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إيران بحاجة اىل تغيري اسرتاتيجيتها 
الدولية

تحرير املوصل من االستعباد الفكري

الليربالية الديمقراطية وخرافة الفوز كيف تكون قائدا مخادعا
الدائم

معالجة اإلرهاب بالقرآن الكريم
581112

األمين  الصعيدين  املتقلبة على  األح��داث  بعد  اليوم،  العامل  يشهده  الذي  الكبري  امل��أزق 
والسياسي، يهدد إمكانية صناعة االستقرار اجملتمعي ومحاية حقوق االنسان، وانعكاسات 
هذا املأزق حتدد جناح الدولة وفشلها على األصعدة كافة، فاالستقرار هو الذي جيعل من 
الدولة ناجحة، ، لذلك من واجب صاحب القرار الرتكيز على أهمية بناء توازن اجملتمع 
واعتداله، وابتعاده عن التطرف يف الفكر والسلوك، الختاذ املواقف احلكيمة واملدروسة، 
فال يصح أن يكون حال اجملتمع حمصورا بني اخلنوع التام والعنف املطلق. وهذا التذبذب 
بني العنف واالستكانة ال ميكن أن يسهم يف صناعة دولة مستقرة، مبعنى أن اجملتمع ينبغي 

أن يتخذ من االعتدال والتوازن منهجا للتعايش وهذه مهمة النخب املعنية بهذا االمر.
وهناك عوامل ودوافع تأخذ اجملتمع حنو التعّصب والتطرف يف الرأي العام او السلوك، أو 
جتعله مستكينا وخانعا ألصحاب القرار، ويف كلتا احلالتني سيكون اجملتمع هو اخلاسر، 
أما اخلنوع فهو نوع من السلوك السليب، قد يلجأ اليه اجملتمع يف ظل مصادرة الرأي، 
والفكر  الرأي  املفرطة، يف مقارعة  والقوة  للقسوة  السياسي احلاكم  النظام  واستخدام 
والكلمة اليت ال تتفق مع ثقافة واهداف احلكم، فعندما يصادر النظام السياسي حرية 
اجملتمع، يهدف من ذلك اىل محاية عرشه، ومكاسبه املادية املتمثلة بالنفوذ واجلاه والقوة، 
واالستحواذ على املناصب واالموال، ونشر الفساد يف مفاصل الدولة كلها، حتى يسهل 
على رموز السلطة سرقة الشعب ومصادرة حقوقه وحرياته. اخليار اآلخر للمجتمع اذا 
كان يفتقر لالعتدال هو اللجوء اىل العنف املطلق، واستخدم القوة يف مقارعة السلطة، 
هذا السلوك ايضا يعيق االستقرار حيث ان الدخول يف صراع عنفي مع احلكومة يقود اىل 
الفوضى ويشكل فشال آخر للدولة واجملتمع ايضا، فالصحيح ال يتمثل باللجوء اىل العنف 
املطلق، وال باخلنوع املطلق، امنا املطلوب يف هذا اجملال، تعضيد السلوك املعتدل القادر 

على حتقيق التوازن بني احلالتني، لكي تتم عملية بناء الدولة يف ظل اجواء االستقرار.
وال شك ان التعاون املتباَدل بني احلكومة واجملتمع سوف يقود اىل نتائج سليمة خبصوص 
عملية  خطوات  وفق  احلكومة  تتحرك  أن  يستدعي  وه��ذا  املتطورة،  املدنية  الدولة  بناء 
املدني، لكي  مدروسة، وموضوعة من لدن خرباء وجلان متخصصة ومنظمات اجملتمع 
فعليا  تعمل  أن  والب��د  اجملتمع،  مكونات  بني  انتشاره  وع��دم  التطرف  منع  على  تساعد 
على خلق اجواء وافكار االعتدال يف السلوك اجملتمعي عموما، وهذا ال يتحقق يف ليلة 
وضحاها، امنا حيتاج اىل تأسيس وتطوير وختطيط مسبق وصرب وعلمية يف التنفيذ، 

وصوال اىل صناعة الدولة الناجحة.
الكتل  تثمل  عندما  اجملتمعات  تباغت  داع��ش  مثل  العنفية  ال��ك��وارث  نعرف  ان  والب��د 
عن  وتتغاضى  الضيقة  الفئوية  املصاحل  مستنقعات  يف  االجتماعية  والنخب  السياسية 
عميقة،  مافيات  اىل  يتحولون  حيث  داع��ش،  من  اك��رب  خطرا  ميثلون  الذين  الفاسدين 
فالتطرف العنيف هو نتيجة للفساد املشرعن، واالعتدال هو بناء حضاري ميثل عقالنية 

البشر حنو جمتمع نزيه ومسؤول. 

االعتدال يف مواجهة 
الكوارث
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هل سيحرج الحشد الشعبي الحكومة العراقية؟

الحكم اإلسالمي بني املثالية والواقعية

2

16
قبل أن يصل الساسة املعارضون اىل احلكم، غالبا ما تكون املثالية منهجا هلم لرتويج أمساءهم وشخصياتهم وبراجمهم 

للوصول اىل السلطة، ولكن ما أن يستقر يف أحد املناصب احلساسة للسلطة...

من  عليه  وما سيرتتب  اإليراني  األمريكي  التصعيد  احتماالت  من  العراق  واإلقليمية، السيما يف  الدولية  املخاوف  تتزايد 
تداعيات على أمن العراق واملنطقة بشكل عام إذ شهدت العالقات...

منهجية العفو وبناء الدولة الناجحة

18
ومن البصائر املذهلة يف اآلية الكرمية أن األحكام املذكورة فيها واملنطلق لتلك األحكام تعد من أهم أسس )السلم األهلي( 

مة االخوة ووشائج الصلة بني القيادة... و)متاسك النسيج االجتماعي( وتقوية حلحُ

نموذجية حكومة اإلمام علي )ع(

17
يعرتف األبعدون قبل األقربون، بعد أن يطلعوا على التاريخ، بأن حكومة اإلمام علي )ع(، هي النموذج األفضل الذي أقام حّدا 

فاصال بينه - كنظام سياسي- وبني ثنائية اجلوع والقمع، فاحلكومات...
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دأب����ت امل��ن��ظ��م��ات وال��ن��اش��ط��ون امل��ع��ن��ي��ون 
تنظيم  أهمية  تأكيد  اإلنسان على  حبقوق 
انتخابات نزيهة ومعربة عن إرادة الشعب، 
تأخذ  للمواطن  السياسية  احل��ق��وق  ك��ون 
احليز األكرب من االهتمام، اذ تنص املادة 
اخل��ام��س��ة م��ن دس��ت��ور مج��ه��وري��ة ال��ع��راق 
والسند  السلطة  مصدر  الشعب  ان  على 
ال��وح��ي��د مل��ن��ح��ه��ا ال��ش��رع��ي��ة يف مم��ارس��ة 
ال��ي��ه��ا، اال ان  االخ��ت��ص��اص��ات امل��س��ن��دة 
سلطته  مي��ارس  ان  للشعب  كيف  ال��س��ؤال 
عينها  الدستورية  امل��ادة  ذل��ك  عن  وجتيب 
ب��االق��رتاع  االن��ت��خ��اب  آل��ي��ة  ت��ض��ع  حينما 
العام السري العام املباشر عرب مؤسسات 
تنظيمًا   )102( امل��ادة  وأفاضت  دستورية، 
للمؤسسة احلكومية اليت تتخصص بإدارة 
االنتخابات وكل ما يتصل بوسائل التعبري 
امل��ؤس��س��ات  لتكوين  ال��ش��ع��يب  ال����رأي  ع��ن 
الدستورية سالفة الذكر اليت سيعهد اليها 
ممارسة السلطة نيابة عن الشعب اال وهي 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات.
امللقاة  املسؤولية  وعظم  دوره��ا  وخلطورة 
على كاهلها البد من حتديد أهم الضمانات 
لتكون  واس��ت��ق��الهل��ا  ح��ي��اده��ا  تكفل  ال���يت 
الشعب  بني  تتوسط  اليت  واألداة  الوسيلة 
وممثليه أي بعبارة أخرى لتكون االنتخابات 
وبعيدة  للشعب  احلقيقية  ل��إرادة  ترمجة 
ال��ت��الع��ب وال��ت��زوي��ر، ومن  ك��ل البعد ع��ن 

والكيانات  األح���زاب  تسعى  ان  الطبيعي 
السياسية إلرضاء الناخبني وتكوين قاعدة 
شعبية وطريقها الطبيعي لذلك كما يعرب 
السيد حممد  اإلم��ام  الراحل  املرجع  عنه 
ال���ش���ريازي يف ك��ت��اب ف��ق��ه ال��س��ي��اس��ة هو 
الربامج االنتخابية اليت تطرح يف مرحلة 
احلمالت االنتخابية ثم يقيم الشعب مدى 
العملي  التطبيق  بعد ذلك يف  مصداقيتها 

والرتمجة العملية للوعود االنتخابية.
وت���ع���رف امل��ف��وض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��الن��ت��خ��اب��ات 
مستقلة  ح��ك��وم��ي��ة  م��ه��ن��ي��ة  ه���ي���أة  ب��أن��ه��ا 
املعنوية حتت  بالشخصية  تتمتع  وحمايدة 
وظيفتها  العراقي،  النواب  جملس  رقابة 
والقواعد  األس��س  وض��ع  ه��ي  الدستورية 
املنظمة  القوانني  تنفيذ  لتسهيل  الالزمة 
الشعبية  االس��ت��ف��ت��اءات  أو  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
وإع��الن  الفعاليات  ه��ذه  على  واإلش���راف 
نتائجها سواًء أكانت على املستوى الوطين 
اإلقليمي  امل��س��ت��وى  على  أو  االحت����ادي  أو 
واحمللي فالبد ان يتصف كل العاملني فيها 
وأعلى  واحليادية  واالستقاللية  بالنزاهة 
يف  الطعن  شائبة  إلب��ع��اد  املهنية  درج���ات 
نزاهة االنتخاب واالحن��راف عن مقاصد 
أول  املفوضية  أنشأت  وقد  الشعب،  أبناء 
السفري  قبل  م��ن   2004 ال��ع��ام  يف  األم���ر 
ب��رمي��ر رئ��ي��س س��ل��ط��ة االئ���ت���الف امل��ؤق��ت��ة 
وبعد   )92( رقم  التشريعي  باألمر  املنحلة 

أكدت  احلالي  العراقي  الدستور  ص��دور 
تنظيم تشكيل  امل��ادة )102( على ض��رورة 
صدر  وبالفعل  ب��ق��ان��ون  املفوضية  وع��م��ل 
القانون رقم )11( لسنة 2007 والذي عدل 

بالقانون رقم )21( لسنة 2010.
ن��وص��ي ب���ض���رورة إع����ادة ال��ن��ظ��ر ب��ق��ان��ون 
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات فيما 
املفوضني  جملس  ذراعيها  بتكوين  يتعلق 
ترشحهم  يكون  وان  االنتخابية  واإلدارة 
بعد  اجلمهورية  رئيس  السيد  خ��الل  م��ن 
يشكلها  خ��اص��ة  ب���رأي جلنة  االس��ت��ئ��ن��اس 
الغرض تضم أساتذة اجلامعات من  هلذا 
املنظمات  عن  وممثلني  االختصاص  ذوي 
اإلن��س��ان  حب��ق��وق  املهتمة  احلكومية  غ��ري 
الرتشيحات  عرض  ثم  ومن  واالنتخابات 

على جملس النواب.
إش�������راك ال���ق���ض���اء يف ع��م��ل��ي��ة م��راق��ب��ة 
إج��������راءات امل��ف��وض��ي��ة ال��ع��ل��ي��ا امل��س��ت��ق��ل��ة 
وتضمني املادة السادسة نصًا جييز الطعن 
جبميع األنظمة والتعليمات اليت تصدرها 
العراقية،  اإلداري  القضاء  حمكمة  أم��ام 
وإشراف القضاة التابعني جمللس القضاء 
األعلى على مجيع تفاصيل االنتخاب يوم 
يف  االستئناف  رئيس  يعلن  وان  االق���رتاع 
االق��رتاع  ي��وم  عشية  النتائج  كل حمافظة 
بالنتائج  التالعب  شبهة  يدفع  مبا  بنفسه 

يف املركز الوطين.

ضمانات حياد 
واستقالل 

املفوضية العليا 
لالنتخابات

هل سيحرج الحشد الشعبي الحكومة العراقية؟
وما  اإليراني  األمريكي  التصعيد  احتماالت  من  العراق  واإلقليمية، السيما يف  الدولية  املخاوف  تتزايد 
سيرتتب عليه من تداعيات على أمن العراق واملنطقة بشكل عام. إذ شهدت العالقات بني البلدين بعد 
تولي الرئيس اجلديد “دونالد ترامب” اإلدارة األمريكية تصعيد كبري يف املواقف السياسية واإلعالمية بعد 
متديد واشنطن العقوبات األحادية على طهران ملدة عشرة سنوات قادمة، وفرض عقوبات جديدة مشلت 

شركات واشخاص إيرانيني، بعد أن أعلنت طهران عن جتربتها الصاروخية مؤخرًا.
وتتزايد املخاوف العراقية الداخلية من حالة التصعيد بني طهران وواشنطن؛ بسبب األدوات السياسية 
والعسكرية واالقتصادية اليت ميتلكها الطرفان يف الساحة العراقية. وبهذا االجتاه ذكرت بعض املصادر 
بأن الرئيس األمريكي كان شديد اللهجة مع السيد العبادي خالل املكاملة اهلاتفية اليت دارت بني الرئيسني 
يوم اخلميس 9شباط/فرباير، منتقدًا دور إيران يف العراق، ومطالبًا العبادي مبوقف أكثر شفافية يف 

العالقة مع طهران.
وتأتي هذه املكاملة بالتزامن مع حالة التصعيد بني البلدين، واتهام واشنطن لطهران “بانها دولة داعمة 
لإرهاب” يف املنطقة. وهذا بالتأكيد سيجعل احلكومة العراقية يف حرج كبري، السيما مع اتهام ترامب 
بأن “إيران تبتلع املزيد من العراق بعد أن انفقت عليه الواليات املتحدة 3 تريليونات دوالر”؛ وذلك بسبب 

األدوات اليت متتلكها طهران يف العراق.

وتعد قوات احلشد الشعيب املنضوية يف املؤسسة العسكرية العراقية من أخطر هذه االدوات-بالنسبة 
لألمريكيني-. إذ تضم هذه القوات بداخلها فصائل عديدة ترتبط بشكل أو بآخر باجلمهورية اإليرانية، 
سواء كانت سياسيا أو أيديولوجيًا. وبطبيعة احلال فإن هذه الفصائل ال ختفي والءها أو ارتباطها السياسي 
واأليديولوجي مع إيران، وما يثري الوضع سوءًا ويضع حكومة بغداد يف حرج شديد مع الواليات املتحدة 
والعامل أمجع واحمليط اإلقليمي، بأن هذه املؤسسة أصبحت مؤسسة رمسية اكتسبت الشرعية القانونية 

بعد تصويت الربملان العراقي على قانون احلشد الشعيب وارتباطها بشخص رئيس الوزراء.
هذه املخاوف عرب عنها عضو اللجنة األمنية النيابية النائب “حامد املطلك” يف تصريح له بقوله بإن »اي 
تصعيد بني احدى دول اجلوار والدول الكربى يؤثر سلبا على الوضع يف العراق، السيما وأن العراق ال 
ميتلك زمام امره وال قراره السياسي« فضاًل عن حالة عدم االستقرار السياسي واألمين والتقاطعات 
السياسية واجملتمعية، واألزمة االقتصادية اليت تعيشها الدولة العراقية؛ نتيجة الخنفاض اسعار النفط 

واحلرب ضد تنظيم “داعش”.
بالتأكيد هذه املخاوف اليت تّولدها حالة التصعيد األمريكي اإليراني يف املنطقة، يدركها صانع القرار 
العراقي وقادة احلشد الشعيب بشكٍل أو بآخر، فضاًل عن إدراك قوات احلشد الشعيب هلا، وهذا رمبا 

يفسر موقف احلشد الشعيب اإلجيابي حلد اآلن.

رمبا هي مفاجئة للرأي العام واملتابع لتطورات املعارك احملتدمة يف املوصل، 
وحضارية  انسانية  مديات  اىل  داع��ش  تنظيم  مع  املواجهة  أف��ق  يتوسع  أن 
ت��ت��ج��اوز ظ��اه��ر امل��ع��ط��ي��ات ع��ل��ى األرض، رغ���م األه��م��ي��ة ال��ب��ال��غ��ة وامل��ؤث��رة 
القوات املسلحة من جيش وحشد شعيب  لالنتصارات اليت حيققها أبطال 
سب لرئيس الوزراء حيدر العبادي عندما يصرح يف  وغريهم، لذا فهي حتحُ
سياق اإلعالن عن بدء عمليات حترير الساحل األمين للمدينة بأن »مهمتنا 
الرئيسية هي حترير اإلنسان قبل حترير اإلرض«. لقد اتفق معظم املفكرين 
املطالبة  الوعي من فراغ يف ذهنية اجلماهري  أن ما يرتكه  والباحثني على 
حبقوقها، ميأله العنف كوسيلة للوصول اىل تلك احلقوق، بغض النظر عن 

تفاصيل تلك احلقوق ومدى مطابقتها للمعايري والقيم. 
وهذا يفّسر قيادة معظم النشاطات العنيفة يف العامل، تنظيمات سياسية جتد 
يف العمل املسلح واالعمال االرهابية وسيلة سريعة لتحقيق اهدافها ومترير 
افكارها، ولعل بعض التنظيمات احملسوبة على اإلسالم يف بالدنا، وما قامت 
به أعمال كارثية دفعت مثنها الشعوب، يكون الدليل امللموس والقريب، وما 

احلرب املدمرة يف سوريا ببعيدة، وقبلها العراق طبعًا.
ال��س��يّن يف  امل��ك��ّون  أب��ن��اء  امل��وص��ل وقبلهم  أه��ل  هناك اس��ب��اب كثرية جعلت 
تتعلق  مطالب  لتحقيق  االرهابية  باجلماعات  تستعني  شّتى،  ومناطق  مدن 
يعود  األس��اس  السبب  أن  بيد  وغريها،  السياسية  املشاركة  او  باخلدمات 
اىل إميان الشرحية الواسعة مبنطق القوة والسالح للضغط على احلكومة 
والدولة احلديثة النشوء بغية احلصول على ما يريدون، وهلذا االميان جذور 

جمتمعية وأخرى ثقافية ضاربة يف التاريخ.
وعندما نتحدث عن الوعي فهو ليس التعبئة النفسية واالستفزاز لدفع الناس 
حلمل السالح او الرتحيب باجلماعات االرهابية لتكون بديلة عن مؤسسات 
الدولة، ألن هذا ال يأخذ وقتًا كثريًا، كون االنسان من حيث التكوين ينطوي 
ال��واق��ع اخل��ارج��ي حب��ّب األن��ا وال��ذات  ال��يت تتجّلى يف  على »طاقة اجلهل« 
هذه  وحتريك  النتائج،  كانت  مهما  النفسية  الرغبات  والنزعة حنو حتقيق 
»طاقة  بينما حتريك  الصعب،  باألمر  ليس  والنوازع  الغرائز  بإثارة  الطاقة 
العقل ومعطياته من العلم واحلكمة«، حباجة اىل حمفزات ومثريات للدفائن، 
وهذا حباجة اىل وقت طويل تتخلله مراحل تثقيف وتعريف االنسان بطاقاته 
وقدراته، ثم معرفة أهمية القيم واملفاهيم يف حياته، واألهم من ذلك؛ إرادته 

اليت من خالهلا يتمكن من تغليب طاقة العقل.
وعندما يكون احلّث والدفع لتغليب طاقة اجلهل من الطبيعي أن تكون القراءة 
تتجه اىل مديات يكون  املظلومية،  او  ملفاهيم كبرية ومصريية مثل اجلهاد 
متمنطقًا  او  مفخخة  سيارة  يف  مريع  بشكل  للموت  مستعدًا  فيها  االنسان 
احلزام الناسف دون أن تكون يف ناظره شخوص لبشر يف االسواق واملدارس 

والطرقات.

تحرير املوصل 
من  االستعباد الفكري

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

العراق

محمد علي جواد تقي 
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ش��ه��دت س��اح��ة ال��ت��ح��ري��ر يف ال��ع��اص��م��ة 
ال��ع��راق��ي��ة ب���غ���داد ي����وم ال��س��ب��ت امل��اض��ي 
م��ظ��اه��رات   ،2017 ف��رباي��ر  11ش���ب���اط/ 
احتجاجية واسعة، اشرتك فيها عدد كبري 
تشهد  أن  قبل  العراقي،  الشعب  أبناء  من 
مواقف تصعيدية بني  االحتجاج‘‘  ‘‘حركة 
واملتظاهرين.  العراقية  األم��ن��ي��ة  ال��ق��وات 
وميثل اتباع الزعيم الشيعي السيد مقتدى 
املتظاهرين  بني  من  األك��رب  العدد  الصدر 
الذين خرجوا إىل ساحة التحرير، فضاًل 
ع���ن ال���ت���ي���ارات امل��دن��ي��ة وب��ع��ض ال��ف��ن��ان��ني 
السياسات  ج��راء  واملتضررين  واملثقفني 
ساحة  اعتادت  ال��ذي  الفاشلة،  احلكومية 
التحرير على تظاهراتهم منذ عام 2011.

اجل��دي��د يف ه��ذه ال��ت��ظ��اه��رات، ه��و حتول 
مطالب  فيما خي��ص  ال��ت��ظ��اه��رات  م��س��ار 
احمل���ت���ج���ني وامل���ت���ظ���اه���ري���ن م����ن م���ش���روع 
اإلصالح احلكومي ‘‘حكومة التكنوقراط‘‘ 
االنتخابات  مفوضية  إصالح  مشروع  إىل 
النوعي  التحول  هذا  االنتخابي.  وقانونها 
يف  يفسره  ما  له  املتظاهرين  مطالب  يف 
بعد  السيما  ال��ع��راق��ي،  السياسي  ال��واق��ع 
وتأتي  التكنوقراط.  حكومة  مشروع  فشل 
هذه التغريات يف حركة االحتجاجات بعد 
برناجمه  الصدر  مقتدى  السيد  أعلن  أن 
وفشل  االن��ت��خ��اب��ات،  مفوضية  إص��الح  يف 
السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي املضي 

يف م��ش��روع��ه اإلص��الح��ي “ال��ت��ك��ن��وق��راط” 
استطاعته اخلروج من احملاصصة  وعدم 
وزراء  ت��ع��ي��ني  يف  وامل���ذه���ب���ي���ة  احل���زب���ي���ة 
املتأخر  اإلدراك  ه��ذا  وال��دف��اع.  الداخلية 
يف حركة االحتجاجات جاء نتيجة الوعي 
والفشل  املتكرر  احلكومي  للفشل  الشعيب 
ال��س��ي��اس��ي امل��ت��ع��م��د مل���ش���اري���ع اإلص����الح 
املتنفذة  السياسية  القوى  اغلب  والتفاف 
على مشاريع اإلصالح احلكومي وافشاهلا 
ب��ال��ت��واف��ق احل��زب��ي وامل���ذه���يب وال��ق��وم��ي، 
أو حركة  املتظاهرين  أن  آخر،  أي مبعنى 
االحتجاجات أدركت بأن الشروع يف خط 
اإلصالح من األسفل هو الطريق الصحيح 
احلكومي  اإلص���الح  يف  للشروع  والسليم 
إص��الح  نسميه  م��ا  أو  الفوقي  )اإلص���الح 
املتظاهرين  يكون  قد  وبهذا  اهل��رم(.  قمة 
ادركوا اخللل الرئيس يف حركة احتجاجهم 
وم��ط��ال��ب��ه��م حب��ك��وم��ة ت���ك���ن���وق���راط، دون 
م��ط��ال��ب��ت��ه��م ب���إص���الح األس����س وم��ق��دم��ات 
الفوقي  اإلص���الح  ألن  ال��س��ي��اس��ي؛  العمل 
ينتج  ال  شاكل  وم��ا  وزراء  تبديل  أو  بتغري 
إص��الح حقيقي مامل تصلح األس��س اليت 
وتعد  السياسية،  العملية  عليها  تشكلت 
املفوضية العليا لالنتخابات احد ابرز هذه 
االسس اليت انبنت عليها العملية السياسية 
فان  ول��ذل��ك  2003؛  ال��ع��ام  بعد  ال��ع��راق��ي��ة 
إص���الح م��ف��وض��ي��ة االن��ت��خ��اب��ات وق��ان��ون��ه��ا 

االن��ت��خ��اب��ي واب���ع���اده���ا ع���ن احمل��اص��ص��ة 
اخلط  ميثل  والقومية  واملذهبية  احلزبية 
األول واالساس يف معاجلة الوضع العراقي 
امل����رتدي ل��ل��ش��روع يف ب��رن��ام��ج إص��الح��ي 
ص��ح��ي��ح، ح��ت��ى وأن ك����ان ط���وي���ل األم����د. 
ع��ل��ى طريقة  ال��ب��ع��ض  يستشكل  ق��د  رمب���ا 
ونوعية  التوقيت  حيث  م��ن  االحتجاجات 
املطالب،  ال��ث��ب��ات يف  وع���دم  ال��ت��ظ��اه��رات 
متثل  بأنها  التظاهرات  البعض  يتهم  وقد 
مذهب معني وتيار سياسي حمدد. وبالتالي 
ايديولوجيتها  هلا  االحتجاجات  ه��ذه  ف��إن 
السياسية اليت تريد من خالهلا أن تفرض 
رؤية سياسية معينة على املشهد السياسي 
رؤى  االعتبار  بنظر  اآلخ��ذ  دون  العراقي 
إال  األخ���رى،  السياسية  والتيارات  القوى 
أن ما يفند كل تلك الطروحات السياسية 
هو  االحتجاجات  حركة  اجت��اه  واحلزبية 
االت��ه��ام امل��ت��ك��رر ل��ك��ل ح��رك��ة اح��ت��ج��اج أو 
تظاهرة من قبل القوى السياسية األخرى 
ال��ع��ام  م��ن��ذ  السلطة واحل��ك��وم��ة  واح����زاب 
2011، بأنها احتجاجات مدفوعة ومندسة 
احلكومة  تشغل  أن  ت��ري��د  أن��ه��ا  أو  وبعثية 
وامل��ؤس��س��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ع���ن ح��رب��ه��ا ضد 
ف��أن ه��ذا االتهام  تنظيم “داع���ش”؛ وهل��ذا 
بعد  السيما  ب��ه،  القبول  ميكن  ال  املتكرر 
الفشل املتكرر من قبل القوى السياسية يف 

بناء الدولة على أسس سليمة.

تغيري مفوضية االنتخابات: 
مشروع إصالحي أم سياسي؟

بدائل التسوية الوطنية وخيارات التحالف الوطني
الفعاليات  جممل  على  اث��رت  حاليا  العراقي  السياسي  احلقل  يف  مشاكل  من  الوطين  التحالف  ق��وى  تعاني 
السياسية قد تنتج فواقد انتخابية مؤكدة يف حال االستمرار بنهج التفكك وعدم االتفاق مابني هذه القوى حتت 
مظلة التحالف الوطين الذي وصف قواه نفسها على انه جمرد اسم شكلي ممسوك بقضية تقاسم السلطة دون 
االهتمام بالشركاء، والقواعد الشعبية اليت بدأت تهتز ثقتها بقوى التحالف نسبيا. التحالف الوطين تتسم قواه 
بغلبة الطابع الصراعي على الطابع التعاوني لذلك فاجملهود املطلوب بذله لرتطيب العالقات فائق واستثنائي، 
الوضع ال حيتمل استمرار التقاطع واالهرتاء يف التحالف الوطين خصوصًا أن ذلك ينعكس على املواطنني ويزيد 
من معاناتهم اليومية، كما ينعكس على الوضع واالنتظام العام املطلوب هو اإلسراع يف االتفاق على احلل الشامل 
وبعد حتقيق اجناز استثنائي بدءا بهيكلة التحالف ومأسسته ووضع خيارات اسرتاتيجية وتصورات مستقبلية 
ملا بعد داعش، وحيتاج هذا اىل االتفاق على ثوابت يف العمل السياسي وحتديد التحديات واستثمار الفرص 
وتدشني البدائل الفاعلة، خاصة بعد تراجع حظوظ مشروع التسوية الوطنية او التأرخيية يف حتقيق اخرتاق 
اجيابي كأحد الفرص املتاحة اليت البد من االسراع بوضع بدائل هلا، اذ أن عامل الوقت ليس لصاحل اجلميع. 
من خالل التجربة السياسية للقوى السياسية الشيعية نستطيع القول ان غالبية االسالم السياسي الشيعي يف 
العراق يعانون من عقدة يف عالقتهم مع أمريكا سببها هو الرؤية السلبية لكل ماهو أمريكي وهذه الرؤية تكونت 
وتراكمت خالل عشرات السنني، فنظرتهم ألمريكا على انها متثل اإلمربيالية والرأمسالية املتوحشة جاءت من 

خالل الرؤية اليسارية الشيوعية هلا، ونظرتها ألمريكا انها الراعي االكرب للصهيونية وإسرائيل تشكلت من خالل 
املنظور القومي والناصري هلا، واخريا وليس آخرا نظرتها هلا كشيطان اكرب تبلورت من خالل املنظور اإليراني، 
اي مل يكن لشيعة العراق رؤية خاصة بهم للواليات املتحدة األمريكية، مما افقدهم املبادرة وكذلك ضياع البوصلة 
تنطلق من مشروع شيعي عراقي  رؤية شيعية موحدة جديدة  وعليه البد من  املتحدة  الواليات  مع  العالقة  يف 
حمض جتاه امريكا والغرب واملنطقة ووفقًا للمصلحة الشيعية العراقية. شيعة العراق سياسيا ليسوا جهة واحدة 
وينقصهم امرين مهمني هما املشروع والقيادة، بدون مشروع ال ميكن هلم ان حيددوا وجهتهم وبدون قيادة حتمل 
املشروع ال ميكن للمشروع ان يتحول اىل مصداق على ارض الواقع. تواجه االنتخابات القادمة يف العراق عدة 
معوقات أوهلا خطر املقاطعة يف ظل األداء السيء للقوى السياسية العراقية برمتها ورمبا كانت الفرتة املاضية 
هي االسوء بسبب اخنفاض اسعار النفط والعجز يف امليزانية وانعكاساتها على الوضع املعاشي للمواطن. احتالل 
تنظيم داعش االرهابي لثلث االراضي العراقية نتج عنها اكثر من اربعة مليون نازح رمبا يرتفع العدد اىل مخسة 
ماليني بعد انتهاء معركة املوصل وهذا بالتالي يعين عدم مشاركة عدد كبري يف االنتخابات فضال عن اعرتاضات 
من حتالف القوى الذي فقد قاعدته االنتخابية يف ظل تركهم جلمهورهم يف أصعب الظروف. التخطيط لتأجيل 
االنتخابات ومتديد الفرتة التشريعية للربملان بعد تأجيل انتخابات جمالس احملافظات الن الغالبية من النواب 

وأعضاء جمالس احملافظات لن يضمنوا عودتهم اىل قبة الربملان وبالتالي التمديد سيفيد اجلميع.

ان املتابع ألحداث املنطقة، بكل ما حتمله من تقلبات ومواقف متعارضة، 
وصراع ارادات بني دوهلا من جهة، وبينها وبني القوى الدولية من جهة 
اخرى، يرى انه ال يوجد حل قريب الزمات املنطقة، او حتى تسوية مؤقتة 
اىل حني، فكل طرف حياول ان يروض الطرف االخر، الصراع بني دول 
ونفوذ  للحصول على مصاحل  دول��ة  كل  ينطلق فقط من سعي  ال  االقليم 
اسرتاتيجي، بل اغلبه ينطلق من اطر ايديولوجية دينية لكل دولة، هلذا فان 
اسباب التنافس االقليمي الدولي يف املنطقة هو: املصاحل االسرتاتيجية 

الدولية يف املنطقة.
 الكل يعرف ان للواليات املتحدة وغريها من دول العامل الكربى مصاحل 
مهمة يف الشرق االوسط، وهي من احليوية ما جتعل هذه الدول تضرب 
عام  العراق  احتالل  وما  عليها،  احلفاظ  اجل  من  الدولية  القرارات  كل 
استقرار  بزعزعة  اي��ران  اتهام  ف��ان  هل��ذا  ذل��ك،  على  دليل  2003، خري 
االندفاع االمريكي  بوجه  الوقوف  او  امريكا،  املنطقة حسب وجهة نظر 
حنوها، جيعلها تلجأ اىل كل الوسائل املتاحة لديها لكبح مجاح اية دولة 

تقف يف امامها، او حتاول عرقلة توسيع اهدافها.
املصاحل االمريكية يف املنطقة تقع يف دولة حمددة، وهذا حيتم عليها ان 
تأخذ بنظر االعتبار وجهات نظر هذه الدول، وان حتقق امنها ونفوذها 
ايضا، خاصة وان اغلب دول املنطقة هي دول تتقاطع مصاحلها مع ايران، 
بل وهي يف تنافس جيواسرتاتيجي واسع، واهم هذه الدول السعودية اليت 
تضم اهم املصاحل االمريكية، ألنها متلك اكرب احتياطي عاملي من النفط، 
املهم، هلذا فان  له ايضا، اضافة اىل موقعها االسرتاتيجي  واكرب منتج 
بالتهديد  دائما  تلوح  وارضاءها،  ال��دول  ود هذه  اجل كسب  امريكا ومن 

والعقوبات ضد ايران، لردعها عن هذه الدول.
العامل،  يف  اقتصاد  اك��رب  متلك  املتحدة  ال��والي��ات  االمريكية،  الشركات 
وه���ذا متأتي م��ن م��ا متلكه م��ن م���وارد وص��ن��اع��ات م��ت��ط��ورة، ك��ذل��ك اىل 
جمال  يف  يعمل  واغلبها  اخل���ارج،  يف  االمريكية  الشركات  استثمارات 
االمريكية  الشركات  بني  حادة  منافسة  فهناك  هلذه  االحفورية،  الطاقة 
وشركات الدول االخرى الستحواذ على نفط الشرق االوسط، خاصة وان 
اغلب نفط املنطقة االن هو حتت نفوذ الشركات االمريكية العمالقة، ومل 
يتبقى سوى نفط ايران، هلذا هناك سعي امريكي لوضع يدها على كل 

نفط املنطقة.
محاية النفوذ، ان منطقة اخلليج والشرق االوسط هي حمط انظار العديد 
من دول العامل االخرى، ملا حتويه من موارد هائلة، ومبا ان امريكا ومن 
اجل محاية نفوذها ومصاحلها فيه، فهي دائما حتاول ابعاد دول العامل 

االخرى عن هذه املنطقة.

سياسة العراق تجاه 
الصراعات يف الشرق 

االوسط

ميثاق مناحي العيساوي/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

العراق

د. احمد عدنان امليالي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

حمد جاسم/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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عربي 

بهدوء مر اعالن وزير الدفاع العحُماني )بدر 
بن سعيد البوسعيدي( انضمام بالده اىل 
احللف االسالمي ملواجهة ااٍلرهاب بقيادته 
الطموح  الرجل  بيد  املتشددة  السعودية 
)ولي ولي العهد حممد بن سلمان(، وكان 
البلدين،  انعكاس لواقع كال  الرجلني هما 
فسلطنة عمان سعت جاهدة لتنأى بنفسها 
عن أوار الصراع يف بالد العرب السعيدة، 
وكذلك احتفظت بعالقات متينة مع اجلارة 
الكبرية ايران رغما عن التصعيد السعودي 
ب��ل وحتى ضد  اي���ران فحسب  ليس ض��د 
حلفائها واملقربني منها، وأصبحت اململكة 
ال ترضى مبسك العصا من املنتصف يف 
مواقف الدول من رؤيتها لطبيعة الصراع 

وفرض احللول.
زجاجة  عنق  من  خرجت  ال��يت  السعودية 
ال���ع���زي���ز،  ع���ب���د  امل����ؤس����س  اوالد  ح���ك���م 
للجيل  ب��س��الس��ة  تنتقل  ان  واس��ت��ط��اع��ت 
ال��ث��ال��ث م���ن األم�����راء ب��ص��ع��ود احمل��م��دي��ن 
من  بن سلمان(  نايف وحممد  بن  )حممد 
وهيمنتها  هيكلتها  على  وان حتافظ  جهة 
اخلليجية واإلقليمية رغم موجة ما يسمى 
العربي من جهة اخرى، أشعرها  بالربيع 
بامللفني  انشغلت  ل��ذل��ك  بالنفس  بالثقة 
االم��ن��ي��ني ال���ع���راق���ي وال����س����وري وامل��ل��ف��ني 
ولكنها  وامل���ص���ري  ال��ل��ب��ن��ان��ي  ال��س��ي��اس��ي��ني 
وتبين  اليمن  يف  مباشر  بشكل  تدخلت 

الولي  مجهورية  مع  التصعيدية  املواجهة 
الفقيه الشبه نووية.

وق��ع طبول  ال��ق��امت وعلى  املشهد  ه��ذا  يف 
بيضاء،  نقطة  تظهر  املتصاعدة،  احلرب 
املايسرتو  بقيادة  س��الم  أن��ش��ودة  وت��ع��زف 
الكبري السلطان قابوس، حيث بقت عمان 
للمفاوضات  أم���ن  وح��ص��ن  س���الم،  ب��واب��ة 
وال��ص��ف��ق��ات وامل���ب���ادرات ال���يت حت��ت��اج ان 
تطبخ على نار هادئة قبل ان تهيأ للتسويق 

الرأي العام.
هذه السياسة قد تغريت ولو على الصعيد 
أصبحت  بأنها  السلطنة  بإعالن  الرمسي 
ال���دول���ة 41 يف احل��ل��ف االس���الم���ي ضد 
العام  يقارب  ملا  ت��رددت  ان  بعد  ااٍلره���اب 
ألنها ضد سياسات األحالف والتحالفات، 
ال سيما ان هذا احللف قد استبعد ايران 
بعد  ذات  تعد  خطوة  وسوريا يف  والعراق 
طائفي واضح، ماهي األسباب اليت رمبا 
للحلف  اهل��ادئ  لالنضمام  السلطنة  دعت 

الغامض.
رمبا العامل االول؛ هو االستجابة للضغط 
السعودي واخلليجي واالسالمي على قيادة 
السلطنة، الن عمان مل تساهم يف احلرب 
املشكلة  او  ال��س��وري  ال��ص��راع  او  اليمنية 
وصل  املوقف  هذا  فإن  وبالتالي  العراقية 

اىل درجة الرفض من صقور اخلليج.
حت��ت��اج ع��م��ان اىل إي��ق��اف دع���اة احل��رب 

ب��دال من  امل��ؤس��س��ة  داخ���ل  م��ن  والتصعيد 
االك��ت��ف��اء ب��ال��ت��ف��رج م��ن ب��ع��ي��د ع��ل��ى دع��اة 
التصعيد. ان للحلف وفق نشاطاته املعلنة 
اهداف منها املواجهة الفكرية واإلعالمية 
للسلطنة  ان  ويبدو  ااٍلره��اب  واملالية ضد 
اخل�����ربة امل��ه��م��ة وال��ع��م��ل��ي��ة يف م��وض��وع 
من  ع��م��ان  ان  السيما  الفكرية  امل��واج��ه��ة 
الدول اليت مل يسجل رعاياها انضمامهم 
اإلحصاءات  وف��ق  ارهابي  تنظيم  اي  اىل 

العاملية.
العمانية  القيادة  تنظر  اخ��رى  جهة  وم��ن 
بقلق ملوضوع التمويل للتنظيمات اإلرهابية 
على  األم����ين  للتنسيق  ك��ذل��ك  واحل���اج���ة 
األس��ب��اب  ه��ذه  ول��ك��ن  اخلليجي.  املستوى 
السلطنة،  كافية، لكسر اسرتاتيجية  غري 
ت��ه��دي��د م��ب��اش��ر مبطن  وي��ب��دو ان ه��ن��اك 
تتعرض  عمان  بان  السرية  القنوات  عرب 
انضمامها  ت��س��ت��دع��ي  ام��ن��ي��ة  ل��ت��ه��دي��دات 
ل��ل��ح��ل��ف، وب��ال��ل��غ��ة األم��ن��ي��ة ف����ان اهل����دوء 
االستخبارية  املضلة  بفضل  هو  العحُماني 
االنضمام  ع��دم  ف��ان  وبالتالي  اخلليجية 
س��ي��ج��ع��ل��ه��ا م��ك��ش��وف��ة ام����ام االع����ت����داءات 
ان  ت��درك  السلطنة  ان  اإلره��اب��ي��ة، ورمب��ا 
وقاسي  طويل  ص��راع  على  مقبلة  املنطقة 
فاعلية  اكثر  احليادي سيكون  دوره��ا  وان 
وف��ائ��دة وه��ي قريبة م��ن صنع ال��ق��رار يف 

عواصم القرار ومؤسساته.

عمان: إنضمام حمامة السالم اىل 
سرب صقور الحرب

التقارب املصري العراقي، رؤية يف نشوء القوى التعديلية
أسفرت تداعيات االحداث واالزمات املتعاقبة وتطور التفاعالت اجليوسياسية يف املنطقة، اىل اعادة 
على  قائم  جيوبولتيكي  نظام  بتبين  العراقية،  اخلارجية  للسياسة  اجليوسياسية  اخلريطة  النظر يف 
لتغري  الفرص،  وتوظيف  املصاحل  ت��وازن  نظام  على  ترتكز  جديدة  اقليمية  اسرتاتيجية  اتباع  اس��اس 
امناط التفاعالت الدولية وادواتها مما انعكس على تغري وتطور القضايا االقليمية وحركة تفاعالتها 
وبناء  تشكيل  اع��ادة  على  والعمل  القدمية  والتحالفات  العالقات  تفكيك  اىل  ادى  اجليوسياسية، مما 
حتالفات دولية واقليمية جديدة يكون للقوى التعديلية دور يف صياغتها. مما يتيح للعراق ومصر هامش 
من احلركة السياسية اخلارجية بإجياد مواطئ قدم يف حتالفات وترتيبات وتنسيقات )امنية، اقتصادية، 

سياسية(، تليب مطامح وتطلعات كال الدولتني.
تعمل مصر باجتاه استعادة املكانة املصرية يف البيئة االقليمية العربية واالفريقية باعتبارها احد ركائز 
تدعيم بيئتها الداخلية اليت تعاني من اختالالت منذ عام 2011 بعد )ثورة يناير(. فان عالقات التأثري 
والتأثر بني بيئتها الداخلية واالقليمية والدولية عالقة تكاملية، اذ كلما كان هناك دور اقليمي ملصر كلما 
كان له مردود اجيابي على بيئتها الداخلية والعكس صحيح. فهي على مّر التأريخ جتد باحمليط االقليمي 
العربي جماهلا الطبيعي لتحديد مكانتها يف التفاعالت االقليمية والدولية، بدءا من القضية الفلسطينية 

وتفاعالتها، مرورا باألحداث والتحوالت االقليمية يف املنطقة منذ عام 1991 وحتى يومنا هذا.

تدرك مصر متاما وظيفتها االقليمية يف املنطقة العربية. وكيفية توظيف التفاعالت االقليمية والدولية 
مبا يعزز اهمية تلك الوظيفة اليت تنعكس على حتقيق مصاحلها. اذ مع تطورات االحداث يف املنطقة 
العربية وما رافقها من تطور يف البيئة الداخلية املصرية متمثل باحلراك الشعيب يف احداث التغيري 
االخ��وان  حكومة  واسقاط  مرسي  وع��زل حممد   2013 حزيران  املصري يف  الشعب  ث��ورة  يف  الثاني 
املسلمني وتشكيل حكومة جديدة تدرك حقيقة التفاعالت االقليمية والدولية ومتطلبات الواقع والطموح 
املصري، فكانت سياساتها مؤاتية الستثمار الفرص املتاحة يف احمليط العربي عرب االستجابة السريعة 
ملتغريات ومتطلبات املرحلة احلالية يف عالقات الدول العربية مع بعضها البعض، وعالقاتها الدولية 

واالقليمية من جهة، واحلرب على االرهاب واالزمة السورية من جهة اخرى.
اذ بدت هذه االستجابة السريعة واملرنة يف التعاطي مع هذه املتغريات يف اخلريطة السياسية العربية 

– العربية والعربية - االقليمية والعربية.
وبذلك يشكل التقارب العراقي–املصري، احد امناط التفاعالت اجلديدة يف املنطقة مما يشكل حتديًا 
اقليميًا مؤثرًا يف التفاعالت اجليوسياسية القدمية يف املنطقة ذات االرث التأرخيي املؤثر والكبري يف 
توزيع االدوار والتوازنات يف منطقة الشرق االوسط ودوره يف التعاطي مع القضايا املطروحة يف حتديد 

اولوياتها من عدمه.

لعب التدخل الروسي يف سوريا دورًا كبريًا يف تغيري موازين القوى يف األزمة 
السورية لصاحل النظام السوري، وجنح التقارب الروسي الرتكي مؤخرًا يف 
تقريب وجهات النظر بشأن األزمة السورية، السيما بعد حترير حلب وجناح 
اجلهود الدولية يف وقف إطالق النار بني النظام وعناصر املعارضة السورية.
وقد عادت روسيا بتعاون تركي إىل احياء احملادثات السورية إىل الواجهة 
من خالل دعوتها االطراف املعنية بالصراع السوري إىل حمادثات العاصمة 
الكازاخستانية “االستانة”. وجاءت هذه التطورات بعد التقارب الثالثي بني 
العاصمة  الذي عقد يف  “إع��الن موسكو”،  وإي��ران من خالل  روسيا وتركيا 

الروسية “موسكو” نهاية الشهر املاضي.
الروسية  الضمانة  أو  الرعاية  االستانة هو  بأن اجلديد يف حمادثات  يبدو 
الرتكية هلا، بعيدًا عن الدور األمريكي، الذي -ولرمبا-سيحُشرك فيما بعد، 
إليها  دع��ا  ال��يت  جنيف  وحم��ادث��ات  املتحدة  األم��م  جهود  عن  ايضًا  وبعيدًا 
املبعوث األممي “دي مستورا” يف شباط/ فرباير املقبل، فضاًل عن االعرتاف 
الروسي بشرعية بعض فصائل املعارضة السورية اليت كانت تصنفها موسكو 

كفصائل إرهابية من بينها “احرار الشام وجيش اإلسالم واجليش احلر”.
هناك الكثري من العقبات اليت تعرتض طريق االستانة واحملادثات اجلارية 

بني روسيا وتركيا وكذلك اإليرانيني، أهمها: 
تلك املتعلقة بهوية املشاركني يف احملادثات املزمع عقدها نهاية كانون الثاني/
االحت��اد  ح��زب  يف  املتمثل  األك���راد  مشاركة  تريد  فروسيا  اجل���اري.  يناير 
الدميقراطي وشخصيات من النظام ومنصات حمسوبة على القاهرة وموسكو 
دون أن توجه دعوة إىل اهليئة العليا للمفاوضات وهو ما رفضته أنقرة اليت 
تصر على دعوة اهليئة العليا للمفاوضات وترفض دعوة األكراد، كذلك هناك 
األمم  وموقف  الدولية  بالشرعية  تتعلق  اليت  العقبات  أو  التحديات  بعض 
اليت  األوروب��ي، واخلروقات  واالحت��اد  األمريكية  املتحدة  والواليات  املتحدة 
تتعرض هلا عملية وقف اطالق النار، السيما وأن فصائل املعارضة اعلنت 
لوقف  مراقبني  نشر  وأهمها  األستانة،  مفاوضات  يف  للمشاركة  شروطها 

اطالق النار ومشوليته.
وعلى الرغم من األرضية املناسبة اليت حياول الروس واالتراك خلقها من 
اجل جناح مفاوضات األستانة، إال أن جتاهل مقررات جنيف األممية ودورها 
احملتمل  الغياب  عن  احملادثات، فضال  هذه  السورية يف  السالم  عملية  يف 
للواليات املتحدة، اليت من املقرر ان يصادف وقت انعقاد اجتماع األستانة 
تنصيب الرئيس األمريكي اجلديد “دونالد ترامب”. فضاًل عن االختالف يف 
وجهات النظر بني املعنيني يف إدارة هذا االجتماع على هوية املشاركني، وخلو 
االجتماع من التطرق إىل مستقبل الرئيس السوري بشار األسد بشأن عملية 
االنتقال السياسي أو يف املفاوضات بشكل عام، كل قد جيهض أو يعيق هذه 
احملادثات ويعرقل سبل جناحها. وقد حتاول أنقرة -وفقَا لبعض املصادر-

الطلب من املسلحني تنفيذ هجمات متنوعة يف أماكن خمتلفة.

اجتماع األستانة وتحوالت 
األزمة السورية

د. غسان السعد 

ميثاق مناحي العيساوي 

د. سهاد إسماعيل خليل 
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دولي 

ت��ع��د م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق االوس�����ط ومش���ال 
العاملية  االرادات  ت��ص��ارع  حم��ور  افريقيا 
واالق��ل��ي��م��ي��ة وه����ذا ه��و ال��س��ب��ب االس���اس 
ل��ع��دم اس��ت��ق��راره��ا ن��اه��ي��ك ع��ن امل��ش��اك��ل 
ونتيجة  وتصدعه.  الدولة  لنظام  الداخلية 
لتلك االسباب تشهد املنطقة حروب عدة 
االرهابية  التنظيمات  مبواجهة  ارتبطت 
والتنظيمات  النصرة  وجبهة  داع��ش  مثل 
االرهابية االخرى تارة، وبتصاعد الرفض 
لألنظمة السياسية القائمة اىل حد وجود 
من غري  فواعل  ووج��ود  مسلحة  معارضة 
االقليمية  ل��ل��دول  والئ��ه��ا  ماحنة  احلكومة 
ت��ارة اخ��رى. وه��ذه الصورة املعقدة جتعل 
االدارات االمريكية يف خالف يف وجهات 
ن���ظ���ره���ا حل����ل ازم������ة ع�����دم االس���ت���ق���رار 
يف امل���ن���ط���ق���ة مب����ا ي���ت���ن���اس���ب وامل���ص���احل 

االسرتاتيجية االمريكية.
االمريكية اجلديدة  االدارة  مفارقات  أحد 
برئاسة ترامب انها جائت يف وقت ختوض 
ف��ي��ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ح���روب ب��درج��ات 
م��ت��ف��اوت��ة يف مخ��س��ة ب���ل���دان خم��ت��ل��ف��ة يف 
افريقيا  االوس��ط ومش��ال  الشرق  منطقة 
وهي العراق، سوريا، ليبيا، واليمن، فضال 
الباحثني  بعض  مايسميه  اس��ت��م��رار  ع��ن 

“احلرب الطويلة” يف افغانستان.
حاليًا هذه اخلمس حروب ترتبط باإلرهاب 
وباألخص تنظيم داعش االرهابي وتنظيم 

هي  داع��ش  -فتنظيم  وتفرعاته  القاعدة 
ال��ع��راق، سوريا،  الرتكيز حل��روب  حم��ور 
وليبيا– واىل درجة ما بالتهديدات اجلدية 
ال��ش��رق االوس��ط  ملستقبل االس��ت��ق��رار يف 
وامل��ص��احل   )MENA( افريقيا  ومش���ال 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة االم��ري��ك��ي��ة. ول��ك��ن م��ا هو 
موقف االدارة االمريكية اجلديدة من تلك 

احلروب؟
للسياسة  جدية  معاجلة  ترامب  يقدم  مل 
االمريكية ألي من هذه احلروب اخلمس، 
كما ان ادارة الرئيس اوباما مل تذكر علنا 
اسرتاتيجيتها الكربى بالنسبة ألي صراع. 
ألول مرة يف تارخيها تكون الواليات املتحدة 
وس���ط ح���روب خ���الل مح��ل��ة االن��ت��خ��اب��ات 
الرئاسية من دون مناقشة جدية اىل أين 
عليه  ستكون  م��اذا  او  حروبها،  ذاهبة يف 

االوضاع يف االمد الطويل؟
دائما يركز الرؤساء االمريكان بعد فوزهم 
على تنفيذ وعودهم االنتخابية وهنا تسري 
الرتكيز على  باجتاه  واالع��الم  السياسات 
حتقيق تلك الوعود. فالرئيس اوباما وعد 
وافغانستان  ال��ع��راق  يف  احل���روب  بإنهاء 
وه��ذا  منهما.  االمريكية  ال��ق��وات  وسحب 
ال���وع���د ن��اب��ع م���ن ض�����رورة ق�����راءة ال���رأي 
التكاليف  على  وتركيزه  االم��ريك��ي  ال��ع��ام 
الواليات  حتملتها  ال��يت  وامل��ادي��ة  البشرية 
أصبح  ل��ذا  احل���روب.  تلك  نتيجة  املتحدة 

ت��رك��ي��ز االع����الم وم���راك���ز االحب����اث على 
اوباما  الرئيس  وع��ود  م��دى جن��اح  متابعة 
يف تعامله مع قضايا الشرق االوس��ط يف 
يتجاهل  الرتكيز  وه��ذا  اهدافها.  حتقيق 
م���ا اذا ك��ان��ت ه���ذه ال���وع���ود ق�����ادرة على 
انهاء  بعد  املنطقة  يف  االستقرار  حتقيق 

الصراعات املسلحة ام ال؟
ي���رى ك��ث��ري م��ن ال��ب��اح��ث��ني االم���ريك���ان ان 
اىل  ان��ت��ب��اه��ه��ا  وع���دم  االم��ريك��ي��ة  االدارة 
ح�����روب م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق االوس������ط هو 
كل حروبها  مع  مقارنة  شيء خطري جدا 
ال��س��اب��ق��ة. وه���ي خ��ط��رة ب��اخل��ص��وص يف 
ال��ع��راق، س��وري��ا، ليبيا،  حالة احل��رب يف 
مزجيا  تدعم  املتحدة  فالواليات  واليمن. 
خمتلفا جدا من القوات يف كل بلد وبطرق 
خمتلفة ويبدو ان اهلدف من ذلك هو منع 
وجبهة  داع���ش  مثل  املتطرفة  احل��رك��ات 
النصرة وغريهما من السيطرة االقليمية 
او القدرة على تأسيس اي شكل من اشكال 

احلكومة واملالذ.
وه����ذا اهل����دف ي��ت��س��م مب��ح��دودي��ة امل���دى، 
بعيدة  اسرتاتيجية  على  يركز  مل  انه  كما 
وادوات  االستقرار.  حتقيق  هدفها  امل��دى 
منطقة  كل  يف  الرئيسة  املتحدة  الواليات 
حرب هي مزيج من القوة اجلوية وجهود 
اىل  االسلحة  ونقل  وال��ت��دري��ب  امل��س��اع��دة 

الفصائل احمللية.  

االدارة االمريكية الجديدة وحروب 
الشرق االوسط

انسحاب بريطانيا من االتحاد األوربي وأثره على العالم العربي
قد يفتح انسحاب بريطانيا من االحتاد األوربي الباب للعديد من التغريات والتأثريات على منطقة 
الشرق األوسط برمتها، ومنها انسحاب بعض الدول من اجلامعة العربية، أو االنسحاب من جملس 
التعاون اخلليجي، أو انسالخ بعض األجزاء من الدول العربية واعالن دول مستقلة، خاصة وان هناك 
تداعيات يف بريطانيا نفسها قد تنعكس على املنطقة، منها االنسحاب الربيطاني بعد أكثر من 40 عام 
من العضوية يف االحتاد األوربي، كذلك إعالن اسكتلندا أنها سوف تنضم استفتاء ثاني لالستقالل 
عن اململكة املتحدة، ألنها ال تريد االنسحاب من االحتاد األوربي، كذلك إظهار نتائج االستطالع إن 
دوال أخرى قد تنهج نفس النهج الربيطاني باالنسحاب من االحتاد، خاصة اليت تضم أحزابا ميينية 
متطرفة مثل فرنسا وايطاليا وهولندا، ولو عدنا إىل منطقتنا العربية لوجدنا إن العديد من الظروف 

مواتية حلدوث نفس النتائج اليت حدثت يف أوربا، منها:
1-إن بعض الدول العربية أصبحت متضررة بشكل كبري من تواجدها يف اجلامعة العربية، بل وصل 
وال��دول  أمريكا  مع  باالشرتاك  تدمريها  العربية سببا يف  اجلامعة  تكون  إن  إىل  بعضها  األم��ر يف 

األوربية.
كما حصل يف احتالل العراق عام 2003، واشرتاك اجلامعة العربية بشكل كبري يف قرارات جملس 

األمن ضد العراق.

 من عام 1990 إىل 2003، كذلك دعمها حللف الناتو يف ضرب ليبيا عام 2011، وإسقاط نظام احلكم 
فيها، اشرتاكها يف احلرب ضد اليمن، وطرد سوريا من اجلامعة العربية.

ودعمها  اهلل  ح��زب  وخاصة ضد  اإلسالمية  املقاومة  على  تأمرها  ثم  هل��ا،  املؤسسني  من  أنها  مع   
وضياع  إسرائيل،  مع  للسالم  دعوتها  كذلك  إرهابية،  منظمة  اهلل  اعتبار حزب  من خالل  إسرائيل 
ألعوبة  العامل، فقد أصبحت  تاريخ  اكرب منظمة مرتشية يف  الفلسطينية، وأخريا أصبحت  احلقوق 
بيد الدول العربية الغنية كالسعودية واإلمارات وقطر، وأصبحت القرارات تتخذ على أساس تقدميك 

الرشا وليس مبادئ املنظمة.
2- بقاء العراق ضمن اجلامعة العربية قد يعرض وحدته اإلقليمية للخطر، خاصة وان بعض قومياته 
املؤثرة ترفض اعتبارها جزءا من الوطن العربي، وخاصة الكرد، حتى إن املادة الثالثة من الدستورية، 
قد نصت إن “العراق بلد متعدد القوميات واألديان واملذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال يف جامعة 
الدول العربية وملتزم مبيثاقها وجزء من العامل اإلسالمي”، إذ مل تنص صراحة بان العراق جزء من 
األمة العربية كما نصت الدساتري العراقية سابقا، بل بسبب معارضة بعض القوميات مت وضعه نص 
ال ميت صلة بني العراق والوطن العربي، كما إن مواقف اجلامعة منذ 1990، هي اغلبها ضد العراق.

حتتاج مجهورية إيران اإلسالمية يف الوقت احلاضر اىل االلتفات بعناية 
اىل  وصلت  ألنها  والدولية؛  اإلقليمية  بيئتها  يف  اجلديدة  املتغريات  اىل 
مفرتق طرق يتطلب منها تغيري قواعد اللعبة من خالل اعتماد اسرتاتيجية 

جديدة تضمن مصاحلها ومصاحل حلفائها يف الشرق األوسط، ملاذا؟
اتبعت ايران منذ سقوط نظام البعث يف العراق عام 2003 سياسة خارجية 
شرق أوسطية ميكن ان نسميها باسرتاتيجية االندفاع واالزاحة: االندفاع 
مللء الفراغ احلاصل يف بعض املناطق اهلشة واحليوية، واالزاحة بإضعاف 
تأسيس جمموعة من  السبل، فعملت على  واخذ مكانهم بشتى  اخلصوم 
التنظيمات السياسية والعسكرية التابعة هلا يف دول عدة ميكن حتريكها 
عند احلاجة للتأثري يف قرارات تلك الدول سواء يف العراق ام سوريا ام 
لبنان ام اليمن ام أفغانستان ام البحرين وبدرجة اقل يف السعودية والكويت 

وبقية دول جملس التعاون اخلليجي.
 ووص��ل االم��ر بها اىل البحث ع��ن م��واط��ئ ق��دم هل��ا يف ق��ارت��ي افريقيا 

وامريكا الالتينية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر حرصت على إيصال اصدقائها وحلفائها اىل قمم السلطة 
يف بعض البلدان، وان يكون هلا صوتا مسموعا يف إجياد احللول او خلق 
االزمات هنا أو هناك داخل املنطقة، كما لعبت دورا حامسا –حيسب هلا- 
يف الدفاع عن اصدقائها الذين واجهوا خطر السقوط، وكان دورها مهما 
من مساعدات عسكرية  قدمته  اإلرهابي مبا  داع��ش  افشال مشروع  يف 

وبشرية للحكومة العراقية يف احرج ظروفها.
التأثري  يف  مهما  دورا  اإلي��ران��ي��ة،  الثقافة  لعبت  ت��ق��دم،  م��ا  اىل  إض��اف��ة 
على الكثري م��ن ال��ن��اس خ��الل ه��ذه ال��س��ن��وات، س��واء م��ن خ��الل الربامج 
لقد  املوجهة...  االع��الم  وسائل  او من خالل  املشرتكة  والفنية  االكادميية 
جنحت اسرتاتيجية االندفاع واالزاحة االيرانية جناحا باهرا يف توسيع 
مناطق نفوذ إيران يف املنطقة، وفرضت نفسها كقوة إقليمية كربى جديرة 
فيما  حائرين،  مشدوهني  امامها  اإلقليميون  خصومها  يقف  باالحرتام، 
يضطر اعدائها الدوليون اىل اللعب وفق شروطها –يف بعض األحيان- من 
اجل تقاسم املصاحل معها او جتنب اثارتها، واصبح هلا كلمتها املسموعة 
الصراع  م��رورا مبلف  اإلره��اب  ابتداء من ملف  يف ملفات حساسة عدة 
هذه  لكن  والدولية...  اإلقليمية  التوازنات  ملف  اىل  وص��وال  إسرائيل  مع 
اىل  األخ��رية  سنوات  ارب��ع  او  الثالث  وصلت يف  االيرانية  االسرتاتيجية 
سلبية  نتائج  تفرز  وب��دأت  العليا،  اإليرانية  املصاحل  حتقيق  يف  ذروت��ه��ا 
وحلفائهما  وتركيا  السعودية  مع  املستميت  اإليراني  فالصراع  خطرية، 
خرج عن املقبول، السيما مع ذهاب هذه األطراف اىل حد انتاج تنظيمات 
متطرفة إرهابية كتنظيم داعش، واخنراطها يف صراع دموي ال يرحم يف 
البشرية  للموارد  استنزاف خطري  عليه  ترتب   ... واليمن  والعراق  سوريا 

واالقتصادية.

إيران بحاجة اىل تغيري 
اسرتاتيجيتها الدولية

د. حسني أحمد السرحان  

حمد جاسم محمد  

د. خالد عليوي العرداوي  
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من  تعاني  ال��يت  ال��ب��ل��دان  م��ن  كثري  تتجه 
االق��رتاض  العامة اىل  موازنتها  عجز يف 
ل��ي��ض��اف ك���ج���زء م���ن اي�������رادات امل���وازن���ة 
التحول  ب��ل��دان  م��ن  كثري  ماشهدته  وه��ذا 
االقتصادي يف العامل العربي ودول اوروبا 
من  االخ��ريي��ن  العقدين  خ��الل  الشرقية 
كحُلف  ملساعدتها يف حتمل  املاضي  القرن 
التحول االقتصادي. وشهد العراق تغيريا 
–مع عدم  االقتصادية  فلسفتِه  جذريا يف 
وضوحها– وأصبح يبتعد عن املركزية يف 
اىل  أق��رب  ليكون  االقتصادي  التخطيط 
آليات السوق بعد التغيري السياسي الذي 
بعد  وبالتحديد  نيسان 2003،  بعد  شهده 
توقيع اتفاق “خطاب النوايا” مع الصندوق 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  ولكن   .2004 شباط  يف 
كان ينتظر ان يتم التحول االقتصادي وان 
ومنظمات  دوال   – ال��دول��ي  اجملتمع  يقف 
اقتصادية دولية – مع العراق ليتجاوز كلفة 
مرحلة التحول اىل ان تأخذ اليات العرض 
ان  ن��الح��ظ  الصحيح،  طريقها  وال��ط��ل��ب 
احلكومات العراقية املتعاقبة مل تعمل على 
بناء اقتصاد يتضمن تنوع ايرادات املوازنة 
وعلى وفق اسس حديثة كما اكده الدستور 
التحول اىل  يتم  ان  او  لعام 2005  الدائم 
– ب��اري��س”  “ن��ادي  ان  مع  السوق  اقتصاد 
جتمع الدول الدائنة– قد عمل على جدولة 
80% من ديون العراق بعد تعهد احلكومة 

العراقية االلتزام باتفاق خطاب النوايا مع 
ال��ص��ن��دوق. وم��ع ان احل��ك��وم��ة جنحت يف 
اجلاري  اجلانب  متطلبات  تلبية  استدامة 
التشغيلي  جانبها  يف  السيما  امل��وازن��ة  يف 
)الرواتب واالعانات وتعويضات املوظفني( 
العام يف االقتصاد  كونها املصدر لإنفاق 
الصعبة  العملة  من  باالحتياطي  مستعينة 
النشاط  استدامة  على  حافظت  وبالتالي 
االق���ت���ص���ادي ن��س��ب��ي��ا ب��ال��رغ��م م���ن ح��ال��ة 
نستمر  ان  الي��ع��ين  ذل���ك  ان  اال  ال���رك���ود، 
ب��االق��رتاض ل��زرق امل��وازن��ة ب��األم��وال لسد 
توظيف  على  العمل  م��ن  الب��د  ب��ل  العجز 
القروض لتنويع مصادر ايرادات املوازنة. 

ك��ذل��ك م��ع ات��ف��اق احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة مع 
ضمان  اتفاقية  على  االم��ريك��ي  اجل��ان��ب 
القرض السيادي بقيمة مليار دوالر والذي 
الثاني  ك��ان��ون   7 يف  التنفيذ  ح��ي��ز  دخ���ل 
أن  االمريكية  للسفارة  بيان  ذك��ر   .2017
“احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة وق��ع��ت ال��ي��وم على 
إتفاقية ضمان قرض مع الواليات املتحدة 
االمريكية وهذا التوقيع هو مبثابة اخلطوة 
األوىل يف العملية اليت تتيح للعراق فرصة 
أك��رب للدخول إىل أس��واق رؤوس األم��وال 
الفساد  هو  االخ��رى  االشكالية  الدولية”. 
اخت����اذ خ��ط��وات ج��دي��ة وحقيقية  وع����دم 
مل��واج��ه��ت��ه مم��ا ي��ع��رق��ل اي ج��ه��ود ب��اجت��اه 
الفساد  ويتجلى  االق��ت��ص��ادي.  االص����الح 

يف ه����در االم�������وال امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��ج��ان��ب 
االستثماري، وبعدم سيطرة الدولة بشكل 
يؤثر  مما  احل��دودي��ة  منافذها  على  كامل 
سلبا على زي��ادة االي��رادات غري النفطية. 
ك��ذل��ك س��ي��ط��رة أط����راف س��ي��اس��ي��ة )ع��رب 
شركات( على حركة االسترياد والتصدير 
تلك  تفضل  ال  ول��ذل��ك  التجهيز  وع��ق��ود 
وزراع����ة حملية  ن��ش��وء صناعة  االط����راف 
ام���ام س��ي��اس��ات احلمائية  وت��ق��ف ع��ائ��ق��ا 
وم��اي��رتت��ب  املستهلك  ومح��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
على ذلك من خروج للعملة الصعبة وتأثحُر 

االحتياطي يف البنك املركزي تبعا لذلك.
ه���ذه االش��ك��ال��ي��ات الت��وص��د ال��ب��اب ام��ام 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ق��ري��ب��ة ج����دا من 
قضائها على االرهاب. بل جتعل احلكومة 
االشكاليات  تلك  جت���اوز  مسؤولية  ام���ام 
وال���ع���م���ل ب��ش��ك��ل ج�����دي ع���ل���ى ت��ص��ح��ي��ح 
باهليكل  امل��رت��ب��ط��ة  اهليكلية  االخ���ت���الالت 
االن���ت���اج���ي وال���س���ري يف ط���ري���ق ال��ت��ن��م��ي��ة 
اجملال.  هذا  يف  القروض  من  واالستفادة 
االنفاق  ادارة  ال��رش��د يف  م��ن  الب��د  كذلك 
ال��ع��ام م��ع اول��وي��ة تقديم خ��دم��ات الصحة 
القروض جتاه  وتوجيه  والتعليم،  والرتبية 
بناء البنى التحتية اليت متثل العامل املهم 
لتحفيز النشاط االقتصادي، وجتاوز حالة 
سوء ادارة االنفاق العام إلبعاد شبح نقص 
السيولة الذي اليقل خطورة عن االرهاب.

الحكومة العراقية واالقرتاض
االشكاليات السياسية تعيق االصالح 

االقتصادي

سياسات تصحيح االسعار ومعضلة النفط الصخري
شهدت ديناميكيات اسواق الطاقة العاملية مؤخرًا حتوالت هيكلية خطرية زادت من تذبذب مستويات 
االسعار، خصوصًا مع صعود النفوط غري التقليدية اىل صدارة املشهد النفطي العاملي. كانت البداية مع 
انتعاش انتاج النفوط غري التقليدية وبدائل الطاقة بشكل كبري انعكاسًا لتحسن اسعار النفط ومالمسة 

عتبة 150 دوالر للربميل قبل اندالع االزمة املالية العاملية عام 2008.
اال ان انهيار اسعار النفط نتيجة تدهور مستويات الطلب العاملي على النفط ابطء من وترية منو معدالت 
انتاج املصادر املنافسة للنفط التقليدي مع انهيار االسعار لقرابة 30 دوالر للربميل عام 2009. مع ذلك 
استأنفت اسعار النفط صعودها مع تعايف االقتصاد العاملي بفعل تسارع وترية النمو يف االقتصادات 
الطلب على  زي��ادات كبرية يف معدالت منو  ولد  االمريكية، مما  املتحدة  والواليات  الصاعدة والصني 
لغاية  كذلك  وبقيت  للربميل  دوالر  لألسعار المست 115  معدالت جديدة  باجتاه  دفعت  اخلام  النفط 

العام 2014. 
الرئيس  إذا ما وضع  القادمة، تراجعًا ملحوظًا  القليلة  النفط اخلام، خالل االشهر  قد تشهد اسعار 
واليت  التنفيذ،  موضع  االنتخابي  برناجمه  وردت يف  اليت  النفطية  ترامب سياسته  دونالد  االمريكي 
تتضمن الغاء التوقيع االمريكي على اتفاقية املناخ اليت اقرها اوباما، والغاء مجيع القوانني والتشريعات 
الفدرالية اخلاصة باحلد من التنقيب عن النفط وفتح املياه االمريكية للتنقيب بعد ان منع اوباما احلفر 

التشريعات  مع وقف  الشمالي.  القطب  االمريكية يف  املساحة  بنحو %98 من  تقدر  مائية  يف مساحة 
اخلاصة مبنع استخدام تقنيات التكسري اهليدروليكي يف بعض الواليات والغاء اي قوانني تعيق انتاج 
الفحم االمريكية عرب فرض ضريبة مقدارها %155 على  تنشيط صناعة  الوقود االحفوري. واخريًا 
النفط املستورد اىل امريكا واليت سيكون هلا تأثري مباشر على اسواق النفط العاملية كونها ستحفز على 
انتاج املزيد من النفط والغاز الصخري مما سيؤدي اىل اخنفاض الطلب االمريكي على الواردات من 
النفط اخلفيفة بينما سيزداد الطلب االمريكي على النفط الثقيلة، االمر الذي سيولد مصاعب كبرية 
امام الدول العربية املنتجة للنفط اخلفيف ويف مقدمتها السعودية والعراق واجلزائر للبحث عن اسواق 
جديدة عوضًا عن السوق االمريكية اليت ستصل قريبًا اىل مرحلة االكتفاء الذاتي من النفط اخلفيفة .
وتولد تلك احلقائق لدى االسواق شعورًا بأن اجلهود اليت تقودها منظمة أوبك خلفض اإلنتاج بنحو 1.8 
مليون برميل يوميا بهدف امتصاص فائض اإلنتاج غري كافية، نظرًا ملا سيولده تعايف االسعار من زيادة 
يف أنشطة احلفر بالواليات املتحدة وغريها من البلدان. ويشكل االرتباط بني اسعار النفط التقليدي 
اخفقت  النفطية، فقد  البلدان  القرار يف  يؤرق صناع  مأزقًا جديدًا  الصخري  النفط  انتاج  ومعدالت 
الدبلوماسية النفطية يف حتقيق التوازن املطلوب يف سوق الطاقة العاملي عرب امتصاص ختمة املعروض 

النفطي والوصول اىل سعر عادل للنفط اخلام.

الشك ان فوز ترامب يف االنتخابات الرئاسية االمريكية، شكل صدمة كبرية 
ترامب مشلت  قبل  من  اعالمية  تصرحيات  سبقتها  وانه  للكثريين السيما 
حمطات اقتصادية وسياسية هامة، عدها البعض تغيري واضح يف سياسة 
وهي  قبل،  م��ن  املتبعة  االيدولوجية  يف  جلي  وحت��ول  االقتصادية،  ام��ريك��ا 
اذ  فعاًل  ماحصل  وهذا  الداخل،  اىل  واالنكفاء  احلمائية  للسياسة  التحول 
وقع الرئيس االمريكي دونالد ترامب مذكرة إنهاء مشاركة بالده يف اتفاقية 
اوباما  ب��اراك  ادارة سلفه  اليت خاضت  اهل��ادئ  احلر عرب احمليط  التبادل 
االتفاقية  وقعت   ،2015 والعام  سنوات،  استمرت  شاقة  مفاوضات  بشأنها 
آسيا واحمليط  بلدا من   12 للصني  املتنامي  للنفوذ  موازنا  ثقال  تعترب  اليت 

اهلادي متثل 40% من االقتصاد العاملي.
أجنيال  األملانية  املستشارة  نائب  جابرييل  زجيمار  ص��رح  أخ��رى  جهة  من 
مريكل إن الصناعة األملانية ستستفيد من أي فرص للتجارة يف آسيا وأمريكا 
الرئيس  وقع  بعدما  األمريكية  التجارية  احلماية  سياسة  تتيحها  اجلنوبية 
األمريكي دونالد ترامب أمرا بانسحاب بالده من اتفاق جتارة الشراكة عرب 

احمليط اهلادي.
ويتوقع أحدث استطالع للرأي تباطؤ النمو إىل 2.2 باملئة مقابل 3.5 باملئة 
يف الربع الثالث من هذا العام، كما يتوقع خرباء االقتصاد أنه على مدار عام 
2017 سيحقق االقتصاد معدل منو سنوي بني 2.1 و2.5 باملئة لكل ربع بزيادة 
النمو  التوقعات السابقة، وبلغ متوسط توقعات معدل  0.1 نقطة مئوية عن 
الدولي رسالة مشجعة لالدارة  النقد  باملئة. وجه صندوق  بأكمله 2.3  للعام 
االمريكية املقبلة من خالل املراهنة على خطة دونالد ترامب النعاش امليزانية 
اليت ستحفز االقتصاد االمريكي مع التحذير من اية نزعة “محائية”، وقبل 
مخسة ايام من تولي ترامب مهامه، رفعت توقعات النمو الكرب اقتصاد يف 
العامل بنسبة 0.1 باملئة هلذا العام )2.3 باملئة( وب 0.4 باملئة لعام 2018 )2.5 
باملئة( مقارنة بتوقعات نشرت قبل ثالثة اشهر، حبسب تقرير صندوق النقد 

الدولي حول الظرف االقتصادي العاملي.
املكونات  لصناعة  شركة  أك��رب  لفوكسكون  التنفيذي  الرئيس  ص��رح  كما 
إلنتاج  مصنع  إن��ش��اء  ت��درس  الشركة  إن  ج��و  ت��ريي  ال��ع��امل  يف  اإللكرتونية 
مليارات  أكثر من سبعة  باستثمارات  املتحدة  الواليات  العرض يف  شاشات 

دوالر
اال ان التساؤل الذي من املمكن ان يطرح هنا، هو مدى امكانية جناح هذه 
االسرتاتيجيات، او بعبارة أخرى ماهي الضمانات الكفيلة بتحقيق ذلك، وهل 
ان تقليص او ختفيض الضرائب واللوائح التنظيمية او الدعم احلكومي كفيل 
لوحده بذلك، ومع كل هذا يرى البعض ان هكذا سياسات قد تضعف من 
قوة امريكا ال ان تقويها والسبب يف ذلك ان السياسات احلمائية قد تزيد 
ال��دوالر وهذا ماخيشاه الكثري من االقتصاديني، اذ قد يؤدي ذلك  من قوة 
اىل ارتفاع اسعار السلع االمريكية املصدرة للخارج، او ان يساهم يف عزل 

الواليات املتحدة عن العامل. 

عصر نهاية الرأسمالية 
يف امريكا

د. حسني أحمد السرحان 

د. حيدر حسني آل طعمة 

اقتصاد وتنمية

إيهاب علي النواب 
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من املعروف حقًا ما للمرجعية الدينية 
من دور مهم يف حياة املسلمني، السيما 
من خالل  وذل��ك  البيت؛  اه��ل  اتباع  من 
تكون  ال��يت  املعنوية  للسلطة  امتالكها 
أعلى من السلطة املادية، فهي غالبًا ما 
تربط اإلنسان يف هذه احلياة مبصريه 
األخروي، وتدفع به لبناء حياة يسودها 
كل ما هو خري واالبتعاد عن كل ما هو 
شر يف مجيع جماالت احلياة، حتى يحُعد 
اآلخروية  للحياة  األساس  مبثابة حجر 

ما بعد املوت.
وم���ن اب����رز ه���ذه اجمل����االت ه��و اجمل��ال 
االق���ت���ص���ادي، ح��ت��ى اخ����ذ يحُ���َع���رب عنه 
دور  من  له  ملا  وذل��ك  احلياة”،  ب�”عصب 
مهم يف تسيري احلياة البشرية وإضفاء 
ط��اب��ع ال��رف��اه��ي��ة وال��س��ع��ادة ف��ي��ه��ا، من 
خالل استثمار املوارد الطبيعية من قبل 

اإلنسان وبالشكل األمثل.
 أي أك��ث��ر ن��ف��ع ب��أق��ل ال��ت��ك��ال��ي��ف، لسد 
ح��اج��ات اإلن��س��ان امل��ت��زاي��دة، م��ن دون 
وت��ق��ت��ري، إذ يف ح���ال���ة ع��دم  إس�����راف 
اإلس��راف  وشيوع  باالقتصاد  االهتمام 

أو التقتري.
امل����وارد  اس��ت��ن��زاف  إىل  إم���ا  سيفضي 
بشكل أس��رع وه��ذا ما ي��ؤدي إىل عدم 
حتقق العدالة يف الرفاهية بني األفراد 
س���واء م��ا ب��ني ج��ي��ل م��ع��ني أو األج��ي��ال 

املتالحقة. 

يكون  أال  ينبغي  ب���امل���وارد  ف��االق��ت��ص��اد 
بالشكل الذي يؤدي إىل حتقيق التقتري 
إشباع احلاجات، ويف  والبخل مع عدم 
الوقت نفسه ال يكون هو إنفاق كل ما يف 
اجليب مع عدم مراعاة حقوق األجيال 

األخرى.
ففي ظل سوء إدارة االقتصاد، سواء من 
الدولة، ستزداد  قبل  أو من  الفرد  قبل 
مشاكل احلياة من سيء إىل أسوء، من 

فقر وظلم وسرقة وابتزاز...إخل.
السلطة  امل��رج��ع��ي��ة مت��ث��ل  دام����ت  وم����ا 
امل��وص��ل��ة م��ا بني  امل��ع��ن��وي��ة وه���ي األداة 

الدنيا واآلخرة.
 فمن باب أوىل أن تسعى لبناء احلياة 
ال��دن��ي��ا وب��ال��ش��ك��ل ال���ذي ي��ت��الءم م��ع ما 
خمطط له يف اآلخرة، فاملرجعية لديها 
ال��ق��درة ال��ك��ب��رية وامل���ؤث���رة ع��ل��ى تفعيل 
السلطة  م���ن  أك����رب  ب��ش��ك��ل  االق���ت���ص���اد 
اندماج  حصل  وإذا  احلكومية،  امل��ادي��ة 
ما بني السلطة املادية واملعنوية، عندئًذ 
له،  مرتبة  أعلى  االقتصاد يف  سيصبح 
وهذا ما حصل يف التأريخ عند حكومة 
أب��ي ط��ال��ب)ع(،  بن  املومنني علي  أم��ري 

حيث مت القضاء 
والشواهد كثرية اليت تؤكد الدور الكبري 
احل��ي��اة،  اغ��ل��ب جم���االت  يف  للمرجعية 
على  وسأقتصر  االق��ت��ص��اد،  فيها  مب��ا 

حادثتني:

ض���رب  يف  امل���رج���ع���ي���ة  دور  األوىل 
حصلت  عندما  االحتكارية،  الشركات 
التبغ اليت قامت  ث��ورة  أو  التنباك  ث��ورة 
امل��ل��ك  م��ن��ح  ح���ني  1890م،  س��ن��ة  ب��ع��د 
بيع  حق  ش��اه،  الدين  ناصر  القاجاري، 
شركة  لصاحل  إي���ران  يف  التبغ  وش���راء 
بريطانية. وكان حنو 20% من اإليرانيني 

يعملون يف قطاع التبغ.
اح��ت��ك��ار  إىل  االت���ف���اق���ي���ة  أدت  وق����د   

الربيطانيني هلذا القطاع.
ال��ث��ان��ي��ة ه��ي ف��ت��وى امل��رج��ع��ي��ة باجلهاد 
ض��د ال��زم��ر االره��اب��ي��ة، ال��يت أصدرها 
السيد علي السيستاني يف عام 2014، 
العراق واملقدسات وحترير  للدفاع عن 
ومن  فاملرجعية  الدواعش،  من  أراضيه 
اجلهود  تكاتف  إىل  أدت  فتواها  خالل 
والوقوف صفًا واحد بوجه العدو وإبعاده 

عن البلد.
اخ����ريا، الب���د م��ن ال��ق��ول ان���ه يف ح��ال 
وممتنعة  األيدي  مكتوفة  املرجعية  بقاء 
عن اخل��وض يف زي��ادة وع��ي اجلماهري 
قيادتها  وع���دم  وأه��م��ي��ت��ه،  ب��االق��ت��ص��اد 
ال��ش��ع��ب حن���و ب��ن��اء ح��ك��وم��ة واق��ت��ص��اد 
االجتماعي  األم��ن  حتقيق  على  قادرين 
والغذائي، فإنها سوف تتعثر يف حتقيق 
م��ا ت��روم��ه يف احل��ي��اة الدنيا ورمب���ا يف 
احل���ي���اة األخ����رى-اي����ض����ا- ول����ن ت���ؤدي 

أمانتها بالشكل املطلوب. 

املرجعية ودورها يف تفعيل 
االقتصاد العراقي

تمكني القطاع الخاص وتحديات مناخ االعمال يف العراق
واالجنيب على حد  متاحة لالستثمار اخلاص احمللي  بإمكانات وفرص كربى  العراقي  االقتصاد  يتمتع 
سواء، اال ان مستويات االستثمار احنسرت بشكل ملحوظ خالل السنوات االخرية بسبب مجلة من العوامل 
اليت تعيق تطور مناخ االعمال وتبدد فرص التقدم والرفاه يف البلد. وقد نظم املركز عدد من املسوحات 
مشلت أكثر من120 من قادة األعمال يف العراق، بهدف الوصول إىل تفهم أفضل للمشاكل اليت تواجههم 
العراق، من  العراق، ومشلت هذه املسوحات رجال أعمال من كافة أحناء  عند ممارسة أعماهلم داخل 
أربيل وبابل وبغداد والبصرة وكركوك والنجف والسليمانية، إضافة إىل بعض أرباب األعمال واملستثمرين 
املقيمني يف األردن. وقد مت تصنيف أبرز التحديات اليت تعيق تطور القطاع اخلاص ومنو استثماراته يف 

البلد اىل ثالث شعب وكما يلي:
اواًل: - احلاجة إىل إصالح قانوني وتنظيمي

تشريعي  إص��الح  إىل  البلد  حاجة  على  االعمال  رج��ال  من  املختارة  اجملموعة  مناقشات  معظم  رك��زت 
وتنظيمي كوسيلة لتحقيق الدفعة األوىل لنمو االقتصاد العراقي وجذب االستثمارات االجنبية اليه. ورغم 
أن تعبري اإلصالح التشريعي قد أصبح التعبري األكثر استخداما يف جمال التنمية، فقد مت التوسع يف 
معناه حبيث أصبح يعين اإلصالح الذي يشمل تطوير التشريعات واللوائح وتعميقها وتفعيلها وتنفيذها 

بوسائل عادلة ومتجانسة. 

ثانيا:- تفشي مظاهر الفساد املالي واالداري: تزايدت خالل السنوات املاضية معدالت الفساد واحملسوبية 
يف العراق بشكل مذهل نتيجة لضعف الرقابة والقانون رغم تعدد املؤسسات اخلاصة مبكافحة الفساد. 
وقد أشار املشاركون يف مناقشات اجملموعة املختارة إىل ضرورة مواجهة احلكومة العراقية هلذه الظاهرة 
اخلطرية وبشكل حقيقي وبوسائل فعالة. وهو نفس ما أكدته نتائج املسوحات اليت متت يف هذا اجملال 
العراق  أن )87%( من أصحاب األعمال يف  الدولية اخلاصة  العراق، فقد وجد مركز املشروعات  على 
يعتقدون أن الفساد هو مشكلة ضخمة تواجهها البالد، وقدر )53%( من املشاركني يف املسح أن الفساد 
يضيف أكثر من )20%( إىل تكلفة ممارستهم لنشاطاتهم، بينما أشار )30%( منهم إىل أن تكلفة الفساد 

قد تزيد على )30%( من تكلفة ممارستهم ألعماهلم. 
ثالثا:- تنمية قدرات القطاع اخلاص

أشار املشاركون يف مناقشات اجملموعة املختارة إىل ضرورة حتقيق اإلصالح يف جماالت أخرى، حتى 
ميكن تنشيط التنمية االقتصادية وإتاحة مناخ مناسب للقطاع اخلاص يشجعه على النمو وخلق فرص عمل. 
ذلك أن االفتقار إىل رأس املال لدى القطاع اخلاص، وارتفاع أسعار الفائدة للقروض املقدمة للمشروعات 
الصغرية واملتوسطة، واليت تصل يف كثري من األحيان إىل قرابة 20% دفع أصحاب املشروعات واألعمال 

إىل مطالبة احلكومة بالقيام بدور أكرب لتوفري التمويل الالزم هلذه املشروعات. 

التزال قضية غسيل االموال حتظى بأهمية كبرية لدى اجلميع سواء كانوا 
اقتصاديني او سياسيني او قانونني او حتى لدى املواطن العادي يف اجملتمع، 
اجلرمية،  باقتصاد  مايعرف  او  االس��ود  االقتصاد  اوج��ه  اح��دى  متثل  فهل 
ومبثابة الغطاء لعملية الفساد، السيما وان طبيعة االقتصاد العاملي احلالية 

هي ذات نزعة رأمسالية مالية اكثر من كونها نزعة رأمسالية انتاجية.
وان االنتشار السريع لالقتصاد الرقمي والتكنولوجيا ساعد يف تطور هذه 
الظاهرة فضال عن دور العوملة واملؤسسات املالية واملصرفية اليت ساهمت 
يف استفحال وتطور ظاهرة غسيل االم��وال، اذ قّدر رئيس االحتاد الدولي 
 3 بنحو  سنويا  املغسولة  األم��وال  العرب جوزيف طربية حجم  للمصرفيني 
العاملي  الناتج  يقل عن 5% من إمجالي  ال  ما  تعادل  وأنها  دوالر  تريليونات 
و8% من حجم التجارة الدولية. من جهتها زادت البنوك العاملية خالل األعوام 
الثالثة املاضية متوسط إنفاقها على إجراءات مكافحة غسيل األموال بنسبة 
إنرتناشيونال  كي.بي.إم.جي  مؤسسة  اليوم  نشرتها  دراس��ة  وأش��ارت   .%58
للدراسات االقتصادية واملراجعة احملاسبية ومشلت 224 بنكًا يف 55 دولة إىل 
أن كبار مسؤولي البنوك بالعامل أصبحوا أكثر تركيزًا على إجراءات مكافحة 
غسيل األموال. وأضافت الدراسة أن اإلنفاق على مكافحة غسيل األموال زاد 
يف أمريكا الشمالية بنسبة 71% ويف الشرق األوسط وأفريقيا بنسبة %70. 
بنسبة  األم��وال  إج��راءات مكافحة غسيل  نفقات حتسني  زادت  روسيا  ويف 
60% ويف أمريكا الوسطى واجلنوبية بنسبة 59% ويف أوروبا بنسبة 58% ويف 
آسيا بنسبة 37% وأشارت الدراسة إىل أن نسبة كبار املسؤولني الذين يبدون 
اهتمامًا مباشرًا بإجراءات مكافحة غسيل األموال بلغت خالل العام احلالي 
71% مقابل 61% خالل 2000، حيث أصبح االلتزام مبعايري مكافحة غسيل 
البنوك مبا يف ذلك أعضاء  املسؤولني يف  كبار  أولويات  األم��وال على رأس 
جملس املديرين. وعامليا تعتزم سنغافورة رفع احلد األقصى لغرامة غسيل 
األموال ومتويل اإلرهاب حنو عشرة أضعاف قيمتها احلالية لتصبح مليون 
دوالر سنغافوري )600 ألف دوالر أمريكي(. تباينت آراء اخلرباء القانونيني 
واالقتصاديني بشأن أهداف وجدوى التعديل الذي أجرته احلكومة املصرية 
مؤخرا على بعض أحكام قانون مكافحة غسل األم��وال، حبيث يتسع نطاق 
عمل وحدات مكافحة غسيل األموال ليشمل مكافحة جرائم متويل اإلرهاب.

ان أهم ماميكن ذكره هنا، هو هل ستنجح هذه الدول لنخفيف حدة انتشار 
غسيل االموال داخل اقتصاداتها، السيما دول اخلليج بالذات، كون ان اكثر 
شبهات غسيل االموال مرتبطة دائمًا بالطبقات احلاكمة والسياسيني، وهنا 
نكون امر قد يبدو حمريًا، فمثل هؤالء قد الميكن ردعهم او مواجهتهم بسبب 
طبيعة االنظمة السياسية يف هذه الدول وبالتالي كل مايثار ويصاغ من قوانني 
بطبيعة  وال��ذي  ه��ؤالء،  لن متس من هم على شاكلة  كونها  بالفشل،  ستبوء 

احلال سيكونون حمميني ويف منأى عن احلساب والرقابة. 

غسيل االموال فساد 
اقتصادي ام سياسي؟

حامد عبد الحسني الجبوري 

اقتصاد وتنمية
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ترجماتترجمات

األول  أك��ت��وب��ر/ت��ش��ري��ن  - يف  ك��م��ربي��دج 
املاضي، صدمت رئيسة الوزراء الربيطانية 
استهانت  عندما  الكثريين  م��اي  ت��ريي��زا 
كنت  “إذا  وقالت  العاملية.  املواطنة  بفكرة 
“فأنت لست  العامل”،  مواطن  بأنك  تعتقد 

مواطنا يف أي بلد”.
والتنبيه  للسخرية  بيانها  ت��ع��رض  ف��ق��د 
املعلقني  املالية وم��ن  م��ن وس��ائ��ل اإلع���الم 
ال��ل��ي��ربال��ي��ني. ق��ال هل��ا أح��د احملللني “إن 
من����وذج امل��واط��ن��ة األك��ث��ر ف��ائ��دة يف ه��ذه 
األي����ام”، “ه��و من���وذج م��ك��رس ليس فقط 
ل��ص��احل س��ك��ان ب��ريك��ش��اي��ر، ول��ك��ن هل��ذا 
ال��ك��وك��ب”. ووص��ف��ه اخل��ب��ري االق��ت��ص��ادي 
بأنه حتول “غري ليربالي”. واتهمها باحث 
بالتربؤ من قيم التنوير وحذر من “أصداء 

عام 1933” يف خطابها.
أن���ا أع��ل��م ك��ي��ف ي��ب��دو “امل���واط���ن ال��ع��امل��ي”: 
أرى منوذجا مثاليا يف كل مرة أقف فيها 
أمام مرآة. لقد نشأتحُ يف بلد، وأعيش يف 
بلد آخ��ر، وأمح��ل ج��واز سفر كل منهما. 
وعملي  العاملي،  االقتصاد  عن  أكتب  أن��ا 
معظم  أقضي  بعيدة.  أماكن  إىل  يأخذني 
الوقت يف بلدان أخرى أكثر مما أفعل يف 

أي دولة تعرتف بي كمواطن.
معظم زمالئي املقربني يف العمل مولودون 
يف اخل�����ارج أي���ض���ا. أن����ا ال��ت��ه��م األخ��ب��ار 
احمللية  جريدتي  تبقى  حني  يف  الدولية، 

ال��ري��اض��ة،  يف  األس��اب��ي��ع.  م��ع��ظ��م  مغلقة 
بلدي،  أي معلومات عن فرق  ليست لدي 
القدم يف  كرة  بفريق  كبري  لكنين معجب 

اجلانب اآلخر من احمليط األطلسي.
وق����د أث����ار ت��ص��ري��ح م����اي ض��ج��ة ك��ب��رية. 
ٍان�����ه حي���ت���وي ع��ل��ى احل��ق��ي��ق��ة األس��اس��ي��ة 
- ع���دم االك�����رتاث ال����ذي ي��ش��ري ب��وض��وح 
وسياسية  مالية  كنخبة  أبعدنا،  أننا  إىل 
وت��ك��ن��وق��راط��ي��ة يف ال���ع���امل، أن��ف��س��ن��ا عن 

مواطنينا وفقدنا ثقتهم.
لنبدأ أوال باملعنى احلقيقي لكلمة “مواطن”. 
عرف  االجنليزية  للغة  أكسفورد  قاموس 
م���واط���ن “ك��ش��خ��ص ق��ان��ون��ي أو م��واط��ن 
ينتمي لدولة أو أمة”. وبذلك فان املواَطنة 
أو  تفرتض تأسيس كيان سياسي -”دول��ة 
أمة”- يكون املرء عضوا فيها. الدول لديها 
العامل  لكن  السياسية،  األنظمة  هذه  مثل 

ال ميلكها.
ل��ق��د اع����رتف أن���ص���ار امل���واَط���ن���ة ال��ع��امل��ي��ة 
احل��ريف.  املعنى  ي��درك��ون  ال  أنهم  بسرعة 

فهم يفكرون على حنو جمازي. 
جمال  يف  التكنولوجية  ال��ث��ورات  وجت��م��ع 
مواطنني  االقتصادية  والعوملة  االتصاالت 
من دول خمتلفة، كما يقولون. وألن العامل 
أص��ب��ح ص���غ���ريا، ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��م��ل م���ع أخ��ذ 
واىل  االع��ت��ب��ار.  بعني  العاملية  التداعيات 
هويات  ذل���ك، حن��ن مجيعا حنمل  ج��ان��ب 

متداخلة ومتعددة. لكن املواَطنة العاملية ال 
تعين التغاضي عن املسؤوليات الدقيقة أو 

الوطنية.
كل شيء جيد وعلى ما يرام. لكن ماذا يفعل 
املواطنون العامليون حقا؟، تستلزم املواَطنة 
التفاعل والتشاور مع املواطنني  احلقيقية 
املشرتك.  السياسي  اجملتمع  يف  اآلخرين 
وهذا يعين إخضاع صناع القرار للمساءلة 
هذا  يف  السياسية.  احلياة  يف  واملشاركة 
والوسائل  الغايات  ح��ول  أف��ك��اري  النهج، 
املرغوبة تواجه وختترب زمالئي املواطنني.

فاملواطنون العامليون ليست لديهم حقوق أو 
مسؤوليات مماثلة. ال أحد مسؤول عنهم، 
وليس هناك احد منهم جمبور على تربير 
يشكلون  فهم  األح���وال،  أحسن  نفسه. يف 
التفكري  ذوي  م��ن  أف����راد  م��ع  جمتمعات 
املماثل من بلدان أخرى. نظراؤهم ليسوا 
“مواطنون  ولكنهم  مكان  كل  يف  مواطنني 
عامليون” عينوا أنفسهم كمواطنني عامليني 

يف بلدان أخرى.
وبطبيعة احلال، ميكن للمواطنني العامليني 
الوصول إىل أنظمة سياسية داخلية لنشر 
انتخاب  يتم  لكن  خ��الهل��ا.  م��ن  أف��ك��اره��م 
امل��م��ث��ل��ني ال��س��ي��اس��ي��ني خل���دم���ة م��ص��احل 
كما  مناصبهم.  يف  وضعهم  ال��ذي  الشعب 
تهدف احلكومات الوطنية إىل البحث عن 

املصاحل الوطنية.

املواطنون العامليون واملتهربون 
القوميون

هل يخوض الغرب اليهودي املسيحي حربا عاملية ضد اإلسالم؟
لنا إن اإلس��الم، وليس فقط اإلسالم السياسي  الذين ظلوا يقولون  �� اآلن، البد أن أولئك  نيويورك 
الواليات  رئيس  أن  الواضح  فمن  بالرضا:  يشعرون  الغربية،  للحضارة  قاتال  تهديدا  ميثل  الثوري، 
املتحدة وكبار مستشاريه يتفقون معهم يف الرأي. ففي تغريدة له على موقع تويرت يقول اجلنرال مايك 
فلني مستشار األمن القومي يف حكومة الرئيس دونالد ترامب: “اخلوف من املسلمني شعور عقالني”. 
ح ستيفن بانون، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة بريتبارت نيوز اليمينية املتطرفة، وهو كبري  كما َصرَّ
احملللني االسرتاتيجيني لرتامب وعضو جملس األمن القومي، بأن الغرب “اليهودي املسيحي” خيوض 

حربا عاملية ضد اإلسالم.
وقد وعد ترامب بوضع “أمريكا أوال”، وهو شعار مستعار من االنعزاليني األمريكيني يف ثالثينيات 
املعادين  ليندنبريج من أشهر  أبرز املتحدثني بامسهم الطيار تشارلز  العشرين، والذين كان  القرن 
املتحدة إىل حرب مع هتلر،  الواليات  والليرباليني مسؤولني عن جر  اليهود  اعترب  والذي  للسامية 
الرجل الذي نال إعجابه. كان ليندنبريج يعتقد أننا “لن حنظى بالسالم واألمن إال ما دمنا حنرس 

أنفسنا ضد اهلجمات من ِقَبل أعداء أجانب وضد الضعف الناجم عن االختالط بأجناس أجنبية”.
وعلى هذا فإن العنصرية تدخل يف تكوين احلمض النووي لشعار “أمريكا أوال”. ولكن هل تشبه وجهات 
البيت األبيض، معاداة السامية يف ثالثينيات  النظر يف ما يتصل باإلسالم، واليت ترتسخ اآلن يف 

حتديث  على  ببساطة  وترامب  وفلني،  بانون،  يعمل  وهل  األشكال؟  من  شكل  بأي  العشرين  القرن 
حتيزات قدمية، وهل أحلوا جمموعة من الساميني حمل جمموعة أخرى؟

رمبا إىل جانب اجملموعة األخرى وليس حملها. فقد بدا فشل ترامب يف ِذكر اليهود أو معاداة السامية 
يف كلمته مبناسبة يوم ِذكرى احملرقة غريبا بشكل واضح. ومل مير التحذير الذي أطلقه خالل محلته 
لتقويض  أنه جزء من مؤامرة عاملية  ال��ذي زعم  بارزين مثل ج��ورج س��وروس،  يهود  االنتخابية ضد 

أمريكا، دون أن يلحظه أحد.
ومع ذلك، هناك بعض االختالفات الواضحة بني الثالثينيات وعصرنا احلالي. فلم تكن هناك حركة 
ثورية بني اليهود آنذاك ترتكب فظائع باسم الدين اليهودي. ومل تكن هناك أي دولة ذات أغلبية يهودية 

تعادي الغرب.
بيد أن أوجه التشابه بني معاداة السامية آنذاك ووقتنا احلالي صارخة. وأحد األمثلة الكاشفة هنا 
ِعرقية”  بوصفهم “جرثومة  اليهود  العدو. فقد حتدث هتلر عن  بيولوجية يف تصوير  لغة  استخدام 
سامة. وكان عنوان أحد الكتيبات النازية اليت وحُزَِّعت على نطاق واسع “اليهود كطفيلي عاملي”. وقد 
حتدث فرانك جافين، وهو شخصية نافذة يف دوائر ترامب القومية الِعرقية عن املسلمني باعتبارهم 

نوعا من “النمل األبيض”، الذي جيوف بنية اجملتمع املدني وغريه من املؤسسات”.

تواجه  املتحدة  الواليات  أن  يبدو  ترامب،  دونالد  الرئيس  عهد  يف   - لندن 
حكومة حيركها الغرور بشكل غري عاد. بل أسوأ من ذلك: يف الشهر األول 
من واليته، يظهر أن ترامب يعمل على تعزيز احلكم عن طريق الرتكيز على 

اهلوية.
وتعكس الفوضى السائدة اآلن على الساحة السياسية األمريكية ذلك. كما 
تستند السياسات إىل “حقائق بديلة” وإىل أساطري ترامب اخلاصة باعتباره 
مليئة  السابقة  قصته  أن  من  الرغم  )على  أعمال صريح  ورج��ل  مليارديرا 
بالثغرات(. وأصبح اجلهل بالقانون عذرا خلرقه ولتبين سلوك مشكوك فيه 
أخالقيا، مثل دعوة ترامب للرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إىل منتجعه 
مارا الغو، أو مهامجة سلسلة املتاجر نوردسرتوم إليقافها عرض منتجات 
تويرت  بالتغريد عرب  ترامب هجومه  )أع��اد  إيفانكا.  بابنته  املوضة اخلاصة 
على الشركة من حساب بوتوس الرمسي، وقام مستشاره كيليان كونواي ببث 

عرض إيفانكا على التلفزيون الوطين(.
تكون حمكومة  م��ا  ع��ادة  ال��يت  التجارية،  األع��م��ال  أن  املستغرب  م��ن  ليس 
بالغرور املطلق، تحُِعد اسرتاتيجيات للتعامل مع حاجز التغاريد الرئاسية. يف 
كل األحوال، مل يكن نوردسرتوم هدف ترامب األول )على الرغم من أنه كان 
أول اجملمعات التجارية الكربى اليت ارتفعت أسهمها ذلك اليوم(. يف الواقع، 
رَب العديد من الشركات على اختاذ موقف حازم من ترامب، ومن أوامره  جتحُ
التنفيذية الالحمدودة واملثرية للجدل، ومن السياسيني الذين يساندونه يف 

كل شيء. هذا يؤشر أن السلوكات واألعمال لن تبق كاملعتاد.
ومن املفارقات أن هذه البيئة اجلديدة الغريبة تعكس جزئيا خلفية األعمال 
فريق  بواسطة  اخل��اص��ة  تشغيل شركته  ت��رام��ب  اع��ت��اد  ب��رتام��ب.  اخل��اص��ة 
صغري، مت اختيارهم بناء على معايري خاصة به. كانت جناحاته وإخفاقاته 
خاصة به. فقد متكن من اختيار ما ينبغي حجبه عن الرأي العام، ومتكن من 

بيع ما حيب الناس شراءه، على مسؤولية املشرتي.
أما وظيفته احلالية فهي قصة خمتلفة. بقدر ما يرغب ترامب يف االدعاء بأنه 
وحده ميكنه إصالح الواليات املتحدة، لكن احلقيقة هي أن احلكومة معقدة 
للغاية فهي مؤسسة ال يستطيع شخص واحد إدارتها بإصدار األوامر. كما 
ال يستطيع أن خيرتع معايري أدائه اخلاصة -السيما إذا كان ترامب يفضل 
انعكاسا سيئا  وستكون إلخفاقاته  واخل��ربة.  املعرفة  على  الشخصي  ال��والء 
العامل.   بأكملها- كما سيعاني منها معظم  البالد  ليس عليه وح��ده: بل على 
لكن هناك بعض القواسم املشرتكة بني إدارة األعمال وإدارة البالد. يف كل 
من اجملالني، يتعني على القادة أن يعملوا ملصلحة اجملتمع ككل، وليس فقط 
لدوائرهم اخلاصة، سواء الناخبني أو املساهمني. فاملبادئ األساسية إلدارة 
العمل جيدا -مبا يف ذلك الشفافية والنزاهة واملوثوقية والثقة والشرعية– 

تنطبق أيضا على القيادة السياسية.

كيف تكون قائدا 
مخادعا

داني رودريك

إيان بوروما

لوسي بي. ماركوس
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ترجمات

نهاية عاَلم املوتى األحياء يف الغرب؟

����� اآلن أص��ب��ح دون���ال���د ت��رام��ب  ب��رل��ني 
للواليات  واألرب��ع��ني  اخل��ام��س  ال��رئ��ي��س 
أوض��ح  تنصيبه  خ��ط��اب  ويف  امل��ت��ح��دة، 
إدارت��ه ال تعتزم  للمؤسسة األمريكية أن 
شعاره  ويشري  كاملعتاد.  العمل  مواصلة 
�� أو رمبا  “أمريكا أوال” إىل التخلي عن 
الواليات  بقيادة  الدولي  النظام   �� تدمري 
امل��ت��ح��دة ال����ذي ب��ن��اه وص���ان���ه ال���رؤس���اء 
من  ب��دءا  واجلمهوريون  الدميقراطيون 
فرانكلني ديالنو روزفلت �� وإن كان ذلك 
بدرجات متفاوتة من النجاح �� ألكثر من 

سبعني عاما.
بوصفها  دوره���ا  ع��ن  أم��ريك��ا  إذا ختلت 
الرائدة  والعسكرية  االقتصادية  القوة 
وحت�����رك�����ت حن�����و ال����ن����زع����ة ال���ق���وم���ي���ة 
واالنعزالية، فسوف تعجل بإعادة ترتيب 
النظام الدولي، يف حني تعمل أيضا على 
ذاتها. فبدال من  املتحدة  الواليات  تغيري 
كونها قوة مهيمنة، سوف تتحول الواليات 
واح��دة كربى بني قوى  املتحدة إىل قوة 

كربى عديدة.
منذ نهاية احلرب العاملية الثانية، كانت 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة احمل���رك ال���ذي يدفع 
التجارة احلرة العاملية إىل األمام، وعلى 
ه��ذا ف��إن أي حت��رك حنو ف��رض تدابري 
احلماية أو حماولة عكس اجتاه العوملة أو 
تسخريها لتحقيق مصاحل وطنية ضيقة، 

اقتصادية  ع��واق��ب  خيلف  أن  شأنه  م��ن 
وسياسية هائلة يف خمتلف أحناء العامل. 
الواقع أن اآلثار الكاملة املرتتبة على مثل 
هذا التحول ال ميكن التنبؤ بها إىل حد 
لنا  ينبغي  أو   �� مجيعا  نعلم  لكننا  كبري؛ 
�� م��اذا ح��دث آخ��ر م��رة عندما  أن نعلم 
الداخل،  إىل  عاملية  رائ��دة  قوى  حتولت 

يف ثالثينيات القرن العشرين.
واملؤسسات  التحالفات،  تحُصِبح  ورمب��ا 
األمنية،  والضمانات  األطراف،  املتعددة 
املشرتكة  والقيم  الدولية،  واالتفاقيات 
اليت يقوم عليها النظام العاملي احلالي، 
وإذا حدث  تام.  أو رفض  تساؤل  موضع 
ذلك، فهو كفيل بتدمري السالم األمريكي 
داع  بال  القديم   )Pax Americana(
بيد أمريكا ذاتها. ويف غياب إطار بديل 
واضح لكي حيل حمله، فإن كل املؤشرات 
تشري إىل اندالع االضطرابات والفوضى 

يف املستقبل القريب.
وس���وف ي��ك��ون اث��ن��ان م��ن أع���داء أمريكا 
ال��س��اب��ق��ني، أمل��ان��ي��ا وال��ي��اب��ان، ب��ني أك��رب 
املتحدة  ال��والي��ات  ختلت  إذا  اخلاسرين 
عن دورها العاملي يف عهد ترامب. فقد 
يف  كاملة  هزمية  البلدين  م��ن  ك��ل  شهد 
ع��ام 1945، وم��ن��ذ ذل��ك احل���ني، رفضا 
ك��اف��ة أش��ك��ال ال��دك��ت��ات��وري��ة أو “ال��دول��ة 
ِقَبل  من  أمنهما  ضمان  ومع  املتسلطة”. 

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة، حت��ول ال��ب��ل��دان إىل 
بنشاط يف  متاجرتني مشاركتني  دولتني 

النظام الدولي بقيادة الواليات املتحدة.
وإذا رفع ترامب مظلة األمن األمريكية، 
ف�����س�����وف ت�����واج�����ه ه�����ات�����ان ال����ق����وت����ان 
خطرية.  أمنية  مشاكل  االق��ت��ص��ادي��ت��ان 
ويف ح����ني ق����د ي��س��م��ح وض�����ع ال���ي���اب���ان 
اجليوسياسي الطريف هلا نظريا بإعادة 
مالحقة  فإن  الدفاعية،  قدراتها  تأميم 
كبري من  بشكل  يزيد  رمب��ا  ه��ذا اخليار 
م��واج��ه��ة عسكرية يف  ان����دالع  اح��ت��م��ال 

شرق آسيا. وهو احتمال مزعج للغاية.
قلب  أمل��ان��ي��ا يف  تقع  أخ���رى،  ناحية  م��ن 
أوروبا، وهي حماطة بأعداء سابقني من 
زمن احل��رب. وهي ال��دول األكرب حجما 
االق��ت��ص��ادي  املستويني  على  ال��ق��ارة  يف 
كبري  بقدر  تدين  ولكنها  والدميوغرايف، 
األمريكية  األمنية  للضمانات  قوتها  من 
واألط����ر امل��ؤس��س��ي��ة امل��ت��ع��ددة األط���راف 
واألوروب��ي��ة  األطلسي  للمحيط  والعابرة 
اليت تقوم على القيم املشرتكة والتجارة 
ال��ي��اب��ان، ال  احل����رة، ع��ل��ى النقيض م��ن 
سياستها  تأميم  إع���ادة  أملانيا  تستطيع 
ألن  النظرية،  الناحية  م��ن  ول��و  األمنية 
تعمل  أن  م��ن شأنها  اخل��ط��وة  ه��ذه  مثل 
اجلماعي يف  الدفاع  مبدأ  تقويض  على 

أوروبا ومتزيق أوصال القارة. 

أملانيا يف عصر ترامب

الرئيس  عهد  واملخلص يف  احلكيم  السابق  ال��وزراء  رئيس  فيون،  فرانسوا  أصبح  اآلن،   �� كمربيدج 
السابق نيكوال ساركوزي، املرشح الرمسي للجمهوريني اليمينيني النتخابات الرئاسة الفرنسية هذا 
الربيع. يف انتخابات احلزب التمهيدية يف نوفمرب/تشرين الثاني املاضي، توقعت استطالعات الرأي 
املبكرة فوز أالن جوبيه، الذي كان رئيسا لوزراء جاك شرياك، ووضعت فيون يف املركز الثالث بفارق 
كبري خلف ساركوزي ذاته )والذي كان يسعى إىل تنظيم عودة سياسية مثرية(. وعندما حقق فيون فوزا 

مفاجئا، بدأ العديد من املراقبني يعقدون املقارنات بينه ودونالد ترامب.
فيون رجل معسول الكالم، ومتحفظ، وكاثوليكي شديد التدين يعيش يف قلعة صغرية يف مسقط رأسه 
يف إقليم سارت. وهو ال يحُبدي أي قدر من مظاهر اجلرأة واالبتذال وعشق الذات اليت تنبعث من برج 
ترامب يف نيويورك. ولكن أنصار فيون يتقامسون ثالثة أمور مع أنصار ترامب: رفض سياسات اهلوية 
واخلوف  السياسات؛  نع  السياسة وصحُ باعتبارها عنصرا حامسا يف  “اخل��ربة”  ومعارضة  الليربالية؛ 

الشديد من خسارة السلطة واملكانة يف دولة كانوا يهيمنون عليها ذات يوم.
ميكننا تتبع جناح فيون إىل عام 2013.

عندما نزل اآلالف من املتظاهرين يف كافة أرجاء البالد إىل الشوارع لالحتجاج عل قانون تشريع 
زواج املثليني �� “الزواج للجميع” �� الذي تقدمت به كريستيان توبريا وزيرة العدل يف حكومة الرئيس 

فرانسوا هوالند إىل اجلمعية الوطنية. وكانت املسرية اليت نظمها املتظاهرون هي األوىل منذ سنوات 
اليت حيتشد فيها الكاثوليك الفرنسيون بوصفهم مسيحيني كاثوليك للتظاهر ضد احلكومة.

ويف نهاية املطاف َصَدر القانون، وال أحد يقرتح أنه البد أن يحُلغى. 
ولكن فيون يريد أن جيعل تبين أي زوجني من نفس اجلنس لألطفال أكثر صعوبة. ومع هذا، كانت 
أعداد املشاركني يف املسرية هائلة إىل احلد الذي أدهش حتى منظميها؛ وقد مهدت الطريق لفوز 
فيون يف االنتخابات التمهيدية �� واستنادا إىل استطالعات الرأي احلالية، فيبدو أنها متهد له الطريق 

أيضا لكي يصبح رئيس فرنسا التالي.
مجعت املسرية بني الكاثوليك من مجيع األعمار، مبا يف ذلك العديد من األسر، ومنذ ذلك احلني 
أسست بعض القيادات الشابة حركة أمسوها “احلس السليم”. ويتلخص هدفهم يف الدفاع عن األسرة 

التقليدية، وضمان قيام دولة قوية داخل االحتاد األوروبي بعد إصالحه.
 حيث تستعيد الدول األعضاء بعض الصالحيات. وال يحُلِمح اسم احلركة إىل كتيب توماس باين الشهري 
الذي نشره يف عام 1776، بل إىل قدرة األشخاص “الطبيعيني” على احلكم بأنفسهم على ما يعتربونه 
الصواب، من دون االضطرار إىل االعتماد على اخلرباء �� وهي رسالة ال ختلو من مسحة كاثوليكية 

قوية.  

ملدة ما يقرب من أربعة ق��رون، منذ أن أنهت معاهدة سالم  نيويورك – 
أوروب���ا، شكل مفهوم  الثالثني عاما يف  ح��رب  ع��ام 1648  ويستفاليا يف 
السيادة -حق الدول يف االستقالل واحلكم الذاتي- جوهر النظام الدولي. 
القرن  ذل��ك  األخ��رية، مبا يف  القرون  رأينا يف  كما  لسبب وجيه:  وذل��ك 
بعدم  ع��امل مليء  ه��و  بالقوة  فيه احل���دود  تحُنتهك  ال��ذي  ال��ع��امل  احل��ال��ي، 

االستقرار والصراعات.
لكن يف عامل تسوده العوملة، فٍان النظام العاملي املبين فقط على أساس 
احرتام السيادة -الذي يطلق عليه النظام العاملي 1.0- أصبح غري كافيا 
يعد هناك شيء حملي. ويستطيع أي شخص وأي  على حنو متزايد. مل 
شيء، من السياح واإلرهابيني والالجئني إىل رسائل الربيد اإللكرتوني، 
واألمراض، والدوالرات، والغازات املسببة لالحتباس احلراري، الوصول 
إىل أي مكان. والنتيجة هي أن كل ما جيري داخل البالد لن يكون الشغل 
الشاغل هلذا البلد وحده. وتدعو حقائق اليوم إىل نظام حديث -النظام 
الدول  أن  فكرة  على  القائم  السيادية”،  “التزام  على  مبين   -2.0 العاملي 
ذات السيادة ال تتمتع باحلقوق فقط ولكن أيضا بالتزامات جتاه اآلخرين.
وسيتطلب هذا النظام الدولي اجلديد أيضا جمموعة موسعة من القواعد 
والرتتيبات، بدءا بأساس متفق عليه من أجل نظام الدولة. إن احلكومات 
القائمة ستوافق على النظر يف عروض االستقالل فقط عند وجود مربر 
تارخيي ومنطقي، ودعم شعيب، وحيث يكون الكيان اجلديد املقرتح حيويا.
جيب أن يشمل النظام العاملي 2.0 أيضا احلظر على تنفيذ أو دعم اإلرهاب 
بأي شكل من األشكال. واألكثر إثارة للجدل هو أنه جيب أن يشمل املعايري 
املدعومة اليت حترم انتشار أو استخدام أسلحة الدمار الشامل. كما هو 
االنتشار عن طريق  تقييد  على  االتفاق  إىل  العامل  عليه، يف حني مييل 
الصلة،  ذات  وامل��واد  التكنولوجيا  على  النامية  البلدان  من حصول  احلد 
النووية.  األسلحة  انتشار  ظهر  كلما  اإلمج��اع  يتفكك  ما  غالبا  أن  جند 
ينبغي أن يصبح هذا موضوعا للمناقشة يف االجتماعات الثنائية واملتعددة 

األطراف.
ليس ألنه سيؤدي إىل اتفاق رمسي، ولكن ألنه سريكز االنتباه على تطبيق 
عقوبات صارمة أو القيام بعمل عسكري، والذي سيتمكن بعد ذلك من 

تقليل احتماالت انتشار األسلحة النووية.
املناخ،  تغري  بشأن  التعاون  هو  دول��ي جديد  لنظام  آخر  أساسي  عنصر 
معرضة  البلدان  مجيع  ألن  للعوملة،  األس��اس��ي  املظهر  يكون  قد  وال��ذي 

آلثاره، بغض النظر عن مساهمتها يف ذلك.
 وشكل اتفاق املناخ يف باريس عام 2015 - حيث وافقت احلكومات على 
انبعاثاتها وتوفري املوارد الالزمة ملساعدة الدول الفقرية على  احلد من 
التكيف - خطوة يف االجتاه الصحيح. كما جيب أن يستمر التقدم يف هذا 

املسار.

النظام العاملي 2.0

يوشكا فيشر

ريتشارد هاس

هوغو دروتشون
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مشروع تعديل قانون املحافظات وآثاره املتوقعة على حقوق املواطن
تعتزم احلكومة العراقية تعديل قانون احملافظات غري املنتظمة يف إقليم رقم )21( لسنة 2008 والذي 
سبق ان عدل مرتني، األوىل بالقانون رقم )15( لسنة 2010 والثانية بالقانون )19( لسنة 2013، وكال 
التعديلني انصبا على التعريف مبجلس احملافظة وصالحياته وطرق الطعن يف قرار إعفاء أو إقالة أي 
مسؤول أو عضو يف اجمللس واالعرتاض على قرارات اجمللس والرقابة الربملانية على أعماله، وبالفعل 
بادر جملس الوزراء إىل صياغة مشروع التعديل وإرساله إىل جملس النواب للسري بإجراءات التعديل 
وفق ما رمسه الدستور ويبدو أن املشروع يركز على أمور أهمها ختفيض عدد مقاعد اجمللس وإمكانية 
إلغاء جمالس النواحي وتعديل طريقة اختيار احملافظ.  ولو تفحصنا أهم النقاط يف التعديل املزمع لتبني 

لنا اآلتي:
منها جملس احملافظة  يتكون  اليت  املقاعد  العراقية يف ختفيض عدد  التعديل: رغبة احلكومة  مشروع 
وجملس القضاء أي ينصب التعديل على املادة الثالثة اليت حددت العدد ب�)25( مقعدًا يضاف إليها مقعد 
واحد لكل )200000( ألف نسمة ملا زاد عن )500000( ألف ومل حتدد املادة هل املقصود بالنسمة عدد 

كلي ام ناخبني فقط.
الرغبة يف إلغاء جمالس األقضية: ان الشعب هو مصدر السلطات وشرعيتها اليت أشار إليها الدستور 
العراقي يف املادة اخلامسة منه ويف الوقت الذي انتهج الدستور سبيل الدميقراطية النيابية )كما تؤكد 

تضمن الشرعة الدولية والوطنية حقوقًا وحريات للطفل بوصفه إنسانًا يف 
مجيع مراحل حياته وجترم كل صور انتهاك تلك احلقوق واحلريات اليت 
من شأنها ان جتعله يعيش يف بيئة مضطربة ال ترعى خصوصيته وكرامته 

البشرية.
الطفل  حقوق  اتفاقية  م��ن  عشر  التاسعة  امل���ادة  تنص  امل��ث��ال  سبيل  فعلى 
واإلداري��ة  التشريعية  التدابري  اخت��اذ مجيع  ال��دول  على مجيع   1989 لعام 
العنف  أشكال  كافة  من  الطفل  حلماية  املالئمة  والتعليمية  واالجتماعية 
على  املنطوية  املعاملة  أو  واإلهمال  العقلية  أو  البدنية  اإلس��اءة  أو  والضرر 
لعام  العراقي  الدستور  وأض��اف  االستغالل،  أو  املعاملة  وإس���اءة  اإله��م��ال 
والطفولة  األمومة  الدولة محاية  تكفل  والعشرون  التاسعة  املادة  2005 يف 
لتنمية  املناسبة  الظروف  هلم  وتوفر  والشباب  النشء  وترعى  والشيخوخة 
ملكاتهم وقدراتهم، وانتهى البند الرابع من املادة عينها إىل منع كل أشكال 

العنف والتعسف يف األسرة واملدرسة واجملتمع.
األطفال جتاه  من  املنضبطة  السلوكيات غري  ان هذه  نتصور  ان  وال ميكن 
بعضهم البعض مشكلة حملية يف العراق بل هي معضلة عاملية تظهر يف مجيع 
الدول على حد سواء بل ان الدول األوربية والواليات املتحدة األمريكية وكندا 
وغريها من الدول املتقدمة تشهد أمناطًا مستحدثة من عنف األحداث ضد 
بعضهم البعض ال أقلها التسلط عرب االنرتنيت وتوجيه رسائل اليكرتونية 
تتضمن صورًا أو مقاطع فيديو غري الئقة من شأنها ان تستغل للتهديد أو 
اإليذاء واملضايقة وهذا ما أكدته تقارير منظمة الصحة العاملية )اليونسيف(.

إن ظاهرة انتشار التسلط بني األقران ميكن ان تكون معقدة أكثر مع منو 
عرب  )االنرتنيت(  العاملية  واالتصاالت  املعلومات  شبكة  مع  التعامل  ظاهرة 
مواقع التواصل بني املراهقني ومن هم دون سن )20( سنة عمومًا ما ينذر 
التأثري على هذه  أسباب يف مقدمها سهولة  لعدة  معقدة حقيقية  مبشكلة 
ومواقع  املغلقة  ال��دردش��ة  غ��رف  وغريهم يف  األق��ران  من  العمرية  الفئات 

اإلرهاب أو الرذيلة.
وازدادت مشكلة العنف ضد األطفال وتسلط األقران يف العراق بعد تفاقم 
النزوح الداخلي اذ جيد العديد من الصبية والفتيات نفسه وعائلته مهجرين 
يف الفلوات بال مأوى فاختذوا من املساجد واملدارس بيوتًا ما اجربهم على 
أو  ساتر  أي  بال  واح��د  مكان  يف  العشرات  بتجمع  خصوصية  بال  العيش 
ضحية  أنفسهم  األطفال  من  العديد  فوجد  عنهم  اآلخرين  حيجز  حجاب 
ان  ذلك  إىل  أضف  نهار  ليل  باآلخرين  االحتكاك  نتيجة  املستمر  التعنيف 
خروجهم للعب يف األزقة والشوارع أو التحاقهم باملدارس العمومية جيعلهم 
عرضة لإذالل، كما قد استغلت حالة عدم االستقرار اليت تعيشها األسر 
منهن  البعض  وتعرضت  الفتيات  م��ن  ال��ق��اص��رات  ت��زوي��ج  إىل  فاضطرت 
بعض ضعاف  قبل  من  التعنيف  ابشع صور  يعد  الذي  لالستغالل اجلنسي 

النفوس ومن قبل اجلماعات اخلارجة عن شرعية القانون.

حماية األطفال من العنف 
وتسلط األقران )التنمر(

املفهوم  احلكم،  إدارة  يف  “الشورى”  تعد 
األوسع واألكثر انسجاما وحتقيقا ملفهوم 
“تقليب  تعين  وه��ي  باملشاركة”  “اإلدارة 
اآلراء املختلفة ووجهات النظر املطروحة 
من  واختبارها  القضايا  م��ن  قضية  يف 
يتوصل  حتى  واألفهام  العقول  أصحاب 
أص��وب��ه��ا  إىل  أو  م��ن��ه��ا  ال���ص���واب  إىل 
أحسن  تتحقق  لكي  به  ليعمل  وأحسنها 

النتائج”.
آراء اآلخرين حول مسألٍة  “أْخذ  أو هي 
أو  الصاِئب  ال��رأي  إىل  للوصول  معينٍة 
���واب وحت��ق��ي��ق رض��ا  األق����رب إىل ال���صَّ

املحُعَظم”.
 وي��ّت��ص��ف أه���ل ال��ش��ورى ب��ع��ّدة ص��ف��اٍت 
تؤهلهم للمشاورة مثل أن يكونوا أصحاب 

خربٍة وفطنٍة.
 وع������دٍل ورج����اح����ة ع���ق���ٍل ب��ع��ي��دي��ن عن 

االتصاف بالتحّيز والتمييز.
 كما جيب أن يكونوا ممن َيقبلون الرأي 

اآلخر ويحُقِبلون عليه.
م��ن مرض  للحد  ال��ش��ورى  أهمية  ت��أت��ي 
البشرية،  احلياة  راف��ق  ال��ذي  االستبداد 
وع����ط����ل من����وه����ا وس����ريه����ا ال��ط��ب��ي��ع��ي 
ب��ك��ل أن���واع���ه ال��س��ي��اس��ي، واالق��ت��ص��ادي 

واالجتماعي.
مقدمة  يف  السياسي  االستبداد  ويأتي 
هذه األشكال بينما تأتي األنواع األخرى 
لتنفذ  خالله  م��ن  طريقها  تشق  كنتائج 

تتفاوت  بنية اجملتمع بنسب طردية  إىل 
وخفته  امل��رض  استفحال  حالة  عربها 

تبعا مليزان السلطة احلاكمة.
“املستبد  إن  الكواكيب ت 1320ه���  يقول 
ي��ت��ح��ك��م يف ش�����ؤون ال���ن���اس ب����إرادت����ه ال 
بشريعتهم  ال  بهواه  وحياكمهم  بإرادتهم، 
املعتدي،  الغاصب  أن��ه  نفسه  من  ويعلم 
فيضع ك��ع��ب رج��ل��ه ع��ل��ى أف����واه امل��الي��ني 
باحلق،  النطق  ع��ن  يسدها  ال��ن��اس  م��ن 

والتداعي مبطالبته.
 فاملستبد ال ميكن أن يكون رجل دولة، 
ورجل سياسة، فقط رجل لتلبية امللذات 

اليت تعرتيه”.
الشورى  مبدأ  اعترب  ذل��ك،  من  انطالقا 
ودع��ام��ة  ال��ص��احل��ة  للحكومة  ك��أس��اس 
تتالقى عندها سائر الرغبات واألماني، 
الرؤساء  بني  ما  التواصل  يتحقق  وبها 
الشعب  أبناء  وب��ني  جهة  من  واملسؤولني 

أو غالبيته من جهة ثانية.
على  أنهم  املواطنني  عموم  يشعر  حبيث 
صلٍة مع من يقومون بتنظيِم أمور حياتهم. 
يف الواقع، تعد الشورى أصاًل من األصول 
بل  اإلسالمي،  السياسي  للنظام  األوىل 
فمن  املسلمني؛  أم��ور  كل  لتشمل  ت  امتدَّ
مبدأ  بها  يتحلى  ال��يت  األساسية  املزايا 
الشورى يف اإلس��الم، أنه ال ينحصر يف 
جمال معني دون غريه، وال خيتص بفئة 

دون أخرى.

 ألن���ه منهج ح��ي��اة ش��ام��ل خي��ص مجيع 
على  حصرا  يبقى  وال  احل��ي��اة،  مناحي 
جم���ال م��ع��ني م��ن جم���االت احل��ي��اة ال��يت 
ينبغي  ح��ي��اة  منهج  ان��ه  كما  ال حت��ص��ى، 
ومكونات  أف���راد  مجيع  ب��ه  يتمسك  أن 

اجملتمع.
 يرى اإلمام السيد حممد الشريازي أن 
“كل شيء يرتبط بشؤون األم�ة الب�ّد م�ن 
االستش�ارة فيه سواء يف أصل اجلعل أو 

تابعه، مثل: 
واملستشفيات،  واجل��ام��ع��ات،  امل����دارس، 

واملطارات، واملعامل الكبرية.
وما أشبه ذلك، فإّنها تفتح وتعمل مبال 

األمة ومقدراتها.
 وكذلك حال الوظائف من الرئاسة، إىل 
الوزارة، إىل اجمللسني، إىل احملافظني، 
إىل م�����دراء ال���ن���واح���ي وه���ك���ذا، وذل���ك 

جلهتني:
1- أّنها تصرُّف مبال األمة، سواء أموال 
اخلمس والزكاة، أو املعادن، أو ما أشبه، 
وال حيق ألحٍد أن يتصرف يف مال غريه 

إاّل بأذنه.
2- أّنها تصّرف يف كيان األمة، وال حيق 
بأذنه،  إاّل  غ��ريه  يف  يتصّرف  أن  ألح��د 
ومن الواضح أّن رضى األمة وإجازتهم، 
ف�ي ط��ول رض��ى اهلل سبحانه وإج��ازت��ه؛ 
ال���ت���ص���ّرف حسب  ي���ك���ون  أن  ف����ال����الزم 

الرضائني.

حق الشورى 
يف إدارة الحكم

ذلك املادة األوىل من الدستور( فال سبيل لألفراد إال انتخاب ممثلني ونواب عنهم ميثلونهم وميارسون 
السلطة نيابة عنهم .

اإلشكالية الثالثة، كركوك:-
النص على معاجلة أحوال حمافظة كركوك، وهذا خرق  املقدم إغفال  التعديل  القارئ ملشروع  يالحظ 
إرادة سكان كركوك ومل جتري أي  السياسي بني األح��زاب ص��ودرت  دستوري خطري، فبسبب الصراع 
انتخابات حملية فيها ألسباب بعيدة كل البعد عن املوضوعية وتوخي املصلحة العامة، وبالرجوع جلذور 
املشكلة اليت متتد لقانون إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية الذي نص يف املادة )53( منه على انه يعرتف 
حبكومة إقليم كردستان بصفتها احلكومة الرمسية لألراضي اليت كانت تدار من قبل احلكومة املذكورة 

يف 19 آذار 2003 الواقعة يف حمافظات دهوك واربيل والسليمانية وكركوك ودياىل ونينوى.
األمر الرابع، وهو دعوة البعض إىل جعل اختيار احملافظ يتم بشكل مباشر

من قبل مجهور ناخيب احملافظة وهو أمر اجيابي وال شك وال جند انه كما أشار البعض يتنافى مع النظام 
الربملاني وضرورة تكوين السلطة التنفيذية من خالل اجملالس املنتخبة ألننا لسنا إزاء سلطات خمتلفة بل 
مبواجهة سلطة تنفيذية يراد اختيار موظف يقوم بإدارتها حيث عرفت املادة الثالثة والعشرون من قانون 

احملافظات احملافظ بانه أعلى موظف تنفيذي يف وحدته اإلدارية. 

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني

حقوق

جميل عودة ابراهيم 
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كيف يؤثر االقرتاض الخارجي على 
حقوق املواطن؟

املتعاقبة السيما  العراقية  احلكومات  دأبت 
على   2003 ع����ام  ال���ش���ام���ل  ال��ت��غ��ي��ري  ب��ع��د 
واملؤسسات  ال��دول األجنبية  االق��رتاض من 
املالية الدولية وتتذرع دائما بالشروط اليت 
من  االنتقاص  لتسوغ  اجلهات  تلك  تضعها 
حقوق املواطن العراقي وحرياته األساسية، 
ت��ل��ك احل��ق��وق واحل���ري���ات كفلتها  يف ح��ني 
والقوانني  والدساتري  واملعاهدات  املواثيق 
وي��زداد  س��واء،  حد  على  والدولية  الوطنية 
ال��ن��واب  ينظر جم��ل��س  حينما  س���وًء  األم���ر 
العراقي يف مشروع قانون املوازنة االحتادية 
يف  احلكومة  سياسة  أس��س  يتضمن  ال��ذي 
احل���د م���ن احل���ري���ات وال��ن��ي��ل م���ن احل��ق��وق 
على  املؤمتنني  الشعب  ن��واب  عليها  فيوافق 
ح��ق��وق��ه وال���ذي���ن مي��ث��ل��ون إرادت������ه. م��ن هنا 
اجيابية  إىل  االشرتاطات  نقسم  أن  ميكننا 
ما  مصداقه  األول  وال��ن��وع  سلبية،  وأخ���رى 
والتعمري  للتنمية  ال��دول��ي  البنك  اش��رتط��ه 
ب��ض��رورة إخضاع  ال��دول��ي  النقد  وص��ن��دوق 
الرواتب واملخصصات لكبار موظفي الدولة 
الدخل  لضريبة  العليا  الوظيفية  والدرجات 
اليت ترتاوح بني 7.5 إىل 15% والذي سبق 
أن ترمجه جملس ال��وزراء إىل واق��ع عملي 
مستندًا   )2016 لسنة   156( رق��م  بالقرار 
النواب  جملس  منحه  ال��ذي  التفويض  إىل 
للحكومة عقب مرحلة اإلصالحات يف شهر 
إلغاء  إىل  ال��ن��واب  فبادر جملس   2015 آب 

ذلك القرار يف جلسة 28/متوز 2016، إال 
إن احلكومة مل تعاود النص عليه يف قانون 
املوازنة كونه ميس كبار مسؤوليها وأعضاء 
للتضحية  م��س��ت��ع��دي��ن  غ���ري  وه���م  ال���ربمل���ان 
االش��رتاط��ات  وم��ن  بالتأكيد.  بامتيازاتهم 
الشركات  هيكلة  ب��إع��ادة  احلكومة  ال��ت��زام 
واملصانع العراقية وهذا األمر اجيابي وميكن 
اقتصاد  إىل  السلس  االنتقال  من  احلكومة 
السوق بدل سياسة التخطيط املركزي، اال 
ان الواجب على احلكومة ان تتكفل حبقوق 
العاملني بهذه الشركات فهم شرحية كبرية 
احلكومة  ب���ادرت  ان  وس��ب��ق  العراقيني  م��ن 
كبري  ب��ق��س��م  بالتضحية  ال���ربمل���ان  وأي���ده���ا 
التقاعد  قانون  يف  النص  ورد  حينما  منهم 
املوحد رقم )9( لسنة 2014 يف املادة )12(
على إمكانية ان يقوم الوزير بإحالة موظفي 
ال��ش��رك��ات اخل��اس��رة ل��ث��الث��ة س��ن��وات على 
التقاعد وهذه السياسة التشريعية ال تلتفت 
لكون هؤالء من العمال املهرة الذين أنفقت 
من  وليس  لتدريبهم،  الكثري  امل��ال  احلكومة 
ال��ص��ح��ي��ح إن��ه��اء خ��دم��ات��ه��م إمن���ا مي��ك��ن ان 
يف  للعمل  احملركة  البشرية  الطاقة  يكونوا 
امل��ص��ان��ع وامل��ع��ام��ل وغ��ريه��ا. وأم���ا اجل��ان��ب 
اآلخ�����ر م���ن االش����رتاط����ات ف��ه��ي ال��س��ل��ب��ي��ة 
خيالف  عليها  احلكومة  موافقة  وان  منها 
كاهلها،  على  امللقاة  الدستورية  االلتزامات 
واالستهانة  العراقي  املواطن  هو خذالن  بل 

حبقوقه وحرياته لتحقيق أهداف مالية آنية 
وسنوضح بعض مالحظاتنا كاآلتي:

أوال: رفع أجور ورسوم اخلدمات العامة.
 ثانيًا: املبالغة يف أسعار احملروقات.

ثالثًا: تأجيل ملف اخلدمات إىل إشعار آخر.
رابعًا: بلد بال فرص عملخامسًا: مزيد من 

التدهور يف الصناعة والزراعة.
سادسًا: مشكلة زيادة عدد السكان والتنمية 

السكانية.
سابعًا: استمرار التفاوت الكبري يف الدخول 

وعدم عدالة توزيع ريع الدخل القومي.
للظروف  املوازنة  قانون  مواكبة  ثامنًا: عدم 
الطارئة. ويف خضم هذه اإلشكاليات يوجد 
للحكومة  ال��يت ميكن  اآلل��ي��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
االق��رتاض  وط��أة  من  للتخفيف  تسلكها  أن 
اخلارجي باالعتماد على النفس وفق اآلتي:-
اإلداري  ال��ف��س��اد  ملف  على  السيطرة   -1
البنك  الذي جيريه  العملة  مزاد  واملالي يف 
امل��رك��زي ال��ع��راق��ي حيث حت��اي��ل امل��ص��ارف 
األهلية اململوكة جلها للسياسيني واألحزاب 
أصاًل لتحصل على الدوالر بالسعر الرمسي 
وتقوم ببيعه لتحصل على أرباح طائلة، حتت 

مرأى ومسمع البنك املركزي واحلكومة.
2- احلد من الفساد اإلداري واملالي اخلفي 
الذي حاول الربملان واحلكومة التغطية عليه 

لسنوات عدة.

حظر املسلمني ومعيار الرتامبية االنتهازية
وزراء العدل يف 16 والية أمريكية أدانوا حظر الرئيس دونالد ترامب دخول رعايا 7 دول إسالمية 
إىل الواليات املتحدة، وجمموعة من الشركات األمريكية الكربى اعربت عن قلقها من األمر التنفيذي 
الذي أصدره ترامب لوقف تلقي طلبات اهلجرة وحظر دخول مواطين 7 دول ذات أغلبية مسلمة إىل 
الواليات املتحدة، فيما قالت املستشارة األملانية أنغيال مريكل أنها تأسف ملنع الدخول إىل الواليات 
املتحدة الذي فرضته احلكومة األمريكية على الجئي ومواطين بعض الدول، كما ان رئيس الوزراء 
الكندي جاسنت ترودو اكد ان إرادة بالده يف استقبال الالجئني “مبعزل عن معتقداتهم، ورئيسة وزراء 
بريطانيا ترييزا ماي اعلنت عن عدم موافقتها على احلظر الذي فرضه الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، تلك ابرز وليس جممل االعرتاضات والتنديد الدولي ضد قرار ترامب، وحلد هذا ليس هناك 
شئيا غريبا يف املوضوع فرتامب قبل فوزه اعلن عدائه للمسلمني، اال ان ما يثري العجب ان ستة دول 
عربية )سوريا، العراق، ليبيا، الصومال، السودان و اليمن( طبق عليها احلظر باالضافة اىل ايران 
ومل حترك دول عربية ساكنا، ومل تأخذ اجلامعة العربية دورها يف االعرتاض عن اجتماع طارئ لبحث 
حلحلة االمر، كما مل تبدي منظمات عربية كثرية استيائها من القرار الذي طال االمة العربية برمتها.
يعتقد  حيث  عقيدتهم،  بسبب  املسلمني  يستهدف  ترامب  قرار  إن  احلقوقية  اجلماعات  تقول  وهنا 
املسؤولون، حبسب صحيفة اجلارديان الربيطانية، أن القرار جاء بدافع أيديولوجي داخلي لرتامب، 

ودون الرجوع والتشاور مع وزارات الدفاع والعدل واألمن الداخلي والذين كانوا بالطبع سينصحون 
ترامب بالرتاجع عن هذا القرار، ملا سيكون له من آثار على العالقات اخلارجية األمريكية.

القواعد  مع  يتعارض  ألنه  قانوني،  غري  القرار  أن  األمريكية  تاميز  نيويورك  تؤكد صحيفة  وبينما 
املنصوص عليها يف الدستور األمريكي، والقوانني املوجودة يف الواليات املتحدة، الصادرة منذ عقود 
طويلة، واليت تنص على مكافحة التمييز ضد الالجئني واملهاجرين على أساس العرق أو اجلنسية، 
ماذا لو تضامنت الدول االسالمية واليت يتجاوز عددها اخلمسني دولة واختذت قرارا مبنع دخول 

األمريكيني احتجاجا على عنصرية ترامب.
 كما فعلت ايران والعراق واختذوا قاعدة التعامل باملثل، كم ستتأثر الواليات املتحدة من هذا القرار 
الزعماء  ان يرحب  ايضا من  العربي ورمبا ال غرابة  وامنيا، ولكن ال غرابة من الصمت  اقتصاديا 
العرب خبطوات ترامب العنصرية، واال مل يستطيعوا جمتمعني اختاذ موقفا أخالقيا شجاعا على 
شركاتهم  وان  لواشنطن،  مقررة  زي��ارة  الغى  ال��ذي  نسييتو،  بينيا  انريكي  املكسيكي  الرئيس  غ��رار 
العمالقة مل تتخذ موقفا كما تعهدت شركة ستاربكس اليت تدير أكثر من 25000 متجر يف 75 دولة 
حول العامل بتوظيف عشرة آالف الجئ يف خمتلف أحناء العامل خالل السنوات اخلمس املقبلة، ردا 

على قرار دونالد ترامب.

أشار الكاتب األمريكي “نيكالس كريستوف” يف مقال نشرته له صحيفة نيويورك 
تاميز األمريكية إىل دراسة أجراها صندوق الطفولة التابع لألمم املتحدة تفيد 
بأن الواليات املتحدة تفقد قرابة 2800 من األطفال واملراهقني بشكل سنوي، 

وذلك بسبب انتشار األسلحة الشخصية يف البالد. 
منها:  أمريكا،  يف  السالح  عن  احلقائق  بعض  خفاجي”  “باسم  الدكتور  يسرد 
يصنع مسدس يف أمريكا يف كل 10 ثوان. ويف كل صباح حيمل مليون أمريكي 
اليوم، و2 مليون آخرين حيتفظون بسالح يف سياراتهم.  سالحهم معهم خالل 
األسلحة  من   )%88( أمريكا مرخصة  املوجودة يف  األسلحة  من  فقط  و)%12( 

املوجودة لدى الشعب األمريكي غري مرخصة. 
ويتم إطالق النار على )75( طفاًل يف أمريكا كل يوم، ميوت منهم )9( كل يوم، 
ألف   )100( ويتعرض  وعاهات مستدمية،  إصابات  إىل  يوم  كل   )6( ويتعرض 
و)16883(  قتل،  و)12791( هي جرائم  عليهم.  النار  عام إلطالق  كل  أمريكي 
بعض  اجل��رائ��م يف  وازدادت  ن��ار خطأ.  إط��الق  حالة  و)642(  انتحار،  ح��االت 
الواليات بدرجة )300%( عندما مت حتجيم حق األفراد يف محل السالح، ومنها 

العاصمة األمريكية واشنطن، ومدينة نيويورك!
من حيث املبدأ، متنع غالبية دول العامل مواطنيها من اقتناء السالح، ويف حال 
تتيح محل  دول  مثة  لكن  ش��روره،  لتقليل  امتالكه  على  قيودا  تفرض  مسحت 
السالح بسهولة. فخالفا للتوجه العاملي حلصر السالح يف أجهزة الدولة، تتيح 
4 دول يف العامل ملواطنيها محل السالح، وهي: الواليات املتحدة، فحسب القانون 
االحتادي ميكن ألي أمريكي يتم )18 عاما( حيازة مسدس وبندقية صيد وأن 
ميلك بندقية نصف آلية عند إمتامه )21 عاما(، ويستثنى من القانون أصحاب 

السجالت اإلجرامية. 
خنلص مما تقدم:

- إن حيازة السالح ومحله يعد خمالفة صرحية ملبادئ حقوق اإلنسان وحرياته، 
وأن شرعية حيازة السالح عند بعض الدول ال تعين تطابقها مع شرعية حقوق 

اإلنسان.
- إن ظاهرة حيازة السالح ومحله وإن كانت مرخصة قانونا، قد ساهمت يف 

هدر حياة اآلالف من املواطنني السيما املراهقني.
- إن وجود السالح يدعو الناس يف كثري من األحيان إىل تنحية القانون وفرض 
قوانني خاصة، حتت قوة السالح، خاصة يف األماكن البعيدة اليت ميكن فيها 

التحلل من سطوة الدولة؛ كحاالت الثأر، واالستيالء على األراضي. 
لو كان كانت حيازة السالح مرخصة قانونا فال بد من منع محله يف  - حتى 
املؤمترات واالجتماعات واألفراح واألتراح ويف األماكن اليت يسمح فيها بتقديم 
وعدم  العقل  َفْقِد  مظنة  األماكن  هذه  ألن  امليسر؛  فيها  يلعب  وال��يت  اخلمور، 

السيطرة على التصرفات وعدم التحكم يف ردود األفعال.
النظامية اليت تقنن امتالك السالح وحتد من  - ض��رورة صياغة اإلج��راءات 

انتشاره إال يف أضيق احلدود. 

العالقة بني حيازة السالح 
وحقوق اإلنسان!

حقوق

احمد شرار
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عنف

كتب السيد دانيال باميان أستاذ دراسات 
األم����ن يف ج��ام��ع��ة ج����ورج ت����اون وم��دي��ر 
البحوث يف مركز سابان لسياسة الشرق 
أواخ��ر شهر  بروكنغز  معهد  األوس��ط يف 
مهما  مقاال  املاضي  األول-ديسمرب  كانون 
يف  اإلره��اب  )كيفية حماربة  عنوان  حتت 
الناشيونال انرتست  عهد ترامب( نشرته 

جاء فيه: 
“س���ي���ك���ون ال���ت���ص���دي خل��ط��ر اإلره������اب، 
رأس  على  أم ظاهريا  ك��ان حقيقيا  س��واء 
من  الرغم  وعلى  ت��رام��ب،  ادارة  أول��وي��ات 
تنظيم داعش على االراضي  قلة هجمات 
االم��ري��ك��ي��ة، ل��ك��ن اظ��ه��رت اس��ت��ط��الع��ات 
ال��رأي يف وق��ت سابق من ع��ام 2016 ان 
%73 من االمريكيني يقرون بتشيكل داعش 
تهديدًا خطري جدًا للواليات املتحدة، لكن 
 %80 معتدل اخلطورة، ويعتقد %17 اعتربه
املتطرف يف  للتنظيم  اصول  بوجود  منهم 
الواليات املتحدة ميكنها شن هجوم ارهابي 

كبري ضد الواليات املتحدة يف اي وقت.
ومن خالل هذه التصورات، ميكن تقسيم 
املتحدة  الواليات  التحديات اليت تواجهها 
هي  األوىل  القضية  ق��ض��اي��ا:  ث��الث  اىل 
االمريكيني  حياة  على  احلقيقي  اخلطر 
وحلفاء الواليات املتحدة، واالرقام املطلقة 
ه���ي أك���رب يف اوروب������ا م��ن��ه يف ال���والي���ات 
أك��ث��ر عرضة  االم��ري��ك��ي��ني  وان  امل��ت��ح��دة، 

يد  على  منه  مسلح  طفل  ي��د  على  للقتل 
اره��اب��ي ع���ادي. ام��ا اخل��ط��ر ال��ث��ان��ي فهو 
العديد  ترامب  سجل  اذ  سياسي،  خطر 
املهاجرين  تهديد  خ��الل  م��ن  النقاط  م��ن 
املسلمني والالجئني السوريني فضال على 

خطر االرهاب الذي يلوح يف االفق. 
كان  ال��ك��ات��ب  ان  امل��ق��ال جن��د  عند حتليل 
االره���اب  اس��ب��اب  بعض  حتليل  يف  دقيقا 
الكامنة يف ضعف وهشاشة انظمة احلكم 
القائمة يف بعض البلدان، السيما الشرق 
أوس���ط���ي���ة، واع���ت���ب���اره ال���ف���س���اد، وض��ع��ف 
الكفاءة، وغياب  وانعدام  الثقة اجملتمعية، 
تعزز  اضافية  دافعة  عوامل  الشرعية... 
اخل��ط��اب االره��اب��ي امل��ت��ط��رف. وي��ب��دو ان 
الكاتب قد تلمس توجهات االدارة اجلديدة 
أكثر من  ح��اول  اخطاء  وقوعها يف  وتوقع 
مرة التنبيه اليها عندما اشار اىل ان خطر 
االره��اب ليس هو اخلطر احلقيقي الذي 
وعندما  حياتهم،  ويهدد  االمريكيني  يقتل 
نصح االدارة بضرورة عدم التمييز اجتاه 
مواطنيها املسلمني، وان عليها ان تستفيد 
من السياسات الناجحة لإدارات السابقة 
يف حم��ارب��ة االره����اب، ف��امل��ق��ال يعرب عن 
يعرب  أكثر مما  ترامب  ادارة  خم��اوف من 
تقديم  ك��ان عميقا يف  ل��ذا  فيها،  ثقة  عن 

النصائح.
اال ان خطأ الكاتب يربز عندما حياول ان 

يؤسس خلطاب حيارب االره��اب، لكنه ال 
مييز بني االرهابي احلقيقي والعدو الذي 
حي��م��ل قضية ع���ادل���ة، ف���رتاه ي��ع��د ح��زب 
تنظيمات  الفلسطينية  وال��ف��ص��ائ��ل  اهلل 
ارهابية تقف على قدم املساواة مع داعش 
خطأ  وهذا  وأمثاهلا،  القاعدة  وتنظيمات 
الكتاب  م��ن  وك��ث��ري  ج��وه��ري يقع فيه ه��و 
الغربيني، فكثري من العنف جنم عن مثل 
ه��ذا اخل��ط��اب، وك��ث��ري م��ن امل��ش��اك��ل اليت 
مل جت��د ح��ل هل��ا سببها ع��دم إدراك هذه 

احلقيقة.
نعم ان الشرق االوسط يعاني من مشاكل 
سياسية وجمتمعية كثرية جدا، لكن جزء 
م��ن امل��س��ؤول��ي��ة يف ت��ف��اق��م ه���ذه امل��ش��اك��ل، 
جمتمعات  اىل  اجملتمعات  بعض  وحتويل 
الغرب  على  تلقى  والسلوك  الفكر  عنيفة 
يف  االنتقائي  وال��غ��رب  اوال،  االستعماري 
واملسلمني  ال��ع��رب  ق��ض��اي��ا  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 
ث��ان��ي��ا. وان م��ا ي��ه��دد ال��غ��رب ال��ي��وم وغ��دا 
بل  لوحدها،  االرهابية  التنظيمات  ليس 
اخل���ط���اب وال��س��ل��وك ال��س��ي��اس��ي ال��غ��رب��ي 
املساعد على توالدها وتناميها، يضاف له 
خطر داهم جديد هو تنامي نزعة العنف 
والتطرف داخل اجملتمعات الغربية، واليت 
يبدو انها ستتمدد كثريا، لتشكل خطرا ال 
يقل عن خطر داعش واخواتها على السلم 

واالمن الدوليني. 

كيفية محاربة 
االرهاب يف 
عهد ترامب

مخلفات العنف وآثاره العميقة
مشكلة بعض دعاة العنف أنهم ال يقرأون ما وراء العنف وال يتتّبعون آثاره املستقبلية، وهذا يعين أن 
العنف عندهم هو الغاية بذاتها الساكنة يف الالوعي مع غض النظر عن كونها وسيلة هلا املخّلفات 

السلبية اليت جيب حينئذ استبداهلا بوسيلة أخرى.
تهدف اجلماعة اليت تستخدم أسلوب العنف إىل إجياد تغيري سياسي أو اجتماعي سريع، وهذا يرجع 
إىل التذّمر الشديد اليت تكّنه هذه اجلماعة لألوضاع االجتماعية والسياسية واالقتصادية القائمة 
ويدفعها إىل ذلك إما لعدم رضاها بأسلوب عمل السلطة أو السعي لإنتقام من سلطة مستبّدة قائمة 

على القمع واالضطهاد.
فالعنف هنا وسيلة إلجياد تغيري فوري خيدم أهداف اجلماعة على املستوى القصري؛ لذلك ال يستطيع 
العنف إال أن حيقق نتائج وقتية يتوّهم فيها أصحاب العنف أنهم حيّققون كل طموحاتهم، ولكن عندما 
يكتشفون أنهم ال حيّققون شيئًا تسيطر عليهم حاالت اليأس واالحباط واجلمود واالنعزال األكثر. 
قد  ما  السريع إلجناز شيء  والسعي  االنفعالية  بذورها  الذاتية حتمل يف  وتشكيلته  العنف  فطبيعة 

يتجاوز السنن التارخيية اليت جيب اجتيازها عرب مراحل طويلة وبعقالنية،
للمشاكل  سريع  حل  إلجي��اد  العنف  بإستخدام  تغري  العنف  ح��االت  تضفيها  ال��يت  امل��ؤث��رات  ولكن 

واألزمات. 

وقد أثبتت احلركة التارخيية لألمم واحلضارات أن األفكار والثقافات تتشّكل يف إطار زمين طويل 
حبيث تنمو ضمن عمر حركي وتارخيي طويل ال يقاس بعمر جيل أو جيلني من عمر البشر بل هو 
أبعد من ذلك، مما يصعب تغيريه فورًا وإمنا التغيري يتم جبرعات طويلة املدى هادئة التزريق. ومن هنا 
فإن الدراسات االجتماعية أثبتت أن التغيري السريع والعنيف ال يزيد من األزمات واملشاكل إال سوءًا.

فالعنف ال يتمّثل خطورته يف كونه فعاًل قائمًا على التعسف واالرهاب فقط بل يصبح أكثر خطورة 
عندما يتحول إىل أحد االمناط الطبيعية يف السلوك االجتماعي العام. 

وعندما يتجّذر العنف يف البنية االجتماعية يصبح باإلمكان أن يتفّجر يف أي وقت تتوفر له الظروف.
أما اجلماعة اليت تستخدم العنف حبيث يكون أسلوبها الرئيس فان األمر فيها أوضح، إذ خيرتق 
العنف بنيتها ويصبح متسّلطًا على كافة االنشطة، من أدبياتها وافكارها وعالقاتها السياسية وتعاملها 
االجتماعي إىل فهمها ورؤيتها للواقع اخلارجي. فيكون العنف اللغة اليت ختاطب بها اجلماعة العامل 

اخلارجي، ويكون العنف هو املنظار الذي يرسم هلذه اجلماعة حقائقها ورؤاها اخلاصة بها.
وال شّك فإن التأثري البنيوي الذي خيّلفه العنف هو من اخلطر حبيث جيعل اجملتمع كله على حافة 
االنفجار يف أي وقت. ومشكلة استخدام العنف كأداة تغيريية كإستثناء يف بعض األوقات هو أنه من 
يضمن أن ال يبقى العنف جامثًا يف األوكار منتظرًا فريسته، فقد يرتّسخ االستثناء ويصبح هو القاعدة. 

جيري احلديث بقوة عن “جتفيف منابع اإلره��اب” على أمل التخّلص من 
يف البالد املبتالة بهذا  مشاهد العنف والدماء والدمار اليت حتيط بنا – 
السياسي من وجود  النجاح يف استعارة هذا املصطلح  الوبيل- ومع  الداء 
املستنقعات يف مناطق سكنية، وما تنتجه من حشرات ضارة و روائح كريهة 
و أضرار صحية عّدة، بيد أن األجدر التوقف عند اخللفية التارخيية، وليس 
فقط تسليط األضواء على املشكلة املناطقية هلذه الظاهرة )االرهاب(، ألن 
ومنها ما يعود لتقديس التاريخ املنتج للتطّرف واجلمود الفكري ثم االرهاب 

الدموي.
التاريخ يفّسر القرآن الكريم أم العكس؟

من تداعيات ابتعاد األمة عن ثقافة القرآن الكريم، ابتالئها برؤية ضبابية 
التارخيية  ال��رم��وز  بعض  س��رية  من  خاطئة  دروس  تأخذ  جتعلها  للتاريخ 
االرهابيني يف  ولذا جند مدعيات  والسياسية،  الظواهر االجتماعية  ومن 
السرية  وه��ذه  “السلف”،  لسرية  جتسيد  أنها  االرهابية  الدموية  أعماهلم 
آالف  وحتديدًا  االف��راد،  نفوس  لتعبئة  االرهابي  الفكر  ركائز  أهم  تشكل 
افريقيا،  و  وسوريا  العراق  داعش يف  املزدلفني اىل معسكرات  العناصر 

وقبل ذلك يف باكستان وافغانستان، ومشااًل يف الغرب االوربي.
ولعل من الشواهد البارزة؛ تأكيد القرآن الكريم على قصة بين اسرائيل 
وصراعهم الطويل مع الفراعنة وما جترعوه من صنوف العذاب واملعاناة 
أنهم  يعود اىل  وآي��ة، والسبب يف ذلك  أكثر من سورة  الرهيبة، وذلك يف 
شكلوا الصورة املصغرة للنضال من أجل احلرية والكرامة والبناء االنساني 
ضد كل أشكال الظلم واالستغالل واالستضعاف، ويشري مساحته يف كتابه: 
“حبوث يف القرآن الكريم” اىل حقيقة أن “الطبقة املستِغلة تقاَوم من البدء، 
ليس فقط من قبل املتسَغلني، إذ ال تكون هلؤالء بصرية كافية مبعرفة خلفية 
االحداث، وليسوا مستعدين للدفاع عن انفسهم، وإمنا ايضًا من قبل فئة 
من املؤمنني باهلل؛ الذين يلتفون حول نيب عظيم بعثه اهلل إلنقاذ االنسانية 
البشر، عاقبة  الذي أنزل اهلل اىل  بالنور  الفئة تبصر  من شرورها. هذه 

الظلم وتهتدي اىل حقيقة السن اليت تسرّي حياة االنسان”.
الواقع اخلارجي  العنف يف  إن دوام��ة   : وال��دور االجيابي لالنسان  القرآن 
االمة،  ابناء  دم��اء  استنزاف  عن  يتوقف  لن  الفكري،  التطّرف  خلفه  ومن 
ذهنيًا  املمسوخني  الشبان  ب��آالف  متمثلة  رخيصة،  املعركة  وق��ود  زال  ما 
وفكريًا، فبداًل من أن يكون هلذا االنسان )املسلم( دور يف التغيري احلقيقي 
او اإلصالح يف األمة، يستحيل قنبلة موقوتة جاهزة لالنفجار يف أي حلظة 
إلراقة املزيد من دماء مسلمني مثله، وهؤالء رمبا يرون أنفسهم مظلومون 
او حلق بهم عسف او اضطهاد احلاكم، بيد أنهم، وبداًل من ان يتوجهوا اىل 
احلاكم  هذا  من  املظلوم  اجملتمع  اىل  توجهوا  الواقع،  لتغيري  الظامل  هذا 

نفسه، فاذا بهم ينضمون اىل صف هذا احلاكم الظامل وهم ال يشعرون. 

معالجة اإلرهاب 
بالقرآن الكريم

محمد علي جواد تقي 

د. خالد عليوي العرداوي 

مرتضى معاش
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انتوني  ال��ب��ارز  األمريكي  للكاتب  مقال  يف 
التطرف  )حماربة  عنوان  حتت  ك��وردمس��ان 
اإلس���الم���ي ج��ع��ل امل��س��ل��م��ني ش��رك��اء وليس 
أعداء( نشره مركز الدراسات االسرتاتيجية 
وال����دول����ي����ة األم���ري���ك���ي ب���ت���اري���خ اخل���ام���س 
والعشرين من شهر يناير املاضي حاول فيه 
اجلديدة  االمريكية  ل��إدارة  نصيحة  تقديم 
مع  تعاملها  طريقة  ح��ول  ت��رام��ب  ب��رئ��اس��ة 

املسلمني، وجاء يف املقال ما نصه:
“ان احلكومة اجلديدة اليت تسلمت مقاليد 
من  العديد  تغيري  تهدف اىل  وال��يت  احلكم 
االمريكية،  السياسة  يف  املهمة  اجل��وان��ب 
م��ن احمل��ت��م��ل ان حت��ق��ق ه���ذه االه����داف يف 
اق��رب وقت ممكن، لكن اخت��اذ ق��رار سريع 
منفعة،  وليس  ض��رر  ل��ه  سيكون  ومفاجيء 
وان الطريقة اليت تسلكها الواليات املتحدة 
العنيف  االس��الم��ي  ال��ت��ط��رف  م��ع  للتعامل 

واالرهاب هي مثال على ذلك.
اليت اجراها كرسي  االخ��رية  الدراسة  وان 
ارليه بورك يف معهد الدراسات االسرتاتيجية 
بتهديد  التفكري  “اع����ادة  ب��ع��ن��وان  وال��دول��ي��ة 
يف  املطلوبة  التغريات  االسالمي:  التطرف 
االسرتاتيجية االمريكية” تعاجل وتتطرق اىل 
امليل  وت��درس  مفصل،  بشكل  القضايا  هذه 
األخ���ري جت��اه ال��ت��ط��رف االس��الم��ي العنيف 
واالره��اب، وسبب التطرف وال��دور العنيف 
االسرتاتيجيني  امريكا  شركاء  لعبه  ال��ذي 

يف العامل االسالمي. قد يكون الرتكيز على 
البلدان االسالمية أفضل من تبين  تفويض 
عليها،  احلظر  ف��رض  مثل  خطرة  مفاهيم 
على  واحلصول  التدقيق  يكون حتسني  وقد 
الدخول  منع  من  أفضل  الدخول  تأشريات 
الوقت  وال��ق��وم��ي��ة، ويف  ال��دي��ن  اس���اس  على 
ذات���ه ف��ان مجيع ال��ب��ل��دان االس��الم��ي��ة اليت 
بالذكر  املتحدة  الواليات  ختصها  ان  ميكن 
بسبب االضطرابات والتهديدات هي بلدان 

حتتاجها الواليات املتحدة كشركاء وحلفاء.
املفصلة  ال��دراس��ة  ف��ان  واس��ع،  نطاق  وعلى 
ل��ل��ب��ي��ان��ات امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ت��ط��رف االس��الم��ي 
تدعم االدارة اجلديدة من خالل القول بانه 
يشكل تهديدًا رئيسًا وتتجاهل الروابط بني 
االرهاب والنسخة املضللة من االسالم وهذا 
امر مضلل وخطري، ويف الوقت ذاته تحُظهر 
كشركاء  اسالمية  دول  وج��ود  اهمية  م��دى 
من  ل��ذا  احل��ال��ي،  ال��وق��ت  اسرتاتيجيني يف 
بعني  االسالمية  الدميوغرافية  اخ��ذ  املهم 
من  ب��داًل  “داع���ش”  على  والرتكيز  االعتبار 

التهديد العام.
املهمة  احلقائق  من  ع��دد  املقال  من  يتضح 

اليت يعرضها الكاتب، ومنها:
وامن��ا  ب��اإلس��الم  يلتصق  ال  االره����اب  ان   -
بالنسخة املضللة من االسالم، وكشف زيف 
هذه النسخة وتعريتها امر مفيد للمسلمني 

وغريهم.

دول  واق��ص��اء  ب��اإلره��اب،  املسلمني  اتهام   -
اسالمية بكاملها ال يسهم مبعاجلة املشكلة، 
يف  حتوهلا  ورمب��ا  تفاقمها  اىل  سيقود  ب��ل 
الغرب  ب��ني  مفتوحة  ح��رب  اىل  م��ا  مرحلة 

والعامل االسالمي.
- م��راج��ع��ة س����رية ب��ع��ض ح��ل��ف��اء ام��ري��ك��ا 
فهؤالء  مهمة،  ارهابية  ملفات  املتورطني يف 
ق���د ي��ت��ط��ل��ب��ون م���واق���ف ص���ارم���ة حت���د من 

نشاطهم، وحتتوي سياساتهم اخلطرة.
- االره�����اب ل��ي��س ن��ات��ج ف��ق��ط ع��ن اس��ب��اب 
دينية، بل هناك اسباب سياسية واقتصادية 
اليت  اجملتمعات  بنية  يف  تكمن  واجتماعية 
املعاجلة من  يتوالد منها االرهابيون تتطلب 

اجل جتفيف منابع االرهاب وحواضنه.
ل��وح��ده غ��ري ق���ادر على حتقيق  - ال��س��الح 

النصر النهائي على االرهاب.
ان ه����ذه ال��ن��ص��ائ��ح ال����يت ي��ق��دم��ه��ا ال��س��ي��د 
االمريكية  لإدارة  مفيدة  ليست  كوردمسان 
اجل���دي���د ف��ح��س��ب، ب���ل ه���ي م��ف��ي��دة جلميع 
احل��ك��وم��ات وال���ش���ع���وب، والس��ي��م��ا ش��ع��وب 
وحكومات الشرق االوسط، ومن الضروري 
املناسبة  ال��س��ي��اس��ات  ووض���ع  فيها  التمعن 
أردن��ا حتسني صورة االسالم  إذا  وفقا هلا، 
بناء دول  واردن��ا  العامل،  واملسلمني يف نظر 
فهل  العاملي،  والتقدير  ب��االح��رتام  ج��دي��رة 
ت��درك��ه��ا، وتعمل على  جت��د هل��ا اذان واع��ي��ة 

ضوئها؟.

محاربة التطرف 
االسالمي: جعل 
املسلمني شركاء 

وليس اعداء

إفشال رغبة القاعدة يف تحجيم داعش من املستفيد ومن الخاسر
تبدأ القصة عندما تلقت مديرية مكافحة اجلرمية املنظمة والتهريب يف مدينة غازي عنتاب احلدودية 
الرتكية اتصاال من جمهول يوم 16/تشرين االول/2006. املتصل الغامض قدم معلومات سرية حول 
مواطنني إيرانيني كانوا يسافرون عن طريق املدينة احملاذية لسوريا جبوازات سفر مزورة، وأوضح 

املتصل نوع ورقم السيارة اليت يستقلونها.
هذه هي قصة العالقة الرابطة بني تنظيم القاعدة يف وقت مبكر واملنظمة اليت اصبحت فيما بعد 
“الدولة اإلسالمية”. وفشلت اجلهود اليت بذلتها املنظمة اجلهادية القدمية لثين قادة التنظيم اجلديد 
املغرورين بسلطتهم. واملالحظ ان االختالف بني اجملموعتني مر بالعديد من التقلبات واملنعطفات، من 
أهمها ما حدث يف تشرين الثاني 2006، قبل وقت طويل من ظهور “الدولة اإلسالمية” كاسم مألوف، 
وكانت تلك هي اخلطوة االكثر جرأة لتنظيم القاعدة لكبح مجاح حليفها العراقي الثائر، ومع ذلك، 

فقد انتهى االمر بغياب واحد من أبرز قيادييها يف سجن غازي عنتاب.
مل يكن عبد اهلادي القائد الوحيد من قادة تنظيم القاعدة الذين حاولوا الوصول اىل العراق؛ فبعد 
 - الرمحن وحممد خليل حكامية  اآلخرين -عطية عبد  القاعدة  قادة  كبار  اثنان من  نفذ  اعتقاله، 
رحالت مماثلة. ورغم احلديث عن االتصاالت الرقمية، اال ان قناعة تنظيم القاعدة أنه ال ميكن أن 

يقود األحداث يف العراق دون أن يضع نشطاء ثقة على األرض.

يف الواقع، ساعد جناح تنظيم القاعدة يف إدخال قادة كبار اىل سوريا، على بناء عالقات وثيقة مع 
العديد من اجلماعات املتمردة، ولكن االنقسام مع )الزرقاويني( تصاعد اىل حرب شاملة مع تنظيم 
داعش. فشل تنظيم القاعدة لفهم أن حركة الزرقاوي كانت شعبوية يف األساس - وانها مل تتطلع اىل 

زعماء راسخني ورموز يف السلطة.
ويف اخلتام، يحُثار تساؤل، ما ذكر يف اعاله كان يتم يف وقت مير فيه العشرات ان مل نقل املئات من 
اجلهاديني عرب منفذ غازي عنتاب اىل سوريا لاللتحاق بالتنظيمات االرهابية، ملاذا مل يتم اعرتاضهم 
افشال مسعى رسول  تركيا يف  اهل��ادي؟ ماهي مصلحة  واح��د وهو عبد  الرتكيز على شخص  ويتم 
القاعدة يف اجهاض املولود املتوحش )داعش(؟ وهل مجيع املنافع اليت جنتها انقرة والقائمني على 

السلطة فيها من عبور االرهابيني اىل سوريا والعراق. 
كانت احباط عبد اهلادي ومن مثة والدة داعش؟ من مجيع ما ذكر، يبدو جليا ان صنع داعش وقبله 
القاعدة مت عرب توافق جمموعة من املصاحل واألرادات الدولية، كان جل همها الكسب السياسي ولو 
والنازحني. ومل يكن مقدرا ألي شخص،  القتلى واملفقودين واملهجرين  على حساب عذابات ماليني 

ايقاف عجلة التشدد الديين الوحشية من الدوران. 

العنيف  التطرف  لتفسري ظاهرة  االخ��رية حتليالت عدة  اآلون��ة  ظهرت يف 
وت��س��ارع وت��ريت��ه��ا الس��ي��م��ا يف منطقة ال��ش��رق االوس����ط وب��األخ��ص ب��ل��دان 
انهاء  ه��دف  وأصبح  ليبيا(.  اليمن،  س��وري��ا،  )ال��ع��راق،  االرب��ع��ة  الصراعات 
لدول  قصوى  أولوية  حيتل  العنيف  التطرف  ومواجهة  املسلحة  الصراعات 
الشرق  يكون  ان  من  لتخوفها  الدولي  النظام  يف  الفاعلة  وال��دول  املنطقة 
االوسط منطلقا ألزمة عاملية بفعل تهديد التطرف واالرهاب لألمن والسلم 
امل��رة من  ولكن هذه  العنف  اسباب  رك��زت على  التحليالت  وه��ذه  الدوليني. 
ارتباطا  يرتبط  الذي  التشدد  هو صعود  املوضوع  اقتصادي. حمور  منظور 
وثيقا باإلرهاب. والتشدد وفق الوكالة االمريكية للتنمية الدولية هو “الدعوة 
او  فيه  امل��ش��ارك��ة  او  ايديولوجية  م���ربرات  او  دواف���ع  ل��ه  ارت��ك��اب عنف  اىل 
االعداد له او مساندته بطريقة او بأخرى من اجل خدمة اهداف اجتماعية 
واقتصادية وسياسية”.  يف العراق اخفقت احلكومات املتعاقبة السيما بعد 
2003 يف التعامل مع مكونات اجملتمع وعدم ادراكها ألهمية حتقيق الشمول 
واالزم��ة  جانب،  من  مجيعا  املكونات  تلك  ألف��راد  واالجتماعي  االقتصادي 
تلك  بوصلة  وضيعت  احلكومية  السياسات  أربكت  ال��يت  املستمرة  االمنية 
السياسات من جانب آخر، ولكن البد من إدراك ان االزمة االمنية املستمرة 
والسياسات  السياسية.  العوامل  عن  فضال  اقتصادية،  عوامل  اىل  تستند 
للوضع  امل��درك  باملستوى  تكن  مل   2003 السياسي  التغيري  بعد  االقتصادية 
االقتصادي املرتدي قبل التغيري. ثم كانت لسياسات سلطة االئتالف املؤقتة 
السياسات االقتصادية  دور سيء عرب سنها حزمة تشريعات على مستوى 
وكان الغرض منها تطبيق وصفة جاهزة وتطبيق ملنهج الصدمة واليت ضيعت 
ما بقي من النشاط االنتاجي واغرقت االسواق بالسلع واليت تعززت فيما 
بعد بفعل عدم استطاعة احلكومات املتعاقبة تغيري املنهج والسياسات تالفيا 
اثرت   2015 والعام   2014 العام  نهايات  مع  السياسي.  باالنتحار  يسمى  ملا 
الصدمة املزدوجة املتمثلة باخنفاض اسعار النفط وزيادة االنفاق العسكري 
النفطي بشكل كبري  اذ انكمش االقتصاد غري  تأثريا سلبيا على االقتصاد 
بسبب احلرب على داعش واالجراءات املستمرة لضبط اوضاع املالية العامة 
وهذا كان له االثر يف تراجع تقديم اخلدمات والتوظيف وغريها. ومع ان 
ارتفاع اسعار النفط مع بداية العام اجلاري يشكل عامل قوة إليرادات املوازنة 
االقتصادي  النشاط  تنعكس على  فائدة  ذو  تكون  لن  انها  اال  للدولة  العامة 
يف  االهتمام  وع��دم  امل��وازن��ة  يف  اجل��اري  اجلانب  على  الرتكيز  يبقى  طاملا 
اجلانب االستثماري، فضال عن الفساد وسوء التوزيع. ما هو مطلوب ليس 
ذات  تكاملية  بل حنتاج عملية  التنظيمات فحسب  لتلك  العسكرية  اهلزمية 
تشدد  حركة  كل  إلمخاد  وثقافية(  اجتماعية،  اقتصادية،  )سياسية،  ابعاد 
ممكن ان تتحول اىل حركة تشدد عنيفة. وجانبها االقتصادي البد من ان 
يكون جزء من اسرتاتيجية عامة شاملة إلصالح االقتصاد وان يهتم بالشمول 

االقتصادي متضمنا مؤشرات التنمية البشرية والتنمية االقتصادية.

تعزيز الشمول 
االقتصادي ملنع االرهاب

عنف

مؤيد جبار حسن 
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اعالم وصحافة 

بشكل  ال��ع��راق  يف  اخلطابية  اللغة  ت��س��ود 
منقع ال��ن��ظ��ري، م��ق��اب��ل غ��ي��اب دالل���ة هل��ذا 
هناك  ان  أي  ال��واق��ع،  ارض  اخل��ط��اب يف 
انفصال بني اخلطاب والوعود اليت يقدمها 
القائم باخلطاب )مسؤول حكومي او حزب 
يكون  ان  يفرتض  الذي  والواقع  سياسي(، 
وتسهم  ال���وع���ود.  ه���ذه  لتطبيق  االرض���ي���ة 
تعميق  يف  البالد  يف  تسود  ال��يت  الفوضى 
الفجوة، والنظام السياسي اهلش ال يساعد 
تطلقها  ال���يت  ال���ربام���ج  حتقيق  يف  ك��ث��ريا 
املؤسسات احلكومية واالحزاب السياسية. 
بالعودة قليال اىل املاضي القريب وحتديدا 
“الطاغية” سادت  بعد عام 2003 وسقوط 
ح��ال��ة م��ن ن��ش��وة ال��ن��ص��ر حل��ري��ة االن��س��ان 
الدكتاتورية  احلقبة  انتهاء  بعد  العراقي 
امل��ظ��ل��م��ة، وارت���ف���ع س��ق��ف ال��ت��وق��ع��ات ل��دى 
املواطن تزامنا مع ارتفاع منسوب االمنيات 
لدى املسؤولني اجلدد يف العراق، ويف تلك 
يعيش يف  انه  العراقي  املواطن  توقع  امل��دة 
ب��داي��ة حقبة ال��ت��ق��دم وال��ت��ط��ور ال���ذي بات 
تباشري  حيمل  واملستقبل  اليد  متناول  يف 
مثل  ال��ذي  اخلطاب  هذا  والتطور.  التقدم 
اكسري احلياة لألحزاب احلاكمة مل يسعفه 
والسياسي  واالم���ين  االق��ت��ص��ادي  ال��وض��ع 
امل��ص��اب ب����داء ال���ت���أزم امل���زم���ن، ف��ال��ق��ي��ادة 
املواطن  تعدحُ  عندما  والتنفيذية  السياسية 

مالي  سقف  هل��ا  يتوفر  ال  معني  مب��ش��روع 
مستقر،  ام��ين  وض��ع  حتى  او  سياسي  او 
يضاف اىل كل ذلك غياب اجلدية يف تنفيذ 
امل��ش��روع��ات احل��ك��وم��ي��ة. وال��ن��ت��ي��ج��ة فشل 
يتأخر  او  احلكومية  امل��ش��روع��ات  تلك  ك��ل 
تنفيذها لسنوات طويلة. وهذا الوضع ادى 
اىل زي���ادة ح��ال��ة االن��ف��ص��ال ب��ني اخلطاب 
ب��دوره��ا  ال����يت ادت  ال��س��ي��اس��ي وال����واق����ع 
السياسية  النخبة  ب��ني  الفجوة  زي���ادة  اىل 
الفجوة  االذه����ان  واع����ادت اىل  وامل���واط���ن. 
اليت كانت تفصل النظام البعثي السابق عن 
الشعب العراقي وادت يف النهاية اىل انهيار 
نظامه رغم سطوته وقبضته احلديدية اليت 
والتعذيب. ويف  جتاوزت حدود االعتقاالت 
اوضاع كهذه تزداد حاجة الناس اىل اجياد 
كل  لكن  احلاكمة،  الطبقة  هذه  عن  بدائل 
البدائل املتوافرة حاليا غري موثوق بها ألنها 
تولد من رحم نفس الطبقة احلاكمة، لذلك 
يفرتض ان يكون هذا البديل خمتلفا متاما، 
ومن ثم جند الناس اما تلجأ اىل اهلويات 
الديين  املذهب  او  العشرية  مثل  الفرعية 
السياسية  التنظيمات  اىل  او  اوالقومية، 
الشعب  يعتقد  ال��يت  اجل��دي��دة  والعسكرية 
واستعادة  مطالبه  حتقيق  على  ق��ادرة  انها 
التنظيمات  هذه  كانت  اذا  خاصة  حقوقه، 
ق���ادرة على ف��رض حالة االم��ر ال��واق��ع يف 

خيلق  م��ا  البسيطة  امل��ش��اري��ع  بعض  تنفيذ 
ستكون  ب��اع��ت��ب��اره��ا  عنها  اجي��اب��ي��ة  ص���ورة 
االن��ف��ص��ال  ل��ل��وط��ن. مشكلة  ال��ن��ج��اة  ط���وق 
سلبية  بنتائج  تأتي  وال��واق��ع  اخلطاب  بني 
بكل  يتعلق  الذي  كالغريق  يصبح  فاملواطن 
جسم صلب يوصله اىل الشاطئ، ومن ثم 
يكون للتطرف سوقا رائجة واحلال ينطبق 
حتى على الدول الدميقراطية اليت مل تسلم 
من صعود موجة التطرف من جديد بسبب 
السياسية  للربامج  الفعلي  التطبيق  غياب 
ل���ألح���زاب احل���اك���م���ة. ويف ه����ذا ال��س��ي��اق 
اعرق  املتطرف يف  اليمني  موجات  ع��ادت 
الدميقراطيات العاملية كما هو حال دونالد 
لوبان  ومارين  املتحدة  الواليات  يف  ترامب 
املانيا  اج��ل  من  البديل  وح��زب  فرنسا  يف 
ايطاليا  املتطرف يف  باليمني  انتهاء  وليس 
وهولندا والنمسا وغريها. وهذا بالتحديد 
املقبلة  نتوقع ان حيصل يف االنتخابات  ما 
اذ قد تستخدم االح���زاب كل  ال��ع��راق،  يف 
ما يف جعبتها من قضايا اشكالية تستطيع 
من  املواطن  اهتمامات  حتويل  خالهلا  من 
اجل��وه��ر اىل اهل��ام��ش ال���ذي ت��ك��ون لوحة 
له، وتقدم  املروج  بيد احلزب  فيه  التحكم 
هذه اهلوامش بطريقة جتعل املواطن ومن 
من  يأتي  االنقاذ  ان  يعتقد  ي��دري  ال  حيث 

هذه االحزاب مرة اخرى. 

أثر الخطاب اإلعالمي 
على الناخب العراقي 

انتهاكات حرية الصحافة، تركيا نموذجا
كالصحف  الدورية  املطبوعات  ويشمل  الضيق،  املعنى  األول هو  معنيني:  “الصحافة” إىل  كلمة  تنصرف 
املكتوبة،  أو  املطبوعة  الصحافة  جانب  إىل  ويشمل  الواسع،  املعنى  هو  والثاني  األسبوعية.  أو  اليومية 
الصحافة املسموعة أو املرئية، وكذلك الصحافة االلكرتونية. ويف كل األحوال، ميكن تعريف “الصحافة” 
أنها املهنة اليت تقوم على مجع وحتليل األخبار والتحقق من مصداقيتها وتقدميها للجمهور. وهي تقوم 
بإخبار العامل مبا حيصل، وتثقيف الّناس وتعليمهم بعض العلوم والقيم واألخالق واملتعة والّتسلية. نص 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف املادة 19 على أن “لكل شخص احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل 
هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، 
دون تقيد باحلدود واجلغرافية”. تقول األمم املتحدة “توافرت يف السنوات األخرية أدلة مثرية للقلق على 
حجم وعدد االعتداءات اليت تستهدف السالمة البدنية للصحفيني واإلعالميني، واألحداث اليت تؤثر يف 
قدرتهم على ممارسة حرية التعبري ومنها التهديد باملقاضاة، وعمليات االعتقال والسجن اليت يتعرضون 
هلا، والتدابري املتخذة ملنعهم من مزاولة عملهم الصحفي، وعدم التحقيق يف اجلرائم املرتكبة يف حقهم 
بدأت  تركيا،  الصحافة يف  وحرية  التعبري  أن حرية  يبدو  اجلرائم”  هذه  عن  املسؤولني  مقاضاة  وعدم 
تتالشى بشكل ملحوظ يف عهد الرئيس الرتكي اردوغان الذي أصبح من أكثر رؤساء العامل قمًعا للصحافة 
وحرية التعبري! ففي عهده، متت مصادرة صحف وقنوات تليفزيونية، واعتقل عدد كبري من الصحفيني، 

أي  للقبض على  الشوارع  األمن يف  للتواصل االجتماعي، فضال عن إطالق رجال  »تويرت«  وأغلق موقع 
متظاهر أو حمتج يعرتض على إدارته. بناء على ما تقدم، ولضمان حرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة 

يف العديد من الدول ومنها تركيا، فان هناك الكثري من األمور ينبغي أخذها بنظر االعتبار، وهي:
1. يقتضي أن تتخذ الدول تدابري إجيابية واستباقية من بينها إيالء اهتمام كاف وختصيص موارد كافية 

من أجل منع االعتداءات على الصحفيني.
2. يقع على الدول االلتزام بالتحقيق يف أية تهديدات وأعمال عنف، بسرعة ومشولية وفعالية، بواسطة 

هيئات مستقلة ونزيهة.
3. إن انتهاك بعض الدول واجلماعات حق الصحفيني يف حرية التعبري وحرية الصحافة، ال ميثل اعتداء 

على الصحفيني فحسب، بل يحُشكل انتهاكا حلق اجلمهور يف احلصول على املعلومات أيضا.
4. على األمم املتحدة أن تعلن وبشكل واضح عن إدانتها لعمليات العنف اليت تحُرتكب حبق الصحفيني يف 

تركيا.
5. أن تلزم هيئات األمم املتحدة تركيا بالتحقيق يف اجلرائم املرتكبة ضد األشخاص ملنعهم من ممارسة 

حرية التعبري وحماكمة مرتكيب هذه اجلرائم بفعالية.
6. جيب كفالة جرب الضرر للصحفيني الذين انتحُهكت حقوقهم يف تركيا. 

التطور الفكري الثقايف يقوم على ثالث ركائز، القراءة، املفكر أو املنِتج، 
ثم اإلعالم املرّوج للمنَتج الفكري أو الثقايف أو أي نوع من املضامني اليت 
يتعاطاها اإلنسان الفرد واجلماعة، هل نفسر ماهية الفعل القرائي؟؟، 
إنه ببساطة وسيط لنقل األفكار من املصنِّع اىل املستهلك وهو هنا القارئ، 
أما املفكر أو املثقف أو الكاتب أو املؤلف، فينبغي أن يكون عقال مائزا 
ال يشبه غريه من العقول، والتمّيز هنا يتجه وفق بوصلة السمو اإلنساني 

وليس العكس.
إحصاء  لعملية  قد خيضع  القراءة، سؤال  قلة  من  تعاني جمتمعاتنا  هل 
قناة  قدمته  بالقراءة،  معين  وإعالمي  مع شاعر  متلفز  لقاء  دقيقة، يف 
بي بي سي عربي ضمن برنامج )كتاب يف جريدة(، قال هذا الشاعر أن 
يفوق )6000( آالف عنوان  العربية جمتمعة  النشر  تنتجه دور  مجيع ما 
ه اىل أكثر من )350( مليون نسمة  بقليل، وهذا العدد من العناوين موجَّ
تعداد العرب، ويضيف الشاعر نفسه، أن دار فرنسية واحدة تنتج العدد 

نفسه.
يف تصريح لكاتب يعمل ضمن كادر حترير جملة عراقية عريقة هي جملة 
)األقالم( اليت بلغ عمرها عدة عقود، أعلن أن الدولة العراقية والوزارة 
العاملني  الكتاب  ومكافآت  أج��ور  تسديد  عن  عاجزة  بالثقافة،  املعنية 
ل��وزارة  التابعة  النشر  دور  )إح��دى  العريقة يف  اجمل��الت  بعض  انتاج  يف 
الثقافة(، وأكد أن الكتاب يعملون بأسلوب العمل التطوعي لكي ال تلفظ 
تلك اجملالت العريقة أنفاسها، فيما أقدمت الوزارة نفسها على جتميد أو 
إلغاء أجور الكتاب الذين يطبعون مؤلَّفاتهم يف دور النشر التابعة للوزارة، 

السبب كما هو معروف ومعلن، حالة التقشف اليت مير بها البلد.
أين دور املفكر يف تفاصيل هذا املشهد، وأين تقع مسؤوليته، هل هو أحد 
أسباب اإلخفاق، وكيف ميكن معاجلة وتصحيح دوره، من أجل االرتقاء 
نسأل  أن  لنا  ذل��ك هل حيق  بعد  وال��ق��راءة،  االقتناء  على  وحثه  بالقارئ 
ملاذا تدهورت نسبة القراءة بني القراء العرب اىل حد يثري القلق؟، ثم 
أين السبب، ويف أي جمال يكمن، هل يف ضعف القدرة الشرائية وارتفاع 
واضطراب  قلق  من مظاهر  ينعكس  ما  أم يف  واجمل��الت،  الكتب  أسعار 
بسبب األوضاع املتوترة يف معظم الدول العربية كما هي احلال يف سوريا 
تعطينا مقدرا  ملاذا  البيع  وليبيا وسواها؟، نسبة  والعراق ومصر  واليمن 

مثريا من التساؤالت اليت تدور كلها يف فلك عدم القراءة؟.
وصلنا اآلن اىل صناعة الكاتب النجم، ودور وسائل اإلعالم يف ذلك، فمع 
كل مؤشرات وعناصر اإلخفاق اليت سبق التطرق إليها، يربز لدينا ركن 
أساس من أركان اخللل، ورمبا هو الركن األهم واألكرب يف حتّمل مسؤولية 
تدني القراءة ونعين بذلك، الفشل يف صناعة النجم، إذ ال توجد لدينا 
مؤسسات إعالمية قادرة على صناعة النجم، كما هو احلال يف البلدان 

املتقدمة.

صناعة النجم:
 اإلعالم والقول الفصل

مسلم عباس 

علي حسني عبيد 

جميل عودة ابراهيم  
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تؤدي وسائل اإلعالم األمريكية وظائف 
وتنفيذ  خت��ط��ي��ط  ع��م��ل��ي��ة  م��ت��ع��ددة يف 
ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة عرب 

وسائل خمتلفة.
وت����أت����ي يف م���ق���دم���ة ه�����ذه ال���وس���ائ���ل 
قناة  كونها  ناحية  من  فهي  الصحافة، 
غ���ري ش��خ��ص��ي��ة ي��س��ت��خ��دم��ه��ا ص��ان��ع��و 
مواقفهم  لتفسري  ال��س��ي��اس��ي  ال��ق��رار 
ملواقفهم  التأييد  ومج��ع  وسياساتهم 

احلكومية.
 ويف إيصال آراء قادة الرأي ومجاعات 
امل��ص��احل واجل��م��ه��ور بصفة ع��ام��ة اىل 

القادة احلكوميني وصانعي السياسة.
خالهلا  م��ن  ميكن  اخ���رى  ناحية  وم��ن 
ممارسة الضغط على صانعي السياسة 
ِع����رب مج���اع���ات ال��ض��غ��ط وامل���ص���احل 

املؤثرة فيها.
ك��م��ا ان وس���ائ���ل اإلع�����الم األم��ري��ك��ي��ة 
السياسة  ص��ي��اغ��ة  عملية  يف  ت��ت��دخ��ل 
جزء  جم��رد  تبقى  ولكنها  اخل��ارج��ي��ة، 
املصدر  وليست  ال��ق��رار  صنع  آل��ة  يف 
الذي تحُشتق منه السياسات، فضاًل عن 
على  األمريكية  الدبلوماسية  إعتماد 
كبريًا  إن عددًا  لدرجة  اإلعالم  وسائل 
من  تتكون  الدبلوماسية  التقارير  م��ن 
يكتبها الصحفيون يف  اليت  التحليالت 

هذا اجملال.

بل ميكن القول “ان وسائل اإلعالم هي 
عيون وآذان الدبلوماسية”.

كما ان وسائل اإلع��الم مت��ارس تأثريًا 
مباشرًا على صانعي القرار من خالل 
ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات واألف���ك���ار وال��ص��ور 
املختلفة اليت تشكل رؤية هؤالء للعامل 

اخلارجي.
ف��ض��اًل ع���ن دور وس���ائ���ل اإلع�����الم يف 
كدولة  اخلارجية  أمريكا  صورة  تقديم 
ال ت��ن��ش��د س�����وى ال���س���ل���وك ال��س��ل��م��ي 
الداخلية  التقاليد  وإظ��ه��ار  التعاوني، 
يف  األم��ث��ل  اإلمن���وذج  بأنها  األمريكية 
ال��ت��ق��دم وال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف��ض��اًل عن 
على  دولية  هيبة  وإسباغ  خلق  حماولة 

الواليات  املتحدة.
 وعلى الرئيس بشكل خاص بأنه ميثل 
أك���رب دول���ة يف ال��ع��امل وق��ائ��دة للنظام 

الدولي.
من جانب آخر فإن تأثري وسائل اإلعالم 
يف السياسة اخلارجية األمريكية يأتي 
اللوبي  ق��وة وسيطرة  م��دى  م��ن  أي��ض��ًا 
األم��ري��ك��ي،  اإلع����الم  ع��ل��ى  الصهيوني 
ميثل  حبيث  معه  والتفاعل  وال��ت��داخ��ل 
اللوبي.  ذل��ك  إرادة  الغالب  اإلع��الم يف 
وال شك فأن مدى قوة اللوبي الصهيوني 
تعود  األمريكي  اإلع��الم  على  وت��أث��ريه 

اىل عدة مصادر هي:

1- التغلغل اإلعالمي
2- القوة اإلعالنية

3- ملكية وسائل اإلعالم.
 4- جهل الرأي العام.

وخ��الص��ة األم���ر، ف��إن وس��ائ��ل اإلع��الم 
بعض  تعاملها مع  األمريكية من خالل 
القضايا هي وسائل منحازة من خالل 
منظار  من  القضايا  هذه  اىل  نظرتها 
نوعًا  تعتمد  فهي  األمريكية،  املصلحة 
م��ن اإلنتقائية م��ن خ��الل ال��ف��رز اآلل��ي 

لألخبار واألحداث.
العامة  السياسة  م��ع  منها  يتفق  فما   
للدولة يصبح خربًا ويحُعد حقيقة يؤخذ 

بها.
وم����ا خي���ال���ف ال��ت��وج��ه��ات ال��س��ي��اس��ي��ة 
اخلارجية يصبح دلياًل على ان اخلصم 

ميثل تهديدًا للمصلحة القومية العليا.
ول��ع��ل أك���رب ت��أك��ي��د ع��ل��ى ذل���ك إس��ل��وب 
اإلعالم األمريكي يف تسويف احلقائق 
وبث األخبار امللفقة عن العراق متهيدًا 

إلحتالله يف عام 2003.
زيف  احل��ق��ائ��ق  أثبتت  عندما  السيما 
تلك اإلدعاءات كقضية إمتالكه ألسلحة 

الدمار الشامل.
 وال���يت بينت م���دى مم��ارس��ة اإلع���الم 
مصلحية  سياسية  وظيفة  األم��ري��ك��ي 

غري أخالقية. 

وسائل اإلعالم 
والسياسة الخارجية األمريكية

ت يف  َج��رَ اليت  الرئاسية  االنتخابات  تقريبا من  أسبوع  قبل   �� برينستون 
الواليات املتحدة يف نوفمرب/تشرين الثاني املاضي، نشر أحد األشخاص 
على موقع تويرت أن هيالري كلينتون تدير شبكة لدعارة األطفال. وانتشرت 
الشائعة عرب وسائل اإلعالم االجتماعية، وعلى حنو متكرر، َذَكر أليكس 
إساءة  متورطة يف  أنها  احلوارية،  الربامج  أحد  يدير  وهو مييين  جونز، 
معاملة األطفال وأن رئيس محلتها جون بودستا شاَرك يف طقوس شيطانية. 
كان  بودستا  أن  ويكيليكس  موقع  سربها  إلكرتوني  بريد  رسائل  أظهرت 
يرتاد يف بعض األحيان أحد مطاعم البيتزا يف واشنطن العاصمة يسمى 
االتهامات بشأن شبكة  أن  السبب  الواضح هلذا  بونج”. ومن  ِبنج  “كوميت 
pizz -#  دعارة األطفال َركََّزت على مطعم البيتزا واستخدمت اهلاشتاج
gate. وكثريا ما أعيد نشر االدعاءات على موقع تويرت باستخدام برامج 
طفيلية مصممة لنشر مثل هذا النوع من الرسائل �� األمر الذي أسهم يف 
نقل انطباع بأن عددا كبريا من الناس يأخذون هذه االتهامات على حممل 

اجلد. 
آي��ات من  ِول��ش، وهو مسيحي حيمل ظهره ومشا يتألف من  كان إدج��ار 
الكتاب املقدس، من املستمعني إىل جونز. ويف الرابع من ديسمرب/كانون 
كارولينا  ن��ورث  األول، قاد سيارته ملسافة 350 ميال من منزله يف والي��ة 
آلية،  إىل مطعم كوميت بنج بونج، وكان مسلحا ببندقية هجومية نصف 

ومسدس، وسكني.
وق���د اع����رتف ال��رئ��ي��س ب����اراك أوب���ام���ا ب��اخل��ط��ر ال����ذي ي��ه��دد احل��ري��ات 
الدميقراطية عندما حتدث إىل الصحافة يف أملانيا بعد فرتة وجيزة من 
االنتخابات األمريكية. وسواء كانت األخبار الكاذبة من األسباب اليت أدت 
إل خسارة كلينتون ملنصب الرئاسة أو مل تكن، فمن الواضح أنها قد تتسبب 

ر العالقات الدولية.  يف خسارة أي مرشح لالنتخابات وقد تحَُكدِّ
يكون أعظم  ما قد  إط��ار  الصقل يف  للمزيد من  املوقف  ه��ذا  أحُخَضع  ثحُ��م 
دفاع عن حرية التعبري من ِقَبل قاض أمريكي: الرأي املتوافق الصادر عن 
لويس برانديز يف قضية ويتين ضد كاليفورنيا يف عام 1927. فقد وصف 
للدميقراطية  أساسية  “وظ��ائ��ف  بأنها  والتجمع  التعبري  حرية  برانديز 
الفّعالة. وقد احتكم إىل “الرجال الشجعان املعتمدين على أنفسهم، الذين 
وضعوا ثقتهم يف قوة العقل احلر الذي ال يعرف خوفا والذي كان تطبيقهم 

له من خالل عمليات احلكم الشعيب”. 
إىل  تشري  وامللفقة  والزائفة  الكاذبة  لألخبار  األخ��رية  األمثلة  أن  الواقع 
أن استنتاج واجنر وفارجو كان سابقا ألوانه. فمن املؤكد أن اتهام مرشح 
لرئاسة الواليات املتحدة خالل احلملة االنتخابية بقتل األطفال شخصيا 
ليس أمرا تافها، وال يوفر قانون التشهري املدني العالج الكايف. أمل حين 
الوقت، يف عصر اإلنرتنت، أن يعيد النظام القضائي توجيه مؤشره حنو 

جرمية التشهري اجلنائي؟.

حرية التعبري 
واألخبار الزائفة

هل انتهى عصر التلفاز؟
هل انتهى عصر التلفاز؟، هل فعال مل يعد للتلفاز دور كبري يف حياتنا من الناحية اإلعالمية؟، هل 
التوجه الكبري حنو مواقع التواصل االجتماعي هو السبب، فقد غدت هذه مواقع وسيلة ناجعة متكن 
املتلقني من انتقاء الربامج اليت يريدون مشاهدتها وفق أذواقهم اخلاصة وتساعدهم من التعرف على 
تطلعاتهم وانتظاراتهم، فاملشاهدون مل يعودوا مكتفني مبتابعة الربامج، بل أصبحت حتدوهم الرغبة 
يف معرفة أكثر ما ميكن من املعلومات عن براجمهم احملببة هلم وآراء أصدقائهم وتعاليقهم حوهلا. 
كما أن إيصال املعلومة مل يعد حكرا على وسائل اإلعالم العمومية اليت افتقدت حبكم اكتساح الثورة 
الرقمية، القدرة املطلقة يف التأثري على املشاهدين، إذ تكثفت اليوم تدخالت املبحرين واملستعملني 

لوسائط االتصال املتعددة، وممارساتهم املتنوعة مبا جعلها جزًءا ال يتجزأ من املشهد اإلعالمي.
فكما يبدو أن احملطات التلفزيونية باتت يف مرمى نريان وسائل التواصل االجتماعي، اليت أصبحت 
ولكن  املشاهدين،  ل��دى  مكانته  على  فقط  يقتصر  ال  تهديد  وه��و  للتلفزيون،  جديًا  تهديدًا  تشكل 
التواصل  الذي تشهده مواقع  التطور السريع  أكثر خطورة، فمع  املعلنني أيضًا، وهو ما جيعله  لدى 
االجتماعي يف قدراتها وما توفره من خدمات ملستخدميها، مبا يزيد من قدرتها على استقطاب مزيد 

من املستخدمني على حساب وسائل اإلعالم التقليدية من صحف وجمالت وحمطات تلفزيونية.
فقد جاء إعالن شركة »فيس بوك«، اليت حتظى مبتابعة 2 مليار مستخدم حول العامل، عن إطالق 

جمموعة جديدة من اخلدمات اإلعالنية يهدف معظمها إىل جذب املعلنني التلفزيونيني إىل الشبكة 
االجتماعية، مستغلة نقطة قوة تتفوق بها على التلفزيون، وهي إمكانية تقديم اخلدمات اإلعالنية عرب 
تطبيقاتها، »فيس بوك«، و»إنستغرام«، على اهلواتف املتحركة، خصوصًا أن األجيال اجلديدة تقضي 
وقتًا أطول يف استخدام هواتفها وليس أمام التلفزيون. هذا التوجه أيضًا اختذته شركة »تويرت« اليت 

تستقطب ما يزيد على 241 مليون مستخدم شهريًا.
هذه التطورات اليت جتريها وسائل التواصل االجتماعي غري التقليدية لكسب املزيد من املستخدمني 
عليه من  ما حتصل  تراجع  بسبب  العربية  الفضائيات  من  للكثري  واضحة  معاناة  تقابلها  واملعلنني، 
عوائد اإلعالنات يف الفرتة األخرية، وظهر ذلك بوضوح يف اجتاه عدد من الفضائيات إىل ختفيض 

عدد العاملني بها، أو ختفيض رواتب العاملني، ويف أحيان أخرى اإلغالق نهائيًا.
النظري  منقطع  جناح  ظل  يف  التقليدية  اإلع��الم  وسائل  مستقبل  حول  والتكهنات  التساؤالت  تكثر 
ملواقع التواصل االجتماعي اليت انتشرت يف شكل كبري وباتت جتذب الشبان واليافعني، بل أصبحت 

تالزمهم يف دقائق حياتهم على حواسيبهم وهواتفهم النقالة. 
فهل تستطيع شبكات التواصل االجتماعي أن تسحب البساط من حتت أقدام التلفزيون والصحف 

اليت احتاجت سنوات للوصول إىل حمبيها؟.

بيرت سنجر

د. سليم كاطع علي 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ق��ب��ل أن ي��ص��ل ال��س��اس��ة امل��ع��ارض��ون اىل 
احلكم، غالبا ما تكون املثالية منهجا هلم 
لرتويج أمساءهم وشخصياتهم وبراجمهم 
للوصول اىل السلطة، ولكن ما أن يستقر 
يف أحد املناصب احلساسة للسلطة، حتى 
وتتحول  أصابعه  بني  من  املثالية  تتسرب 
القائمة  الواقعية  اىل  املثالية  من  وع��وده 
ليبدأ  ال��رّباق��ة،  ال��وع��ود  تلك  نسف  على 
املنافع  وتنمية  السلطة  بتثبيت  االنشغال 

اىل أقصى حد ممكن.
العظمى،  آي��ة اهلل  ال��راح��ل،  اإلم���ام  يقول 
ال���س���ي���د حم���م���د احل���س���ي���ين ال����ش����ريازي 
ب�  امل��وس��وم  القيم  كتابه  اهلل(، يف  )رمح��ه 
)جيب  املسلمني(:  إن��ه��اض  اىل  )السبيل 
من  قدر  بأكرب  يتحّلوا  أن  احلاكمني  على 
احل��ال  وبطبيعة   � امل��ث��ال��ي��ة  ف���إن  امل��ث��ال��ي��ة، 
بالواقعية  تضر  ال  ال��يت  املمكنة  املثالية 
وإمنا هي مزيج من الواقعية واملثالية، كما 
اطمئنان  توجب   � سابقًا  ذل��ك  إىل  أملعنا 

الناس باحلكم والتفافهم حوله(.
لقد كانت املثالية يف إدارة السلطة أسلوبا 
جوهريا للحكومة اإلسالمية إبان حكومة 
صارت  أنها  حتى  )ص(  الكريم  ال��رس��ول 
يقول  نفسه، حيث  للغرب  وق��دوة  منوذجا 
ال��غ��رب  ال����ش����ريازي: )ح����ني رأى  اإلم�����ام 
وال��ش��رق بريق اإلس���الم ومج��ال��ه وحسنه 

وعدالته أخذوا أشياء كثرية منه، كالنظافة 
والنظام واجلمال والعلم والثقافة والرتبية 
األول���ون  املسلمون  ك��ان  وال��ص��ن��اع��ة، مم��ا 

يّتصفون بها(. 
على  ينبغي  ال��يت  الصفات  أه��م  م��ن  لعل 
ويتبناها  بها  يتميز  أن  اإلسالمي  احلاكم 
تفكريا وعمال، هي التقشف يف السلوك، 
ويف امل��ظ��ه��ر ال����ع����ام، ك��امل��ل��ب��س وامل���أك���ل 
وع��دم  املثالية،  اىل  وال��رك��ون  وامل��ش��رب، 
اإلمام  يؤكده  ما  هذا  واملبالغة.  اإلس��راف 
الشريازي: )ينبغي تقشف احلكام، أي أن 
يكون احلكام زاهدين يف الدنيا غري راغبني 
يف مزاياها، وأن يقتنعوا من الدنيا بالقدر 
الضروري، ألن احلاكم إذا كان بسيطًا ومل 
يكن باذخًا وال مرتفًا وال متعلقًا يف الدنيا 

اطمئنَّ الناس إىل حكمه(.
نوع  أية حالة قمع ومن أي  مل تكن هناك 
ومصادرة  تعذيب،  وال  مطاردة،  فال  كان، 
للرأي، وال سجون، وال إعدامات مطلقا، 
وه���ذا م��ا ي��ؤك��ده امل��ؤرخ��ون ال��ث��ق��اة، ولعل 
النقطة األهم يف هذا اجملال، أن احلكومة 
تأخذ صفاتها  أن  ينبغي  اليوم  اإلسالمية 
ومس��ات��ه��ا وب��راجم��ه��ا وط��ري��ق��ة إدارت���ه���ا 
العادلتني،  احلكومتني  هاتني  من  للسلطة 
أخذت احلكومات  فعال  هنا هل  والسؤال 
مثاليتها  احل��اض��ر  وقتنا  يف  اإلس��الم��ي��ة 

حكومة  وواق��ع��ي��ة  مثالية  م��ن  وواق��ع��ي��ت��ه��ا 
الرسول )ص( وحكومة اإلمام علي )ع(؟.

النقطة  الشريازي حول هذه  اإلمام  يقول 
احل��ك��م،  مثالية  إىل  )بالنسبة  ب���ال���ذات: 
ينبغي أن يكون احلكم يف قضائه ال عاداًل 
ف��ح��س��ب، ب��ل وإمن����ا حم��س��ن��ًا أي���ض���ًا، فال 
إعدامات يف اإلسالم، وال مصادرات، وال 

سجون، وال تعذيب(.
م���ن ه��ن��ا ج����اء االن���ب���ه���ار ال��ع��امل��ي ال��ك��ب��ري 
من  احل��ك��م،  إدارة  يف  النبوية  بالتجربة 
ج���ان���ب آخ����ر ك��ل��ن��ا ن���ع���رف م���وق���ف ق��ائ��د 
ب��ع��د أن  ال���ن���يب حم��م��د )ص(  امل��س��ل��م��ني 
وكيف  مكة،  اىل  املسلمني  جبيش  وص��ل 
وقاتله  وعذبه  وحاصره  ش��رده  من  تعامل 
مع النخبة من ذويه أصحابه، ولعل صدى 
ي��رتدد اىل  ي��زال  تلك اجلملة الشهرية ال 
اآلن )اذهبوا فأنتم الطلقاء(، وسوف يبقى 
ما بقيت احلياة، هكذا تعامل العظماء مع 
السلطة، وهكذا ينبغي أن يتعامل احلكام 
املسلمني اليوم مع السلطة، بزهد ومثالية 

وبال قمع.

حيث يقول اإلمام الشريازي: )هلذه املثالية 
الرسول )ص(  التفَّ حول  العامل قد  نرى 
واإلمام علي )ع( هذا االلتفاف الغريب يف 

زمانهما وإىل اليوم(. 

الحكم اإلسالمي 
بني املثالية 

والواقعية

األمراض االجتماعية وصناعة الطغيان
مثة الكثري من القيم املتخلفة، تسهم بطريقة أو أخرى يف صناعة الطغيان، منها اضمحالل الثقة 
الفنت  وزرع  املتبادلة،  االتهامات  وانتعاش  وباهلل،  باآلخر  الظن  وانتشاء سوء  التعامل اجملتمعي،  يف 
واألحقاد بني األف��راد بعضهم مع بعض وبني املكونات االجتماعية، ما يسّهل على احلاكم مهمة أن 

يكون طاغية متنمرا على شعبه.
اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يؤكد يف كتابه القيم 
املوسوم ب� )فلسفة التأخر( ما جاء يف املقدمة حيث يقول مساحته: )من فلسفة التأخر سوء الظن 

باهلل وبالناس وبالنفس(.
ورمبا تنتشر حالة سوء الظن باآلخرين، فتسود هواجس سيئة بني مكونات اجملتمع، كما نالحظ ذلك 
يف قول اإلمام الشريازي حول هذا األمر: )قد يسيء بعضهم الظن بالناس بأنهم مّكارون، خمادعون، 
سارقون، مفسدون ورمبا أساء الظن بنفسه، فيتصور أنه ال ميكن أن يعيش، وال أن يتقدم يف احلياة. 
وكل هذه األمور باإلضافة إىل كونها ختالف الواقع، فإنها تؤدي باإلنسان حنو البؤس النفسي، وتوقفه 
عن البناء والعمل، مما يقود بالنتيجة إىل هدم نفسية الفرد وتأّخره عن اآلخرين، وبالعكس من كل 

ذلك حسن الظن(.
فاملتملقون جيدون حاضنة جيدة هلم يف ظل االستبداد من أجل إرضاء السلطة األعلى أيا كان حجمها 

ونوعها، فاملهم بالنسبة للمتملق أن يصل اىل ما يريد، يقول االمام الشريازي عن ذلك: )من فلسفة 
التأخر التمّلق، فإنه إذالل للنفس وإهانة هلا، فيضعها دون موضعها، باإلضافة إىل أنه رمبا أغرى 
الطرف اآلخر �� إذا كان حاكمًا �� باالستبداد والتمادي يف الغي والطغيان(. هكذا يعمل املتملقون على 

صناعة الطغاة حتى من دون أن يعرفوا بذلك.
رمبا ال يعرف من يسهم بإنعاش القيم والظواهر اخلاطئة بأنه يساعد على تدمري الدولة واجملتمع، 
مقابل منافع هزيلة يف احملصلة، ولكن عندما يرى احلاكم الطاغية مثل هذا السلوك الشائن الضعيف 
املفتقر للكرامة، فإن بذور الطغيان سرعان ما تنمو يف تربة نفسه وذاته وأنانيته وغروره، ليصبح مع 

تقادم الزمن منرا مفرتسا على شعبه.
)أن االستبداد حماط بألف احنراف واحن��راف، فاملستبد مينح  لذلك يؤكد اإلمام الشريازي على: 

نفسه أكثر من حقها، لذلك خيصص الرأي واحلكم واإلعالم واملال والسلطة وحنوها لنفسه(.
لذلك يسعى املستبد اىل إحلاق اإلهانة بالناس احملرتمني، كونه ميتلك أدوات السلطة والقوة الغامشة 
اخلارجة على القانون، كي يبطش بالناس. كما نالحظ ذلك يف قول اإلمام الشريازي: )من فلسفة 
التأخر، عدم إعطاء الناس قدر حقهم، يف أي بعد من أبعاد احلياة، فإنه ظلم وتعّد وبغي، وقد قال 

ْم(. وا النَّاَس َأْشَياَءهحُ سبحانه وتعاىل: َوال َتْبَخسحُ

من ال حيسن إدارة شؤونه يف أي جمال كان، سوف يكون عرضة للفشل، 
مهما كان موقعه يف احلياة أو مهما كان مركزه الوظيفي والعلمي واألدبي 
اإلدارة  إذا جنح يف  إداري��ا،  يكون على احملك  فإنه سوف  واالجتماعي، 
بغض  احل��ال،  بطبيعة  العكس  ويصح  سيبقى يف حالة جناح مستدامة، 
النظر عن كونه كبريا أو صغريا، قويا أو ضعيفا، ثريا أو فقريا، فالبقاء 
يتعلق  ما  بقدر  الصفات،  بهذه  له  القصوى ال عالقة  النجاح  مرتبة  يف 
السيد  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلمام  يعلق  اإلداري.  اإلتقان  بأولوية 
كتابه  املوضوع يف  هذا  على  اهلل(،  )رمح��ه  الشريازي  احلسيين  حممد 
القيم املوسوم ب� )الفقه: اإلدارة ج2(، إذ يقول مساحته: إن )امَلِلك، ورئيس 
اجلمهورية، والوزير، ومدير املدرسة، ورئيس الصحة، وإمام اجلماعة، 
حيتاجون  كلهم  والطباخ.  الربيد  ساعي  إىل:  وال��واع��ظ..  اجمللة  ومدير 
إىل اإلدارة فإن حسنت إدارتهم، متكنوا أن يقوموا باملهمة خبري وسالم 

وتقدم، وإال فالوقوف، ثم ااِلحنطاط، إىل حيث اجلمود األبدي(.
إذًا البد من البحث الدؤوب عن السبل الصحيحة اليت جتعل املسؤول أو 
غريها إداريا ناجحا، ويف هذا اإلطار حيدد اإلمام الشريازي صفة مهمة 
ينبغي أن يتحلى بها اإلداري ختطيطا وتنفيذا، وهي صفة الصفر التأني 
من  فالصرب  امل��دروس،  االجن��از غري  التسرع يف  واالبتعاد عن  والدقة، 
شأنه منح االنسان فرصة إلعادة اخلطط وتصحيح اخلاطئ منها وإعادة 
احملاولة أكثر من مرة واالستفادة من اخلربات املكتَسبة لتحقيق النجاح 
املضمون. حيث يؤكد اإلمام الشريازي على أن )الصرب يعّد من عوامل 
النجاح اإلداري، إذ جيب على اإلدارة الناجحة اعتياد الصرب على املكاره، 
لذا فإن اإلدارة تستلزم مواجهة املصاعب، سواء من الرؤساء، أو الزمالء، 
أو املرؤوسني، أو األعمال املطلوبة، فبدون الصرب ال يتمكن اإلنسان من 

إجناز إدارته على وجه حسن(.
ال يقتصر األمر على املسؤول فقط، وإمنا حتى من ينفذ القرار اإلداري 
األخ��رى،  والعناوين  التسميات  من  غريهم  أو  العمال  أو  املوظفني  من 
نصه:  ما  الشريازي  اإلم��ام  يقول  لذلك  للصرب.  أيضا  فهؤالء حيتاجون 
)غالبًا ما يتوقع الرؤساء من اإلنسان بأشياء، ليس بإمكانه اإلتيان بها، 
فإذا صرب اإلنسان على توقعاتهم، ومل يحُظهر التربم والضجر، تتالشى 

طلبات الرؤساء ويبقى هو ممدوحًا حلسن إدارته(.
الناجحني،  امل��دراء  بني مجيع  املشرتك  الرابط  ذل��ك  لنا  يتبنّي  هنا  من 
بالصرب يف مجيع  يتحلون  ف��ه��ؤالء مجيعا جن��ده��م  ال��ص��رب،  ب��ه  ون��ع��ين 
الذي  األه��م  السالح  الصرب هو  أن  ذل��ك  اإلداري���ة،  وأعماهلم  خطواتهم 

يعتمدون عليه يف حسن إدارتهم.
يقع ضمن  ال��ذي  العمل  )أن طبيعة  على:  ال��ش��ريازي  اإلم��ام  يؤكد  حيث 
مهمات اإلنسان، قد ال يتأتى بيسر وسهولة، لذا فإْن صرَب اإلنسان حتى 

أجنز تلك األعمال سوف يصل إىل القمة(.  

كيف تحتفظ 
بالقمة؟
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يعرتف األب��ع��دون قبل األق��رب��ون، بعد أن 
اإلم��ام  حكومة  ب��أن  التاريخ،  على  يطلعوا 
علي )ع(، هي النموذج األفضل الذي أقام 
حّدا فاصال بينه - كنظام سياسي- وبني 
ثنائية اجلوع والقمع، فاحلكومات الفاشلة 
هي تلك اليت ال تتمكن من إشباع الناس، 
كالوباء،  يحُصبح  حتى  اجل��وع  فيها  فيكثر 
ويتناسل فيها القمع فيقتل الرأي والكلمة 
السجون،  وت��ك��رب  وتكثر  األف����واه،  ويكمم 
األقوى  املؤشر  والقمع هي  فثنائية اجلوع 
واألشد تأكيدا على ترّدي احلاكم وضعف 

احلكومة. 
إن هذا النموذج الفريد يف احلكم، ينبغي 
العامل أمجع،  أنظمة  على  تعميمه  يتم  أن 
دينا  ال��يت تتخذ من اإلس��الم  تلك  خاصة 
رمس��ي��ا هل����ا، ع����الوة ع��ل��ى ذل����ك يتشبث 
ح��ك��ام��ه��ا ب���اإلس���الم وب��ال��ت��اري��خ امل��ض��يء 
لقادته العظام، لكنهم عند التطبيق يتضح 
من  ي��أخ��ذوا  مل  بأنهم  وال��دان��ي  للقاصي 
إدارة احلكم سوى  اإلم��ام علي يف  جتربة 

ترديد األقوال دون تطبيقها.
من هنا ينّبه مساحة املرجع الديين الكبري، 
آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين 
الشريازي )دام ظله(، على أهمية التشّبه 
ب��ن��م��وذج ح��ك��وم��ة اإلم�����ام ع��ل��ي )ع( ق��وال 
وتطبيقا، حني يقول مساحته: )جيب علينا 

اإلمام  حكومة  إىل  كّلها  الدنيا  ندعوا  أن 
أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه. فنحن لنا 
إليه.  العامل  وندعو  العامل،  مع  كثري  كالم 
ولكن مع األسف، البالد اإلسالمية حاليًا 

هي مركز للمشاكل(.
األفعال  مثل هذه  يستدعي  األمر  يكن  مل 
ت��ن��ّم ع��ن فشل احل��ك��وم��ة، نعم فكل  ال��يت 
هو  رعيته  قتل  اىل  يلجأ  سياسي  ن��ظ��ام 
نظام عاجز وفاشل، وال يقل اجلوع خطورة 
عن القتل السياسي، فاملوت ميكن أن يتم 
م��ن خ��الل ع��دم ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، أو القتل 
وهي  الكلمة  ووأد  ال���رأي  ع��رب حم��اص��رة 
السياسية  األنظمة  تفعل  كما  مهدها،  يف 

الرديئة.
املرجع  يقول مساحة  اإلط��ار  ه��ذا  ضمن 
)قبل  التوجيهية:  كلماته  يف  ال��ش��ريازي 
أرب��ع��ة ع��ش��ر ق���رن���ًا، ح��ك��م ع��ل��ّي ب��ن أب��ي 
طالب صلوات اهلل عليه من العراق نصف 
أوروب��ا  عمق  إىل  ال��زم��ان،  ذل��ك  املعمورة 
وطيلة  األوس��ط.  والشرق  أفريقيا  وعمق 
ح��ك��م��ه، مل ي��ذك��ر ال��ت��اري��خ اّن واح���د من 

الناس مات جوعًا(.
السياسي  للنظام  العظيم  ال��ن��م��وذج  ه��ذا 
املتفرد، هو ما ينبغي أن يصل اىل العامل 
قائد  كان  أمجع، كي يعرف اجلميع كيف 
يتعامل  وكيف  دولته،  يدير  املسلمني  دولة 

م��ع م��ع��ارض��ي��ه، وك��ي��ف ي��ع��اجل آف���ة اجل��وع 
ويقضي عليها بعدالته وختطيطه املتميز.

إذ من املعيب حقا أن توجد خالفات سياسية 
بعضها  والعربية  اإلسالمية  األنظمة  بني 
مع بعض، أو بني األح��زاب والشخصيات 
السياسية داخل الدولة الواحدة، فالشرط 
اخلالفات  على  القضاء  حتمية  هو  األول 
السياسية بني أنظمة وحكومات املسلمني، 
ومثة شرط حيمل األهمية ذاتها، ونعين به 
املتبادل وعدم االحرتاب  أهمية االح��رتام 
ب��س��ب��ب االخ���ت���الف ال���دي���ين، هل���ذا ينبغي 
التأكيد على عدم االختالف السياسي بني 
املسلمني متخذين من حكومة اإلمام علي 

)ع( ومنهجه منوذجا هلم.
الشريازي يف  املرجع  يرى مساحة  لذلك 
بني  السياسية  التفرقة  )إن  اجمل��ال:  ه��ذا 
أو  الدينية،  التفرقة  وأما  املسلمني خطأ، 
ب��األح��رى االخ��ت��الف ال��دي��ين، ف��ه��ذا أمر 

طبيعي(.
يؤكد مساحة  اهل��دف،  هذا  يتحقق  ولكي 
املرجع الشريازي على جانب آخر ال يقل 
املسلمني،  بني  الديين  االتفاق  عن  أهمية 
ف��ه��ن��اك ط���وائ���ف وم���ذاه���ب ض��م��ن ديننا 
وارد،  أم��ر  ف��االخ��ت��الف هنا  اإلس��الم��ي، 
يكون  أن  ينبغي  يثري وال  بل هو اختالف 

مدعاة للتناحر يف أي حال من األحوال.

نموذجية حكومة 
اإلمام علي )ع(

نبذ الغضب: مفتاح السعادة يف الدارين
إننا إزاء عامل غري بسيط، فأثناء مسرية اإلنسان اليومية الشاقة يف حبثه عن الرزق، قد يصطدم هنا 
أو هناك مبن مينعه أو يضايقه أو يقف حجر عثرة يف طريقة، لذلك هنالك حتذيرات قوية ومتتابعة 

من املساوئ اليت ميكن أن تتبع حالة الغضب.
مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( يقول 
عن الغضب يف كلمة توجيهية قيمة: )إّن لنيّب اإلسالم صلى اهلل عليه وآله، مواعظ كثرية ونصائح 
كثرية. ومل يك رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أن يكّرر الوصايا. ولكنه صلى اهلل عليه وآله كّرر مورد 
إحدى مواعظه ثالث مّرات، وذلك ألهّميته. وهذا املورد هو أنه صلى اهلل عليه وآله، قال: ال تغضب، 

ال تغضب، ال تغضب(.
كذلك يدعو مساحة املرجع الشريازي اىل عدم االنصياع للغضب حتى لو حاول الطرف اآلخر أن 
الغضب  اتركوا  تعامَل اآلخ��رون معكم بغضب فأنتم  )إْن  القول:  إليه، كما نقرأ ذلك يف هذا  جيّرنا 
واجتنبوه. فهذا مفتاح السعادة يف الدنيا ويف اآلخرة، الذي أّكد عليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله 

يف موعظته ثالث مّرات(.
ومشكلة الغضب أنه ال يستثين أحدا، فحتى ذويك وأهلك وأقاربك وأصدقاؤك ميكن أن يتعرضوا 
اىل ظلمك بسبب غضبك، هلذا ينبغي أن حياذر اإلنسان من سيطرة الغضب عليه يف تعامله مع أهله 

وذويه يف البيت أو العمل أو السوق أو اجلار، يدعو مساحة املرجع الشريازي اىل حماصرة الغضب 
بقوة ، كما يف قول مساحته: )صّمموا على أن تكون حياتكم يف البيت خالية من الغضب. وصّمموا على 
اجتناب الغضب يف العمل والتجارة والسوق. وصّمموا على العيش مع اجلريان برتك الغضب. وعيشوا 

مع أرحامكم بال غضب(.
وهناك فرصة متاحة لإنسان كي يتخلص من نتائج الغضب، ميكن لإنسان أن يطفئ هليب الصراع، 
فاحلكمة والتحّمل والصمت واالبتعاد عن إثارة اآلخر أو مواجهته باألسلوب ذاته، سوف يؤدي اىل 

الصلح والرتاضي.
 يقول مساحة املرجع الشريازي: )أما إذا مل ترتكوا الغضب، فستكونون حيارى يف يوم القيامة وبال 
جواب، جتاه ما سرتونه يف صحيفة أعمالكم اليت متأل مبا ال حيمد عقباه من تبعات ونتائج الغضب(.

لذا مثة أهمية قصوى لنبذ الغضب.
 فيدعونا مساحة املرجع الشريازي اىل أن نتعلم ونتدرب ونعّود أنفسنا على درء الغضب ومسبباته 
ونصمم على إحلاق اهلزمية بالغضب، ونتمسك بالشجاعة واألخالق الرفيعة والرمحة، كما يف قول 
مساحته: )بلى هذا العمل هو أمر صعب، ولكنه ممكن، وذو أهمّية. فصّمموا على ترك الغضب، وال 

تتقاعسوا عن هذا التصميم(. 

ثالث سلطات مستقلة، تشكل ركائز حتمية للدولة املدنية املستقرة، السلطة 
التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، دون هذه السلطات املنفصلة عن بعضها 
ال تقوم قائمة للدولة، من هنا تنطلق دعوة مساحة املرجع الديين الكبري، آية 
اهلل العظمى، السيد صادق الشريازي )دام ظله(، لصناعة إعالم ينقل اخلري 
للبشرية كلها، انطالقا من رؤية مساحته اليت تنص على أن: )الشيء احلسن 
إذا وصل للناس وللبشر، فسيأخذون به(. ويضيف مساحته: )حنن الشيعة 
لدينا الكثري والكثري من اجلّيد واجلديد، وليس للعامل كّله فقط، بل حتى 
الكثري من هذا اجلديد  الذين ال يعرفون  الشيعة  للشيعة، وبالذات لشباب 
واجلّيد(. ويف جمال اإلعالم اجليد ميكن أن تكون وسائل اإلعالم املختلفة، 
منهجا لتحقيق نتائج بالغة األهمية، وقد رّكز مساحة املرجع الشريازي على 
هذه األهمية، ونّوه عنها وعلق على أهميتها قائال: )اعلموا اّن اإلعالم عمل 
مهّم جّدًا. بلى فيه املتاعب واحلرمان واملشاكل وصراعات داخلية وسلبيات، 
ولكن املهّم هو أن خترجوا أنفسكم من السلبيات، حتى ميكنكم العمل، وإاّل 

فال ميكن العمل(. 
ونظرا هلذه األهمية القصوى، طالب مساحة املرجع، باالبتعاد عن السلبيات 
اإلم��ام  بأخيه  مثاال  وق��د ض��رب مساحته  وف��ع��ال،  ج��اد  هو  واالنشغال مبا 
بالسلبيات  االنشغال  الفوالذية يف جتنب  وإرادت��ه  اهلل(،  )رمح��ه  الشريازي 
الفكر  الكلي ب مبا يستحق من اهتمام يف  العقبات يف مقابل االهتمام  أو 

والعقائد.
يقول مساحة املرجع الشريازي يف املثال الذي حتدث عنه يف هذا اجملال: 
من  الكثري  وصنع  الكويت  دخل  الراحل(،  )املرجع  األخ  السيد  )املرحوم  إن 
األعمال واملشاريع حول أهل البيت صلوات اهلل عليهم. فضاّده بعض الناس، 
وكتبوا ضّده، وطبعوا ما كتبوه، وكان السيد األخ ال يتكّلم حتى بكلمة واحدة 
ضد من قاموا بذلك. حتى أّن أحد األصدقاء املقّربني قال له ذات مّرة وكان 
األخ حينها منشغاًل بالتأليف: سيدنا لقد كتبوا ضّدك الكثري، فلماذا ال ترّد 
أرّد  ووق��ت  فيه،  أكتب  وق��ت  وقتني،  يوجد عندي  ال  أن��ا  األخ:  فقال  عليهم؟ 

عليهم(.
إذًا فإن عمل اإلعالم ميكن أن يصب يف أحد اجتاهني، إجيابي وسّيئ، وطاملا 
أن املسلمني حباجة اىل اإلعالم اجليد، فهذا يستوجب عدم االنشغال بالتوافه 
والصغائر واملعوقات الصغري، واإلصرار على اخلط الفكري السليم، ونشر 
القيم العظيمة ألهل البيت )ع(، ألن االنشغال مبا هو جيد يقود الناس اىل 
النتائج اجليدة، والعكس يصح، فإذا انشغل الناس بالسلبيات سوف يبتعدون 

عن ضفة النجاح والتوفيق. 
هلذا بنّي مساحة املرجع الشريازي هذا األمر بوضوح عندما قال: )إذا عزم 
الذين  ألن  أيضًا.  بالعكس  والعكس  فسيوّفق،  السلبيات  ترك  على  اإلنسان 
يشغلونه بالسلبيات ال يدعونه ينال املوفقّية. كما إذا عزم اإلنسان على أن ال 

يعتين بالسلبيات، قد يحُبتلى بها أقّل وأقّل(. 

التضليل االعالمي 
والدعاية السوداء
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ٍة ِمْن اهللَِّ ِلْنَت  قال اهلل تعاىل: )َفِبَما َرمْحَ
وا  اْلَقْلِب الْنَفضُّ َغِليَظ  َفّظًا  كحُْنَت  َوَلْو  هلحُْم 
ِم��ْن َح��ْوِل��َك َف��اْع��فحُ َعْنهحُْم َواْس��َت��ْغ��ِف��ْر هلحُ��ْم 
َفَتَوكَّْل  َعَزْمَت  َف��ِإَذا  اأَلْم��ِر  ��ْم يِف  َوَش��اِوْرهحُ

َعَلى اهللَِّ(
الكرمية  اآلي��ة  املذهلة يف  البصائر  وم��ن 
لتلك  واملنطلق  فيها  املذكورة  األحكام  أن 
األح���ك���ام ت��ع��د م���ن أه����م أس����س )ال��س��ل��م 
االجتماعي(  النسيج  و)متاسك  األهلي( 
بني  الصلة  ووشائج  االخوة  مة  وتقوية حلحُ
أفراد  وبني  واجملتمع  اإلسالمية  القيادة 

اجملتمع بعضهم مع بعض.
نزول  بوضوح شأن  لنا  يكشفه  ما  وذل��ك 
الرسول  معاجلة  وكيفية  الكرمية  اآلي��ة 
حصلت  ال��يت  اجلماعية  للخيانة  )ص( 
القرآنية  أحُح��د، واألوام���ر  ي��وم  يف جيشه 

الصرحية يف هذا احلقل.
فقد خ��ان الضباط واجل��ن��ود رس��ول اهلل 
خمالفة  وسببت  العظمى  باخليانة  )ص( 
مواقعهم  وتركهم  )ص(  للرسول  ال��رم��اة 
العسكرية يف ثنّية اجلبل، تعرُّض اجليش 
اإلس��الم��ي ألك���رب نكسة ب��ل وهل��زمي��ة – 
فقد  )ص(  النيب  حياة  ط��وال   – مبدئية 
املسلمني  م��ن  س��ب��ع��ون  ذل���ك  نتيجة  ق��ت��ل 
وه��و ع��دد كبري ج��دًا يف حد ذات��ه فكيف 

بالقياس إىل عدد املسلمني.
وهنا كان املوقف الغريب بل الفريد على 

مدى التاريخ اإلنساني، جتاه أولئك الذين 
خانوا اهلل ورسوله طمعًا يف بعض حطام 
والفجائع  ال��وي��الت  تلك  وس��ب��ب��وا  ال��دن��ي��ا 
وك���ان امل��وق��ف ه��و م��ا ص��رح��ت ب��ه اآلي��ة 
مفتاحية  أح��ك��ام  تشريع  ع��رب  الشريفة 
ثالثة ال تتجانس مع جرميتهم وخيانتهم 
مبا هي هي أبدًا: أواًل: العفو عنهم. ثانيًا: 
االستغفار هلم. ثالثًا: مشاورتهم يف األمر.

و)ال��ع��ف��و ع��ن��ه��م( ي��رس��م إط����ار ال��ع��الق��ة 
هلم(  )االستغفار  أم��ا  وبينهم.  )ص(  بينه 
ذل��ك وهي  ف��وق  أخ��رى  فيحدد مسؤولية 
مسؤولية الوساطة بينهم وبني اهلل تعاىل؛ 
كما  ظلمه،  عمن  يعفو  قد  الشخص  فإن 
إال  م��ًا  ت��ك��رُّ عنه  فيعفو  م��ث��اًل،  اغتابه  ل��و 
ال��ذي ال ميحى  أنه يبقى حق اهلل تعاىل 
العقوبة  لرفع  جي��دي  ال  فانه  بالتوبة  إال 
اآلخروية جمرد عفو ذي احلق، إذ ههنا 
حقان: حق اهلل وحق الناس، وحيث كانت 
أن  اح��ت��اج��وا إىل  ك��ب��رية ج���دًا  جرميتهم 

يتوسط الرسول )ص( ليعفو اهلل عنهم.
ومل يكتِف الوحي اإلهلي بهذين القرارين 
ف��ق��ط ب���ل وب��ع��د ذل����ك ك��ل��ه ك����ان )األم����ر 
أعلى  يف  ال��ق��رار(  صناعة  بإشراكهم يف 
اأَلْم��ِر(  يِف  ��ْم  )َوَش��اِوْرهحُ القيادة  مستويات 
مطلقًا  العامة  ال��ش��ؤون  باألمر  امل��راد  إذ 
أو شؤون احلرب خاصة، وقد فصلنا يف 
كتاب شورى الفقهاء األدلة على األول وأن 

املراد كافة الشؤون العامة ال أمر احلرب 
فقط، على أنه لو كان املراد أمر احلرب 
فقط لكفى يف ال��دالل��ة ألن��ه أم��ر خطري 
بأن يستشاروا  األم��رحُ  َوَرَد  حقًا ومع ذلك 

مجيعًا فيه.
ومن الواضح أن النيب )ص( كان مبقدوره 
والنقل  العقل  وك��ان  مجيعًا،  يعاقبهم  أن 
والِنحل، معه يف  امللل  واألع��راف من كل 
بأمر  ج��اء  ال��رس��ول )ص(  أن  إال  ذل���ك، 
مناهج  على  يتسامى  مبنهج  تعاىل  اهلل 
َواْسَتْغِفْر هلحُْم  َعْنهحُْم  )َفاْعفحُ  البشر كافة: 
وب��ذل��ك ونظائره  اأَلْم����ِر(  يِف  ���ْم  َوَش���اِوْرهحُ
أرس���ى ال��رس��ول )ص( ق��اع��دة م��ن أغلى 
االجتماعي  السلم  ق��واع��د  وأه��م  وأج��ل��ى 

وتقوية النسيج الوطين.
)العفو  يتحول  أن  ال��ض��روري  م��ن  أن  ث��م 
ع���ن َم����ن زل����ت أق���دام���ه���م وامل���غ���ف���رة هلم 
ومشاورتهم يف صنع القرار( إىل منهج يف 
املدني  الدولة واألمة ومؤسسات اجملتمع 
والشركات وغريها، وعندئٍذ ستجدون أن 

األرض حتولت إىل ما يشبه اجلنة!
وامل��ف��ت��اح ل��ذل��ك ك��ل��ه ه��و أن ن��ذع��ن ب��أن 
)الرمحة( بفروعها ومنها )اإلحسان( هي 
من أهم مقاصد الشريعة، وأن نعمل على 

طبق ذلك أيضًا.. أليس كذلك؟
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن 

الكريم

منهجية العفو وبناء 
الدولة الناجحة

الوسائل املنحرفة وتربير الغايات املنشودة
وتصرفات غري سليمة  أبي طالب، دالالت عديدة خلصال  بن  لإمام علي  البالغة،  نهج  وردت يف 
لإنسان، توصف أنها خاطئة، منحرفة. كما تتضمن هذه الدالالت حتليالً  عميقاً  لعواطف اإلنسان 
ومشاعره وأحاسيسه وانفعاالته، ووصفاً  لسلوكه وعالقاته بالعامل احمليط به وبذاته أيضاً . وترتبط 

هذه التصرفات مبتطلبات هذا اإلنسان ومبصاحله واهتماماته وأهدافه.
ومن هذه اخلصال املنحرفة، اليت سنركز عليها، هي سياسة التغاضي عن األخطاء واالحنرافات، 
والتخاذل عن نصرة احلق، واعتماد وسائل غري نبيلة لتحقيق املكاسب والغايات. الشيء املؤمل عند 
البحث يف هكذا موضوعات، هي أن هذه اخلصال املنحرفة الزالت متأصلة يف اجملتمع، وتعيد نفسها 

باستمرار.
1. سياسة التغاضي عن األخطاء واالحنرافات

ِمن القضايا اليت أشار هلا أمري املؤمنني عليه السالم، هي تلك اخلصال اليت يتصف بها قسم من 
الناس، وترتكز يف التساهل مع أهل االحنرافات والتغاضي عن مساوئهم ومسايرتهم، فضالً  عن 

مناصرتهم وإعانتهم على ظلمهم. 
2. التخاذل عن نصرة احلق لقد أوضح لنا أمري املؤمنني أسباب التخاذل عن نصرة احلق ونتائجه. 
وأن التخاذل عن نصرة احلق يعين ترك العمل مبنهج الصدق والعدالة املستنبط من األحكام اإلهلية 

اليت تنظم العالقات االجتماعية وتغطي شتى ميادين حياة البشر. 
3. وسائل غري نبيلة لتحقيق غايات منشودة

لقد استعمل الكثريون يف املاضي واحلاضر، وسائل غري نبيلة، فاسدة، لتحقيق أهدافهم وغاياتهم 
الشريرة. وتنبع خطورة هذه الطريقة أنها جتيز استعمال الوسائل استعماالً  مطلقاً ، يف سبيل حتقيق 
هدفٍ  معنيٍ . مبعنى عدم اإلكرتاث بطابع الوسائل األخالقي، كل شيء جائز، وحتى غري مرغوب 

فيه، إذا كان يؤدي إىل اهلدف املنشود. 
ويرتبط موضوع الوسائل واألهداف، مع قضية “املساومة”، ارتباطاً  وثيقاً ، خاصة املساومة السلبية، 
غري األخالقية، اليت تتطلب من الفرد القيام مبقايضة مع آخرين. إذ يؤدي هذا الفرد، ما عليه من 

دعم أو نصرة أو مساندة أو حنوها لآلخرين من أجل احلصول على منافع ومكاسب دنيوية.
على هذا األساس كانت مواقف اإلمام ثابتة يف الصرامة يف تطبيق أوامر اهلل ونواهيه على نفسه 
وعلى غريه، دون تنازل، دون مساومة. ففي كالم له يف التربؤ من الظلم يقول: “واهلل ألن أبيت على 
عدان مسهداً ، وأجّر يف األغالل مصفداً ، أحب إلّي من أن ألقى اهلل ورسوله يوم القيامة  حسك السَّ
ظاملاً  لبعض العباد وغاصباً  شيء من احلطام”. احلسك: الشوك. والسعدان: نبت شوكي ترعاه اإلبل. 

وسهد: أرق ومل يستطع النوم. وأجر يف األغالل مصفداً : يف وثاق األغالل والقيود. 

السابق- دوائر لإحلاد، مبعنى هنالك ما   – “يوجد يف االحتاد السوفييت 
الناس يف األحل��اد، جاء هذا يف  التخطيط إلدخ��ال  يشبه املؤسسة مهمتها 
كتاب باللغة الفارسية حتت عنوان : “خنت وطين”* يذكر فيه أن يف االحتاد 
السوفييت توجد دوائر لرتويج اإلحلاد. وهذا يدعونا للمطالعة ملواجهة هذه 

املوجة، وأنا شخصيًا؛ ال اعرتف بأي شاب ال يطالع الكتب.
رمبا يحُقال أن الشباب مشغولون بالدراسة وطلب العلم يف املدرسة واجلامعة، 
بيد أن املطالعة اخلارجية تساعد الطالب على استيعاب العلم. وحسب هذا 
الكتاب فان الدوائر املشار اليها قامت خالل ثالث سنوات بطباعة 217 كتاب 
السماوية  الكتب  وأن  لالنبياء  والتنّكر  إنكار اخلالق  تتضمن  اإلحل��اد،  حول 

أساطري وخرافات وغري ذلك. 
االم��ام  من حماضرة مساحة  املقطع  هل��ذا  ومثمرة  دقيقة  ق��راءة  أج��ل  من 
الفكرية  الظاهرة  ه��ذه  عند  قلياًل  التوقف  م��ن  الب��د  ال��راح��ل،  ال��ش��ريازي 
العقود املاضية، وهل هي تعبري عن مشكلة  املتموجة صعودًا ونزواًل خالل 
تعبريًا  كانت  نعم؛  االسالمية؟  اجملتمعات  لدى  والعقيدة  الفكر  يف  حقيقية 
عن أزمة عقائدية، لكن يف األمم السالفة، عندما انتهجت الفلسفة سبياًل 
فكانت  والكون،  والوجود  واملوت  والطبيعة  احلياة  وتفسري ظواهر  للمعرفة 
يف  االشياء  واصفًا  افالطون،  اليها  ذهب  اليت  املفرطة  املثالية  يف  البداية 
بعده  ثم جاء من  مادية هلا،  انعكاس لصور ذهنية وال حقيقة  بأنها  احلياة 
ارسطو هاتفًا باملادية البحتة وأن كل شيء يف احلياة يفهم من خالل املادة 
وراء  )ما  بامليتافيزيقيا  وإال فال وجود ألي شيء آخر مما يسمى  امللموسة 
املفكرون  معظم  استلهم  حت��دي��دًا  الفلسفية  امل��درس��ة  ه��ذه  وم��ن  الطبيعة(، 
باحلياة  يتعلق  ما  كل  ح��ول  واستنتاجاتهم  افكارهم  الغرب  يف  والفالسفة 
واالنسان. كان مساحة االمام الشريازي الراحل يضغط على احلروف وهو 
يدعو بشّدة اىل املطالعة، موجهًا كالمه حتديدًا على شرحية الشباب كونهم 
اصحاب الذهنية املتقدة والقابلية على استيعاب االفكار ثم االستفادة منها 
بالشكل الصحيح.  وعند احلديث عن االحلاد، يوصي مساحته، ليس فقط 
مبطالعة الكتب الدينية ملزيد من تكريس اإلميان والعقيدة يف النفوس، وإمنا 
اإلطالع على أفكار اآلخرين، وحتى تلك الكتب اليت ذكرها يف حديثه، فهي 
من  الدرجة  هذه  اىل  وصل  وكيف  العامل،  يعيشها  اليت  احلقيقة  من  جزء 

االبتعاد عن نور احلق والفطرة اإلهلية.
من أهم الوسائل الناجحة اليت اتبعتها “دوائر اإلحلاد” يف نشر وتكريس هذه 

الفكرة يف نفوس الشباب حتديدًا؛
ومن  للفكرة،  البسيطة  واألوليات  املقدمات  فمن  للمطالعة،  منهجية   وضع 
االبواب الرئيسية ذات املدخلية، مثل؛ التاريخ والفلسفة واألدب، وصواًل على 

تفاصيل االفكار والنظريات. 

* قراءة يف حماضرة صوتية لإمام الراحل السيد حممد الشريازي

دوائر اإللحاد وغياب 
ثقافة املطالعة

أحمد محمد جواد الحكيم 

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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“يف العامل االسالمي الكثري من النشاطات 
واالع�����م�����ال، ح��ي��ث ت���وج���د ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات 
وامل��ك��ت��ب��ات  ال��ن��ش��ر  ودور  وامل���ؤس���س���ات 
واخل��ط��ب��اء وال��ع��ل��م��اء وامل��ؤل��ف��ني، ب��ي��د أن 
وهذا  وهناك،  هنا  متفرقة  االعمال  هذه 
التفرق حبّد ذاته، هو ما يهتم به الغربيون. 
وقد ورد عن النيب ص: “إصالح ذات البني 

خري من عامة الصالة والصيام”.
أن نيب  ورد؛  ق��دس��ي مج��ي��ل،  يف ح��دي��ث 
اهلل ابراهيم، عليه السالم، يبين الكعبة، 
ف��ك��ان ي��ض��ع ح��ج��رة ع��ل��ى أخ����رى بشكل 
يرتفع  أن  وم���ا  األع���ل���ى،  اىل  متسلسل 
اجل������دار حي����دث ال��ت��ش��ق��ق يف احل���ج���ارة 
تعاىل-   – اهلل  ف��أوح��ى  ال��ب��ن��اء،  ويسقط 
اليه أن: يا ابراهيم! تعّلم ميّن كيفية صنع 
يسميه  ما  أو  متدرج  بشكل  إنها  النخلة، 
األدباء العرب: “حّل وشّد”، فتعّلم ابراهيم 
وهي  الكعبة  وبنى  الصحيحة،  الطريقة 
ما تزال قائمة. إن كل فرد يف األمة ميثل 
ق��ط��رة، وه���ذه ال��ق��ط��رات ال��ص��غ��رية هي 
تتحول  ثم  الصغرية  الروافد  تشكل  اليت 
اىل نهر ج��ارف، وهذا النهر يتحول اىل 

حبرية كبرية.
معروف عن مساحة االمام الراحل السيد 
تأكيده  س��ره-  –قدس  ال��ش��ريازي  حممد 
والتنظيمات،  املؤسسات  تعدد  فكرة  على 
السياسة  أو  العلم  او  الثقافة  ميدان  يف 

أم��ام ظهور  اجمل��ال  االجتماع، إلفساح  او 
القدرات واملواهب ثم استيعابها وحتويلها 
اىل ط��اق��ة ت���زود ك��ي��ان االم���ة مب��زي��د من 
املزيد  تأسيس  اىل  دعا  وطاملا  احليوية، 
من املكتبات واملدارس االهلية ودور النشر 
واي��ض��ًا  والثقافية  اخل��ريي��ة  وامل��ؤس��س��ات 
على  حي��ّث  وك��ان  السياسية،  التنظيمات 
العمل  املشاركة يف  اجملتمع  اف��راد  مجيع 
ب��ه��ذه ال��ت��ش��ك��ي��الت امل��ت��ع��ددة، ك���ٌل حسب 
قدراته اخلاصة، حتى الفتيان الصغار، مل 

يستثنهم مساحته يف هذا املضمار.
إن التعدد يف الكيانات واملؤسسات يعكس 
انتمائهم  حيث  من  اصحابها،  يف  تنوعًا 
والثقافية  الفكرية  مستوياتهم  او  االث��ين 
أذواقهم وطريقة عيشهم، وعندما  وحتى 
أن  الطبيعي  من  لالنتماء،  األولوية  تكون 
بلد خليجي منفصلة  النشر يف  تكون دار 
أخ�����رى يف مش��ال  ن��ش��ر  دار  ع���ن  ك��ل��ي��ة 
افريقيا – مثاًل- ألن الظروف االجتماعية 
اخلليجي،  االنسان  اليت حتكم  والنفسية 
ختتلف عما عليه احل��ال يف مصر أو أي 

مكان آخر، وهذا ما يسلط الضوء عليه.
مس��اح��ة االم�����ام ال����ش����ريازي، ب����أن يثري 
مشاعر األخوة الدينية بأن ال فرق باملرة 
او  صومالي،  انسان  و  كوييت  انسان  بني 
بني انسان افغاني أو انسان لبناني عندما 
االم��ر على صياغة موقف موحد  يتوقف 

تستهدف  ال���يت  ال��ق��ض��اي��ا  خم��ت��ل��ف  إزاء 
يتعلق  م���ا  ال���ع���امل االس����الم����ي، الس��ي��م��ا 
ب���االمن���اط ال��ث��ق��اف��ي��ة ال����واف����دة وم��س��ائ��ل 
ال��دول  سياسات  مع  والتعامل  االقتصاد 

الكربى واملؤثرة يف العامل.
يكون  لن  فهو  يعقبه جن��اح،  رمبا  الفشل، 
نهاية الطريق دائمًا، بيد أننا امام حقيقة 
خميفة تستدعي احلذر الشديد من مغبة 
ال��س��ق��وط يف ف��ش��ل م��ن ن���وع آخ���ر يتعلق 
او  بشخص  ول��ي��س  بأكملها  وأم���ة  بشعب 
مجاعة، وهو ما يكشفه القرآن الكريم يف 
اآلية اليت يستشهد بها االمام الشريازي 
فتفشلوا  ت��ن��ازع��وا  }فال  ب��أن  حديثه،  يف 
التفرقة  تفرزه  فالذي  رحيكم{،  وتذهب 

والتمزق.
 ل��ي��س ال��ف��ش��ل واهل��زمي��ة ف��ق��ط وإمن���ا ما 
يف  واملكانة  للسمعة  ضياع  م��ن  يستتبعه 
العامل، كما يبني مساحته معنى }رحيكم{، 
اجلانب  بهذا  واألم��م  ال��دول  تهتم  وطاملا 
وحترص على أن ال تتعرض مسعتها امام 
العامل للخطر من تصرف مسؤول حكومي 
يتعارض مع قيم الدميقراطية او مع قيم 
مثل  اخالقية  قيم  م��ع  حتى  او  انسانية، 

األمانة والصدق. 
* ق����راءة يف حم��اض��رة ص��وت��ي��ة ل��إم��ام 

الراحل السيد حممد الشريازي

وحدة الكلمة 
والسـُمعة الحسنة

ثقافة العطاء: قيمة أخالقية لتصفري الفقر
يحُ��روى أن شخصًا سقط يف املاء وأش��رف على الغرق وامل��وت، فجاءه عابر سبيل، ومّد يده اليه يف 
حماولة منه إلنقاذه، وهو يقول له: مد يدك إلّي... ولكنه تفاجأ من عدم مد الرجل الغريق يده! فكرر 
عليه الطلب بأن ميد يده قبل أن متتلئ بطنه باملاء ويغوص يف عمق املاء، وبينا هو على هذه احلالة، 
ذ يدي، وال  مر شخص آخر يعرف الشخص الغريق وصفاته، فقال للرجل املنقذ: يا هذا...! قل له خحُ
تقل له أعطين يدك، ففعل، فما كان من الرجل الغريق إال أن يلتقف يد املنقذ بسرعة الربق وينجو 

من الغرق!.
ضمن قوانني احلياة السائدة اليوم، يتعني عليك البحث عن املال وفرصة العمل والسكن، بهدف حتقيق 
حياة الكفاف، ورمبا يسعى البعض للمزيد، فيبحث عن االمتيازات حلياة أكثر رفاهية وراحة؛ فرمبا 
تكون االمتيازات، سياسية بوجوده يف مؤسسات الدولة، او امتيازات اقتصادية ملشاريعه واستثماراته.
التمّلك،  اىل  تدعوه  االوىل:  الظهور؛  على  متنافستني  نزعتني  االنسان  أن يف  االخ��الق  علماء  يقول 
واالخرى تدعوه اىل العطاء والتضحية، والذي يغّذي النزعة االوىل؛ حب البقاء والتمحور حول الذات، 
بينما يغذي النزعة الثانية؛ العقل الذي يدعو صاحبه اىل االحسان والعطاء واىل جتاوز ذاته للتواصل 

مع اآلخرين.
يف زمحة االسئلة احلائرة اليت طرحها املفكرون واملؤرخون الغربيون حول سر جناح املسلمون األوائل 

يف نشر االسالم يف اآلفاق وتأسيس حضارتهم يف فرتة قياسية جدًا، نسلط الضوء على نقطة واحدة 
من مجلة نقاط رمبا توصل اليها اصحاب تلك االسئلة فيما بعد، وهي؛ ثقافة العطاء لآلخرين، ليس 
فقط من ابناء قومهم وأهل اجلزيرة العربية آنذاك، وإمنا اىل سائر الشعوب واألمم، دون أن ميتلكوا 
آنذاك شيئًا من القدرات العلمية او املالية، إمنا كانوا قد تربوا على العطاء لآلخرين مبا يضمن هلم 

العيش اآلمن والسعيد.
ويذكر املؤرخون أن املسلمني كانوا يدخلون بعض الدور يف بالد فارس فيجدونها مليئة بأواني الذهب 
والفضة، فال يعبؤا بها، بينما كانوا يبحثون عن امللح فوجدوا من الكافور شيئًا كثريًا فأخذوه بظنهم 

ملحًا! 
إن حتقيق احلياة اآلمنة والسعيدة من خالل ثقافة العطاء، توصل اليها الغربيون مؤخرًا عندما نالحظ 
بعض املبادرات من افراد ومجاعات إلعانة الفقراء والالجئني واملشردين، علمًا أن هذه املبادرات بعد 
مل تتحول اىل ثقافة عامة هناك، بينما كانت كذلك يف فجر االسالم، لذا كان اجملتمع االسالمي خاٍل 
من الفقر والتشّرد واحلرمان، فاجلميع يعيشون بسالم وطمأنينة متعاونني متحابني، بعيدًا عن أي نوع 
من االزمات االجتماعية او السياسية، وبهذه الثقافة نشروا االسالم اىل اآلفاق، ثم تلقت الشعوب يف 

الشرق والغرب مبادئ وقيم االسالم والتزمت أحكامه عرب هذه الصفة االخالقية. 

يوجد اعرتاف جلّي من املتضاّدين حول اإلرث الفكري.. يتفقون فيه 
على أن بوادر التنظري بدأت ألول مرة بأقالم أئمة أهل البيت.. وجّل 
قدميًا  اإلنسانية  اهلموم  مع  يلتقي  الفسيح  الفضاء  هذا  يف  املكتوب 
وآنيًا.. ومن األم��ور احملققة  )ان اول من ألف ودون يف دنيا االسالم 
الذين  الرواد األوائل  العظام.. فهم  والعلماء  البيت)ع(..  أئمة أهل  هم 
خططوا مسرية األمة الثقافية وفجروا ينابيع العلم واحلكمة يف االرض  

كما يثين على ذلك خرية املختصني بفكر أهل البيت .
وما ال خيتلف عليه أصحاب العقول الوارفة بالعلم.. أن أهل املعروف 
شكرمت  لئن   « الكرمية  اآلي��ة  بداللة  الشكر  ومزيد  الثناء  يستحقون 
ألزيدّنكم« فهؤالء يغريون وجه األمن وينقلون جهات التفكري من بوصلة 
اىل أخرى وما أكثر ما يرتقون بالعقول ذات الرؤية املصابة بالغبش 

السيما أننا نعيش يف عصر يتكالب فيه اجلميع على املصاحل.
لكن اإلمام السجاد )ع( يف رسالته احلقوقية يلفت انتباه األمة.. أفرادا 
يف  ينحدروا  وال  اإلنسانية..  القيم  من  ينسلخوا  ال  حتى  ومج��اع��ات 
املنحدر اآلسن حنو القعر.. فقال باختصار وجب علينا أن نشكر أهل 
تقدميه  يوجب  ما  فأقل  بينها..  فيما  املعروف.. يف متالزمة ال فكاك 

لفاعل املعروف أن نهديه الشكر عن طيب خاطر.
يعنيه..  ال  للعامل  فما حيصل  أكثر..  ال  وذوي��ه  وابنه  بنفسه  معين  إنه 
أّن  يعين  (.. وهو  الَقْطرحُ نزل  »إذا متُّ ظمآنا فال  الشاعر:  يقول  كما 
نفسه أوال وليحرتق العامل بعد ذلك.. وهو تفكري بائس مغّمس باألنانية 
من أمخص القدمني حتى قحفة الرأس.. ولننظر لربهة ال أكثر اىل 
انتشار مثل هذه القيم امليتة بني اجملتمع.. كما نعاني اليوم بالفعل من 
االنشغال بالذاتي.. وكأن الكائنات من حولنا ال صلة هلا بنا.. وأننا غري 
مسؤولني عنها.. فنعلن أقصى حاالت املنفعة مقابل أقصى حالة هروب 

وختلي عن إعانة اآلخر.
السجاد.. ومن  اإلمام  إليه  أشار  ما  املعروف.. وهذا  أعمال  قّلت  لقد 
بني أهم األسباب اليت وقفت وراء انتشار األنانية.. واالنشغال الذاتي 
عدم تقديم الشكر ملن يبادر باملعروف.. وقد ال نبالغ إذا قيل أنه مت 
رصد مشاهد عقوق وجحود لفاعل اخلري.. وبعضهم ال يكتفي بالعقوق 

واجلحود ويتنكر مل قدم له املعروف.
تساعد  حتى  احلقوقية  الرسالة  نصوص  وض��ع  )ع(  السجاد  اإلم��ام 
متحقق..  هو  ما  وبني  مرسوم  هو  ما  بني  الفجوة  ردم  على  املسلمني 
فالشكر واملعروف قريبان من بعضهما.. متآلفان.. منتميان اىل ساحة 
وتدريبها  وتعليمها  األم��ارة..  النفوس  ترويض  املسلمني  وعلى  اخلري.. 
على الشكر.. فهو يبنى الفرد ويبين اجملتمعات.. وهو حالة من اإلنقاذ 

اليت بات املسلمون حباجة قصوى هلا. 

ثنائية الشكر واملعروف 
يف رسالة الحقوق

عبد الرزاق عبد الحسني 
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ل���ل���دف���اع ع���ن احل��ق��وق  ع��ق��د م���رك���ز ادم 
املستقبل  مركز  م��ع  وبالتعاون  واحل��ري��ات 
النقاشية  حلقته  السرتاتيجية  للدراسات 
ال��ش��ه��ري��ة حت���ت ع���ن���وان )ق���ان���ون جم��ال��س 
احمل��اف��ظ��ات ق����راءة ق��ان��ون��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة(، 
مب���ش���ارك���ة جم���م���وع���ة م����ن األك���ادمي���ي���ني 
امحد  األس��ت��اذ  احللقة  افتتح  والباحثني.  
تعديل  ق��ان��ون  م��وض��وع  مستعرضا  ج��وي��د، 
جمالس احملافظات وقراءته قراءة سياسية 
احملافظات  ق��ان��ون  إن  موضحا  وقانونية، 
مرتني،  تعديله  مت  إقليم  يف  املنتظمة  غري 
ع���ام  وال���ث���ان���ي���ة   ،)2010( ع�����ام  األوىل 
)2013(، ويف كال التعديلني تطرق القانون 
للصالحيات واالختصاصات وطرق الطعن 
إىل  يتطرق  ومل  العضوية  إن��ه��اء  ح��ال  يف 
تقليص جمالس  أو  إلغاء  أو  عدد األعضاء 
النواحي يف التعديل. وتطرق الدكتور عالء 
احلسيين إىل ضرورة أن نطل على جمالس 
احملافظات واألقضية والنواحي يف العراق 
واملستقبل  امل��اض��ي  استحضار  م��ن  ب��ش��يء 
قدمية  ال��ع��راق  يف  فاحملافظات  ال��راه��ن، 
وكانت سابقا تسمى باأللوية وهي قد نشأت 
م��ع ب��داي��ة ال��دول��ة ال��ع��راق��ي��ة احل��دي��ث��ة عام 
)1921(، وسن لذلك عدة قوانني يف العهد 
آخرها  وك��ان  اجلمهوري  العهد  ويف  امللكي 
لسنة   )21( رق��م  اآلن  النافذ  ال��ق��ان��ون  ه��و 
املنتظمة  غري  احملافظات  قانون   ،)2008(

يف إقليم والذي عدل مرتني يف عام )2010( 
بالقانون رقم )15( و)2013( بالقانون رقم 
يف  الثالثة  للمرة  تعديله  يتم  واآلن   ،)19(
إىل  العراقية  به احلكومة  تقدمت  مشروع 
قال  جانبه  م��ن  ال��ع��راق��ي.  ال��ن��واب  جملس 
ولدت  العراق  الفتالوي: يف  ماجد  الدكتور 
معظم القوانني يف ظل مناخ سياسي ملوث 
وم��زاج قلق ومتعكر، لذلك ج��اءت ضعيفة 
وغري منسجمة وغري منتجة وباتت الرغبة 
االنتخابية  القوانني  وتعد  إللغائها،  جدية 
من��وذج��ا م��ن ه���ذه ال��ن��م��اذج ال ب��ل أب��رزه��ا 
والدليل على ذلك هو التغريات والتعديالت 

املستمرة فيها مع كل عملية انتخابية.
املداخالت - الدكتور خالد العرداوي يعترب 
ان تعقيدات هذا القانون نابعة من تعقيدات 
احل��ال��ة ال��س��ي��اس��ي��ة يف ال���ع���راق، ل��ذل��ك ال 
تلك  يتخطى  ان  العراقي  املشرع  يستطيع 
قانونية صحيحة،  اسس  ويبين  التعقيدات 
اجلسد  دام  وم��ا  ال��ق��اع��دة  تلك  ومبقتضى 
كل  ان  فالبد  مريضا  العراقي  السياسي 
إبراهيم  القانوني   - عنه مريض”.  ينتج  ما 
ف��اض��ل إب��راه��ي��م اجل���ب���وري اش���ار اىل ان 
الوطين  امل��ش��روع  وغ��ي��اب  التمثيل  حقيقة 
من  ال����ذي  للمناطقية،  ال��ع��اب��ر  احل��ق��ي��ق��ي 
خالله يتحرك املسؤول ليليب كل احتياجات 

الواقع االجتماعي العراقي.
- ب�����دوره حت���دث ال��دك��ت��ور ح��س��ني امح��د 

أمرين،  بني  التفريق  اهمية  عن  السرحان 
وهناك حقوق  هناك حقوق سياسية  األول 
خ��دم��ات��ي��ة ت���ؤط���ر يف إط�����ار ال��س��ي��اس��ات 
ت��س��اءل اإلع��الم��ي عدي  ل��ل��دول��ة. -  العامة 
تعديل جمالس  م��ش��روع  ه��ل حيقق  احل��اج 
احملافظات يف ظل تقليص عدد أعضائه؟، 
النواحي  جمالس  قانون  إلغاء  يتالئم  وهل 
النواحي؟  تلك  ساكين  ومصاحل  حقوق  مع 
وما هي شرعية هذه اجملالس؟. - الدكتور 
الدستور  ك��ان  اذا  يعتقد  حسني  قحطان 
الكتل  م��رات عديدة من قبل  قد مت خرقه 
فئوية حزبية  وملصاحل  احلاكمة  واألح��زاب 
الدستور  تكييف  م��ن  الضري  فما  خ��اص��ة، 
ومواده ملا حيقق املصلحة العامة. - األستاذ 
محيد مسلم الطريف يرى ان تقديم قانون 
رأي  جمالس احملافظات جاء حتت ضغط 
ع��ام، وه��ذا مما جعل األعضاء يف جملس 
ال��ن��واب ويف جم��ال��س احمل��اف��ظ��ات عندما 
األقضية  يف  اإلش��ك��ال��ي��ات  بعض  تواجههم 
والنواحي، ينطلقون من نزعاتهم الذاتية. - 
الشيخ مرتضى معاش يقول عندما نريد ان 
أخ��رى، خاصة  املشكلة خنلق مشكلة  حنل 
اداء جمالس  س��وء  م��ن  ال��ش��ارع  تذمر  وان 
التكتيكي  التفكري  اىل  بنا  ادى  احملافظات 
ت��ق��ل��ي��ص جم��ال��س  ال��س��ري��ع، الس��ي��م��ا وان 
احمل��اف��ظ��ات رب��ط ب��األزم��ة املالية وه���ذا ال 

ميثل جوهر الدميقراطية.

مجالس املحافظات
على طاولة النقاش

تحديات وفرص االقتصاد العراقي يف عام 2017
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية يف كربالء املقدسة حلقته النقاشية حتت عنوان: 
ومدراء  اجلامعيني  األساتذة  من  عدد  وف��رص( مبشاركة  2017... حتديات  عام  العراقي يف  )االقتصاد 
النفط  اسعار  تدهور  ان  ا  آل طعمة  الدكتور حيدر  النقاشية  افتتح احللقة  والدراسات.  البحوث  مراكز 
كشف بوضوح زيف خطط التنمية وجدد التساؤل، حول مدى جناعة السياسات االقتصادية يف حتقيق 
االستقرار والنمو االقتصادي يف العراق ما بعد )2003(، وعمق االختالالت اهليكلية وجناح احلكومة يف 
هدر املوارد وضياع التنمية االقتصادية املنشودة”. ومتت استضافة األستاذ الدكتور كامل عالوي استاذ 
االقتصاد يف جامعة الكوفة الذي قال: انه جاء “ليضع النقاط على احلروف حول حقيقة ان االقتصاد 
العراقي يعاني من ارث مرتاكم من احلقبة املاضية؛ نتيجة التحول القسري اىل اقتصاد السوق لذا فاغلب 
ادت اىل  اليت  السياسي  التحول  ناجتة عن طبيعة  العراقي، هي  االقتصاد  منها  يعاني  اليت  املشكالت 

خلخلة اركان النظام االقتصادي. 
املداخالت والتعقيبات

- أ.د. حسن لطيف حتدث قائال: الكثري من دول العامل اليت اعتمدت التحول االقتصادي حنو اقتصاد 
السوق، كان هذا التحول ينطوي على تكلفة اجتماعية ولذلك هذه الدول عمدت اىل تأسيس شبكة محاية 

اجتماعية، حلماية الفقراء الذين يتضررون من عملية التحول. 

- أ.د. عبد احلسني الغاليب اورد مالحظتني االوىل تساؤل مفاده اال تعتقدون ان احلماية ستنشئ قطاعات 
اقتصادية معتمدة على الدعم، النقطة الثانية هي معاجله مشكلة الكساد والركود يف االقتصاد العراقي، 

خصوصا وان امامنا خياران لتنشيط االقتصاد العراقي وهما السياسة املالية والسياسية النقدية.
- أ. محد جاسم يرى ان املشكلة يف دول العامل النامي والعراق منها هو الربط بني هوية النظام السياسي 
وهوية االقتصاد، اال ان ذلك ال يتم يف الدول االوربية وهناك حترر من هذه السياسة، وبالتالي هنا يتشكل 

سؤال اال تعتقدون بان التحرر من الربط بني هوية النظام وهوية االقتصاد هو احلل االجنع؟
ان  ذل��ك  اىل  اض��ف  انتاجية،  مشاريع غري  يدخل يف  طفيلي  قطاع  لدينا  اليوم  يقول:  علي  ايهاب  أ.   -
االقتصاد احلر ينجح يف الدول اليت تنشئ فيها االقاليم كاإلمارات وفرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا. 
- أ. علي صاحل الطالقاني انطلق من خالل املنظومة السياسية يف البلد ومن كونها استطاعت ان تهندس 
الدستور وفق نظريتها السياسية وقد مت اغفال هندسة النظريات االقتصادية، النقطة التالية هي حتقيق 

الرفاهية ومدى وجود رؤية لإصالح االقتصادي. 
ليست  حقيقة  هي  العراق  يف  االقتصاد  علماء  يعاجلها  اليت  املشاكل  ان  يرى  احلمامي   نبأ  السيد   -
مشاكل؛ النه طيلة الفرتة املمتدة منذ )2003( واىل االن، هناك مشاكل تشكلت من السنة االوىل ووضع 

املتخصصون هلا حلوال، باحلقيقة هذه احللول مل تفعل بتوقيتاتها احملددة. 

انربى مركز اإلمام الشريازي للدراسات والبحوث يف كربالء املقدسة، اىل 
من  النبوي  االخالقي  )العقل  عنوان  حتت  الشهرية  النقاشية  حلقته  عقد 
املعنى،  ليناقش من خالل ذلك حيثيات تفاصيل هذا  الدولة(،  الدعوة اىل 
حبضور جمموعة من محلة الفكر الديين واالكادميي. قدم احللقة النقاشية 
االزم��ة  م��ن خالهلا حقيقة  ع��رض  ب��ادئ��ا حديثه مبقدمة  م  اجل���راح  حيدر 
االخالقية اليت نعاني منها يف مجيع مفاصل احلياة السياسية واالجتماعية 
العربية  بلداننا  على  االزم��ة  تقتصر هذه  وال  االقتصادية،  وحتى  والثقافية 
واالسالمية وامنا تشمل املعمورة بأمجعها”. استكماال ملا تقدم متت استضافة 
الشيخ مازن التميمي “وهو بدوره يصنف هذا املوضوع بانه حيوي ومبعرفته 
حتل الكثري من االمور خصوصا اذا اخذ منه اجلانب التطبيقي، وذلك الن 
املسالة االخالقية مرتبطة اساسا بالرقي احلضاري واالحنطاط احلضاري 

ايضا”. املداخالت
- االستاذ عدنان الصاحلي “لو تصفحنا بشكل سريع امساء اهلل احلسنى 
لوجدناها تفيض عن عناوين ألخالق عامة تتسع عليها قواعد البناء الدنيوي 
واألخروي، اذا باحلقيقة هي رسالة مساوية انزلت من السماء منذ ابينا ادم 

)ع( اىل صاحب دولة العدل اإلهلي )عج( يستفيد منها كل البشر “.
والتخلف هي من مسات  ان معامل اجلهل  “ي��رى  الصايف  - االستاذ حممد 
اجملتمعات العربية واالسالمية وان واقع اليوم ال خيتلف كثريا عن السابق “.
- االستاذ باسم الزيدي، من جهته “يطرح سؤالني االول هل مفهوم العقل 
االخالقي هو نسيب لدى البشر ام مشرتك لدى اجلميع، السؤال االخر ما 
هو السبب احلقيقي وراء انهيار املنظومة االخالقية حتى بات اسالم اليوم 

يقرتن باإلرهاب”.
- االستاذ حممود دخيل “ يعتقد ان االخالق تتنوع بتنوع اجملتمعات وهذا ما 

وصلنا من داخل التاريخ عن طريق الرتبية االثينية واليونانية”.
- االستاذ كمال عبيد “يرى ان العقل التعليمي هو الذي ينتج القيم االخالقية 
والثقافية يف االمة، والسؤال هنا ما هو التحدي االبرز الذي يعيق صناعة 
عقل اخالقي يف االمة سواء قادة او شعب وهل ان احملفز معريف ام ثقايف”.

- الدكتور حيدر من جامعة كربالء، حتدث عن ان “النظرية الغربية يف الرؤية 
للدين وربطها باألخالق او بالعلم هي نظرية وضعت وفق منهج متناسب مع 

طبيعة البيئة اليت يعيشون فيها.
- االستاذ كرار الصايف “يقرتح يف ظل تلك الفوضى االخالقية ان نستبدل 
القيادة احلالية بقيادة شابة، وهو يسأل ان كان الوضع سيكون افضل ام ال “.
ان  يكاد  االسالمية  االمة  تاريخ  “ان  يقول  الكناني  االستاذ عثمان سراج   -
واالمر  واالده��ى  واالنسانية،  االخالقية  واالعتبارات  القيم  يعصف مبجمل 
من ذلك ان تلك االمة تكين املخادع واملاكر واالنتهازي وتصفه بانه ميتلك 

ادوات الذكاء”.

العقل االخالقي النبوي 
من الدعوة اىل الدولة

عصام حاكم 

منظمات
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ملتقى النبأ  األسبوعي

امل��ذه��ب االق��ت��ص��ادي يف ال��ع��راق يكاد أن 
يشكل صدمة لكل النظم االقتصادية فهو 
يكرس  اآلن  واىل  ع��ام  عشر  ث��الث��ة  منذ 
سيناريو االقرتاض اخلارجي لسد العجز 
ال��ب��ح��ث عن  امل���وازن���ة، دون  احل��اص��ل يف 
استعادة  العراقي  االقتصاد  متكن  بدائل 
اليت  ال���دول  باقي  يف  كما  ومن��وه  عافيته 
وبالتالي أصبح  عانت من أزمات مشابهة 
ه��ذا االق����رتاض بشكل ع��بء ك��ب��ريا على 
امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة وي��ؤث��ر ت��أث��ريا 
م��ب��اش��رًا على ح��ق��وق اإلن��س��ان ال��ع��راق��ي.  
ومن أجل مناقشة تلك اإلشكالية الكبرية 
ع��ق��د م���رك���ز آدم ل��ل��دف��اع ع���ن احل��ق��وق 
واحل����ّري����ات وض��م��ن ن��ش��اط��ات م��ؤس��س��ة 
ملتقاه  األسبوعية،  واإلعالم  للثقافة  النبأ 
ال��ش��ه��ري ل��ع��رض ه���ذا امل���وض���وع للبحث 
املهتمني يف  م��ن  وال��ن��ق��اش حب��ض��ور خنبة 
جمال حقوق اإلنسان وخمتصني يف الشأن 
االقتصادي وسياسيني وناشطني يف جمال 
اليت  ال��ورق��ة  يف  للبحث  امل��دن��ي،  اجملتمع 
األستاذ  احلسيين  ع��الء  الدكتور  قدمها 
مركز  وال��ب��اح��ث يف  اإلداري  ال��ق��ان��ون  يف 
واليت  واحلريات  احلقوق  للدفاع عن  آدم 
اخلارجي  االق���رتاض  )أث��ر  عنوان  محلت 

على حقوق املواطن العراقي(.
احل��ك��وم��ة  ت��ك��ت��م��ت  مل����اذا  األول:  ال���س���ؤال 
ع��ل��ى م��ذك��رات ال��ت��ف��اه��م ال���يت وق��ع��ت مع 

ه���ذه اجل��ه��ات وه���ل ه��ي أس��ب��اب واقعية 
ال���دول���ة؟    ب��س��ي��دة  ت��ت��ع��ل��ق  ام  ام س��ي��اس��ي��ة 
قسم  رئيس  امحد  الدكتور حسني  أج��اب 
ال��دراس��ات  مركز  يف  الدولية  ال��دراس��ات 
االس��رتات��ي��ج��ي��ة ج��ام��ع��ة ك���رب���الء وب��اح��ث 
وال���دراس���ات  للتنمية  ال��ف��رات  م��رك��ز  يف 
 )2004( العام  “بعد  قائال  السرتاتيجية، 
ل��ل��دخ��ول يف فلسفة  ك��ل��ن��ا م��ل��زم��ون  حن��ن 
اقتصادية جديدة، وهذه كانت حمطة قوية 
وحتول جديد بالنسبة لالقتصاد العراقي، 
الذي  العراقي  املواطن  يرتضيه  ال  ال��ذي 
ك��ل اخل��دم��ات اليت  ان  اع��ت��اد كثريا على 
حيصل عليها هي خدمات جمانية، فعندما 
جاءنا إىل إطفاء الديون يف العام )2004( 
وصندوق النقد الدولي حيتاج لتزكية من 

نادي باريس”. 
كان  اليت  البدائل  هي  ما  الثاني:  السؤال 
من املمكن على احلكومة ان تسلكها بديال 

عن االقرتاض اخلارجي؟
اتفاق  ان  “أملح اىل  الدكتور حسني امحد 
االس��ت��ع��داد االئ��ت��م��ان��ي األخ����ري ال يوجد 
الدعم عن  بإلغاء  فيه نص صريح يوصي 
املؤسسات احلكومية، ال بل هو عبارة عن 
دعوة لتخفيض اإلنفاق العام اال ان املشكلة 
هنا تتعلق بالدولة نفسها كان يكون ختفض 
االم��ت��ي��ازات وروات����ب امل��س��ؤول��ني وم��ا اىل 
الدولي  النقد  صندوق  اخ��ر  جانب  ذل��ك، 

اهليكلي  التصحيح  برنامج  اعتمد  طاملا 
لدعم الدول اليت تتحول من نظام مركزي 
اىل نظام السوق، وهذا القرض يأتي بعد 
قرض الصندوق الذي يهدف اىل التثبيت 
تكون  النقدية  السياسة  ان  اي  ال��ن��ق��دي 

مستقرة”.
البنك  ي��أت��ي  ذاك  “ع��ن��د  امح���د  ي��ض��ي��ف 
البعيد ويعطيك قرض  الدولي على املدى 
السوق،  مبدأ  ب��اجت��اه  أوض��اع��ك  لتصحح 
البنك الدولي بعد )2006( وبعد ان أكملت 
بهذا  أش���واط  وقطعت  كلها  ال��دول��ة  ه��ذه 
االجت�����اه، حت���ول اىل س��ي��اس��ات امس��اه��ا 
)س��ي��اس��ات إق����راض ال��ب��ن��ك ال���دول���ي من 
اإلقراض اىل اإلقراض والتكييف اهليكلي 
التنمية  لسياسات  املساند  اإلق��راض  اىل 
يعطيك  عندما  ال��دول��ي  البنك  فاليوم   ،)
عن  الدعم  إلغاء  عليك  يشرتط  ال  قرض 
الصحة او التعليم او غريها، بل هو مينح 
القرض على امل ان ختصص هذا القرض 

باجتاه خدمة معينة”
يف  التوسع  الثاني  “اجل��ان��ب  امح��د  يكمل 
فبعد  سياسي  سببه  ك��ان  العامة  اإلن��ف��اق 
)2003( و)2006( احلكومات العراقية كان 
والسياسي  االنتخابي  اجلانب  هو  هدفها 
ف��ك��ان ت��وس��ع يف االن��ف��اق، ال��ي��وم صندوق 
االستمرار يف  بعدم  يوصي  الدولي  النقد 

التوظيف.

 

مستقبل العوملة واالنعزال العاملي
وحقيقة  ووجودها  العوملة  مستقبل  حيال  وهناك  هنا  من  املطروحة  التنبؤات  وتعقيدات  طبيعة  ظل  يف 
استمرارها او تالشيها من على خارطة الوجود، قدم مركز اإلمام الشريازي للدراسات والبحوث ورقة 
يف ملتقى النبأ االسبوعي يف حتت عنوان: مستقبل العوملة واالنعزال العاملي، وذلك يف مقر مؤسسة النبأ 

للثقافة واالعالم.
 أكد الباحث حممد الصايف على “ان للعوملة تعريفات عدة من اهمها ما طرحه املفكر الربيطاني رونالد 
روبرتسون، حيث يصف العوملة بانها )اجتاه تارخيي حنو انكماش العامل وزيادة وعي االفراد واجملتمعات(، 
كما يعرفها مالكم واترز صاحب كتاب العوملة )بانها كل املستجدات والتطورات اليت تسعى بقصد او بدون 

قصد اىل دمج سكان العامل يف جمتمع عاملي واحد(”.
 “هذا وقد ظهرت العوملة وقت انقسام العامل اىل معسكرين رأمسالي واشرتاكي، مستفيدة من االنفجار 
احلرة  التجارة  مسميات  الوطنية حتت  احل��دود  عرب  وانتقاهلا  االم��وال،  رؤوس  ازدي��اد  ومن  املعلوماتي 
والشركات العابرة للقومية.  البعض االخر يصف العوملة على انها ظهرت بعد الثورة الصناعية يف اوربا، 
لكنها استفادت من االنفجار املعلوماتي يف القرن العشرين بصورة كبرية، ومل تكن العوملة يف مبدأ ظهورها 
التنقل فيها ووعود العيش املشرتك وحقوق االنسان والعدل  اال لتحويل العامل اىل قرية صغرية يسهل 

االجتماعي وحوار االديان، وذلك من اجل تأسيس ثقافة التنوع االنساني”.

يضيف الصايف “وللعوملة هناك عدة جوانب اثرت بها بشكل مباشر على حياة البشر، اهمها يف اجلانب 
االقتصادي وعدت العوملة بتحول نوعي عن اقتصاد يتصف بانه دولي وتظل االقتصاديات القومية املنفصلة 
فيه مسيطرة، وايضا كان وعد العوملة يف اجلانب السياسي هو االجتاه املتواصل حنو تعددية تؤدي فيها 
املنظمات الدولية دورا رئيسيا، لتشكيل بنية عابرة للقومية كمنظمة االمم املتحدة وجملس االمن وغريها 
عمل  تراقب  اليت  والدولية  احمللية  احلكومية  غري  املنظمات  من  شبكه  وظهور  العاملية،  املنظمات  من 

احلكومات وتؤثر فيه”.
يكمل الصايف “يف اجلانب الثقايف ايضا متثل مرحلة من مراحل التفكري االنساني يف العامل املعاصر، بدءا 
مبصطلحات احلداثة، ما بعد احلداثة، العاملية، ثم مرحلة الكوكبية نسبة اىل كوكب االرض، وايضا هناك 
مصطلحات منتشرة كالكونية واالنسان الكوني وما شابه، املنادون بالعوملة باملقابل مل يكشفوا االنتهاكات 

اليت ستتعرض هلا الدول على مستوى السيادة الوطنية “.
ويعتقد الصايف “انها تضاءلت وامنحت لدى الكثري من دول العامل ومت تقليل مستوى السيادة الوطنية على 
جمال السوق، اي مبعنى ان الشركات العاملية حلت يف جمال السوق بدال من احلكومات تدرجييا حتى 
ازداد  التابعة  الشركات، وعلى هذا االساس فان مستوى االقتصاديات  لعمل هذه  العامل جماال  اضحى 

االغنياء غنى والفقراء فقرا وازدادت معدالت البطالة.

رمبا  تتبدل  وامل��واق��ف  تتغري  النظريات  جعلت  سوريا  يف  الصراع  استمرار 
وخاصة  والدولية  االقليمية  االصطفافات  يف  السائدة  القاعدة  كسر  ختدم 

حالة التنافس واالحرتاب الروسي االمريكي واليت اصبحت يف خرب كان.
وألجل فهم تلك االسرتاتيجية ومبا حتمل من تدخالت جيوسياسية من ناحية 
وتبادل االدوار واملصاحل، طرح  الدول االقليمية  املتطرفة وبروز  اجلماعات 
مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية، يف ملتقى النبأ االسبوعي رؤية بهذا 
االجتاه حتت عنوان )روسيا والواليات املتحدة نقاط االختالف واالتفاق بشأن 
احلرب يف سوريا، يف مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم، وقد حضر العديد من 
املهتمني  وبعض  والبحوث  الدراسات  مراكز  ومدراء  االكادميية  الشخصيات 
بالشأن العراقي. اكد مدير اجللسة الدكتور قحطان حسني الباحث يف مركز 
املستقبل للدراسات السرتاتيجية، على ان البعض يعتقد بأن روسيا ال تستطيع 
العمل بشكل مشرتك مع الواليات املتحدة قي سوريا، ألن األهداف خمتلفة، 
“هدف روسيا يتمثل يف قيام سوريا موحدة، والقضاء على القوة املتطرفة بكل 
تصنيفاتها، وإجراء انتخابات يف البالد، يف حني أن هدف الواليات املتحدة 
يتلخص يف القضاء على داعش ومن ثم العمل على تشكيل دولتني أو ثالث 

يف سوريا مبا يضمن هيمنة امريكية ولو حمدودة يف مناطق سورية معينة”،
حاولت كل من روسيا والواليات املتحدة منذ عام 2013 يف البحث عن حلول 
بني  واالختالف  االتفاق  نقاط  تكمن  فأين  األزم��ة يف سوريا،  لتسوية  وسط 

االثنني.
امل��وق��ف األم��ري��ك��ي م��ن األزم���ة ال��س��وري��ة غ��ام��ض بعض ال��ش��يء اال ان أحد 
التوجهات األساسية ألعمال الواليات املتحدة يف سوريا حتى الوقت الراهن 

يتمثل يف توجيه ضربات جوية ملواقع تنظيم داعش.
كما تقر الواليات املتحدة بأن الطريق الوحيد حلل املشكل يف سوريا هو عرب 
للدولة  الرتاتبية  الوحدة  على  طابعا شامال وحيافظ  انتقال سياسي حيمل 
وقواتها املسلحة، لكن واشنطن ترى مفتاح التسوية يف سوريا، كما يف السابق، 

يف خروج رئيس البالد بشار األسد.
يف  الداخلية  السورية  املعارضة  ممثلي  مع  اتصاالتها  أوىل  روسيا  أج��رت 
تشرين األول عام 2011، ويف عام 2012 زار ممثلون عن املعارضة اخلارجية 
موسكو، ومببادرة من روسيا، عقدت يف موسكو جولتان من املفاوضات بني 
السوريني، شارك فيهما أكثر من 30 ممثل عن خمتلف تنظيمات املعارضة 
االجتماع  املشاركون يف  السورية، وجنح  احلكومة  وفد  إىل  إضافة  السورية 

ألول مرة يف إعداد واعتماد وثيقة مشرتكة ذات طابع سياسي.
مساعدات  س��وري��ا  يف  ال��ن��زاع  ب��دء  منذ  واشنطن  قدمت  فقد  واشنطن  ام��ا 
دبلوماسية ومالية للمعارضة السورية، واعرتفت الواليات املتحدة باالئتالف 
الوطين لقوى املعارضة السورية يف كانون األول من عام 2012 باعتباره املمثل 

الشرعي للشعب السوري واهليئة القيادية لقوى املعارضة.

روسيا وامريكا نقاط 
االختالف واالتفاق 

بسوريا

عصام حاكم 

أثر االقرتاض الخارجي على حقوق املواطن 
العراقي

عصام حاكم 
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الثقافة هي اجملال  أن  ال جديد يف قولنا 
ال����رح����ب واألوس��������ع ل��ت��ف��اع��ل امل���ك���ون���ات 
احل��ض��اري��ة، واس��ت��ي��ع��اب ت��ن��وع��ات��ه��ا، وأن 
هلا،  بتصدع  يتسبب  أو  يصيبها  خلل  أي 
س��ي��س��اه��م يف ت��غ��ذي��ة م��ش��اع��ر االح��ب��اط 
واخل��وف  االنساني،  العامل  ل��دى  املرحلي 
-الثقافة- ألنها  ووج���وده؛  مستقبله  على 
امل���ض���م���ار ال���رئ���ي���س ل��س��ب��اق ال��ت��ح��والت 
امل���ع���رف���ي���ة، وه�����ي ال�����يت ت��ش��ك��ل ذاك�����رة 
وتعمل  وتقاليدها،  وع��ادات��ه��ا  اجملتمعات 
يتناسب ومظاهر  انتاجها مبا  إعادة  على 

التجدد.
اليت  التطورات  ظل  ويف  اليوم،  والثقافة 
البد  صناعة  ص���ارت  ال��ع��امل،  يف  حتصل 
من االهتمام واالجتهاد يف تقدميها جبودة 
أهميتها  وف���ق  ان��ت��ش��اره��ا  ع��ل��ى  ت��س��اع��د 
وم��ع��ط��ي��ات ه���ذه األه��م��ي��ة، ح��ي��ث تشري 
حبوث إىل أن بعض الدول أصبحت تولي 
يوازي  اهتمامًا  الثقافية  الصناعة  قضية 
اهتمامها باالقتصاد والعالقات اخلارجية؛ 
ال���دول بتداخل الفعل  وذل��ك إلمي��ان ه��ذه 
أنه  بل  املفاصل،  ه��ذه  مجيع  مع  الثقايف 
ساهم من خالل تصدير اخلصوصية يف 
زي���ادة امل��دخ��والت كما يف اوروب���ا مثاًل إذ 
كاجلاز  بأنواعها  املوسيقى  م��ن  يستفاد 
وال��ب��وب وال����روك، أو كما يف اهل��ن��د حني 

ي��ت��م اس��ت��ث��م��ار ال��س��ي��ن��م��ا، وحب��س��ب بعض 
)بولي  الفيلم  ال��دراس��ات، ص��ارت صناعة 
وودBolly Wood( هي األكرب يف العامل 
من ناحية االنتاج. كما وتتم االستفادة من 
استهالك اجملتمعات اليت تعاني من رقابة 
للمنتجات  الثقايف،  عطائها  على  السلطة 
الثقافية القادمة كنوع من التعويض، او ردة 

فعل جتاه الرقابة السلطوية.
الثقافة، وعّدها قيمة  ويف قضية صناعة 
جمتمعية وحضارية؛ يوجد رأيان متباينان، 
هلا  الصناعة ميكن  ه��ذه  أن  ي��رى  فبعض 
التصدي ألمواج العوملة العاتية باعتبارها 
متناقضة”،  عناصر  حيمل  جديد  “فضاء 
بينما يذهب بعض آخر باجتاه عدم اعتبار 
املحُ��َع��ْومل،  ال��واق��ع  ملواجهة  س��الح��ًا  الثقافة 
التأكيد على  يدعو إىل  ال��رأي  ومثل هذا 
ينبغي  وم��وج��ودة  واقعية  حالة  العوملة  ان 
جديدة  مواقف  وصياغة  معها،  التعاطي 
الرفض  التوقف عند جزئية  وعدم  منها، 
أو القبول، بل حماولة فهم املأزق اجملتمعي 

والعمل بوعي على جتاوزه.
وف��ع��ل اجمل���اوزة هنا الي��ع��ين جت���اوز كامل 
منطق  جتاوز  امنا  الثقافية،  اخلصوصية 
التفرد بهذه اخلصوصية بوصفها ثابتًا غري 
التحوالت،  للتغريات، واليتماهى مع  قابل 
حبيث نكون يف منطقة وسطى دافئة تسمح 

بالتعاطي مع املعاصر واجلديد من القيم 
خالل  من  وج��وده��ا  اثبتت  ال��يت  الثقافية 
ال��وق��ت  ذات  ويف  هل���ا،  اجملتمعي  التقبل 
للعوملة  )بلقريز(  تعريف  عليها  الينطبق 
الثقافية بأنها: “اغتصاب ثقايف، وعدوان 
رديف  إنها  الثقافات،  سائر  على  رم��زي 
االخ�����رتاق ال���ذي جي���ري ب��ال��ع��ن��ف املسلح 
سائر  الثقافة يف  سيادة  فيهدد  بالثقافة، 

اجملتمعات اليت تبلغها عملية العوملة”.
إمكانية  إىل  س��ي��ق��ودن��ا  ال��ت��ع��اط��ي  وه����ذا 
التفكري مبا يصطلح عليه )علي حرب( يف 
)تواطؤ األض��داد( حيث يطلق  املهم  كتابه 
وال���ذي جاء  ال��ت��داول��ي(  )ال��ع��ق��ل  مصطلح 
الثورة  معطيات  يف  وحبث  انهماك  نتيجة 
املنتج هو  احل��وار  إنَّ   ”: فيقول  املعلوماتية 
ال��ذي يتوجه فيه ك��ل ط��رف حن��و اآلخ��ر، 
ينفتح عليه، وينصت إليه، اللكي يرد على 
التهمة عن  احلجة باحلجة، أو لكي ينفي 
نفسه، بل لكي يأخذ بعني االعتبار خماوف 
التبادل  لكي حيسن  أو  وهواجسه،  اآلخر 
معه، أو لكي يعرف كيف يستفيد منه على 
النحو الذي يؤدي إىل بناء الثقة املتبادلة، 
وذلك خبلق لغة مشرتكة أو قواعد جامعة. 
ول���ذا ف���إن احل����وار اجمل���دي الت��ط��رح فيه 
وإمن��ا  نهائية،  أو  مطلقة  ب��ص��ورة  األف��ك��ار 

يطرح فيه ماهو قابل للصرف والتداول.

التداولية واملنطقة 
الوسطى يف 
صناعة الثقافة

العوملة بني التعددية الثقافية واالندماج املتقاطع
اخلاص  الثقافية  التعددية  ملفهوم  بديلة  كمسميات  اجملتمعي”  و”الرتابط  “االن��دم��اج”  فكرتا  ج��اءت 
باألقليات والالجئني ألوروب��ا، وذلك بعد ردود الفعل الكبرية واملضادة هلذا املفهوم مع احلديث عن 
فشل هذه األقليات يف االندماج داخل بنية اجملتمع األوروبي. ويرى )علي راتانسي( أن االندماج يقود 
املكانية )على  “املستويات  يتم عرب  أنه  بالضبط؟” وهل يعين  “االندماج يف ماذا   : إىل سؤال مفاده 
سبيل املثال: األمناط السكانية( واملستويات اهليكلية )على سبيل املثال: يف جمال التعليم وسوق العمل( 

واملستويات الثقافية )على سبيل املثال: التمسك بالقيم املشرتكة(”.
وحتى هذه املستويات الثالثة، ليست كافية لتأكيد فكرة االندماج، فقد التوجد مشرتكات عالئقية 
بينها، إذ ليس بالضرورة أن تكون األمناط املكانية قابلة لالندماج الكلي، فيمكن للسكان أن يعيشوا يف 
مكان واحد بينما حيتفظ كلٌّ بقيمه وخصوصيته وكذا بالنسبة للمستويني الباقيني؛ وكان هذا املعطى 

سببًا - حبسب راتانسي - يف تسارع وترية اخلطاب املتبين لفكرة “الرتابط اجملتمعي”.
وهنا قد تأخذنا اإلفرازات الرقمية اليت تتيحها العوملة إىل استفهامات خبصوص هذا الرتابط، وهي 
: هل ميكن من خالل تلك اإلفرازات إطالق صفة اجملتمع على اجملموعات املتكونة إلكرتونيًا؟ وهل 
ميكن حتقيق الرتابط اجملتمعي هلذه اجملموعات اليت صارت تلتقي لساعات طويلة يف اليوم الواحد، 

عرب مواقع مبسميات متعددة ومنتجة خلطابات متنوعة؟.

املتحدة  واجل��واب هو أن ماانطبق على املستويات اليت مل حتقق فكرة االندماج، فهذه اجملموعات 
الكرتونيًا لن حتقق ترابطًا، ليس ألنها خمتلفة اخلطاب؛ بل لغياب اخلصوصية واهلوية اليت تتالشى 

يف هذه اجملموعات املحَُعْوملة رقميًا.
وأمام هذه املعطيات، ميكن لنا احلديث بصوت عال عن خيار التعددية الثقافية الذي مت التصدي له 
ومواجهته بردود أفعال شديدة؛ لبطالن أدلة حتقيق االندماج والرتابط، ومن خالهلا بطالن االدعاءات 
القائلة بأن التعددية تفتت اهلويات الوطنية،بل العكس هو الصحيح، فقد تكون عامل قوة ودافعًا باجتاه 
تعزيز قيم التسامح وقبول اآلخر وفق املنطلقات احلضارية، مع التأكيد على عدم فرص اخليارات 
املبادئ األخالقية واألساسية حلقوق اإلنسان، وإال فإنها لن ختتلف عن  تتعاىل على  الفردية اليت 
اشكالييت االندماج والرتابط، وتكون متزينة ب� “قشرة رقيقة من النزعة اجملتمعية” على حد تعبري 
)ستيورات هول( حني أكد على عدم جواز فرض املعايري االجتماعية على األفراد دون توسيع نطاق 
احلق اإلنساني يف قبوهلا أو رفضها يف حال عدم انسجامها مع توجهاته وتطلعاته لطريقة للعيش 
معنى  توصيف  او  توضيح  1919 يف  عام  االجتماع  لعلم  كولينز(  )هاربر  قاموس  وجاء يف  يفضلها. 
التعددية الثقافية اخلاص بالالجئني واألقليات املهاجرة لبلدان أخرى: “إن التعددية الثقافية حتتفي 

بالتنوع الثقايف.

الرئيسة، ما يعين أن  اليوم من خطر يهدد عناصرها  تعاني ثقافة احلياة 
اإلنسان بات يف عزلة حتول دون إحساسه باملعنى واجلمال وهما من أبرز 
عناصرها، خصوصًا باملفهوم املعاصر واحلديث للثقافة والذي جيعل الثقافة 
ترتبط من مفهوم الكياسة، فتكون مرادفة ملفهوم احلضارة. والبد من مالحقة 
مسببات احندار الفعل الثقايف حبيث تكون من أولويات الوظيفة اإلنسانية يف 
زمننا الراهن، ومن دون أي تفريق تنظريي يشطر الثقافة لنخبوية نوعية، 
وشعبية اجتماعية، فالنوعان يرتبطان -أواًل وأخريًا -باإلنسان، ولكل دالالته 

وخصائصه اليت تشكل عنصري املعنى واجلمال معًا بصورة أو بأخرى.
واقعنا اليوم يشي بأننا إزاء ثقافة متدّنية رائدها فقدان املعايري وسوء الذوق 
وانعدام اإلحساس باحلياة، وكأن اإلنسان يعيش هذا الفقدان املعياري وظيفيًا 
ولقيمته  لذاته  احرتامه  هاجس  داخله  يف  ويغيب  ممل،  بشكل  وميكانيكيًا 
الوجودية الكربى، فيصري السوء شائعًا وطبيعيًا، والصحيح اجلمالي بدعة 
واغرتابًا، وهنا تكمن أشد حاالت النكوص احلضاري؛ ألن الذي يهدد الثقافة 
اليوم هو ذلك التعاطي الغريب مع الزمن بآليات املعايري املفقودة اليت تنتج 

لنا السيء من اآلداب والفنون والنظريات الفلسفية.
واألخطر من ذلك هو أن يتحول فقدان املعايري إىل صناعة ممنهجة تصدر 
حسب  اهلشيم  يف  النار  انتشار  اجملتمعية  األوس��اط  يف  بضاعتها..فتنتشر 
منطق )املوضة(، خصوصًا مع توفر السلطة الداعمة هلذه الصناعة بدراية 
اليت  املؤامرة(  )نظرية  ب�  القبول  يرسخ  لتكون حتصياًل حاصاًل  بدونها  أو 
كثريا ما نسمع بعدم االعرتاف بوجودها وهي - أمام هذه املعطيات - تبدو 

واقعية بنسبة كبرية وخميفة.
من  سيعزز  ألن��ه  سلطوي؛  بدعم  املعايري؛  انعدام  حيظى  أن  الطبيعي  وم��ن 
توفرها  اليت  باالمتيازات  والتمتع  السلطوي  اهلرم  رأس  البقاء على  فرص 
باحلياة  الرغبة  حمفزات  فتختفي  وتدجينه،  اجملتمع  تنميط  عرب  السلطة 
املعايري  انعدام  تنتعش حالة  املغلوبني على أمرهم. وعادة ما  البسطاء  عند 
يف املناخات املضطربة سياسيًا واجتماعيًا، وتتداخل يف هذه املناخات عدة 
صور من عشوائية التقييم وضبابيته، وبالتالي ميكن أن يساهم املعيار املفقود 
يف زيادة مساحة العنف على اخلريطة البشرية، ويعيد انتاج نفسه مستغاًل 
سحب الفوضى وخرق املنطق وممارسات فوضوية غري سوية..تشرتك فيها 
خمتلفة،  بأنساق  اإلشكالية  هذه  يف  تندمج  ومؤسسات  وأح��زاب  منظمات 
ْعٍد يصيب كل من تقرب للمصاب به ، وهكذا  وكأن املعيار النفقود مرض محُ
ليس  املفقود؛  املعيار  يفرزه  الذي  والعنف  اإلنسانية.  املفاصل  اعتالل  حتى 
بالضرورة عنفًا مبعناه احلالي واملتعارف عليه من خالل اجلماعات املتشددة، 
أوسع.  ارتباط  لكنه  املعيار  بفقدان  ارتباط  لنشوء هذه اجلماعات  كان  وإن 
غري اننا جننح لالرتباط اآلخر لنشوء العنف من املعيار الغائب ومن أصدق 
بصور  اإلنسانية  الفطرية  صورتها  بغري  امل��رأة  تقديم  معيارية  متظهراته 

أتاحتها املحَُسلَّمات املربكة ملسميات احلداثة والعصرنة والعوملة.

الثقافة ومحنة 
املعيار املفقود

عادل الصويري 

ثقافة
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املتنامية،  الثقافية  الظاهرة  يشبه  فيما 
الفارغ  أمكن رص��د ح��االت من اإلّدع���اء 
يتكئ عليها البعض، كي يحُظهر لآلخرين 
ب��أن��ه ي��ن��ت��م��ي اىل ال��ث��ق��اف��ة، ن��اس��ي��ا أو 
متناسيا، أن االنتماء للثقافة ليس حكرا 
)ط��اب��و( مسجال  ليس  وه��و  أح���د،  على 
ب���اس���م ش���رحي���ة امل��ث��ق��ف��ني م���ن ال��ك��ت��اب 
الثقافة هي  إمن��ا  وامل��ف��ك��ري��ن،  واألدب����اء 
ف��ض��اء واس���ع االن��ت��م��اء م��ف��ت��وح ل��ك��ل من 
ميتلك جوهريا ميزات الثقافة وأصوهلا.
ال ميكن ألحد أن يثبت بأنه مثقف جملرد 
أنه يقول بذلك، لسبب أن الفعل الثقايف 
البائن هو من يثبت هوية اإلنسان، واذا 
اجلميع  يّدعي  أن  إمكانية  هناك  كانت 
االجن��از  ش��رط  ف��إن  للثقافة،  انتماءهم 
وما  التفكري  ومنط  والتفاعل،  واحلركة 
يحُ��رى ويحُسَمع،  م��ادي،  ينتج عنه من فعل 
���َس���ك ب��ال��ي��د أي���ض���ا، وه���و كفيل  ب���ل وميحُ
او إطالقه  املثقف  توصيف  بسحب هذا 
يّدعيه، وهنا نالحظ حالة من  على من 
أن  والثقافة، مبعنى  الفكر  التداخل بني 
املثقف قد يصبح وهما وخاويا، من دون 
فكر واضح وحمدد، مثلما حيتاج املفكر 
يحُطَلق  كما  املوسوعية  او  العامة  للثقافة 
عليها، لكي يصبح مفكرا بالقول والفعل، 
وهذا ما ميكن أن يشفع له أمام اجملموع 

بأنه ميتلك ثقافة حبدود معينة قد تؤهله 
مهمة  أو شرحية  وس��ط  ل��الخن��راط يف 

كالثقافة وحامليها.
على  تنطبق  م��واص��ف��ات  هنالك  وحتما 
امل��ث��ق��ف، ف��ه��و ال مي��ك��ن أن حي��م��ل ه��ذه 
اهل���وي���ة م���ن خ����الل ق��ول��ه ب��أن��ه م��ث��ق��ف، 
الس��ي��م��ا أن ه����ذا ال���ن���وع م���ن امل��ث��ق��ف��ني 
ما  فغالبا  يكشف لآلخرين،  ما  سرعان 
الفردية  املنفعة  حتكمه  مصلحيا،  يكون 
النقص  تغطية هذا  لو حاول  أوال، حتى 
ال���ف���اض���ح، ب��أس��ال��ي��ب ك��ث��رية ق���د ت��ب��دو 
حتى  أحيانا  متر  وق��د  مقبولة،  للبعض 
والثاقبة،  املتفحصة  العقول  ذوي  على 
على  يتعكز  املدعني  من  النوع  ه��ذا  ألن 
حالة من اخلداع، عرب انتهاجه للتخّفي 
أن  ميكن  فهل  الالمشروعة،  والوسطية 
تعامل  كحالة  واالعتدال  الوسطية  تحُقبل 
مع حكومة ظاملة، تسحق شعبها بوسائل 
والتهميش،  وال��س��رق��ة  وال��ب��ط��ش  ال��ق��وة 
وما اىل ذلك من تدمري منّظم للشعب؟ 
املدعي،  هذا  أن  نالحظ  ذلك  مع  ولكن 
ب��اإلض��اف��ة اىل ع��ج��زه ال��ت��ام ع��ن تنوير 
كونه  وع��ي��ه،  وزي����ادة  وتثقيفه  اجمل��ت��م��ع، 
ل��ي��س ه��دف��ا م��ن اه���داف���ه، ف��إن��ه ينتهج 
سياسة غض الطرف، اذا حدث تناقض 
بني مصلحته، وبني منهج القوة الذي ال 

ال��رأي، ومحاية  يتوانى قط، عن فرض 
النظر  بغض  السلطوية،  واملنافع  ال��ذات 
باآلخرين،  أذى  من  تلحقه  ما  مدى  عن 
اليت  الغامشة  السلطة  منهج  هو  وه��ذا 

تكمم أفواه اآلخرين.
واالدع���اء  التبجح  حل��ال��ة  ال ميكن  هل��ذا 
باالنتماء للثقافة أن تصنع مثقفا فاعال 
أص���ي���ال، ألن ال��ث��ق��اف��ة م���وق���ف وع��م��ق 
وج���وه���ر وان���ت���م���اء ح��ق��ي��ق��ي غ���ري ق��اب��ل 
او  السلطة  من  ال��رتوي��ض  أو  للسطحية 
أخ��رى،  أه��داف سريعة  أي  أو  املصاحل 
ذلك أن املثقف األصيل هو حامل الفكر 

اإلنساني املتوقد.
االجتماعي  الوسط  حقوق  عم  املدافع   
كثريا  أن  لدرجة  السلطوي  القهر  ضد 
حياتهم  ف��ق��دوا  واملفكرين  املثقفني  م��ن 
السلطات  مع  املستعّر  لصراعهم  نتيجة 
الغامشة، ولعل التاريخ املنظور والقريب 
يف جمتمعات عربية وأجنبية يف افريقيا 
جمتمعات  يف  وحتى  الالتينية  وامريكا 
الفكر  ب��ني  ال��ص��راع  أن  أثبتت  غ��رب��ي��ة، 
هو يف  بل  بعد،  ينته  مل  وال��ق��وة  املبدئي 
حالة مستدامة من التأجيج، ما يعين أن 
ميكن  ال  الثقافة  اىل  باالنتماء  االدع���اء 
أن يصنع مثقفا، إمنا املواقف هي اليت 

تصنع ذلك.

املثقف الوهمي واإلدّعاء الثقايف

التآزر بني الثقافة واملثقف
من األهمية مبكان أن نربط بني أهمية الثقافة وفاعليتها، وبني بناء املثقف لنفسه فكريا وأخالقيا، إذ 
من الصعب أن يؤدي املثقف دورا متميزا يف دعم اجملتمع، ما مل يسعى لبناء نفسه بصورة متميزة، ألن 
مثل هذا البناء املنهجي للمثقف، فكرًا وشخصيًة، سيمنح الثقافة فرصا أفضل للتحول من طابعها 

التقليدي الشكلي، اىل اجلوهرية اليت توفر للثقافة.
ومؤثر  فاعل  ثقايف  دور  بالنتيجة اىل  يؤدي  ما  معا،  والتطبيق  الفكر  أنساق  تنظيم  فعليا يف  دورا   
للمثقفني يف الواقع اجملتمعي، ويبدأ هذا الدور يف اللحظة اليت يقرر فيها املثقف، أن يبين نفسه 
مع  الفاعلة،  املمتلئة  اجلوهرية  اىل  املّدعية،  الفارغة  الشكلية  من  تنقله  اليت  الصحيحة  بالطرائق 
حتمية انعكاس هذا البناء على فاعلية دور املثقف السيما يف املرحلة الراهنة اليت تضج باملصاعب، 

وتعد من أخطر املراحل اليت يسعى العراق لتجاوزها بسالم.
إذا حنن حنتاج اىل ثقافة متميزة، ومثقف له القدرة على أداء دور متميز، السيما يف قضية التأثري 
اجلوهرية،  الثقافة  اىل  املعنى حنن حنتاج  بهذا  املتنوعة،  خياراتهم  والتأثري يف  القرار،  بأصحاب 
ولكنها ال ميكن أن تتحقق من دون أن يسعى املثقفون جبدية حنو االنتقال من مرحلة االّدعاء الشكلي 
- وهي مرحلة تعيشها اآلن الثقافة العراقية والعربية- اىل مرحلة الفكر والفعل الثقايف اجلوهري، 

وهي مرحلة مل تصل إليها ثقافتنا بعد، والدليل على ذلك، 

عدم قدرة الثقافة على التأثري الفعلي يف األنشطة اجملتمعية الفعلية املتنوعة، مع حضورها وتأثريها 
اجلزئي يف هذا اجلانب أو ذاك، بينما الصحيح، هو التحّكم الكلي للثقافة يف ترسيخ وتطوير أمناط 
سلوكيات وأفكار حمدثة، يلتزم بها اجملتمع بعد أن يؤمن ويقتنع بها، لكننا كما هو واضح، مل نصل 
بعد اىل الثقافة املكتملة، اليت سيكون مبقدورها فرض طابعها الكلي على احلراك اجملتمعي أمجع، 

ويرجع هذا اىل ضعف االداة االوىل للثقافة.
 وأعين به املثقف الذي ال يزال جمافيا للجدية واجلوهرية، بسبب ميوله اىل الشكلي البسيط، الذي 
ال يتطلب جهدا حبثيا معّمقا، وسعيا عمليا ممنهجا، ومواكبة متواصلة ملا يستجد يف ثقافات العامل، 
من أفكار مبتكرة وأنساق ثقافية جديدة تدعم التجديد والتطوير عل صعيدي التنظري والتطبيق يف 

وقت واحد.
لذلك من اخلطأ أن يبقى املثقفون يف حالة عجز وكسل، السيما أننا جنتاز مرحلة حساسة، كما أننا 
حباجة اىل ثقافة متميزة حيوية حتى تكون مؤثرة وقادرة على دفع اجملتمع اىل أمام دائما، وعلينا 
أن نتخلص من حالة التعاضد بني مثقفني كساىل، وبني ثقافة تستلطف التقليد، فهذه القضية تشكل 
لبناء ثقافة اجلوهر، وإشاعة منط وحضور  الفاعلية املطلوبة،  الكأداء اليت تقف يف طريق  العقبة 

املثقف اجلوهري الفاعل.

ما مدى فاعلية املرأة يف واقعنا الثقايف؟ هل يتسق هذا الدور مع النسبة 
العددية اليت تشكلها املرأة يف اجملتمع، وإذا خلصنا بالنتيجة اىل ضآلة 
وضمور هذا الدور، كما ميكن أن نستقي ذلك من لّب املشهد الثقايف، هل 
ثقافيا،  املرأة  لقلة فاعلية  يتمكن املختصون من حتديد أسباب واضحة 

حتى يتسنى معاجلة هذا اخللل الذي ينعكس على حياة اجملتمع برمته؟.
إننا حنتاج اىل الوضوح ملناقشة هذا األمر، ال جيدي نفعا أن نتكلم عن 
إجن��ازات ثقافية للمرأة ال وجود هلا يف الواقع، من األفضل أن نتحدث 
اليت حتّجم  األسباب  أن حندد  املفيد  ومن  املوضوع،  بصراحة عن هذا 
فاعلية املرأة ثقافيا بال خجل أو تردد، ثم املطلوب بعد ذلك وضع رؤية 
حاجة  وم��ع  وظروفها،  امل��رأة  حركة  خصوصية  مع  منسجمة  متناسقة 
امل��رأة فعليا يف  الثقايف، وما هي فرص مشاركة  اجملتمع هلا يف اجمل��ال 

تطوير الواقع الثقايف.
إذًا حنن نتفق مبدئيا على ضعف يف املشاركة واحلضور والفاعلية النسوية 
يف املشهد الثقايف عموما، على الرغم من وجود طاقات جيدة من النساء 
هلّن قدرات ومواهب قادرة على رفد املنجز الثقايف باجلديد املتميز، ولكن 
هناك أسباب مانعة لظهور هذه املواهب علما أن الفاعلية الثقافية للمرأة 
تعد من الدالئل اليت تؤكد عصرية اجملتمع واستقراره، لذا أمر حيوي 
أن يسهم املعنيون تأكيد دور املرأة برسم املشهد الواقعي للمجتمع، فهي، 
كما نتفق، مؤهلة خلوض ميادين الفكر والرتبية كالرجل، وقد تتفوق يف 
املناسبة  املهمات  لطبيعة  املكملة  الطبيعية  قدراتها  بسبب  معينة  ميادين 

للرجل.
تفّعل  اليت  والطرائق  الثقايف، األسس  املستوى  أن ندرس على  املهم  من 
ال��دور االجتماعي واحلياتي الشامل هلا،  امل��رأة ثقافيا، ذلك أن  ق��درات 
يستدعي قفزة ثقافية متميز للمرأة، ونعين بذلك أسبقية املهارة الثقافية 
لذا حيتاج اجملتمع  احلياة،  أمناط  يتحكم مبسارات  الثقافة  فنمط  هلا، 
الثقافة  املتقدم، وشرط  بالركب اإلنساني  اىل امرأة مثقفة، لكي يلحق 
املسبق، جيعل مهام املرأة أكثر وضوحا ويسرا، وأكثر قربا من النجاح، 
بيد أن األمر يتعلق بإزاحة املعيقات الكثرية اليت يضعها بعض الرجال يف 
طريق املرأة، ألسباب باتت معروفة، والطامة الكربى تكمن يف أن بعض 
النساء يسهمن يف وضع املعوقات وزيادة املصاعب من خالل عدم فاعلية 
وخنوع للعمل الروتيين النمطي، وحصر منجز املرأة يف إطار ضيق، بينما 
هناك نساء فاعالت ميتلكن من احليوية ما جيعل منهّن عالمات فارقة يف 

حتريك املشهد الثقايف للمجتمع.
الشرقي،  الرجل  بأن  تشي  نكتشف مؤشرات وشواهد  أننا  املؤسف  من 
ومنهم )العراقي، العربي(، ال يريد للمرأة أن تتثقف، ويفّضل دائما بقاءها 
وثقافتها  العالي  وعيها  أن  بسيط،  لسبب  األدن��ى،  الوعي  قضبان  خلف 

الرصينة تهدد سلطات الرجل بأنواعها.

املرأة فاعلية ثقافية 
مغيَّبة

علي حسني عبيد 
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تنزلق  أزل��ي..  فخ  والغنب  بالعزلة  الشعور 
املمتلئة  النفس  أما  اخلاوية..  النفس  إليه 
ال���ذات..  وم��آث��ر حتقيق  بالثقة  امل��دع��وم��ة 
مع  والتآلف  الفاعلية  ص��وب  تنحو  فإنها 
اىل  األدن��ى  من  البشري مبراتبه  احمليط 
األك��رب  احمليط  اىل  العائلة  م��ن  األع��ل��ى.. 
النفسي  ب��اإلش��ب��اع  فتشعر  “اجمل���ت���م���ع”.. 
واملعنوي.. وال يدنو منها الشعور باالحتقار 
أو االس��ت��خ��ف��اف ال����ذي حي��اص��ر ال��ش��اب 
رمبا  األك���رب  وحميطه  عائلته  م��ن  املهمل 
“بال قصدية”.. فيندفع باحثا عن البدائل.. 
وحني ال يعثر عليها.. سوف جيد يف العزلة 

والتكاسل مالذا له.
يف آخ��ر دراس��ات ح��ول النشاط البشري 
وجد  ال��ن��ه��اي��ة..  املبتدأ حتى  م��ن  ال��ف��ردي 
دارسون أن حالة االهتمام باإلنسان.. تبقى 
عامل دعم حاسم للنجاح منذ الوالدة حتى 
املوت.. فماذا حيدث حني تداهم اإلنسان 
حيّل  فحني  التعويق؟..  من  مزمنة  دّوام���ة 
ي��ؤدي احمليط  األرض.. سوف  على  ضيفا 
“ال��رض��اع��ة  غ��ري��زي��ة  بآلية  دوره  العائلي 
الطفل  يحُلَفظ  ثم  ال��غ��ري��زي”..  األم  وحنان 
يف حميط أكرب “كاملدرسة وأطفال املنطقة 
اإلحباطات  م��ن  سلسلة  لتبدأ  السكنية” 
وشعور  متفاقمة  عزلة  مفادها  املتتالية.. 
ال��ش��اب  ع���زل  بالتهميش.  مم���ّض  نفسي 
الفكري..  اجلفاف  حافة  دفعه حنو  تعين 

نتيجة  فهو  الالمباالة..  مستنقع  يف  لريتع 
سوف  باإلهمال..  املتنامي  وشعوره  لعزله 
يبقى يف حالة من الدأب املستدام.. للعثور 
فينحو  وفاعليته..  كينونته  يعّوض  ما  على 
ص���وب امل��ن��اط��ق ال���رخ���وة.. ن��ع��ين ب��ه��ذا أن 
القطيع/  “سلوك  يف  جيد  س��وف  الشاب 
وه���و م��ن امل��ن��اط��ق ال���رخ���وة” خ��الص��ًا من 
إلهماله..  جم��ال  ال  ال��ذي  سؤالنا  العزلة. 
أع��اله  الكبرية يف  اخل��س��ارة  تنحصر  ه��ل 
أم هناك خسائر جانبية  وح��ده..  بالشاب 
أو مش��ول��ي��ة مت��ت��د اىل أب��ع��د م���ن ح���دود 
اجملتمع  يتعرض  أن  ميكن  أال  ال��ش��ب��اب.. 
م��ن��ظ��ورة.. وهل  األك���رب اىل خسائر غ��ري 
وعناوين  ومناطق  حقول  على  ستنعكس 
أخرى.. فتستقطب خسائر أمشل وأكرب.. 
اإلح��ب��اط  سلسلة  ستتوقف  ه��ل  وأخ����ريا 

املرتاّصة واملتتالية وراء بعضها؟.
يحُقال أن أكرب احلرائق تبدأ بشرارة صغرية 
رمبا ال ترى بالعني.. ولكنها قد تتحول اىل 
حمرقة كربى.. الشيء ذاته سوف حيدث 
مع عزل الشاب ودفعه حنو صومعة خاصة 
“عقال  تذويبه  بالنتيجة اىل  يؤدي  ما  به.. 
وت��ف��ك��ريا وش��خ��ص��ي��ة” يف حم��ي��ط أوس���ع.. 
كذلك  وه��و  “القطيع”  تسمية  عليه  أحُطلق 
بالفعل.. فحينئذ يندثر دور العقل الفردي 
املتسّرع  اجلمعي  لعقل  ليزدهر  املبتكر.. 
كبديل له.. ذلك العقل “السطحي احملكوم 

بالعاطفة” والذي ينشط ويتحرك يف دائرة 
رد الفعل اآلني.. ال يشذبه التفكري العميق 
كأنه  فيولد  االع��ت��دال..  بوصلة  توجهه  وال 
العاطفة  به  تتالعب  دائما..  متعّجل  مسخ 

اجلمعية كيفما تشاء.
طرفاها  معَلنة..  احلرب  تكون  سوف  هنا 
السلطة القاهرة من جهة والشعب بشبابه 
فيلزم  ثانية..  من جهة  األخرى  وشرائحه 
يرتفع  ال����ذي  ال��ت��ن��اق��ض  ه���ذا  دف���ة  إدارة 
مدرَّبة  شبابية  بقوة  الصراع  مستوى  اىل 
ت��ه��ّش��م حلقات  أن  ع��ل��ى  ق�����ادرة  واع���ي���ة.. 
التهميش وتحُسقط جدران اإلهمال وتقطع 
ولكن  حوهلا..  املضروبة  التجاهل  سلسلة 
ك��ي��ف مي��ك��ن أن تحُ��ع��ّد ه��ك��ذا ق���وة حم��وري��ة 
ثم  األدق  السبيل  ه��و  وم��ا  ال��ش��ب��اب..  م��ن 
م��ا ه��ي اخل��ط��وات ال��يت تصل بنا صوب 
ه��ك��ذا ه����دف؟. ه��ك��ذا ن��ك��ون ق��د أجن��زن��ا 
م���ا ي��ت��ط��اب��ق م���ع امل��ث��ل أو ال���ق���ول امل��أث��ور 
واح��د”..  حبجر  عصفورين  أسقطنا  “لقد 
الشباب  ل��ع��زل  ح��د  وض��ع  ناحية مت  فمن 
وإهماهلم وتهميشهم بوساطة البنود اليت 
ذحُِك����َرْت يف أع���اله.. وم��ن ناحية أخ��رى مت 
وجعلهم  وت��ف��ك��ريه��م  ب��ع��ق��وهل��م  ال��ت��س��ام��ي 
يعتادون التعاطي مع االبتكارات احلداثوية 
ج��دي��دة..  هوية  عصرنا  متنح  باتت  ال��يت 
العقل  بوساطة  والتمّيز  التقدم  هوية  هي 

الشبابي احليوي النادر. 

الشباب من التهميش 
إىل سلوك القطيع

دور الوعي يف تحقيق اإلصالح االجتماعي
اجلميع يدعو لإصالح يف اجملتمع، واجلميع ايضًا يشعر بالعجز عن حتقيق هذا اهلدف املنشود، 
سواًء يف إصالح الظواهر أو الرموز، حتى باتت مفردة اإلصالح تشكل الفتة عريضة وشعار مجيل 
الذي  التأثري  الكاملة حبجم  وثقافية، مع معرفتهم  املعنيون من مؤسسات حكومية  يسرتيح عندها 
االقتصاد  ثم  السياسية  مقدمتها  ويف  الفاسدة،  امليادين  سائر  وعلى  االجتماعي  اإلص��الح  يرتكه 

والقضاء، فما السبب وراء ذلك؟
الدولة وال  نفسه، وال متّس  تلقى بظالهلا على اجملتمع  أوس��اط اجملتمع  الفساد يف  بدايًة؛ مظاهر 
الشرحية الغنية، فظواهر مثل الفقر والعنف األسري والتحلل األخالقي والنزعة الفوضوية، كل هذه 

وغريها متثل عوارض ألمراض اجتماعية خطرية تصيب افراد اجملتمع مجيعهم.
لو نظرنا اىل جتربة الرسول ، ص، يف املدينة املنورة، ونظرنا ما كان يضم اجملتمع االسالمي األول 

الذي حتدث عنه املفكرون واملؤرخون يف العامل.
والنفعيون،  املنافقون،  املسلم؛  اجملتمع  اف��راد  من  بالنيب  حييط  ك��ان  فقد  العجاب!  العجب  جند   
أشار  الكريم  القرآن  أن  حتى  البادية،  سّكان  من  االمي��ان  يف  والسطحيون  للحديث،  وال��وّض��اع��ون 
االكرم  النيب  ينشغل  مل  الرهيبة،  التحديات  هذه  كل  مع  ونفاقًا{.  كفرًا  }أشد  بأنهم  بوضوح  اليهم 
املال؟!  ك��ذا...؟ ومن اين حصل ذاك على  املنافق؟ وم��اذا قال؟ وما الذي فعل  باجلزئيات،ومن يكون 

وغريها من متاهات االسئلة اليت هلا بداية وال نهاية هلا، إمنا ركز على عامل الوعي وجعله القاعدة 
النفسية اليت ينطلق منها افراد اجملتمع انفسهم للإسهام يف اإلصالح والتغيري.

لذا جند تأكيد النيب االكرم يف معظم مراحل حياته على االخالق، ومن خالل املنظومة االخالقية 
متكن النيب من الكشف عن مواطن اخللل يف سلوك الناس وتقاليدهم واعرافهم املتشكلة منها الثقافة 

اجلاهلية اليت طاملا عانوا منها ردحًا من الزمن.
وهنا؛ ينبغي االشارة ثانية اىل التكّون احلضاري للمسلمني يف حياة النيب االكرم، والذي ظهر للعامل 
الرائع واملهيب، ومن بعده متكن من االنتشار يف اآلف��اق شرقًا وغربًا دون أن حيدث  بذاك الشكل 
اجملازر وحروب اإلبادة ونشر الدين حتت حّد السيف، بأن كل هذه املنجزات جاءت من ذلك اجملتمع 
الصغري الذي متكن من معاجلة مظاهر الفساد لديه بالوعي وفهم حقيقة تلك املظاهر، متامًا كما 
أن خيربه  يلبث  ثم ال  الطبيعية،  السرطان وهو ميارس حياته  الذي حيمل مرض  للمريض  حيصل 

الطبيب بأنه مصاب مبرض يؤدي به اىل املوت خالل فرتة وجيزة.
إن مهمة نشر الوعي االجتماعي تتطلب تظافر جهود املؤسسات احلكومية وغري احلكومية مع املؤسسة 
الدينية وايضًا االعالم ومنظمات اجملتمع املدني لكشف العلل اليت تقف وراء ظهور تلك االمراض 

واالزمات االجتماعية، ثم الكشف عن خماطرها على حياة االفراد واجملتمع ثم الدولة بشكل عام. 

هنالك أنواع من السلوك الفردي والتقاليد االجتماعية، تدلك على املنظومة 
االخالقية اليت يتبناها هذا الشعب او تلك األمة، واحيانًا تنعكس االخالق 
حركة  تكون  ك��أن  الناس،  حلياة  املوجهة  والفكرية  الثقافية  املنظومة  على 
السري يف الشارع من دالالت االحرتام املتبادل للحقوق، أو من مشاهد إحاطة 
من  القلق  مبدى  احلديدية،  والقضبان  الشائكة  باألسالك  البيوت  ج��دران 
ظاهرة السطو والسرقة، أما من يشاهد يف بعض البلدان؛ البيوت الفخمة 
وأمامها السيارات احلديثة والفارهة، وهي تقع على طرقات مليئة باحلفر 
واملستنقعات والنفايات املتناثرة، او بالقرب منها أحياء عشوائية بيوتها من 

الصفيح، فما هي الصورة االخالقية اليت ترتسم يف الذهن ألول وهلة؟.
وجاء احلل يف القرآن الكريم الذي قرن العدل باإلحسان، فكما أن العدل، 
حيث  من  مماثلة  أهمية  تكتسب  ايضًا  االحسان  فان  وأصيلة،  ثابتة  قيمة 
النصوص  بينت  وق��د  واإلحسان{،  بالعدل  يأمر  اهلل  }إن  تطبيقها؛  وج��وب 
احلياة،  بأنها تضمن احلقوق يف  القيمة،  املعصومني هلذه  وتفسري  الدينية 
وهي تشمل االنسان وايضًا احليوانات والنباتات، مجيعها تطالب باستيفاء 

حقها من الرعاية واالهتمام.
وعندما يكون لإحسان الصفة الشمولية، فانه سيكون ذو مدخلية مباشرة 
يف منجزات اجتماعية مثل التكافل والتعاون واالستقرار النفسي واجملتمعي، 
ألن الشرحية الفقرية ستشعر انها ليست وحيدة يف الساحة، وأن تكاليف 
السكن او العالج او الدراسة وسائر االحيتاجات باالمكان توفريها مبساعدة 
احملسنني من ابناء اجملتمع، ويف غري هذه احلالة فان هذه الشرحية اليت 
متثل النسبة االكرب يف معظم بالدنا، ستشعر بضغوط هائلة جتربها للجوء 
اىل طرق ملتوية وغري مشروعة للتخلص منها، حتى وإن كان على حساب 
استقرار اجملتمع. فاالرصدة املكدسة يف البنوك والعقارات واالموال الفائضة 
عن احلاجة، ليس فقط ال ختدم صاحبها، ورمبا يفقدها مرة واحدة مجيعًا 
لدى مغادرته احلياة، بل رمبا تتحول اىل عامل فساد يف اجملتمع، ألن منطق 
واالنتاج  العمل  اىل  ينصرف  مل  اذا  )امل��ال(  القوة  مصدر  أن  يقول:  العقل 
ويساعد على حتريك عجلة االقتصاد ويسهم يف تقليص نسبة البطالة، فانه 
بالقطع سيتحول اىل مصدر قلق هلذا اجملتمع، وهذا ما الحظناه يف عديد 
البالد االسالمية اليت ترى الشعوب بأم عينها أن االموال تكدس لصاحل فئة 
صغرية، واألنكى؛ أنها تذهب لتحيي اقتصاد وختدم شعوب بعيدة يف الشرق 

والغرب وترتك الشباب والعاطلني واجلياع يواجهون املعاناة واالزمات.
بتوزيع االموال  املعروفة  أبعد من مظاهره  من هنا يأخذ اإلحسان مفهومًا 
االيتام، اىل  برعاية  والتكفل  واحملتاجني  الفقراء  العينية على  واملساعدات 
آفاق حضارية واسعة، حيفظ فيه قيمة العدل من التصّدع وتكرس مصداقيته 
التماسك االجتماعي ويف نشر ثقافة املسؤولية  النفوس، كما يسهم يف  يف 

اجلماعية إزاء قضية اإلصالح والتغيري حنو األفضل 

ثقافة اإلحسان 
وتحقيق الرفاهية

عبد الرزاق عبد الحسني 
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أن حنلم يف  التمين،  ب��اب  م��ن  يأتي  ه��ل 
بناء جمتمع من املالئكة، السيما يف ظل 
والعراقيني  بعامة،  املسلمون  يعانيه  م��ا 
خباصة، من تدهور يف العيش واحنطاط 
القيم  ل��ت��ده��ور  نتيجة  ال��ع��ي��ش،  سبل  يف 
ال���دول���ة،  إدارة  واق����ع  ع��ل��ى  ي��ن��ع��ك��س  م���ا 
ذلك  ع��ن  فينتج  والتعليم،  واالق��ت��ص��اد، 
السلوك، جير اجملتمع اىل  احنطاط يف 
التخلف وال��ف��س��اد،  ال����وراء حن��و ح��اف��ات 
الدولة  عليها  تقوم  ال��يت  األس��س  وميحو 
ويحُ��ف��س��د ع��م��ل امل���ؤس���س���ات وال�������وزارات 
والدوائر وينشر الرشا وأنواع االختالس، 
مب���ا ي��دم��ر ش��خ��ص��ي��ة ال���دول���ة وأرك��ان��ه��ا 
تدمري  م��ع  ب��ال��ت��س��اوق  هيكلها،  وي��ه��ش��م 

اإلنسان الفرد واجملتمع.
تعاني من الفساد كالعراق،  يف ظل دولة 
تظهرها  وب��ي��ان��ات  م���ؤش���رات  ظ���ل  ويف 
املستقلة،  واإلقليمية  العاملية  املنظمات 
حول واقع الدول املتخلفة يف العامل، غاليا 
األس��وأ،  القمة يف  العراق حيتل  ما جند 
بالفساد  اإلع���الن  يتعلق  عندما  السيما 
اإلداري وامل��ال��ي، مل��اذا حي��دث ذل��ك؟ هل 
ودرج��ة  امل��س��ؤول��ني  بطبيعة  يتعلق  األم���ر 
األخ��الق��ي  وال��ت��زام��ه��م  وتدينهم  ت��ق��واه��م 
)ودرج������ة ع��ّف��ت��ه��م(، وه����ل األم����ر يتعلق 
التغيريات  رافقت  ال��يت  القيم  مبنظومة 
ال���يت أع��ق��ب��ت ن��ي��س��ان 2003 وم���ا ح��دث 

بعدها من تسلل نفوس )غري عفيفة( اىل 
مناصب حساسة تهم السواد األعظم من 

العراقيني؟.
ماذا  معرفة  املستحَسن  من  اإلجابة  قبل 
يف  ورد  كما  إنها  العفيف،  مفردة  تعنيه 
��ة،  وأِع��فَّ ��اء  أع��فَّ متخصص: مج��ع  معجم 
 . وعفائفحُ عفيفات  مجع  عفيفة،  واملؤنث 
م عليه من  رَّ ا حيحُ وهو أيضا ممن يعفُّ عمَّ
يتكّلم  ال  اللِّسان  عفيف  طاهر،  النِّساء، 
يأتي  باب أوىل ال  )ومن  إاّل كالًما طيًبا. 
بأي فعل خيرج عن سياق القيم واألخالق 

واألعراف السائدة(.
هائلة،  روحية  قوة  يستدعي  األمر  وهذا 
جتعل اإلنسان متمكنًا من نفسه، متحكمًا 
احلال  بطبيعة  وه��ذا  العكس،  وليس  بها 
ن��وع خ��اص ودرج��ة  حيتاج اىل جهاد من 
الدينية  واحلصانة  التصميم  م��ن  عالية 
واألخ���الق���ي���ة واإلن��س��ان��ي��ة ال��ع��ال��ي��ة. ق��ال 
اإلمام علي )ع( عن العفيف: )َما اجمْلحَُاِهدحُ 
ْن  ِهيدحُ يِف َسِبيِل اهللَِّ ِبَأْعَظَم َأْجرًا مِمَّ الشَّ
َقَدَر َفَعفَّ َلَكاَد اْلَعِفيفحُ َأْن َيكحُوَن َمَلكًا ِمَن 

املَْاَلِئَكِة(.
سبيل  اجملاهد يف  أجر  يتساوى  وعندما 
يكون  لكي  نفسه،  ضد  جياهد  مبن  اهلل 
ويبقى عفيفا، فهذا وحده يعطينا تصّورا 
دقيقا عن عظمة اإلنسان العفيف وقيمته 
ولنا  نفسه،  قيادة  على  وقدرته  ومكانته 

جمتمعا،  حنقق  ب��أن  حنلم  أو  نتخيل  أن 
تتمتع نفوس أفراده مجيعا، رجاال ونساء 
بالعفة، ترى أال يتحول هذا اجملتمع بهذه 

العفة الشاملة اىل جمتمع من املالئكة؟.
م��ن ص��ن��ع جمتمع  نتمكن  ال  ق��ط��ع��ا  ح��ن 
أن  السيما  املالئكة،  من  أعضائه  مجيع 
التقديرات  يفوق حبسب  العراقي  شعبنا 
م��ل��ي��ون نسمة،  ال���� )35(  ال��رمس��ي��ة  ش��ب��ة 
العريق،  ولكن نظرا المتدادنا اإلسالمي 
وأخ��الق��ن��ا ال��ض��ارب��ة يف ع��م��ق ال��ت��اري��خ، 
ه��ذا  م��ن  ع��ال��ي��ة  نسبة  حن��ق��ق  أن  نطمح 
دولة  بناء  نستطيع  كي  الناس،  من  النوع 
متطورة وجمتمع ناجح، ولكن هذا اهلدف 
املشروع، حيتاج إىل فهم معّمق لألسباب 
ال���يت غ����رّيت ن��ف��وس ال���ن���اس، وأض��ع��ف��ت 
القيم اليت متنع من االحندار حنو اخلطأ، 
معاجلة  ميكن  األس��ب��اب  تحُ��ع��َرف  وعندما 
أف��ض��ل. مشهد خميف  ب��ص��ورة  ال��ن��ت��ائ��ج 
وج��ائ��ر، م��ا مي��ر ب��ه ال��ع��راق والعراقيون 
ال���ي���وم، ختلخل أخ��الق��ي ق��َي��م��ي ض��ارب 
العفة  ع��ن  ال��ك��الم  اجملتمع،  يف  بأطنابه 
أمر بات يحُضخك الناس وجيعلهم يتندرون 
على مثل هذا األق��وال والقيم، حتى بات 
كثريون يتساءلون بصورة مباشرة أو عرب 
وسائل التواصل اإللكرتونني او يف وسائل 
اإلع����الم، وال���ن���دوات وس��واه��ا، ه��ل حنن 

حباجة اىل ثورة أخالقية حقاحُ. 

العفة وصناعة 
مجتمع املالئكة

قيمة املبادرة وتربية الذات
يف املعنى األدق ملفردة التوّقد، يتأتى من )الشعلة(، أو اجلذوة، وهي منبع إيقاد النار، وتعين جمازا، 
العليا، يقابل اإليقاد  الكمال  حيوية اإلنسان وتوّقد روحه باحلماسة واالندفاع حنو السمو ودرجات 
اخلفوت كونه ذو عالقة بالنار وكذلك بالضوء.. فإذا قيل خفتت النار أي انطفأت.. وخفت الضوء أي 
تضاءل وهو يف طريقه لالنطفاء.. ما عالقة اإلنسان بالتوّقد؟.. اإلنسان روح واألخرية ضوء ميكن أن 
نشعر به وال ميكن ملسه.. فإذا انطفأ ضوء الروح سكن اجلسد وغادر اإلنسان عامل الوجود اىل عامل 

الفناء.. هكذا ينظر بعض املختصني اىل الروح بوجه عام.
بالنسبة للمبادرة.. فقد جاء عنها يف معجم املصطلحات الفقهية.. أنها تأتي يف معنى بادر يبادر مبادرة 
وبّدارا.. وهو اإلسراع وعدم املماطلة.. أما يف اللغة فاملحُباَدرة تعين السْبق إىل اقرتاح أمٍر أو حتقيقه.. 
وقد تطور مفهوم املبادرة خالل السنوات األخرية.. فأصبحت املبادرة فكرة وخطة عمل تطرح ملعاجلة 

قضايا اجملتمع وتتحول إىل مشاريع تنموية قصرية املدى.
األسباب الفتة تعلن نفسها بال غموض.. على أننا ال نرى حتّركًا صوب املعاجلة.. شباب مطوَّق باليأس 
تام  غياب شبه  الطموحات..  مطلقة يف  الرؤية.. سكونية  اهل��دف.. ضآلة يف  واإلهمال.. ضبابية يف 
للتخطيط الرمسي واملدني.. ال أحد يهمه هذا اخلفوت املخيف للشباب وغريهم.. ال أحد يوجعه قلبه 
على ما حيدث من تراجع ومخول وكسل لإرادة.. العقل الشبابي حماصر بالنواقص من جهة والعوائق 

والسدود من جهة أخرى.. فيما تفكري صانعي القرار وعقوهلم حماصرة باملنافع السريعة حتى لو كان 
وقودها الشباب وبسطاء الناس.

ال نسعى لتقديم لوحة سوداوية لواقع واع��د.. جيب أن نرصد ما حيدث فعال وحنن نقوم بهذا.. ال 
نأتي من عندياتنا بشيء.. إمنا نتكلم عّما نراه ال على ما نتمناه أو حنلم به.. واقعنا ال يسّر.. علميتنا 
ال ميكنها النهوض بنا إذا مل يكن هناك جذوة متوقدة تشعل يف أعماقنا وإرادتنا روح املبادرة.. عقولنا 
ال تزال مّيالة اىل الّدعة والراحة واهلجوع.. نرى نارنا يف طريقها اىل اخلفوت واستحالة التوقد.. 

لكننا ال نعبأ بذلك.
ال��ت��اري��خ.. وق��د تكون حمطة حمورية..  أم��ام مفرتق ط��رق.. رمب��ا يف حلظة حامسة من   حنن نقف 
تدخلنا يف متاهات ال نعرف كيف خنرج منها ساملني.. حنتاج اىل شباب قوي الشكيمة متوقد الروح 
واإلرادة.. الكل مطالب بوضع هذا اهلدف نصب عينيه.. اجملتمع.. النخب.. الشباب.. احلكومة.. كل أنواع 

املنظمات باألخص الشبابية.. 
جتميع الفعل الكلي وتوجيهه حنو هدف معروف.. إعادة زمام املبادرة وإيقادها يف روح الشباب بعد 
توفري األرضية الفكرية والنفسية والعملية واملعنوية إلجناز هذا املشروع االسرتاتيجي احليوي.. هل 

سنفعل؟؟. 

عندما نسمع بكلمة لص نحُصابحُ باخلوف، ويصيبنا رعب شديد، وفزع ال 
نهاية له، ولكن ماذا لو كّنا مجيعًا لصوص، أو أننا نستحق هذا التوصيف 
نفسك..  على  قطعته  بعهد  نطقَت  عندما  تتذكر  هل  معقولة؟  ألسباب 
قتَك بكل الصدق، لكنين مل  وأب��دا، وقد صدَّ أنا وطنحُك دائما  أك��ونحُ  بأن 
أعرف بأن الصدق كان من الطراز القديم وال يستفاد منه يف هذا الزمن 

بالتحديد!.
هل تعرف أّن هنالك وعودًا ال تحُكتب على ورق وال يشهد عليها أحد، لكنَّ 
أدّق تفاصيلها تحُكتب على جدران القلب، وهي وعود الكلمة والعهد الذي ال 
ينكثه صاحبه، فهنالك وعود لفظية ال تضاهيها أدق الوعود املكتوبة على 
الورق واملشهود عليه بأكثر من شاهد، إنها عهود القلب للقلب، والروح 

للروح.
هل مسعَت بتلك القصة املؤملة، عندما مر ذلك امللك من باب قصره وكان 
اهلواء شديد ال��ربودة، فرأى أحد جنوده واقفا وعلى مالحمه تبدو آثار 

الربد صارخًة.
 مما تبنيَّ بأنه يعاني من زمهرير الربد، وعندما رآه امللك يف تلك احلالة، 
ملتزما بأداء واجبه، قال له امللك: إّن آثار التعب تبدو ظاهرة عليك، كأنك 
تعاني من هذا اجلو الشديد الربد، سوف أرسل لك غطاء كي تتخلص من 

هذه املأساة اليت تعاني منها.
ثم ذهب امللك اىل قصره، ويِف اليوم التالي عثروا على جسد ذلك اجلندي 
لقد  نعم  تامة،  بصورة  أنفاسه  لفظ  قد  وك��ان  الصقيع،  بسبب  متجمدا 
وجدوا ذلك اجلندي ميتا، ويبدو أنه ترك رسالًة فوق جثته كتب فيها ) مل 

أمت بسبب تأخر امللك يف إرسال الغطاء لي، لقد قتلين االنتظار(.
وبعد أن وصل خرب موت اجلندي اىل امللك، فتذكَّر وعده، ولكن عندما 
يفوت األوان، ليس باستطاعة أحد أن يرجع األمور اىل جمراها، أو اىل 
ما كانت عليه يف السابق، وليس باستطاعة أحد أن يحُرجع األموات اىل 

بيوتهم مرة أخرى. 
فاجلميع جيلس يف املركب مذعنا ملا حيدث، متذّرعا بالقدرية، ويسمي 
نتجاوز على  ومتهمون ألننا  نعم حنن لصوص  وق��در،  الوجع قسمة  هذا 
حقوق غرينا من الناس، وبعضهم ضعفاء، بل يف حالة ضعف ال ميكنهم 
معها فعل أي شيء، وال قدرة لديهم على الرفض أو املقاومة، فأقوى شيء 
ميكنهم فعله هو الصمت واإلذعان ال عن قناعة، بل عن ضعف، أليس هذا 

نوعا من السرقة؟.
إننا نعد وخنالف ألننا حنب وخنشى من إظهار حبنا، ألننا نسرق اآلخرين، 
آمالنا،  من  نسرق  أح��د،  فينا  يشك  ال  كي  أقنعتنا  وراء  أنفسنا  فنخفي 
مرة  ونظهر  أية رمح��ة،  دون  من  أحبتنا  قلوب  نسرق  إمياننا،  طموحنا، 
أخرى خلف قناع جديد. رائحة النفاق أصبحت خانقة وأوشكت أن تفقدنا 

وعينا ألننا لصوص مع سبق اإلصرار!. 

جميعنا لصوص؟!
فهيمة رضا 
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مفاهيم

اللغة ه��و: االش��ارة  ال��وح��ي وف��ق تعريف 
وال��ك��ت��اب��ة وال��رس��ال��ة واالهل�����ام وال��ك��الم 
اخل���ف���ي وك����ل م���ا ال��ق��ي��ت��ه اىل غ���ريك، 
والكتابة/ املكتوب  ه��و  ال��وح��ي  وك��ذل��ك 

لسان العرب، ابن منظور، مادة وحى.
للوحي  اللغوي  التعريف  ه��ذا  يف  وجن��د 
الديين– ل��ل��م��ع��ن��ى  ك����ب����ريا  ح����ض����ورا 
االس���الم���ي، ل��ك��ن م��ف��ردة ال��وح��ي كانت 
تشهد تطورا على مستوى املعنى، وحتوال 
اىل  انتقاهلا  بعد  ال��دالل��ة  مستوى  على 
ال��ت��داول االس��الم��ي، السيما م��ع ت��داول 
ال���ق���رآن امل��س��ت��م��ر هل���ا، وب��ذل��ك شهدت 
اس��الم��ي��ا حت����وال م��ه��م��ا واس���اس���ي���ا عن 
دالالتها اجلاهلية، فلم تكن كلمة او مفرد 
اللغوي هلا  احل��ض��ور  ع��ن  ال��وح��ي غائبة 
عند العرب يف اجلاهلية، ومل تكن غري 
معهودة يف لسان العرب، فقد كانت هلا 
معاني  متعددة وحتمل  استعمال  مواضع 
مرتادفة وفق السياق اللغوي لالستعمال 
اخلاص بهذا السياق، لكنها مل ختلو من 
تلك االحيائية اليت حتيل اىل أخر سواء 
ك��ان ف��ردا أخ��ر أو معنى وه��و م��ا يعنيه 
الوحي  تعريف  يف  قوله  يف  منظور  اب��ن 
“وكل ما القيته اىل غريك” ويبدو ان تلك 
اخلاصة  االتصالية  اللغوية-  وظيفتها 
بها قد انتقلت بهذه الوظيفة اىل عصر 
القرآن  يف  ومفاهيمه  ومعانيه  االس��الم 

بإحالتها  كلها وحي  وامللك، فهي  والنبوة 
اىل  تعاىل  اهلل  من  أو  تعاىل،  اهلل  اىل 

املتلقي – النيب.
لفظ  او  معنى مفردة  نعثر على  نكاد  ال 
الوحي بشكل مستقل وخاص بهذا اللفظ 
اللغويني  وت��ف��س��ريات  ال��ل��غ��ة  م��ع��اج��م  يف 
الذهن  اىل  ي��ت��ب��ادر  وامل��ف��س��ري��ن، حبيث 
اال  اللفظ  بهذا  اخل��اص  املعنى  مباشرة 
بإحالة خاصة اىل معنى شهد فيه لفظ 
دالليا،  وحت��وال  مفهوميا  ت��ط��ورا  ال��وح��ي 
ولئن أخذ اسالميا معنى القرآن والنبوة 
أو امللك احلامل للنبوة اىل النيب حممد 
فإمنا هي متثل أخر تطورات هذه املفردة 

وخامتة حتوالتها الداللية.
ل��ق��د ك���ان م���ن ن��ت��ائ��ج ال��ت��ح��ول ال��دالل��ي 
مبفردة  يتعلق  فيما  اخل���اص  وال��ن��وع��ي 
بالنسبة  املعنى  وتطور  االسالمي  الوحي 
ال��ي��ه��ا يف ال��ع��الق��ة ب��ني ال��وح��ي وال���روح 
واحل���ي���اة، ان ت�����داول ال��ع��ل��م االس��الم��ي 
ثم  وم��ن  اللغوية  التعريفات  م��ن  ع���ددا 
االص���ط���الح���ي���ة ل��ل��وح��ي  ال��ع��ق��ائ��دي��ة – 
حماورها  يف  أو  أغلبها  يف  تعرب  وال��يت 
واحلياة  ال��روح  تضمينات  عن  الرئيسية 
يف ه���ذه ال��ت��ع��ري��ف��ات، ف���اإلش���ارة حركة 
حي،  وفعل  حركة  والكتابة  ح��ي،  وفعل 
وال���س���رع���ة ح���رك���ة وف���ع���ل ح�����ي، وه���ي 
صفات اكتنفت مفهوم الوحي االسالمي 

اللغوي االسالمي  التعريف  اليها  وانتهى 
يبقى حتوهلا  لكن  الوحي،  وكلمة  ملفردة 
الداللي املهم يف هذا االجتاه هو اقرتان 
أمحد  بن  اخلليل  ق��ال  بالكتابة،  الوحي 
ال��ف��راه��ي��دي ي��ق��ال: وح��ي “ بفتح ال��واو 
واحل����اء “ حي��ي “ بفتح ال��ي��اء “ وح��ي��ا “ 
ال���واو وس��ك��ون احل���اء “ أي كتب “  بفتح 
بفتح الكاف والتاء والباء “ يكتب “ بضم 
التاء  الكاف وسكون  بفتح   “ كتبا   “ التاء 
كتاب العني، م س، ج 3، ص320-   –  “
أنه حيدث  الداللي  التحول  واهمية هذا 
يف أمة أمية ال تشكل الكتابة بالنسبة هلا 
تلك االولوية الثقافية يف حياتها فصارت 
اهلوية الدينية املقرتنة بالوحي -الكتاب 
باجتاه  داللتها  تتحول يف  االم��ة  تلك  يف 
الكتاب- الوحي اشتقاقا من الكتابة، وما 
ي��رتك ذل��ك من دالل��ة رمزية يف تركيبة 
ه���ذه االم���ة حن��و ال��ت��ح��والت احل��ض��اري��ة 
صنو  ه��ي  احل��ض��ارة  ان  باعتبار  لديها 
املعنى  وقد متيز هذا  والكتابة،  التدوين 
فائقة  بأهمية  الكتابة  من   – الكتاب  يف 
املسلمني من بني دالالت  املفسرين  لدى 
طرحها  ال��يت  االخ���رى  الكتاب  ومعاني 
املفسرون واللغويون املسلمون.. ومنذ تلك 
اللحظة أخذ الوحي يتشكل باصطالحه 
“ال���ك���ت���اب” يف م��ع��اج��م ال��ل��غ��ة ون��ص��وص 

التفسري االسالمي للقرآن. 

مفردة الوحي: 
اإلحالة والتحول 

الداللي يف 
القرآن

الركوب املجاني: صراع بني األسواق الحرة واقتصاد الدولة
الفعل  يتناوله كتاب “منطق  مل يكن مفهوم الركوب اجملاني دارجا يف ادبيات الفكر االقتصادي قبل ان 
اجلمعي” للربوفيسور “مانكور أولسن” عام 1965، وبالرغم من ورود مصطلح “الركوب اجملاني” ملرة واحدة 
النظريات  املفهوم يف تطوير  اهمية  يعكس  الباحثني  لدى  اهتماما  نال  ان املصطلح  إال  الكتاب  يف ذلك 

االقتصادية.
وهناك العديد ممن سبقوا “مانكور أولسن” يف طرح هذا املفهوم بشكل مقتضب مثل “سومنر سليتشر” 
عام 1949 والسيناتور روبرت تافت عام 1951، وتال ذلك شرح بإسهاب للمصطلح من الربوفسور جيمس 
بوكانن يف ورقة عمل عام 1963 وقد تطور مفهوم الركوب اجملاني لتصل تطبيقاته للعديد من السياسات 

االقتصادية واملفاوضات التجارية.
ومن أبسط االمثلة الستيعاب مفهوم الركوب اجملاني هو استفادة املزارعني من وجود خاليا حنل مملوكة 
اليت حتقق  الثمار  انتاج  نسبة  يرفع من  االزه��ار مما  بتلقيح  النحل  يقوم  العسل، حيث  انتاج  لشركات 
املفهوم لدراسة حاالت أخرى من  النباتات ويتسع  ازهار  تلقيح  كلفة  يتحملوا  ان  للمزارعني دون  عوائد 
االنتفاع ميتد أثرها السليب اىل الغري كحق االنتفاع باهلواء النقي، حيث ان انتفاع قطاع اقتصادي من 
انتاج خدمة او سلعة مقابل تلوث اهلواء دون حتمل عبء ما يرتتب على تلوث اهلواء يندرج ضمن مفهوم 

الركوب اجملاني.

وعند البحث عن تطبيقات ملفهوم الراكب اجملاني جند منها ظاهرة الدعم احلكومي غري املوجه، الذي 
جيعل نطاق الدعم احلكومي يشمل اجلميع مبا فيهم الراكب اجملاني القادر على حتمل عبء شراء السلعة 

عند ازالة الدعم عنها.
ويعترب مفهوم الراكب اجملاني وسيلة لإجابة عن كيفية معاجلة ظاهرة اهلدر يف املنافع العامة وما يطرأ 
من ظواهر سلبية نتيجة عدم استشعار املنتفع بأهمية احلفاظ على استدامة خدمات املرافق العامة وكلما 
ارتفع عدد من يسري عليه وصف الراكب اجملاني ملنفعة معينة اصبح من الصعب استدامة تلك املنفعة 
العامة، مما جيعل مفهوم الراكب اجملاني اداة فعالة يف تفسري اجتاه تشريعات اقتصادية حتاول معاجلة 
خلل االفراط يف استخدام املنافع االقتصادية، سواء كانت تلك التشريعات تتعلق بتنظيم حتصيل الرسوم 

املرتبطة خبدمة عامة او تقييد احلصول على منافع حمددة من خالل شروط حتدد حق االنتفاع.
ويف سوق العمل جند تطبيقا ملفهوم الركوب اجملاني من خالل استفادة القطاع اخلاص من عدم وجود 
حد أدنى لألجور، حيث ان الشركات تنتفع من تدني االجور للعمالة الوافدة لرفع هامش الرحبية نتيجة 
عزوف املواطن عن اجور تلك املهن ومع ان التدخل التدرجيي لوزارة العمل ملعاجلة فرق االجور ساهم يف 
ختفيف حدة ظاهرة الركوب اجملاني يف سوق العمل إال ان ظاهرة الركوب اجملاني قد تستمر اىل ان يتم 

وضع حد أدنى لألجور بناء على معايري مرجعية دولية. 

يف كتابه “روافد النهضة والتنوير - مرويات فكرية “، يرصد )سعد حممد 
رحيم( إشكالية العقل / احلرية، معتقدًا أن األسئلة اليت تثار حول هذين 
املفهومني تتصل بشبكة أسئلة كثرية تتفرع منها، وتشتبك بثنائية أخرى هي 
)السلطة - املعرفة( على صعيد التاثري والتداخل والتباعد والتآلف والصدام.
باملعرفة من دون اخلوض  السؤال اخل��اص  وبطبيعة احل��ال؛ ال ميكن طرح 
يف معوقات حتققها، ونفس احلالة تنطبق على سؤال احلرية، مع التشديد 
على ضرورة اإلجابة على السؤال احملوري: ماذا تعين احلرية؟ ثم اخلوض 
التقنية،  التاريخ،  اجملتمع،  الدولة،  األم��ة،  اإلنسانية،  ال��ذات   ( يف جدليات 
األخرى  مقابل  املتحررة  ال��ذات  نضع  وبذلك   “ فيقول:  اآلخ��ر(،  التحديث، 
الدين،  الدولة،  )اجملتمع،  مطلق  او  كل  يف  والذائبة  املتماهية  أو  املستلبة، 
العشرية،… اخل(، ونضع األمة وهويتها مقابل اآلخر، وحنيط مبفهوم الدولة 
والشرعية  واالستبداد  الدميقراطية  وموضوعات  احلكم،  شكل  إط��ار  يف 
ومبفهوم اجملتمع، وذلك بتحليل بنى الطبقات، واحلركات واألدوار اإلجتماعية، 
ومبفهوم التاريخ يف ضمن جدليات العالقة بني املاضي واحلاضر واملستقبل 
والصريورة والتواصل واالنقطاع، وعتبات التحول الكربى، والتنمية والتقدم 
)الغرب(  اآلخ��ر  مع  وعالقتنا  فهمنا،  شكل  حن��دد  أن  وأخ��ريًا  االقتصادي. 

بوجوهه )االستعمار، املدنية، التنوير( “.
البعض  مع  بعضها  متشابكة  عالقات  أم��ام  هنا  رحيم  حممد  سعد  يضعنا 
اآلخر، وذلك يف عالقة تقابلية بني ذات متحررة وأخرى مستلبة، من دون 
أن يغفل السياقات اجملتمعية والتارخيية، وتركيزه على جدلية العالقة بني 
املاضي واحلاضر واملستقبل، يف رؤية ختتلف عن تلك اليت ينادي بها بعض 
احلداثيني بضرورة االنطالق من اللحظة الراهنة دون اإللتفات إىل الوراء. 
كما يعتقد أن سؤال احلرية يظل مبتورًا دون حتقق شرط االستقاللية الذاتية 
للعقل البشري، وهنا تربز إشكالية تأويل عبارة استقاللية العقل اليت من 

شأنها التعامل مع احلالة اإلنسانية بفاعلية نقدية.
مبا أن استقالل العقل، وعدم خضوعه لسلطة مادية، او عقائدية شاطحة، 
الطرق  أن  اليعين  ذل��ك  ف��إن  النقدية،  املمارسة  تفعيل  إىل  ماسيقود  ه��و 
تعبدت هلذه املمارسة، بل أن مطبات تتعلق بآليات جعل الفكر مستقاًل هي 

ماسيعرض الفاعلية النقدية إىل تأخري وتباطؤ.
تبقى عملية جتديد الفهم من قضية العالقة مع اآلخر الغربي، من مكمالت 
الوصول ملفهوم احلرية، لكن هذا املفهوم قد تعرتض طريقه القيم املتصادمة؛ 
دائرًا  يبلور صراعًا  التصادم  تباين اخلصوصيات ال حضارية. هذا  بسبب 
ومدى  عليها،  باإلبقاء  والقائلني  بإلغاء اخلصوصية،  املنادين  بني  وحمتدمًا 
والسؤال  املستقبل،  تداخلها- يف صياغة  املختلفة -عرب  إسهام احلضارات 
حول منطقية هذا التداخل، أو التسليم بأن لكل حضارة سياقاتها وأنساقها 
بني  املتشظي  العقل  مللمة  إىل  وق��ت،  أي  من  وأكثر  اليوم،  الثقافية. حنتاج 
موروث خمتلف عليه، وأمواج عاتية من احلداثات املتناسلة من حداثة لآلن 

خنتلف على تعريفها. 

العقل، الحرية
أسئلة يف الفاعلية النقدية

حكمت البخاتي 

دالل العكيلي 

عادل الصويري 
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بعنوان  موضوعا  للحوار  النبأ  ملتقى  ناقش 
)انتخابات جمالس احملافظات ومستقبلها(، 
الناشطني  م��ن  احل���وار جمموعة  ش��ارك يف 
امللتقى  م��دي��ر  احل���وار  أج���رى  والسياسيني 
تساءل  الطالقاني،  علي  الصحفي  الكاتب 

مدير امللتقى:
- ما هو رأيكم بانتخابات جمالس احملافظات 

ومستقبلها؟
- هل تؤيدون االبقاء على جمالس احملافظات 

دون تغيري؟
- هل تؤيدون تقليص جمالس احملافظات؟

الغاء جملس احملافظات  - هل من املناسب 
واالقتصار على منصب احملافظ

اهل��ادي  عبد  العراقي  النواب  جملس  عضو 
موحان السعداوي:

جم���ال���س احمل���اف���ظ���ات ه���ي ح���ق دس���ت���وري 
وق��ان��ون��ي وه��ي جهة رق��اب��ي��ة وخ��دم��ي��ه ومن 
ما  احلاضر.  بالوقت  استمرارها  الضروري 
ال��وق��ت احلاضر  م��وض��وع االب��ق��اء عليها يف 
حسب خربتي بالعمل لدورتني متتاليتني يف 
جملس احملافظة ارى ان جمالس احملافظات 
خلفية عضو  وت��ت��ب��ع  ح��دي��ن  ذو  س��ي��ف  ه��ي 
جملس احملافظة واحلزب الذي ينتمي له اذا 
اراد ان يفعل من اجل خدمه ابناء حمافظته 
ف��أن جملس  واخلدمي  الرقابي  دوره  واخ��ذ 
احملافظة يقدم شيء اىل جمتمعة ومواطنية 
ال��غ��ري مشروع  الكسب  اذا اجت��ه ألج��ل  ام��ا 

له  احملافظة  يصبح جملس  احلالة  ه��ذا  يف 
مردود سليب على ابناء احملافظة.

الدكتور عالء السيالوي:
اليت  القوانني  يف  ليست  األساسية  املشكلة 
احملافظات  جمالس  أع��ض��اء  وص��ول  ترسم 
تكمن  املشكلة  أهميتها.  رغ��م  السلطة  إىل 
يف ضرورة اعادة تقييم الفلسفة اليت ينبغي 
عليها انشاء جمالس احملافظات يف العراق. 
حيث أن عملية تبين النظام الدميوقراطي و 
و صيانة حقوق  األساسية  إطالق أحلريات 
اإلنسان ليس غاية يف ذاتها بقدر أنها وسيلة 
لتحرير العقل البشري للوصول إىل االبتكار 

وحتقيق التنمية يف البلد.
الدكتور عالء احلسيين: جمالس احملافظات 
أمر واقع ال حمالة ألسباب واقعية وقانونية 
والزيادة  الكبرية  الدولة  مساحة  أن  األوىل 
غ����ري احمل��������دودة ل���ع���دد ال���ن���ف���وس وط��ب��ي��ع��ة 
امل��ت��م��ي��زة ع��ن نظريتها  احل���اج���ات احمل��ل��ي��ة 
ال��وط��ن��ي��ة حت��ت��م وج�����ود أش���خ���اص م��ع��ن��وي��ة 
الناحية  ومن  االحتياجات  تلك  تشبع  حملية 
للتخفيف من مساوئ  األخ��رى هي ض��رورة 
الناحية  وم��ن  والتنفيذ  التخطيط  مركزية 
ال  مهما صغر حجمها  ال���دول  ك��ل  األخ���رى 
الدكتور  امل��رك��زي.  النظام  تعتمد  أن  ميكن 
انشاء جمالس  ترتكز جتربة  شاتي:  سامي 
اجلديد يف  النظام  فلسفة  على  احملافظات 
العراقي  الدستور  عليه  نص  وال��ذي  العراق 

من تبين لنظام الالمركزية اإلدارية لضمان 
مشاركة اجملتمعات احمللية يف إدارة شؤونها 
جواد  االستاذ  خصوصياتها.  على  واحلفاظ 
اق���االت احملافظني  ان مح��ى  يبدو  ال��ع��ط��ار: 
مستمرة وبدون هوادة وال تستثين احدا بل 
جغرافية  منطقة  او  معينة  طائفة  تشمل  ال 
حم���ددة او ك��ي��ان س��ي��اس��ي واح���د ب��ل تشمل 
بالنجف  ف���ال���زريف  اس��ت��ث��ن��اء،  دون  اجل��م��ي��ع 
النجيفي يف املوصل وعامر  واثيل  االش��رف 
عليوي  مطشر  وق��ب��ل��ه  دي���اىل  يف  اجمل��م��ع��ي 
التميمي يف  وآخرهم علي  الدين  يف صالح 
بغداد وليس آخرا؛ مع دعوات إلقالة حمافظ 
الدكتور  آخرين.  وسلسلة حمافظني  ميسان 
عبد احلميد الصائح: وهو حمور يكاد ينسى 
يف دائرة جتاهل املقرتحات املخلصة املهنية 
جمالس  السابقة  بالتجربة  السياسية.  غري 
تأثيث  وهي  زائ��دة  احملافظة حلقة سياسية 
مل��واق��ع االح�����زاب يف احمل��اف��ظ��ات وض��م��ان 
الذي  الوظيفي  متثيلها. وفضال عن الرتهل 
مت��ث��ل��ه. ال��ب��اح��ث وال��ك��ات��ب ف���راس ال��ي��اس��ي: 
مكملة  حلقة  احملافظات  جمالس  انتخابات 
على  االبقاء  املهام،  وتوزيع  السلطة  النتقال 
هذه اجملالس امر البد منه .اال اننا نتمنى ان 
تتم عملية تقليص عدد اعضائه ومبا حيقق 
متثيال مقنعا او معربا عن النسب السكانية 
وتركيز  النفقات  خلفض  حمافظة  ك��ل  يف 

السلطة النسيب.

انتخابات مجالس املحافظات 
ومستقبلها

الفساد والحكم الرشيد
من  احل��وار جمموعة  يف  ينتهي؟(  أين  وإىل  الفساد  يبدأ  أين  )من  موضوعا  للحوار  النبأ  ملتقى  ناقش 

الناشطني والسياسيني وأجرى احلوار مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني وقد تساءل:
ملكافحة  االسرتاتيجية  اخلطوات  وما هي  ومسبباته  وانواعه  الفساد  معنى  نفهم  ان  لنا  كيف  برأيكم   -

الفساد؟
- هل باتت املفاهيم مثل الشفافية واحلكم الرشيد واملساءلة القانونية امور جتدي نفعا حول ما جيري يف 

العراق، والسؤال الكبري كيف نتخلص من الفساد؟
القاضي رحيم العكيلي: للفساد اسباب تارخيية وقانونية وقضائية واجتماعية واقتصادية وتنظيمية وحتى 
اث��اره هي مسؤولية سياسية خالصة،  وتعاظم  وترسخه  تفشيه  املسؤولية عن  تظل  امنا  وتربوية،  دينية 
النظام السياسي احلالي وحكوماته املتعاقبة رفعت شعار حماربة الفساد يف كل براجمها اليت منحت الثقة 
عليها لكنها كانت تتوافق على الفساد يف اخلفاء وعلى حماربة الفساد يف العلن لتخادع الشعب والتاريخ.

الدكتور مصطفى ناجي: منذ عام 2007 واىل هذا الوقت بقيت مؤشرات الفساد يف العراق تراوح مكانها 
يف أسفل الرتتيب حيث تزدحم القائمة بدول فاشلة ومفككة، ومل تنفع كل اإلجراءات املتخذة ليس ملكافحة 

الفساد على اعتبار انها عملية مستحيلة بل كانت تأمل بتطويقه.
الدكتور امحد امليالي: مبارزة الفساد وحتقيق االصالح ليس اختصاص شخص أو مسؤول لوحده، مهما 

عال شأنه وكربت قدراته، بل هي مسؤولية مجاعية تتطلب تناغم االدوار وتكاملها بني مؤسسات الدولة 
وأجهزة الرقابة، حتت مظلة القرار السياسي برفع الغطاء عن الفاسدين.

 الدكتور عادل البديوي: الفساد منظومة كاملة ال تتعلق مبجال او قطاع دون اخر، بل هي مشتملة على 
مجيع مفاصل الدولة، ميارسها الفرد كما متارسها اجملموعة، وهذا نتاج لرتاكم عدم االستقرار السياسي 

وكثرة احلروب اليت خاضها العراق وخيوضها.
اخلبري القانوني امري الدعمي: حتى نكون منصفني وبعيدًا عن املثالية الفساد يبدأ من املواطن البسيط 
واملوظف الصغري اىل رأس اهلرم وبدون استثناء والسبب كل السبب الروتني والتعقيدات الوظيفية ومن 
تنتهجه  الذي  القاتل  الروتني  الرئيسي هو  السبب  ان  بتصوري  لكن  اليوم  نعيشها  اليت  البيئة  ذلك  قبل 

احلكومة يف حلقات زائدة.
احلقوقي حسن الطالقاني: من أسباب الفساد هو احملاصصة املوجود يف احلكومة ولو ذهبنا إىل حكومة 
أغلبية سياسية وتكون معارضة سنصل إىل معارضة جيدة وحماسبة املفسدين ستجدي نفعا ثانيا اليوم 
احلكومة  كانت  ول��و  الفاسد  انتخاب  وه��و  ثاني  سبب  واجملتمع  الفساد  باجتاه  يدفع  ال��ذي  هو  اجملتمع 
والقضاء جادين بهذا املوضوع وحماسبة شخص واحد من كل دائرة ويكون عربة لآلخرين لوصلنا إىل 

حلول جيدة لكن املشكلة العالج هو هذا الشخص تابع حلزبي.

العراق(  الدول إىل  )توالي زيارات  بعنوان  للحوار موضوعا  النبأ  ناقش ملتقى 
والسياسيني. أجرى احلوار مدير  الناشطني  ، شارك يف احلوار جمموعة من 

امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، تساءل الكاتب:
*هل أنها ستشكل نقطة انطالق جديدة ملرحلة ما بعد املوصل وعلى خمتلف 

األصعدة؟
*عالقات العراق وهذه الدول هل ستتطور من سوء الفهم اىل التفاهم والتعاون؟

*هل طويت التجاذبات وماذا عن احلرب املشرتكة على اإلرهاب؟
*ما الذي ميكن للعراق وهذه الدول ان يقدما؟

هل هذه الزيارة للصلح ام املقايضة؟
العراق  اىل  املستوى  رفيعي  ملسؤولي  الزيارات  توافد  اهلامشي:  واثق  الدكتور 
ظاهرًة صحية واجيابية وهلا دالالت االوىل ان الدول بدأت تتفاعل مع متغريات 
بدء  العامل  ان  الثانية  والداللة  االوس��ط  الشرق  منطقة  يف  مهمة  اسرتاتيجية 
امللف  هو  االقتصاد سيكون  ملف  ان  والثالثة  داعش  مابعد  مرحلة  مع  يتعامل 
الفاعل يف جتسري وتطوير العالقات مع الدول، والداللة الرابعة ان العراق رغم 

الظروف الصعبة وخاصة االقتصادية ينظر له كدولة قوية.
ما  السورية  األزم��ة  فيه  ال��ذي تشهد  الوقت  الطريف: يف  االستاذ محيد مسلم 
يشبه االنفراج وبعد أن ختطت األزمة اللبنانية )أزمة رئيس اجلمهورية وتشكيل 
احلكومة( عنق الزجاجة وحتول كبري يف سياسة تركيا بعد انقالب متوز عام 
2016 يبدو ان املنطقة مقبلة على حالة اسرتخاء سياسي وهدوء نسيب يكون 
ان هذه  السرحان: الشك  الدكتور حسني امحد  داع��ش.  فيها  االك��رب  اخلاسر 
القضاء على  اإلرادة يف  وثبات  االنتصارات  بعد  امنا جاءت  املتتالية  الزيارات 
املعارك ضدها وحتريرها  والتنظيمات االرهابية األخرى مع استمرار  داعش 
ان عراق مابعد داعش ستكون  ال��دول  تلك  مناطق عدة من جانب اخر تدرك 
وان  االقليمية السيما  بالقضايا  يتعلق  املستقل فيما  السياسي  الثرلر  ارادة  له 
عبد  الدكتور  واهل��ادئ.  العقالني  بالتعامل  تتصف  احلالية  العراقية  احلكومة 
انتصارات سياسية  للعراق هي  الزيارات اخلارجية  ان  االمري االسدي: الشك 
تضاف اىل االنتصارات العسكرية على داعش ولكن الميكن للعراق اعادت دوره 
اإلقليمي والدولي مامل يعتمد قراءة جريئة لواقعة السياسي الداخلي وذلك عن 
االساسية.  األه��داف  على  الداخل  السياسية يف  األط��راف  بني  االتفاق  طريق 
الدكتور عالء السيالوي: برأي وبأسطر قليلة اقول. ال ميكن للزيارات اخلارجية 
أن تنجح دون ترصني اجلبهة الداخلية و مللمة الصف ليستحيل إىل مجع وطين 
يقوم على معايري مقدسة عنوانها العيش املشرتك، األمر الذي سيوحد اخلطاب 
الوطين الذي سيكون حينئذ مؤهال للحوار مع اآلخر اخلارجي. االستاذ محد 
جاسم: سباق دول االقليم يف زيارة العراق هي عملية معروفة ومدروسة مسبقا. 
االخ��رى وكأن  الزيارات  تتواىل  للعراق  او دولي  اقليمي  او مسؤول  زي��ارة  فمع 
متوقعة  كانت  للعراق  تركيا  وزراء  رئيس  زي��ارة  ان  للفوز جبائزة.  االم��ر سباق 

ومنتظرة منذ مدة وألسباب عديدة منها.

توالي زيارات الدول 
إىل العراق

زينب شاكر السماك

 ملتقى النبأ للحوار

زينب شاكر السماك 
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ي���ت���س���م ع���ص���رن���ا احل����ال����ي ب����أن����ه ع��ص��ر 
عاملنا  اداوت  اه��م  تشكل  النها  ال��ص��ورة، 
التطور  ومع  واإلعالمي  والثقايف  املعريف 
هيمنة  حتتل  باتت  والصناعي  التكنلوجي 
وسيادة يف كل اجمل��االت، والصورة ليست 
أم����رًا م��س��ت��ج��دًا يف ال��ت��اري��خ اإلن��س��ان��ي، 
وإمن���ا حت��ول��ت م��ن اهل��ام��ش إىل امل��رك��ز، 
اهليمنة  موقع  إىل  اجلزئي  ومن احلضور 
وال���س���ي���ادة ع��ل��ى غ���ريه���ا م���ن ال��ع��ن��اص��ر 
واألدوات الثقافية واإلعالمية، لكن اجلديد 
يف االم���ر م��ا ق��ال��ه اح���د ك��ب��ار امل��ص��وري��ن 
سالغادو  سيبستياو  ال��ربازي��ل��ي  احلاليني 
ال��ص��ورة  ان  اظ���ن  “ال  ملفت  ت��ص��ري��ح  يف 
الفوتوغرافية ستستمر الكثر من 20 اىل 
اخ��ر”، هذا  30 عاما، سننتقل اىل ش��يء 
التصريح املثري ال يعد غريبا نظرا للتطور 
اهلائل يف امليدان التقين وعامل االنرتنت. 
من جانب اخر، يرى املتخصصون يف هذا 
ال��ش��أن ان��ه ي���زداد ت��أث��ري ال��ص��ورة بسبب 
التكنولوجية،  وبالغتها  التقين  تكوينها 
ب��األل��وان األص��وات وامل��ؤث��رات،  وإشباعها 
حبيث تستفز أحاسيس املشاهد البصرية 
والسمعية وتستحوذ عليه، اذَا كيف ميكن 
تصوير العنف بهدف إدانته من دون صدم 
م��ن س��ي��ش��اه��دون ه���ذه ال��ص��ور او خدمة 
السؤال  انه  بالعنف:  يتسببون  من  أهداف 
الذي  احملرتفني  املصورين  على  املطروح 

ع��ل��ى صعيد  ال���ن���زاع.  م��ن��اط��ق  يف  يعملون 
الصورة  تأثري  دور  على  وش��اه��د  م��ق��ارب 
يف وجهها اإلعالمي بات املصور باتشمان 
ب��ات��ون روج حديث  وص���ورة الح��ت��ج��اج��ات 
وسائل اإلعالم العاملية، فيما حظي املصور 
وكالة  مصور  أوزبيليسي،  برهان  الرتكي 
برس  “وورل���د  ب��رس”، جبائزة  “أسوشيتد 
ال��ص��ورة  ع��ن   ،2017 ل��ع��ام  األوىل  ف��وت��و” 
السفري  على  ال��ن��ار  ملطلق  التقطها  ال��يت 
“متفجرة  باعتبارها  تركيا،  يف  ال��روس��ي 
يف  ال��س��ائ��دة  الكراهية  حقيقة  ع��ن  تعرب 
زم��ن��ن��ا”، ل��ك��ن ب���دوره���ا اع��رب��ت ال��س��ف��ارة 
الثالثاء  غضبها  ع��ن  ان��ق��رة  يف  الروسية 
بسبب م��ن��ح ج��ائ��زة “وورل����د ب���رس ف��وت��و” 
ل��ص��ورة ال��ش��رط��ي ال��رتك��ي اث��ن��اء اغتياله 
املاضي.  العام  انقرة  يف  الروسي  السفري 
السلطات  تعتزم  ص��ل��ة،  ذي  صعيد  على 
أفغانية  ام��رأة  س��راح  إط��الق  الباكستانية 
اش��ت��ه��رت بفضل ص���ورة هل��ا ن��ش��رت على 
غالف جملة “ناشيونال جيوغرافيك” سنة 
1984، أوقفت األربعاء املاضي على خلفية 
مزيفة،  باكستانية  هوية  أوراق  حيازتها 
أعلن  ما  حبسب  كفالة،  مقابل  يف  وذل��ك 
وزير الداخلية يف باكستان، وقد التقطت 
ال��ص��ورة ال��الف��ت��ة ل��ش��رب��ات غ��وال صاحبة 
األمحر  حجابها  مع  اخلضراوين  العينني 
باكستان  يف  األف��غ��ان  لالجئني  خميم  يف 

بعدسة املصور األمريكي ستيف ماكوري، 
وب��ع��د ث��الث��ة ع��ق��ود ع��ل��ى ه���ذه ال���ص���ورة، 
أوقفت السلطات الباكستانية شربات غوال 
مزيفة”،  تعريف  أوراق  “حيازتها  بسبب 
ال��وك��ال��ة  م��ن��ذ سنتني  إث���ر حتقيق جت��ري��ه 
يف  اي���ه(  آي  )اف  للتحقيقات  ال��ف��درال��ي��ة 
عند  بيشاور )مشال غرب(  باكستان، يف 
عصر  يف  وعليه  أفغانستان.  مع  احل��دود 
تقيم  ال��ص��ورة  أصبحت  ال��ص��ورة  صناعة 
الواقع  يصبح  ب��ل  للواقع،  خياليًا  م��ع��اداًل 
أحيانًا صورة شاحبة عن الصورة، فتكون 
ال���ص���ورة ه���ي األس������اس ول���ي���س ال���واق���ع، 
الواقع  تسبق  أح��ي��ان��ًا  ال��ص��ورة  وأصبحت 
ومت��ه��د ل���ه، ك��م��ا ب��ات��ت ال���ص���ورة تتالعب 
ب��ال��ع��ق��ول، وت��ف��ص��ل م��ت��اب��ع��ه��ا ع���ن ال��ع��امل 
ال��واق��ع  ي��ع��رف  ي��ع��ود  ال  احلقيقي، حبيث 
املسيطرة،  املتتالية  الصورة  من خالل  إال 
و إن اندماج التقنيات وتداخلها وتطورها 
خالل السنوات األخرية، مع بروز وسائل 
اإلعالم اجلديد، يعطي كثريًا من الثقافات 
وج��وده��م،  إلث��ب��ات  ج��دي��دة  ذهبية  فرصة 
ومح��اي��ة أن��ف��س��ه��م، وت��دع��ي��م ذوات���ه���م، من 
خالل املشاركة بفعالية يف معركة الصورة 
العاملية، اليت أصبحت متاحة للجميع، بل 
وتصوير  ال��ف��وت��وغ��رايف  التصوير  آل��ة  إن 
مقاطع الفيديو أصبحت ترافقنا باستمرار 

ضمن اهلواتف املتنقلة يف جيوبنا.

هل اقرتب عصر زوال الصورة؟

علوم وتكنولوجيا

عالم النبات والبحث عن نبتة الحياة االسطورية
قد ال يتوقع القراء ورمبا حتى املعنيون بأن عامل النبات له خصوصية فائقة، وأنه قد ال يقل أسرارا 
عن عوامل الكائنات اآلخرة من ضمنها اإلنسان، وقد بذل اخلرباء املختصون جهودا حثيثة للحفاظ 
على النباتات خاصة تلك املعرضة ملخاطر الزوال، علما أن عامل النبات ينطوي على مفارقات كثرية، 
كيو  االندثار حبسب مركز  العامل خطر  النباتية يف  األجناس  يواجه مخس  االستغراب، حيث  تثري 
غاردنز للبحوث النباتية يف لندن يف تقريره األول بشأن “وضع عامل النباتات” والذي يتناول اكثر من 

391 الف فصيلة.
يعد كأداة  النباتات، حيث مت إعداد تقرير متخصص  هناك خطوات فعالة يف جمال احلفاظ على 
تقييم من شأنها املساعدة على حتسني فهم تطور عامل النباتات واحلفاظ عليه، حيث يظهر التقرير 
بأن 21 % من االجناس النباتية حول العامل مهددة، وقالت املديرة العلمية حلدائق كيو النباتية امللكية 
كاثي ويليس “كانت لدينا أساسا بيانات عن وضع عامل الطيور والسالحف البحرية لكن على رغم 
أهميته الكبرية، كنا ال نزال يف انتظار احلصول على بيانات يف شأن وضع عامل النباتات. هذا األمر 
بات قائما” وهذا الكالم يؤكد مدى األهمية اليت يوليها اخلرباء واملختصون للنباتات بأنواعها وتلك 

اجلهود احلثيثة للمحافظة عليها.
النباتات  وهنالك العديد من العلماء املهتمني عرب العامل يقدمون قصارى جهودهم من أجل محاية 

ومعرفة األجواء األنسب هلا، ودرء خطر االنقراض عنها، وكشف األسباب اليت قد تقود اىل حمو 
النبات من الوجود، حيث عمل فريق من العلماء الربيطانيني يف حدائق كيو النباتية امللكية على مشروع 
العلماء إن “املعلومات املتعلقة  العامل، وقال  النباتات الطبية يف  بيانات موحدة ألنواع  إلنشاء قاعدة 
بأنواع النباتات املفيدة غري منظمة بل مشتتة هنا وهناك، كما أنها معقدة ولديها أمساء خمتلفة”، 
وأضاف العلماء أنهم “يهدفون من خالل هذا املشروع إىل العمل جنبًا إىل جنب ملساعدة الصيادلة 

واجلهات املختصة مبراقبة األدوية.
ومن املشاهد الغريبة يف عامل النباتات سقوط الشجرة الشهرية اليت حتتوي يف باطن ساقها على نفق 
ميكن للسيارات أن متر من خالله من جهة اىل أخرى، حيث كان هناك جذع الحدى األشجار املعمرة 
يبلغ طوله 2.4 كيلومرتا يرتاده السائحون بسياراتهم، وترجع تواريخ بعض الكتابات على جدران النفق 

داخل جذعها إىل القرن التاسع عشر.  
وعموما ال يزال اخلرباء املهتمون بعامل األشجار وأس��راره، يبذلون كل ما ميكنهم من أجل محايتها 
من أية عوارض طبيعية أو تلك اليت يتسبب بها االنسان، كي يبقى هذا العامل حمميا وحمافظا على 
نكهته وعوامله اخلاصة بعد ظهور بوادر تدل على تعرض نسبة مهمة من األجناس النباتية اىل التجاوز 

واالنتهاك مما جعلها تواجه خطو احملو التام. 

هل انت مكتئب وحزين؟!، هل ينتابك الشعور بالقلق واالنزعاج الشديدين 
عند نسيان اهلاتف أو االفرتاق عنه أو االضطرار إىل إغالقه؟، هل تنظر 
اىل اهلاتف بني احلني واآلخ��ر وتفقده بشكل دائ��م حتى دون وج��ود حاجة 
إلجراء مكاملة أو إرسال رسالة أو تفقد االنرتنت؟، هل تشعر بالسعادة عند 
استخدام اهلاتف احملمول أو حتى مبجرد النظر إليه، وكأنه الصديق األقرب 
وتراجع  والفشل  واألص��دق��اء  األه��ل  االن��ع��زال عن  من  يعين  للشخص، هل 
الفعالية يف العمل والدراسة؟، كل هذه التساؤالت تشري اىل وجود عالمات 

إدمان اهلواتف الذكية.
يقول الباحثون بأن مدمنو اهلواتف الذكية، وخاصة املدمنني على استخدام 
أن  حيث  بديل”،  “واقعًا  فيها  االجتماعي جيدون  التواصل  وبرامج  شبكات 
له  ال��ذي ال يطيب  املعاش  واق��ع بديل عن واقعه  يلجأ اىل إجي��اد  الشخص 
يف معظم األحيان وال جيسد أمانيه، وكل ما حيتاجه لتغيري واقعه هو خلق 
به.  بذلك عاملًا جديدًا خاصًا  حساب شخصي يف موقع اجتماعي، فيخلق 
هذا باإلضافة إىل أنه يعمد من خالل ذلك إىل إعادة رسم صورته بالطريقة 
اليت يريد، وهي تكون بطبيعة احلال مغايرة لصورته احلقيقية غري املرضية 
بالنسبة له. إن الشخصية الوهمية اجلديدة اليت تتيح له تلك املواقع إمكانية 
متثيلها، والكم الكبري من األصدقاء الذين توفرهم له من كل أحناء العامل، 
العامل  اهل��روب من ه��ذا  ق��ادر على  املغريات جتعل الشخص غري  كل ه��ذه 
االفرتاضي الذي “يهتم كثريًا بشخصه”، على حد قول أحدهم “ال بل أكثر 

من األشخاص احمليطني به يف عامله الواقعي”.
العامل ال يستطعن  أن 60% من سيدات  فيما أظهرت دراس��ة عاملية حديثة 
االستغناء عن هواتفهن الذكية، يف الوقت الذي يعتربن أن أجهزتهن الذكية 
أهم مقتنياتهن، مقابل 43% من الرجال الذين أكدوا أيضًا عدم متكنهم من 
فك ارتباطهم باألجهزة الذكية. وبينت دراسة حديثة أجرتها وكالة “نيونانس 
هلواتفهن  وإدمانًا  ارتباطًا  أكثر  السيدات  أن  الرقمي،  والتسويق  لإعالم” 
حيوية  وسيلة  احملمول  اهلاتف  يف  النساء  جتد  حيث  ال��رج��ال.  من  الذكية 
املنزل.  لربة  بالنسبة  ورتابته، خاصة  تعاني من طوله  الذي  الوقت  لتمرير 
األهل  مع  التواصل  على  ال��ق��درة  وع��دم  احلياة  مبتاعب  لالنشغال  إضافة 
الذكية  اهلواتف  وتطبيقات  برامج  من  دائ��م، مما جيعل  بشكل  واألص��دق��اء 

وسيلة سهلة تساعد على التواصل بشكل دائم مع اآلخرين.
للتخلص  الكاملة  الذكية يتطلب استحضار االرادة  ان عالج ادمان اهلواتف 
من هذا االضطراب النفسي مدعوما بتخلص تدرجيي من تلك العادة ولتكن 
الرياضة واهلوايات احملببة للنفس واليت ينتج عنها منفعة ذهنية وجسدية 
خري بديل للتخلص بها من ادمان اهلواتف الذكية ومما ال شك فيه حرصك 
إجي��اب��ي سوف  بشكل  واألس��ري��ة  االجتماعية  ع��الق��ات  تطوير  على  ال��دائ��م 

يساعدك يف التخلص من ذلك االدمان بشكل اسرع واكثر كفاءة.

ادمان الهواتف 
الذكية

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.

عجائب عالم الحشرات
نحل واعي وجراد يكشف املتفجرات

عالم الفضاء: رواد يف الكهوف وعفريت كهربائي
الولع  اشتعل  أخ��رى،  كواكب  إىل  ومسباراتهم  بصوارخيهم  البشر  ووص��ول  التكنولوجيا  تطور  بعد 
باكتشاف سكان الفضاء اشتعل كما أشعلت نظريات املؤامرة واخليال العلمي الكثري التساؤالت املثرية 

حول عامل الفضاء.
 فهل ميكن أن يتحمل البشر املكوث يف بعثات فضائية قد متتد لسنوات؟، اإلجابة تعود اىل بدأ السباق 
بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت لغزو الفضاء إبان احلرب الباردة، كان بعض العلماء يظنون 

أن احلياة يف الفضاء قد تفوق طاقة البشر.
ّيل لألطباء النفسيني بسالح اجلو األمريكي أن من يتقدم ملنصب  يف األيام األوىل لسباق الفضاء، خحُ
املخاطر”،  يستمتع خبوض  أو غري سوي جنسيا،  انتحاريا،  أو  “طائشا،  يكون  أن  رائد فضاء جيب 
وأرجع األطباء ذلك إىل أن ما من شخص يسمح ألحد بأن يقيده مبقعد يف صاروخ باليسيت عابر 

للقارات، ثم يحُطلقه حنو مدار الكرة األرضية، إال إذا كان جمنونا أو متهورا أو باحثا عن امللذات.
من جانب آخر أعلنت وكالة الفضاء األوروبية “إيسا” أن رائد فضاء دمناركي متكن من التقاط صور 
ألحد أنواع الربق يف الغالف اجلوي على ارتفاع 18 كم عن األرض. وتحُعر، فيما ف هذه الربق بظاهرة 

“العفريت الكهربائي”.
وتتجه وقت العواصف من السحب إىل السماء.رصدت مركبة فضائية لوكالة الفضاء األمريكية )ناسا( 

موادا عضوية على كوكب القزم سرييس. وحبسب العلماء فمن املرجح أن املواد املكتشفة تشبه لبنات 
بناء احلياة على كوكب األرض.

على صعيد خمتلف، عد أن يطوف املنطاد بالركاب يف جولة فوق السحاب على مدار ساعتني، يفصل 
الطيار املنطاد عن املركبة، لكي تهبط املركبة ببطء إىل األرض مبساعدة مظلة ضخمة ميكن توجيهها 
يف أي اجتاه، تأثر رائد الفضاء رون غاران بشدة من منظر األرض من الفضاء اخلارجي، وتغريت 
نظرته للعامل، واآلن يريد أن ينقلنا مجيًعا إىل الفضاء لنلقي نظرة خاطفة على العامل اهلش كما رآه 

بعينيه.
عندما عاد آخر رواد فضاء من على سطح القمر جلبوا معهم عينات من الصخور اليت وجدوها هناك. 
كانت هذه العينات مثرية لالهتمام من الناحية اجليولوجية، لكنها مل ختربنا بالكثري عن كيفية بدء 
احلياة على األرض أو ما إن كانت أماكن أخرى مماثلة يف النظام الشمسي قد تدعم وجود كائنات 

حية عليها. يف ذلك الوقت.
بدى من غري احملتمل أن يعيش أي شيء هناك، وإذا ما وطئت أقدام البشر مرة أخرى كوكبا آخر يف 
نظامنا الشمسي وبدأوا يبحثون عن احلياة، فإنهم سيفعلون ذلك بعد تلقيهم التدريب يف بعض البيئات 

األكثر إرهاقا على األرض وهي الكهوف. 

تويرت يغرد بعيدا عن مستخدميه، هكذا يبدو موقع التواصل االجتماعي الذي 
انطلق منذ عشر سنوات ويكافح منذ وقت طويل لتحديد غرضه األساسي 
قد ينتهي به املطاف إىل اجتاه سيتحدد بناء على رغبة من يشرتيه، وذكر 
يف مصادر معنية إنه ليس من الواضح مدى سرعة تويرت يف املضي قدما 
يف صفقة البيع لكن الشركة تتحرك إلضفاء الطابع الرمسي على العملية. 
والصفقة ليست مؤكدة نظرا لغموض التوقعات املالية للشركة وارتفاع سعر 
البيع حيث بلغت القيمة السوقية لتويرت ما يزيد على 16 مليار دوالر، ويف 
اآلونة األخرية يعاني موقعتويرت على املستوى املادي رغم التغريدات الكثيفة 
والعديدة واملثرية للجدل اليت ينشرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب على 
صفحته على املوقع، وهذه التغريدات وإن كانت قد أسهمت يف تسليط الضوء 
على املوقع، لكنها مل تتمكن من انتشاله من أزمته املادية، إذ أعلنت شركة 
“تويرت” عن أرباح بلغت 717 مليون دوالر للربع الرابع لتخذل توقعات “وال 
سرتيت” وت��زداد أرباحها بنسبة 1 يف املائة فقط مقارنة بالربع ذاته العام 
اإلعالنات  قطاع  غري  لرتاجع  يعود  األرب��اح  بنمو  االخنفاض  لكن  املاضي. 
املائة،  يف   7 بنسبة  تراجع  حيث  املتحدة،  الواليات  يف  باألخص  التجارية، 
وسط  التجارية  اإلعالنات  على  للحصول  بالتنافس  فالشركة جتد صعوبة 

اخلدمات املتسارعة األخرى باإلنرتنت.
يف حني عدد املستخدمني فيبقى ثابتًا إذ بلغ 319 مليون مستخدم نشط يف 
الربع الرابع، لريتفع الرقم مبقدار مليونني فقط منذ الربع الثالث، واخنفض 
سعر السهم مبقدار 10 يف املائة قبل بدء التداوالت، بعد اإلعالن عن أرباح 

الشركة. 
أما فيما خيص اخر التطورات شركة تويرت أعلنت هذه الشركة اليت تشرف 
على املوقع االجتماعي الشهري، عن تعديالت جديدة تهدف إىل احلد من 
النتقادات  تويرت  تعرض  بعد  اخلطوة  ه��ذه  وج��اءت  املوقع،  على  اإلس���اءات 
شديدة بسبب املضايقات اليت يتعرض هلا مستخدموه وإخفاق الشركة يف 

إجياد مشرت للموقع بعد شهور من الشائعات يف هذا الصدد.
اىل ذلك أظهرت دراسة نشرت أن القوميني أصحاب البشرة البيضاء والذين 
يعرفون أنفسهم كمتعاطفني مع النازيني ويعيش أغلبهم يف الواليات املتحدة 
يتمتعون “حبصانة نسبية” عند استخدامهم تويرت وعادة ما يكون هلم متابعون 

أكثر بكثري من اإلسالميني املتشددين.
ويكافح تويرت خللق توازن بني حرية التعبري وحجب اخلطاب العنيف الذي 
من  شكاوى  أعقاب  يف  متزايدة  النتقادات  ويتعرض  الكراهية  على  حيض 

مستخدمني قالوا إنهم تعرضوا النتهاكات،
قالت شركة تويرت إنها ستحدث بعض خصائص موقعها للتواصل االجتماعي 
لزيادة  تعرضت لضغوط  أن  بعد  اإللكرتوني  للتنمر  أفضل  للتصدي بشكل 
جهودها للحد من السلوك العدواني، وقالت الشركة إنها ستوسع نطاق خيار 

“إخفاء التغريدات” للسماح للمستخدمني حبجب تغريدات  

عصفور تويرت: عندما يغرد 
داخل قفص اإلخفاقات

مروة االسدي 
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تحقيقات

ب���غ���داد - ش���ه���دت ال���ع���الق���ات ال��ع��راق��ي��ة 
الربيطانية على الصعيد األمين والسياسي 
واالقتصادي بعد العام 2003، تطورًا الفتًا 
باالستثمار  الربيطانية  اجلهات  اهتمام  يف 
يف ال���ع���راق وت��ق��دي��م ال���دع���م األم����ين لكن 
اجل���ان���ب ال��س��ي��اس��ي ي��ض��ف��ى ع��ل��ي��ه ط��اب��ع 
اخلفية  والنوايا  االجندة  وماهية  الضبابية 
جت���اه ال���ع���راق، يف ح���وار خ���اص م��ع شبكة 
يف  ال��ربي��ط��ان��ي  ال��س��ف��ري  املعلوماتية  ال��ن��ب��أ 
ال���ع���راق ف��ران��ك ب��ي��ك��ر ش���دد ع��ل��ى اهمية 
مجيع االطراف اليت قاتل داعش االرهابية 
م���ن اجل��ي��ش ال��ع��راق��ي واحل���ش���د الشعيب 

والبيشمركة.
من  أك��ث��ر  درب���ت  بريطانيا  ان  بيكر  واك���د 
35 أل���ف ج��ن��دي ع��راق��ي وت��ع��د ث��ان��ي ق��وة 
املتحدة  الواليات  بعد  الدولي  التحالف  يف 
االم��ري��ك��ي��ة، ك��م��ا اف����اد حب���رص احل��ك��وم��ة 
بغداد  حكومة  م��ع  العمل  على  الربيطانية 
بسياسة ضد االرهاب ملنع ظهور تنظيمات 

ارهابية شبيهة بداعش.
بيكر دع��وت��ه جلميع  ال��س��ف��ري  ه���ذا وج���دد 
ونبذ  التوحد  بضرورة  العراقية  االط��راف 
املتحددة  اململكة  ان  اىل  اخلالفات مشريا 
النها  السياسية  املشاكل  حب��ل  تتدخل  ل��ن 
مسؤولية العراقيني اوال موضحا ان مهمته 
اسداء النصيحة ملن يطلبها من السياسيني 

العراقيني، و فيما يلي نص احلوار:

ال��ع��راق��ي��ة يف  ال��ق��وات  أداء  ت���رون  * كيف 
حربها ضد التنظيمات االرهابية؟

الشهر  ال��ع��راق يف  ع��ن��دم��ا وص��ل��ت اىل   -
ال��ث��ام��ن م��ن ال��ع��ام 2014، ك��ان ال��ع��راق يف 
ب��داي��ة ح��رب��ه م��ع تنظيم داع���ش االره��اب��ي 
املاضية وصلنا اىل  الثالث سنوات  وخالل 
تنهي  س���وف  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  ان  نتيجة 
داعش فاجليش العراقي واحلشد الشعيب 
بأنفسهم  ي��ق��ات��ل��ون  م��ن  ه��م  وال��ب��ي��ش��م��رك��ة 
القوات  م��ن  اجل��وي  الغطاء  على  وحصلوا 
الدولية بضمنها بريطانيا فالقوات العراقية 
قامت بعمل بطولي ونقدر مجيع تضحياتها 
العراقي  اجل��ي��ش  م��ن  فئاتها  بكل  ونشهد 
من  بأنهم  والبيشمركة  الشعيب  واحل��ش��د 

حرروا االرض وما زالوا يقومون بذلك.
* كيف تقيمون جتربة احلشد الشعيب يف 

العراق؟
استجابة  كيفية  اىل  ننظر  ان  املهم  من   -
لفكرة احلشد  العراقي بشكل عام  الشعب 
فكرة  تقبل  كيفية  على  ننتبه  وان  الشعيب 
دح��ر تنظيم داع��ش وم��ن املهم ايضا ان ال 
او ج��زء معني من  واح��دة  فئة  نتحدث عن 
فئات الشعب العراقي يف هذه املعركة فكل 
املشاركني يف هذه على احلرب على االرهاب 
هم مهمني، اما بالنسبة للحديث عن احلشد 
عوامل  يشمل  فأنه  خ��اص  بشكل  الشعيب 
اهلل  اية  لفتوى  استجاب  من  فمنهم  عديدة 

املرجع السيد علي السيستاني، ومنهم من 
اراد املشاركة يف املعركة ومنهم من اراد اي 
فاحلشد  العراقي  الشعب  لتوحيد  طريقة 
اهم  م��ن  وه��و  كبرية  ج���دارة  اثبت  الشعيب 

األطراف املشاركة يف احلرب على داعش.

* احل���ك���وم���ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال����يت ع��رف��ت 
أال  العراقية  احلكومات  أغلب  من  بقربها 
الدعم  تقديم  يف  ب���ارزًا  دورًا  ن��رى  مل  اننا 
العسكري او اللوجسيت او االستخباري يف 
حرب العراق ضد االرهاب يا ترى ما هي 

االسباب اليت حالت دون ذلك؟.
* مل نسمع عن اي دور للحكومة الربطانية 
السياسية  ال��ك��ت��ل  ب��ني  اخل���الف���ات  ح��ل  يف 
التدخل  ع��دم  يف  رغبة  ه��ي  فهل  العراقية 
ذلك  على  الضوء  يسلط  االع��الم مل  أن  ام 

الدور؟
- على اجلميع ان يعلم ان حل املشاكل يف 
العراق من مسؤولية العراقيني انفسهم ولكن 
عند حماربة قوة ارهابية دولية كداعش من 
كما  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  تتدخل  ان  الطبيعي 
اخرى  اماكن  او  اوليبيا  ال��ع��راق  يف  حصل 
ولكن عندما خيص االمر املشاكل السياسية 
ي��ك��ون ذل���ك م��س��ؤول��ي��ة ال��ش��ع��ب ف��م��ن خ��الل 
خربتي الدبلوماسية على مدار 30 عام يف 
اخلارجي  التدخل  ان  العامل  احناء  خمتلف 

يعظم مشاكل. 

السفري الربيطاني للنبأ: اململكة املتحدة ثاني 
أكرب داعم للعراق يف حربه على داعش

ماذا يشاهد األطفال وكيف يتالعب التلفاز بعقولهم؟
مع التطور الذي شهده الوطن العربي يف جمال التكنوجليا واإلعالم، نالحظ الدخول املفزع لإنرتنت 
واحملطات الفضائية اىل البيوت العراقية قد سبب تشتت كبري يف التماسك األسري وتشويه األصول 
األخالقية للفرد، ومن املعلوم بأن اآللة االعالمية حتولت اىل سالح ذو حدين، تبدأ بثها بشكل أساسي 
اإللكرتونية  واملواقع  القنوات  بعض  اليه  آلت  ال��ذي  التضليل  اىل  تنتقل  ثم  والرتفيه،  التنمية  لغرض 
إلغراض إباحية وافكار شيطانية، ومع انتشار احملطات الفضائية املختلفة اصبح من الصعوبة التحكم 

يف ما تعرضه هذه القنوات من برامج.
ومبا ان الطفل يعترب شرحية إستثنائية، غري قادر على اإلختيار الصحيح للربامج والقنوات، هنا تقع 
املسؤولية الكربى على عاتق األهل، إلختيار العروض املناسبة حبسب الفئة العمرية، ونوعية الربامج 

املعروضة.
وتعد السنوات األوىل من حياة الطفل، هي السنوات احلامسة اليت حيقق خالهلا الطفل تعلمًا جسديًا، 
ذهنيًا وانفعاليًا للحياة، ويف افضل احلاالت يكون األطفال فضوليني وإبداعيني ومتلهفني إىل التعلم، 
وجهلهم  جهة،  من  املتقلبة  مزعج. شخصيتهم  بشكل  بأهلهم  ومتشبثني  معاندين  يكونون  اسوأها  ويف 
تلقينهم مفاهيم  التعامل معهم ملن حياول  الكبار من جهة اخرى، جيعالن منهم تالمذة يصعب  ملنطق 

حسن السلوك.

كما ان هناك برامج تلفزيونية ومواقع اجتماعية تلعب دورًا كبريًا يف تثقيف األطفال وترفيههم وتوعيتهم، 
ولكن يف املقابل هناك برامج أخرى تلعب دورًا سلبيًا على تكوين شخصية الطفل، أي هي عكس الربامج 

األوىل خاصًة تلك الربامج املدبلجة أو املستوردة من اجملتمعات غري العربية واإلسالمية.
وتشري الدراسات اليت أعدتها “الدائرة االحتادية األملانية للوعي الصحي” إىل أن تأثري التلفزيون على 
األطفال يف سن6 سنوات إىل 9 سنوات، ال يكون زائًدا عن احلد، بشرط أن تكون األوضاع األسرية 
مستقرة، وأن تكون شخصية الطفل متوازنة. وعندما يبلغ عمر الطفل 10 أعوام إىل 13 عاًما، فإنه 
يتمكن من التفريق متاًما بني ما هو واقعي وبني ما هو غري واقعي، ولكن ذلك ال يعين تعريضهم لرؤية 

مشاهد قتل وتعذيب يف أفالم الرعب، وتوقع عدم تأثرهم بها ملعرفتهم أنها خيالية.
ويستغرق األطفال وقتا طوياًل يف مشاهدة برامج التلفزيون او اجللوس على االنرتنت، دون اختيار أو 
انتقاء ما يناسبهم من قبل األولياء، مما جيعلهم ينسون أنفسهم وأعماهلم املدرسية أو اللعب الذي حيرك 
الذي  التثقيفي  واإلنرتنت اجملتمع  التلفزيون  ويعترب  يؤدي هذا إىل مشكالت عديدة،  وقد  جسدهم، 
يستمد منه الطفل التعليم والرتبية، إضافة اىل إثراء فكر الطفل وحسه ورصيده اللغوي، واملساعدة 
يف مواجهة املشكالت اليومية، وتنمية القدرات اإلبداعية، وتنمية املواهب والتشجيع على إظهار امليول 

واالجتاهات والنظرة اإلجيابية للحياة.

تهّيئ األرضية  الزوجني،  النفسية بني  املشاكل  أن  بها  املسلَّم  األم��ور  من 
عندما  احملكمة،  يف  للطالق  بالزوجني  ت��ؤدي  ال��يت  واملقدمات  املناسبة 
ينغمس الزوجان يف مشاكل احلياة الزوجية، وينسون أهم ركن من أركان 
اىل  يتجهان  س��وف  واالح���رتام،  باحلب  املتبادل  الشعور  وه��و  عالقتهما 
الضياع شيئا فشيئا، لذلك يشرتكان يف صنع أسرة تعيسة وأبناء تعساء.

العاطفي  اجلفاف  حل��دوث  األه��م  السبب  أن جند  باستطاعتنا  هنا  من 
النفسي( الذي ميّهد الظروف  به )الطالق  املنتشر يف اجملتمع، ونقصد 
املناسبة للطالق الواقعي أو الفعلي !!لذلك بدأت )شبكة النبأ( جبولة رمبا 
كانت صعبة بعض الشيء، كي تكتشف بعض تفاصيل )ظاهرة الطالق( 
حيث أن كثريا من الناس ال يرغبون بالتكّلم عن هذا املوضوع، أو باألحرى 
أتقنوا االختفاء وراء أقنعتهم املزيفة، املؤملة، اإلجبارية أو رمبا من الصعب 

أن يرفعوا أيديهم عن اجلرح كي ال يحُنزف أكثر.
اليومي،  الروتني  بزلزال  أو تحُصاب حياتكم  بامللل  أن تشعروا  لذلك قبل 
احبثوا عن أشياء مجيلة.. وجددوا عالقتكم وحبكم كي ال تتحملوا األذى 

الذي قد ينتهي بعالقاتكم الزوجية اىل الدمار واخلراب!
نتائج  الظاهرة حتى نصل اىل  مباشرا وصرحيا، عن هذه  كان سؤالنا 
مفيدة، وجاء نص السؤال كالتالي: )إذا كان اإلنسان غري سعيد مع شريك 
حياته هل جيب أن يبقى معه من أجل سعادة العائلة ومستقبل األوالد؟ أم 

يرتكهم من أجل سعادته وما يهواه قلبه؟(.
سألنا السيد آدم من العراق ماذا ستختار؟، فأجاب: من األفضل أن نتكلم 
السن، تظهر  املرأة يف  بالفعل عندما تكرب  املوضوع،  بصراحة عن هذا 

مشكالت كثرية يف العائلة.
 بسبب إشكالية حتدث بني الزوج وزوجته، نظرا لعدم قدرة الزوجة على 
إشباع حاجة الزوج، خصوصا عندما يكون أفضل منها من حيث احلالة 
الصحية، ولعل معظم حاالت الطالق اليت حتدث بني األزواج يف سن كبري 
ومرحلة متأخرة من الزواج، سببها هذه املشكلة اجلسدية اليت تصيب 
أيضا  يتأثر  للمرأة  العاطفي  اجلانب  أن  األخ��رى  املشكلة  املسّنة،  امل��رأة 
بكرب السن، فلم تعد تهتم بشكلها أو ملبسها وما شابه، بل حتى كالمها 
وطريقة تعاملها مع الزوج تكون غري مدروسة بسبب عدم قدرة الزوجة 

على التعامل العاطفي اجليد مع زوجها.
الشخص الثاني الذي أجابنا عن السؤال نفسه يسكن يف إجنلرتا قال: يف 
رأيي أوال جيب مفاحتة األوالد قبل كل شيء اذا كانت األبواب مغلقة بني 
الزوجني وال يوجد تفاهم بينهما. وثانيا من األفضل التفاهم بني الطرفني 

بدون تعصب او إحلاق األذى باالثنني.
باليت  )وسرحوهن  القرآني:  النص  مع  بالرتاضي، متاشيا  ذلك  يتم  أي 
هي أحسن( مع إعطاء املرأة كامل حقوقها وتتم اإلجراءات كافة حبسب 

الشرع والقوانني املعرتف بها. 

الطالق النفسي وباء 
العالقات الزوجية!

زين الحياوي 

زهراء حيدر وحيدي 

فهيمة رضا 



المختار 31
www.annabaa.org العدد السابع والعشرون - آذار  2017 -جمادي الثاني 1438
صحة

األورثوريكسي: هل انت 
مصاب بهذا الهوس؟

ي��ن��ش��غ��ل ال���ك���ث���ريون يف وق��ت��ن��ا احل��ال��ي 
للتغذية  خمتلفة  أساليب  ع��ن  بالبحث 
اإلنرتنت  شبكة  يف  والتنقيب  الصحية 
املفيدة  الصحية  األطعمة  نصائح  ع��ن 
لفقدان الوزن واحملافظة على الرشاقة، 
ل��ك��ن االن��ش��غ��ال امل��ف��رط ب��ه��ذه األغ��ذي��ة 
واحلميات قد يتحول إىل هوس مرضي، 
وي��ط��ل��ق امل��خ��ت��ص��ون ع��ل��ى ه���ذا اهل���وس 
“أورثوريكسي  اس��م  الصحية  بالتغذية 
استهالك  على  الرتكيز  تعين  وال��يت   ،“

األطعمة الصحية.
فيما تتباين اآلراء حول الفاكهة اجملففة: 
فالبعض يرى أن الفواكه اجملففة مغذية 
ج��دا وأن��ه��ا م��ن امل��ق��رم��ش��ات اخلفيفة، 
بينما يرى آخرون أنها مضرة بالصحة 
وليست أفضل من احللوى. فما حقيقة 

هذه اآلراء من الناحية العلمية.
الفواكه اجملففة هي الفواكه اليت تفقد 
كمية ك��ب��رية م��ن خم��زون��ه��ا امل��ائ��ي عرب 
عملية التجفيف، ما يؤدي إىل انكماشها. 
والتني  واخلوخ  التمر  يليه  الزبيب  ويعد 
واملشمش من أكثر أنواع الفواكه اجملففة 
شيوعا. وهناك بعض أنواع الفواكه اليت 
مثل  جتفيفها  بعد  بالسكر  تغليفها  يتم 
امل��ان��غ��و واألن���ان���اس وامل���وز وال��ت��ف��اح. من 
املمكن االحتفاظ بالفواكه اجملففة لفرتة 
من  وه��ي  الطازجة،  الفواكه  من  أط��ول 

تناوهلا  ميكن  اليت  العملية  املقرمشات 
الفواكه  السؤال هل  ولكن  كل مكان.  يف 

اجملففة صحية ام ال؟.
الطازجة  الفواكه  تعد  فيه  شك  ال  مما 
واخل���ض���روات أغ��ل��ى م��ن اجمل��م��دة وم��ن 
الصعب االحتفاظ بها ملدة طويلة، ورغم 
ذلك يفضل الكثريون استهالك املنتجات 
ال��ط��ازج��ة أك��ث��ر م��ن اجمل��م��دة، والسبب 
هو أن املنتجات الطازجة صحية أكثر، 
فهل ذلك صحيح دوم��ا؟، ومن املعروف 
ف��وائ��د اخل��ض��روات  أن احل��ص��ول على 
والفواكه بشكل كامل، يكون باستهالكها 
أن  هو  والسبب  مباشرة،  نضجها  عند 
احمل��ت��وى ال��غ��ذائ��ي ل��ل��خ��ض��روات يكون 
نضجها.  ذروة  عند  مستوياته  أعلى  يف 
لكن خ��رباء الصحة ي��رون أن ذلك رمبا 
تناول  مت  م��ا  إذا  فقط  صحيحا  ي��ك��ون 
اخلضروات أو الفواكه يف موسم جنيها. 
ل��ذل��ك مي��ك��ن ل��ل��خ��ض��روات اجمل��م��دة أن 
ت��ك��ون ب��دي��ال أف��ض��ل م��ن اخل���ض���راوات 
ت��ن��اوهل��ا يف غري  مّت  م��ا  إذا  ال��ط��ازج��ة، 

مومسها الطبيعي.
اىل ذل���ك ت��ع��ود ال��ك��ث��ريون ع��ل��ى ت��ن��اول 
ال��ف��اك��ه��ة ب��ع��د وج��ب��ة ال��غ��ذاء أو م��س��اءًا 
ق��ب��ل ال��ن��وم. ل��ك��ن ي��ب��دو أن ه���ذه ال��ع��ادة 
مشاكل  إىل  وت��ؤدي  متامًا  صحية  غري 
كثرية يف اهلضم. وي��رى خ��رباء الصحة 

ه��و يف  ال��ف��واك��ه  لتناول  وق��ت  أنسب  أن 
الصباح وعلى معدة فارغة.

مباذا تتميز الفواكه اجملففة؟
يف سياق ذي صلة، تعد الفواكه اجملففة 
غنية باملواد الغذائية واأللياف ومضادات 
األكسدة، ما جيعلها مغذية جدا، فكمية 
املواد الغذائية املوجودة فيها تعادل متاما 
الطازجة.  الفواكه  يف  امل��وج��ودة  الكمية 
لذلك فإن تناول الفواكه اجملففة يساعد 
اليومية  اجلسم  احتياجات  تغطية  على 
من الفيتامينات واملعادن. مع وجود بعض 
خيفض  الفواكه  فتجفيف  االستثناءات، 
نسبة فيتامني “سي” املوجودة يف الفواكه.

املتعلقة  األحب���اث  أن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
ب��ف��ائ��دة ال��ف��واك��ه اجمل��ف��ف��ة الزال����ت قيد 
“أوت����وري����يت  م���وق���ع  أن  إال  ال�����دراس�����ة، 
التغذية  ب��ش��ؤون  وامل��ع��ين  ن��وت��وري��ن��ش��ن” 
الصحية، أكد أن هناك بعض الدراسات 
الفواكه  يتناولون  من  أن  أظهرت  ال��يت 
االخنفاض  إىل  أوزان��ه��م  متيل  اجملففة 
وحيصلون على كّم أكرب من املواد املغذية.

حت��ت��وي ال��ف��واك��ه ع��ل��ى كمية ك��ب��رية من 
احلجم  يدفع  ورمب��ا  الطبيعي،  السكر 
ال���ص���غ���ري ل���ل���ف���واك���ه اجمل���ف���ف���ة م��ق��ارن��ة 
ب��ال��ط��ازج��ة، إىل ت���ن���اول امل���زي���د م��ن��ه، 
السكر  م��ن  أك��رب  ت��ن��اول كمية  م��ا يعين 

والسعرات احلرارية.

التدخـني يكلف العالم تريليون دوالر
يتعرضون على  ولو بشكل غري منتظم قد  املدخنني  أن  التدخني  الطبية حول  الدراسات  كشفت أحدث 
املدى البعيد للموت املبكر، يف املقابل حيظى األشخاص الذين يريدون اإلقالع عن التدخني بفرص أكرب 
للنجاح إذا قرروا “التوقف بشكل مفاجئ” عنه، يف نفسه قال باحثون إن أولئك الذين استخدموا السجائر 
اإللكرتونية أو بدائل النيكوتني لكنهم مل يقلعوا متاما عن التدخني مل يظهروا الرتاجع نفسه يف مستويات 

السموم. وهذا يؤكد أن التحول الكامل ضروري للحصول على املزايا طويلة األجل لإقالع عن التدخني.
العدد  العامل ميكن منعه وتوقعت أن يصل  للوفاة يف  التبغ أكرب سبب  إن  العاملية  وتقول منظمة الصحة 
اإلمجالي للوفيات النامجة عنه إىل مليار حالة وفاة بنهاية هذا القرن إذا استمرت االجتاهات احلالية. 
ويقتل التدخني يف الوقت احلالي حنو ستة ماليني شخص كل عام. فيما أفادت دراسة أعدتها منظمة 
العاملي أكثر من تريليون دوالر  التدخني يكلف االقتصاد  العاملية واملعهد الوطين األمريكي بأن  الصحة 
سنويًا. واشارت الدراسة إىل أن ضحايا التدخني سريتفع مبقدار الثلث حبلول عام 2030. ومؤخرا باتت 
السجائر االلكرتونية أكثر أمانًا وأقل ضررًا من من تدخني السجائر العادية. هذا ما توصلت إليه مؤخرًا 

دراسة حديثة. لكن النتائج اليت توصل إليها الباحثون تقابلها دراسات أخرى بنتائج خمتلفة.
أكد باحثون يف الواليات املتحدة أن من يدخنون ولو بشكل غري منتظم قد يتعرضون على املدى البعيد 

للموت املبكر. وحسب الدراسة اليت أجريت حتت إشراف ماكي إنوي شوا من املعهد القومي األمريكي 
ألحباث السرطان، واليت نشرت نتائجها الثالثاء )السادس من ديسمرب/ كانون األول 2016( يف جملة 
“جاما إنرتناشونال ميدسني” لألحباث الطبية، فإن من يدخنون أقل من سيجارة يوميًا معرضون خلطر 

املوت املبكر أكثر ممن مل يدخنوا على اإلطالق. 
آمنًا  اعتباره  معني ميكن  وج��ود حد  عدم  من  سابقة  تؤكد حتذيرات  الدراسة  نتائج  أن  شوا  وأوضحت 
بالنسبة للمدخنني. كما تشري التقديرات إىل أن حنو مخسة ماليني شخص على مستوى العامل ميوتون 
الرئتني. حبسب  وأمراض  الدموية  واألوعية  القلب  وأمراض  كالسرطان  التدخني،  عواقب  سنويًا جراء 

وكالة االنباء األملانية.
واعتمد الباحثون يف دراستهم على حتليل بيانات أكثر من 290 ألف شخص ترتواح أعماهم بني 59 و82 
عامًا عند بدء الدراسة عام 2004/2005 واملشاركة يف استبيان حول تاريخ تدخينهم. ومن بني من مت 
حتليل بياناتهم، كان هناك حنو 22 ألف مدخن و156 ألف مدخن سابق و111 ألف شخص مل يدخنوا 
طوال حياتهم، إضافة إىل حنو 1500 من املدخنني الذين يدخنون مبعدل سيجارة إىل عشرة سجائر يوميًا 

و159 شخصًا يدخنون أقل من سيجارة يوميًا يف املتوسط. 

من مّنا مل يلجأ إىل أقراص الفيتامينات كوسيلة لتقوية جهاز املناعة حتى 
من دون توصية من الطبيب لكن هذا االمر قد يهدد صحة االنسان، يف 
حني اذا مت تناول الفيتناميات بالنحو الصحي فأنها قد تسهم يف الوقاية 
والعالج الكثري من املشاكل الصحية على اختالف أنواعها، فمثال عادة 
ما يتعرض كل منا الغازات واالنتفاخات والتجشؤ من وقت آلخر، أو حتى 
يوميا، لذا توجد بعض الفيتامينات اليت قد تساعد يف تقليل الغازات و 
االنتفاخات، ولكن جيب استشارة الطبيب اوال و قبل إضاقة الفيتامينات 

إىل نظامك الغذائي.
على الصعيد نفسه ومع بلوغ سن األربعني، حيتاج جسم اإلنسان إىل بعض 
الفيتامينات على هيئة مكمالت غذائية للحفاظ على الصحة والوقاية من 

عدد كبري من األمراض اليت تظهر مع التقدم بالعمر.
املأكوالت  من  العديد  يف  موجودة  األساسية  الفيتامينات  تلك  أن  ورغ��م 
امتصاص  أن  إال  وغريها  واخل��ض��روات  ال��دواج��ن  األمس���اك،  كاللحوم، 
اجل��س��م هل��ا واالس��ت��ف��ادة منها يقل م��ع ب��ل��وغ األرب��ع��ني ع��اًم��ا، ل��ذا يتعني 

االستعانة باملكمالت الغذائية لضمان الفائدة.
لزيادة  املهمة  الفيتامينات  من  الكثري  هناك  توجد  خمتلف،  جانب  من 
الطول، اذ يبحث الكثريون عن كاّفة الطرق اليت توّفر هلم زيادًة طبيعيًة 
أك��ث��ر مج���ااًل وج��اذب��ّي��ًة عند  ال��ط��وي��ل يحُعترب  يف ط��ول اجل��س��م، فاجلسم 
البعض، إضافًة إىل أّن بعض الّرياضات تتطّلب طواًل محُناسبًا للقحُدرة على 

ارستها بشكل أفضل. ممحُ
قدرة فيتامني سي على معاجلة نزالت الربد... خطأ شائع

فيتامني سي  ح��ول  امل��ت��داول  االعتقاد  أن  ع��دة  علمية  دراس���ات  أظهرت 
ال��ربد غري صحيحة، وأش��ار حتليل جملموعة  ن��زالت  وقدرته على عالج 
أكثر من 11 ألف مشارك  نتائج  العام 2013، مشل  »كوشران« نحُشر يف 
تناولوا فيتامني سي على أساس منتظم، ليتبني أن عدد نزالت الربد ما 
زالت كما هي ومل يحُعاجل منها أي شخص، وفق ما نشرته النسخة العربية 

من موقع »هافينغتون بوست«.
وأكدت نتائج التحليل أن االستخدام املنتظم لفيتامني سي يقلل من مدة 
نزالت الربد بني البالغني بنسبة مثانية يف املئة، يف حني تقل بني األطفال 

بنسبة 14 يف املئة، يف حال أخذ جرعة ألف ملغ يف اليوم الواحد.
وقّدرت الدراسة أن البالغني يحُصابون بنزالت الربد مرتني إىل ثالث مرات 
سنويًا، ملدة تصل إىل 12 يومًا يف املتوسط يف حني تحُقّدر لدى األطفال 
ب�28 يومًا. أما يف حال تناول جرعة مبقدار ألف ملغ يوميًا، فإن ذلك يقلل 

عدد املتوسط إىل 11 يومًا لدى الكبار و24 لدى األطفال.
فاز  عندما  الستينات،  آواخ��ر  إىل  سي  فيتامني  إشاعة  ب��داي��ات  وتعود 
الكيميائي األمريكي لينوس بولينغ جبائزتي نوبل يف جمال عمله يف العام 

1954 وللسالم يف العام 1962.

عالج نفسك 
بالفيتامينات
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األخيرة

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

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

تنبهنا جتارب الشعوب واجملتمعات اإلنسانية، أن العنف والتشدد الديين 
اجملتمعات..  بعض  تصيب  ال��يت  واآلف���ات  العيوب  أخطر  من  واإلنساني 
فتحول هذه العيوب اجملتمعات إىل اإلصابة بأزمات متالحقة، تزيد من 
واحلضارة  احلياة  اإلجيابي يف  التأثري  حّيز  من  اجملتمعات  هذه  إخ��راج 

احلديثة.
من  ليس  التشدد  وإن  والسلوكية،  القيمية  السلبيات  من  يراكم  فالتشدد 
عالمات القوة الذاتية واالجتماعية، لذلك مثة حقيقة راسخة تطلقها كل 
التجارب اإلنسانية اليت مرت بطور التشدد والغحُلو الديين واالجتماعي.. 
نفسه..  مع  داخلية  مواجهة  يف  اجملتمع  عموم  يدخل  الغلو  هذا  إن  حيث 
فاملتشدد حيول معركته األيديولوجية والسلوكية إىل معاداة أبناء جمتمعه، 

وحيارب كل الصور اإلجيابية يف بيئته االجتماعية واإلنسانية.
لذلك فإن حماربة التشدد والتطرف من األولويات، حتى يتخلص اجملتمع 
املصاب بداء التشدد والتطرف من هذا االعوجاج القيمي والسلوكي، هلذا 
فإن جتارب احلياة السياسية والسلوكية، تثبت أن الغلو والتشدد من أهم 
العيوب اليت تصاحب بعض اجملتمعات اليت تتمسك برؤيتها األيديولوجية 
وعقيدتها الذاتية.. وعليه فإن متسك أي جمتمع بعقيدته يزيده قوة وقدرة 
على تذليل كل عقبات حياته.. ولكن حينما يصاب هذا اجملتمع بالتشدد 
والغحُلو الديين، فإن هذا التشدد يصبح من أهم العيوب اليت تهدد استقرار 

اجملتمع.
االعتدال،  وحقائق  خطاب  لتعزيز  واجتماعية  وطنية  ض��رورة  مثة  هل��ذا 
بوصفه هو الذي خيرج هذا اجملتمع من أتون التدهور األخالقي والسلوكي، 
والسؤال اجلوهري الذي يتبادر يف هذا السياق: كيف نعزز حقائق وخطاب 

االعتدال للخروج من مأزق التطّرف والتشدد الديين والسلوكي؟. 
جنيب على هذا السؤال من خالل النقاط التالية: محاية حق االختالف: 
ال ريب أن بداية االعوجاج تتبلور حينما ال يتعامل اإلنسان مع االختالف 
اإلنساني بطريقة صحيحة وسوية.. ألن االختالف اإلنساني حالة طبيعية 
الذي  االختالف هو  ورف��ض هذا  اإلنسانية..  ل��وازم احلياة  يكون من  وقد 
يقود هذا اإلنسان املصاب بالغلو والتشدد إىل العمل على كسر االختالف 
اإلنساني،  االخ��ت��الف  دائ��رة  لتذويب  لديه  ال��يت  الوسائل  بكل  والضغط 
والعمل على أن يكون كل اجملتمع على رأي واحد وقناعة فكرية وثقافية 
واحدة. هلذا فإن ترذيل االختالف اإلنساني، هو الذي يقود إىل التعامل 
معه بوصفه من العيوب اليت ينبغي أن تعاجل، هلذا فإن التعامل القاسي مع 
االختالفات اإلنسانية من الظواهر السيئة، اليت تؤسس عرب متوالياتها 
يتم  لن  السلوك  وه��ذا  واالجتماعي..  الديين  التشدد  حالة  إىل  املتنوعة 
األصيلة يف  احل��ق��وق  م��ن  وه��و  االخ��ت��الف،  ح��ق  إال حبماية  عنه  التخلي 
وتعزيز حقائق  الديين،  والتشدد  الغلو  فإن حماربة  لذلك  اإلنسان.  حياة 
التعدديات املوجودة يف اجملتمع.. فال  االعتدال، لن يكون إال باحرتام كل 
اعتدال إال بالقبول بالتعددية، وال ميكن تعزيز حقائق االعتدال، يف ظل 

حماربة حقائق التعددية.. فال اعتدال بدون القبول بالتعددية.
والتواصل مع اآلخرين، من الصفات األساسية اليت  وعليه فإن االنفتاح 
تؤدي إىل االعتدال.. فال اعتدال إال بالتواصل واالنفتاح.. هلذا فإن تشجيع 
خيار االنفتاح هو الوجه اآلخر لالعتدال.. ألن االنطواء كقيمة وسلوك على 
الضد من خيار االعتدال. لذلك فإن املطلوب دائمًا هو كسر حالة االنطواء 
ودفع األمور باجتاه االنفتاح من أجل تعزيز حقائق االعتدال يف الوسط 

االجتماعي. 

ما آلت إليه األوضاع العاملية ال تشي بسالمة 
امل��ع��م��ورة..  وم����وارد  ل��ث��روات  اإلداري  املنهج 
بالشعوب اليت ال تزال  يلحق  بنّي  فثمة غنب 
تتعلق بأذيال الدول املتقدمة.. األسباب كثرية 
التحقيقات  رئيس..  سبب  يوجد  غالبا  ولكن 
متعددة  ال��ش��رك��ات  أن  أث��ب��ت  واالس��ت��ق��ص��اء 
اجلنسية تستحوذ على موارد وأموال العامل.. 
وقد نحُصاب بالغرابة حني نعرف بأن سبيلها 

اىل ذلك منهج امسه )العوملة(. 
وح��ني ظ��ه��رت ال��ع��ومل��ة اىل ال���وج���ود.. اّدع��ى 
بأنها تعمل يف خدمة اإلنسانية  مكتشفوها.. 
تتخفى خلف  وراح����ت  م��ت��س��اٍو..  ع��ل��ى حن��و 
أقنعة بّراقة تحُظِهر غري ما تحُبطن.. فهي تقول 
وتذهب  البشري  العامل  لتوحيد  تسعى  بأنها 
الفقر.. وحتريك  وتقليل  الفوارق  إزاحة  اىل 
فرص العمل.. وتقديم منوذج ثقايف لإنسان 
ال��ع��امل��ي ب��ف��ك��ره ال��ل��ي��ربال��ي اجل��دي��د ال��ق��ائ��م 
فكرة  وانبثقت  املطلقة..  السوق  حرية  على 
الثقايف.. وكان اهلدف واضحا حيث  التماثل 
يكمن األمر يف تعميم التذويب الثقايف وقهر 
خصوصيتها  وامتصاص  الضعيفة  الثقافات 
وتشّلها  تنهيها  أن  على  ق���ادرة  كّلية  بصيغة 

متاما.

مساحة  املتميز  اإلسالمي  املفكر  وعى  وقد 
ال��س��ي��د حم��م��د ال����ش����ريازي ذل����ك م��ب��ك��را.. 
املخاطر  تلك  حيثيات  واستبق  فّصل  عندما 
تفوق  اليت  الثقافية  العوملة  عن  ستنتج  اليت 
السياسية  العوملة  عن  ينتج  ما  أضرارها  يف 
)الفقه:  ك��ت��اب  يف  ورد  فقد  واالق��ت��ص��ادي��ة.. 
ال��ع��ومل��ة( ل��إم��ام ال���ش���ريازي م��ا يثبت ه��ذا 
السيد  مساحة  يستشرف  حيث   الفحوى.. 
حم��م��د احل��س��ي��ين ال�����ش�����ريازي  األه�����داف 
املبّطنة للعوملة والقائمني عليها مبكرا.. وعن 
)الفقه:  مؤلَّف  جاء يف  املخيف..  الواقع  هذا 
العوملة( لإمام الشريازي: )العوملة تهدف اىل 
وتدفع  اهلوية اجلماعية من حمتواها  إف��راغ 
إضافة  ج��ه��ة،  م��ن  والتشتيت  التفتيت  إىل 
لزعمها موت األيديولوجيات كما تؤكد وتسّوغ 
واهليمنة  السيطرة  من  اجلديد  الشكل  هذا 
ال��ط��روح��ات القيمة  م��ن جهة أخ����رى.. وم��ن 
اليت عرضها اإلمام الشريازي يف كتابه )فقه 
العوملة( واليت تدّل على عبقرية مساحته ودقة 
فهمه وحتليله لألوضاع اليت سادت العامل هو 
أنه مع منو العوملة يزداد تركيز الثروة، وتتسع 
اتساعًا رهيبًا ال  وال��دول  البشر  الفروق بني 
مثيل له؛ نالحظ أن 358 مليارديرًا يف العامل 

مليار   2.5 ميلكه  ما  تضاهي  ث��روة  ميتلكون 
على  قلياًل  يزيد  م��ا  أي  األرض،  سكان  م��ن 
نصف سكان العامل، وأن هنالك 20% من دول 
العاملي  الناتج  من   %85 على  تستحوذ  العامل 
العاملية،  التجارة  من   %84 وعلى  اإلمجالي، 
املّدخرات  من جمموع   %85 سكانها  وميتلك 
العاملية. هذه األرقام املهولة واحملّققة رمسيا 
دعمت  راس��خ��ة..  ذات صدقية  منظمات  من 
اإلمام  ودّونها  بها  قال  اليت  التنبؤات  مجيع 
معَلن  وأق���وال  مكتوبة  كلمات  يف  ال��ش��ريازي 
ذات  اجل��ه��ات  بقيت  لكن  حينها..  يف  عنها 
العالقة )نائمة على أذانها( كما يحُقال يف املثل 
الشعيب.. أو باألحرى القيادات السياسية أما 
الغربية يأمترون  العوملة  تابعة ملروجي  كانت 
ب��أوام��ر أس��ي��اده��م.. وأم��ا ه��م جهلة ال يعون 
النتائج اليت ستظهر يف آخر املطاف بسبب 
ال��ي��وم بطريقة فعلية  وق��د ظ��ه��رت  ال��ع��ومل��ة.. 
ليكون العامل كله حتت رمحة أنفار قالئل.. أو 
نسبة ضئيلة ممن ميتلكون الشركات متعددة 
اجلنسية.. حتى بات عاملنا يف حالة اضطراب 
مستدام.. تنقصه العدالة.. ويفتك به التطرف 
وكنز األموال لصاحل النسبة األقل من العامل 

مقابل النسبة األكرب منه. 
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