.
الدولة  ادارة  قانون  انتج  السراي:  خالد  د. 
انه شرعن اخللل اخلطري الذي رافق بنية 
اطراف املعارضة من ان عقليتها السياسية 
ومنهاجها ونتيجة السباب موضوعية وجنبة 
وطنية  معارضة  تكون  ان  تستطع  مل  ذاتية 
وهنا  مكونات  جملموعة  معارضة  بل  عامة 
خالف  ع��وام��ل  بنشوء  مسحت  بالتحديد 
واختالف بينها على حساب اهلوية الوطنية 
اجل��ام��ع��ة ل��ألم��ة ال��ع��راق��ي��ة ي��ض��اف اىل ما 
املتحدة(  )ال���والي���ات  التغري  اداة  ان  ت��ق��دم 
ب��اس��ق��اط ال��ن��ظ��ام ه��ي القطب االوح���د يف 
العامل ومشروعها يف اعادة صياغة خارطة 
االوس��ط  الشرق  مشروع  وباملقدمة  العامل 

اجلديد.
د. امحد امليالي: جيب تشكيل جلنة برملانية 
كردستان  واق��ل��ي��م  احل��ك��وم��ة  م��ع  بالتنسيق 
)ح��ك��وم��ة وب���رمل���ان( ت��ك��ل��ف ب��وض��ع م��ق��رتح 
باالستعانة  االداري��ة  احل��دود  ترسيم  قانون 
الشأن  بهذا  االختصاص  وذوي  ب��اخل��رباء 
تقوم هذه اللجنة بتقديم اليات ومقرتحات 
لتفعيل املادة 140من الدستور وكذلك تفعيل 
املادة 142املتعلقة بالتعديالت الدستورية ان 

اقتضى االمر تعديل دستوري بهذا الشأن.

مصري املناطق املتنازع 
عليها يف العراق

ماذا يريدون سنة العراق؟
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )ماذا يريدون سنة العراق من العراق( خالل الفرتة )14-

18( كانون األول عام 2016، شارك يف احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني.
بشرية،  او مجاعات  كمكونات  الناس  مع  التعاطي  هو  املشكلة  بان  اظن  العكيلي:  رحيم  القاضي 
فنحكم على الشيعة بأفعال اومواقف بعضهم وحنكم على السنة بأفعال اومواقف بعضهم، ثم نريد 
ان نبين الدولة على اساس تقسيم الناس اىل سنة وشيعة واكراد ..اخل ثم نريد من السنة كمكون ان 

يعلنوا ماذا يريدون من الشيعة وال ادري كيف ميكن ان يكون ذلك؟.
اللواء الدكتور عبد اخلالق الشاهر: سنة العراق ال يريدون من شيعة العراق شيئا ولكنهم يريدون 
خالل  اوضحتها  الست  احملافظات  مجاهري  ان  واعتقد  كثرية  اشياء  وسنتها  السلطة  شيعة  من 
اعتصام حضاري سلمي احتقره السيد املالكي واهانه )فقاعة نتنة( و) انتهوا قبل ان تنهو( ...اخل 
وترك اجلماهري تصرخ مبطالبها الدستورية اىل ان متكن سنة السلطة وشيوخ الفتنة من حرفها 

عن اهدافها احلقيقية وكانت النتيجة تدمري العراق وسقوط نصفه مبواجهة عدد من الدواعش.
أ. سعيد ياسني: بعد السقوط فهي سنوات قريبة واجلميع يعرف كيف مت االستيعاب جلمهور كبري 
املساءلة  إج��راءات  أن  واع��رتف  واألمنية  العسكرية  حتى  الدولة  مفاصل  يف  العليا  الدرجات  من 
والعدالة كانت انتقائية ومنها طائفية والقليل منها مهنية مع إمياني أن من املمكن اجتثاث حزب 

ككيان تنظيمي ولكن يبقى الفكر والرتبية والثقافة واملمارسة اليومية حتتاج إىل سياسات منوذجية 
عكسية

اللبوس واالقنعة هل )الشيعة أم السنة(؟ وأين هي  البعث وان اختلف  واليوم من هم الرهينة بيد 
لداعش  األساسية  اللبنة  وهم  داع��ش ال غريهم  هو  البعث  أن  إمياني  مع  ايضا  النشاط  حواضن 
والبقية هم من نفايات الشعوب املرتزقة كما يف مخسينات وستينات القرن املاضي وأفريقيا ماثلة 

إىل اآلن وصور قبض األجر من خالل حساب األذان والرؤوس املقطوعة للضحايا.
عموما حنن أمام حالة حنتاج إىل شجاعة وإرادة يف التأسيس إىل مصاحلة ودولة مواطنة ولكن 
أعود وأقول البد من االعرتاف واالعتذار من الشعب ومن سوء اإلدارة السابقة مل تهتم بالذاكرة 
واكتفت مبنح الرواتب وبعض االمتيازات ألسر الضحايا دون بناء ذاكرة ليعرف الشباب مدى القسوة 

واالضطهاد كي ال تتكرر احلياة املرة.
العجلة إىل  الشيعة! إلع��ادة  والقتل مقابل انصياع  للمدن  للشيعة ودم��ار  آمنة  إن معادلة )ال حياة 
الوراء( معادلة عقيمة وينبغي على الساسة واملثقفني أن ينريوا اجلمهور باحلقائق أن البعث هو عدو 
السنة قبل الشيعة ألنهم كانوا حطب سياسات البعث وهاهي املدن املدمرة والشعب املظلوم النازح 

وانتهاك احلرمات من خالل االرتزاق والربقع الديين. 

انتخاب  بعد  أمريكا  )سياسة  بعنوان  موضوعا  للحوار  النبأ  ملتقى  ناقش 
والسياسيني.  الناشطني  احل��وار جمموعة من  رئيسا هلا(. شارك يف  ترامب 
وأجرى احلوار مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني. النائب وليد 
احللي: اعتقد ان السياسة االمريكية رمست منذ عقود و لن حييد عنها ال 
السابقة  املرحلة  يتم تشخيص اخطاء  مجهوري وال دميقراطي وإمنا سوف 
ليتم تصحيحها يف املرحلة القادمة. النائب عادل الشرشاب: يف اول خطاب 
بتغري  ثابته التتغري  املتحدة  الواليات  أهداف  بأن:  يتأكد  الفوز  بعد  لرتامب 
الرؤساء.  النائب قاسم داوود: ان الذي حصل ميثل زلزاال سياسيا عظيما 
حيث ان الرئيس املنتخب استطاع ان يعرب وجبداره عن رغبه الشعب االمريكي 
وتطلعاته. النائب عمار الشبلي: يبدو ان املزاج العام للناخب االمريكي قد تغري 
من احلرية الفردية املطلقة اىل تأييد مطلق للنظام الذي يتحرك اجملتمع يف 
الطبقة  تلك  املواطن االمريكي سأم من  الشياع:  العباس  النائب عبد  اطاره. 

السياسية مجهوريني او دميقراطيني واليت حتمي بعضها البعض.
ويف  اجمل��رب غري حمبب(  )جتريب  لكلينتون:  نقول  اجلميلي:  وح��دة  النائبة 
سيحسم.  وبعدها  لذروته  ويصل  املنطقة  يف  الصراع  سيحتدم  ترامب  عهد 
وكيفية  املؤسسة  ابن  ليس  ترامب  ان  الفيلي:  لقمان  السفري  ترامب.  مع  انا 
تصل اىل قراراتها، مل حيتاج اىل أموال االخريني، الشارع أعطاه املرجعية، 
تاجر فسيفكر بعقل ومنطق الربح واخلسارة. د. قحطان احلسيين: مستقبل 
السياسة األمريكية بعد فوز ترامب سوف لن يتغري بشكل كبري الن الواليات 
د. مصطفى  واح��د.  دول��ة مؤسسات وال حيدد سياسته شخص  املتحدة هي 
ناجي: األمور ال حتتمل كل هذا التعقيد يف حتليل مستقبل االدارة االمريكية 

وتعاطيها مع القضايا اخلارجية ألربع او مثان سنوات مقبلة.
وبعضهم  كلينتون  اسقطوا  الذين  الدميقراطيون هم  الشيخ مرتضى معاش: 
انتخب ترامب فلم يكونوا مقتنعني انها ستقود امريكا بل البعض يعتقد انها 

التستطيع االستمرار بالرئاسة لو انتخبت.
الشيخ عبد احلسن الفراتي: يسعى ترامب للتقرب من اسرائيل وفك االبتعاد 
النفسي بني تل أبيب وواشنطن وحياول حلحلة امللف السوري املعقد اال انه 

غري قادر يف األربع سنوات القادمة. 
د. عادل البديوي: فوز ترامب هو صعود حكم البريوقراطية، فكلما قلة خربة 
الرئيس اجلديد يف السياسة اخلارجية ادى ذلك اىل زيادة دور هؤالء اكثر 
من نظامه العقدي يف الرسم والتوجيه. ا. عبد احلميد الصائح: دونالد ترامب 
عرف وحده  كيف يتعامل مع الشخصية االمريكية ومؤسسات امريكا ونسائها 
وشيوخها وجمانينها، كونه الوحيد الذي لعب مع الكبار والصغار معا، الكبار 

كمنافسني والصغار كزبائن. 
د. نديم اجلابري: مل تكن فرص فوز ترامب بالرئاسة األمريكية خيارا معدوما 
ألنه أكثر اتساقا مع الرتكيبة السيكولوجية للشخصية األمريكية اليت متجد 

القوة و تؤمن بالتمييز العنصري.

سياسة أمريكا بعد 
انتخاب ترامب

زينب شاكر السماك

 ملتقى النبأ للحوار
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ي��ع��د وات����س آب م���ن ال��ش��ب��ك��ات ذات 
الشهرة الكبرية،

 إذ يستطيع للمستخدم إمكانية إرسال 
رس��ائ��ل نصية وف��ي��دي��وه��ات ورس��ائ��ل 

مسموعة إىل األصدقاء.
أه��م  م��ن  “وات���س���اب”  ي��ع��ت��رب تطبيق   
ه��ذا،  ي��وم��ن��ا  يف  احمل��ادث��ة  تطبيقات 
املعلومات  ل��ت��ب��ادل  ك��ث��ريًا  وي��س��ت��خ��دم 
والصور والفيديو، إال أن ذلك يستهلك 
احمل��دودة  اإلنرتنت  طاقة  من  الكثري 

بعقد هاتفك.
كما يستخدم تطبيق واتس أب املاليني 
كتابة  ع��ربه  العامل، وميكن  أحن��اء  يف 
فيديو  ملفات  وإرس���ال  نصية  رس��ال��ة 

وصور.
للتطبيق  املالكة  الشركة   فيما تسعى 
إىل إضافة خاصية جديدة وكذا جعل 
احل��اس��وب  ج��ه��از  يف  يعمل  التطبيق 

العادي، 
ال��رد  خاصية  أب  وات���س  فعلت  وق��د 
اآللي للمكاملات، وكذلك إمكانية ترك 

رسائل مسجلة.
 كما أنها بصدد إطالق مزايا أخرى 
وتبادل  الفيديو  مكاملات  مثل  كثرية 

األغاني ملشرتكيها،
 يف خ��ط��وة ت��ه��دف مل��ن��اف��س��ة م��واق��ع 
أخرى مثل سناب شات وانستا غرام 

وغريها.
على صعيد خمتلف.

ب���ات ب��إم��ك��ان امل��ؤس��س��ات ال��رمس��ي��ة 
والشركات الدخول بشكل قانوني إىل 
صفحات فيسبوك اخلاصة مبوظفيها 

وكذلك إىل واتس آب على هواتفهم.
وم���ع���رف���ة م������اذا ي���ق���ول���ون وم�����ع م��ن 
شبكة  يستخدمون  وكيف  يتحدثون، 
أي  وعلى  بالعمل  اخلاصة  االن��رتن��ت 

مواقع يدخلون.
يوصي اخلرباء بفتح تطبيق “واتساب” 
شبكة  خالل  من  للمحادثات  الشهري 
ق��ري��ب��ة م��ن هاتف  ف���اي”  ث��اب��ت��ة “واي 

املستخدم.
لكن تقريرًا ُنشر يف موقع “موبايل أند 
أبس” خّلص مخس حيل للتغلب على 
مشكلة استهالك هذا التطبيق خلزين 

املعلومات للمشرتك على اإلنرتنت.
ت��ع��ط��ي��ل خ���اص���ي���ة ت���ن���زي���ل ال���ص���ور 

والفيديوهات.
أّن��ه   م��ن خ���واص تطبيق “وات���س���اب” 
الفيديو  مقاطع  وتنزيل  إرس��ال  يتيح 

والصور.
وهذا يعين أن املشرتكني يف جمموعات 
كم  لتحميل  سيضطرون  “وات���س���اب” 
الفيديو  وم��ق��اط��ع  ال��ص��ور  م��ن  ك��ب��ري 
اليت يتبادهلا أعضاء اجملموعة، وهذا 

مكلف إذا كانت سعة اإلنرتنت النقال 
الشهري  اش��رتاك��ك  حم��دودة حبسب 

مع مزود اخلدمة. 
من جهة أخرى خمرتقون روس طوروا 
عرب  األم���وال  لسرقة  جديدة  طريقة 
»واتساب«، يف حني  استخدام رسائل 
ي��ش��دد ع��دي��د م��ن اخل���رباء يف جمال 
أم���ن االت���ص���االت ع��ل��ى ض����رورة أخ��ذ 
غري  امل��واق��ع  تصفح  وجتنب  احليطة 
اهلاتف احملمول  الرمسية عن طريق 
أو عدم فتح الرسائل النصية اجملهولة 
املصدر، أكد خرباء البنوك يف روسيا 
ت��وص��ل��وا  إل��ك��رتون��ي��ني  ق��راص��ن��ة  أن 
ل��ط��ري��ق��ة ج���دي���دة ل��س��رق��ة األم�����وال 
اليت  النصية،  الرسائل  مستخدمني 

يرسلونها عرب برنامج واتساب.
 وأخريًا بات االن رمسًيا واتساب على 
ويندوز فون يدعم الرسم على الصور، 
وع��ل��ى ال���رغ���م رغ����م أن ال��ك��ث��ري من 

الناس،
ي��س��ت��خ��دم��ون ت��ط��ب��ي��ق “وات������س أب” 
إال  ال��ذك��ي��ة  هواتفهم  على  ل��ل��دردش��ة 
معظم  يعرفون  فقط  منهم  القليل  أن 

وظائفه. 
ف��م��ا ه���ي ال��وظ��ائ��ف اجل���دي���دة ال��يت 
ل��ت��ق��دمي��ه��ا يف  وات������س أب  خي���ط���ط 

املستقبل القريب.

واتس آب: ما الذي سيقدمه من جديد 
يف سنة 2017؟

علوم وتكنولوجيا

املسنون يف العالم: كيف ستتحول الرتكيبة السكانية؟
البلدان  وبعض  العجوز  القارة  بلدان  سيما  ال  متسارعة،  بوترية  الشيخوخة  العامل حنو  بلدان  تتجه 
االسيوية كاليابان، حيث باتت الشيخوخة السريعة مشكلة عاملية هلا اثارها االجتماعية واالقتصادية 
والدميغرافية السكانية، لذا فأن العامل حيتاج اىل بذل قصارى اجلهود بغية االستعداد ملواجهة تأثري 
زيادة عدد السكان من املسنني، السيما يف الدول النامية، وهذا حتول دميوغرايف ميثل حتديا هائال 

النظمة الرفاهية والتقاعد والرعاية الصحية يف العديد من البلدان، اوروبا مثال
إىل  تعزى خصوصا  ظاهرة  متزايد، يف  بشكل  املسنني  أع��داد  األوروب���ي  االحت��اد  بلدان  ترتفع يف 
ارتفاع أمد احلياة املتوقع، ويسجل أمد احلياة ملواطين االحتاد األوروبي ازديادا من دون أن يرتافق 
ذلك بالضرورة مع حتسن صحتهم، على ما أظهر تقرير مشرتك أصدرته األربعاء منظمة التنمية 
والتعاون يف امليدان االقتصادي واملفوضية األوروبية ويتضمن دعوة إىل حتسني إمكانية احلصول على 

اخلدمات الطبية.

وال يزال ما يزيد عن نصف مليون شخص من القوى العاملة ميوتون بسبب أمراض مزمنة سنويا، ما 
يكبد االقتصاد األوروبي خسائر قدرها 115 مليار يورو لناحية اإلنتاجية املفقودة، كذلك يتكبد االحتاد 
القلبية  )األم��راض  الصحية  باملسائل  املتصلة  االجتماعية  املساعدات  على  باهظة  نفقات  األوروب��ي 

الوعائية واملشكالت التنفسية والسكري واملشكالت النفسية(: إذ إن ما معدله 1.7 % من إمجالي الناتج 
احمللي سنويا يذهب للمخصصات العائدة حلاالت فقدان القدرة على العمل أو اإلجازات النامجة عن 
املرض، أكثر منها ملخصصات البطالة، وتضم فرنسا راهنا أكرب عدد من املسنني الذين ختطوا املئة 
من العمر يف أوروبا، متقدمة على اسبانيا وإيطاليا، ألسباب عدة أبرزها أنها بلد ذو كثافة سكانية 

هي من األعلى وأن األجل املتوقع للنساء الفرنسيات مرتفع.
على الصعيد نفسه، يزداد عدد املسنني يف صفوف السكان اليابانيني بشكل اعتربته السلطات العامة 
ان عدد من جت��اوزوا  يظهر  ال��ذي  االخ��ري  السكاني  النهائية لالحصاء  النتائج  نشرت  بعدما  مقلقا 

اخلامسة والسبعني اكرب ممن هم دون اخلامسة عشرة.
كافة  وتقديم  ودعمهم  باملسنني  اهتماماتها  زي��ادة  اىل  العامل  دول  العديد  تسعى  آخ��ر،  جانب  من 
معاناتهم  بتقليل  تسهم  قد  اليت  العلمية  واالحب��اث  ال��دراس��ات  بعض  تطبيق  من خالل  احتياجاتهم 
خصوصا تلك املتعلقة بعدم االهتمام وغريها، كما ان هذه الشرحية، قد اصبحت ايضا حمط اهتمام 
خاص من قبل العديد من املؤسسات االعالمية اليت سعت اىل نقل كافة االخبار والتقارير املتعلقة 
إليه  ال��دراس��ات هي دراس��ة جديدة تشري إىل أن وج��ود شخص ما يتحدث  بكبار السن، ومن اهم 

اإلنسان ويدعمه معنويا له صلة برتاجع خطر اإلصابة جبلطة دماغية واخلرف لدى كبار السن. 

حبديث األرقام شهد العامل يف عام 2016 كوارث طبيعية عديدة تسبب يف 
مقتل 8700 شخص وهو ما يقل بكثري عن 25 ألفا و400 شخص ماتوا 
بسبب كوارث طبيعية يف 2015 وعن متوسط عشرة عند 60 ألفا و600 
شخص، كما أدت الكوارث الطبيعية إىل انتقال 26 مليون شخص إىل ما 

دون عتبة الفقر احملددة ب1.90 دوالرا يف اليوم.
اسيا حيث ضربت  كانت  ك��وراث هائلة  اليت شهدت  املناطق  اب��رز  ومن 
الزالزل اليابان والفيضانات املدمرة يف الصني -اليت غطى التأمني اثنني 
باملئة فقط من خسائرها- أعلى الكوارث الطبيعية تكلفة من حيث قيمة 
التأمني خالل عام 2016. لكن العام املاضي شهد ثاني أقل معدل وفيات 
نتيجة الكوارث الطبيعية خالل 30 عاما، ومل يشمل التأمني خسائر بلغت 
قيمتها حنو 125 مليار دوالر، وكان هذا العام األعلى تكلفة يف تعويض 
اخلسائر  من  سنوات  ث��الث  بعد  الطبيعية  ال��ك��وارث  عن  الناتج  الضرر 
القليلة نسبيا كما يزيد عن متوسط عشرة أعوام عند 45.1 مليار دوالر، 
ومنطقة آسيا واحمليط اهلادي معرضة بشكل خاص للكوارث ومن أسباب 
ذلك حد الزيادة السكانية السريعة والعدد الكبري من الفقراء يف املدن 
والذين مييلون للعيش يف مناطق معرضة للخطر مثل املناطق العشوائية 

وعلى ضفاف األنهار.
ل��ذا ي��رى االحت��اد ال��دول��ي جلمعيات الصليب األمح��ر واهل��الل األمحر 
إنه جيب على الدول اآلسيوية زيادة االستثمار يف جمال تقليص خطر 
الكوارث قبل “فوات اآلوان بالنسبة لكثريين “ يف منطقة تشهد كوارث 

متكررة من أعاصري وزالزل إلي فيضانات.
اما يف أوروبا ضرب زلزال قوته 7.8 درجة وسط نيوزيلندا فقتل شخصني 
على األقل وأحلق أضرارا بطرق ومبان وخلفته املئات من التوابع القوية، 
يف حني تسببت عاصفة هبت على مدينة ملبورن األسرتالية يف إصابة 
وأعلنت  األق��ل  على  أربعة  وف��اة  عن  أسفر  بأزمات صدرية مما  اآلالف 
السلطات حالة طوارئ صحية “على نطاق غري مسبوق”، ونظرا للخسائر 
إن  والباحثون  اخل��رباء  يرى  الطبيعية  الكوارث  تسببها  اليت  اجلسيمة 
االقتصادية  اخلسائر  من  والتقليل  ملواجهتها  االستعداد  الضروري  من 
واالجتماعية من خالل تعزيز ثقافة احلد من الكوارث الطبيعية مبا يف 
ذلك حماولة منع الكوارث إن أمكن والتخفيف منها والتأهب هلا والتصدي 
واإلنقاذ، الرتكيز الشديد على الوقاية من أخطار الكوارث، الرتكيز على 
أهمية نظم اإلنذار املبكر، عمل البحوث العلمية ذات العالقة باملوضوع 
وجود  األساسية،  البنى  تقوية  للكوارث،  السابقة  ال��دروس  من  والتعلم 
املستوى  وحتى  املنزلي  واملستوى  الوطين  املستوى  على  ط��وارئ  خطط 
تعاون  قيام  على  والعمل  املناسب،  الوقت  يف  للتطبيق  قابلة  الشخصي 

دولي وعاملي.

حصاد الكوارث الطبيعة 
يف عام 2016

مروة االسدي
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تشكل البحار واالنهار فعليًا موارد رئيسة 
من  س��واء  والعشرين  ال��واح��د  القرن  يف 
حيث انتاج الطاقة او من حيث االستثمار 
يف الزراعة، ناهيك عن كونها عامل بيئي 
مناطق  على  السيطرة  ف��إن  وهل��ذا  مهم، 
للقوى  بالنسبة  تعترب  ال��ع��امل  يف  امل��ي��اه 
ال��ق��دمي��ة واحل���دي���ث���ة أس�����اس ال���ص���راع 
والدولية،  اإلقليمية  جتلياته  يف  الدولي 
كما هو احلال مع روسيا وامريكا واوروبا 
الشرق  دول  وب��ع��ض  وال��ي��اب��ان  وال��ص��ني 
االوس��ط، مثال ذلك انه على الرغم من 
التوتر احلاد الناجم عن خالفاتهما حول 
قائما  التعاون  زال  ما  واوكرانيا،  سوريا 
ب��ني روس��ي��ا وال��غ��رب بشكل م��ت��ط��ور يف 

القطب الشمالي.
اجلديدة،  الكندية  احلكومة  من  مبساع 
ان��ش��اء حمميتني  ع��اد  نفسه  ال��وق��ت  يف 
واس��ع��ت��ني ل��ل��ح��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة يف ال��ق��ارة 
البحث  دائ����رة  اىل  اجل��ن��وب��ي��ة  القطبية 
خالل حمادثات يف اجتماع دولي سنوي 
يف م��دي��ن��ة ه���وب���ارت االس���رتال���ي���ة، وك��ل 
اليت  روسيا  اجت��اه  االنظار شاخصة يف 
متثل العقبة الرئيسة امام هذا املشروع، 
ومسألة فتح حمميتني حبريتني كبريتني 
2011 يف جلنة  ال��ع��ام  م��ن��ذ  م��ط��روح��ة 
واحليوانية  النباتية  الثروة  على  احلفاظ 
اليت  آر(  ال  ام  اي��ه  )س��ي س��ي  البحرية 

أسست سنة 1982 مبوجب اتفاق دولي، 
إع��داد  من  وه��و  األول،  املشروع  ويغطي 
االوروب���ي،  واالحت���اد  وفرنسا  أسرتاليا 
م���ن���اط���ق حب����ري����ة ش���اس���ع���ة يف ش���رق 
تطرحه  ال���ذي  ال��ث��ان��ي  أم��ا  أنتاركتيكا، 
الواليات املتحدة ونيوزيلندا، فهو يتمحور 
واس��ع مطل  وه��و خليج  على حبر روس 
للسيادة  اهل����ادئ خ��اض��ع  ع��ل��ى احمل��ي��ط 

النيوزيلندية. حبسب فرانس برس.
“احمليط  ب���  أح��ي��ان��ا  البحر  ه��ذا  ويلقب 
األخري” ألنه يعد آخر نظام بيئي حبري 
يف ال���ع���امل ب��ق��ي ع��ل��ى ح��ال��ه س��امل��ا من 
التلوث والصيد اجلائر واألنواع الغازية، 
عن  الدفاع  منظمات  بني  إمجاع  ويسود 
البيئة حول ضرورة إنشاء احملميتني يف 
اىل  اضافة  بلدا   24 تضم  ال��يت  اللجنة 
االحتاد األوروبي، لكن روسيا تكبح هذا 
املشروع، والصني أيضا لكن بوطأة أخف 
ألنها وافقت على فكرة حتويل حبر روس 
إىل حممية يف اجتماع سنوي للجنة سنة 
امل��س��ؤول عن  2015، وق��ال مايك ووك��ر 
أنتاركتيكا”  حميط  أج��ل  م��ن  “التحالف 
العامل إىل االسرتشاد  ق��ادة  دع��ا  ال��ذي 
الوقت  “ح��ان  املتحدة  الواليات  مبشروع 
أنتاركتيكا اليت هي مبثابة  حلماية مياه 
ستقام  حيث  احمليطي”،  التيار  حم��رك 
جزء  العامل يف  يف  اك��رب حممية حبرية 

ابرام  اثر  الصافية  انتاركتيكا  مياه  من 
اتفاق “تارخيي” يف اسرتاليا بفضل رفع 

الفيتو الروسي عنها.
مجاعتان  أق��ام��ت  ذات���ه،  الصعيد  على 
النرويج  تتهم  قضائية  دع���وى  بيئيتان 
خب���رق ت��ع��ه��دات��ه��ا مب��وج��ب ات��ف��اق دول��ي 
حمل��ارب��ة تغري امل��ن��اخ م��ن خ��الل السماح 
النفط  ع��ن  بالتنقيب  ط��اق��ة  ل��ش��رك��ات 
وال��غ��از يف حب��ر ب��ارن��ت��س ال��ق��ط��يب، من 
ج��ان��ب آخ���ر، ت���ؤدي االمس���اك يف املياه 
تغذية عشرات  اساسيا يف  دورا  العذبة 
ماليني االشخاص يف اكثر البلدان فقرا، 
حبسب باحثني وضعوا خريطة لنشاطات 
حنو  على  محايتها  بهدف  ه��ذه  الصيد 
فيما  احل��ي��وي،  تنوعها  وحتسني  افضل 
احليتان  لصيد  الدولية  اللجنة  رفضت 
للحيتان  ان���ش���اء حم��م��ي��ة  ج���دي���دة  م���رة 
يف ج��ن��وب احمل��ي��ط االط��ل��س��ي تقرتحها 
االرضية  الكرة  تقع يف نصف  دول عدة 

اجلنوبي.
إن  املناخ  علماء  يقول  آخر،  على صعيد 
زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون يف اجلو 
حتبس احلرارة الصادرة عن األرض مما 
االحتباس احلراري،  يتسبب يف ظاهرة 
وأس���رتال���ي���ا م���ن أك����رب ال�����دول امل��س��ب��ب��ة 
الن��ب��ع��اث��ات ال��ك��رب��ون الع��ت��م��اده��ا على 

مصانع تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء.

البحار واالنهار واملشروع 
الجيوسياسي العاملي الجديد

فيسبوك: وجه الطالق الجديد
حتّولت مواقع التواصل االجتماعي مثل Facebook وTwitter إىل مصدر إزعاج للعديد من األزواج، 
وتفّجر مشاكل زوجية وصل بعضها إىل احملاكم، وانتهى كثري منها بالطالق ويؤكد خرباء وخمتصون 
أن إدمان مواقع التواصل االجتماعي والدردشة مع آخرين يف العامل االفرتاضي لإلنرتنت، وما ختلفه 
من جتاوزات أخالقية تأخذ شكل اخليانة الزوجية أهم املشاكل اليت يثريها التعامل مع تلك املواقع، 
الفتني إىل أن الفيسبوك أصبح سبًبا من أسباب رفع دعاوى الطالق باحملاكم. أن إدمان وسائل التواصل 
االجتماعي مرض نفسي سببه الفراغ النفسي وضعف العالقة الزوجية وغياب لغة احلوار بني الزوجني، 
وكثرة املشاكل بني الزوجني، الفتني إىل أن هناك بعض األزواج والزوجات الذين يدمنون استخدام هذه 
الوسائل، خاصة الفيسبوك، وهو ما جيعلهم يقّصرون يف أداء واجباتهم املنزلية، األمر الذي يتسّبب يف 
خلق الكثري من املشاكل األسرية، واليت قد تتطور إىل طلب الطالق. وكشف حمامون عن أن الفيسبوك 
الشباب  من  الدعاوى  تلك  مقيمي  معظم  وأن  باحملاكم،  الطالق  دع��اوى  رفع  أسباب  من  سبًبا  أصبح 
املتزوجني حديثًا، الفتني إىل أن إثبات اخليانة الزوجية عرب مواقع التواصل االجتماعي صعب وحيتاج 
للعديد من اإلج��راءات إلثبات الضرر الذي وقع على املدعي. يلي الفيسبوك يف املسئولية عن تفكك 
العالقات األسرية برنامج “واتس أب” فقد ذكرت صحيفة )اإلندبندنت( الربيطانية أن رسائل “واتس 
آب” تسببت يف 40% من حاالت الطالق يف إيطاليا، وفقا تقديرات مجعية حماميي الزواج اإليطاليني.

وقال رئيس اجلمعية جيان إيتوري جاساني: “إن وسائل التواصل االجتماعي زادت من حاالت اخليانة 
البداية من خالل إرسال الرسائل النصية ثم عرب فيسبوك واالن من  يف إيطاليا وجعلتها أسهل، يف 
خالل واتس آب، الذي يستخدم على نطاق واسع، وميكن للطرفني بعد ذلك تبادل الصور، ورصدنا أيضا 

أشخاص يستخدمون اخلدمة لالحتفاظ ب� 3 أو 4 عالقات”.
ويف دراسة أخرى للموقع الربيطاني “ديفورس-أون الين” تبني أن موقع فيسبوك تسبب يف ثلث حاالت 
الطالق يف بريطانيا عام 2011 ومن بني أهم الوصايا اليت يقدمها االختصاصيون االجتماعيون التقليل 
ي��ؤّدي إىل  املواقع،  املفرط هلذه  التواصل االجتماعي ألن االستخدام  من قضاء األوق��ات على وسائل 

الشعور بعدم االكتفاء الزوجي، ما يرفع من احتماالت الطالق. 
بظهور وسائل التواصل االجتماعي ظهر مصطلح اخليانة الرقمية وبرزت سلوكيات كانت تبدوا غريبة 

على اجملتمعات العربية.
حيث أصبح من السهل على األشخاص التحدث إىل بعضهم البعض بال حواجز وبال وسائط، األكادمييون 
ينصحون األزواج الراغبني يف احلفاظ على حياتهم االجتماعية والزوجية، بإغالق حساباتهم على مواقع 
التواصل االجتماعي ألنها تبشر بالطالق، ال سيما وأنه عندما ارتفع مستخدمو الفيسبوك بنسبة %20 

ارتفعت باملقابل معدالت الطالق بنسبة %2.18.

باتت احلوادث املرورية خطرا داهما حيصد األرواح حول العامل دون ردع او 
املرور تسبب  ان حوادث  املتخصصة  فعالة حيث تشري االحصائيات  حلول 
املرور  وفيات حوادث  األكرب من  والنسبة  تقريبًا،  وفاة  سنويًا مبليون حالة 
هم الشباب، وحتديدًا من عمر 15 اىل عمر 29، كما النسبة األكرب حلوادث 

املرور حتدث يف البلدان النامية، منخفضة ومتوسطة الدخل.
اإلش��ارة  واملفرطة، ختطي  ال��زائ��دة  السرعة  السري،  ح��وادث  أسباب  تعدد 
اإلرهاق  القيادة،  أثناء  االنشغال  املروية،  بالقواعد  االلتزام  عدم  احلمراء، 
السائق  حالة  الرملية،  والعواصف  الضباب  مثل  الطقس  أح��وال  والتعب، 
النفسية، واجلسدية، واالجتماعية، واالنفعاالت القوية أيضًا تؤثر على عدد 

حوادث السري.
لكن احدث الدراسات يف هذا الشأن اوجدت أسبابا أخرى للحوادث السري 
ي��أخ��ذون قسطا من  ال��ذي��ن ال  ب��أن السائقني  أف���ادت دراس���ة ج��دي��دة  مثلما 
النوم ملدة ترتاوح بني ساعتني وثالث ساعات خالل 24 ساعة يزيد لديهم 
احتمال التعرض حلوادث املرور أربع مرات عن السائقني الذين ينامون لسبع 
ساعات، فيما ذكر باحثون أن آالف األشخاص يلعبون “بوكيمون غو” أثناء 
التواصل  مواقع  على  منشورة  تعليقات  دراس��ة  بعد  وذل��ك  السيارات،  قيادة 
الكثرية  الوفيات  اوغندا اىل احلد من  اخر، تسعى  االجتماعي. من جانب 
النامجة عن احلوادث املرورية على طريق سريع يعترب من االخطر يف العامل 
بنيته  تعاني  بلد  للسائقني يف  املتهور  السلوك  يفاقمها  كربى  مأساة  وانهاء 
التحتية اهماال مزمنا. على صعيد ذي صلة، قدمت شركة “أوبر” األمريكية 
الستئجار السيارات مع سائق اخلميس مشروع مستقبلي لسيارات طائرة. 
واهلبوط  الصعود  بإمكانها  طائرة  صغرية  مركبات  على  املشروع  ويعتمد 
غري  واألراض���ي  املروحيات  وم��ط��ارات  املباني  سطوح  على  عمودي  بشكل 
املستخدمة. ويهدف املشروع إىل التخفيف من االزدح��ام يف حركة السري، 
اىل ذلط ذكرت جملة دير شبيجل األملانية يوم السبت أن وزارة املالية تدرس 
للسماح  بالبالد  السريعة  الطرق  املئة يف شبكة  50 يف  من  أقل  بيع حصة 

بتطويرها بشكل أكثر كفاءة.
لذا ينصح اخلرباء بهذا اجملال للحد من حوادث السيارات اتباع العديد من 
السلوكيات اليت من شأنها إيقاف احلوادث اليت تسّبب العديد من املشاكل 
واخلسائر واآلثار السبية، ومنها: االبتعاد عن شرب اخلمر واملخدرات. عدم 
الفحص  امل��رور.  ب��إش��ارات  التقّيد  القيادة.  خ��الل  خاصًة  اهلاتف  استخدام 
الدوري للمكابح يف السّيارة. تشغيل الغمازات عند تغيري االجّتاه يف القيادة 
أو االحنراف إىل طريٍق فرعي آخر. االعتدال يف السرعة وحتّمل املسؤولّية. 
وض��ع ح��زام األم��ان ال��ذي حيد من اإلص��اب��ات وح��االت ال��وف��اة عند حدوث 
وإش��ارات  والالفتات  للماّرة  واالنتباه  الرتكيز  والكبرية.  اجلدية  احل��وادث 
والصرب  باألخالق  التحّلي  والقادمة.  اجمل��اورة  والسيارات  والطريق  امل��رور 

والتمّهل وإعطاء األولوية لصاحبها. 

الحوادث املرورية 
ومخاطر الحياة العصرية

دالل العكيلي 
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تحقيقات

كم هو شاق طريق النزوح يف كل خطوة 
خي��ط��وه��ا امل����رء ي��ص��ب��ح امس���ه ن��ازح��ا 
يسري ويف قلبه حزن دفني كأنه حيمل 
الوطن يف حقيبة غربته سالكا طرقا 
وعرة برفقة الكثري من البؤساء أمثاله. 
وكثبانها يف  ال��ص��ح��راء  رم���ال  ت��دخ��ل 
أنه  األم��ر  ما يف  كل  يبكي،  وال  عينيه 
وأن���ه مل  مدينته اخلصبة  ت��رب��ة  ت��ذك��ر 
عينيه  إىل  الغربة  ت��راب  يوما  يدخل 

وهو يف وطنه!
اخ��ت��اروا ط��ري��ق ال��ن��زوح رغ��م��ا عنهم، 
فساروا يف ظلمة الليل حبثا عن مالذ 
ام���ن ي��ت��أب��ط��ون ب��ال��ص��رب ب��ع��دم��ا ن��زع 
فتحولت  األم����ل،  قلوبهم  م��ن  ال��رع��ب 
حياتهم اىل شبه بركان ينذر باالنفجار 

من ضغوط نفسية بسبب ما مروا به.
 ه��ن��اك م��ن اس��ت��ط��اع خت��ط��ي معاناته 
ال��ذي  ي��ص��ارع اخل���وف  م��ا زال  ومنهم 

استكان بداخله.
الشاب نديم عيسى أحد النازحني من 

املوصل قال: 
املساء عدت ومل امسع سوى  يف ذلك 

صوت صفري الرياح العاتية.
أحسست بوقع خطب هرولت حنو بيتنا 
مسرعا دلفت اىل بيتنا الذي بان كأنه 
م��ه��ج��ورا منذ س��ن��وات خ��ل��ت. فغاصت 
قدماي بربكة من الدماء ترجلت على 

اتطلع اىل جثث  وان��ا  الفم  مهل فاغر 
رؤوسهم  وقد فصلت  ووال��داي  اخوتي 
من  بقائي  معنى  فما   . اجسادهم  عن 
بعدهم. لو اني ما خرجت يف صبيحة 
ذلك اليوم لكنت معهم. ملاذا جنوت من 

رمق املوت ألعيش وحيدا من دونهم.
من  ن��ازح��ة  سنة   35 العالي  عبد  مها 
دي����اىل الذت ب��ص��م��ت ط��وي��ل وراح���ت 
تسرد ما قاسته بهدوء تام وكأن الوجع 
الذي تكبته بداخلها أنساها ما قاسته 
ف��ق��ال��ت: ل��ذن��ا ب��ال��ف��رار حينما اق��رتب 
املوت منا نعم فقد توغلت قوات داعش 
لقتل  السكنية  البيوت  اىل  التكفريية 
الرجال وسيب النساء فكان البد لنا من 
ترك بيوتنا وال استطيع وصف الرعب 
ال���ذي الزم��ن��ا يف ط��ري��ق ال��ن��ج��اة كنت 
ب��أول طفل لي بعد زواج دام 9  حامل 
سنوات وكنت احرص على طفلي اكثر 
ابتدأت  اخسره  ان  نفسي خشيت  من 
مكشوفة  حافلة  اىل  بالصعود  رحلتنا 
ان��ا وزوج��ي  وب���ردا  ننتفض خ��وف��ا  كنا 
وصلنا  ال��ع��وائ��ل  م��ن  والكثري  وأس��رت��ه 
احلافلة  ت���رك  ف��ق��رروا  ال����رباري  اىل 
والسري حفاظا على حياتنا بقينا نسري 
وانا أتأمل وال يسعين حتى الصراخ او 
الكالم حتى ال يقتفي احد اثرنا فبقى 
الوحيد ألخفي وجعي  الصمت مالذي 

اهللع  رحلة  مشقة  حتمل  استطع  مل   .
حديثها  مها  اكملت  قاسيناها  ال��يت 
افقت يف  وه��ي حت��اول اخفاء دموعها 
خميم الالجئني احسست اني احتضر 

وسألت بصوت واهن ماذا حصل؟.
ال��وع��ي اثناء  وج��اءن��ي اجل���واب فقدت 
السري واجهضت اجلنني بعدما اصابك 
نزيف مباغت استطعت بعدها ان ادخل 
املشفى حني وصولنا اىل كربالء تلقيت 
ف��وات االوان  ال���الزم لكن بعد  ال��ع��الج 
فقد بات املي باحلمل مرة ثانية شبه 

مستحيل وذلك ملا قاسيته باملخيم.
ال��ب��اح��ث��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ن��ض��ال مهدي 

مسعود ترى انه: 
يف ح���ي���اة ك����ل ش���خ���ص مت����ر ظ����روف 
يف  ت��رتك  منها  البعض  ل��رمب��ا  معينة 
نفس املرء اثرا سلبيا او حتى اجيابي 
من  البلد  به  ما مير  اليوم يف  ونشهد 
اجتياز االره��اب اىل مدننا مما خلف 
ال��ن��زوح  م���ادي ونفسي أال وه��و  دم���ار 
النساء  م��ن  الكثري  جن��د  بسببه  ال��ذي 
وح��ت��ى ال��رج��ال ي��ع��ان��ون م��ن التهجري 
بها.  عاشوا  اليت  مدنهم  من  القسري 
ومنهم  ع��م��ل��ه��م ومم��ت��ل��ك��ات��ه��م  ت���ارك���ني 
م��ن خ��س��روا حتى االن��ف��س فقد شهد 
الكثري من النازحني مصرع ذويهم وهم 

حيتضرون اثناء رحلة النزوح. 

نازحو العراق 
وانعدام االمن 

اإلنساني

مشروع الخريجني: مكافحة البطالة بتنشيط القطاع الخاص
يف ظل الظروف الصعبة اليت يواجهها العراق، والصراع الذي يعيشه املواطن بني سندان األزمة املالية، 
ومطرقة البطالة، هنالك الكثري من طلبة اجلامعات يرمسون آمااًل مزهرة، ويصيدون اهلواء يف الشبك 
من اجل نيل فرص العمل اليت باتت شبه معدومة يف القطاعات احلكومية خصوصًا مع ترهل الوضع 

األمين والسياسي الذي لعب دورا كبريًا يف تراجع اقتصاد البلد.
ويف احلديث عن طرق كيفية حل البطالة اليت سجلت نسبة 25% بالوقت احلالي، إضافة اىل معاجلة بنية 
االقتصاد الوطين واصالحاته الراهنة فإننا جند البطالة امام مفارقات عديدة بني احللول واملعاجلات.
العوامل  تعترب من  الواسعة،  التمويل اجليد واخلربة  املتمكنة اضافة اىل  والقيادة  اإلبداعية  فالفكرة 
لذوي  ويوفر فرص عمل  البلد  اقتصاد  رفع  يؤثر يف  باهرًا  إجن��ازًا  ان حتقق  املمكن  اليت من  املهمة 

الطبقات املختلفة من اجملتمع، وخصوصًا الشرحية الطالبية.
هذه الفكرة مت تطبيقها يف جامعة كربالء املقدسة، قسم االدارة واالقتصاد والفكرة هي جمهود طالبي 
حبت، تعود بالفائدة على الطالب أنفسهم وملعرفة تفاصيل اكثر عن فكرة املشروع، التقينا مع صاحب 
الفكرة الطالب “مصطفى جواد” الذي وضح اهداف املشروع وكيفية تطبيقه حيث قال: “هدف الربنامج 
ربط  االقتصادي، يف  بالواقع  والنهوض  اجلامعيني  الطالب  توظيف  يشمل  وسامي،  واس��ع  هدف  هو 

التطبيق النظري مع الواقع االقتصادي احلالي.

وشاهدنا ترحيب واسع ودعم معنوي كبري من قبل األساتذة، يف تبين دراس��ة املشاريع وتقدميها يف 
دراسة جدوى، وطرح كل االجيابيات اليت ستعود بالنفع على الطالب واجملتمع، كما ان هنالك كسب 
خربة للطالب، ستضيف على سريته الذاتية وتساعده يف فتح مشاريع مستقبلية مستندة على التطبيق 

العملي.
وكان للدكتور “كمال” كلمة يف هذا املنظور حيث قال: إن املبادرة اخلاصة هي جزء من القطاع اخلاص، 
تعتمد على القدرات الذاتية يف تقديم افضل األفكار واملشاريع املتميزة، وحنن بدورنا نستقبل مجيع 
األفكار، عن طريق دراسة آليات املشروع وتكاليفه وخرباته وننظر اليه من الباب الواقعي لنجد اي منهم 

قابل للتطبيق على ارض الواقع، واختيار اشخاص كفوئني يعملون بها.
ولتفاصيل أكثر حول مسألة التمويل قال الدكتور “هاشم احلسيين”: “من املعروف إن رحلة األلف امليل 
تبدأ خبطوة، اذًا ما يهمنا هو تنشيط الفكر الطالبي، عن طريق تقديم املشاريع االبداعية، اّما مسألة 
واصحاب  التجار  من  العديد  استضافة  وسيتم  ومستوى جناحة،  املشروع  واقعية  على  تعتمد  التمويل 
املؤسسات األهلية إضافة اىل اصحاب النفوذ والبنوك االهلية، والطالب )صاحب املشروع( بدوره سوف 
الكامل من اجلهات  املادي  الدعم واإلسناد  التفاصيل، ليحصل على  ُيْقِدم على طرح مشروعه بكافة 

املذكورة، كما ان التمويل غري حمدد بقيمة معينة، بل يعتمد على تكلفة املشروع. 

على  تعليقها  من  أو حملة  زق��اق  يكاد خيلو  ال  مفردة جديدة  للبيع،  ال��دار 
معظم الدور السكنية يف املناطق الشعبية على وجه اخلصوص، بسبب تردي 
األوضاع االقتصادية واحنسار فرص العمل، أما يف بقية املناطق فالوضع 
خيتلف متاما، فالبيع أما أن يكون حنو مسكنا فارها، حيتوي على مواصفات 
بناء خليجية أو تركية، تضاهي مبواصفاتها ما ال خيطر على البال والعقل، 
الكادحني،  أهلنا  معظم  أجلها  من  يسعى  اليت  االقتصادية  اخلزينة  ولعل 
هي عدم اإلفراط بسلعتني أساسيتني، هما الدار وكانت هذه املفردة أول 
الكلمات اليت نسمعها بدخولنا ملرحلة الدراسة االبتدائية، أما السلعة الثانية 
فهي املقتنيات الذهبية، اليت مل تسلم على جلدتها وسط أزمات اقتصادية 

تعصف باملواطن منذ عام 1991 وال ندري متى تنتهى.
آراء خارج أسوار الوطن

أجورنا قليلة وشهاداتنا اجلامعية بال مثن، هكذا يطلقها أمحد سليم املقيم 
يف مدينة سدني بأسرتاليا، ومل يكن لدينا بديال سوى بيع الدار اليت ورثناها 
وأخوتي األربعة من والدي “رمحه اهلل “لذلك كنا مضطرين إىل بيعها بثمن 

خبس واللجوء إىل اسرتاليا.
املشاكل العشائرية

ليث صباح طالب مرحلة الثانية كلية اهلندسة قال لنا: أجربنا على بيع دارنا 
وتسديد ما يسمى بالفصل العشائري والبالغ 180مليون دينار، بسبب حادث 
انقالب سيارة أخي أدت إىل وفاة 4أشخاص، مل يكن لدينا بديال سوى دارنا.

أصحاب مكاتب داللية العقار
أور  الشعب حي  داللية األصدقاء  العبودي صاحب مكتب  أبو بشري  ويرى 
بأن أسعار بيع العقارات قد اخنفضت بنسبة 60% قياسا إىل مبيعات العام 
اخلزينة  إي���رادات  جممل  يف  التقشفية  ال��دول��ة  لسياسات  نظرا  امل��اض��ي، 
العامة، كما أن الضرورة الفعلية لشراء العقارات من قبل املواطنني، جعلتهم 
باملساحة  تتصف  اليت  الزراعية،  األراض��ي  كقطع  أخ��رى  ببدائل  يفكرون 
الكبرية، ويقابله يف هذا اجلانب قلة اخلدمات، باستثناء قطع األراضي اليت 
توزعها بعض اجلمعيات التعاونية، أو الوزارات كالصحة والدفاع والداخلية.

أن األزم��ات  العقارات احملامي مصطفى س��امل:  من جانبه قال اخلبري يف 
على  بظالهلا  ألقت  ق��د  ت��ع��اجل،  مل  ال��يت  منها  األمنية  ورمب��ا  االقتصادية 
املواطن، فالعديد منهم جلأوا إىل بيع دور سكناهم بأسعار دون مستواها 

على أمل توفري بعض املال لتوفري بعض املتطلبات اليومية.
أما وقفتنا التالية فكانت مع احمللل االقتصادي الدكتور سعد ياسني األمارة 
فيقول :الشك أن اجلدال القائم األن يف الربملان العراقي، عن اقرار املوازنة 
االحتادية لعام 2017 واليت خلت من اهلوية والبعد اإلمنائي والتنموي، بعد 
ختصيصها للنفقات التشغيلية 70% فيما املوازنة االستثمارية 30%والعجز 
املوازنة  يف  العجز  3%فيما  العجز  يفرتض  اليت  الدولية،  املعايري  ختطى 

10،27 %أدى اىل ركود الوضع التجاري بشكل عام.

شطر الدور السكنية كارثة 
عمرانية تهدد التحضر 

املجتمعي

زهراء جبار الكناني 

زهراء حيدر وحيدي 

علي صحن 
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صناعة االدوية: كي تحمي 
صحتك، ال تكن عبدا للعقاقري

إن كاًل منهَّا قد أستعمل خالل حياته دواًء ما 
أو أكثر، لذا يفرتض يف االدوية والعقاقري 
ولكن  االن��س��ان  صديقة  تكون  ان  الطبية 
القرن  ه��ذا  بكثرة يف  ان��ت��ش��رت  االدوي����ة 
ال��دواء اصبح مبتناول  وبعد تقدم تصنيع 
العديد من الناس غري املتخصصني الذين 
دون  فيتعاطونه  ال��دواء  استعمال  يسيئون 
لغريهم  يصفونه  او  الطبيب  اس��ت��ش��ارة 
والعقاقري  االدوي���ة  تصبح  ان  ميكن  فهل 
وتتحول اىل عدو؟،  لالنسان  مواد ضارة 
يف ه���ذا ال��س��ي��اق ق���ال اخل����رباء إن���ه الب��د 
من معاجلة املشكالت املستمرة يف جودة 
وسالمة األدوي��ة يف كثري من ال��دول ذات 
خالل  من  واملتوسطة  املنخفضة  الدخول 

إجراءات تنظيمية أفضل.
 الن االدوي��ة املغشوشة االدوي��ة تؤدي اىل 
ال����دواء يف  ق��ط��اع صناعة  ارب���اح  تقليص 
اوروبا بقيمة عشرة مليارات و200 مليون 
يورو سنويا، ويرتجم ذلك بفقدان 38 الف 

فرصة عمل.
على ما جاء يف تقرير صادر عن االحتاد 

االوروبي للملكية الفكرية.
اخلط  ذاك  يتالشى  نفسه  الصعيد  على 
الفاصل بني منتجي األدوية ذات العالمات 
التجارية ونظائرها يف الوقت الذي تطوف 
عالجات  بانتاج  املعروفة  الشركات  فيه 
ب��اس��ت��خ��دام  ب��دائ��ل ألدوي����ة  م��ب��ت��ك��رة لبيع 

تطورا  واكثر  تكلفة  أعلى  حيوية  تقنيات 
تنتجها شركات منافسة.

شركات  بني  النزاع  ح��االت  اآلن  وتتزايد 
الدواء يف أروقة احملاكم إذ يسعى منتجو 
األنواع باهظة الثمن حلماية منتجاتهم من 
مستحضرات  -وه��ي  احليوية”  “ال��ب��دائ��ل 
العالجية  اخلصائص  هل��ا  حيوية  دوائ��ي��ة 
ذاتها للعقاقري اليت تسعى لتقليدها- يف 
الوقت الذي يعارض فيه املنافسون حقوق 
الطرف  بها  يدفع  ال��يت  االخ���رتاع  ب���راءة 

اآلخر.
اىل ذل���ك ط���ور ال��ع��ل��م��اء ع��الج��ا ج��دي��دا 
لنحو  املعدة  يف  تبقى  كبسولة  شكل  على 
أسبوعني بعد ابتالعها وتطلق حمتوياتها 
اليت  الكبسولة  تكون  أن  ميكن  تدرجييا، 
ط���وره���ا ب��اح��ث��ون يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة 
سالحا قويا يف مكافحة املالريا وفريوس 
املناعة  نقص  مل��رض  املسبب  ات���ش.آي.يف 
املكتسب )االيدز( وغريهما من األمراض 
اليت يتوقف جناح العالج فيها على تكرار 
ج���رع���ات ال������دواء، ف��ي��م��ا ت��ع��ك��ف منظمة 
الصحة العاملية وشركات أدوية ومنظمات 
منظومة  تفاصيل  إع���داد  على  إنسانية 
ت���وف���ري األم���ص���ال  ت���ه���دف إىل  ج���دي���دة 
احل��ي��وي��ة ل��ألش��خ��اص امل��ع��رض��ني للخطر 
يف األزم���ات خ��اص��ة احل���روب وال��ك��وارث 

الطبيعية.

من جانب آخر قال تقرير أصدرته شركة 
اإلنفاق  إن  القابضة  آي.إم.إس  كوينتايلز 
إال  ال��يت ال تصرف  األدوي���ة  العاملي على 
تريليون   1.5 إىل  طبية سيصل  بوصفات 
دوالر تقريبا حبلول عام 2021 على الرغم 
سيتناقص  للنمو  السنوي  امل��ع��دل  أن  م��ن 
ويستند  املاضي،  القليلة  باألعوام  مقارنة 

هذا الرقم إىل أسعار اجلملة.
 وستسهم الواليات املتحدة مبا يصل إىل 

675 مليار دوالر من 1.5 تريليون دوالر.
لألدوية  العاملية  التوقعات  تقرير  وق��ال 
إن  الشركة  الذي أعدته  حتى عام 2021 
والتخفيضات  اخل��ص��وم��ات  ح��س��اب  بعد 
املتوقعة لشركات التأمني الصحي وغريها 
من جهات السداد سيكون صايف اإلنفاق 

تريليون دوالر تقريبا يف عام 2021. 
وم����ن امل��ت��وق��ع أن ي�����رتاوح م��ع��دل ال��ن��م��و 
ال��س��ن��وي ل��إلن��ف��اق ع��ل��ى م����دار األع����وام 
باملئة  وسبعة  أربعة  بني  املقبلة  اخلمسة 
السرطان  لعالج  أح��دث  بأدوية  مدفوعا 
ال��ذات��ي��ة يف  وال��س��ك��ري وأم���راض املناعة 
باملقارنة  وهذا  املتقدمة.  بالدول  األسواق 
باملئة يف  تسعة  اإلن��ف��اق  من��و يف  مب��ع��دل 
عامي 2014 و2015 كان مدعوما جزئيا 
بزيادة الطلب على األدوية اجلديدة لعالج 
 دبكلا)سي( وقد استقر  التهاب  فريوس 

املعدل منذ ذلك احلني.

النوم: مفتاح النجاح وسلطان االضطرابات النفسية
يساعد يف  أن  النوم ميكن  أن  أثبتت  حديثة  دراس��ة  أن  إال  عديدة،  بيولوجية  فوائد  للنوم  يكون  قد 
التخلص من حاالت اجلزع والقلق وختفيض االضطرابات النفسية وخاصة ملن تعرض لصدمة عصبية 

أو جتربة قاسية، إال أنها وضعت شرطا لذلك.
أداء اجلسم،  من حيث حتسن  علي اجلسم  اجلمة  وفوائده  النوم  بني  الدراسات  من  العديد  ربطت 
ومتكنه من إمتام عملياته البيولوجية، بل أن هناك دراسات ربطت بني النوم والقدرة علي التخسيس 
وخفض الوزن، إال أن دراسة حديثة أثبتت أيضا أن النوم له عالقة بتحسن املزاج العام وتقليل حاالت 
اجلزع واخلوف، خاصة ملن تعرض لصحة نفسية أو جتربة قاسية، إال أن الدراسة وضعت شرطا 

خاصا من أجل الشعور بالتحسن، وهو اللجوء إلي النوم خالل 24 ساعة من التعرض للصدمة.
ميضي اإلنسان ثلث عمره يف النوم، لذا ينصح األطباء بضرورة اختاذ الوضعية السليمة ألنها حتميه 

من مشاكل صحية ميكنها أن تصيبه يف حال النوم يف وضعية غري سليمة.
ال شك يف أن لكل شخص وضعية نوم خاصة به، لكن هناك حمظورات جيب تفاديها سواء تلك املتعلقة 

بوضعية الشخص أو بنوعية فراشه، ألن هذه احملظورات قد تسبب له أمراضًا يف املستقبل.
يف خصوص وضعية النوم السليمة، فإن أفضلها النوم علي الظهر ألنها حتافظ علي استقامة العمود 

الفقري وتضمن سالمته، وحتول دون االرتدادات احلامضية املزعجة. أما إذا كانت وضعية النوم علي 
الظهر سببًا يف الشخري، فال مفر من النوم علي أحد اجلانبني.

فيما يعلم الكل أن قلة النوم جتعل الشخص يف حالة من الرتنح والضيق حتول أحيانا حيت دون القيام 
بأبسط املهام. باإلضافة إلي ذلك، فإن بعض األحباث تقول إن قلة النوم هلا آثار سيئة علي أمراض 
القلب والسمنة وحاالت أخري، قالت األكادميية األمريكية لطب النوم إن عدد ساعات النوم املناسبة 
للبالغني يف الليل ال تقل عن سبع ساعات، يف حني أعلن مركز مكافحة األمراض أن قلة النوم “وباء 

عام”.
يف حني أظهرت دراسة طبية أن تراجع معدالت النوم إىل فرتات قصرية جدا يعمل علي تغيري التوازن 
البكتريي يف األمعاء، فضال عن تغريات مرتبطة بظروف آلية التمثيل الغذائي، مبا يف ذلك السمنة، 
مرض السكر النوع الثاني، كما اظهرت دراسة علمية حديثة ان خاليا عصبية تقوم بشل حركة اجلسم 
مؤقتا خالل نوم حركة العني السريعة، وهي احدى مراحل النوم اليت حيلم فيها النائم، لالبقاء على 
اجلسم من دون ح��راك، اىل ذلك أظهرت دراس��ة أجراها بعض العلماء أن ختزين املعلومات ليس 

الشيء الوحيد الذي يستطيع اإلنسان القيام به خالل فرتة نومه. 

الوحيد  املصدر  ميثل  إذ  احلية،  الكائنات  حياة  يف  رئيسًا  دورًا  الضوء  ي��ؤدي 
واملسؤول عن الرؤية عرب انعكاسه على األجسام، إال أنه ال يقبل بذلك فقط، 
ولكنه يزيد من أدواره املهمة يف حياتنا، إذ دخل أخريًا إىل عامل الطب من خالل 

دراسات عدة.
فقد جنحت جتارب علماء باستخدام الضوء على الفئران يف عالجها من فقدان 
إىل  وي��ؤدي  املخ  يصيب  الزهامير مرض  الزهامير.  آث��ار مرض  ومن  الذاكرة 
فقدان الذاكرة والقدرة على التعلم والرتكيز والقيام باألعمال احلياتية البسيطة.

دراسة  نوهت  تناقص مستمر،  الناس يف  نوم  تكون عدد ساعات  عندما  مثال 
الواحدة  الليلة  أقل من سبع ساعات يف  ينامون  أن عدد من  بريطانية مؤخرا 
يصل حلوالي 40 يف املائة، وأحد أسباب ذلك رمبا أضواء “ليد”، فيما أشارت 
دراسة حمدودة إىل أن العاملني الذين يكونون مرهقني بعد نوبات العمل الليلية 
قد تكون قيادتهم لسياراتهم أثناء العودة ملنازهلم أكثر أمانا إذا تعرضوا لضوء 

ساطع قبل أن يهموا بالقيادة.
هل  التساؤل  بهذا  ويتمثل  الضوئي  العالج  من  نصيب  فلها  النساء  لصحة  اما 
العينني؟  ودقيقة حول  رفيعة  لديِك خطوط  هل  مبكرة؟،  من شيخوخة  تعانني 
سيدتي، إذا أردِت استعادة شبابك وتألقِك من دون إجراءات جراحية جذرية 
مدينة  من  التجميلي  لينا  مركز  مديرة  املسكون  لينا  م��دام  تنصحِك  وم��ؤمل��ة، 
الشباب  ح��ب  مثل  املختلفة  اجللد  مشاكل  حي��ل  ال��ذي  بالضوء  بالعالج  ج��دة 
أو  الشمس  التعرض لضوء  بالضوء هو  العالج  ان  يذكر  والتصبغات اجللدية، 
الليزر أو الصمامات  الضوء االصطناعي “االشعة فوق البنفسجية” باستخدام 
الثنائية الباعثة للضوء أو مصابيح الفلورسنت بشكل مستمر، فيما يلي ادناه اهم 
واحدث الدراسات املتعلقة بالعالج الضوئي واهميته يف تعزيز الصحة اجلسدية 

والنفسية العامة للبشرية. 
هل تعانني من شيخوخة مبكرة؟ هل لديِك خطوط رفيعة ودقيقة حول العينني؟ 
سيدتي، إذا أردِت استعادة شبابك وتألقِك من دون إجراءات جراحية جذرية 
ومؤملة، تنصحِك مدام لينا املسكون مديرة مركز لينا التجميلي من مدينة جدة 
بالعالج بالضوء الذي حيل مشاكل اجللد املختلفة مثل حب الشباب والتصبغات 

اجللدية.
اجللد  طبقات  عرب  ومي��ر  اجللد  على سطح  النابض  الضوء  يوجه  البداية  يف 
وخيرتق األدمة. هذا الضوء القوي حيفز اخلاليا إلنتاج مزيد من الكوالجني، 
كما نعلم أن زيادة إنتاج الكوالجني خيفف من ظهور التجاعيد ويقلل من حجم 
املسام وحيسن نسيج اجللد. يف الوقت نفسه تنبعث منه التيارات الكهربائية اليت 
ترفع ترهل العضالت، فمن املعروف أن الشيخوخة حتدث على ثالثة مستويات، 
البشرة واجللد واألنسجة العضلية يف األسفل، وتنتج عنها مجيع مشاكل البشرة 
وخطوط العبوس. فالعالج بالضوء يصل إىل أسفل يف مجيع املستويات الثالثة 

لتجديد أنسجة اجللد ورفع العضالت.

العالج بالضوء: وداعًا 
لالكتئاب والزهايمر

مروة االسدي 
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األخيرة

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

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

مل جين العراقيون من مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي -وعلى رأسها 
الفيس بوك- سوى الويالت الفكرية واالحندار بالوعي اجلمعي واالحنطاط 
ان  اال  املواقع  هلذه  الظاهرية”  “االجيابيات  فرغم  العام،  ال��رأي  مبستوى 

دورها داخل العراق هو سليب يف االعم االغلب.
ال  الذين  املستضعفني  انه سالح  على  البوك  الفيس  مثل  ملوقع  ننظر  كنا 
االعالم  وسائل  ان حتولت  بعد  البلد،  مشاكل  عن  للتعبري  وسيلة  ميلكون 
التقليدية اىل ابواق للقوى السياسية حصرا، ولكن الشعب مل يهنأ طويال 
السيطرة  السلطة من  املتنفس اجلديد، فسرعان ما متكنت احزاب  بهذا 
على الرأي العام العراقي يف الفيس بوك ايضا، ووجهت جزء من امواهلا 
التواصل  م��واق��ع  حن��و  االع��الم��ي��ة-  اجنحتها  على  سنويا  تغدقها  -ال���يت 

االجتماعي.
فكيف ميكن جملموعة من الناشطني والصحفيني املستقلني على صفحات 
التواصل ان يواجهوا جيوش الكرتونية ممولة من احزاب السلطة تعمل ليل 
نهار إلغراق احملتوى االلكرتوني العراقي بآالف الصور واملقاطع واالخبار 
اليت تهدف اىل التضليل والتشويه والتحريف والكذب املتواصل مستغلني 
وتثري  اساليب جتذب  ومستخدمني  القومية،  املشاعر  أو  الدينية  العاطفة 
املتلقي عن طريق االعتماد على خمتصني “متفرغني” يف جمال التصوير 
“رأي  ب��وك  الفيس  خلق  هل   : األه��م  التساؤل  وامل��ون��ت��اج....اخل.  والتصميم 
عام عراقي” واٍع يؤثر على صّناع القرار يف السلطة املركزية واحلكومات 
احمللية؟، ان االجابة ب�”كال” غري كافية... ألن هذه املواقع قد لعبت دور يف 
وذلك  وامنيا،  واجتماعيا  وسياسيا  اقتصاديا  للبلد  امل��زري  الوضع  تعميق 
لالسباب الرئيسة االتية: ساهمت مواقع التواصل يف ابعاد الوعي اجلمعي 
العراقي عن )اولوياته( وحاجاته احلقيقية: هل هي توفري اخلدمات؟، أم 
النهوض باالقتصاد؟، القضاء على البطالة؟، فتح باب االستثمار؟، االمن؟، 
أم الدفاع عن املذهب او الطائفة؟، او زيادة احلريات ودعم الثقافة والفنون 
الدفاع عن الشخصيات  او  والبارات؟، أم حماربة امريكا؟،  وفتح املالهي 
يف  جب��دارة  التواصل  مواقع  جنحت  “املقدسة”؟....اخل.  والسياسية  الدينية 
اسقاطهم  يتم  ان  ب��دل  سيطرتهم  وتعميق  االح���زاب  سلطة  على  احلفاظ 
الفيس بوك “حراك  العراقية، خلق  الدولة  ادارة  الذريع يف  الفشل  نتيجة 
جمتمعي وهمي”، وصار جمرد اداة “تنفيس” ال تغين وال تسمن، فاحلراك 
احلقيقي واملؤثر يتطلب نزول اىل الشارع وتأسيس منظمات جمتمع مدني 
من رحم الشعب وتشكيل “جمموعات ضغط” على ارض الواقع تستخدم كل 
ادوات الضغط السلمي على صناع القرار.  ختامًا ومن أجل “املصداقية”، 
فان الكاتب لن يقوم شخصيا بنشر هذا املقال على صفحات الفيس بوك 
ق��راءة  يتجه اىل  ان  ذل��ك. وه��ي دع��وة لكل عراقي  لفعل  اح��دًا  وال يدعو 
السطحية  مستوى  ألن  التقليدية”  االلكرتونية  “امل��واق��ع  على  املوضوعات 
التواصل  مواقع  من  بكثري  اقل  فيها  السوداء  والدعاية  والكذب  والتضليل 
االجتماعي.. فبعد ان هجرنا الكتاب ثم اجلريدة واجمللة لنتجه اىل “املواقع 
االخبارية” و”مواقع الرأي” التابعة ملؤسسات اعالمية معروفة، فرغم تبعية 
هذه املواقع وعدم حياديتها واستخدامها ألساليب الدعاية السوداء ايضا 
-وهذا أمر طبيعي- إال انها ترفع مستوى الوعي نسبيا وتنتشل العقل من 
اليوم  يقبع  ال��ذي  بوك  للفيس  الالمتناهية  والظلمات  املفرطة  السطحية 
حتت سيطرة اجليوش االلكرتونية التابعة لكتل واحزاب وقوى وشخصيات 
ماكنة  اىل  واملستقلني  للمستضعفني  اعالمية  اداة  من  وحت��ول  سياسية، 

تضليل مرعبة يتحكم بها الكبار فقط.

ملتقى  واالع��الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  عقدت 
الشباب الثاني لتناقش من خالل ذلك تفاصيل 
احللول  اهم  هي  وما  الشباب  تطرف  اشكالية 
امل���ط���روح���ة، اف��ت��ت��ح امل��ل��ت��ق��ى ال��ش��ي��خ مرتضى 
ال��ن��ب��أ  م��ؤس��س��ة  إدارة  رئ��ي��س جم��ل��س  م��ع��اش 
للثقافة واالعالم “مستفسرا عن االسباب اليت 
التطرف،  مستنقع  يف  الشباب  يقع  مبوجبها 
خ��ص��وص��ا وان ال��ط��اق��ات ال��ش��اب��ة ه��ي عصب 
الكثري  اىل  ي��ؤدي  الشباب  تطرف  وان  احلياة 
م��ن امل��ش��ك��الت واالزم�����ات، ول��س��رب اغ���وار تلك 
ال��ش��اب  احلقيقة مت ع���رض ورق���ة م��ن اع����داد 
حم��س��ن م��ع��اش ل��ي��ط��رح م��ن خ���الل ذل���ك اه��م 
م��الب��س��ات ه��ذا امل��وض��وع ال��ش��ائ��ك، ومت طرح 
االسئلة االتية: السؤال االول: ما هي املسببات 
القيم  ع���ن  ال��ش��ب��اب  ان���س���الخ  اىل  ادت  ال���يت 
مدير  جهته  من  والتقاليد؟.  والعادات  واملبادئ 
حترير صحيفة املختار كمال عبيد، حتدث عن 
التطرف  اف��ة  اشاعت  ال��يت  االسباب  بعض  ان 
واالجتماعية،  العائلية  امل��ش��اك��ل  ح��ول  ت��رتك��ز 
ك���ذل���ك ال����ف����راغ ال���ذه���ين وال��ن��ف��س��ي وال��ف��ك��ر 
الكثري  ل��دى  الظهور  وح��ب  والتهميش  املنغلق 
اللجوء  حافز  اعطاهم  مما  ه��ذا  الشباب،  من 
يف  اجلماعات  استفادة  وبالتالي  التطرف  اىل 

غسل ادمغة هؤالء الشباب بوهم طريق اهلداية. 
يضيف عبيد، العوملة ايضا شكلت ملمحا مهما 
ناهيك  والثقايف  االخالقي  االحن��راف  يف خلق 
التنشئة يف  ع��ن االس��ت��ب��داد، وال��ش��يء االخ���ر 
تنمر  اىل  االح��ي��ان  بعض  افضت يف  امل���دارس 
االطفال، وختاما ان ظاهرة التطرف يف العراق 
يف  الشباب  نسبة  وان  خصوصا  خطرية  ج��دا 
الزيدي  باسم  جانبه  م��ن   .  %64 متثل  ال��ع��راق 
التطرف  يصف  ل��ألخ��ب��ار،  النبأ  وك��ال��ة  م��دي��ر 
بان مفهوم واسع كما هو مفهوم االرهاب الذي 
اختلفت حوله االمم وهي غري متفقة على اجياد 
تعريف خاص به ، والتطرف ميكن وصفه بانه 
وج��ه م��ن وج���وه االره����اب، وه��و ميثل اخل��روج 
ع��ن ال��ع��ادات والقيم واالع����راف امل��ت��داول��ة بني 
الناس او مبعنى اوسع هي اخلروج عن الفطرة 
الشبكة  االق��ت��ص��ادي يف  ال��ب��اح��ث  االن��س��ان��ي��ة. 
احلاضنة  ليس  ان��ه  ي��رى  ال��ن��واب  إي��ه��اب  النبأ 
بل  فقط  للتطرف  توصل  من  هي  االجتماعية 
ه��ن��اك ال��ت��ط��رف ال��دي��ين، اض��ف اىل ذل��ك ان 
قبلي  متعصب  جمتمع  ه��و  ال��ش��رق��ي  اجملتمع 
وه��ي اح��د ع��وام��ل ال��ت��ط��رف امل��وج��ود. الشيخ 
مؤسسة  إدارة  جملس  رئيس  معاش  مرتضى 
النبأ للثقافة واالعالم، قال ان اسباب التطرف 

النفسية  باألسباب  تلخيص  ميكن  لكن  كثرية 
ما  ام��ا  اخل��ارج��ي��ة،  وال��ت��ح��دي��ات  واالجتماعية 
يتعلق بالتحديات اخلارجية واالسباب النفسية 
هي نتيجة للظروف االجتماعية اليت تؤدي اىل 
يفقد  عندما  فاجملتمع  التطرف،  ظاهرة  منو 
م��ن خالهلا  ال���يت  البنيوية  االس��اس��ي��ة  ق��ن��وات��ه 
ما  اشبه  وه��ي  الشباب،  طاقات  استيعاب  يتم 
يكون مبياه السيول اليت ال نستطيع احتوائها، 
وحينذاك  الشباب  تطرف  اىل  يؤدي  هذا مما 
تتولد لديهم قناعات اساسها التهميش، حممد 
مهدي مرتضى يرى ان التطرف دائما ما يبدأ 
وهي  اجملتمع  يف  تنظيمية  وح���دة  أص��غ��ر  م��ن 
لديه  املتطرف  الشخص  فدائما جند  االس��رة، 
بناء  يتم  كيف  الثاني:  السؤال  اسرية.  مشاكل 
جمتمع ميتلك املناعة الالزمة للتصدي ملؤثرات 
عن  للبحث  يدعو  الصايف،  حممد  التطرف؟، 
للمجتمع،  خطابها  توجه  اليت  املؤثرة  اجلهات 
فعلى سبيل املثال واقعنا العراقي يتأثر بشكل 
كبري باخلطاب الديين واملنربي وخطب اجلمعة 
الواقع  ترسم  ان  تستطيع  كبرية  مدرسة  وهذه 
املؤسسات  ايضا  التطرف،  مع  يتنافى  بشكل 
تستطيع ان حتل جزء من تلك املشاكل من خالل 
تعليم الناس طرق التعبري عن آرائهم وحريتهم.
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