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قد يكون اخلطأ الفردي مربرا أحيانا، ألسباب معينة، منها حمدودية ضرره على اآلخرين، إذ 
غالبا ما يعود الضرر على مرتكب اخلطأ، ولكن عندما يتعلق االمر بفعل مجاعي، ويكون الفعل 
ذا حساسية عالية، بسبب تعلقه مبصائر ماليني من الناس، أو مصري شعب كامل، هنا ال ميكن 
تربير اخلطأ، أو متريره أو السكوت عنه، الن اضراره سوف تتعدى القائمني به، وتلحق خماطر 
جسيمة باجلميع!، من هنا ال جيوز الصمت على مرتكيب اخلطأ الذي يتعلق مبصائر الناس، 
ومن باب اوىل ان يكون االعرتاض حامسا وكبريا، كلما تعلق اخلطأ بالسياسة واحلكم وادارة 

شؤون الدولة، ألن اخللل يف هذه احلالة سوف يطال اجلميع وال يستثين احدا.
الكتل  بعض  لــدن  من  املواطنني،  اصــوات  هلا  تتعرض  الــي  السرقة  اىل  تقودنا  املقدمة  هــذه 
تتجاهلها  ان  الي حتاول  القضية  وهذه  أو سواها،  النيابية  االنتخابات  الكبرية يف  السياسية 
الكتل املعنية، تشكل خطرا جسيما على تأسيس الدولة القوية، وعلى املنهج الدميقراطي الذي 
حيمي املؤسسات املستقلة، ألن مرحلة التأسيس من اخلطورة مبكان، لدرجة انها تفوق املراحل 
والعكس  صحيحا  بناؤه  يكون  سوف  صحيحة،  قواعد  على  تأسيسه  يتم  فما  للبناء،  الالحقة 
السيما  الكبرية،  الكتل  ترتكبه  الــذي  كهذا  جسيم  خطأ  على  السكوت  ميكن  ال  لذلك  يصح، 
القهر  العراقي الذي عانى  القادرة على محاية حقوق وحريات الشعب  الدولة  ببناء  يتعلق  انه 
واحلرمان والويالت، من القمع والظلم والطغيان الذي مورس عليه من النظام السياسي السابق، 
بل من مجيع أنظمة احلكم الي تعاقبت على ادارة شؤون العراقيني بفشل يتلوه الفشل!. العراق 
مقبل على مفصل انتخابي مهم، حيث سيخوض السياسيون املرشحون انتخابات جمالس النواب 
احتياجاته  تدخل يف صميم  كونها  للشعب  مهمة  االنتخابات  هذه  وتعد  احملافظات،  وجمالس 
وحقوقه، وطاملا ان العراق بلد ميتلك مجيع مقومات االستقرار والتطور نظرا لثرواته وموارده 
الكبرية، فإن االهتمام بصناعة القرار ونزاهته وحكمته أمر هام جدا، ويصب اوال واخري يف 
البناء اجملتمعي اجليد وتدعيم النظام املؤسساتي القويم يف دولة قوية حيكمها الدستور والقانون. 
إن بنية الشعب العراقي تنطوي على التنوع االنتمائي والعقائدي، لذلك يتشكل اجملتمع من اعراق 
واثنيات واقليات متعددة، كلها عاشت مع بعضها منذ أقدم االزمان، لذلك لكي نضمن صناعة 
متوازنة للقرار، ينبغي اعتماد النظام التعددي ونبذ التسلط والدكتاتورية بشكل قاطع، النه يقودنا 
اىل االحرتاب والعنف، وهذا مينعنا من بناء الدولة املستقرة ويعيق االزدهار والتقدم. فالشعب 
العراقي جيب أن حيصل على تعويض مناسب عن عقود وسنوات القهر واحلرمان واحلروب 
والتسلط الي عانى منها طويال، لذلك ينبغي على السياسيني ان يعوا اهمية االستقرار للشعب 
العراقي، وهذا لن يتحقق إال باتقان صناعة القرار، وهنا يتحمل االحزاب والكتل والسياسيني 
العراقيني وخمتلف النخب اجلزء االكرب من املسؤولية. إن أهم ما يتطلع اليه العراقيون هو محاية 
االنتخابات  فإن  لذلك  اهلــدف،  هذا  لتحقيق  االنتخاب  اىل  يذهبون  وهم  املشروعة،  حقوقهم 
هلا نتائج جيدة اذا مت ضبطها ونزاهتها مع املشاركة الشعبية الواسعة فيها واولويتها يف إدارة 
السلطة. طاملا ان صناديق االقرتاع تؤكد هذا احلق وفق االنتخابات النزيهة والقانون االنتخابي 

اجملدي، مع التأكيد القاطع واملضمون على محاية حقوق االقليات كاملة. 
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يف البداية البد أن نثمن النصر العسكري 
املــوصــل،  يف  العراقية  املشرتكة  للقوات 
والبــــد مـــن اإلشــــــارة إىل نــشــوة اجلــنــود 
أن  ذلــك  مــن  واألهـــم  بالنصر،  العراقيني 
املوصل  مدينة  يف  إنتهى  داعـــش  تنظيم 

كهيكلية ووجوده كسلطة آمرة وناهية.
نــتــســاءل مـــاذا بعد  أيــضــا أن  ولــكــن علينا 
ــر؟، فــكــثــري مـــن وســائــل  ــحــري ــت مــعــركــة ال
التدمري  لغتها  واحمللية  األجنبية  اإلعــالم 
ــنــة، فــأحــد املــراســلــني  احلــاصــل يف املــدي
ــســيــني يـــقـــول: “مــــا عــــدا اجلــنــود  ــفــرن ال
وجــرافــاتــهــم الــي بـــدأت بــرفــع األنــقــاض 
عن الشوارع األساسية ال يوجد حي يرزق 
فعال  املنحدرة”،  القدمية  املدينة  أزقــة  يف 
حتــتــاج املــوصــل إىل الــكــثــري ممــا ال يقل 

صعوبة من النصر العسكري.
تنظيم  دحــــر  أن  هـــل  األهـــــم  الـــتـــســـاؤل 
إحنساره  يعين  املوصل  مدينة  يف  داعــش 
ــك بــــ)ال(،  لــأبــد؟، الــتــاريــخ جييب عــن ذل
بعد  وينتهي  ينحسر  مل  القاعدة  فتنظيم 
أفغانستان،  الرئيس يف  معقله  من  دحــره 
وكذلك تنظيم داعش فال ميكن اجلزم أنه 

سيختفي حتت أنقاض املوصل.
داعش بنى جناحه على الدعاية السياسية 
مــن خــالل طــرحــه قيما ومنـــاذج مضادة 
لــلــدميــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان وعــلــى 
إىل  بــالــرجــوع  مواجهته  الــدميــقــراطــيــات 

هذه  تنفيذ  من  فالبد  به،  اخلاصة  القيم 
والقوى  العراقية  احلكومة  قبل  من  القيم 
والــدولــي  اإلقليمي  واجملــتــمــع  السياسية 
بعد  ما  إدارة جمتمعات  آليات  إتباع  عرب 
ــصــراع. أوىل هــذه اآللــيــات هــي اآللية  ال
العسكري  النصر  حتقيق  فبعد  األمنية، 
يف املــــيــــدان، مـــن الــــضــــروري الــتــفــكــري 
األرض،  هــذه  ملسك  أمنية  بإسرتاتيجية 
عدة  تتضمن  عسكرية  إسرتاتيجية  فكل 
مراحل بدءا مبرحلة التحضري واهلجوم ثم 
مرحلة التطهري ثم مسك األرض وأخريا 
من  البــد  وهنا  النهائية،  التأمني  مرحلة 
املاسكة  للقطعات  األمين  اإلنتشار  إعــادة 
بــشــكــل يــعــيــد تــطــبــيــع األوضـــــاع األمــنــيــة، 
والطرق  اإلداريـــة  احلــدود  على  والرتكيز 
يف  التنظيم  فــلــول  ومــالحــقــة  الــرئــيــســة، 
الصحراء واحلدود وكشف مكان املتخفني 
مع املدنيني، وهنا البد أن تبادر املؤسسات 
احلــكــومــيــة لــلــعــمــل بــســرعــة إىل تــقــديــم 
األمين،  اإلنتشار  مع  بالتزامن  اخلدمات 
وأهم ذلك كله اإلتفاق على القوة املاسكة 
لــــأرض. ثــانــي هـــذه اآللـــيـــات هــي اآللــيــة 
اإلقتصادية، فاملوصل حتتاج إىل مليارات 
احلقيقية  التحرير  فمعركة  الــــدوالرات، 
علما  والبناء  اإلعــمــار  إعـــادة  معركة  هــي 
بنفسها  نفسها  تعيد  حضريا  املوصل  أن 
فقط حتتاج مقاربات عمرانية إقتصادية 

نزيهة إلعــادة األمــور إىل ما كانت عليه، 
لكن إعادة اإلعمار قد يالقي عقبات منها 

الفساد واملقاوالت السياسية
ثالث هذه اآلليات هي اآللية الثقافية، فمن 
الديين  اخلطاب  انتاج  إعــادة  الــضــروري 
والسياسي واإلعالمي إذ أن هذا اخلطاب 
التكلس  مــن  بــطــيــئــة،  دخـــل يف صــــريورة 
والتحجر واجلمود، كما حنتاج إىل مناهج 
التحول  مستوى  تواكب  وتعليمية  تربوية 

الثقايف الذي ساد جمتمع املوصل،.
اآللــيــة األخـــرية الــي جيــب التفكري فيها 
احمللي  ببعديها  السياسية  املــقــاربــة  هــي 
واخلارجي، فمحليا التفكري بالتحضري من 
هم املمثلون الفعليون واحلقيقيون للمجتمع 
املوصلي بكل أطيافه، والبد أن ال نستعجل 
ما  جمتمعات  ألن  لإلنتخابات  بالتحضري 
بعد الصراع حتتاج فرتات من إعادة الثقة 

والتفتيش عن األصلح للتمثيل السياسي.
بدرس سياسي مهم  نذكر  أن  أخريا البد 
ــا ملــرحــلــة مـــا بــعــد داعــــش يف  يــعــد حتــدي
السياسية  القوى  وهو موقف  أال  املوصل، 
واإلقليمي  الــدولــي  التزاحم  مــن  الفاعلة 
اإلنتصار،  مثرة  إلختطاف  التسابق  على 
وتثبيت دوره ونفوذه، هذا التدافع والتزاحم 
وإيــران،  املتحدة  الواليات  بــدور  سريتبط 
وميكن القول أن اإلدارة األمريكية سادتها 
اإليـــرانـــي يف ظل  بـــالـــدور  تسليم  قــنــاعــة 

ما بعد اإلنتصار يف معركة املوصل.. 
إستحقاقات وتحديات

شرعية استفتاء إقليم كردستان ومدى امكانية قيام املحكمة االتحادية العليا يف ابطاله
مقتضيات النظام الفيدرالي وخصائصه املميزة تتطلب ضرورة وجود قضاء ذي طبيعة دستورية يقوم 
بأداء مهام خاصة به، من قبيل رقابة دستورية القوانني وتفسري الدستور والفصل يف املنازعات الي 
حتدث بني مستويات احلكم املختلفة وغري ذلك من االختصاصات األخرى، ولعل اختصاص الفصل 
يف املنازعات بني مستويات احلكم من أهم اختصاصات احملكمة العليا وهو مقرر يف معظم األنظمة 
الفيدرالية، ان مل نقل مجعيها، حيث تقوم هذه احملكمة بالنظر يف تلك املنازعات وإصدار األحكام 

فيها مبوجب النصوص الدستورية والقانونية النافذة. 
ففي ما يتعلق مببدأ الفيدرالية جند ان احملكمة العليا الكندية وجدت أن النظام الفيدرالي هو من 
روابط  إقامة  األقاليم من  وان هذا االحتاد مكن شعوب  الكندي،  الدستور  يقوم عليها  الي  املبادئ 
كيبك  سكان  اختذ  وإذا  وثقافيًا،  واجتماعيًا  واقتصاديًا  سياسيًا  املتبادل  االعتماد  خالل  من  متينة 
قرارًا باالنفصال، فانه يسبب ضررًا بتلك العالقات، مما يتطلب التفاوض مع املشاركني اآلخرين يف 
االحتاد يف إطار النظام الدستوري القائم، كما أجابت احملكمة على احلجج الي تشري إىل أن احلق 
من  أكثر  تعين  الدميقراطية  بأن  بالقول  الدميقراطية،  مبادئ  على  باألساس،  يعتمد،  باالنفصال، 

جمرد حكم األغلبية البسيطة.
قانونيا  حقا  سيادة  ذات  لدولة  املكونة  األجــزاء  مينح  ال  الدولي  القانون  أن  إىل  احملكمة  وأشــارت 

لالنفصال، أحادي اجلانب، عن الدولة االم، وأن حق تقرير املصري الذي يقرها لقانون الدولي العامل 
العسكري  واالحتالل  السابقة  املستعمرات  حاالت  اخلارجي يف  املصري  تقرير  حق  نشئ سوى  أي 
األجنيب وأشارت احملكمة أيضا إىل إن الدولة الي تدير شؤونها حكومة ال تفرق بني فصائل شعبها 
املنتشرة على ترابها الوطين الواحد، وال تقيم بينها متييزا عنصريا، وتعامل شعبها مببدأ املساواة، 

وحترتم مبدأ تقرير املصري يف شؤونها الداخلية.
الفصل يف  القول  ان يكون هلا  العراق  العليا يف  ويف ضوء ما تقدم هل تستطيع احملكمة االحتادية 

مشروعية االنفصال من عدمه؟!
نستطيع القول بانه ميكن للمحكمة االحتادية العليا ان تنظر دعوى يف مدى مشروعية طلب االستفتاء 
الذي يروم اإلقليم إجراؤه واآلثار الي سوف ترتتب عليه وذلك حسب الفقرة )اوال( من املادة )93( 

من الدستور الي ختول احملكمة الرقابة على دستورية القوانني واألنظمة. 
ان نصوص الدستور العراقي النافذ لعام 2005 تؤكد على وحدة الدولة، ومنها املادة )1( من الدستور 
الي نصت صراحة على إن )مجهورية العراق دولة احتادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة..... وهذا 
الدستور ضامن لوحدة العراق(. إن العبارة األوىل من هذه املادة تؤكد على وحدة الدولة االحتادية، 

والي تتنافى مع فكرة انفصال الوحدات املكونة هلا.

ملاذا حنب مفردة )وطن( نهيم بها، حد الوله مع أنها جمرد معنى ال أكثر، 
أحيانا بعض األوطان تكون طاردة ألهلها، وأوطان أخرى حتتضن الناس 
يكون  ومتى  ألهله،  جامعا  حانيا  الوطن  يكون  متى  األمهات،  قلوب  مثل 
طاردا هلم حنو بالد أخرى يطلق عليها اجلميع بالد الغربة؟، وقبل ذلك 
ماذا يريد املواطن من الوطن؟، حكومة عادلة، سكن مالئم، ضمان صحي، 
اإلنسان  العناصر جتعل  الرأي واحلريات، ضمان احلقوق، هذه  محاية 
يشعر بأنه ينتمي اىل الوطن، وال يعيش الغربة يف قلب وطنه، ألن األخري 
قّدم ما عليه ملواطنيه، وما على اآلخرين إال أن يبادروا بتقديم ما تريده 

املواطنة منهم.
ومع كل ما جيعل الفرد متعلقا بأرضه وبيئته وتراب وطنه، لكن هنالك 
حاالت تتدهور فيها هذه الوشائج الرابطة بني الطرفني، املواطن والوطن، 
لذا فإن مثة حالة اغرتاب قد يشعر بها اإلنسان جتاه احمليط الذي يعيش 
فيه، وهي مشاعر قدمية قدم نشأة البشرية، أي أنها ليست وليدة اليوم، 
وإمنا كان البشر وال يزال يواجه الوجود بكثري من الغموض، لكنه غالبا 
ما يبحث عن احللول املناسبة لتفسري الظواهر الغامضة الي تواجهه، 
ويبحث أيضا عن سبل احللول املمكنة، إذن هاجس الغربة يعيشه الفرد 
الوجود والكون، وحياول من خالل اإلميان احلقيقي،  بسبب عالقته مع 
من  حتميه  اإلنسانية،  واملضامني  األديـــان،  مع  جوهرية  عالقة  وإقــامــة 
اىل  باإلنسان  تدفع  الي  األسباب  ولعل جل  بالغربة،  املوجع  اإلحساس 
الــي حيصل  العيش  تكمن يف طرائق  بــاالغــرتاب،  والشعور  اإلحــســاس 
التجاوز،  من  حمميا  كــان  فــإذا  االجتماعي،  حميطه  يف  املــواطــن  عليها 
يف  فإنه  حمّصنة،  اإلنسانية  وقيمته  مصانة،  وكرامته  حمفوظة  حقوقه 
هذه احلالة ال يشعر باالغرتاب، ألنه يشعر بغنى النفس والروح والعقل، 
وشخصيته متوازنة، وذاته ممتلئة، على العكس ممن تتعرض شخصيته 

للسحق واالمتهان.
االجتماعية  احلاضنة  عن  ابتعاد  هي  هلا،  املباشر  التعريف  يف  الغربة 
او  اقتصادية  خمتلفة،  ضــغــوط  او  قسرية  الســبــاب  االوىل،  واملكانية 
سياسية يف الغالب، وقد تكون غربة مكانية داخل الوطن، أي من مدينة 
اىل أخرى، مع اختالف احمليط االجتماعي، ورمبا خارج الوطن اىل بلد 

وجمتمع آخر، ولكن هناك أشكال أخرى للغربة!.
ال  عندما  خصوصا  والوطن،  املواطن  بني  مشوشة  عالقة  تسود  أحيانا 
اجتماعيا  ومكفول  حممية،  وحقوقه  مصانة،  بكرامته  اإلنــســان  يشعر 
ويبدأ  والثقة،  العالقة  أواصــر  تتهشم  كهذه  حالة  وحقوقيا، يف  وصحيا 
املواطن بالبحث عن بدائل حتى لو كانت قاسية، فاملهم لدى اإلنسان ليس 
عالقته باألرض بقدر ضمان كرامته وحقوقه، هنا قد يكون الوطن مصدر 
الغربة ورمبا يكون املكان األتعس يف العامل، ما يدفع املواطن بالبحث عن 

مكان بديل أكثر رمحة واحرتام وتقييم وضمان للكرامة اإلنسانية.

متى تكون املواطنة 
يف قمة حضورها؟

د. احمد عدنان امليالي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

علي حسني عبيد 

د. صالح جبري البصيصي/ مركز آدم للدفاع  عن الحقوق والحريات
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ــــرب مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات احملــلــيــة  مـــع ق
والـــربملـــانـــيـــة يف الــــعــــراق، بـــــدأت الــكــتــل 
واالحــــــزاب الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة تشهد 
واحـــدة مــن أكــرب األزمــــات السياسية يف 
انشقاقات  مــن خـــالل حـــدوث  تــارخيــهــا، 

لقيادات واعضاء بارزين عن أحزابها.
بينها  عــدة،  تفسريات  طــرح  الوضع  هــذا 
مــا يعترب أن مــا حيصل هــو بــدايــة لــوالدة 
أحـــزاب جــديــدة، غــري تلك الــي مارست 
السلطة ألكثر من 14 عاما، فيما ختلص 
أنها عمليات انشقاق  قــراءات أخرى إىل 
االنتخابات،  بعد  جــديــد  اللتئام  ســتــؤدي 
اجمللس األعلى اإلسالمي، حزب الدعوة، 
ـــعـــراقـــي، وحـــزب  احلـــــزب اإلســــالمــــي ال
أبرز  هي  الكردستاني،  الوطين  االحتــاد 
تصدعات  شهدت  الي  السلطة،  أحــزاب 
زال  ومــا  االخـــرية.  السنوات  كبرية خــالل 
أخــرى يف  أمــام تصدعات  مفتوحًا  الباب 
نفس تلك األحزاب وأحزاب اخرى تعاني 

من خالفات داخلية.
وهناك عدة اسباب وقفت وتقف باستمرار 
وراء هذه االنشقاقات، وهي: ان احلكومات 
تقودها  والــي   ،2003 عــام  بعد  املتعاقبة 
هذه الكتل واالحزاب السياسية، اىل االن 
مل توفر للشعب اي نوع من اخلدمات الي 
2003عــلــى  االول  الــعــراقــيــني  مطلب  هــي 
ــيــة الــكــبــرية  ـــــــرادات املــال الـــرغـــم مـــن االي

مظاهر  انتشار  االنــفــجــاريــة.  واملـــوازنـــات 
مفاصل  كــل  يف  واالداري  املــالــي  الــفــســاد 
الدولة واىل اعلى املستويات بفعل اللجان 
اىل  وصلت  والــي  لأحزاب  االقتصادية 
تاريخ  مسبوقة يف  ومستويات غري  ارقــام 
العراق حتى ان منظمة الشفافية الدولية 
الــدول يف الفساد  عدت العراق من اسوء 
فاالمتيازات  الــعــامل.  يف  واالداري  املــالــي 
العام  املال  هدر  ثم  للمسؤولني،  الضخمة 
االمــر الــذي قاد اىل اتهام عدد كبري من 
والفساد  بــالــرشــوة  العراقيني  املــســؤولــني 

املالي واالداري.
ان  السياسية،  باملناصب  التشبث  ظاهرة 
خوف البعض من اخلسارة يف االنتخابات 
وفــقــدان االمــتــيــازات عــمــدوا اىل طريقة 
االنشقاق من اجل كسب االصوات للعودة 
اللجوء  للمناصب، من خــالل  اخــرى  مــرة 
اىل طــــرق عـــديـــدة مــنــهــا اقـــحـــام الــديــن 
ــــارة الــنــعــرات  ــات، ومــنــهــا اث ــتــخــاب يف االن
السياسي. وما  املال  الطائفية، واستخدام 
منذ  املتبعة  احلكم  هو طريقة  ذلــك  دعــم 
والطائفية  السياسية  -احملاصصة   2003
ــكــل يف احلــكــم،  ــقــومــيــة- واشـــــراك ال وال
ليس  بسببها  االنتخابات  اصبحت  والــي 
احلزب  رئيس  يصبح  ان  اىل  قيمة،  ذات 
او الكتلة عبارة عن رئيس شركة مساهمة 

ال اكثر.

للحكومة  الــســيــاســيــة  الــتــوجــهــات  تــغــيــري 
بدأت  فقد  املوصل،  بعد حترير  العراقية 
بـــوادر مرحلة جــديــدة مــن الــعــالقــات مع 
الــعــراق  يبعد  بشكل  تتبلور  اجلـــوار  دول 
فقد  والدولية.  االقليمية  التجاذبات  عن 
الــعــربــيــة حمطة  اخلــلــيــج  دول  اصــبــحــت 
توجه  العراقيني يف  املسؤولني  للعديد من 
جديد لرتك املاضي وفتح صفحة جديدة 
مــن الــعــالقــات مــع هـــذه الــــدول لتخفيف 
ــى احلـــكـــومـــة الــعــراقــيــة يف  الــضــغــط عــل
جمابهة االرهاب الذي كانت بعض مصادر 

دعمه من هذه الدول.
حــــد ال ميــكــن  االمــــــر اىل  لـــقـــد وصـــــل 
وسوء  سياسي  من ختبط  عليه،  السكوت 
وفساد  مــرتدي  معاشي  ومستوى  خدمات 
مظاهرات  حــدوث  اىل  وقــاد  مستشري، 
الــعــراق. وان حصول  كــل احنــاء  عامة يف 
طبيعي  امــر  حزبية  وانشقاقات  متــردات 
اخلــدمــي  الــتــدهــور  هلـــذا  حتمية  ونتيجة 
باالنشقاق  واالمــين. هلذا فان احلل ليس 
بنفس  وتــيــارات جــديــدة  احـــزاب  وتشكيل 
افراز  يف  بل  السابقة،  السياسية  الوجوه 
قيادات جديدة تكون معربة بشكل حقيقي 
وفــرز  ــقــادمــة،  ال املــرحــلــة  متطلبات  عــن 
اعضاء جدد يكونوا ضمن اخلط الوطين 
اجلــديــد وبــعــيــديــن عــن شــبــهــات الــفــســاد 

واحملاصصة.

تفككك الكتل السياسية العراقية، 
تكتيك انتخابي ام انشقاقات دائمة؟

الجيش العراقي والعمل السياسي
العسكرية  القيادات  بعض  امــام  الطريق  عبدت  انها  املوصل،  ملعركة حترير  املهمة  النتائج  بني  من 

امليدانية للوصول اىل السلطة السياسية...
بلدان اجلنوب، على  بها  تتصف  الي  العالمات  احدى  السياسة، هي  تدخل اجليش يف  ان ظاهرة 
من  انتقالية  كونها متر مبرحلة  البلدان،  هذه  تعانيها  الي  للظروف  فنظرا  منها.  العربية  االخص 
البداوة اىل احلضارة كما يسميها ابن خلدون، او من اجملتمعات التقليدية اىل اجملتمعات احلديثة كما 
يسميها علماء الغرب، فهي حتتاج اىل جيش قوي يساند النظام السياسي الضعيف ويعينه يف عملية 

نقل الشعوب اىل واقع أفضل. 
بعد عام 2003، ايضا ابعد اجليش عن السياسة، بل ابعد عن مهامه العسكرية اصال، حيث خنرت 
مؤسساته النعرات الطائفية واملناطقية، ففقد هيبته وذهبت رحيه. لكن احداث عام 2014 قد قلبت 
املوازين لصاحل العسكر من جديد، فسيطرة االرهاب على ثلث العراق، قد نبه العراقيني والدول الي 
تضررت من ذلك، اىل ان اجليش العراقي هو العمود الفقري للبالد والبد من مللمة اوراقه وبث الروح 
فيه من جديد، وتزامن ذلك مع وجود قيادة سياسية شبه مستقرة او لنقل متزنة، على رأسها حيدر 

العبادي.
ان انتصار اجليش العراقي بكافة تشكيالته وصنوفه على اجملاميع االرهابية، وحترير مدينة املوصل، 

يكن  ان بعضها مل  نتائج رمبا  تولد عنه عدة  الـــوزراء، قد  النصر على لسان رئيس  اعــالن  ثم  ومن 
باحلسبان، ومن اهم تلك النتائج، ان الشعب بدأ ينظر اىل القادة العسكريني يف امليدان، على انهم 
قادة البالد الفعليني وانهم اهم من القيادة السياسية، واهم حتى من وزير الدفاع ومن وزير الداخلية، 

بل اهم من القائد العام للقوات املسلحة.
هذه احلالة الغريبة، مل تكن االوىل، بل ان العراق قد شهدها يف القرن املاضي، ومن امثلتها ارتفاع 
شأن )عبد الكريم قاسم( بعد ان اشرتك يف قمع التمردات الي كانت تقوم بها بعض القبائل ضد 

الدولة، فيما عرف حينها بأحداث )الفرات االوسط والزيبار( .
ففي املرة االوىل اخذ ضباط اجليش يفكرون بالعمل السياسي، وادخلوا أنفسهم يف تنظيم الضباط 
ثــورة 14 متــوز. فهل سيفكر ضباط معركة املوصل  االحــرار، ومتكنوا من الوصول اىل السلطة يف 
او  بالثورة  بأنهم سيفكرون  نقل  تنظيم مثل الضباط االحــرار، وال  بالشيء نفسه؟ ال نقل سيكونون 
االنقالب، وذلك لتغري الظروف الداخلية واالقليمية والدولية، ولكن هل سيفكرون بالرتشيح ملناصب 
سياسية او تشكيل او االنضمام اىل احزاب سياسية، ويستغلون احرتام العراقيني هلم؟ بالتأكيد ان 
االحساس بالزهو والرغبة باعتالء مناصب أكرب، هي افكار تراود قادة اجليش العراقي اليوم، وقد 

يرتجم البعض منهم ذلك اىل افعال يف املستقبل.

ونصف،  عقد  من  أكثر  الــشــريازي  السيد حممد  اإلمــام  رحيل  على  مضى 
واليوم بدأت أفكاره تعطي أُكُلها، فقد وضع اإلمام مؤلَّفًا حتت عنوان )إذا قام 
اإلسالم يف العراق( عمره عشرات السنني، لكن األفكار الي دّبها اإلمام يف 
كتابه هذا، صارت مبثابة خريطة عمل لبناء العراق اجلديد، فالسطور املهمة 
لكتاب اإلمام الشريازي )إذا قام اإلسالم يف العراق( ميكن أن نعدها منهاج 

عمل إلنقاذ العراق من مأساته وبناء عراق جديد(.
وهذا النوع من األنظمة السياسية هو األطول عمرا، بل يكاد عمره ال ينتهي، 
الشرعي  الدستوري  للنظام  ووالئــه  الشعب  سلطة  من  متأتية  شرعيته  ألن 
العادل، هلذا ال يتعرض هذا النظام لإلقصاء أو االضمحالل أو املوت. اإلمام 
والء  على  يقوم  ال  الــذي  احلكم  )إن  السنني:  قبل عشرات  قاهلا  الــشــريازي 

الشعب يفقد مقومات البقاء(.
العراق  بناء  عمل  الــشــريازي يف خريطة  السيد حممد  يقرتحه  شــرط  أول 
هو وجوب احرتام اإلنسان وتوفري حاجاته، حدث هذا قبل عشرات السنني 
أفضل  ُتسهم  البشرية  واملــوارد  الطبيعية  الثروات  أن  على  ذلــك،  ذكرنا  كما 
اإلسهام يف إجناز شروط العيش بكرامة، كما أن النظام السياسي البد أن 
يتسامى مثاليا وواقعيا، مع أولية احلفاظ على كرامة املواطن، فالوطن الذي 
يصون مواطنيه ومينحهم العزة واالعتداد العالي بالنفس سيجد الناس يف أمت 
االستعداد للدفاع عنه واملشاركة يف بنائه حضاريا، وهذا األسلوب يف محاية 
كرامة اإلنسان بدأه الرسول الكريم حني قامت دولة اإلسالم بقيادته، حيث 
كْسب اإلنسان ومحاية حقوقه كان أهم ما أقدم عليه الرسول )ص( لتمتد هذه 

ة اىل اإلمام علي.  السياسة املعتربرَ
وقد جاء يف مقدمة كتاب )إذا قام اإلســالم يف العراق( أن املؤلف حبث يف 
مواضيع متعددة مثل مسألة حقوق األقليات واحرتامها ومثل حتويل األعمال 
البساطة يف  الشريفة إىل أعمال شريفة ومساعدتهم على ذلك ومثل  غري 
إىل مسائل  باإلضافة  الشعب  ألمــوال  تبذيرهم  وعدم  احلكام  وزهد  احلياة 
العراق  الي حكمت  السياسة  األنظمة  ت عنه معظم  ما ترشحَّ لكن  أخــرى. 
ملكيا ومجهوريا، مل يرتكز اىل مقرتحات أو خريطة عمل مقابلة ملا طرحه 
السيد الــشــريازي، فــالــكــرام أهـــدرت واحلــريــة حــوصــرت، ومــســخ الشعب 
بالذل  املشروط  العيش  مقابل  للسلطة  بالرضوخ  املدنية  حقوقه  ومقايضة 

واخلنوع، لكن ماذا كانت النتيجة؟؟.
انتهاك  مت  إذا  السياسة،  والعاملني يف  احلالي  السياسي  للنظام  درس  وهو 
احلقوق  دولــة  تبين  املعامل  واضحة  خبريطة  العمل  وجتاهل  الشعب  حقوق 
املدنية احملمية، فإن النتائج لن تكون يف صاحل النظام السياسي، ومن األفضل 
أن يأخذ قادة اليوم ما طرحه السيد اإلمام الشريازي من مقرتحات وخارطة 
عمل يف كتابه )إذا قام اإلسالم يف العراق( مأخذ اجلد واالستفادة حتى يتم 

تكرار جتارب األنظمة السياسية الفاشلة.

خريطة عمل لبناء 
العراق الجديد

حمد جاسم محمد  

العراق

د. سعدي االبراهيم 

عبد الرزاق عبد الحسني 
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عربي 

الـــي تعيشها قــطــر وبــلــدان  تــعــد األزمــــة 
أسوأ  من  اليوم  اخلليجي  التعاون  جملس 
األزمـــــات الـــي مــر بــهــا جمــلــس الــتــعــاون 
وقد   ،1981 عــام  تأسيسه  منذ  اخلليجي 
إندلعت هذه األزمة يف 5 حزيران 2017، 
وحبسب العديد من التحليالت السياسية 
وليدة  ليست  بأنها  التأرخيية  واملــراجــع 
الــســاعــة بــل هلــا جــــذور نــســبــت لــســنــوات 
إىل  ترجع  بأنها  يقول  من  منهم  خمتلفة 
عام 1971 حني نالت قطر إستقالهلا عن 
بريطانيا والي بدأت أزمتها مع السعودية 
حول ترسيم احلدود بني الطرفني لتشتعل 
عام 1992 حيث ترتب عليه مقاطعة قطر 
قطر  ورفــضــت  اخلليجي  التعاون  جمللس 
الــرتســيــم وكــذلــك األزمــــة الـــي حصلت 
ودول  السعودية  بذلت  عندما   1995 عام 
ألجل  جهودها  اخلليجي  التعاون  جملس 
حث حكومة قطر على اإللتزام بالتعهدات 

والتقيد باإلتفاقيات املعقودة بينها.
اللحظة  األخــرية فبدأت منذ  األزمــة  أمــا 
ــت فــيــهــا كـــل مـــن الــســعــوديــة  ــن ــــي أعــل ال
واإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة والــبــحــريــن 
وبشكل  عالقاتهم  بقطع  مصر  تساندهم 
الثالثة  الـــدول  فأعلنت  قطر،  مــع  فــوري 
ومـــعـــهـــم مـــصـــر إغــــــالق اجملــــــال اجلــــوي 
حتى  قطر  مع  للتعامل  والــربي  والبحري 
املقيمني  األشــخــاص  ـــدول  ال هــذه  أمهلت 

والـــزائـــريـــن الــقــطــريــني ألراضــيــهــم مهلة 
أسبوعني فقط للمغادرة.

النتائج  من  عــددا  األزمــة  عن  نتجت  لقد 
والي جاءت عكسية على اجلانب القطري 

متمثلة يف:
- إغـــــالق قـــنـــاة اجلـــزيـــرة الــقــطــريــة يف 

السعودية وسحب الرتاخيص منها.
املغربية  امللكية  اجلوية  الرحالت  إلغاء   -

إىل بقية دول اخلليج عرب الدوحة.
وبــنــســب خمتلفة  الـــبـــورصـــات  تــضــرر   -
وصلت اىل 8% بالنسبة للجانب القطري.

التعامالت  يف  قطر  مــؤشــر  إخنــفــاض   -
حيث إخنفض سعر الريال القطري مقابل 
الــــدوالر األمــريــكــي يف الــتــعــامــل الــفــوري 
يــوم  فــســجــلــت اخلــســائــر حبــــدود 7,3 % 

.2017/6/5
إن مـــا يــضــع اخلـــطـــوط احلـــمـــراء حــول 
هــو حجم  إنتهاءها،  أم  األزمـــة  اســتــمــرار 
الــتــبــادل الــتــجــاري الــذي يربط بــني قطر 
ودول جملس التعاون اخلليجي وبالعكس، 
فحصة دول اخلليج العربية جمتمعة %11 
مليار   10,4 بقيمة  قطر  جتــارة  حجم  من 
قطعت  الــي  اخلليج  دول  وحــصــة  دوالر 
مليار   9,7 حبـــدود  تبلغ  بقطر  عالقاتها 
التجاري  التبادل  حجم  يبلغ  حيث  دوالر 
معظمها  دوالر  مليار   7,1 اإلمــــارات  مــع 
إلعادة التصدير، كما ويبلغ حجم التبادل 

الــتــجــاري بــني قــطــر والــســعــوديــة منفردة 
حبدود 1,9 مليار دوالر ومع البحرين فيبلغ 
التبادل التجاري حبدود 700 مليون دوالر.

يف  كــبــرية  أهمية  فلها  الــغــاز  مسألة  أمــا 
قطع العالقات حيث تعتمد اإلمارات نسبة 
30 ـ 40% من طاقتها على إسترياد الغاز 
اخلارجية  وزيــر  استبعد  حيث  القطري، 
اإلمــاراتــي )أنــور قــرقــاش( أن تقوم قطر 
بيانات  هنالك  كــانــت  لكن  ــغــاز،  ال بقطع 
مــالحــيــة أشــــرت إىل أن شــركــة )رويــــال 
أرسلت شحنة  األمريكية( قد  واتشر شل 
املسال إىل دبي  الطبيعي  الغاز  بديلة من 
الذي قد حيصل من  النقص  تعويضا عن 

إمدادات الغاز القطري.
وتــبــقــى الـــتـــســـاؤالت املـــطـــروحـــة مل حتل 
حل  إىل  األطـــــــراف  يــصــل  ومل  األزمــــــة 
الي  العقوبات  حزمة  بعد  السيما  سلمي 
اختــذت حبقها  قانونية  غري  قطر  تعدها 
وعــلــى الــرغــم مــن تــدخــل أطــــراف داخــل 
نفسه،  اخلليجي  الــتــعــاون  جمــلــس  إطـــار 
ستقوم  هل  مستمرة؟  األزمــة  ستبقى  هل 
قطر باإليفاء بالتزاماتها جتاه دول جملس 
يطلب  ما  ستليب  وهل  اخلليجي؟  التعاون 
منها من قبل دول جملس التعاون اخلليجي 
ــى فــــرض نــفــســهــا ألجــل  أم ســتــعــمــل عــل
والدولية  اإلقليمية  مكانتها  على  احلفاظ 
تلك  كــل  قــيــاســيــة؟  فـــرتة  ومـــا حققته يف 

األزمة القطرية الخليجية إىل أين؟
قراءة يف املشهدين اإلقليمي والدولي

الحراك الشعبي يف املغرب والسيناريوهات املطروحة
إختلفت اآلراء يف تتناول وحتلل العوامل الي تقف وراء احلراك الشعيب الذي شهدته مدينة احلسيمة 

يف الريف املغربي على أثر مقتل تاجر السمك )حمسن فكري( بتاريخ 28 /2016/10.
إذ أن منطلقات ذلك احلراك ال تبتعد عن األسباب اإلقتصادية النامجة عن إرتفاع معدالت البطالة 
بني شباب الريف وإزدياد نسب الفساد ونهب املال العام وقدم البنية التحتية يف تلك املناطق، فضاًل 
عن التهميش السياسي واإلجتماعي الذي عانى منه سكان تلك املناطق، األمر الذي خلق حالة من 
عدم املساواة يف التنمية وتوزيع الثروة وعدم حتقيق العدالة اإلجتماعية من قبل احلكومات املتعاقبة، 
مما ولد حالة من التوتر واحلقد والكراهية فرضت نفسها بقوة يف صورة حراك سلمي وإحتجاجات 
شعبية أخذت تطالب بتحقيق احلد األدنى من املقومات السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية ألبناء 

املناطق الريفية.
فالنظام الذي حكم الدولة املغربية وكما تؤشر التجربة التأرخيية مل يستطع إخضاع وتطويع منطقة 
وسكان الريف بسبب طابعهم املستقل وإعتزازهم بتأرخيهم إنطالقًا من الرمزية التأرخيية الكبرية 
الي حتتلها مدينة احلسيمة يف التأريخ املغربي كون أحد مدنها )أجدير( كانت عاصمة جلمهورية 
الريف الي تلت إنتصار املقاومة الريفية بقيادة عبد الكريم اخلطابي على اإلستعمار األسباني يف 

العشرينيات من القرن املاضي.

الريف  الشعيب يف  للحراك  واإلجتماعية  اإلقتصادية  العوامل  الرتكيز على  فإن  وبنظرة موضوعية 
العربي تبقى قاصرة عن حتليل األحداث والوصول إىل أبعادها احلقيقية، إذ أن مثة عوامل وأسباب 
أخرى تقف وراء ذلك احلراك بعضها تأرخيية وأخرى هوياتية، فضاًل عن عدم إستبعاد نظريات 
املؤامرة الي تبدو غري بعيدة عن تلك اإلحتجاجات، ولعل رفع علم مجهورية الريف من قبل قادة 
احلراك، ورفع علم أسبانيا واحلكم الذاتي وشعارات )اإلستعمار األوربي( حتى مع جتاوب احلكومة 
املغربية مع مطالب احملتجني كلها مؤشرات خطرية على أن تلك اإلحتجاجات رمبا خترج عن نطاقها 

السلمي القانوني والتعويل على املقاربة األمنية عرب املواجهة مع احلكومة واألجهزة األمنية.
ولعل ما يشجع هذا التوجه هو إدراك احلكومة والشعب املغربي حلجم الدمار والرتاجع الذي أتسمت 
به البلدان الي شهدت موجة التغيريات السياسية منذ عام 2011 وحلد اآلن، مما حيفز اجلميع على 
العمل لتجاوز احلالة الشاذة الي تعيشها البالد، واحليلولة دون حتول املغرب إىل دائرة صراعات، 
ولعل ما يشجع ذلك أن التطور التأرخيي للدولة املغربية أورث نظامها السياسي تركيبة من جمالني 
سياسيني أحدهما تقليدي وثانيهما مؤسسي ناشئ وحديث، إذ جند أن القضايا السياسية الكربى يف 
مراحل إشتداد األزمة بوجه خاص كان يتم حبثها ال يف اجملال املؤسسي احلديث )احلكومة والربملان(، 

وإمنا يف اجملال التقليدي أيضًا عرب احلوار املباشر.

اخلصوم  اىل  احملليني  الــوكــالء  مــن  السورية  االزمـــة  تنتقل  اخــر  بعد  يوما 
االصليني، من خمتلف اطراف الصراع وخاصة الواليات املتحدة وحلفائها 
من جهة وايران وروسيا وحلفائهما من جهة اخرى، وقد استعرضت الواليات 
املتحدة وإيران قوتهما العسكرية باستخدام أساليب مل يسبق هلا مثيل لردع 
بأنها  واشنطن  موسكو  حــذرت  فيما  ومصاحلهما  حلفائهما  على  هجمات 
ستتعامل مع أي طائرات للتحالف بقيادة الواليات املتحدة حتلق يف منطقة 
عملياتها على أنها أهداف حمتملة وذلك بعدما أسقطت القوات األمريكية 

طائرة سورية.
الرقة  قــرب  الــطــائــرة  األمــريــكــي  اجليش  أسقط  أن  بعد  التوتر  وتصاعد 
لقصفها قوات متحالفة مع الواليات املتحدة على األرض كما أطلقت إيران 
صواريخ على أهــداف لتنظيم داعــش يف شرق سوريا وذلــك يف حترك هو 

األول من نوعه بالنسبة للبلدين يف احلرب السورية.
إبــراز  أيضا  فإنها  داعــش  تنظيم  اإليــرانــيــة  الضربة  استهدفت  حــني  ويف 
وحلفائها  لدمشق  كبرية  أولوية  ميثل  سوريا  من  جــزء  يف  العسكرية  للقوة 
من  حــول قطاع  األخــرية  ــة  اآلون واشنطن يف  مع  تشاحن  أعقاب  وتأتي يف 
العسكرية  الطائرة  إن  املتحدة  الواليات  وقالت  العراقية.   السورية  احلدود 
قنابل قرب مقاتلني من قوات  يوم األحد أسقطت  الي أسقطتها  السورية 
سوريا الدميقراطية وهو حتالف تدعمه واشنطن ويضم مقاتلني من العرب 
واألكراد حيارب النتزاع السيطرة على مدينة الرقة من داعش. وقال اجليش 
السوري إن طائرته أسقطت بينما كانت تنفذ مهمة ضد داعش. لكن قوات 
سوريا الدميقراطية اتهمت احلكومة السورية مبهامجة مواقعها بالطائرات 
املاضي  االسبوع  اقر  االمريكي  الشيوخ  وكان جملس  والدبابات.   واملدفعية 
عقوبات صارمة على ايران بعد اتهامها ب”الدعم املتواصل لالرهاب”. ودانت 
ايران هذه اخلطوة وتوعدت بالرد “باجراءات مماثلة وكافية”. ووصف عالء 
الدين بوروجردي رئيس اللجنة الربملانية للشؤون اخلارجية واالمن القومي، 
اهلجوم الصاروخي بأنه “رد مناسب على تصويت جملس الشيوخ االمريكي”.
وابرمت السعودية صفقة عمالقة لشراء االسلحة االمريكية الشهر املاضي 
خالل زيارة دونالد ترامب اىل املنطقة والي شهدت اصطفاف ادارته بشكل 
واضح مع الرياض وانتقاده الشديد لطهران. وقال وزير اخلارجية االمريكي 
اىل  تهدف  دوالر  مليار   110 قيمتها  البالغة  الصفقة  ان  تيلرسون  ريكس 

مساعدة السعودية على التعامل مع “النفوذ االيراني اخلبيث”. 
واتهمت قوات سوريا الدميقراطية املدعومة من الواليات املتحدة احلكومة 
السورية بقصف مواقعها جنوب غربي مدينة الرقة يف األيام األخرية وهددت 
بالرد إذا استمرت اهلجمات. وقال طالل سلو املتحدث باسم القوات يف بيان 
“عمدت قوات النظام منذ 17 حزيران 2017 إىل شن هجمات واسعة النطاق 
حررتها  الــي  املناطق  على  والدبابات  واملدفعية  الطائرات  فيها  استخدم 
قواتنا... خالل معركة حترير مدينة الطبقة وسد الفرات منذ ثالثة أشهر”.

شرارة الحرب الكربى 
يف الحدود السورية

د. خلود محمد 

حمد جاسم محمد/مركز الفرات للتنمية والدراسات األسرتاتيجية 

د. سليم كاطع  
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دولي 

ــيــز واضــــــح بــــني مــصــطــلــح  ال يـــوجـــد متــي
 system النسق  أو  املنتظم  أو  املنظومة 
أدب  يف   order الــنــظــام  مصطلح  وبـــني 
إذ  العربي،  الوطن  يف  الدولية  العالقات 
العرب مصطلح  األساتذة  معظم  استخدم 
o - النظام  مفهوم  للتعبري عن   system
اللبس  بعض  حــضــور  إىل  أدى  ممــا   der
وبشكل  املصطلحني.  هذين  معنى  فهم  يف 
عبارة  بأنه   system النظام  يعرف  عــام 
ومكوناته  عناصره  تتداخل  عام  كيان  عن 
على حنو جيعله يتفاعل ويتبلور يف النهاية 
أيست  موريس  وعرفه  بأخرى،  أو  بصورة 
ــفــاعــالت والــعــالقــات  ــت بــأنــه منـــط مـــن ال
الطبيعة  ذات  الــســيــاســيــة  ــفــواعــل  ال بـــني 
ـــــدول( الـــي تــوجــد يف وقــت  األرضـــيـــة )ال
حمدد. ومما تقدم ميكن القول أن النظام 
)التعاونية  التفاعالت  هو حمصلة  الدولي 
الوحدات  بني  القائمة  والصراعية(  منها 
سواء  النظام  منها  يتكون  الي  السياسية 
ـــــدول( أو غري  أكــانــت هـــذه الـــوحـــدات )ال
الـــــدول كــاملــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة والــعــاملــيــة 
احلكومية وغري احلكومية. مميزات النظام 
نهائيا من  اإلنــتــقــال   -1 اجلــديــد  الــدولــي 
القطبية  نظام  الثنائية إىل  القطبية  نظام 
بعد  العاملي  الصراع  إنتقال   -2 األحادية. 
إنهيار التوازن الدولي من صراع سياسي، 
وعسكري إىل صراع إقتصادي ومن صراع 

بني الشرق والغرب إىل صراع بني الشمال 
الغين واجلنوب الفقري. 3- موافقة معظم 
باحلرية،  تتشدق  الــي  الغربية  األنظمة 
والدميقراطية على ختويل الواليات املتحدة 
متى شاءت وكيفما شاءت بإستخدام القوة 
الثالث  العامل  دولــة يف  كل  العسكرية ضد 
تنشد احلرية. 4- إستعداد العامل الغربي 
تلتقي مصاحلها  الــي  الــدول  بعض  ومعه 
مــع مــصــاحل الـــواليـــات املــتــحــدة ملــســاعــدة 
ـــــواع املـــســـاعـــدات يف  واشــنــطــن بــشــتــى أن
دوال  استهدفت  الي  العسكرية  عملياتها 
إستخدام   -5 أبرياء.  وشعوبا  سيادة  ذات 
األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية لتحقيق 
الدولية.  الشرعية  وتهميش  مصاحلها، 
6- اإلحنياز الكامل )إلسرائيل(.  التغريات 
الدولية وأثرها يف النظام اإلقليمي العربي 
1- استطاعت الواليات املتحدة األمريكية 
تظهر  أن   2003 عام  العراق  إحتالل  بعد 
أنــهــا الــضــامــن الــرئــيــس ألمــن الــنــفــط. 2- 
أصبحت الواليات املتحدة الطرف الوحيد 
والقادر على فرض تسوية الصراع العربي 
اإلقليمي  النظام  أصبح   -3 –اإلسرائيلي. 

العربي أكثر جتاوبا وأكثر انكشافا.
ــيــة يف إطـــار  ــاك مــشــكــالت داخــل  4- هــن
على  ســاعــدت  الــعــربــي  اإلقليمي  الــنــظــام 
التجاوب مع املتغريات الدولية منها املشكلة 
الدميغرافية الضاغطة على جممل الدول 

 %3 إىل  ــادة  ــزي ال نسبة  تصل  إذ  العربية 
تقريبا. 5- تطور املسار الدميقراطي فيما 
يتعلق باحلرية السياسية الي تبقى مقيدة 
مظاهر  ومــن  السلطة  تــداول  مبدأ  بغياب 
بــإنــتــقــاد احلكومة  هـــذا الــتــطــور الــســمــاح 
عـــرب الــصــحــف أو الـــقـــنـــوات الــفــضــائــيــة 
وتــغــريهــا ولـــيـــس احلـــكـــم، فــالــســائــد هو 
وغيابها  املدني  اجملتمع  مؤسسات  ضعف 
أزمة  الكلي يف بعض احلــاالت فضال عن 
الصدقية عند الكثري من القوى السياسية 
نظرا  الدميقراطية  شعارات  حتمل  الــي 
الرتباطها أو ممارستها السياسية السابقة 
عند وجودها يف السلطة وكذلك اإلرتباط 
واخلوف من القوى املغرية البديلة وإحداث 

تراجع يف املكاسب الدميقراطية. 
6- خماطر التفتيت الي حدثت يف بعض 
ودعــم  بفلسطني  مــــرورا  الــعــربــيــة  الــــدول 
والتقسيم  الــصــهــيــونــي،  الــغــاصــب  احملــتــل 
العرقي والطائفي يف العراق بعد اإلحتالل 
أرض  وتــفــتــيــت   ،2003 عــــام  األمـــريكـــي 
الصومال، ورفع شعار اإلنفصال يف جنوب 
الــســودان وإحــيــاء دولـــة الــعــفــار الــي تقع 
والفتنة  والصومال  وأثيوبيا  جيبوتي  عرب 
على  احلصار  وفــرض  ولبنان  سورية  بني 
بعض الدول العربية مثل قطر بعد إندالع 
األزمة القطرية - اخلليجية يف حزيران/ 

يونيو2017.

التغريات الهيكلية يف 
النظام الدولي وموازين القوى

دبلوماسية املسار الثاني وإدارة املعضالت الدولية
إن واحدة من أهم مالمح التطور يف اجلانب الدبلوماسي هو ما أصبح يعرف بدبلوماسية املسار الثاني 
خالل  الدولية  الدراسات  يف  واضح  بشكل  برز  الذي  الشعبية،  للدبلوماسية  مباشرًا  تطورًا  تعد  والي 
القضايا  جتاه  وسلوكيات  مواقف  من  الشعبية  األوســاط  ماتفرزه  مع  لتتعامل  األوىل،  العاملية  احلــرب 
وإقناعهم  الشعوب  رضا  بكسب  اخلارجي  القرار  بيئة  دعم  يف  للمساهمة  وكذلك  الدولية.  والتحديات 
باملواقف الدبلوماسية الرمسية، ومن ثم أصبحت الدبلوماسية الشعبية حماولة إلقناع الرأي العام مبواقف 

دوهلم أو لتسهيل الوصول إىل قرارات معينة تتصل مبصاحل دوهلم.
وألن املصاحل عادًة ماتربز سياسات قد تتعارض مع الرأي العام أو املواقف الشعبية فإن التفكري مبقاربات 
جديدة لتحقيق األهداف احليوية للدولة أصبح واحدًا من أهم مسات الدبلوماسية العامة كما يسميها 
األتراك، أو دبلوماسية املسار الثاني كما تطلق عليها ذلك معظم الكتابات الدبلوماسية املتخصصة بهذا 
اجلانب، إذ أن هذا النوع من املسارات الدبلوماسية قادر على حتقيق أمنوذج متكامل من التأثري املستدام 
عرب توفري البيانات وتعزيز الروابط املشرتكة من خالل اإلقناع املتبادل. إذ أنه يساهم يف إعادة تقييم 
األولويات اإلسرتاتيجية للدول من خالل برنامج مشرتك يفسر الرغبة يف التعاون وحيدد ماميكن القيام 

به من خيارات من خالل التواصل املشرتك املدعوم من قبل احلكومات يف كثري من األحيان.
تأمني حتقيق  الصعب  من  أصبح  أن  بعد  واضــح  بشكل  اخلارجية  وزارة  دوائــر  إىل  املفهوم  هــذا  إنتقل 

األهداف احليوية بالوسائل العسكرية أو لتعذر حتقيقها بشكل رمسي من خالل دوائر وزارة اخلارجية 
وسفاراتها، وعليه أصبح احلديث اليوم يدور حول املمكنات الشعبية أو غري الرمسية كمراكز األحباث 
واملؤسسات اإلنسانية والتنموية القادرة على حتقيق اإلقناع بشكل غري مباشر لصناع السياسة اخلارجية.

تتطلب دبلوماسية املسار الثاني مقدرة عالية من قبل الدبلوماسيني على توظيف بعض املؤسسات ألداء 
دور دبلوماسي ميكن من خالهلا دعم املهام امللقاة على البعثة الدبلوماسية أو توجهات صناع القرار يف 
وزارة اخلارجية، وهذا األمر من الناحية التطبيقية يعد يف غاية التعقيد فقد عملت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية )USAID( التابعة حلكومة الواليات املتحدة الفيدرالية واملسؤولة يف املقام األول عن إدارة 
املساعدات اخلارجية املقدمة للمدنيني يف هذا اجلانب، والي مت إسنادها من قبل أساتذة يف اإلقتصاد 

والعالقات الدولية ضمن البعثات 
إن من أهم نتائج دبلوماسية املسار الثاني هو بلوغ األهداف احليوية الي تعجز الدبلوماسية الرمسية عن 
حتقيقها بالوسائل املعروفة يف وزارة اخلارجية، وهذا مايزيد من أهميتها وتكوين املقاربات املختلفة من 
أجل صياغتها بشكل ينسجم مع املبادئ اإلسرتاتيجية للدولة، فهو ال يتعارض مع العقيدة اإلسرتاتيجية 
للدولة إن مت صياغة دورها بشكل واضح ومت تعيني متخصصني يف العالقات الدولية وإدارة األزمات إلدارة 

امللفات الرئيسة فيها. 

القوة السياسية أحيانًا تنبع من فوهة البندقية، كما قال الزعيم الصيين )ماو(، 
احلسنة  والنوايا  اخلارجية  واملساعدات  الدبلوماسية  من  أيضًا  تنبع  أنها  كما 
والقوة املرنة. وبالنسبة لإلدارة األمريكية يف عهد ترامب وخالل األشهر الستة 
األوىل من واليته مل يتضح بعد هل ترامب يلتمس يف سياسته اخلارجية سياقا 

يعتمد على القوة املرنة أم اخلشنة.
فقبل تولي جيمس ماتيس وزارة الدفاع األمريكية صرح تصرحيا يعكس هذا 
الغموض يف التوجه لإلدارة، لقد التمس ماتيس من الكونغرس زيادة اإلستثمار 
يف دبلوماسية وزارة اخلارجية. وقال: “إذا مل يتم متويل وزارة اخلارجية بشكل 
اإلدارة  هذه  أن  يؤكد  وهذا  الذخرية”،  من  مزيدا  لشراء  فإنين حباجة  كامل، 
مستعدة لتدشني سياسة خارجية تتبنى يف حاالت ما نهجا صلبا ويف حاالت 
لزيادة  أنه خيطط  فقد صرح  ترامب  دونالد  الرئيس  أما  مرنا،  نهجا  أخرى 

اإلنفاق العسكري بقيمة 54 مليار دوالر. 
فسياسة ترامب اخلارجية إزاء روسيا ميكن تصنفيها لغاية اآلن على أنها مرنة، 
ولكن جمتمع احلزب الدميقراطي وحتى شرائح من احلزب اجلمهوري يتخذون 
روسيا  على  ضغطا  تشكل  أن  ممكن  ترامب  عنها  يتغاضى  خشنة  سلوكيات 

وترامب يف توتري هذه العالقة لتتصلب.
أما مع بريطانيا تؤكد عدم تلبية ترامب دعوة بريطانية لزيارتها جراء الغموض 
يف السياسة اخلارجية األمريكية وذلك بسبب األجواء العدائية ضده من طرف 
تعمل  أملانيا  ففي  أملانيا.  مع  عالقته  وكذلك  لندن.  يف  السياسية  القوى  بعض 
السلطات هناك اآلن على إعداد أستجابة مالئمة ملواجهة التظاهرات الي تعد 

هلا بعض القوى السياسية األملانية املناهضة لرتامب.
بني  العالقات  يف  عسل  شهر  فبعد  الصني  ازاء  تــرامــب  دونــالــد  سياسة  أمــا 
واشنطن وبكني، إثر دخول ترامب البيت األبيض ولقائه نظريه الصيين الرئيس 
جني بينغ، وكأن ترامب يسلك طريقا متساهال مع الصني وأوحى بأنه يبحث 
عن شراكة سياسية إقتصادية معها، ولكن ترامب غري نربته يف مواجهة الصني.

وكذلك موقف ترامب من اهلند فاللقاء الذي جرى مؤخرا بينه وبني مودي رئيس 
كثرية  مفرتقات  أن  إال  الطرفني  بني  مرنة  تقارب  نقاط  أكد  اهلندي  الــوزراء 
إختالف  فيه  أمريكا  اهلندية يف  العمالة  فملف  املرونة  هذه  أمام  حائال  تقف 
وترفضها  منها  وتستفيد  اهلند  تؤيدها  الي  املناخ  إتفاقية  وأيضا  وخالفات، 
أمريكا وانسحبت منها قد تعيد تدوير خالفات ما قبل 2004 لواجهة العالقات 

بينهما.
ان ما يقع فيه ترامب أو يتجاهله هو سوء فهمه حلال العامل، وألهمية القوة املرنة 
فيه، كما أنه ال يؤمن أن القوة العسكرية تكون حمدودة بشكل خاص عندما تأتي 
التهديدات من إجتاهات جديدة، وهذا ما يسلكه ترامب يف سياساته اخلارجية 
جتاه العامل فاخللط بني القوة املرنة واخلشنة بشكل معقد مع ذات األطراف 

الدولية واإلقليمية الفاعلة جيعل تلك التهديدات واملخاطر واقعية.

سياسة ترامب 
الخارجية بني القوة 

املرنة والخشنة

د. علي فارس حميد

د. احمد عدنان امليالي 

د. جاسم يونس الحريري 
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عقود يف خط  منذ  العراقي  االقتصاد  يسري 
تنموي ملتوي ناجم عن االعتماد املفرط على 
النفط وضعف االدارة االقتصادية يف توظيف 
املـــوارد والــطــاقــات البشرية، واالخنـــراط يف 
االمــكــانــيــة  هـــدر  مــن  زادت  اقليمية  حـــروب 
التنمية  الــبــلــد يف حتــقــيــق  فـــرص  وضــيــعــت 
والعدالة والرفاه. ونتيجة االزمة املالية تسعى 
سياسات  انتهاج  اىل  ســنــوات  منذ  احلكومة 
والتكيف مع اهلبوط احلاد يف  اصالح نوعية 
االيرادات النفطية عرب اعادة هيكلة االقتصاد 
الناتج احمللي  وتنويع القطاعات املساهمة يف 
الي  احلــادة  املالية  االزمــة  لتجاوز  االمجالي 
مير بها البلد وحتقيق منو اقتصادي مستدام 
النفط  اســواق  يف  االسعار  تقلبات  عن  بعيدا 
إطالق  مؤخرًا  مت  السياق،  هذا  العاملية.  يف 
خطة التنمية الوطنية )2018-2022( بالتعاون 
وتكتسب  اإلمنائي.  املتحدة  األمم  برنامج  مع 
اخلطة اجلديدة اهمية بالغة نظرا النطالقها 
االقتصاد  يعيشه  جديد  اقتصادي  واقــع  من 
دون  اىل  النفط  اسعار  انهيار  بعد  العراقي 
الي  اخلطرية  االمنية  والتحديات  النصف، 
من  عليها  ترتب  ومــا  داعــش  احــتــالل  خلفها 
تكاليف مادية وانسانية باهظة زادت من عمق 
االزمة االقتصادية واملالية يف البلد. وال شك 
بان التخطيط االقتصادي ميثل اطار منهجي 
االقتصادي  االصــالح  برامج  كافة  يستوعب 
اقتصادية  لتنمية  ويــؤســس  البلد  يف  واملــالــي 

مــســتــدامــة حتــقــق االهـــــــداف االقــتــصــاديــة 
ومعاجلة  رصد  ينبغي  ذلك  مع  واالجتماعية. 
اخلطط  بها  مرت  الي  والتحديات  االخطاء 
عانت  فــقــد  الـــعـــراق،  يف  الــســابــقــة  التنموية 
 )2014-2010( االوىل  الــتــنــمــويــة  اخلــطــة 
 )2017-2013( الــثــانــيــة  الــتــنــمــويــة  واخلــطــة 
حتقق  اعاقت  الــي  التحديات  من  مجلة  من 
االهــــــداف املــرســومــة وضــيــعــت ســـنـــوات من 
التنمية ومليارات الدوالرات النفطية املتدفقة 
أبرز  النفط. وميكن حتديد  اسعار  فورة  ابان 
تــلــك الــتــحــديــات مبــا يــلــي: 1- تــأخــر اقـــرار 
 -2 األوىل.  التنمية  خلطة  العامة  املــوازنــات 
للمشروعات  البريوقراطية  االجــراءات  كثرة 
احلكومية واملتمثلة باإلدراج واإلعالن واإلحالة 
هلذه  واملــاديــة  املــالــيــة  التنفيذ  نسب  اضــعــف 
املشروعات. 3- غياب االطار القانوني الالزم 
لتنفيذ اخلطط التنموية يف العراق. 4- ال يعود 
االخفاق التنموي يف العراق، يف الغالب، اىل 
قصور اجلانب التنظريي والتخطيطي، وامنا 
يرتكز بشكل اساس بقصور اجلانب التنفيذي. 
االقتصادية  املــؤســســات  تعمد  مــا  غالبا   -5
تفوق  وطــمــوحــات  اهـــداف  وضــع  اىل  املعنية 
التدهور  ان  املتوفرة.  املادية  الواقع واملمكنات 
وضعف  العاملية  النفط  اســعــار  يف  املستمر 
عهدها  لسابق  االسعار  عودة  حول  التوقعات 
العراق  االقتصادية يف  للسياسة  يتيح فرصة 
ألخــذ دورهــا املــأمــول يف تصحيح االحنــراف 

النفطية  املــوارد  الــذي صاحب وفــرة  التنموي 
وعــزز  اهليكلية  االخـــتـــالالت  عــمــق  مــن  وزاد 
من احادية االقتصاد الوطين. وينبغي لصناع 
رسم  املعنية  االقتصادية  واملؤسسات  القرار 
مع  للتكيف  ومــرنــة  تفصيلية  طــريــق  خــارطــة 
يعاني  الــي  املتعددة  االقتصادية  الصدمات 
فعالة  آلــيــات  تــوفــري  على  فضال  البلد  منها 
للتنفيذ والرقابة. ويف السياق العام، تستوعب 
معظم   )2022-2018( الثالثة  التنمية  خطة 
االقتصاد  تواجه  الي  االقتصادية  التحديات 
املوارد  كالتحدي االمين وحمدودية  العراقي، 
املالية والعجز يف متويل املشاريع االستثمارية 
والتحديات  االداري  الفساد  ظــاهــرة  وشــيــوع 
املــؤســســاتــيــة. وقـــد مت وضـــع اهـــــداف عــامــة 
العام للخطة منها ترسيخ  وواسعة يف اإلطار 
العام  القطاع  بني  والشراكة  الرشيد  احلكم 
مالئمة  اســتــثــمــاريــة  بيئة  ــوفــري  وت واخلــــاص 
واصـــالح الــنــظــام املــصــريف وتــبــين سياسات 
التنمية املستدامة ومحاية البيئة وتامني حقوق 
االجيال املقبلة فضال على التمكني اجملتمعي 
اىل  االشــارة  ذلك جتدر  مع  الفرص.  وتكافؤ 
اجلديدة  التنموية  اخلطة  جنــاح  امكانية  ان 
الــعــراقــي وفك  يف اصــالح وتنويع االقــتــصــاد 
الية  اعــتــمــاد  عــلــى  قــائــمــة  بالنفط  االرتـــبـــاط 
اخلطط  رافقت  الي  املشاكل  تعاجل  مناسبة 
السابقة وتستوعب اهم جوانب القصور فيها، 
وخصوصًا املتعلقة مبراحل التنفيذ والرقابة.

النمو املتعرج 
وتحديات 
التخطيط 

االقتصادي يف 
العراق

بواعث األزمة واالستقرار يف االقتصاد القطري
حتى اآلن متكنت قطر من مواجهة التبعات االقتصادية حلصار أشقائها اخلليجيني بفضل النجدة الذي 
تلقتها من تركيا ودول أخرى، لكن ماذا سيحصل إذا طالت األزمة وتعطلت صادرات الغاز الي تعد 

شريان حياة االقتصاد القطري؟
ومتتلك قطر احتياطات مالية واستثمارات أجنبية قد تصل قيمتها إىل حنو 300 مليار دوالر. وطاملا 
بقيت تأثريات األزمة مع األشقاء حمدودة على االقتصاد، فإن بإمكان اإلمارة تعويض اخلسائر وارتفاع 
التكاليف بضخ املزيد من االحتياطات املالية الداعمة يف السوق. غري أن الكارثة ال ميكن جتنبها يف 

حال طالت األزمة بشكل يؤدي إىل استنزف االحتياطات وقطع إمدادات الغاز ولو بشكل جزئي. 
ويف الشأن املالي واملصريف ذكر مصرفيون ببنوك جتارية يف قطر إن صندوق الثروة السيادي القطري 
ضخ إيداعات دوالرية يف بعض البنوك احمللية كإجراء احرتازي بعد أن قطعت السعودية ودول عربية 
الودائع  إمجالي  يكون  أن  املعتقد  من  إن  الدوحة،  مع  النقل  وخطوط  الدبلوماسية  العالقات  أخــرى 
اجلديدة الي ضخها جهاز قطر لالستثمار يف النظام املصريف بنهاية األسبوع املاضي قد بلغ عدة 

مليارات من الدوالرات. 
وباتت البنوك القطرية تعتمد على التمويل األجنيب خالل السنوات القليلة املاضية الي شهدت منوا 
اقتصاديا قويا. وزادت االلتزامات األجنبية للبنوك إىل 451 مليار ريال )124 مليار دوالر( يف مارس 

للمال  التنفيذي ملركز قطر  الرئيس  وكان يوسف اجليدة  بنهاية 2015،  ريال  مليارات  آذار من 310 
مليار  بنحو 18  ودائع  لديها  والبحرين  املتحدة  العربية  واإلمــارات  السعودية  إن مؤسسات من  صرح 
دوالر يف البنوك القطرية تستحق يف غضون شهرين، ولدى املركز بنيته التحتية القانونية والتنظيمية 
والضريبية والتجارية اخلاصة، ومينح تراخيص للشركات األجنبية تستثنيها من قوانني امللكية احمللية، 
بقيمة حنو 34,5 مليار دوالر ويعتقد أن جهاز قطر  املركزي صايف احتياطيات أجنبية  البنك  ولدى 
لالستثمار ميلك أصوال سائلة تزيد قيمتها على 200 مليار دوالر، ومن ثم فإن قطر تبدو غري معرضة 

خلطر نفاد املال الالزم حلماية نظامها املصريف.
وميلك جهاز قطر لالستثمار حصصا يف بنوك قطرية من بينها 50 باملئة يف بنك قطر الوطين، أكرب 
بنوك البالد، وحصة تبلغ 16,9 يف املئة من مصرف قطر اإلسالمي، أكرب مصرف متوافق مع الشريعة 
من حيث حجم األصول، وحترك الريال القطري، املربوط عند مستوى 3,64 ريال للدوالر األمريكي، 
ليبتعد قليال عن مستوى الربط منذ بدأت األزمة الدبلوماسية يف اخلامس من يونيو حزيران، وتسعره 
البنوك اخلارجية حاليا عند حنو 3,67 ريال للدوالر، وإن البنك املركزي مل يصدر أي حتذيرات حمددة 
للبنوك بشأن املضاربة على إلغاء الربط لكنه ملتزم بربط العملة وإن املؤسسات الوحيدة الي تضارب 

يف سوق النقد األجنيب هي صناديق حتوط وبعض املستثمرين الدوليني اآلخرين.

إن مجيع البلدان الي تعتمد على مورد واحد أو موارد حمدودة تهتم مبسألة 
التنوع االقتصادي وذلك لأهمية الي حيققها لتلك االقتصادات، إذ إن بقاء 
االقتصادات أحادية اجلانب جيعلها عرضة للتقلبات واملخاطر الي تصيب 

تلك املوارد احملدودة أو املورد الواحد.
اقتصاداتها  أحادية  من  النفطية  البلدان  أغلب  تعاني  احلاضر  الوقت  يف 
وذلك العتمادها على مورد واحد وهو النفط ويف بعض األحيان يضاف له 
تصيب  الي  للتقلبات  اقتصاداتها عرضة  ما جيعل  أو غريها، هذا  الغاز 
أسعار النفط، فمجرد اهتزاز أسعار النفط ألسباب اقتصادية أو سياسية 
التحكم  من  احمللية  اإلدارة  قــدرة  عــدم  إىل  إضافة  أو غريها،  طبيعية  أو 
البلدان  ألغلب  واإلنتاجية  اإلداريـــة  األجــهــزة  تصلب  عن  فضاًل  بأسعاره، 

النفطية، هذه العوامل وغريها ستدفع إىل تدهور االقتصاد.
 إن حتويل املواد اخلام إىل منتجات نفطية سيفضي إىل أمرين يسهمان يف 

حتقيق التنوع االقتصادي، وهما:
* حتقيق موارد كبرية.

* حتويل املواد اخلام إىل منتجات نفطية.
لتلك  بالنسبة  األحادية  لالقتصادات  االقتصادي  التنوع  حتقيق  أجل  ومن 

البلدان البد من املرور بثالث مراحل وميكن توضيحها كما يأتي:
املرحلة النفطية يف هذه املرحلة ال ميكن حتقيق التنوع االقتصادي بشكل 
الرئيس جلميع  املمول  يبقى هو  بل  النفط  االعتماد على  دون  مفاجئ من 
األنشطة االقتصادية، إذ ال ميكن هلذه األنشطة أن تستمر أو حتافظ على 
مفاجئ  بشكل  هلا  الرئيس  املمول  قطع  حــال  تقدير يف  أقــل  على  موقعها 

واالعتماد على الضرائب بشكل مفاجئ.
النفط-الضريبة يف هذه املرحلة نكون قد حققنا أوعية  املرحلة املشرتكة 
ضريبة جيدة نوعا ما وذلك من خالل توجيه اإليــرادات النفطية الي مت 
أدى إىل  ما  االقتصادية هذا  القطاعات  األوىل حنو  املرحلة  توفريها يف 
خلق فرص عمل ودخول وأرباح تساعد على فرض الضرائب بشكل تدرجيي 
وأكثر من نسبتها الي مت فرضها يف املرحلة األوىل، على أن تأخذ بعني 

االعتبار إن األنشطة يف طور التطور والتقدم يف مسريتها اإلنتاجية.
فيها  االستثمارية  املشاريع  بلغت  الي  املرحلة  هذا  يف  الضريبية  املرحلة 
واسعة  ضريبة  قــاعــدة  ولديها  األربـــاح  أعلى  وحققت  القصوى  مراحلها 
تشجع على فرض الضرائب الي تعوض اإليرادات النفطية الي كانت تعد 
أن  أي  االقتصادية،  واألنشطة  للموازنة  األوىل  املرحلة  الرئيس يف  املمول 
الزراعة والصناعة والتجارة والسياحة والكهرباء والنقل وغريها أصبحت 
فّعالة لديها القدرة على متويل نفقات الدولة مع االعتماد على النفط بشكل 
حمدود مع االستعانة به يف أوقات األزمات الي تصيب االقتصاد وادخاره 
لأجيال الالحقة عرب الصناديق السيادية الي أنشأتها الكثري من الدول 
النفطية وأبرزها النرويج، لتحقيق العدالة االجتماعية بني األجيال احلالية 

من ناحية واألجيال الالحقة من ناحية أخرى.

مراحل التنوع االقتصادي 
لالقتصادات األحادية

إيهاب علي النواب 

اقتصاد وتنمية

حامد الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية

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



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

7
www.annabaa.org العدد الثالثون - آب  2017 - ذو القعدة 1438هـ

الــواقــعــيــة تقتضي االنــطــالق مــن ســوق 
ـــاره لــلــنــظــر يف  ــنــفــط وتـــوقـــعـــات اســـع ال
للعراق،  واالقــتــصــادي  املــالــي  املستقبل 
عــن مصادر  اجلــاد  البحث  ينبغي  وكــان 
منذ  النفط  ســوق  خـــارج  مــن  لالنتعاش 

انتكاسة السعر عام 2008.
ألقرب  اوبــك  سلة  نفط  سعر  بقي  لقد 
للربميل بني  و54  دوالر صحيح بني 49 
مطلع الشهر االخري من عام 2016 وشهر 
مايس من عام 2017. وبنّي تقرير سوق 
ان  اوبــك  ملنظمة  مــايــس،  شهر  النفط، 
انتاج دوهلا من النفط اخلام قد اخنفض 
للفصل  يوميا  من 33,124 مليون برميل 
االخري من عام 2016 اىل 31,732 مليون 
برميل يوميا يف نيسان عام 2017. وبهذا 
يكون الفائض قد اختفى باملعدل ويعمل 
السوق عند التوازن، بعدما كان العرض 
يتجاوز الطلب مبقدار 1,8 مليون برميل 
يوميا باملتوسط تقريبا عام 2015. وكان 
البنك الدولي يف نيسان توقع 55 دوالر 
للعام  دوالر  و60  ــعــام  ال هـــذا  لــلــربمــيــل 
النقد  صندوق  تقرير  ويتضمن  الــقــادم. 
الــدولــي حــول الــشــرق االوســـط ومشــال 
يوم 17 من مايس  الذي صدر  افريقيا، 
هذا العام، حتذيرا من احتمال استمرار 

تذبذب االسعار ضمن مدياتها احلالية.
وال يستبعد تعرض السعر لضغوط كاحبة 
إذا ما توسعت الواليات املتحدة االمريكية 

واالنتاج  التقليدي  النفط غري  انتاج  يف 
من خارج اوبك عموما. بل ان دوام التزام 
دول منظمة اوبك بتقييد االنتاج يشوبه 
عــدم تــأكــد، كما ان اســتــمــرار االلــتــزام 
النفطي  انتاجه  ــادة  زي من  الــعــراق  مينع 
وإذا  عــام 2018.  نهاية  وصــادراتــه حتى 
االتفاق رمبا  املنظمة عن  ما ختلت دول 
يتدهور السعر كثريا ألن الزيادة السنوية 
يف الطلب على النفط ليست كبرية وعلى 
سبيل املثال يف عام 2017 ال تزيد على 
1,270 مليون برميل يف اليوم وهي أدنى 
من طاقات االستخراج الفائضة ناهيك 

عن زيادتها احملتملة.
كما ان الوظيفة املزدوجة للمورد النفطي، 
اي متويل االنفاق احلكومي واملدفوعات 
مـــن جـــهـــة، وألن االنـــفـــاق  اخلـــارجـــيـــة، 
احلكومي هو احملرك الرئيسي للنشاط 
ــصــادي الــكــلــي، مــن جــهــة اخـــرى،  االقــت
واملالية  االقتصادية  االدارة  مهمة  جتعل 
يف العراق صعبة يف ظل حمدودية املورد 
النفطي. ألن املسألة ال تنتهي عند تدبري 
من قروض  نفطية،  مــوارد حملية، غري 
أكرب،  حكومي  إنفاق  لتمويل  وضــرائــب 
بل اخلوف من زيادة الطلب على العملة 
احلكومي،  االنفاق  ارتفاع  عند  االجنبية 
باإلنفاق  احملفز  الكلي  الطلب  وبالتالي، 

احلكومي.
التمكن  عــدم  املشكلة  اىل  يضيف  وممــا 

مـــن إنـــعـــاش االقـــتـــصـــاد غـــري الــنــفــطــي 
واالنفاق  النفط  باستقالل عن صادرات 
ـــت عــلــيــه جتــربــة  احلــكــومــي وهـــو مـــا دل
والسنتني االخريتني، ما دامت  احلصار 
برامج  وادارة  الكلي  االقتصاد  سياسات 

االستثمار حتكمها البنية القائمة.
مثة بيئة تفكري وامناط سلوك تضافرت 
عــنــاصــرهــا ملــنــع الــنــهــوض االقــتــصــادي، 
تكّرس  العراق  العام يف  الرأي  وصناعة 
هذه البيئة، فقد اختزلت مساحة الوعي 
عن قصد واصرار وعّودت املتلقي النفور 
وحماولة  احلقيقة  عن  البحث  عناء  من 
تشخيص االمكانات يف املوارد والعالقات 
للفعل  املوضوعية  واحملــركــات  السببية 
العراقي  االنسان  البشري، وشحذ همة 
لصناعة  واالبــداع  املنتج  بالعمل  للكفاح 

مستقبل أفضل.
العقبة امام االصالح ان العقل الرمسي، 
مثل  ويتذمر  يشكو  واالداري،  السياسي 
يذعن ألطر  انه  يصدق  وال  الناس  بقية 
جزء  هي  واالدارة  االقتصاد  يف  نظرية 

من املشكلة.
 ومن املستبعد اخلروج من املأزق ضمن 
بل  واملــبــادرات،  للتفكري  احلالي  النسق 
بديلة  مــقــرتحــات  عــلــى  االنــفــتــاح  يتعني 
تستند اىل فهم آخر يغاير املألوف لدى 
اوســـاط الــقــرار االقــتــصــادي واملــالــي يف 

العراق.

املشكلة املالية
 وتحريك االقتصاد 

يف العراق

الحكومة العراقية وحق الجميع بالتنمية البشرية
ليس خافيا ما متر به الدولة العراقية حكومًة وشعبًا من اوضاع صعبة اقل ما توصف به انها مربكة 
وسلبية جدا مل تشهدها الدولة العراقية منذ تأسيسها. ونتج عن تلك االوضاع الكثري من التحديات. 
هذه االوضاع املربكة والسلبية انفجرت بعد تراكم االخطاء واالزمات الي اعتمد يف مواجهتها اسلوب 

الرتحيل واهلروب منها اىل االمام.
ومصاديق ذلك التفجر هو ما حل بالعراق من ازمات امنية متثلت بسيطرة التنظيمات االرهابية على 
مالية  ادارة  ازمة  عنها  الي جنم  االقتصادية  السياسات  املرتاكم يف  اهليكلي  واخللل  واسعة،  مناطق 
ترافقت مع تزايد االنفاق العسكري، فضال عن تردي خدمات التعليم والصحة ومضاعفاتهما من تعاظم 

طبقة الفئات املهمشة واملغيبة. 
اليوم وقد قاربت حلظات حتقيق االنتصار العسكري على داعش االرهابي، يصبح لزاما التنبيه اىل 
احد اهم التحديات الي ستربز اىل السطح وهو حتدي االرتقاء مبؤشرات التنمية البشرية لدى الفئات 
املهمشة لتهيئة بيئة مناسبة طاردة للتطرف والعنف. والخيفى ان هذه الفئة كبرية يف العراق ومنتشرة 
على نطاق واسع والتكاد حمافظة من حمافظات البالد ختلو منها وهي فئات مغيبة وغاب االهتمام بها.
 Human Development Index وضع التقرير العراق يف املرتبة 121 يف مؤشر التنمية البشرية

HDI(( وهو يف مرتبة متدنية باملقارنة مع حميطه االقليمي على اقل تقدير.

وهنا باإلمكان االستفادة من االهتمام الدولي -من حكومات ومنظمات دولية– مبوضوع مؤشرات التنمية 
عبارة   2016 لعام  البشرية  التنمية  تقرير  عليها  اطلق  والي  املهمشة  الفئات  لدى  والسيما  البشرية 
“االفراد الذي تركوا خارج مؤشرات التنمية” فالتقرير يطرح عدد من االفكار ميكن االفادة منها يف 

وضع السياسات العامة املقبلة يف مرحلة مابعد داعش.
صدر تقرير التنمية البشرية لعام 2016 عن برنامج االمم املتحدة االمنائي بعنوان “التنمية البشرية 
للجميع”. ال بأس ان نشري ان التنمية البشرية هي عملية توسيع خيارات الناس. والتنمية البشرية هي 
هدف، لذلك هي نتائج وعملية على حد سواء. تقتضي التنمية البشرية وجوب ان يكون لأفراد مجيعا 
تأثري يف الفعاليات والشؤون الي تشكل حياتهم. ويف كل ذلك، فان النمو االقتصادي هو الوسيلة املهمة 

للتنمية البشرية لكن ليس غاية وحتقيقِه اليعين النهاية.
يدمج مؤشر التنمية البشرية Human Development Index )HDI( لعام 2016 ثالثة ابعاد 
اساسية للتنمية البشرية: االول، العمر املتوقع عند الوالدة Life expectancy at birth تعكس القدرة 
على ان يعيش الفرد حياة طويلة وصحية. الثاني، متوسط سنوات الدراسة والسنوات املتوقعة من التعليم 
وهي تعكس القدرة على اكتساب املعرفة. الثالث، الدخل القومي اإلمجالي للفرد ويعكس القدرة على 

حتقيق مستوى الئق من املعيشة.

املال عنصر شديد االهمية ملا يلعبه من دور يف حياة االنسان، ال ميكن 
ختيل حياة متوازنة امنة ومستقرة دون وجود عنصر مهم اال و هو املال، 
حساب  او  قياس  وكوحدة  التجاري  للتبادل  كوسيط  املــال  اهمية  تتمثل 
ألسعار السلع واخلدمات و للمال دور حموري باحلياة االقتصادية، ومن 
و االجهزة احلديثة  العسكرية  املعدات  خالله تستطيع احلكومات شراء 
لذلك  بها،  احملدقة  االخــطــار  نفسها ضد  عن  الــدفــاع  من  الــي متكنها 
فمعظم  الناس،  اهتمامات  كبري من  احلياة على جزء  املــال يف  يستحوذ 
االحتياجات  تلبية  و  شــراء  يف  املهمة  الوسيلة  هــذه  يستخدمون  الناس 
الضرورية يف احلياة، فاملال هو عصب احلياة االقتصادية قدميا و حديثا.
الوحدة النقدية االصغر تعد هي اساس النقد وتتكون من مجيع العمالت 
الورقية واملعدنية الي يدير بها عامة الناس امورهم من بيع وشراء اليومية، 
ادى التوسع يف استخدام بطاقات السحب )االئتمان( اىل ختفيض احلجم 
النسيب للعمالت الورقية والنقدية، هلذا السبب زاد االهتمام بالوحدات 
االوسع من النقد أي الودائع االقل سيولة الي ميكن الوصول اليها بسهولة 

والي تدخل يف نطاق حسابات املدخرات.
الطلب للمال أي عرض املال يكون ذلك نتيجة ان يزيد كم النقد من قبل 
البنك املركزي يف االقتصاد اذا رغب يف ذلك بطباعة العمالت الورقية 
او بسك العمالت املعدنية، ان احلكومات والبنك املركزي ليست املصدر 
النقد  مــن  العديدة  االنـــواع  اىل  تطرقنا  عندما  النقد،  لعرض  الوحيد 
توصلنا اىل امكانية االحتفاظ به بصور عمالت ورقية ومعدنية ملموسة 
او صور حسابات مصرفية الكرتونية وميكن للحسابات املصرفية زيادتها 
وتوسيعها وهنا نناقش كيفية احلصول على املال من قبل البنوك، ويكون 
والشركات، فقد كانت  االفــراد  للودائع من  البنوك  تلقي  ذلك من خالل 
خالل  من  تعلمت  احلديثة  البنوك  امــا  الذهب  ايــداعــات  تتلقى  البنوك 
خرباتها السابقة و ادارتها اجليدة انه ال يودع شخص ما امــوااًل بها ثم 

يرغب يف ان يسرتدها بشكل تام يف نفس الوقت.
جيوبنا  يف  الي حنملها  املعدنية  او  الورقية  العمالت  املــال جمرد  ليس 
ان  اقــتــصــادي ميكن  املــال يف أي نظام  وكــم  مــكــان،  كــل  بها يف  ونتجول 
التضخم  الفوائد وعلى نشاط االقتصادي  يؤثر بصورة كبرية يف اسعار 
الي  العواقب  فأن  االئتمان  ازمــة  اثناء  كما حدث  املــال  ينضب  وعندما 
تنتظر النظام االقتصادي البد ان تكون وخيمة، و ان املال جيعل العامل 
على  ايضا  ذلك  ينابيعه فسينطبق  ما جفت  واذا  يف صــريورة مستمرة، 

النشاط االقتصادي.
 خالل السنوات القادمة سوف تعمل احلكومات يف كل احناء العامل على 
ملنع  املصرفية  ونظمها  االقتصادية  سياستها  ادارة  يف  طريقتها  تغيري 

حدوث ازمات مالية واقتصادية مستقبال.

ماهو 
املال؟

د. احمد ابريهي علي 

اقتصاد وتنمية

د. حسني السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية

ندى علي 
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ترجماتترجمات

برلني - يواجه قطاع الزراعة الصناعية منذ 
الي  املمارسات  عن  انتقادات  طويلة  فــرتة 
تسهم يف تغري املناخ والتدمري البيئي والفقر 
يف املناطق الريفية. ومع ذلك، مل يقم القطاع 
أو  واالستدامة،  لتحسني اجلودة  بأي جهود 
ليس  وهـــذا  االجــتــمــاعــيــة.  الــعــدالــة  لتعزيز 
أكــثــر من  وجـــود  مــن  الــرغــم  فعلى  مفاجئا. 
570 مليون مزارع وسبعة مليار مستهلك يف 
مجيع أحنــاء العامل، فــإن عــددا قليال فقط 
من الشركات يسيطر على سلسلة الوحدات 
احلقل  مــن   - العاملية  الــزراعــيــة  الصناعية 
إىل املتجر. وعــالوة على ذلــك، فــإن تركيز 
السوق يف قطاع الزراعة آخذ يف االزديــاد، 
وذلك بسبب ارتفاع الطلب على املواد اخلام 
الــزراعــيــة الــالزمــة يف األغــذيــة واألعـــالف 
احلـــيـــوانـــيـــة وإنــــتــــاج الـــطـــاقـــة. مـــع األخـــذ 
والكيماويات  الــبــذور  قــطــاع  االعــتــبــار  بعني 
الزراعية، حيث يعمل باير، ثاني أكرب منتج 
ملبيدات اآلفات يف العامل، على كسب حصة 
مونسانتو، أكرب منتج للبذور، مببلغ 66 مليار 
يورو )74 مليار دوالر(. إذا وافقت الواليات 
املتحدة واالحتاد األوروبي على الصفقة، كما 
يبدو من املرجح، فإن ثالث تكتالت فقط - 
تشيمشينا- و  داو-دوبونت  باير-مونسانتو، 
على  السيطرة  مــن  ستتمكن   - سينجينتا 
والسوق  العاملية  الــبــذور  من   %60 من  أكثر 
الفرصة  تكمن  واليوم  الزراعية.   الكيماوية 

الــغــذائــيــة يف  للشركات  الــواعــدة  اجلــديــدة 
العملية  هذه  تزال  ال  الزراعة.  قطاع  رقمنة 
زمخا،  تكتسب  لكنها  األوىل،  مراحلها  يف 
وستغطي يف النهاية مجيع جماالت اإلنتاج. 
يف وقت قريب جدا، سوف تتوىل الطائرات 
وسيتم  ــدات؛  ــي ــب امل رش  مهمة  طــيــار  بـــدون 
لتتبع  اســتــشــعــار  بــأجــهــزة  املــواشــي  جتهيز 
وحصص  احلــركــة  وأمنـــاط  احلليب  كميات 
التكنولوجيات  هــذه  فوائد  ولــزيــادة  العلف. 
ـــي تهيمن  ــشــركــات ال بــــدأت ال ـــدة،  اجلـــدي
تتعاون  والسوق  اإلنتاج  سلسلة  على  بالفعل 
جــون  شــركــات  أصــبــحــت  وقـــد  بينها.  فيما 
متحالفة.  قــوات  اآلن  ومونسانتوس  ديريس 
“البيانات الكبرية”  التقاء الرتبة و  من شأن 
اجلــديــدة،  الــزراعــيــة  والــتــقــنــيــات  للطقس، 
والبذور املعدلة وراثيا، والتطورات اجلديدة 
الكيمياء أن تساعد هذه الشركات على  يف 
املستقبل  هــذا  أن  حــني  يف  املاللكن  تــوفــري 
احملتمل يبشر باخلري لبعض أكرب الشركات 
البيئية  املــشــاكــل  يــرتك  أنــه  إال  ــعــامل،  ال يف 
الصناعية  بالزراعة  املرتبطة  واالجتماعية 
والســيــمــا يف  املـــزارعـــني،  حـــل. معظم  دون 
اجلـــنـــوب الـــعـــاملـــي، لـــن يــتــمــكــنــوا أبـــــدا من 
وسوف  الرقمي.  العصر  آالت  تكلفة  حتمل 
بـ  الرحيل”  أو  “النمو  مقولة  استبدال  يتم 
“الرقمنة أو االختفاء”.  ويف الواقع، فإن نفس 
الروابط  على  تنطبق  السوق  تركيز  مشكلة 

األخـــرى يف سلسلة اإلنــتــاج والــســوق، مثل 
السوبر ماركت.  الزراعيني وحمالت  التجار 
يتم  األغذية مل  أن جتهيز  من  الرغم  وعلى 
توحيده بعد على نطاق عاملي، إال أن شركات 
ونستلي  ومونديليز  ودانـــون  يونيليفر  مثل 
اإلقــلــيــمــي.  املــســتــوى  عــلــى  تهيمن  تــــزال  ال 
التجارة هذا  أن منــوذج  إال  أنه مربح،  رغم 
والسكري،  بالسمنة،  وثيقا  ارتباطا  يرتبط 
وغريها من األمــراض املزمنة. واألســوأ من 
ذلك أن شركات األغذية تستفيد أيضا من 
عنها  مسؤولة  تكون  الي  األمــراض  انتشار 
املصنعة  األغذية  تسويق  طريق  عن  جزئيا 
“الصحية” املخصبة بالربوتني والفيتامينات 
الذهنية.   3 أوميغا  وأمحــاض  والربوبيوتيك 
قوة  الــشــركــات  حتتكر  نفسه،  الــوقــت  ويف 
السوق على حساب القوى العاملة يف أسفل 
السلسلة: املزارعون والعمال. وتضمن معايري 
احلق  العمال  الدولية جلميع  العمل  منظمة 
القسري وعمل  العمل  التنظيم، وحتظر  يف 
األطـــفـــال والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري والــنــوعــي. 
الذين  العامل  سكان  نصف  أن  جند  واليوم، 
ــغ عـــددهـــم 800  ــال ــب ــون مـــن اجلــــوع ال ــان ــع ي
مليون نسمة هم صغار املزارعني والعاملني 
يتحسن  ولــن  الــزراعــي.  بالقطاع  املتصلني 
القليلة  الشركات  إذا أصبحت هذه  وضعهم 
هذا  على  بالفعل  وتسيطر  قــوة  أكثر  العدد 

القطاع.

صعود بارونات 
الغذاء

استفتاء 25 أيلول يف كردستان وإقامة دولة مستقلة
الرّد السريع هو كال. إذ حتى لو مّت إجراء االستفتاء وأّيدت النتيجة االستقالل، لن تسمح الديناميكيات 
االنفصالية حتى مستقبل منظور.  أجندتها  بأن متضي قدمًا يف  إقليم كردستان  اإلقليمية حلكومة 
كردية  دولة  إقامة  يعارضون  األكــراد  غري  العراقيون  السكان  وكذلك  اإلقليمية  القوى  من  فالعديد 
مستقلة. واحلال نفسه كذلك بالنسبة إىل تركيا، الي تتمتع بعالقات متينة للغاية مع قيادة حكومة 
يعد االستقالل  الوقت، ومل  تغرّيت بشكل ملحوظ مع  الرتكية  السياسة  أن  إقليم كردستان. صحيح 
الكردي خطًا أمحر بالنسبة إىل أنقرة، لكن الصحيح أيضًا هو أن مثل هذا التطّور قمني بأن يثري 
املزيد من الالاستقرار يف املنطقة. كما أنها تشعر بالقلق إزاء وضع األراضي املتنازع عليها فى العراق، 

وعلى رأسها كركوك.
كان الرئيس الكردي مسعود بارزاني خيطط إلجراء استفتاء قبل ثالث سنوات، لكن يف ذلك احلني 
هاجم تنظيم الدولة اإلسالمية إقليم كردستان، ما أّدى إىل تأجيله. لذا، وعلى الرغم من انتهاء واليته 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  الرئاسي بسبب كونه  بارزاني احتفاظه مبنصبه  بّرر  العام 2015،  يف 

الكردية يف املعركة ضد الدولة اإلسالمية.
العام 2015، ألنهم كانوا حباجة إىل األكــراد وإىل وجود  التنحي يف  حينها، مل جيربه الغرب على 
عن  بعيدًا  الغالب  يف  التنظيم  دحر  مّت  أن  وبعد  اآلن  أما  اإلسالمية.  الدولة  فّعالة حملاربة  حكومة 

اخلطوط األمامية الكردية ونشر القوات العراقية مكانه، وبعد أن سيطر األكراد على أكثر من 90 يف 
املئة من األراضي املتنازع عليها يف العراق.  يضع االستفتاء الناخبني، السيما منهم األكراد الشباب، 
يف موقف عسري: فالتصويت ضد االستقالل هو مبثابة خيانة لنضال مستمر منذ عقود من أجل إقامة 
دولة كردية مستقلة. ويف الوقت نفسه، التصويت لصاحل االستقالل يعين منح دعم ألمراء فيه للوضع 

القائم وللقادة الذين ميّثلونه والذين اقرتحوا إجراء االستفتاء.
إذ قد يتمّكن االستفتاء من حتقيق التطّلعات احلقيقية جليل أقدم من األكراد الذين عانوا األمّرين 
الشباب مع مــرياث من  األكــراد  أنهم يرتكون جياًل من  بيد  تارخييا.  إرثــاً  أن خيّلفوا  اآلن  ويريدون 
شخصية،  شبكات  سيطرة  إىل  خاضعة  ضعيفة  ومؤسسات  امُلنجزة،  غري  السياسية  اإلصالحات 

وعالقات عدائية مع اجلوار. لذلك.
 فهم غري قادرين على بناء وحتقيق حلم الدولة املستقلة. واآلن، سواء حتّول إقليم كردستان إىل دولة 

ذات سيادة بالكامل أم ال.
بالوعود  العامل الي تتمّثل  يواجه جيل األلفية من األكــراد مشاكل مماثلة لنظرائه يف مجيع أحناء 
اجملّردة ملؤسسة سياسية تتخّبط هي نفسها يف األزمات، وتقّدم ضمانات للمستقبل فيما هي ترتك 

الشباب جيهدون ويعانون من عيوب وقصور اجليل السابق.

العاطفة اجليوسياسية  هرَر مثلث جديد من  ــ يف اآلونة األخــرية، ظرَ باريس 
بأنها أرفع مقاما من  العظمى عن الشعور  أوروبــا: فقد كرَفَّت بريطانيا  يف 
والسؤال  أملانيا.  من  مقاما  أقل  بأنها  الشعور  وتوقفت فرنسا عن  فرنسا، 
اآلن هو ما إذا كان هذا التحول العاطفي كفيال بإعادة ترتيب موازين القوى 
، يف نهاية املطاف. الواقع أن التطورات اجلارية حاليا  يف أوروبا، ورمبا العاملرَ
يف بريطانيا وفرنسا حامسة. ويبقى أن نرى كيف قد يصلح الربيطانيون 
االحتــاد  من  اخلــروج  مستنقع  خــالل  من  بأنفسهم  يلحقونه  الــذي  الضرر 
األوروبي. ولكن حتى يف حني تتواصل هذه الشكوك، ينخرط كل من البلدين 
يف حتول عاطفي جمموعه ِصفرا، ومن املستحيل جتاهله. ففي املاضي كان 
املسافر من باريس إىل لندن يستشعر بسهولة الفارق بني املدينتني. فكانت 
عاصمة  بوصفها  ذاتها  بتأكيد  وتفخر  والنشاط،  بالدينامية  تتفجر  لندن 

العاملرَ للتعددية الثقافية.  
ويف فرنسا، على النقيض من ذلك، يستشعر املرء طاقة جديدة وإجيابية. 
الشعب  تأييد  يف  انعكس  مــا  وهــو  أفــضــل،  مستقبل  يف  األمـــل  عــاد  فقد 
الفرنسي الساحق لطلب باريس استضافة األلعاب األوليمبية الصيفية يف 
ت مدينة لندن  عام 2024. قبل 12 عاما، يف يوليو/متوز 2005، عندما ُمِنحرَ
امتياز تنظيم األلعاب األوليمبية الصيفية يف عام 2012، ساعدت استضافة 
األلعاب، الي متثل رمزا عامليا للتوقعات اإلجيابية، يف رفع الروح املعنوية 
الوزراء  رئيسة  رهان  وفشل  ماكرون،  فنتيجة النتخاب  املتحدة.  اململكة  يف 
الربيطانية ترييزا ماي على متكينها بفضل االنتخابات العامة املبكرة الي 
دعت إليها يف وقت سابق من هذا الشهر من التفاوض على اخلــروج من 
االحتاد األوروبــي من موقع قوة، بات تأثري فرنسا على اجتاه أوروبــا اآلن 

أقوى كثريا من تأثري بريطانيا. 
وتود إيطاليا لو حتل حمل اململكة املتحدة يف الثالثي األقوى يف أوروبا. ولكن 
يتعني على إيطاليا أن ترتب أمورها يف الداخل أوال. ومن الواضح أن رئيس 
الوزراء السابق ماتيو رينزي، الذي حياول العودة إىل القمة، ليس ماكرون 
جاذبية  إىل  يفتقر  فإنه  رينزي،  وطاقات  مواهب  كان حجم  أيًا  اإليطالي. 

ماكرون وقدرته على فهم مجهور الناخبني.
يتعني على األمريكيني أيضا أن يفهموا التحوالت اجلارية يف أوروبا. فقبل 
أحد  البندقية، حث  استضافته مدينة  دولــي  إطــار مؤمتر  أيــام، يف  بضعة 
اجلمهوريني احملافظني األوروبيني على “الكف عن انتقاد إدارة ترمب على 
النتيجة  تكون  “فسوف  يفعلوا،  مل  إن  أنهم  حمــذرا  وأضــاف  النحو”.  هــذا 
وحيدين  ُترترَكوا  أن  تريدون حقا  فهل  كثريا.  أسوأ  نصبح  أن  الوحيدة هي 
مع أملانيا القوية للغاية؟”. قد ال تكون العواطف كافية لتفسري كل احلقائق 
الوطين يف بريطانيا وفرنسا ال ميكن  املــزاج  التحول يف  السياسية. ولكن 

إنكاره، وسوف يلعب دورا متزايد األهمية يف حتديد سياسة أوروبا.

الجغرافيا السياسية 
املتغرية للعاطفة 

األوروبية

كريستني كيمنتس 

مايكل يونغ

دومينيك مويسي
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ترويض ثقافة نيوز كورب السامة

ــفــو 1914  ــي ـــني ســراي ــه ب ــشــب مـــا وجــــه ال
نــكــون أمـــام حلظة  والــدوحــة 2017؟ قــد 
الوريث  باغتيال  مقارنتها  ميكن  تارخيية 
املفرتض لإلمرباطورية النمساوية اجملرية 
الذي أّدى إىل اندالع ما ُيعرف بـ”احلرب 
العظمى”. إال أّن هذه املرة سيقع االشتباك 
احملتمل بني القوة السعودية-اإلماراتية من 

جهة وإيران من جهة أخرى. 
إّن اهلدف األهم للمملكة العربية السعودية 
واإلمــارات العربية املتحدة هو قطر الي 
اخلليج  إمجــاع  طويلة  فــرتة  منذ  خالفت 
الــعــربــي حـــول إيــــران. وقــطــعــت الــريــاض 
وقــائــمــة مـــتـــزايـــدة مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
الغنية  اإلمـــارة  مــع  اإلثــنــني  يــوم  عالقاتها 
أوقفت  أنها  السعودية  أعلنت  كما  بالغاز، 
ــالــرحــالت اجلــويــة الــقــطــريــة،  الــســمــاح ب
السفن  ومنعت  الــربيــة،  احلـــدود  وأغلقت 
مياهها.  العبور يف  من  قطر  املتجهة حنو 
وُيــعــتــرب هـــذا ذريـــعـــًة لــلــحــرب بــكــل معنى 

الكلمة. 
وهــنــاك روايــتــني على األقـــّل حــول كيفية 
وصولنا إىل هنا. فإذا كنت تصّدق حكومة 
قطر، مّت اخرتاق املوقع االلكرتوني لوكالة 
األنباء القطرية الرمسية يف 24 أيار/مايو 
وُنقل خرب مزيف عن األمري متيم بن محد 
وراء عداء  يوجد سبب  “ال  قوله:  ثاني  آل 
تكون  أن  احتمال  وهناك  ــران”.  إلي العرب 

طهران  قبل  من  مدبرة  األوىل  القرصنة 
املناهض إليران يف  املوقف  أزعجها  الي 
القمة الي ُعقدت يف الرياض يف 20 و21 
دونالد  الرئيس  التقى  عندما  أيار/مايو، 
آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان  امللك  تــرامــب 
الــدول  من  العشرات  عن  وممثلني  سعود 
اإلسالمية. ويف 3 حزيران/ يونيو، تعّرض 
الشيخ  البحريين  اخلارجية  وزير  حساب 
ــد بـــن أمحـــد آل خــلــيــفــة عــلــى مــوقــع  خــال
“تويرت” للقرصنة لعدة ساعات يف حادث 
ناشطي  على  مسؤوليته  احلكومة  مّحلت 
املعارضة الشيعية، بداًل من توجيه أصابع 

االتهام إىل إيران. 
ملــؤامــرة  ضحيًة  نفسها  فــرتى  قطر  أّمـــا 
تدبرها الرياض وأبو ظيب، وهما تقليديًا 
على عالقة عدائية مع الدوحة على الرغم 
من العضوية املشرتكة يف »جملس التعاون 
ــريــاض قــطــر، الــي  اخلــلــيــجــي«. وتـــرى ال
تعطي اإلسالم الوهابي دورًا حموريًا على 
غرار اململكة، كجهة مشاغبة يف املنطقة. 
والـــدوحـــة، الـــي تــســمــح لــلــنــســاء بــقــيــادة 
الــســيــارات ولــأجــانــب بــشــرب الــكــحــول، 
تلقي بدورها اللوم على السعوديني لتشويه 

مسعة املذهب الوهابي. 
وعلى الرغم من األزمة الدبلوماسية الي 
فإن   ،2014 عــام  أشهر يف  مثانية  دامــت 
جذور األزمة الراهنة تعود إىل عام 1995، 

بإقالة  عندما قام محد والد األمري متيم 
أباه املستهرت والغائب على حنو متزايد من 
السعودية  واعتربت  الدوحة.  يف  السلطة 
واإلمارات العربية املتحدة انقالب األسرة 
سابقة خطرية لأسر احلاكمة يف اخلليج 

وتآمرت ضّد محد. 
العربية  واإلمـــــارات  الــريــاض  أّن  ويــبــدو 
كمواقع  نواياهما  حسن  تثبتان  املــتــحــدة 
املوجودة اآلن يف  للقوات األمريكية  بديلة 
ليست  مؤهالتهما  أن  بيد  العديد.  قاعدة 
 ،2003 عــام  ففي  تّدعيان.  قد  كما  جيدة 
إىل  األمريكية  الــقــوات  السعودية  دفعت 
اخلــــــروج مـــن “قــــاعــــدة األمـــــري ســلــطــان 
التعامل  الــريــاض  حاولت  حيث  اجلــويــة”، 
أعقاب  يف  فيها  اإلســالمــي  التطرف  مــع 

هجمات 11 أيلول/سبتمرب. 
ومُتثل هذه املواجهة اختبارًا إلدارة ترامب 
قام  فقط،  أسابيع  بضعة  وقبل  اجلديدة. 
ولــي العهد اإلمــاراتــي حممد بن زايــد آل 
لكي  جانبًا  متيم  األمــري  مبزامحة  نهيان 
األمريكي،  الرئيس  ميــني  على  هــو  يكون 
عند التقاط الصور التذكارية يف الرياض. 
واآلن، حتاول السعودية واإلمــارات القيام 
ومن  الدولية.  الساحة  على  نفسه  باألمر 
الشرق  يف  احملتملة  األزمـــات  مجيع  بــني 
األوسط، رمبا مل يتوقع مستشارو ترامب 

هذه األزمة أبدًا.

هل يشعل العزل الدبلوماسي 
لقطر شرارة حرب عظمى جديدة؟

لندن ــ تنصحنا الروائية مايا أجنيلو: “عندما حيدثك شخص ما عن شخصيته، فعليك أن تصدقه منذ 
أول مرة”. وتنطبق نفس النصيحة على الشركات. ولكن برغم أن شركة روبرت مردوخ “نيوز كورب” كانت 
حتدثنا عن نفسها لسنوات، كان كثريون، من أعضاء جمالس اإلدارة إىل القائمني على التنظيم، يسدون 

آذانهم فعليا.
التمييز  رسائل  من  الرغم  فعلى  كــورب.  نيوز  لشركة  تابعة  وهي شركة  نيوز،  فوكس  هنا حالة  ولنتأمل 
العنصري واجلنسي الي كانت السمة األساسية يف تقارير فوكس نيوز وتعليقاتها على األنباء منذ إطالق 
الشبكة يف عام 1996، تطلب األمر أكثر من 20 دعوى قضائية اتهمتها بالتمييز العنصري واجلنسي جللب 

اعرتاف حقيقي باملشكلة.
الواقع أن ثقافة الشركات الي مكنت ايلز ورايلي من التصرف على ذلك النحو كانت واضحة حتى أثناء 
خروجهما. فقد ُأجرِب كل منهما على اخلروج بعد أن حتول إىل مسؤولية ثقيلة. ويف حالة أورايلي، مل 
تتحرك فوكس نيوز إال بعد أن سحب الرعاة إعالناتهم من برناجمه “أورايلي فاكتور” بسبب خوفهم على 

مسعتهم. 
مل يتغري الكثري منذ ذلك الوقت. ففي حني جاء أعضاء جملس اإلدارة وذهبوا )يضم اجمللس اآلن خوسيه 
ماريا أزنار رئيس وزراء أسبانيا األسبق، وكيلي أيوتي عضو جملس الشيوخ األمريكي الذي ُهِزم مؤخرا(، 

ظل املوقف املرتاخي ازاء اإلشراف واملساءلة راسخا كأي وقت مضى. ومن الواضح أن جملس إدارة نيوز 
كورب يفشل يف إدراك حقيقة مفادها أن حوكمة الشركات ال تتعلق فقط حبماية أرباح الشركة، بل تدور 

حول اكتشاف ومعاجلة املشاكل الي تؤثر على كل الذين يتفاعلون مع املنظمة.
الوصول إىل  بقدرة استثنائية على  نيوز كورب لفرتة طويلة  التنفيذيني يف  املسؤولني  كبار  فقد استمتع 
حكومة اململكة املتحدة. وخالل فرتة امتدت 18 شهرا ــ من إبريل/نيسان 2015 إىل سبتمرب/أيلول 2016 
ــ عقد قادة نيوز كورب، مبا يف ذلك مردوخ ذاته، حنو عشرين اجتماعا رمسيا مع ممثلني كبار للحكومة، 

مبا يف ذلك رئيس الوزراء ووزير اخلزانة. 
وقد بينت نيوز كوربس لنا كيف هي وملاذا. فهي منظمة متارس قدرا هائال من السلطة والنفوذ، وال ترتدد 
يف استغالهلما. فقد اخرتقت هواتف الناس بكثرة متهورة. والتصق بها موظفون يتصرفون بطرق غري 

أخالقية، يف حني يعاقبون ضحاياهم. واألمر األكثر أهمية، حتى بعد أي فضيحة كربى.
التنظيم، وأعضاء جمالس  للقائمني على  باعتبارها قصة حتذيرية  نيوز كورب  لنا أن ننظر إىل  ينبغي 
اإلدارات املستقلة، واملستثمرين على حد سواء. ويف التعامل مع شركات كربى وشخصيات بالغة القوة يف 
بعض األحيان، تشكل الرقابة اليقظة والدقيقة أهمية بالغة. وبالنسبة لشركات مثل نيوز كورب، يبدو من 

الواضح أن تغيري اجلذر والفرع لن حيدث بأي طريقة أخرى.

ر  ظرَ موسكو ــ قبل حنو 26 عاما، أصدر الرئيس بوريس يلتسني مرسوما حرَ
فعليا عمل أجهزة احلزب الشيوعي يف املصانع واجلامعات وكل أماكن العمل 
يلتسني اجلريء  الروسي. ولكن مرسوم  األخرى يف خمتلف أحناء االحتاد 
كان يف بعض النواحي غري ضروري: ذلك أن احلزب الشيوعي يف االحتاد 
السوفييي، الذي كان ذات يوم سالحا تنظيميا خميفا، كانت أحواله متدهورة 

بالفعل بسبب وحشيته وافتقاره إىل الكفاءة.
يوم يف  ذات  كانت عظيمة  الي  السياسية  األحــزاب  بعض  أن  يبدو  اليوم، 
الغرب وبعض الدول الناشئة تسلك أيضا مسارا سريعا إىل عاملرَ النسيان. 
السوفييي منطقيا  الشيوعي يف االحتــاد  كان زوال احلــزب  ولكن يف حني 
انهيار  يلتسني قبل بضعة أشهر فقط من  الذي اختذه  القرار  ــ جاء  متاما 
االحتاد السوفييي ــ فإن تفسري احندار األحزاب السياسية الكربى يف دول 

مثل فرنسا واهلند ليس بهذه السهولة.
أغلبية كبرية يف  تأمني  للتو يف  الرئيس إميانويل ماكرون  يف فرنسا، جنح 
عام  عن  عمرها  يزيد  ال  الي  حركته  لصاحل  الفرنسية  الوطنية  اجلمعية 
ـ الذي كان ماكرون ذاته منتميا  واحد، لكي يرسل ظاهريا احلزب االشرتاكيـ 

إليه عندما شغل منصب وزير االقتصاد ــ إىل مزبلة تروتسكي للتاريخ. 
الوطين  املــؤمتــر  حلــزب  ملحوظا  تراجعا  اهلند  تشهد  النامي،  الــعــامل  يف 
اهلندي، حزب أول رئيس وزراء للبالد، جواهر الل نهرو، الذي قاد البالد 
إىل االستقالل عن اململكة املتحدة. ففي ظل القيادة األسرية الضعيفة من 
اآلن غري  الوطين  املؤمتر  يبدو حزب  راؤول،  وولدها  غاندي  جانب سونيا 
قادر حتى على احلفاظ على املقاعد يف معاقله التارخيية، مثل أوتار براديش.

 ويف جنوب أفريقيا، يواجه حزب املؤمتر الوطين األفريقي، وهو حزب آخر 
كبري ساعد يف التحرر الوطين وإسقاط نظام الفصل العنصري، احندارا 

مماثال.  
ويف إيــطــالــيــا، شــهــدت األحـــــزاب الــســيــاســيــة يف فـــرتة مــا بــعــد احلــــرب ــ 
الدميقراطيون املسيحيون، والشيوعيني، واالشرتاكيون ــ شيئا من االنقراض 
اجلماعي، بعد فضيحة الفساد الي اندلعت يف عام 1992. ويف العام التالي، 
حُمي حزب احملافظني يف كندا عمليا يف انتخابات برملانية، حيث خسر كل 

مقاعده )151 مقعدا( باستثناء مقعدين.
وعالوة على ذلك، أصبح الناخبون اليوم أكثر ميال إىل الرتكيز على سياسة 
واحدة رئيسية أو سياستني، بدال من الرتكيز على برنامج احلزب بأكمله. 
وهذا الِفكر هو الذي مسح بازدهار أحزاب تتبنى قضية واحدة، مثل حزب 

استقالل اململكة املتحدة الذي يركز على اهلجرة.
إىل  موروثة  الغطرسة  هذه  كانت  اهلندي،  الوطين  املؤمتر  حالة حزب  يف 
حد كبري. فمن نهرو إىل أنديرا وراجيف غاندي إىل الوجه العاجز احلالي 
للحزب، راؤول، كانت أسرة غاندي تنظر إىل الزعامة والسيطرة على حزب 
املؤمتر كحق موروث ال ميكن إلغاؤه، بصرف النظر عن املهارة الفردية أو 

املؤهالت الفعلية.

موت األحزاب

سايمون هندرسون

نينا خروشوفا

لوسي بي. ماركوس
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ملاذا تفقد الشعوب حريتها؟
“توجد آيتان يف القرآن الكريم حول احلريات؛ االوىل: }ال إكراه يف الدين{، والثانية: }يضع عنهم إصرهم 

واألغالل الي كانت عليهم{.
األنظمة السياسية يف عامل اليوم تنقسم اىل ثالثة أقسام: القسم األول: الديكتاتوريات البحتة، متمثلة يف 
الديكتاتوريات الشرقية، ومن يف فلكهم، وهؤالء يصرحون بوضوح بأنهم ميثلون “ديكتاتورية الربوليتاريا”، 
مبعنى ديكتاتورية الطبقة العاملة، كما يصرحون بأن يف بالدنا ال توجد حريات وال أحرار . القسم الثاني: 
األنظمة الغربية الي يطلق عليها البعض بـ “العامل احلر”، وهو مصطلح زائف، إمنا هو عامل “ربع حر”، 
فاذا قسمنا احلرية اىل أربع أقسام، يكون ربع فقط من هذه احلرية يف العامل الغربي، تعيش يف ظله 

البلدان الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وامريكا واليابان وغريها.
القسم الثالث: املزيج العجيب من التعامل مع احلرية يف البالد االخرى يف العامل ومنها البلدان االسالمية؛ 
فهنالك مزيج من الديكتاتورية واحلرية واألهواء، وخمتلف التوجهات النفسية والفكرية املتقاطعة. تقول 
اآلية الكرمية: }وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره ُفرطا{، فعندما ابتعد املسلمون 
اختار  البعض اآلخر  للشرقيني، فيما  ذياًل  للغربيني، وبعضهم  ذياًل  الكريم، اصبح بعضهم  القرآن  عن 

املزيج من االفكار واألهواء والتوجهات االلتقاطية من الشرق والغرب، فصار }أمرهم ُفرصا{.
وقبل أن أبدأ بتأليف كتاب “احلرية يف اإلسالم” يف كربالء املقدسة، راجعت املؤلفات الي تتحدث عن 

احلق يف الصحة “حق شامل ال يقتصر على تقديم الرعاية الصحية املناسبة 
ويف حينها فحسب، بل يشمل أيضًا املقومات األساسية للصحة مثل احلصول 
على مياه الشرب املأمونة واإلصحاح املناسب، واإلمداد الكايف بالغذاء اآلمن 
والتغذية واملسكن، والظروف الصحية للعمل والبيئة، واحلصول على التوعية 

واملعلومات فيما يتصل بالصحة.
يقول خرباء الصحة العاملية إن “الوسيلة األوىل حلماية تلك احلقوق وإعماهلا 
هي اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل. وتعكس تلك االتفاقية توافق اآلراء 
الدولي بشأن معايري ضمان العافية، إمجااًل، جلميع األطفال والشباب حتى 
سّن الثامنة عشرة. وهي متّثل، باإلضافة إىل كونها قناة من قنوات الدعوة 
والدعم العملي من أجل صحة األطفال واملراهقني، إطارًا معياريًا وقانونيًا ملا 
تؤديه منظمة الصحة العاملية من عمل يف مجيع اجملاالت الي ُتعنى بصحة 

األطفال واملراهقني ومنائهم”.
يتعّرض الطفل النتهاك كثري من حقوقه، ومن ظواهر انتهاك حقوق الطفل 
مشاركة األطفال يف النزاعات أو اخلالفات بني الناس، واستغالهلم للقيام 
ببعض املمارسات املؤذية هلم. وعمالة األطفال، حيث يلجأ الطفل للعمل نتيجة 
اإلهمال من قبل األهل باإلضافة إىل الفقر الشديد وحاجة أسرته، وعدم 
إكمال تعليمه نتيجًة جلهل األهل أو عدم القدرة على حتّمل تكاليف الدراسة.
ترى األمم املتحدة أنه “يف مجيع أحناء العامل، يشكل األطفال ما يقرب من 
دوالر   1,90 من  بأقل  يعيشون  الذين  من  تقريبا  مليون شخص   900 نصف 
يف اليوم. لقد أدت احلرب الدائرة يف اليمن إىل افتقاد سبعة ماليني طفل 
للرعاية الصحية األساسية، وجعل ما يزيد على تسعة ماليني طفل حباجة 

خلدمات اإلصحاح البيئي والنظافة العامة.
 ومن هذا املنطلق، حذر مسؤول الشؤون اإلنسانية يف األمم املتحدة ستيفن 
احلرب  سكانه  ويواجه  الكامل،  االنهيار  حنو  يتجه  اليمن  “أن  من  أوبراين 
واجملاعة وانتشار وباء الكولريا القاتل بينما يقف العامل متفرجا”. املتحدث 
باسم األمم املتحدة ستيفان دو جاريك، قال: “أبلغنا زمالؤنا يف اليمن أن ما 
انتقال  املعرضة خلطر  املناطق  يعيشون يف  بنحو 7,6 ماليني شخص  يقدر 

الكولريا.
قد  اليمن،  الكولريا يف  تفشي  أن  من  حــدود”  بال  “أطــبــاء  منظمة  وحــذرت 
خيرج عن السيطرة، يف حال مل تكن هناك استجابة طارئة تتناسب مع حدة 
الوضع. وأضافت املنظمة يف بيان نشرته على موقعها اإللكرتوني أن “األعداد 
املتزايدة من إصابات الكولريا واإلسهال املائي احلاد تشكل مصدر قلق هائل 
يف اليمن”.  إن الشعب اليمين، والسيما أطفال اليمن ميرون بظروف قاسية 
ومرعبة، نتيجة استمرار احلرب، منذ ما يزيد على سنتني، والي ساعدت 
على تدهور الوضع املعاشي والصحي لعدد كبري من األطفال اليمنيني، وأن 
اليمن إىل 300  الكولريا يف  هناك توقعت أن يرتفع عدد املصابني مبرض 

ألف حالة إصابة، خالل الشهور الستة املقبلة.

الحقوق الصحية 
ألطفال اليمن

حقوق اإلنسان هي جمموعة معايري 
أخالقية واجتماعية.

كحق  بها  التمتع  لــإلنــســان  ينبغي   
إزاء  له، وااللتزام بها كواجب عليه 
تعريف حقوق  وجــاء يف  اآلخــريــن. 
اإلنسان يف اإلعالن العاملي ملنظمة 

األمم املتحدة.
من  “جمموعة  بأنها   )1918( عــام 
ميتلكها  الــــي  الــطــبــيــعــة  احلـــقـــوق 
والي  بطبيعته،  واللصيقة  اإلنسان 
تظل موجودة، وإن مل يتم االعرتاف 
بــهــا؛ بــل وأكــثــر مــن ذلـــك، حــتــى لو 

انتهكت من السلطة”
وقيمه،  اإلســــالم  ــادئ  مــب ظــل  ويف 
استطاع ثلة من العلماء واملصلحني 
واملــفــكــريــن املــســلــمــني املــعــاصــريــن 
ـــــة حـــضـــاريـــة شــامــلــة  صــيــاغــة رؤي
لإلنسان وأفكاره وسلوكه وعيشه مع 
اآلخرين، من خالل إحياء جمموعة 
ينبغي أن  الــي  احلقوق واحلــريــات 
حيصل عليها اإلنسان، فردا كان أو 
املشرتك  للعيش  كأساس  مجاعة، 

واآلمن مع اآلخرين.
الــراحــل اإلمــام السيد  كــان املرجع 
حممد الشريازي أحد هؤالء العلماء 

املصلحني.
 وكـــان رجــل العلم والــعــمــل، ورجــل 

االجـــتـــهـــاد واجلـــــهـــــاد، دافــــــع عــن 
به  وعـــّرف  وقلبه،  بفكره  اإلســـالم 
بكل  بلسانه وقلمه وأخالقه، وعمل 
الوسائل على كشف حقائق اإلسالم 

ومضامينه للناس وعليه.
الشريازي  اإلمــام حممد  كــان  فقد 
أحد هؤالء الكبار الذين أثروا هذه 
التجربة “جتربة احلقوق واحلريات” 

بعطاء فكري وثقايف متميز. 
والسؤال هنا، ويف الذكرى السنوية 

لرحيله.
 كيف فهم اجملدد الشريازي حقوق 
اإلنــســان من منظور إســالمــي؟ وما 

قيمة حقوق اإلنسان عنده؟
 وماذا لو افتقد الناس تلك احلقوق 
وكيف  اضــاعــوهــا؟  أو  واحلـــريـــات 

ترمجها على أرض الواقع؟
تكون  أن  ميكن  أســس  ثالثة  هناك 
مرتكزا ملنظومة احلقوق واحلريات 
الــي نــادى بها االمـــام الــشــريازي، 
كمبادئ تعرب عن العقيدة اإلسالمية. 
األســــاس االول هــو مــبــدأ “أصــالــة 

تكريم اإلنسان” 
“أصالة  مبدأ  هو  الثاني  واألســاس 
الثالث  واألســاس  اجملتمعي”  السلم 

هو “أصالة احلرية”.
1- مبدأ أصالة تكريم اإلنسان: يرى 

اإلمام الشريازي أن األساس املتني 
واحلريات  احلقوق  مبادئ  لتطوير 
“التكريم اإلهلي”لإلنسان،  هو مبدأ 
احلديث  ال ميكن  املبدأ  هــذا  ودون 

عن احلقوق وال عن احلريات قط.
2- مبدأ أصالة السلم اجملتمعي:

 رسخ األمــام اجملــدد الشريازي يف 
)أصالة  مفهوم  احلقوقية  نظريته 

السالم( يف اإلسالم.
 وأن احلرب حالة استثنائية طارئة 
حتتمها الظروف واملتغريات الواقعة 
اطر  ضمن  السياسية  والــتــبــدالت 
امللحة  واحلاجة  املصلحة  تقتضيها 

الي ال فكاك وال مهرب منها.
ــة احلـــريـــة: حسب  3- مــبــدأ أصــال
الــشــريازي أن األصـــل يف اإلنــســان 

احلرية.
يسلب  أن  إنــســان  إذ ال حيــق ألي   

حرية وإرادة غريه أو يقيدها.
املــؤمــنــني )ع(: )ال  أمــري  قــال   فقد 
تــكــن عــبــد غـــريك وقـــد جعلك اهلل 
حرية  اإلسالمية  فاحلرية  حـــرًا(، 
العبودية  حــدود  عند  تنتهي  واسعة 
ــدورهــا  ـــي لــيــســت ب هلل تـــعـــاىل، ال
تعاىل  اهلل  لقوانني  التسليم  ســوى 

وأحكامه من أجل االستفادة منها.

كيف فهم اإلمام محمد 
الشريازي حقوق اإلنسان؟

احلرية يف االسالم، فوجدت أن االسالم يضم مصاديق احلرية وجيسد هذا املفهوم بشكل حقيقي يف 
مجيع امليادين، بدءًا من العقيدة وانتهاًء بأبسط االمور يف حياة االنسان واجملتمع، وال تصدق يومًا أن حيلم 

نظام حكم أو دين أو نظرية فكرية يف العامل بأن يكون أبًا هلذه احلريات”.
حتصل الشعوب على حريتها بفضل مسرية طويلة من تضحيات ابنائها وصمودها وحتديها للقوى املضادة، 
لكن ال تلبث أن تفقد هذه احلرية خالل فرتة قصرية السباب ذاتية احيانًا؛ واحيانًا اخرى تكون االسباب 
والعدالة  للحرية  املنظرون  فينقلب  التحرير،  مسرية  وقــادة  السياسية  الطليعة  من  وحتديدًا  خارجية، 
واالستقالل والكرامة االنسانية – بشكل غريب- اىل مدلسني حلكام ومسؤولني يف الدولة اجلديدة تبني 

طباع الديكتاتورية من مواقفهم ومنهج عملهم، رغم انتشار شعارات الدميقراطية هنا وهناك.
واالجتماعي  السياسي  التغيري  ينشدون  بالدنا ممن  واملثقفني يف  املفكرين  يستوقف  الذي  السؤال  هذا 
بلورة  البوح بأسبقية االسالم يف  التأثري على سلوك االنسان وفكره، وجند البعض يرتدد يف  ويرومون 
الشعوب يف  بعض  النصوص اجلاهزة وجتارب  أن  ويرى  االنسانية،  للحضارة  وإطالقها  مفهوم احلرية 
جاءت  الي  هي  يتبعونها  الي  الوسيلة  بأن  علمهم  مع  واالستبداد  الديكتاتورية  الجتثاث  كافية  الغرب 

بديكتاتورية صدام وسائر احلكام اخلليج والبالد االسالمية.
* قراءة يف حماضرة صوتية لسماحة االمام الراحل السيد حممد الشريازي – قدس سره-

حقوق

جميل عودة / مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات

محمد علي جواد تقي 
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أصالة الحرية وغاية القانون

إن من أهم اإلشكاليات الي تواجه القانون 
وتضعه حتت مرصد النقد هو عدم وضوح 
الغاية األساسية لوضعها، عدم الوضوح هذا 
هو الذي أدى إىل استغالل القانون استغالاًل 
سيئًا أفقده مصداقيته يف كثري من األحيان. 
فتارة ال يتوانى أرباب املصاحل اخلاصة عن 
إستخدام القانون وصياغته حسب ما تهدف 
السلطات  تستخدمه  وأخرى  منافعهم،  إليه 
فيها  املــطــعــون  شرعيتها  لتربير  املــســتــبــّدة 
وقمع احلريات. ومن جهة ثالثة يطغى نفس 
الــقــانــون وخيـــرج عــن غــايــتــه عــنــدمــا يصّر 
ولو  حــرفــيــًا  تطبيقه  على  الــبــريوقــراطــيــون 
خالف روح القانون. لذلك فإن وضوح الغاية 
من القانون ومعرفة أبعادها يسلب الفرصة 
من الذين ميتلكون النفوذ والقّوة يف ترمجة 
هنا  ومــن  الذاتية.  منافعهم  حسب  القانون 
فــإن املــرجــع الــراحــل اإلمـــام السيد حممد 
الشريازي يرى ضرورة وجود مبادئ أساسية 
ثابتة حتكم النظام االجتماعي العام وتشكل 
الغطاء الذي تتحرك يف إطاره كافة األبعاد 
والسياسة  الــقــانــون  ضمنها  ومــن  احلــيــويــة 
واالقــتــصــاد. أحـــد هـــذه املــبــادئ االســاســيــة 
الي ترسم غاية القانون وتؤطر حركته هو 
احلرية الي وهبها اهلل سبحانه إىل اإلنسان 
وفطره عليها لتكون منهجًا معرفيًا وسلوكيًا 
والتكامل  اليقينية  الــطــاعــة  إىل  لــلــوصــول 
الشريازي  اإلمــام  كتب  يقرأ  ومن  اإلنساني. 

يرى أن احلرية متثل ركنًا أساسيًا يف صياغة 
نظرياته حيث »إن من أساسيات رؤية اإلمام 
ليس  الفكرية  احلرية  أولوية  هو  الشريازي 
من باب الرتتيب اإلجرائي واحلقوقي وإمنا 
الذاتية ملصاديق احلرية.  من زاوية االهمية 
هنا يتخذ اإلمام الشريازي رأيًا يكاد أن يبدع 
فيه فريى أن القوانني االجتماعية هي الي 
جيب ان تتأطر باحلرية. إن القوانني ليست 
هــي احلاكمة على احلــريــة بــل احلــريــة هي 
الشريازي  فاإلمام  القوانني.  على  احلاكمة 
يرى من الالزم: أن تنطلق القوتان التأطريية 
التشريعية والتنفيذية من احلرية اإلنسانية«. 
وعلى هذا فإن احلرية هي الغاية األساسية 
الي جيب أن ينطلق القانون وفقها، فإذا مل 
يستطع القانون أن يضمن احلريات للمجتمع 
فانه  مبصادرتها  قــام  أو  عليها  حيافظ  أو 
عليها.  قام  الي  وجوهريته  تنتفي ضرورته 
القانون  جعلت  الــي  املعّقدة  اإلشكالية  إن 
على  قــدرتــه  يف  الشك  موضع  يف  الوضعي 
حتقيق الغاية هو أنه جعل احلرية يف املرتبة 
الي  اآلنية  واملنافع  املصاحل  وقــّدم  الثانية 
ختدم واضعيه: »أما الغاية احلقيقية للقانون 
املصاحل  هــذه  معينة  مــصــاحل  حتقيق  فهي 
هي الغاية الي من أجلها أقام القانون هذا 
النظام االجتماعي«. فالقانون الوضعي وضع 
وغايات  مصاحل  لتحقيق  األوىل  بــالــدرجــة 
نفعية ختدم قوى النفوذ الي تصوغ القانون، 

نفعية  فإن احلرية عندهم هي حرية  لذلك 
عرضية وليست أصاًل مبدئيًا لذلك نرى أن 
الدول الغربية الي اعتمدت على االستعمار 
يف حتقيق مصاحلها السياسية واالقتصادية 
لكنها  بــالدهــا  يف  نـــسبيًا  ــة  احلــري تــطــّبــق 
تقمعها يف البالد املستعمرة. ومع أن »نظام 
احلرية الشخصية يف اجملتمع الدميقراطي 
بل  فحسب  للمواطنني  احلــريــة  يتضّمن  ال 
لطرد  السلطة  للدولة  فان  السكان،  جلميع 
تعيده  أن  أو  أراضيها  أجنيب مقيم على  أي 
إىل وطنه عن طريق التسليم، وليس هناك 
احلريات  جعل  يف  الكامن  للخطر  توضيح 
إلعــتــبــارات  خاضعة  األســاســيــة  الشخصية 
السليم  القانون  إن  الغامض.  العام  الصاحل 
الذي يـــحقــق الغايات من وجوده هو القانون 
الذي يستطيع عند تطبيقه أن حيافظ على 
احلريات وينظمها بشكل تتوازن فيه حريات 
االفـــــراد مــع عـــدم اإلضـــــرار بــاآلخــريــن أو 
اإلمــام  يقول  وكما  وحينئذ  حرياتهم،  سلب 
الشريازي ال بّد »أن يكون القانون متوّسطًا 
بــني إعــطــاء احلــاجــة بــقــدر وســلــب احلــريــة 
ــواضــح أن كــل قــانــون يسلب  بــقــدر، فــمــن ال
أن  ولذلك جيب  اإلنــســان،  من حرية  بقدره 
يــالحــظ يف وضـــع الــقــانــون )األهــــم واملــهــم( 
وتقدير كل جانب من اجلانبني سواء بالنسبة 
الصاحل  فيها  ملحوظًا  اإلنــســان  حرية  إىل 

لنفس اإلنسان«.

التنمية االجتماعية يف العراق
التنمية االجتماعية هلا العديد من املعاني إال إنها ال تعدو إال أن تكون سلسلة من العمليات املخطط هلا 
رمسية كانت أم خاصة إلحداث تغيريات جوهرية يف بنية وتركيب اجملتمع مبا حيقق املصلحة العامة، أو ما 
يعرف بالرفاه االجتماعي بتوظيف كامل طاقات اجملتمع والقضاء على كل ما من شأنه تعكري صفو الروابط 
اإلنسانية، ومما ال شك فيه أن التنمية جيب أن تسري بشكل متكامل يف البلد على املستوى االقتصادي 
واالجتماعي والثقايف احلضري والبيئي وعدم االكتفاء بدفع أحد عناصر التنمية دون العناصر األخرى، 
كونه لن حيقق نتائج حقيقية وتغيريًا ملموسًا يف حياة الفرد العراقي، وميكننا وحنن بصدد احلديث عن 
إنها ترتجم إىل عناوين فرعية أهمها اآلتي: 1/احلماية االجتماعية: وهي  التنمية االجتماعية ان نقول 
الفقر  احلماية ضد   -1 اآلتية:  األساسية  مكوناتها  التكامل يف  إىل  أوفى حتتاج  بشكل  لتتحقق  بدورها 

واجلوع 2- احلماية ضد التشرد واليتم 
3- احلماية ضد اجلهل واخلوف

4- احلماية ضد االستغالل
والوطنية،  الدولية منها  القانونية  واملواثيق  السماء  2/العدالة االجتماعية: وهي مبدأ سامي أكدت عليه 
املادة  من  السادس  فالبند  بصياغات خمتلفة،  النصوص  من  العديد  يف  العراق  دستور  عليه  أكد  وهلــذا 
التاسعة عشر تؤكد ان كل فرد ميلك احلق يف ان يعامل معاملة عادلة يف اإلجراءات القضائية واإلدارية، 

ويضيف البند الثاني من املادة الثانية والعشرون ضرورة ان ينظم القانون العالقة بني العمال وأصحاب 
الثالثة  املــادة  من  ثانيًا  البند  وكــذا  االجتماعية،  العدالة  قواعد  مراعاة  مع  اقتصادية  أسس  وفق  العمل 
عادل،  تعويض  مقابل  العامة  املنفعة  ألغــراض  إال  امللكية  نزع  بان ال جيوز  نصه  الــذي جرى  والعشرون 
يضاف ملا تقدم أن املادة )105( انتهت إىل تأسيس هيأة عامة لضمان حقوق األقاليم واحملافظات غري 
املنتظمة يف إقليم يف املشاركة العادلة يف إدارة مؤسسات الدولة اإلحتادية املختلفة والبعثات والزماالت 
الدراسية والوفود واملؤمترات اإلقليمية والدولية. وما تقدم حيتم علينا أن نضع بعض املقرتحات الي قد 
تسهم يف حلحلة املشاكل املتقدمة ومنها: 1- حتقيق االندماج اإلجتماعي اآلمن بني مجيع مكونات الشعب 
العراقي.2- ضرورة تبين احلكومة العراقية اسرتاتيجية اجتماعية متكاملة مع املسار االقتصادي والثقايف 
والسياسي. 3- إنهاء ريعية االقتصاد العراقي املعتمد على مورد النفط بدعم القطاعات السيادية الزراعية 
والصناعية والتجارية.4- تعديل قانون االستثمار العراقي رقم )13( لسنة 2006. 5- التأسيس لصندوق 
يسمى “صندوق األجيال”. 6- ضرورة ان يأخذ جملس الوزراء العراقي زمام املبادرة النتشال املؤسسات 
التعليمية والصحية احلكومية من واقعها املرتدي.7- تأكيد أهمية االلتفات إىل وزارة البلديات يف عموم 
البالد.8- نؤكد أهمية تنمية القطاع اخلاص. 9- التأكيد على أهمية ان تتبنى احلكومة سياسة دعم املشاريع 

الصغرية ملنع اهلجرة الداخلية من األرياف باجتاه املدن.10- أهمية فتح آفاق التعاون مع الدول األجنبية.

من بني الظواهر الي وقفت كالسّد املنيع أمام تقدم اجملتمعات املسلمة، 
تلك النزعة املفرطة لفردية القادة ومتسكهم بالشهرة، ورغبتهم باملديح، 
كأن احلياة بأركانها قائمة عليهم وحدهم، هذه العقدة الي لّوثت عقول 
السياسيني جعلتهم يبتعدون عن الزهد، وجينحون اىل اجملد الكاذب، حتى 
لو كان الوصول اىل هذا اجملد ماليني الضحايا، عرب انتهاك حقوقهم، 
فالشيء املهم للقادة الفرديني ليس العدل وال الزهد وال بناء الدول، املهم 
بالنسبة هلم أن ميدحهم اآلخرون حتى ُتشفى قلوبهم وعقوهلم من عقدة 

األنا املريضة الي تتلبس أجسادهم.
ــشــريازي، لــه شــرح مفّصل عــن هــوس القائد  اإلمـــام الــراحــل حممد ال
وحب  الشهرة  حب  )إن  الدقيقة:  أقواله  فمن  والشهرة،  باملديح  األناني 
السمعة وحب أن يقال عن اإلنسان اخلري.. هذا النوع من احلب يستوجب 
غمط حق اآلخرين/ املصدر كتاب السبيل اىل إنهاض املسلمني لإلمام 

الشريازي(.
األنانية  نزعة  القائد  يطرد  أن  وأهمها  أوهلــا  للزهد،  اشــرتاطــات  مثة 
الفردية  أن يقدم مصلحة األمة على مصاحله  ذاتــه، وعليه  الفردية من 
والعائلة واحلزبية، وأن يكون حاميا للحقوق مدافعا عنها بدال من انتهاكها 
املقياس  هــي  الــنــاس  فحقوق  األمنية،  أجهزته  أو  معاونيه  أو  بشخصه 
وإمكانية اجلمع بني حب  وتقربه من اهلل،  األعظم إلثبات زهد احلاكم 
اهلل وحمبة األمة، وليس على القائد أن ينتظر التمجيد، وال الشهرة، وال 
مديح الناس له. وال ميكن للحاكم أن يكون عظيما، إذا كانت الشهرة هدفه 
الذات ال  املديح ومتجيد  إن حب  والتفرد.  والقوة  واملال  باجلاه  مدعومة 

ميكن أن يلتقي مع احلب اإلهلي اخلالص.
هذا ما يراه اإلمام حممد الشريازي حني يقول: )جيب على قادة اجملتمع 
وأن  سيعظمونهم،  الناس  وأن  سيمدحونهم،  الناس  أن  يفكروا يف  ال  أن 
الناس سيبجلونهم ويسجلونهم يف التاريخ يف مصاف العظماء، أو ستنطق 

بأمسائهم اإلذاعات واجلرائد.
 أو سينوَّه بامسهم يف االحتفاالت واجملالس وعلى املنابر، فإن حب ذلك 
وحب اهلل ال جيتمعان يف قلب إنسان، وهما هدفان متعاكسان ال ميكن 

الوصول إليهما معًا، فبينهما بون شاسع(.
القادة اإلسالميون مطالبون اليوم باستعادة ذلك اإلرث السياسي الفريد، 
فالزهد واحتقار السلطة والتعامل معها مبا يرضي اهلل وينصف الناس 
هو الطريق الوحيد الذي ينقذ القادة من اهلالك القادم، هلذا ينبغي أن 
يتعظوا بالفعل ويكافحوا الفساد ويقللوا الفقر ويهتموا باأليتام واألرامل، 
ويتخلصوا  واملنسوبية  واملساواة ويقضوا على احملسوبية  العدل  وينشروا 
على  تشجع  السمات  فهذه  البريوقراطي،  اإلداري  األسلوب  من  متاما 
انتهاك احلقوق وتعمي بصرية احلاكم وأعوانه، وتنسيه صفة الزهد الي 

تغنيه عن السلطة وتنقذه من النزعة الفردية الفتاكة.  

الفردية املفرطة ونزعة 
انتهاك الحقوق 

حقوق

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني 

عبد الرزاق عبد الحسني 

مرتضى معاش 
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عنف

اإلرهــــابــــي قــــوي مبـــا يـــزرعـــه مـــن خـــوف، 
ـــه  واخلـــــــــوف شــــعــــور طـــبـــيـــعـــي يف حـــاالت
مـــع االذالل  يـــرتافـــق  لــكــنــه  االعـــتـــيـــاديـــة، 
احلكم  أنظمة  بذلك  تشهد  كما  واالنكسار 
اهلمجي  القتل  حــفــالت  او  االســتــبــداديــة، 
للجماعات اإلرهابية ومنها داعش، احدث 
الواحد  القرن  يف  اجلهادية  للسلفية  وليد 
الفوضى  من  حالة  والتوحش:  والعشرين. 
تدب يف أوصــال دولة ما أو منطقة بعينها 
قبضة  عنها  زالـــت  مــا  إذا  استغالهلا  يتم 

السلطات احلاكمة احلديدية او ضعفت.
و»إدارة التوّحش: أخطر مرحلة ستمّر بها 
تفجريات  بعد  لكتاب صــدر  عنوان  األمــة« 
يقال  ما  قبل  العام 2001 من  نيويورك يف 
انه من تأليف احد القادة فيها، ثم اصبح 

فيما بعد دستورا عمليا لداعش واخواتها.
يتوّقع مؤلف الكتاب نشوء مرحلة التوّحش 
ويتمّناها، أواًل، ألن »أفحش درجات التوّحش 
الكفر«،  نظام  حتت  االستقرار  من  أخــّف 
املعرب  فيها، فهي  إذا جنحنا  »ألننا  وثانيًا، 
حنو الدولة اإلسالمية املنتظرة منذ سقوط 
اخلـــالفـــة«. ومـــن شـــروط الــنــجــاح الــكــربى 
عدم التقية واجملاهرة واحلسم واستخدام 
القضية  عدالة  إظهار  يف  اإلعــالم  وسائل 
وهــكــذا،  وبطشهم.  عليها  القائمني  وقـــوة 
النشر  على  »داعـــش«  تنظيم  اعتماد  فــإن 
الــعــاريــة من  اإلعــالمــي املكثف ألفــكــارهــم 

كل جتميل، وتصوير عملياتهم اإلجرامية، 
واجليوش،  الدولة  هيبة  واستهداف  وبثها، 
كلها إجــــراءات مــقــصــودة. نــاهــض حــرت / 
الداعشية  االسرتاتيجية  التوّحش.  إدارة 
ب  مايعرف  هــو  ذلــك  وســبــب  وتكتيكاتها. 
)االنـــقـــطـــاع الـــتـــارخيـــي( عــنــد اجملــتــمــعــات 
ــه كــاحــدى  ــمــة، والــــــذي ظـــهـــرت فــي املــســل
لكنها نسخة  القومية(  )الظاهرة  التجليات 
االوربــيــة  القومية  عــن  ومشوهة  مستعارة 
الي رافقتها ثورة صناعية وحتديث وظهور 
واالنقطاعات  احلــديــث..  مبعناها  للدولة 
حتدث بعد اخفاق كل مشروع، وهو العامل 
املسلمني  عــوامــل ختلف  مــن  الــرابــع عشر 
ذلك  اىل  يشري  كما  األخـــرية  الــقــرون  يف 
الــشــريازي  السيد حممد  الــراحــل  االمـــام 
يف كتابه )الصياغة اجلديدة لعامل االميان 
والــســالم(.. ويف معرض  والــرفــاه  واحلرية 
تعداد هذه الكوارث الي تقابل )التوحش – 
االحنراف( الي املت باجملتمعات املسلمة، 
والفساد،  )الفقر،  يرى مساحته:  كما  هي 
واحلروب،  والبطالة،  واالنتحار،  واملرض، 
والعزوبة، وكثرة اجلرائم، وزيادة السجون، 
والتعذيب، واالستبداد، وغريها(. وكل هذه 
االحنرافات تنتج التوحش الذي نشاهده يف 
الــي حتمل شعار اإلســالم  هــذه احلركات 

وهو بريء مما متارسه وتقوم به.
يـــوّســـع الـــديـــن نــاحــيــي احلـــيـــاة الــعــامــلــة 

النكاح  كثرة  على  الدين  حيّرض  والقابلة، 
والنسل، وقد ضرب محلة أعبائه األقدمون 
الـــرقـــم الــقــيــاســي يف هـــذا الـــشـــأن، ومــن 
الناحية الثانية حيتم العمل والتعاون، وحيث 
القابليات  من  آفــاق  تتفتق  كي  العامل  على 
ذات  الفسيحة  الــرقــعــة  هـــذه  يف  الــكــائــنــة 
واالرتفاع  والعرض  الطول  األربعة:  األبعاد 
وتزهر  الزراعة،  حتسن  وبذلك  والزمان، 

الصناعة، ويؤتى كل ذي حظ حظه(.
“الــــرمحــــة” انــفــعــال خــــاص يـــعـــرض على 
احلاجة،  أو  النقص  مشاهدة  عند  القلب 
فعندما  ذلـــك،  رفــع  إىل  اإلنــســان  فيندفع 
يشاهد اإلنسان يتيمًا يرجتف من الربد أو 
يتلوى  أو مظلومًا  اجلــوع  أضناه من  فقريًا 
حتت سياط الظاملني تعرضه حالة الرقة، 
الـــواقـــع، وهـــذه هي  فــيــنــدفــع لتغيري هـــذا 

الرمحة.
ويف نهج البالغة قول امري املؤمنني )عليه 
وعن  بالرقة”،  يوصف  ال  “رحيم  السالم(: 
اإلمام الصادق )عليه السالم( أنه قال: “إن 
ومنها  منها شفقة  لنا  وما حيدث  الرمحة 
جود، وإن رمحة اهلل ثوابه خللقه، وللرمحة 
مــن الــعــبــاد شــيــئــان، أحــدهــمــا حيـــدث يف 
القلب: الرأفة والرقة ملا يرى باملرحوم من 
الضر واحلــاجــة وضــروب الــبــالء، واآلخــر 
على  واللطف  الــرأفــة  بعد  منا  مــا حيــدث 

املرحوم واملعرفة منا مبا نزل به(.

من التوحش 
اىل الرحمة..

اسباب التطرف الديني وبواعثه يف املجتمع العراقي
العراقي  العربي بصورة عامة واجملتمع  التطرف الديين هو من اكرب االزمات الي واجهها اجملتمع 
بصورة خاصة حيث ال ميكن حصره بهة معينة او فئة معينة ومنطقة معينة ومن املالحظ للعيان ان 
املنتمون اىل اجملموعات االرهابية هم املتطرفني لكن التطرف يتمدد داخل فئات متعددة يف اجملتمع 
ال تكون ظاهرة للفرد وال ميكن معرفتها ومن اين تنبع، حيث ان الكشف عن التطرف وجذوره الذي 

يتجلى بالعنف واالرهاب ومعرفة اسبابه هو موضوع الساعة اليوم وهو من اشد املوضوعات خطورة.
الكربى كثريًا ما تقرتن  واملنعطفات  الدامية  التغريات الي ظهرت على اجملتمعات والصراعات  ان 
بأحداث وصراعات مدمرة ودامية بل تضرب بذورها يف اعماق التاريخ والناظر يف اهل التطرف 
خالل  من  فيهم.  مطردة  تكون  بأوصاف  ويفرقون  خصائص  بينهم  وتربط  مشرتك  قاسم  جيمعهم 
املتمثلة  ومشتقاته  وبواعثه  التطرف  ان  حيث  الدين،  باسم  اجلرائم  افظع  ارتكاب  على  امجاعهم 
باإلرهاب والعنف مل يأت اعتباطًا ومل ينشأ جزافًا بل له اسبابه ودواعيه. ومعرفة هذه االسباب غاية 
يف االهمية حيث ان معرفة االسباب حتدد نوع العالج فال عالج اال بعد تشخيص ومعرفة السبب 
واالسباب فما اذن هذه االسباب والبواعث الي ادت اىل هذا الفكر الضال يف اجملتمع العراقي حصرًا 

هي: 
)Dogmatism( 1/ مفاهيم الدراسة: إن التطرف وفقًا للتعريفات العلمية يرتبط بالكلمة االجنليزية

بعدم  يتسم  للتفكري  مغلق  اسلوب  املعنى هو  بهذا  والتطرف  العقلي.  واالنغالق  العقائدي  اي اجلمود 
القدرة على تقبل اي معتقدات ختتلف عن معتقدات الشخص.

التناقض يف حياة  الضالة وظهور  االفكار  بنشوء  تتمثل  الي  الديين:  للتطرف  2/االثــار االجتماعية 
الناس وما جيدونه من مفارقات عجيبة بني ما يسمعون وما يشاهدون. 3/مظاهر التطرف الديين: ان 
سوء الظن باألخرين والنظرة التشاؤمية الي يتبناها املتطرفني هي من اهم مساتهم حيث ان هؤالء 
املتطرفني ال يروا االعمال احلسنة هلؤالء االشخاص ويقومون بتضخم سيئاتهم فاألصل من ذلك كله 

هو االتهام واإلدانة وقد يكون مصدر ذلك كله هو الثقة الزائدة بالنفس. 
طبيعة  بفهم  إال  التطرف  فهم  ميكن  ال  العراقي:  اجملتمع  يف  وبواعثه  الديين  التطرف  4/اســبــاب 
التنظيمات الدينية الي هي خماض هلذا الفكر، حيث تعمل هذه التنظيمات على فرض طريقة معينة 
يف احلياة على اعضاءها تهدف اىل النقاء اخللقي والروحي، ويف نفس الوقت اىل االحساس باهلوية 
والذاتية والتمايز. يف ختام هذا التحليل املوجز لظاهرة التطرف الديين يف اجملتمع العراقي، يتضح 
العراقي بصورة خاصة مل تكتف بتهميش  العربية بصورة عامة وجمتمعنا  البلدان  لنا ان الكثري من 
اجلماعات االسالمية وعدم االكــرتاث منها بل عملت على الوقوف ضدها وتصدت ألربابها وعملت 
على حصر نشاطاتها ومجدت عطائها حتى يف بعض البلدان الي تدعي الدميقراطية وحرية الرأي.

سبقين  الدجاج،  يبيع  اىل حمل  خطوُت  حارقة،  الظهرية  كانت مشس 
إليه عدد من األشخاص، فاضطررت أن أنتظر حتى حيني دوري، جلست 
على أريكة عتيقة تقع يف باب احملل، ورحت أنظر اىل حركة الرجل وهو 
يبدأ بلب الدجاج من القفص ثم يضعه يف امليزان، بعدها تبدأ عملية 
الذبح بسكني حاد، يف اجلهة األخرى من احملل تلفاز قديم لكن صورته 
واضحة، شاشته تنقل أحداث سورية والعراق وأحداث إرهابية يف لندن 
وعموم أوروبــا، ال أعــرف ملــاذا تذكرت بعض أفــالم الذبح الي قام بها 
التنظيم املتطرف داعش حني ينحر ضحاياه وقد مت عرضهم يف وسائل 
التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم، الدجاجة كانت ترفس حتت أقدام 
بائع الدجاج والدم يغطي حافة السكني واألمل ميأ قليب، وشاشة التلفاز 

تضج بنريان معارك طاحنة.
تساءلت مع نفسي، )متى تنتهي حروب البشر( وهذا سؤال يراودني منذ 
اكثر من ثالثني عاما، لكنين حتى اللحظة مل أعثر له على إجابة شافية، 
كانت  دجــاجــي، حيث  وأستلم  الـــدور  أن يصلين  وقبل  األثــنــاء  هــذه  يف 
الشمس تصب نارها على رأسي بقوة، حدث انفجار مفاجئ صاخب غري 

األوضاع النفسية لنا، صحيح أنه مل يكن قويا لكنه كان مباغتا.
ويف حلظة االنفجار شعرُت بشظية تضرب حافة أذني اليمين، لسعتين 
نارها بسرعة خاطفة، تطلعُت ميينا ومشاال أريد أن أعرف كيف حدث 
هذا االنفجار، وتساءلت حلظات، هل هي قنبلة صوتية حملية الصنع أم 
ماذا؟، ثم دققُت النظر حولي فالحظت شظايا )قداحة( سجائر متناثرة 
هنا وهناك، وختيلت لو كانت عبوة الغاز هذه كبرية ماذا ستكون النتائج؟.
نظر لــي صــاحــب احملــل واعــتــذر مــين، وقـــال ارجـــو املــعــذرة لقد نسيت 
)قداحي حتت حرارة الشمس فانفجرت عليك( وأضاف متهكما: محدا 
أنك تعرضت  لو  تذبح خروفا، ختّيل  أن  اليوم عليك  هلل على سالمتك، 

لتفجري سيارة مفخخة أو حزام ناسف.
وراءهــا،  يقف  من  اضطرابات  من  األوســط  الشرق  اآلن يف  ما حيــدث 
ملاذا تتمزق دولة قائمة بذاتها مثل سوريا، أليس النظام الدولي يقول أن 
الدول ذات سيادة وال جيوز التدخل يف شؤونها، ملاذا مت تقطيع سوريا اىل 
أوصال، أليس من األجدى أن يتبنى الشعب السوري إطاحة بشار األسد؟، 
من املستفيد من تدمري سوريا والعراق واليمن وليبيا، هذه احلروب أال 
هذه  استقرت  فــإذا  عليها،  تبيعه  كي  السالح  تنتج  شركات  اىل  حتتاج 
الدول وساد السالم، وانتعشت اقتصاديات هذه الدول واحتفظت بثرواتها 

اهلائلة من سيشرتي السالح من الشركات الغربية؟
للموت  احلــضــارة  هــذه  تتعرض  أال  الغربية،  للحضارة  الند  يكون  ومــن   
إذا بقيت وحدها يف الساحة، مباذا تنشغل أمريكا إذا استقرت األرض 

وهدأت وكفت البشرية عن احلروب؟.

متى تنتهي 
حروب البشرية؟

علي حسني عبيد 

حيدر الجراح 

نرباس النائلي 
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تشكل املرأة رمزية عالية يف املسرية 
االنسانية، فهي رفيقة الرجل منذ 
عامل ما قبل االرض، وشريكته يف 

إعمارها ودميومتها.
والشعوب  الدول  افتخرت  ولطاملا   
بـــنـــســـائـــهـــا، وســـــنـــــت الــــقــــوانــــني 
وصيانة  حلمايتها  والــتــشــريــعــات 
جــســدهــا وروحـــهـــا ال ســيــمــا اثــنــاء 
وهي  احلربية  والنزاعات  الكوارث 
بل  والــرســم  والغناء  الشعر  حمــور 
اجــل  مــن  كتبت  الــفــنــون  معظم  ان 
املـــرأة  والــنــســاء، فجسد  االوطــــان 
لإلحساس؛  للرقة؛  أيقونة  يشكل 

للحب والعاطفة.
حبجم  استفهام  عالمة  تثار  وهنا 
االمل كــيــف متــكــن الــقــســاة الــغــالظ 
مـــن قــــادة الــتــنــظــيــمــات اإلرهــابــيــة 
)القاعدة، دولة العراق االسالمية، 
داعـــــــش( يف كـــســـب الـــعـــديـــد مــن 
بـــن الدن كــان  الـــنـــســـوة، فــأســامــة 
تعيش يف كنفه زوجتني وهو املطارد 
الطريد، بل ان يف بعض الروايات 
لقصة قتله إحداهن تلقت رصاصة 

حني احتضنته لتحميه!!
والزرقاوي )سفاح ااٍلرهــاب( كانت 
معه زوجتاه العراقية والفلسطينية 
الدموي  نهاية إلجرامه  وضع  حني 

بإمضاء الصواريخ االمريكية.
تنظيم  مــن  املــوصــل  وعند حترير   
ــمــا يف  ـــــي ال ســي داعــــــش ااٍلرهـــــاب
القدمية  للمدينة  التحرير  عمليات 
ان  امليدان  الضباط يف  احــد  أعلن 
أنفسهن  بتفجري  قمن  نساء  سبع 
األمنية  القوات  واحــد على  يوم  يف 

والنازحني معا.
نفسها  فــجــرت  إحـــداهـــن  ان  بــل   
وهي حتمل طفل رضيع والتقطتها 

كامرات املراقبة.
وهنا يتبادر السؤال ماذا قدم هؤالء 

الرجال ألولئك النسوة؟
 ماذا بإمكان ان يقدم قاطع رؤوس 
ان  تتمنى  حــتــى  لــســيــدة  متعصب 
تقتل نفسها دونه، واذا كّنا نقول ان 
التنظيم ااٍلرهابي يغري االنتحاريني 
من الرجال ب )حور العني( فبماذا 
اإلناث،  يغري  ان  التنظيم  استطاع 
املـــســـالـــة هــنــا حتـــتـــاج اىل وقــفــة 
ــأمــل، وتــعــمــق يف هـــذه الــظــاهــرة  ت
أوجدت  الي  )النسوية(  اإلرهابية 
هذه النماذج ولعل العشرات ميلكن 

الرغبة ايضا باالنتحار.
الــزواج من اخلليفة  تتمنى  واملئات 
اســتــعــداد  عــلــى  واآلالف  اهلـــــارب، 
لــلــتــحــريــض عــلــى الــقــتــال واعــمــال 

ـــضـــان  الــــتــــمــــريــــض ورمبـــــــــا احـــت
املقاتلني..!!! 

جيل  ســـريضـــع  كــراهــيــة  اي  اذن 
املناطق احملررة من داعش.

اننا  ذهــنــه،  يف  ستبنى  قــيــم  واي   
زرقــاوي  لنا  امــام مدرسة ستخرج 

وبغدادي بعدد أكثر وقسوة اكرب.
جيـــــب حتـــطـــيـــم هــــــذه املـــــدرســـــة.

على  تبنى  الي  املدرسة  اخلطرة، 
الــزواج  ان  فتياتها من  يــراود  حلم 
من )بطل( هو الطريق اىل الفخر 
مع  يتأطر  احللم  ولعل  الدنيا،  يف 
الفارس  يكون  بان  الديين  االلتزام 
من عصر الرسالة حبصانه وسيفه 
باملخاطر،  واستهانته  جسده  وقوة 
ولعل اخطر ما يف هذه التنظيمات 
هلذا  النمطية  الــصــورة  توفر  انها 

احللم، الذي جيسد كابوس لأمة.
الــســريــر رفيقة  وتــصــبــح شــريــكــة 
قنبلة  اىل  تتحول  ثم  ومــن  السالح 
تــريــد ان تــنــفــجــر يف وجـــه الــعــدو 
وتلتقي  تتوهم(  )كما  ربها  لرتضي 

عري. حبلمها يف السرَّ
 لــكــن االخـــطـــر هـــو مـــن يــبــقــى يف 
القصص  وتتلو  املفرتضة  املدرسة 
والغضب  باحلقد  الــصــدور  وتلهب 

واالحالم .

نساء الخليفة

العنف عرب االنرتنت وخبايا تجنيد الذئاب املنفردة
الناس خالل عصرنا  حياة  كبرية يف  إجيابية  مساحة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  االنرتنت  أتاحت 
تطورت  كثرية  أخطارا  أيضا  جلبت  ولكن  األفكار،  وحتى  االخبار  وتلقي  التواصل  على صعيد  احلالي 
بشكل أسرع من استجابة اجملتمع هلا، أبرز هذه االخطار هي نشر وانتشار األفكار املتطرفة واستمالة 
املراهقني الشباب عرب االنرتنت ملا يسمى باجلهاد وزجهم بسوح القتال والقيام بأعمال العنف واإلرهاب.

تعد غوغل الي متتلك يوتيوب وفيسبوك الي متتلك واتس آب عالوة على تويرت من بني املواقع الكربى 
الذي شهدته  األخري  اهلجوم  بعد  ذلك  ويأتي  “إرهابي”،  أي حمتوى  ملنع  تواجه ضغوطا حكومية  الي 
لندن وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين وتبناه تنظيم داعش، يف هذا السياق أظهرت نتائج 
عملية تقييم أجراها االحتاد األوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويرت 
ويوتيوب اململوك جلوجل كثفت من سرعة وعدد عمليات احلذف للخطاب احملرض على الكراهية من 

مواقعها استجابة لضغوط من االحتاد الذي طالب مبزيد من اجلهد ملواجهة املشكلة.
ومن ابرز الشواهد على هذه القضية أقامت أسر ثالثة من قتلى هجوم سان برناردينو بوالية كاليفورنيا 
إن  قائلة  وتــويــرت  وجــوجــل  فيسبوك  ضــد  قضائية  دعــوى   2015 األول  كــانــون  ديسمرب  يف  األمريكية 
الشركات التكنولوجية العمالقة مسحت لتنظيم الدولة اإلسالمية برتويج أفكاره عرب منصاتها للتواصل 
االجتماعي، وتقول األسر إن الشركات الثالث قدمت “دعما ماديا” للتنظيم من خالل مساحها ملتشدديه 

بنشر الدعاية حبرية على وسائل التواصل االجتماعي وبالتالي أفسحت اجملال هلجمات مثل ما حدث 
يف سان برناردينو.

اىل ذلك ذكرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويرتز أن االحتاد األوروبي يفكر يف اختاذ إجراءات تشريعية 
لتنسيق كيفية قيام مواقع الكرتونية مثل فيسبوك وتويرت وجوجل حبذف خطاب الكراهية والتحريض 
من  وغريها  وتويرت  وجوجل  فيسبوك  إلجبار  ــا سبال  أوروب أحنــاء  املشرعون يف  ويــدرس  العنف،  على 

الشركات على املسارعة حبذف تدوينات تنطوي على خطاب كراهية أو حتريض على العنف. 
من جهة أخرى، أوضح موقع يوتيوب قواعده املتعلقة خبطاب الكراهية حتى يتسنى ملعدي لقطات الفيديو 
معرفة احملتوى الذي يعتربه يوتيوب مالئما لوضع إعالنات بانبه، وقال موقع يوتيوب يف مدونة خاصة 
به إنه لن يسمح بظهور إعالنات إىل جانب حمتوى ينشر الكراهية أو يشجع على التمييز، وأضاف املوقع 
أنه بصدد إجراء تغيريات للتعامل مع قلق املعلنني خبصوص احملتوى الذي تظهر إىل جانبه إعالناتهم، 
واتفقت فيسبوك وتويرت ويوتيوب التابع جلوجل ومايكروسوفت العام املاضي على ميثاق سلوك لالحتاد 
األوروبي ملعاجلة خطاب الكراهية على االنرتنت خالل 24 ساعة ولكنها واجهت انتقادات من املفوضية 
لعدم حتليها بالسرعة الكافية، وتقول الشركات إنها يف موقف صعب ألنها غري مسؤولة عن احملتوى 

الذي ُيبث على مواقعها وغري ملزمة مبراقبة ما جيرى بشكل نشط. 

مل يرتك الفكر الداعشي وسيلة حتط من اإلسالم وتثري مشاعر الكراهية 
والبغضاء والرفض ضده إال واستخدموها بتقنيات عالية ليكون تأثريها 
أوسع، وكأن شيطانهم أوحى هلم بأن يستفزوا ويْستْعدوا العامل كله ضد 
حتولوا  الذين  اإلسالمية؛  البلدان  يف  املسلم  الشباب  من  ابتداء  الدين 
زرافـــات ووحــدانــا إىل صــف العلمانية واإلحلـــاد وعـــداء الــديــن، ورفــض 
األديان، وصوال إىل األوربيني الذين احتضنوا املسلمني املهاجرين ودافعوا 
عنهم ووفروا هلم حياة كرمية حرة بعيدة عن كل أنواع اإلكراه الذي كانوا 
استخدام  على  وأجــربوهــم  فأثاروهم  بلدانهم  يف  ظالله  حتت  يعيشون 

األمنوذج الداعشي يف الرد على الفعل.
فاألوربيون قد يقبلون منك ما يستفزهم ويقبلونك على مضض ولكنك متى 
ما حتولت إىل تهديد خطري جيابهوك بأساليب قد تكون أكثر قبحا من 
أسلوبك، وهم ليسوا عاجزين عن الرد على عمليات الدهس بالسيارات 
والشاحنات الي ينفذها اإلرهابيون اإلسالميون باملثل وباألسلوب ذاته، 

فما هو متاح لك يف بلدانهم متاح إليهم أكثر منك.
 وأخالق املسلم الذي يأبى الرد على تطرفك خوف إصابة األبرياء باألذى 
ليست موجودة لديهم، فهم يرفضون أن يكونوا ضحايا وال يثأرون ممن 

يلحق بهم األذى.
الدواعش  بــاإلســاءة جعل  اإلســاءة  رد  على  الدهر  من  حينا  إن سكوتهم 
أن  يعلمون  ال  وهم  اجلرمية،  تكرار  ويستمرئون  الدنيء  بفعلهم  يوغلون 
الرد جاهز والدليل أن ردهم على عمليات الدهس الي قام بها الدواعش 
فعل  عن  خيتلف  ال  وقاسيا،  ومباغتا  سريعا  جــاء  بريطانيا  يف  مؤخرا 
الفعل كلهم من األبرياء،  الفعل ورد  الدواعش بل يطابقه يف أن ضحايا 
إذ قام ثالثة شباب بريطانيني بدهس مسلمني أثناء خروجهم من مسجد 

)فينسربي بارك( مشال لندن. 
واملتضررون مجيعهم  سبعة  وجــرح  أشخاص  ثالثة  مقتل  إىل  أدى  مما 
اجلــزائــريــة  اجلــالــيــة  مــن  الربيطانية  الــشــرطــة  مــصــادر  أعلنت  حسبما 

والصومالية.
وهذا يعين أن على مجيع املسلمني املقيمني يف أوربا أن يدلوا مبا يتوفر 
لديهم من معلومات عن نشاطات الدواعش ألن تنامي ردود الفعل إىل هذا 
املستوى العنفي الدموي اخلطري يعين أنهم وعوائلهم وأوالدهم باتوا يف 
عني اخلطر وأن ردود الفعل قد تكون أقسى يف املرات القادمة والسيما 
على  األوربيني  الدواعش  وسوريا ستجرب  العراق  داعش يف  وأن هزمية 

العودة إىل بلدانهم.
 وهؤالء سيقومون بعمليات ختريبية متكررة تثري الشعوب األوربية على 
اإلسالم، فضال عن خماوف األوربيني الي ستدفعهم إىل عدم توظيف 

املسلمني خوفا من ممارسات بعضهم املنحرفة.
 وهذا يعين أن املسلم األوربي سوف حياصر بني نارين نار اإلرهاب ونار 

الثأر.

دهس والدهس املقابل 
وبينهما اإلنسان

عنف

صالح الطائي 

د. غسان السعد 
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اعالم وصحافة 

هل كانت وسائل االعالم العراقية مبستوى 
احلــــرب ضــد االرهــــــاب؟ ســــؤال شــغــل بــال 
الكثري من املواطنني، والقليل من املختصني! 
منذ بداية احلرب ضد داعش، واالجابة عنه 
الذي  التبسيط  اغلبها اىل  تعتمد يف  كانت 
ال يستند اىل دليل علمي او حجة منطقية. 
من  هناك  فريقني،  اىل  االجــاب  انشطرت 
يقول ان االعــالم العراقي جنح يف االسناد 
ويستدل  االرهــــاب،  على  للحرب  النفسي 
القوات  مع  الصحفيني  مرابطة  على  بذلك 
وليس  للحرب  االول  الــيــوم  منذ  الــعــراقــيــة 
هذا  يــرى  كما  النصر،  اعــالن  بيوم  انتهاء 
الفريق ان مستوى االقدام لدى الصحفيني 
هلم،  واالمــتــنــان  الشكر  تقديم  علينا  حيتم 
االعالمية  التغطيات  يف  اهلائل  “الكم”  وان 
على  دلــيــال  املخصصة  الزمنية  واملــســاحــة 
الــنــجــاح. ويـــرى الــفــريــق الــثــانــي ان وسائل 
العرقية فشلت بتأدية واجباتها يف  االعالم 
مواجهة االعالم املضاد اوال، وتسويق النصر 
املادية والبشرية الي  ثانيًا، الن االمكانات 
يف  املرابطني  املراسلني  وخاصة  متتلكها، 
تأثري  تــرتجــم اىل  االمــامــيــة مل  اخلــطــوط 
واضــح على اجتــاهــات الـــراي الــعــام احمللي 
تــايــيــد او رفـــض وجهي  واإلقــلــيــمــي. قــبــل 
واحلكومة  يتفق اخلرباء  الذكر  انفة  النظر 
ايـــضـــا عــلــى ان احلـــــرب ضد  الـــعـــراقـــيـــة 

جرت  ودولــيــة  اقليمية  حربا  كانت  داعــش 
الــدول خمتلف  ووظفت  العراق،  ارض  على 
)نفسيا  احلــرب  مسار  على  للتاثري  ادواتها 
وعــســكــريــا(، ومبـــا ان لــكــل دولــــة ادواتــهــا 
العسكرية والنفسية حبسب حجمها وقوتها، 
العسكري  االنتصار  مــوازيــن  اختلفت  فقد 
والتاثري النفسي، )االقوى حيقق انتصارات 
اكثر(، والعراق كان ضعيفا يف كل اجملاالت، 
فجاءت فتوى املرجعية الدينية لتحقق تفوقا 
لكن  الشعيب،  احلشد  بتشكيالت  عسكريا 
االدوات االعالمية )النفسية(، بقيت نفسها 
وهي ادوات حملية اريد هلا ان تواجه ماكنة 
الي  النجاح  معيار  ان  مبــا  دولــيــة!.  دعائية 
مؤسسة اعالمية يقاس مبدى تاثريها على 
مجهورها، ومبا ان وسائل االعالم العراقية 
قد افتقدت هذه امليزة، ميكن القول انها مل 
تصل اىل مستوى الطموح يف هذه احلرب، 
الي  اجلــهــود  قيمة  مــن  يقلل  ال  ذلــك  لكن 
بذلت من قبل الصحفيني الذين كانوا جنودا 
حقيقيني لنقل ما يستطيعون نقله بادواتهم 
ادارات  مـــن  ـــدعـــم احملـــــدود  وال الــبــســيــطــة 
االزمــة  ان  ونعتقد  االعــالمــيــة،  مؤسساتهم 
الــعــراقــي، هلا  االعــالمــي  يعاني منها  الــي 
واالجتماعية  السياسية  بــاالزمــات  ارتــبــاط 
الي يعاني منها البلد، وانعكس ذلك بشكل 
واضــــح عــلــى وســـائـــل االعـــــالم النـــه دائــمــا 

البلد،  الـــي تعكس حــالــة  املــــرآة  تــكــون  مــا 
ومـــن اجـــل مــواجــهــة الــتــحــديــات االعــالمــيــة 
الي  اخلــطــوات  بعض  هــنــاك  املستقبل  يف 
لوسائل  اكــرب  فاعلية  لتحقيق  منها  بــد  ال 
االعالم العراقية وهي كاالتي: 1/استحداث 
مراكز للدراسات اإلعالمية. 2/فتح مراكز 
للتدريب االعالمي. 3/منح مساحة اكرب من 
االعالمية.  واالدارات  للصحفيني  احلــريــة 
ــمــل عــلــى صــنــاعــة جنـــوم اعــالمــيــني  ــع 4/ال
او كــســب اعــالمــيــني عــراقــيــني يــعــمــلــون يف 
على  5/الــعــمــل  دولــيــة.  اعالمية  مؤسسات 
فتح قناة فضائية عراقية ختاطب اجلمهور 
اخلارجي )العربي والدولي(. 6/انشاء وكالة 
رئيسيًا  مصدرا  تكون  وطنية  عراقية  انباء 
احلكومة  مــن  تصدر  الــي  الــقــرارات  لفهم 
العراقية. 7/اصدار قانون لالعالم العراقي 
حتت مسمى “قانون االعالم العراقي” يركز 
“الــوصــول واحلــصــول” على  فيه على حرية 
املعلومات، من مصادرها الرمسية. 8/وضع 
سياسة اعالمية وطنية حمددة بعد نقاشات 
ــل املـــؤســـســـات االعــالمــيــة  مــعــمــقــة مـــن قــب
مع  للتعامل  عــامــا  اطــــارًا  متثل  الــعــراقــيــة، 
خمتلف االحـــداث الــي جتــري يف البلد او 
حتى خارجه. 9/تاسيس النوادي االعالمية 
ــات الــســنــويــة مــن اجـــل تشجيع  واملــهــرجــان

التنافس اإلعالمي.

صورة وطن.. االعالم العراقي قبل 
املوصل وبعدها

مشاهدة التلفزيون: بني اإليجابيات والسلبيات 
مشاهدة التلفزيون باتت من اوليات هذا العصر عند الكثري من الناس مبختلف فئاتهم العمرية متدت 
لساعات طويلة من اجللوس والتحديق يرفقاها عادات سلبية كالتدخني للكبار واالكل للصغار ناهيك 
التلفزيونية يف ذهن املشاهدين،  عما ترمسه وترسخه الرسالة اإلعالمية املنتجة من قبل الربامج 
وانعكس بال شك ذلك على اإلنسان املعاصر نظرًا للتغيريات املستحدثة يف آلياته واملستجدات يف 
منط حياته مقارنة مع ما كانت عليه يف العهود السابقة، حيث أحدث اإلعالم انقالبًا شبه جذري يف 

كل جماالت احلياة املعاصرة وسلوكيات أفراد اجملتمع.
كذلك كثريون جيلس لساعات طويلة امام الشاشة. وهم بذلك حيرقون ليس فقط الوقت إمنا الصحة 
حمتويات  بعض  أن  من  الرغم  وعلى  طويلة،  لفرتات  للجلوس  مصّممًا  ليس  اإلنسان  جسم  أيضا، 
الربامج تعترب تعليمية إال أن األضرار الصحية لإلفراط يف مشاهدة التلفزيون تفوق هذه الفوائد، 
فيما خيص أحدث الدراسات بهذا الشأن خلصت دراسة أجنزها علماء يف كلية لندن إىل أن األطفال 
الذين توضع تلفزيونات يف غرف نومهم من املرجح أنهم أكثر عرضة لزيادة وزنهم من األطفال الذين 

ال توجد تلفزيونات يف غرف نومهم.
 يف حني عادة ما يطلب األطباء من اآلباء أن حيدوا من وقت مشاهدة أطفاهلم للتلفزيون ألنه قد 
يتداخل مع التعليم وتطور اللغة. على صعيد خمتلف، جترد من كل ممتلكاتك وجتد نفسك عاريا يف 

شقة خالية ..وعلى مدى 30 يوما ميكنك ان تستعيد قطعة يف اليوم لكن باي واحدة تبدأ؟ هذه اللعبة 
الدمناركية “سرتيبد” تعكس صورة ساخرة عن االستهالك املفرط وهي من املفاهيم اجلديدة املقدمة 

يف معرض “ام آي بي تي يف” يف مدينة كان الفرنسية.
عباقرة  وأطفاال  عاطفية  مشاكل  يعانون  دين  رجال  السنة  هذه  العامل  حول  املشاهدون  وسيكتشف 
وجتارب تلفزيونية خميفة ومطاردات ومسابقات للدمى، على ما أكدت فريجينيا موسيلري من شركة 
“ذي ويت” املتخصصة خالل تقديم احدث صيحات سوق الربامج التلفزيونية، ويظهر موسم اجلديد 
جتديدا يف االفكار يف سوق االلعاب التلفزيونية الي كانت بدأت تشهد نوعا من الرتابة ما يلقى رواجا 
لدى اجلهات املتخصصة يف شراء الصيغ اجلاهزة للربامج املعروفة بامسها االنكليزي “فورماتس”. 
ذلك،  اىل  يــورو  ملياري  حبــواىل  التلفزيونية  الصيغ  هذه  لتبادل  العاملية  السوق  قيمة  تقدر  وباتت 
برامج  الصني ستحظر  اإلعــالم يف  لوسائل  املنظمة  اهليئة  ان  الرمسية  شينخوا  أنباء  وكالة  قالت 
تلفزيون الواقع “املبتذلة واهلدامة” وستأمرها بالرتويج للقيم الصينية الراقية بدال من السعي للرتفيه 

الرخيص.
وعليه بات التلفزيون احد وسائل اإلعالم, واالتصال املهمة يف هذه األيام مما له تأثري إجيابي وسليب 

على مجيع قطاعات اجملتمع.

األّول/ديسمرب  كانون   31 القطرّية يف  اجلزيرة  قناة  قرار  من  الرغم  على 
 beIN SPORTS قناة  إىل  الرياضّية  اجلزيرة  قناة  اسم  حتويل   2013
اإلخبارّية، مل  لقناة اجلزيرة  السياسّية  االجّتاهات  القناة عن  تنفصل  لكي 
خترج تلك القناة الرياضّية من املعركة بني مصر واإلمارات العربّية املّتحدة 
هذه  قــرار  بعد  أخــرى،  ناحية  من  وقطر  ناحية،  من  والبحرين  والسعودّية 
الدول مقاطعة قطر يف 5 حزيران/يونيو 2017، حيث قّررت وزارة الثقافة 
 beIN واإلعالم السعودّية، حجب املوقع اإللكرتونّي اخلاّص بشبكة قنوات
SPORTS القطرّية يف 12 حزيران/يونيو 2017. وذكرت صحيفة صدى 
واحملّللني  املعّلقني  مجيع  أّن  هلا  صحايّف  تقرير  يف  السعودّية  الرياضّية 
beIN SPORTS ألغوا عقودهم  الرياضّيني السعودّيني العاملني يف قناة 
بيان رمسّي يف 6 حزيران/ القدم يف  معها. وأعلن االحّتــاد املصرّي لكرة 

التعامل  القطرّية، وعدم   beIN SPORTS يونيو، مقاطعته شبكة قنوات 
معها. وقّرر نادي الزمالك املصرّي يف 5 حزيران/يونيو 2017 منع القناة من 

الدخول إىل النادي لتغطية أّي حدث أو مؤمتر خاّص بالزمالك.
ترحيبها  عن   2017 حزيران/يونيو   15 يف  الرياضّية  دبي  قنوات  وأعلنت 
بطاقم التحليل اإلماراتّي القادم من قنوات beIN SPORTS للعمل بقناة 
دبي الرياضية بعد استقالتهم من قناة بي ان سبورت. ومل يتوّقف األمر عند 
االستقاالت واملقاطعة لقناة beIN SPORTS، بل امتّد األمر إىل رفض 
عــدد من العــيب كــرة القدم املنتمني إىل الــدول الــي قاطعت قطر إجــراء 
األرجنتييّن  اإلمــاراتــّي  املنتخب  مــدّرب  رفض  القناة، حيث  تلك  مع  لقاءات 
 beIN باوزا يف 12 حزيران/يونيو 2017 اإلجابة عن أسئلة مراسل قناة 
تايالند  منتخيب  مــبــاراة  قبل  له  صحايّف  مؤمتر  يف  القطرّية   SPORTS
واإلمارات العربّية املّتحدة. وصّرح مدير قنوات دبي الرياضّية راشد األمريي 
مفّر  “ال  بأّنه   2017 حزيران/يونيو   12 يف  األوســط  الشرق  صحيفة  إىل 
القنوات  الذى متارسه شبكة  للتصّدي لالحتكار  العربّي  التكّتل  من تشكيل 
القطرّية يف 21 دولة عربّية، كما حان الوقت لتدّخل صّناع القرار يف الدول 
العربّية الكربى إلتاحة الفرصة أمام املشاهدين العرب للمشاهدة اجمّلانّية أو 
على األقّل بأسعار رمزّية كما حيدث يف أوروّبا، وبأّنه من حّق الدول العربّية 
الـ21 التحّرك قانونّيًا يف احملاكم للبحث عن حقوق مشاهديها، مثلما فعلت 
السعودّية يف 14 حزيران/يونيو  وذكرت صحيفة عكاظ  األوروّبــّيــة”.  الدول 
2017 عن وجود نّية إلنشاء احّتاد فضائّي يتمّثل يف قنوات رياضّية على أعلى 
طراز، وذلك لتغطية كربى البطوالت اآلسيوّية واألوروّبّية والعاملّية، من خالل 
الناقلة للبطوالت املذكورة. ال تنفصل السياسة  العاملّية  القنوات  التعاقد مع 
عن الرياضة كثريًا، فلكّل أزمة سياسّية تأثريها الرياضّي، ويبدو أّن أزمة 
مقاطعة السعودّية ومصر واإلمارات العربّية املّتحدة والبحرين لقطر امتّدت 
 beIN SPORTS إىل الرياضة وتبلورت يف معركة حصار رياضّي لقناة

القطرّية.

 beIN القضاء على قناة
SPORTS القطريـّة

جورج ميخائيل

مروة االسدي 

مسلم عباس 
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للجدل  املــثــرية  قــنــاة اجلـــزيـــرة  ان  يــبــدو 
امام  باتت  اإلعالمي،  الوسط  والريب يف 
خيارين احالهما مر فاما االغالق لتهدئة 
اإلعــالمــيــة  سياستيها  يف  الــتــغــيــري  وامـــا 
الصاخبة لكسر الصورة النمطية السلبية 
العربي،  العام  ــرأي  ال يف  عنها  الراسخة 
التطبيق  اىل  أقــرب  باتت  اخليارات  هذه 
دبلوماسية  أزمـــة  يف  قطر  دخــلــت  بعدما 
أن  احملتمل  فمن  عربية،  دول  مــع  كبرية 
تواجهها  الــي  الدبلوماسية  األزمـــة  تثري 
تاجها:  جمــوهــرات  إلحــدى  مشكلة  قطر 
اإلعالم  شبكة  أصبحت  “اجلــزيــرة”،  قناة 
املدعومة من الدولة عالمة جتارية عاملية 

ولكنها أيضًا قوة استقطاب. 
وقــد ســاعــدت “اجلـــزيـــرة”، الــي أنشئت 
الــدوحــة، على  الزمن يف  قبل عقدين من 
توسيع نفوذ قطر السياسي من خالل بث 
ماليني  يف  ُتشاهد  العربية  باللغة  برامج 
البيوت يف مجيع أحناء املنطقة، وأطلقت 
الشبكة برامج باللغة اإلجنليزية استهدفت 
األسواق العاملية مبا فيها الواليات املتحدة،
وسائل  فيها  تستخدم  منطقة  يف  ولــكــن 
اإلعــــالم يف كــثــري مــن األحـــيـــان كــــأدوات 
الوقوع يف  من جتنب  تتمكن  مل  سياسية، 
املثال،  سبيل  فعلى  جيوسياسية.  نزاعات 
اســتــدعــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
سفريها من الدوحة يف عام 2002 بعد أن 

تنتقد  كانت  تعليقات  “اجلزيرة”  قناة  بثت 
حتى  السفري  يعد  ومل  احلاكمة.  األســـرة 

عام 2007.
قناة  موظفي  أحــد  ُقتل   ،2003 عــام  ويف 
“اجلزيرة” وأصيب ثالثة موظفني آخرين 
بــــروح يف غــــارة جــويــة أمــريــكــيــة أثــنــاء 
دخول أمريكا إىل بغداد. ونفى املسؤولون 
األمريكيون أن مكتب القناة كان مستهدفًا. 
الربيع  خالل  الشعبية  االنتفاضات  وأدت 
العربي إىل زيادة تعقيد املوقف التحريري 
للشبكة. إذ اتهمها النقاد بتشجيع الثورات 
يف لــيــبــيــا ومـــصـــر، لــكــنــهــم اعـــتـــربوا أن 
اجملاورة  البحرين  يف  للمعارضة  تغطيتها 

كانت “جبانة”.
وكــانــت آخــر أزمـــة حــول مــصــر. إذ كانت 
الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات مـــن الــداعــمــني 
الــرئــيــســيــني لــلــقــرار الــعــســكــري بــإبــعــاد 
مرسي، زعيم مجاعة اإلخــوان املسلمني، 
أكرب  مــن  فكانت  قطر  أمــا  السلطة.  عــن 
مـــؤيـــدي مـــرســـي، وشــكــكــت “اجلــــزيــــرة” 
يف شــرعــيــة خــلــفــه الــرئــيــس عــبــدالــفــتــاح 
الشبكة  دعم  وجه  ما  وسرعان  السيسي. 
للحركة املصرية اهتمام احلكومة املصرية 
اجلديدة الي اعتقلت يف عام 2014 ثالثة 
صحفيني يعملون يف قسم اللغة اإلجنليزية 
الــريــاح  “اجلـــزيـــرة”  واجــهــت  وقــد  للقناة. 
أيضًا.  االقتصادية  اجلبهة  على  املعاكسة 

إال  الصحفي،  اإلشــادة مبستواها  إذ رغم 
األمريكية  شبكتها  عن  ختلت  الشبكة  أن 
– “اجلزيرة أمريكا” - يف عام 2016 بعد 
كما حدث  جــذب مجــهــور،  فشلت يف  أن 
املكتب  الــوظــائــف يف  حـــاد يف  اخنــفــاض 

الرئيسي.
ال شك أن قناة اجلزيرة اإلخبارية متكنت 
دولــة  وضــع  مــن  املاضيني  العقدين  خــالل 
قطر الصغرية على خريطة الدول األبرز 
نافذة تطل منها  القناة  عامليا، فقد مثلت 
ـــي تــعــتــمــد أســـاســـا على  هـــذه الـــدولـــة ال
والنفط، وبفضل اجلزيرة  الغاز  صادرات 
أكثر  إقليمي  دور  لعب  مــن  قطر  متكنت 
تــأثــريا، وهــو األمــر الــذي تــوج حبصوهلا 
على حقوق تنظيم كأس العامل لكرة القدم 
عام 2022. واآلن جتد قطر نفسها معزولة 
وهي تواجه أزمــة كــربى، إذ أصبح مطار 
محد الدولي يف الدوحة شبه مهجور وبدأ 
السكان يف الشعور بالقلق وباشروا ختزين 
ــام، ومـــن الــطــبــيــعــي أن جتـــد قطر  ــطــع ال
تنازالت  لتقديم  للضغوط  عرضة  نفسها 
حبثا عن حلول وتسوية لأزمة. وعليه مع 
إصرار القائمني عليها بعد تغيري سياستها 
الــتــحــريــريــة وحـــصـــار االقـــتـــصـــادي على 
يف  مكاتبها  اغــالق  اىل  إضــافــة  مموليها 
عدة دول يبدو مصري جنم قطر اإلعالمي 

هو االفول عاجال ام اجال.

الجزيرة بعد عزل قطر:
 إغالق ام تغيري؟

الــذيــن مت تسرحيهم أخــريا مــن عــدد من  الكبري مــن الصحفيني  الــعــدد 
اىل  يشري  واإلذاعــات  الفضائية  والقنوات  والصحف  اخلربية  الوكاالت 
على مستوى  ليس  آمــنــة  بيئة  وجـــود  وعـــدم  الــقــانــونــي،  الــوضــع  هشاشة 
الي  املضايقات  والحتى  التغطية،  من  املنع  أو  اجلــســدي،  اإلستهداف 
يتعرض هلا املراسلون واملصورون يف امليدان، بل اىل ماهو أقسى من ذلك 
واإلبعاد  الكيفي،  الطرد  منهم خماطر  املئات  بل  العشرات  يواجه  حيث 
بإجراءات  الصحفية  اإلدارات  تقوم  أن  اىل  أدى  ما  العمل  من  القسري 
هو  واملـــربر  وظائفهم  مهمون  صحفيون  يــرتك  أن  اىل  أفــضــت  قاسية 
التقشف املالي الذي ضرب الدولة العراقية، ودفع احلكومة ومؤسساتها 
اىل إجــراءات غري مسبوقة، وإنسحب األمــر على وسائل اإلعــالم الي 

تلقفت ذلك سريعا، وإرتكبت جمازر حبق الصحفيني.
الصادم يف األمر أن أغلب وسائل اإلعالم مملوكة لقوى سياسية ومؤسسات 
التوظيف  ونــوع  واخلــســارة،  الربح  معايري  على  عملها  تعتمد يف  جتارية 
يقف  الــذي  السبب احلقيقي  وهــذا هو  عليها،  القائمني  قبل  السيء من 
وراء كل تلك اإلجراءات التعسفية وغري اإلنسانية حيث التقيم تلك القوى 
الصحفيني  تستخدم  مادامت  لشيء  وزنا  املتنفذة  والزعامات  السياسية 
واملؤسسات اإلعالمية اململوكة هلا كأدوات توصيل ترمي بها متى ماشاءت 
اىل اهلاوية ألنها المتتلك الرؤية، وال الروح، وال اإلميان بالعمل الصحفي، 
أنه  ونعتقد  منه،  ونعرب عن اخلوف  بإستمرار،  نتحدث عنه  ماكنا  وهذا 
ملا  باألسى  وشعورهم  الصحفيني،  وضياع  الصحافة،  تــردي  يف  السبب 
يعانونه من أوضاع تؤكد تلك املخاوف، فالسياسي اليؤمن بالصحافة إال 
ومساهمة  العام،  للرأي  للتغيري، وصانعة  إرادة  وليست  وسيلة،  بوصفها 
لتوصيلهم  آلــة  الدميقراطية جمــرد  يــرون يف  وهــؤالء  الدميقراطية،  يف 
إىل السلطة ليحكموا، ويتحكموا ويتنفذون يف مراكز القرار، وتكون هلم 

السطوة والسلطة والقدرة لوحدهم.
لأسف الشديد فإن التجربة العراقية حمزنة، وخالل السنوات املاضية 
قتل املئات من الصحفيني يف ظروف احلرب، ومنهم من أبعد عن عمله، 

وآخرون مت إعتقاهلم تعسفيا.
 وكثر منهم يعانون من ضائقة مالية، ويهدد البعض بالقتل، ويضربون يف 
واليتحمل  احملكمة،  اىل  يتوجه  السياسيني  من  البعض  وصار  الشوارع، 

نقدا.
 والنقال خلرب، ويطالب بالتعويض املالي وكأننا يف غابة، بل إن مشتغلني 
باللجوء اىل عشائرهم جملرد أن صحفيا  يهددون  السياسة واإلدارة  يف 
نشرا خربا يف موقع ألكرتوني نقله من وسيلة إعالم نشرته من مدة، ومل 
يعد يرتتب عليه أي إلتزام قانوني وهذا الميكن عالجه مامل ترتسخ بيئة 
قانونية واضحة، وتشرتك سلطات الدولة املختلفة يف تأطريها بقوانني 

وتشريعات.

مجزرة ضد
 الصحفيني

الخطاب االعالمي الزمة الخليج وشيطنة اآلخر
او كما يقال  البعض توقع هلا عمرا قصريا  تنتهي االزمــة اخلليجية القطرية حتى االن رغم ان  مل 
“عاصفة يف فنجان”، فرغم احلراك الدبلوماسي على خمتلف املستويات ويف اغلب الدول الغربية 
واالقليمية؛ ال تزال االزمة تراوح مكانها، بل وتتشعب وتتجذر اكثر فاكثر، ويف هذا الوضع برز دور 
الدبلوماسية، ويسهم يف ممارسة  ينافس دور  انه اصبح  الفريقني بشكل واضح حتى  االعــالم لكال 

الضغط على اخلصم.
دول احلصار وعلى رأسها السعودية واالمارات اعتمدت اسلوب التحالف االعالمي الواسع، جتسيدا 
لتحالفها السياسي، مع هجوم شامل على خمتلف املستويات، فيما اعتمدت قطر على قناة اجلزيرة 
واملنصات االعالمية االخرى على شبكة االنرتنت، وهي تعول على خربتها الواسعة يف جمال املواجهة 
االعالمية يف البيئات املتأزمة، الي اكتسبتها قناة اجلزيرة حتديدا منذ حرب افغانستان والعراق، 

واحداث الربيع العربي ورمبا ال تنتهي مع فناء باألزمة احلالية.
من املالحظ ان الدعاية القطرية كانت افضل بكثري من دعاية خصومها وذلك لقدرتها على تقليل 
القضايا االشكالية للجمهور عن طريق  االعتماد على التصرحيات الرمسية كمادة اعالمية وطرح 

تقديم االدلة والشواهد من منظمات عاملية وتقارير ملؤسسات اعالمية مرموقة.
اذن هو خطاب اعالمي يقوم على تعبئة الكراهية ضد اخلصم بكل ما توفره التقارير والتصرحيان 

من اجل متزيق االخر وتلميع صورة االنا، واالعتماد على هذه االساليب له اثار سلبية عميقة على 
اجملتمع، العربي واخلليجي “املرتف” وميهد ملوجة جديدة من الكراهية والعنف الي ال تزال البلدان 
العربية تعاني من اثارها، كما انها تصعب من مهمة التفاوض واالختيار بني احللول املتاحة اذا ما 

اصبح االخر شيطانا يهدد اجلميع.
ودعاية الكراهية ليست جديدة على وسائل االعالم يف مجيع احناء العامل، بل هي )وسائل االعالم( 
املتهم االول يف نشر التطرف واالرهاب عن طريق تقطيع احلقيقة وتقديم اجلزء السليب منها اذا 
كانت تتعلق باخلصم، او تقديم الصورة اجلميلة فقط اذا كانت تتعلق بعرض صورة االنا، لكن املفارقة 
االفكار  لرفض  “اعتدال”  اخلليج مركز  دول  تؤسس  الذي  الوقت  يأتي يف  االساليب  تكثيف هذ  ان 

املتطرفة، فيما ترفع قطر ووسائل اعالمها شعار الباب املفتوح امام الراي االخر.
املواجهة االعالمية الشرسة سوف تعزز من مناسيب التطرف والغلو يف اجملتمع العربي الغارق يف 
حبار من االنغالق، واالخطر من كل هذا ان وسائل االعالم لكال الطرفية سوف تفقد مصداقيتها لدى 
مجهورها الداخلي واخلارجي، كونه ال يقدم حتى نصف احلقيقة، يف الوقت الذي يعرف اجلمهور 
احلقيقة كاملة مع توافر البدائل االخرى من وسائل االعالم ومنصات التواصل االجتماعي اخلارجة 

عن ارادة الطرفني.

هادي جلو مرعي 

كمال عبيد 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

وعقوله  اجملتمع  ووجــوه  شخصيات  يسعى 
األكــثــر حــكــمــة اىل حمــاصــرة الــنــزاعــات 
للخروج منها بأقل ما ميكن من اخلسائر، 
يتم ذلك بتداول األقوال الصحيحة وإقامة 
قواعد العالقات املتينة القائمة على العدل 
ــعــاون، فــضــال عــن السعي  ــت والــتــســاوي وال
لنشر الفكر املعتدل، كي تنعكس مثل هذه 
األعـــمـــال الــنــوعــي عــلــى حتــســني الــســلــوك 
البشري، فهناك قاعدة معروفة تقول، كلما 

ن الفكر حتسن السلوك. حتسَّ
من  حتقق  النفس  علم  أن  اىل  بــاإلضــافــة 
وأسباب  العنف،  وراء  تقف  الي  األسباب 
بهذه  القائم  أن  واكتشف  النزاعات،  إثــارة 

األفعال مريض نفسيا.
هلــــذا الــســبــب أكــــد اإلمـــــام الــــراحــــل، آيــة 
احلسيين  الــســيــد حمــمــد  الــعــظــمــى،  اهلل 
القيم  كــتــابــه  اهلل( يف  )رمحـــه  الـــشـــريازي 
املوسوم بـ )كل فرد حركة وفلسفة التأخر( 
على: )أن اجلنوح إىل النزاع واالختالف نوع 

من أمراض النفس، واحنراف يف الذات(.
ومـــن املــفــارقــات املــؤســفــة حــقــا، أن صانع 
نتائج حاالت  يتلقى  بالنتيجة سوف  العنف 
أوال  فــهــي  بــنــفــســه،  يصنعها  الـــي  الــعــنــف 
ــعــود عــلــيــه، لــتــصــيــبــه يف  وأخـــــريا ســـوف ت
الصميم، حتى قبل أن يضر غريه يف أعمال 
أمــراضــه  بسبب  منه  تــصــدر  الــي  العنف 

والشدة  العنف  به اىل  تدفع  الي  النفسية 
القمع سبيال اىل حتقيق ما يصبو  واختاذ 
إلــيــه بـــدال مــن أن يتخذ الــعــنــف والــتــعــاون 
أن  ينبغي  الي  غاياته  اىل  طريقا  والعدل 

تكون مشروعة.
لــذلــك مت الــرتكــيــز عــلــى أهــمــيــة احلـــد من 
الــعــنــف أو الــقــضــاء عــلــيــه، خــصــوصــا يف 
أوجبت  الــي  اإلسالمية  واملــبــادئ  التعاليم 
ردع العنف بكل أشكاله واجلنوح اىل السلم 
األزمــات  احــتــواء  على  املستدام  العمل  مــع 
الـــي تــثــري األعـــمـــال الــعــنــيــفــة، وقـــد ملس 
املسلمون منذ أوائل الرسالة النبوية الفوائد 
طريقا  منه  فاختذوا  العنف  لكبح  العظمى 

ومنهج حياة قبل غاندي بقرون من الزمن.
لذلك أكد اإلمام الشريازي على أن: )مبدأ 
الالعنف هو شعار اإلسالم قبل أن يتخذه 
غــانــدي شــعــارًا كما أن مــن شعار اإلســالم 
العامل  دول  بعض  يتبناه  أن  قبل  الــســالم، 

صدقًا أو كذبًا(.
العمل  العنف، البد من  ونظرا ألهمية ردع 
على إجيــاد السبل الــي تــؤدي اىل حتقيق 
القوة  تعبري عن  فالعنف هو  اهلــدف،  هــذا 
أو ضد  النفس  الي تصدر ضد  اجلسدية 
إرغــام  أو  متعمدة  آخــر بصورة  أي شخص 
الفرد على إتيان هذا الفعل نتيجة لشعوره 
باألمل بسبب ما تعرض له من أذى. وتشري 

استخدامات خمتلفة للمصطلح إىل تدمري 
املمتلكات،  تدمري  مثل  واجلمادات  األشياء 
العامل  أحنـــاء  مجيع  يف  العنف  ويستخدم 
كأداة للتأثري على اآلخرين، كما أنه يعترب 
القانون  باهتمام  حتظى  الــي  األمـــور  مــن 
قمع  إىل  كــالهــمــا  يسعى  حــيــث  والــثــقــافــة 
ظاهرة العنف ومنع تفشيها، ومن املمكن أن 
يتخذ العنف صوًرا كثرية تبدو يف أي مكان 
على وجه األرض، بدايًة من جمرد الضرب 
إيــذاء  عن  يسفر  قد  والــذي  بني شخصني 
اجلماعية  واإلبـــادة  باحلرب  وانتهاًء  بدني 
الــي ميــوت فيها ماليني األفـــراد، وجدير 
العنف  على  يقتصر  ال  العنف  أن  بالذكر 

البدني فحسب.
متكربا،  العنيف  اإلنسان  يكون  ما  وغالبا 
ويظهر  ــن،  اآلخــري على  بالتعالي  فيشعر 
هذا التعالي يف السلوك واألقوال والتفكري 
الــتــصــرف حــتــى يف أدق األمــــور،  ـــــواع  وأن
نفسيا  املــرضــى  الــنــاس  بعض  يشعر  حيث 
أمــور كثرية،  بأنهم أفضل من اآلخرين يف 
مرضيا  املشخص  الشعور  هــذا  فيدفعهم 
والقول،  الفعل  يف  الناس  على  التكرب  اىل 
واملشكلة عندما يكون مثل هذه األشخاص 
يف السلطة، وتكون مصائر الناس بأيديهم، 
وقمع  السياسي،  الظلم  مشكلة  تبدأ  هنا 

الطغاة.

ردع الجنوح 
املنفلت نحو 

النزاعات

النظام الرقابي والحفاظ على الثروات العامة
من أكثر العيوب الي واجهتها االقتصادات اإلسالمية والعربية، ظاهرة هدر الثروات وتدمري املوارد 
واالستخفاف باملخزون من املوارد واألموال العامة، وهناك نوع من اجلهل العام يشرتك فيه املسؤول 
أفراد  العلمي متثل ملكا جلميع  املنظور  العامة، فهي يف  املــوارد  التعامل مع  بكيفية  يتعلق  واملواطن 
اجملتمع ومكوناته من دون استثناء، وال حيق للسلطة أو احلاكم وحكومته، وال ألية جهة أو مؤسسة 
أخرى، االستيالء على الثروات أو جزء منها، حتت أية ذريعة أو مربر، فال الدين وال األعراف وال 

القانون وال القيم تسّوغ أو تسمح بالتطاول على ثروات األمة.
تتجدد الدعوات على حنو مستمر حول أهمية خضوع الثروات العامة للشعب أو عموم األمة، لنوع 
من التنظيم حيافظ بشكل قطعي على الثروات العامل بصورة مستمرة، وهناك من يؤكد على النظام 
الرقابي ودوره يف احملاسبة والتقنني، فيؤدي ذلك اىل جمموعة من اإلجراءات النظرية والعملية الي 
تؤدي بالنتيجة اىل محاية الثروات من التجاوز، وتساعد على وضع حد لعمليات هدر هذه األموال 
بالطرق غري القانونية كالصفقات املشبوهة وغسيل األموال وتبييضها، خاصة تلك الي حتدث من 
اجلهات احلكومية، أو اجلهات الي متتلك قوة كبرية، تدفعها للتجاوز على ثروات الشعب، وعندما 
تتعرض ثروات الشعب واألمة للنهب، فسوف تتبع ذلك تداعيات خطرية، منها انتشار التمايز الطبقي 

من حيث الدخل والغنى.

كما نالحظ ذلك يف نص ورد بأحد مؤّلفات اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين 
الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القّيم املوسوم بـ )أنفقوا لكي تتقدموا(، حيث يقول مساحته: )إن 
الكرامة االقتصادية تؤدي بالنتيجة اىل الكرامة االجتماعية(، ورمبا هلذا السبب يربط املختصون بني 
الكرامة االقتصادية والكرامة االجتماعية، ومساندة إحداهما لأخرى، علما أن الكرامة االقتصادية 

ال ميكن حتقيقها، بعيدا عن إجراءات املراقبة املستدامة بشفافية عالية.
يف بعض الدول توجد أنواع املخالفات، وهناك عصابات تسرق األموال بطريقة أو أخرى، لكن الضرر 
الذي تتعرض له شعوبنا من النوع املزدوج، سرقة أموال مع عملية تهريب واسعة للخارج، فاملبالغ الي 
يتم التجاوز عليها، غالبا ما يتم تهريبها وتستخدم يف عمليات غسيل األموال وما شابه، لذلك تذهب 

هذه الثروات هدرا من دون أية فائدة كونها تفتقر للشرعية.
علما أن املتجاوزين على الثروات تتضاعف لديهم نزعة الظلم والتجاوز والطغيان، بسبب كثرة أمواهلم 
وقوة ثرائهم، حتى أنهم ال حيسبون أي حساب للقانون، بسبب قدرتهم على التعامل مع هذا امللف وفق 

طرق )االبتزاز والرتغيب(.
فتدخل يف ذلك صفقات سياسية وأعمال قد تدخل فيها أعمال هدامة ال ينبغي التعامل معها حبسن 

نية، ألن الطمع ميثل كارثة بشرية ال تزال قائمة حتى هذه اللحظة.

االجتماعية األصغر،  باملؤسسة  الكبري  باهتمامها  األمم اجليدة  متيزت 
اخلــربات  مــن  الكثري  األمـــم  تلك  خصصت  حبيث  العائلة،  بها  ونــعــين 
واملــوارد واخلطط كي تنهض بهذه املؤسسة الصغرى وجتعل منها أكثر 
متّيزا واكتماال، فمن جمموع العائالت يتكون النسيج اجملتمعي، وعندما 
النتيجة ستكون  فإن  ومكتملة،  مدروسة  العائلة  بناء  املساهمة يف  تكون 
االجتماع  علماء  من  كثري  الشرط  هلــذا  تنّبه  وقــد  متميز.  جمتمع  بناء 
تقبل جــداال آخر  الــي ال  يعنيهم هــذا األمــر، فاحلقيقة  وغريهم ممن 
العائالت  هو حاصل مجع  الناجح  اجملتمع  بأن  تؤكد  أخــرى،  نتيجة  أو 
األمــراض  وتفحصنا  النظر  دققنا  أننا  ولو  صحيح،  والعكس  الناجحة، 
والعقد االجتماعية الي تفتك مبجتمعنا، فإن السبب األول كما يؤكد على 
ذلك من يهمه األمر من العلماء واملختصني، هو اإلهمال الذي تعّرض له 

اإلنسان وانعكس سلبا على كيان العائلة، ومن ثم على اجملتمع بأكمله.
كيان  تعرتض  الــي  واملشكالت  العقبات  الــشــريازي  اإلمــام  درس  لذلك 
العائلة ووضع مساحته أسس وقدم مقرتحات لبناء العائلة الناجحة، وقد 
كان لطبيعة العالقة بني الزوج والزوج، قصب السبق يف استقرار ومتيز 
أفراد العائلة، ومن ثم اجملتمع عموما، وحّذر مساحته من حاالت عدم 
التوافق بني األزواج ألي سبب كان، ألن ذلك سينعكس سلبا على أعضاء 

العائلة وال ينحصر بني الزوجني فقط.
فقد أكد اإلمام الشريازي يف كتابه القّيم املوسوم بـ )الفقه: االجتماع ج2( 
على بعض السباب الي تعّكر صفو العالقات بي الزوج والزوجة منها 
حدوث: )عدم التوافق اجلنسي، نفسيًا، أو جسديًا، أو عمليًا، وموضعًا(.

القائمة على  العالقات  تلك  املتفاعلة،  العائلة  لقيام  املهمة  ومن األسس 
االحرتام واالنسجام بني الزوجني أوال كونهما يشكالن قمة اهلرم العائلي 
تتوافر  أن  ينبغي  ويشرفان على أنشطة األعضاء جتربة وعمرا، لذلك 
للسلوك  والزوجة، وهي عبارة عن مرتكزات  الــزوج  لدى  صفات مهمة 
القويم الذي ينعكس على حياة األبناء من اجلنسني، ويف حالة ضمور تلك 
الصفات اجليدة، وثبات قيم وصفات مسيئة حملها، فإن النتائج ستكون 
وخيمة على هذه املؤسسة الصغرى حيث تكون معرضة لالنهيار ما يؤدي 

بالنتيجة اىل ضرر خاص وآخر عام يلحق بعموم اجملتمع.
وحتى  مؤلَّفاته وحماضراته  الــشــريازي يف  اإلمــام  يدعو  ما  غالبا  هلــذا 
العائلي، وهذا الشرط  النقاء  يف جمالسه ولقاءاته الفردية على أهمية 
سليمة  أسس  على  الزوجني  بني  العالقة  تتبلور  مل  ما  ال ميكن حتقيقه 
مستمدة من الضوابط األخالقية والرتبوية والدينية والثقافية املعتمدة، 
األســرة  أعضاء  بني  السعادة  روح  ببث  كفيلة  واألســس  الــشــروط  فهذه 
الــروح  تسهم يف تصاعد  الــي  العالقات  من  نــوع  اىل  بالنتيجة  وتــؤدي 
يؤدي  التام لأسرة ككل، ما  النجاح  ثم  املعنوية ودرجة االنسجام، ومن 

اىل ضمان مستقبل متميز ألعضاء العائلة.

خطورة الكذب 
وسوء الظن
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العراقيون  حيققها  الــي  االنــتــصــارات  مــع 
تـــبـــاعـــا، وهــــم حيــــــررون األرض  األبــــطــــال 
ـــس اإلرهــــــاب، تــنــفــتــح آفــــاق كــبــرية،  مـــن دن
مستقبل  حنــو  الــعــراقــيــني  تطلعات  وتــتــســع 
واالنشغال  بالسالم  مكلل  وحاضر  مضيء 
مبــســتــلــزمــات الــتــطــور واالصـــطـــفـــاف اىل 
جانب الشعوب والدول املتقدمة، فاملؤهالت 
والــقــدرات  واالقتصادية  والدينية  الثقافية 
اللحاق  ميزة  العراق  متنح  والعقلية  العلمية 
هو  ومــا  العامل،  قيادة  تتصدر  الــي  بالدول 
الــعــراق ملا  الــيــوم كيفية اســتــثــمــار  مــطــلــوب 
حتقق من انتصارات باهرة بفعل التضحيات 
الكربى والدماء الي سالت من أجل محاية 
بالتضحيات  الذي حتقق  وبعد هذا  العراق. 
الظلم  مــن  والــنــفــائــس،  والـــدمـــاء  واألرواح 
من  الــعــراقــيــون  يستفيد  ال  أن  واإلجــحــاف 
فيها  حتــطــم  الـــي  العظيمة  اللحظة  هـــذه 
االرهاب ومن يقف وراءه، لينتقل هذا البلد 
وشعبه اىل مرحلة العيش اهلانئ القائم على 
التشريعات الدستورية احلامية لدميقراطية 
وتــعــدديــة الــنــظــام الــســيــاســي، حــتــى نضمن 
ــعــودة اىل الــدكــتــاتــوريــة، بــاإلضــافــة  عـــدم ال
اىل احلفاظ على حقوق األقليات واملكونات 
إغفال  وعــدم  العراقي  اجملتمع  يف  املختلفة 
حقوق األكثرية. من هنا يؤكد مساحة املرجع 
السيد  العظمى،  اهلل  ــة  آي الــكــبــري،  الــديــين 

)دام ظله( يف  الــشــريازي  صــادق احلسيين 
مرجعية(  )إضـــاءات  بـ  املوسوم  القيم  كتباه 
ـ بإذن اهلل تعاىل  على: )أن مستقبل العراق 
ـ سيكون خبــري، شــرط حتقق أمــور، ومنها: 
من  أيــة جمموعة  حــقــوق  هضم  عــدم  أوال: 
الشعب، وإعطاء األكثرية حقوقها كاملة غري 
األقليات حقوقها،  إعطاء  وكذلك  منقوصة، 
« إذًا  قال اهلل تعاىل »الرَ ترَْظِلُمونرَ ورَالرَ ُتْظلرَُمونرَ
حنن نقف بإزاء مرحلة حمورية بعد االنتصار 
التارخيي الذي تكلل بطرد داعش اإلرهابي 
هذا  يتحول  أن  ومطلوب  العراق،  أرض  من 
تتساوى  عظيمة  بــدايــة  اىل  الكبري  النصر 
والدماء  واألرواح  التضحيات  مع  قيمتها  يف 
العراق كي  أرض  فوق  الي سالت  العظيمة 
حتميه من دنس الدواعش واإلرهاب عموما، 
لذلك من أهم املبادرات واخلطوات السياسية 
حيافظ  أن  ينبغي  الــي  الفعلية  التشريعية 
عليها العراقيون ويتمسكون بها ويعملون على 
تثبيتها هي إحقاق احلقوق املدنية كاملة غري 
منقوصة لأكثرية ولأقليات على حد سواء 
حسبما يكفله الدستور والنظام الدميقراطي 
والثغرات  األبـــواب  لسد  الضامن  التعددي 
الــدكــتــاتــوري  الــنــظــام  منها  يتسلل  قــد  الــي 
األقلية  حقوق  محاية  هنا  فاملهم  املــركــزي، 
يؤكد على  كما  الــوقــت.  نفس  واألكــثــريــة يف 
ذلك مساحة املرجع الشريازي يف قوله: إن 

)مستقبل العراق سيكون خبري شرط إعطاء 
األقليات(.  وكذلك  كاملة  حقوقها  األكثرية 
وصيانة  محــايــة  تتم  ال  عندما  متوقع  أمــر 
التنفيذية  الــســلــطــة  مــن  املــواطــنــني  حــقــوق 
تعم  ســوف  والفوضى  البلبلة  فــإن  وســواهــا، 
البلد، وتنتعش النواقص هنا وهناك، ومنها 
ما يتسبب بإحداث ثغرات أمنية يتسلل منها 
اإلرهاب الذي يبحث عن األهداف الرخوة، 
خصوصا بني املدنيني، فيؤدي ضعف النظام 
تعريض  اىل  الـــدولـــة  وأجـــهـــزة  الــســيــاســي 
املواطنني لإلرهاب، وجعلهم لقمة سائغة له، 
لذلك يتم الربط دائما بني الفساد السياسي 
استهداف  ـــاد  ازدي وبــني  جهة  مــن  واإلداري 
املدنيني من جهة أخرى، فالفساد واإلرهاب 
احلــال سوف  بطبيعة  واحــدة.  لعملة  وجهان 
األوضــاع  على  مهيمنة  التجاهل  حالة  تبقى 
السياسية ما مل يبادر الشعب والنخب وقوى 
الضغط ومنظمات اجملتمع املدني والناشطني 
املدنيني واجلمهور على حنو العموم، باملبادرة 
النصر املتحققة يف  واملطالبة بربط حاالت 
على  واضحة  تأثرياتها  وجعل  القتال،  سوح 
تثبيت  أهمية  مع  وأسبابه،  الفساد  مقارعة 
املــنــهــج الــدميــقــراطــي األصـــيـــل يف اخــتــيــار 
ممثلي الشعب وأعضاء جمالس احملافظات، 
يتسللون اىل  الـــذي  الــفــاســديــن  وحمــاصــرة 

السلطة إلحلاق األذى بالشعب.

مستقبل العراق 
وحماية الحقوق 

املدنية

متى يتعرض اإلنسان للحساب؟
أو  الرضا  حــاالت  اإلنــســان يف  على  تظهر  إنسانية  ومشاعر  حــاالت  والغضب،  واألخـــالق  السعادة 
اإلحباط، لذلك يبحث الناس غالبا عّما يقودهم اىل الدعة والراحة والرفاهية والغين، فهذه عناصر 
تسهم يف حتقيق جزء أو كل سعادة الفرد، وعندما يتحلى اإلنسان باألخالق يكون أقرب من غريه 
اىل ما يريد، أما يف حالة الصدمة أو اإلحباط فإن النتائج غالبا ما تكون عكسية، وميكن العثور على 
التعبري اخلارجي عن الغضب يف تعبريات الوجه، ولغة اجلسد، واالستجابات الفسيولوجية، وأحيانا 
يف األفعال العامة من االعتداء. فالبشر وحتى احليوانات غري البشرية على سبيل املثال تقوم بأصوات 
عالية، يف حماولة جلعل شكلها اخلارجي أكرب، فتكشف عن أسنانها، وحتدق بأعينها برتكيز شديد، 
لكي تظهر غضبها على اآلخر. ويصف علماء النفس احلديث الغضب بأنه إحساس أوىل، وميكن أن 

يكون الغضب غري املتحكم فيه مؤثرا على الصالح النفسي واالجتماعي.
مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( يقول 
عن الغضب يف كلمة توجيهية قيمة: )إّن لنيّب اإلسالم ص، 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.

يف قصة ألحد املزارعني الذين نعرفهم بشكل شخصي، ذات يوم حدثت بينه وبني مزارع آخر حول 

والنصائح،  املناشدات  تنفع يف وقفها  بينهما مشادات متتالية، مل  وتوقيتها، وحدثت  املائية  احلصة 
فاستمر االثنان بالتشاحن والتجاوز أحدهما على اآلخر، اىل أن غرر الشيطان بأحدهما بعد أن بلغ 
به الغضب مبلغا، فذهب ذات يوم اىل أرضه، لتحدث مشادة جديدة مل تتوقف عند حدود الكلمات، 
وإمنا ضاعف منها الغضب فاستخدم أحدهما الرصاص لريدي اآلخر قتيال، وبعد أن انطفأت موجة 
الغضب وعى مبلغ اخلطأ الذي ارتكبه وكم حاول أن خيفي معامل اجلرمية ألنها جرت فجرا ومن دون 
شهود، لكنه بالنتيجة أودع بالسجن وُحِكم عليه باملؤبد، ويف زيارتي له أثناء وجوده يف السجن سألته: 

هل تستحق شتالت القمح أن تقتلرَ من أجلها إنسانا؟. فأجاب باحلرف الواحد:
)لو كنت أعرف مصريي هذا، لن أقتل الرجل حتى لو حتولت سنابل القمح كلها اىل ذهب، اللعنة على 

الغضب الذي أعمى بصريتي وشلَّ عقلي وتفكريي(.
لعله من أسوأ ما ينتج عن الغضب، ارتكاب الفعل اخلاطئ الذي ال تقّره التعاليم الدينية وال السنة 
النبوية وال أقوال وسلوكيات أئمة أهل البيت عليهم السالم، فالغضب جيعل اإلنسان غري واعي مبا 

يرتكب من أفعال. 
النتائج املادية واملعنوية الي يلحقها بالطرف اآلخر بسبب فورة الغضب الي قد تكون  فضال عن 

عاصفة أحيانا.

يتفوق  كي  منها  وينطلق  يرتكز عليها  لسواه،  كما  للشر عوامل مساعدة 
على كل ما ميت للخري بصلة، فاحلياة كما هو معلوم حلبة صراع مفتوحة 
بني اخلري والشر، وكلما اجتهد العقل البشري يف حتجيم مكامن الشر 
العلماء  تأثريا، وهلذا حيّث  وأقل  أكثر ضعفا  املساعدة، جيعله  وعوامله 
تنطلق  الي  مــآرب األشــرار  لتقويض  انتهاج سبل اإلصــالح  الناس على 
دائما من عقول شريرة ونفوس مريضة ال ميكن معاجلتها وإعادتها اىل 

سواء السبيل إال باعتماد األخالق.
التجارب  الــشــر؟ مجيع  على  القضاء  قابلية  هلــا  األخـــالق  أن  نقول  هــل 
الفردية واجلماعية أكدت أن األخالق هي األكثر قدرة على إطفاء الشر 
يستدعي  هلذا  عليها،  ُتسكرَب  عندما  النار  تطفئ  الي  املــاء  فهي مبثابة 
األمر أن نلج الدروب الي تقودنا اىل إصالح النفس بالسبل األخالقية، 
فمنذ أن بدأت البشرية مشوارها الشاق يف طريق احلياة الطويل، كانت 
احلاجة اىل تهذيب النفوس ملّحة ومطلوبة سواًء على مستوى األفراد أو 
اجلماعات، ولعل األخالق هي الطريق األكثر صوابا األقدر على حتقيق 
هذا اهلدف، لذلك ليس غريبا أن يقول الرسول )ص( يف حديث شريف: 

)إمنا بعثت ألمّتم مكارم األخالق(.
لذا يؤكد مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف كتابه القّيم املوسوم بـ )العلم النافع( 
على هذا األمر فيقول: )إذا كان املرء حسن اخللق فإّن دافع اخلري عنده 
يغلب دافع الشّر وسيكون نصيبه خري الدنيا واآلخرة، خبالف سّيئ اخللق 

فهو ال دنيا له وال آخرة(.
والبنود  القواعد  واعتماد  النفس  بضبط  دائما  مطالب  الفرد  أن  كما 
كبرية على  اإلنسان قدرة  السامية متنح  األخــالق  السائدة، ألن  العرفية 
التسامح وتدفعه ملعاملة اآلخر وفقا لقيمته العالية وكرامته اإلنسانية الي 
ينبغي على اجلميع أن حيافظ عليها، هلذا حني يتحلى الشخص باألخالق 
القادرة على توجيه أفعاله ونواياه، فإنه سيتميز بالصفات القومية الي 
معهم  والتعامل  اآلمنة  احلــرة  باحلياة  اآلخرين  حبق  إميانا  أشد  جتعله 

بإنصاف وعدل وترجيح التعاون على سواه يف مجيع أشكال التعامالت.
التنافس  حالة  ونشوء  لــلــرزق،  طلبا  اليومي  االحتكاك  حلــاالت  ونتيجة 
وتضارب املصاحل، حتدث اختالفات كثرية بني البشر، ال ميكن معاجلتها 
إال بتنمية األخالق وتطويرها، ذلك أن اإلنسان الذي ميتلك االخالق ال 

ميكن أن يظلم إنسانا آخر أو يفضل مصلحته على اآلخر.
بني  تضع  أنه  واجملتمع،  للفرد  األخــالق  تقدمها  الي  الفوائد  أهم  ومن 
يديه كل األسباب والوسائل الي متضي به صوب النجاح، هلذا من النادر 
أن جتد شخصا خلوقا يعاني من الفشل يف حياته، بل على العكس من 
ذلك متاما، فالفشل هو حليف املستهرتين دائما، حيث تراهم منبوذين ال 
احد يتعامل معهم او يقربهم فيبقون معزولني، على العكس من أصحاب 

األخالق الذين يشكلون عمود احمليط واجملتمع عموما.

فاعلية األخالق 
وتحجيم مكامن الشر
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اسالميات

يف  العظمى  الدينية  املرجعية  تــاريــخ  ان 
املنطقة هو تاريخ حافل باإلجنازات القيمة 
والقيادة  الرئاسة  انتهت  ولقد  والكربى، 
األمــة  عباقرة  مــن  مجهور  إىل  املرجعية 
وأساطني الدين وزعماء الفكر اإلسالمي 
ومنهم املرجع الراحل االمام السيد حممد 
الشريازي، وعلى الرغم من صعوبة حتديد 
اجنازاته هنا يف صفحات خصصت لذكرى 
وفاته، نذكر بإجياز بعض خصال ومزايا 
العلمي  وتــارخيــه  العمالقة،  األســـرة  هــذه 
السياسي  فكره  وخاصة  اخلالد،  وجهاده 

حول النظام السياسي االسالمي.
السادة من آل الشريازي هم أعرق األسر 
العلمية العلوية يف كل من شرياز وكربالء 
والــنــجــف وســـامـــراء، وأشــهــرهــا يف املــأ 
نبغ منها مجهور كبري من  الشيعي، حيث 
أعالم الفكر وفرسان البيان وزعماء الدين 
وأبطال اجلهاد وكانوا من محلة لواء العلم 
خلفًا  العظمى  واملرجعية  املذهب  ودعائم 
العظمى  “آيـــة اهلل  عــن ســلــف. ان االمـــام 
اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي” 
نـــــادرة مـــن نـــــوادر الــتــاريــخ الــشــيــعــي، يف 
شــخــصــيــتــه، وســـريتـــه، وفـــكـــره، وآثـــــاره، 
وتتجلى جوانب العظمة يف هذه الشخصية 
الفريدة مع مرور األيام، وينمو األثر الذي 
الناس عامًا بعد عــام، فهو يف  تركه على 
الدرجة األوىل مؤمن شديد اإلميان باهلل 

متدين شديد احملبة ألهل  اآلخــر،  واليوم 
على  الــشــريازي  اإلمـــام  يؤكد  )ع(.  البيت 
اإلسالمي  السياسي  الكيان  بناء  ضــرورة 
أن مجيع  يعتقد  كـــان  فــقــد  جــديــد،  مــن 
كحقيقة  اإلسالمية  والــدســاتــري  األحــكــام 
يؤمن  الي  الوجداني  التسليم  يف  مطلقة 
النظري،  الناس، وهلا من االستحكام  بها 
والــدعــم بــالــربهــان الــقــوي، مــا حيملك، 

مبجرد تصورها، على تصديقها فورًا. 
كــمــا يــؤكــد املــرجــع الـــراحـــل بـــأن النظام 
الـــشـــوروي، هــو األقــــرب إىل طــاعــة اهلل 
ســبــحــانــه، واألكـــثـــر اتــســاقــًا مــع مصلحة 
األمـــة، بــقــولــه: “إنـــه ال إشــكــال يف أن كل 
وأبعد  اهلل،  طاعة  إىل  أقــرب  كــان  نظام 
للمسلمني،  وأنفع  الظاملني،  سيطرة  عن 
فهو واجب ال جيوز التنازل عنه إىل نظام 
ليس كذلك، والشك أن نظام الشورى فيه 
هــذه اخلــواص؛ إذ ليس يف قبال الشورى 
إال الديكتاتورية، واجملتهد العادل، وإن مل 
لغرض  بال شك،  اهلل  مغريًا ألحكام  يكن 
أنه يفهم األحكام، وأنه عادل ال يغري حكم 
اهلل، إال أنه الشك يف كونه بشرًا خيطئ 
ويصيب يف تنفيذ األحكام، ويف من خيتاره 
من املنفذين؛ فرمبا كانت املصلحة الصلح 

مع األعداء وهو حيارب أو بالعكس...”.
إن والية الفقيه املطبقة يف ايران هي تدار 
واقعيا بصورة فردية، فمع تأكيد الدستور 

الدولة،  إدارة  الشوروي يف  األسلوب  على 
أنه يف هذا  يعتقد  الشريازي  اإلمــام  لكن 
الفقهاء، جيب  بكثرة  يتميز  الذي  العصر 
من  بصورة شوروية  البالد  إدارة  تكون  أن 

جمموع الفقهاء. 
إن مدة احلكومة للولي الفقيه على أرض 
الواقع هناك تدوم مادام على قيد احلياة، 
علمًا أن أعضاء جملس اخلرباء اإليراني 
وتشكل  سنوات،  مثاني  كل  انتخابهم  يتم 
الــرقــابــة واإلشـــــراف عــلــى مــهــام الــقــيــادة 
إحـــدى املــهــام الــدســتــوريــة هلـــذا اجملــلــس، 
لكي ميكنه عزل القيادة يف حالة فقدانها 
لــلــشــروط، ولــكــن آلــيــة صــعــود هـــؤالء إىل 
عــمــاًل من  بــصــورة متنعهم  تــتــم  اجملــلــس 

ممارسة املسؤوليات املوكلة إليهم.
بوالية  يؤمن  اإليراني  الدائم  الدستور  إن 
اإلمـــام  يــقــيــدهــا  بينما  املــطــلــقــة،  الــفــقــيــه 
اإلسالمية  باألحكام  بااللتزام  الشريازي 
إن احلــاكــم يف اجلمهورية  ورضــى األمـــة. 
اإلسالمية اإليرانية لديه مهام ومسؤوليات 
القيام  مــن  الــواقــع  يف  متكنه  ال  تنفيذية 
أجهزة  على  والــرقــابــة  اإلشــــراف  مبهمة 
أن  الشريازي  اإلمام  يعتقد  بينما  الدولة، 
احلاكم جيب أن يتجنب املهام واملسؤوليات 
التنفيذية يف الدولة، لكي يتمكن من القيام 
اجلهاز  أداء  على  واملشرف  الرقيب  بدور 

احلكومي واإلداري على أحسن وجه.

النظام السياسي االسالمي 
يف فكر االمام الشريازي

الدين عزلة عن الحرام أم الحياة؟
يف ظل التطرف الديين الذي باتت تعيشه دول العامل واجملتمع اإلسالمي وخصوصًا يف الفرتة االخرية، نالحظ 
بان مفاهيم التعبري عن الدين اخذت منحنًى آخر بعيد عن رسالة اإلسالم السامية الي ُتعرض مفاهيم السلم 
البلدان،  تعيشه  الذي  والسياسي  األمين  التوتر  اىل  تعود  ما  غالبًا  واالسباب  بشكل صريح  والتطور  واحلرية 
اضاف اىل األيدي اخلبيثة الي حتاول جاهدة عكس صورة غري حقيقة عن الدين وبالتحديد اإلسالم!، اضافة 
التوتر احلاصل لتعميق الفكر اإلرهابي بإسم الدين. هنالك الكثري ممن  اىل اجلهات االرهابية الي استغلت 
يربط التخلف والتعقيد بالدين، مع ان الدين هو اصل العلم والتطور والتنمية، ويف صدد هذا املوضوع وجهت 
شبكة النبأ املعلوماتية سؤاهلا )هل الدين عزلة عن احلرام ام عن احلياة(، اىل شرحية خمتلفة من الناس فكان 
جوابهم كاآلتي: قالت )هدى امحد(: “الدين هو عزلة عن احلرام وليس عن احلياة، امتنى لو ان هذه العبارة ختط 
حتتها ثالثة خطوط محراء وتعلق على باب كل مسجد وحسينية، علها تنفع البعض وتكون تذكرة هلم”. اما رأي 
)هاشم عطية( يف هذا املوضوع كان: “ان الدين مل يكتِف حبياة ذات امٍد قصري، بل يهدف اىل حياة ذات امٍد 
طويل.. وهي اآلخرة، لذلك من املستحيل ان نقول بأن الدين عزلة عن احلياة”. وقالت )جنوى حممد(: “بالشك 
الدين هو اسلوب حياة، ولكن هنالك جهات ارهابية كثرية خرجت بإسم الدين ورمست صورة خاطئة عنه يف 
اذهان العامل، فمثاًل آخر حالة مر به العامل وهو الداعش االرهابي الذي خرج بإسم الدين االسالمي على الرغم 
من عدم ارتباطه باالسالم قيد شعرة، ولكنه رسم للعامل وخصوصًا الشعوب الغربية املعتنقة ألديان اخرى صورة 

أن االسالم هو دين التخلف والقتل والعنف”. ولتوسعة املفاهيم وتوضيح النكات املهمة كان لشبكة النبأ املعلوماتية 
حوار مع الباحثة اإلسالمية “ مايا عبد اخلالق” من لبنان حيث قالت: “فكرة ان الدين هو عزلة عن احلياة تكمن 
بالنظرة العقائدية اخلاطئة الي رمست للناس، يعين ان الدين ال مينع ابدًا احلياة، امنا مينع تشويه احلياة، اذ 
ان التكاليف الدينية ال تقول لإلنسان اذهب واغلق على نفسك وازهد بكل شيء وليس لك شيء من حياة الدنيا 
وطيباتها، هذا غري صحيح ابدًا، ألن اهلل تعاىل خلق هذا الوجود كله للمؤمنني، ألن املؤمن هو اعز خلق اهلل 
واْ  ُنواْ ورَاترَّقرَ ى آمرَ تعاىل وكل ما دونه جيب ان يكون حتت خدمته، ويقول اهلل تعاىل يف كتابه الكريم: “ورَلرَْو أرَنرَّ أرَْهلرَ اْلُقررَ
اِء ورَاألرَْرِض” )األعراف/96(. يف احلقيقة هنالك بعض اجلهات كانوا السبب االول  مرَ نرَ السرَّ كرَاٍت مِّ لرَْيِهم برَررَ ترَْحنرَا عرَ لرَفرَ
يف تشويه بعض املبادىء االنسانية الي اتى به الدين احلنيف، ومثل هذه املؤامرات حتاك من قبل االيادي اخلفية 
الي حتاول تشويه الدين بطريقة تكتيكية ومن الداخل، وهذا يعد نوع من انواع التضليل الذي متارسه اجلهات 
ْنيرَا”  يرَاِة الدُّ املعادية لإلسالم. ويف كل االحوال يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز: “املرَاُل ورَاْلبرَُنونرَ ِزينرَُة احْلرَ
)الكهف/46(، ويف هذه اآلية استخدمت كلمة الزينة لتشمل كل مباهج احلياة ومتاعها، باعتبار انها موجودة من 
قبل اهلل سبحانه وتعاىل، وانها تضفي على حياة االنسان االلفة والتعايش االنساني وتعترب الزينة هي من نعم 
اهلل على عباده والي بها تستقيم امور اجملتمع االنساني وتستمر حضارته وتطوره، ومن يصوم عن الزينة الي 

خلقها اهلل سبحانه وتعاىل لرفاه االنسان فأنه حيرم حالل اهلل وخيالف الطبيعة الكونية. 

الشعب يف  ألقى  الــذي  االستبداد  كابوس  اجلريح  العراق  على صدر  جيثم 
دوامات البؤس والشقاء.. فقد أصبح هواؤه يعبق برائحة الرصاص والدم، 
وتدفن  املعذبني  أشالء  رمادية جتمع  قبور  إىل  اخلضراء  أراضيه  وحتولت 
صرخاتهم املظلومة. وعند مالحظة حمنة العراق حتلق فوق مسائه املظلمة 
الثالثني  بالعواصف واألعاصري، فاالستبداد حيكمه خاصة يف  غيوم تربد 
عاما األخرية، واحلرب هي أيضا حتيط بغربانها السوداء بصحراء العراق 
والتغريب  واجلوع  واليتم  والسجن  والتشريد  والتهجري  واحملرومة،  املقفرة 
البائسة  والتعذيب وانتهاك األعــراض كلها حمن تلقي بظالهلا على اجلباه 
هنالك، وليس أمّر من كل ذلك أن ال يعيش اإلنسان حرا يف وطنه بل يصبح 

عبدا ألقلية طاغية تفرض أفكارها ورعبها وحزبها وجالدها على العراق.
إن الــعــراق هــو مهد أقـــدم احلــضــارات يف الــعــامل وأكــثــرهــا تــطــورا ونتاجا 
األئمة  ومرقد  واألولياء  األئمة  ومستقر  األنبياء  ومهبط  التاريخ  طول  على 
املعصومني األطهار )عليهم السالم( واملركز الذي تنتشر فيه األماكن الدينية 
واملقدسة واملوقع الذي انطلقت منه احلركات اإلصالحية الكبرية مثل ثورة 

العشرين الي قادها اإلمام الشيخ حممد تقي الشريازي )قدس سره()1(.
ويف حياة العراق احلديث ظهرت مالمح رمست أبعادا مأساوية يف تارخيه 

وهذه املالمح هي الي توضح حقيقة األزمة واألسباب الي أدت إليها:
العراق  احلكم يف  على  تسيطر  الي  هي  األقلية  ظلت  السنني  لعشرات   -
املضطهدة..  األكثرية  على  وأفكارها  آراءهــا  وتفرض  مقدراته  يف  وتتحكم 
قمعت  السكان  تناهز 85% من جمموع  الي  العراق  الشيعية يف  فاألكثرية 
ومنعت من حقوقها ومصاحلها ومعتقداتها، مع أنها هي الي حررت العراق 
بالغالي  الدين والوطن  من سيطرة األعــداء مرارا عديدة وضحت من أجل 

والنفيس. 
- اجتاحت لفرتة من الزمن حروب كبرية ومدمرة قادها الطغاة يف العراق 
إلرضاء نزواتهم وحتقيق مصاحل املستعمرين حيث أدت هذه احلروب إىل 

تدمري بنية العراق وقتل وجرح املاليني واستنفاذ ثرواته وأمواله.
- حتطيم البنية االقتصادية، فالعراق يف هذا الوضع املأساوي اجلديد ليس 
كالعراق من قبل، فبعد ما كان العراق هو الذي يصّدر إىل العامل احملاصيل 

الزراعية.. أصبح يعتمد بشكل مطلق على الواردات.
- حتطيم البنية الثقافية واالجتماعية، قد حطم الطغيان املستبد يف العراق 
املراكز الثقافية والعلمية واملتمثلة يف احلوزات العلمية والي يزيد عمرها 
عن األلف عام حيث شتتها وسجن العلماء وأعدمهم وصادر احلريات الدينية.
وإذا أردنا أن نغري مالمح العراق املأساوية ونوجد واقعا جديدا مفعما باألمل 
والسعادة واالستقرار فالبد أن نغري هذه اخلطوط الي رمسها االستبداد 
ونرسم خطوطا واقعية تعتمد على احلرية والتعددية واالستقالل واالكتفاء 
الــذاتــي وحــكــم األكــثــريــة واألخـــالق الفاضلة واحلــفــاظ على حــقــوق الناس 

ومصاحلهم ومحاية مقدساتهم..

إذا قام اإلسالم
 يف العراق

زهراء وحيدي 

املرجع الراحل االمام السيد محمد الشريازي 
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لكل شخص  االســاس  االخالقيات متثل 
او مؤسسة هلا متاس مباشر مع اجملتمع 
ــفــكــري واالقــتــصــادي  عــلــى املــســتــوى ال
واحلـــقـــوقـــي، هـــذه االخـــالقـــيـــات لـــو مت 
الناس  تربية  خــالل  مــن  عليها  الرتكيز 
اهلل  امــام  نساوي شيئا  بأننا ال  والنفس 
)ســبــحــانــه وتـــعـــاىل(، وبــالــتــالــي فـــان أي 
شــخــص إذا أســنــدت الــيــه الــرئــاســة او 
حصل على شهرة فانه ال يضّيع نفسه، 
ــــذي يـــدرك  بـــل يــبــقــى ذلـــك اإلنـــســـان ال
اىل  بالقياس  احلضيض  انه يف  حقيقة 

خالقه ورازقه وكالصفر على الشمال.
النهضوية  املؤسسات  على  فــإن  هنا  من 
السامية  الــقــيــم  تنتهج  ان  ــة  احلــضــاري
ـــواضـــع وحــلــم  ومــــكــــارم األخــــــالق مـــن ت
وصرب وأناة وغريها وتغرسها يف نفوس 
أي شخص  ان  دائــمــا حبــيــث  كـــوادرهـــا 
فيها،  العاملني  اىل  يتحدث  أو  يعاشر 

جيد فيهم مسحة مالئكية.
وهــنــاك حتـــٍد صــعــب جـــدا تــواجــهــه كل 
املــؤســســات وهــي أزمـــة عاملية، وهــو ان 
ثم  تنمو ثم تنهض  كل مؤسسة تنشأ ثم 
تنطلق فإنها تواجه حتديا ان تبقى هذه 
املؤسسة بالفعل مؤسسًة وان يبقى العمل 
العمل  يــبــدأ  مــا  فالكثري  شــوريــا،  فيها 
فــردي  عمل  إىل  يتحول  لكنه  مؤسسيا 
يتحكم شخص واحد يف قراراته الكربى، 

وهذا خطأ اسرتاتيجي كبري.
ــدَّ  ــبرَ ــــِن اْســترَ يــقــول امـــري املــؤمــنــني )ع( )مرَ
ا  اررَكرَهرَ شرَ الرَ  الرِّجرَ ــاورَررَ  شرَ ْن  ورَمرَ لرَكرَ  هرَ أِْيِه  ِبررَ
ايرَِة  اهْلِدرَ نْيُ  عرَ اررَُة  و)االْسِتشرَ ُعُقوهلرَا(،  يِف 
ــْن  أِْيــِه(، و)مرَ ِبــررَ ــِن اْسترَْغنرَى  ررَ مرَ اطرَ ــْد خرَ ورَقرَ
ورَاِب(،  الصَّ لرَى  عرَ ُدلَّ  األرَْلبرَاِب  ذرَِوي  ــاورَررَ  شرَ
وهناك روايات كثرية ألمري املؤمنني )ع( 
بهذا اخلصوص، فيجب االلتزام بالعمل 
ودميومته  لتجذيره  والتخطيط  الشوري 
السيما وان اسرتاتيجيتكم انتم هي إقرار 
الــشــورى يف اجملــتــمــع، خصوصا  نــظــام 
أن  الــعــامل جــاء بسبب  عــن  التخلف  وان 
األعمال ليست شورية كما ان احلكومات 
هو  بالضبط  وهــذا  للشورى،  ختضع  ال 
باعتبار  العراقي  الشعب  إليه  ما حيتاج 
األلوان  متعددة  فسيفساء  من  مكون  انه 
واألطـــيـــاف. كــمــا انـــه لــيــس املــطــلــوب ان 
تصعد اىل األعلى فقط بل املطلوب ان 
ان  املطلوب  ترفع االخرين معك، وليس 
مؤسستك  تكون  ان  بل  مؤسستك  تنجح 
مؤسسة موّلدة ملؤسسات ناجحة ومعلِّمة 
النجاح  كيفية  على  املــؤســســات  لسائر 
املستدام. والشاهد ان املؤسسة الناجحة 
هي املؤسسة الي تتأسى بالفعل املتعدي 
ــا مــتــعــديــة  ــه ــكــون جنــاحــات ــت فــتــخــطــط ل

لآلخرين، ال الزمة هلا فقط!
تستطيع  ان  هــو  احلقيقي  الــتــحــدي  ان 

البقاء يف جمتمع متنوع واطياف خمتلفة 
الذاتية  وانت حمافظ على خصوصيتك 
وال تذوب يف اآلخر، وتتعاطى يف الوقت 
نفسه مع اآلخر بإجيابية وفاعلية، وتنقل 
اإلنسانية  قيمك  واملنطق،  بــاحلــوار  لــه، 
واإلسالمية السامية يف العدل واإلحسان 
الفاضلة،  واألخالق  والتعددية  والشورى 
والــعــقــائــد الــســامــيــة. يــقــول اإلمــــام علي 
يرَْسِبُقُكْم  فرَالرَ  آِن  ــرْ الْــقُ يِف  اهللَّرَ  )اهللَّرَ  )ع(: 
ــرْيُُكــْم(، فلماذا ال  ــٌد غرَ ِبــِه أرَحرَ ِل  اْلعرَمرَ ِإىلرَ 
احلقول  كل  يف  مثالية  مؤسساتنا  تكون 
يف نوعية اإلنتاج املعريف املتميز وكيفية 
ومنهجية  املــتــطــورة  الــشــوريــة  اإلدارة 
الــتــعــامــل األخـــالقـــي الــنــمــوذجــي حبيث 
الغربيني  انـــه حــتــى  مــســتــوى  نــصــل إىل 
احلــال  تــصــل  وحبــيــث  بــنــا،  يستشهدون 
إىل درجة ان مراكز الدراسات العاملية، 
من  فينا  ـــرون  ي ملــا  تــنــدهــش  أو  تفتخر 

أمنوذج مشرِّف ومميز!
ــدائــم  ـــك بــالــدعــاء ال ولــنــســتــعــن عــلــى ذل
والتوسل املتواصل وخلوص النية وسحق 
كما  بالشورى حقًا وصدقًا  والعمل  األنا 
الرَ ررَبُُّكْم اْدُعوِني أرَْسترَِجْب  قال تعاىل: )ورَقرَ
ورَُيثرَبِّْت  يرَنُصْرُكْم  ترَنُصُروا اهللَّرَ  و)ِإْن  لرَُكْم( 

ُكْم(. امرَ أرَْقدرَ
* ملخص كلمة ألقيت يف مؤسسة النبأ 

للثقافة واالعالم

املؤسسات النهضوية 
والتحديات االخالقية

الطريق إىل فهم القرآن
التقديم والتأخري من املواضيع الي اهتم بها الباحثون سواء يف القرآن الكريم أو األدب العربي وقد 
أفرد هلا العلماء أبوابًا بل وألفوا فيها مصنفات كثرية ملا هلذا املوضوع من أهمية، حيث إن تقديم 
األلفاظ بعضها على بعض ال يأتي اعتباطًا بل ال بد من أسباب جتعل هذا اللفظ يتقدم على غريه من 

األلفاظ يف سياق الكالم.
ومن أهم تلك األسباب هو العناية واالهتمام مبا ينسجم ومقتضى احلال، لذلك جتد أن القرآن الكريم 
يقدم ألفاظًا يف موضع ويؤخرها يف موضع آخر مبا يتالئم ومقتضى احلال، فقد يقدم السماء على 
األرض يف موضع ويؤخرها يف موضع آخر حسب سياق الكالم فإذا كان غرض السورة بيان شؤون 
السماء واملالئكة واجلنة والنار فههنا يأتي بتقديم السماء أما إذا كان السياق يشري إىل أغراض دنيوية 

فإن األرض تقدم يف هذه احلالة.
 وكذلك احلال بالنسبة للجن واإلنس فعلى الرغم من أن القرآن الكريم راعى السبق الزمين للجن 
وجعل هذا اللفظ يسبق اإلنس يف كثري من آياته إال أن هناك ثالث آيات يقدم فيها اإلنس على اجلن 

العتبارات يقتضيها السياق كما يف قوله تعاىل: 
)قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض 

ظهريًا(.

الولد هلل  أنفسهم مبطن بعدم تصديقهم من إن بعض اإلنس ينسب اختاذ  فهذا استنكار من اجلن 
تعاىل، وهذا االستنكار فيه نوع من التوبيخ هلذا النوع من اإلنس قبل اجلن إال أننا ال ميكن أن حنصر 
هذا املوضوع الكبري يف هذا اجلانب ونكتفي بالقول إن هذه الكلمة أهم من تلك وجنعل األسباب تقف 
عند هذا احلد فاحلقيقة القرآنية أهم من هذا بكثري فهناك أحباثًا أوسع هلذا املفهوم الذي يتجسد 

مبصاديق قرآنية متشعبة.
وقد يقدم القرآن الكريم بعض الكلمات غري املهمة على الي أهم منها وذلك ألسباب يفرضها املقام 
كقوله تعاىل: )احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل له عوجا... قيمًا( الكهف 1- 2. علمًا 
إزالته عن األذهــان الي تعتقد به  الكتاب أهم من االعوجاج املفرتض ولكن قدم ألجل  أن قيمومة 
ثم اإلتيان بالقيمومة وهذا أشد وقعًا يف ذهن املتلقي. وهناك تقديم وتأخري خيتص بتشريف بعض 

األشياء على غريها كتقديم السمع على األبصار والليل على النهار وما إىل ذلك.
ميكن  وال  وهــذا ضعيف  الفاصلة  ملراعاة  أحيانًا  والتأخري حيصل  التقديم  أن  إىل  بعضهم  وذهــب 
اعتماده ألن وجود الفاصلة ال يلغي أسباب التقديم والتأخري كما حصل يف تقديم هارون على موسى 

من قبل السحرة يف سورة طه وتقديم موسى على هارون كما يف الشعراء واألعراف.

وحنن وكل الكائنات امنا قائمون بالعدل جبلة وسرية، فهو نظام كوننا 
وكينونتنا؛ نعيش العدل ونتنفسه فال نستشعره لبداهته مثلما ال نستشعر 
وكما ال نستشعر  قــوة،  باألطنان  الضغط اجلــوي على اجسامنا  وجــود 
كل  يف  النيوتنات  مئات  وتكلفنا  اجسامنا  على  الكونية  اجلاذبية  وجود 
حلظة، وذلك ما دام مل خيرتق نظام الكون هذا، فإذا اخرتق وحيثما يتم 

االخرتاق حيصل الظلم وجيأر املظلوم حتى وان كان ظاملا.
فالعدل هو عدم الظلم )أي عدم اخرتاق بدهية الكون القائم بها والساري 
اٍت  ِلمرَ اِهيمرَ ررَبُُّه ِبكرَ ِإِذ اْبترَلرَى ِإْبررَ مبوجبها. وقد عرف العدل بقوله تعاىل: )ورَ
ْهِدي  الرَ الرَ يرَنرَاُل عرَ الرَ ورَِمْن ُذرِّيَِّي قرَ اًما قرَ اِعُلكرَ ِللنَّاِس ِإمرَ الرَ ِإنِّي جرَ َُّهنَّ قرَ فرَأرَمترَ

املِِنيرَ(. الظَّ
للبديهيات  اخلروقات  ولكل  القبائح  لكل  جامع  معنى  الظلم  فان  ولــذا 
للنسق  املعاكسة  الفعاليات  يف  تتجسد  اخلــروقــات  تلك  الن  الكونية، 

الكوني القائم باحلق والساري بالعدل.
عن ضريس الكناسي قال: كنت عند أبي عبد اهلل عليه السالم وعنده 
ابو بصري فقال أبو عبد اهلل عليه السالم: إن داود عليه السالم ورث علم 
االنبياء، وإن سليمان عليه السالم ورث داود عليه السالم، وإن حممدا 
وإنا ورثنا حممدا   )8( السالم  وآله ورث سليمان عليه  صلى اهلل عليه 
صلى اهلل عليه وآله، وإن عندنا صحف إبراهيم، وألواح موسى، فقال 
أبو بصري: إن هذا هلو العلم، فقال: يا ابا حممد ليس هذا هو العلم )9(، 
إمنا العلم ما حيدث بالليل والنهار يوما بيوم وساعة بساعة )10(. وعن 
أيوب بن نوح، وحممد بن عيسى، عن صفوان مثله )11(. مبعنى ان العلم 

يتجدد مع جتدد الزمكان فيحصل العلم بعد العلم.
قرآنيا علويا يف  نهجا علميا  لدينا  املقدمة فقد اصبح  من خالل هذه 
التعريف: وهو لكي يصدق تعريف الشيء ويكتمل، البد ان يعتمد على 
البديهيات الكونية يف تعريفه. كيف؟ البديهيات الكونية هي سنن حاكمة 
مستطيلة  فهي  االطــالق.  على  كائن  هيمنتها  او  حاكميتها  من  يفلت  ال 
الكون  تعاىل يف  قوائم عرش اهلل  واملــوجــودات متثل  الوجود  نافذة يف 
وليس ألحد ان ينكرها على االطــالق، الن انكارها يعين انكار الوجود 

ذاته.
ان السنن الكونية هذه هي ثوابت معرفة حاكمة ومستطيلة يف الوجود 
املوت  من  البديهيات  ينكر  من  فليهرب  وإال  ينكرها،  ان  ملنكر  يسع  ال 
او ليدفع عن  الكائنات،  باعتباره سنة كونية مستطيلة مهيمنة على كل 

نفسه البالء اذا جاءه.
ال سبيل  كما  احلاكمة،  الكونية  البديهيات  إلنكار  مطلقا  ال سبيل  اذن؛ 
اىل استشعارها باحلواس اخلمسة، ملاذا ألنها قوائم عرش اهلل القائمة 
السارية يف الكون. فهي واضحة جلية بديهية، ولكنها ال تتجلى للحواس. 
وعلى هذا يصدق تعريف البديهيات الكونية ذاتها وتتشخص بأضدادها.

املعنى الكوني
 للعدل

محسن وهيب عبد 

عبداهلل بدر السلطان 

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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منظمات

والــدراســات  للتنمية  الــفــرات  مركز  عمد 
االسرتاتيجية، اىل اقامة حلقته النقاشية 
الشهرية حتت عنوان: إدارة سعر الصرف 
للدوالر،  أم هدر  ركيزة استقرار  بالعراق: 
واالزدهـــار  املـــوّدة  وذلــك يف قاعة مجعية 

وحبضور خُنبة من األكادمييني والباحثني
افتتح احللقة النقاشية د. حيدر ال طعمة 
املركزي  البنك  “جنــح  فيها:  قــال  مبقدمه 
خـــــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة يف حتــقــيــق 
استقرار نسيب يف مستويات األسعار، عرب 
تغذية خمتلف أنــواع الطلب على الــدوالر، 
املتبادر حني  السؤال ما قبل )2014(  كان 
كيف  بغزارة،  يتدفق  النفطي  الــدوالر  كان 
مطلب  بــني  االقــتــصــاديــة  السياسة  تــالئــم 
املستوردات  برخص  املتمثل  االنــي  الرفاه 
االستهالكية خصوصا، وهدف بناء قاعدة 
النفط  خـــارج  ــعــراق  ال القــتــصــاد  إنتاجية 
ذلك  سياق  يف   .”.)2014( بعد  مــا  اخلــام 
احلسني  د.عبد  الفرات  مركز  استضاف 
ــغــالــيب حــيــث أكــــد عــلــى: “ان مــوضــوع  ال
هو  الــعــراق  يف  األجنيب  الصرف  سياسة 
موضوع شائك ومعقد وهو احد السياسات 
االقــتــصــاد،  علماء  يعدها  ان  ميكن  الــي 
الفرتة  بهذه  االمــر  هــذا  معاجلته  وألجــل 
الوجيزة البد من غض الطرف عن الكثري 
من  البد  وبالتالي  النظرية،  اجلوانب  من 

الرتكيز على موضوعيني:

 1/ مزاد العملة وعالقته بسعر الصرف 
الــــصــــرف املــنــاســب  نـــظـــام  2/ اخـــتـــيـــار 
توفيق  املــداخــالت:د.  العراقي.  لالقتصاد 
عباس عبد عون “يسأل ملاذا الرتكيز على 
ـــزاد مــع وجـــود وســائــل أخـــرى بالنسبة  امل
جنح  فعال  املـــزاد  وهــل  النقدية  للسياسة 
ثلث  بــان  تقول  االحصائيات  وان  السيما 
املــــزاد يــذهــب اىل مــنــافــذ أخـــــرى”. - د. 
واالقــتــصــاد  اإلدارة  كــلــيــة  الــشــرع  رحــيــم 
جامعة كربالء “جيد ان الورقة مل تتعرض 
الصرف  لرفع سعر  السلبية  اىل اجلواب 
ومــا هــو موقف أصــحــاب الــدخــل احملــدود 
تــنــامــي مستوى  الــفــقــر يف حــالــة  ونــســبــة 
التضخم وما هو موقف احلكومة من هذه 
العرداوي  د.خالد  االجتماعية”  الشرائح 
والــدراســات  للتنمية  الفرات  مركز  مدير 
االقتصاد  علماء  “ان  جيد:  االسرتاتيجية 
العراقيني القريبني من صنع القرار دائما 
ما يدافعون عن سياسية احلكومة النقدية 
مــن خـــالل ســعــر الــصــرف، فــهــل املشكلة 
بـــان هـــؤالء مــرتــبــطــني بــاألجــنــدات  تكمن 
السياسية.”. أ.علي حسني عبيد” يستفسر 
األجنيب  النقد  احتياطات  عن سر هبوط 
الشيء االخر ما جدوى املعروض الدوالري 
ــــزاد قــيــاســا مــع مــا يدخل  الــيــومــي يف امل
للعراق من أموال؟”.  د.فراس حسني علي 
الصرف  يكون سعر  “متى  يسأل:  الصفار 

يكون هناك  ذلــك مل ال  مثالي أضــف اىل 
جمــمــوعــة مـــن أســـعـــار الـــصـــرف، امـــا ما 
يتعلق بسعر الصرف فالعراق استطاع ان 
ينجح على طول الفرتة املاضي الن الواقع 
الصدمات  من  الكثري  حيتمل  ال  العراقي 
الـــي رمبـــا اول مــا تــؤثــر عــلــى الــشــرائــح 
االجتماعية الفقرية.”.  ا.إيهاب علي” يسال 
ان احلال العراقي قريبة الشبه من الواقع 
يعاني  ال  لبنان  لكن  اللبناني  االقتصادي 
من ذات املشاكل الي يعاني منها العراق، 
الثابتة  الصرف  أسعار  ان  التالية  النقطة 

تتعلق دائما بالدول الريعية .
حــســني امحـــد الــســرحــان يــطــرح الــســؤال 
التالي، هل السلع الي تدخل اىل العراقي 
العملة  مــزاد  يف  بيعه  يتم  ما  قيمة  تعادل 
يــومــيــا ام ان هــنــاك كــشــوفــات مــزيــفــة؟”. 
املركزي  البنك  “ان  ا.هاشم الشمري يرى 
العراق غري مستقل فعليا وبالتالي هو غري 
املستقل يف حترير  القرار  يتخذ  ان  قــادر 
سعر  لنظام  بالنسبة  امــا  الــصــرف،  سعر 

الصرف فهو ثابت وثابت قابل للتعديل.
نعمد  ان  بضرورة  “يوصي  عــالوي  ا.كامل 
ففي  والــزاحــف  املعوم  الصرف  اىل سعر 
حــالــة الــلــجــوء اىل هــذه اآللــيــة هــل هناك 
نافذة  يكون هناك  ام  املــزاد،  لبقاء  داعــي 
بالسعر  ــجــارة  ــت ال لتمشية  الــعــمــلــة  لــبــيــع 

الرمسي.”.   

 سعر الصرف يف العراق ركيزة 
استقرار أم هدر للدوالر

اإليراد الضريبي بني قدسية النص والضرورة االقتصادية
)اإليــراد  عنوان،  ومحلت  الشهرية  النقاشية  حلقته  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  عقد 
الضرييب بني قدسية النص والضرورة االقتصادية( والي حضرها عدد من الباحثني واألكادمييني 

املتخصصني يف الشأن احلقوقي.
هو سيد  العراقي  الدستور  أن  على  أكد  “حيث  د.عــالء احلسيين  النقاشية  احللقة  أدار  وقد  هذا   
القوانني وامساها منزلة، وهو ينص يف املادة )28( على انه ال تفرض الضرائب وال جتبى وال يعفى 
منها إال بقانون، أي أن اإلدارة أو السلطة التنفيذية ال متلك اليوم إن تفرض ضريبة أو رسم أيا كان 
امسه إال بتخويل من املشرع، ولذا يف العراق هناك مجلة من القوانني تتعلق بالضرائب على رأسها 
يف  املشرع  ودأب  وغريها،  العقار  ضريبة  وقانون  املعدل   )81( لسنة   )113( الدخل  ضريبة  قانون 
الرسوم  بعض  على فرض  العراقية  احلكومة  على ختويل  و2017(   2016( لعام  األخريتني  السنتني 
واألجور على شاكلة ما ورد يف املواد )25 و26( من موازني السنتني األخريتني على اخلدمات الي 

تقدمها احلكومة”.
 وملتابعة هذا املوضوع ومناقشة أثاره وأساسه القانوني والشرعي متت استضافة األستاذ املساعد 
الدكتور غسان املعموري الذي اشار بدوره اىل “إىل أن موضوعة الضريبة أثارت وتثري جدال واسعا 
وعلى املستويات كافة السيما يف البلدان اإلسالمية على وجه التحديد، وذلك ألن هناك من يرى بأن 

هناك تعارض مع النص القرآني، الذي كان واضحا يف فرض احلقوق أو التشريعات املالية الي يكلف 
بها املكلفني، 

املداخالت: أ.عدنان الصاحلي مدير مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية “يرى أن أغلب الدول 
الي تشهد تقدم اقتصادي هي من أفضل الدول الي تلتزم بقانون الضرائب، ولكن بشكل طردي 
حيث تقدم خدمة جيدة وتأخذ ضريبة مقابل ذلك، باإلضافة إىل ذلك فإن احلكومات ليست قادرة 

على إدارة البالد بالشكل األمثل ما مل تكن هناك مصادر دخل ثابتة”.
الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم “يرى يف عنوان هذه احللقة 
جانبني أوال اجلانب الشرعي والغاية االقتصادية، ففي اجلانب الشرعي الضرائب بشكل عام هي 

غري شرعية، والسبب الن الشرع يقول )ال حيل مال أمرئ إال بطيب نفسه( .”.
فاملواطن  الفرد،  وفلسفة  الدولة  وفلسفة  القانون  فلسفة  التوسع يف  إىل  “يدعو  العرداوي  د. خالد 
عندما يقتطع جزء من ماله فيعطيه جلهة أخرى هل يفعل ذلك لوجه اهلل، خاصة وان الضريبة تشكل 

مشكلة يف البالد املسلمة وهذا لب املشكلة. 
الي  القانونية  املنظومة  تعدد يف  بالد إسالمية وعن مرجعيات إسالمية وعن  نتحدث عن  فعندما 

خيضع هلا املواطن.

تزامنًا مع االنتصارات الي حققتها قواتنا االمنية واحلشد الشعيب على قوى 
السيد حممد  الديين االمام  الظالم االرهابية داعش وذكرى رحيل املرجع 
 ،2017-7-22 السبت  واالعــالم،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  نظمت  الشريازي، 
مهرجًا ثقافيًا حتت شعار “من وحي االنتصار نبين دولة املواطنة”، يف كربالء 
املقدسة، حبضور خنبة من الشخصيات الدينية واالكادميية وقادة يف احلشد 
الشعيب. ويف حديث ملراسل وكالة النبأ لالخبار، قال الشيخ مرتضى معاش 
رئيس جملس ادارة مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم ان “اهلدف من اقامة مثل 

هكذا مهرجانات من اجل استذكار الشهداء والعلماء”.
واألكادمييني ومجيع شرائح  “النخب احلاكمة  الشيخ مرتضى معاش  ودعا 
وتعويض  املواطنة  دولة  بناء  اجل  من  اجلهود  تضافر  اىل  العراقي  الشعب 
الشعب العراقي عن كل التضحيات الي قدمها من دماء ومن سجون وتعذيب 

وتهجري من اجل بناء جمتمع يتمتع باألمن واالستقرار”.
أردنا  إذا  قال:  املهرجان  الشيخ مرتضى معاش يف  القاها  الي  كلمته  ويف 
جديدا  واقعا  ونوجد  والرفاه  املواطنة  دولــة  ونبين  العراق  مالمح  نغري  أن 
مفعما باألمل والسعادة واالستقرار فالبد نرسم خطوطا واقعية تعتمد على 
احلرية والتعددية واالستقالل واالكتفاء الذاتي واألخالق الفاضلة واحلفاظ 
على حقوق الناس وحرياتهم ومصاحلهم والتفاني يف خدمتهم، والتأكيد على 
التداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات، ووجود نظام انتخابي نزيه حيقق 

االنصاف والعدالة للجميع.
من جهته قال ممثل االمم املتحدة يف كربالء علي كمونه، ان”العراق يعيش 

اليوم فرحة االنتصارات على مجاعات داعش االرهابية”.
وعن مشاركته يف املهرجان قال كمونه “هو مناسبة الستذكار االمام الراحل 

السيد الشريازي باعتباره رمز من رموز االمة االسالمية”.
فيما أكد الشيخ ناصر االسدي ان “املهرجانات حركة فكرية ثقافية اعالمية 
اجملتمع  قضايا  وطــرح  االجيــابــي  الفكر  ونشر  الناس  توجيه  بها  املقصود 
السيد  افكار  طــرح  منها  والــغــرض  املهرجانات  “هــذه  مضيفا  االســاســيــة”، 
الــراحــل رضـــوان اهلل عليه وافــكــار املــرجــع احلــاضــر االمـــام السيد صــادق 
العقول وطرح االسالم االصيل وطرح  تنوير  احلسيين الشريازي من اجل 
والــدراســات  للتنمية  الــفــرات  مركز  مدير  امــا  وعالجها”.  اجملتمع  مشاكل 
احلاضرون  “حيــاول  بالقول  فأكد  الــعــردواي  خالد  الدكتور  االسرتاتيجية 
من خالل هذا املهرجان استلهام الدروس والعرب من هذه الكتابات واآلراء 
للواقع  وايضا حماولة طرح حلول  الشريازي  السيد  الي طرحها  واالفكار 
من  العديد  حوى  املهرجان  ان  واجلدير  االفــكــار”.  هذه  من خالل  العراقي 
البطلة، ومعرض  انتصارات قواتنا  الفقرات منها عقد معرض لرسوم عن 
وثائقي مصور جيسد السرية الذاتية لإلمام الراحل السيد حممد الشريازي، 

باإلضافة اىل معرض للكتاب.

مؤسسة النبأ تحتفي 
باالنتصار على االرهاب 
بمهرجان يف ذكرى االمام 

الشريازي

عصام حاكم 
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ملتقى النبأ  األسبوعي

للدراسات  الــشــريازي  االمــام  اقــام مركز 
حتت  الشهري  الفكري  ملتقاه  والبحوث 
والسياسية  احلــزبــيــة  )الــتــعــدديــة  عــنــوان 
ــك  ــعــاصــر(، وذل يف الــفــكــر اإلســـالمـــي امل
البحثية  املراكز  مدراء  من  مبشاركة عدد 
وبعض الشخصيات احلقوقية واالكادميية 
واالعالمية والصحفية. اكد مدير اجللسة 
ا.حممد الصايف  اىل ان “التعددية بشكلها 
التعدد وحق مجيع  العام تعين مشروعية 
الــتــعــايــش  يف  املــخــتــلــفــة،  واآلراء  الـــقـــوى 
على  املــشــاركــة  ويف  نفسها  عــن  والتعبري 
وان  جمتمعها،  يف  احلــيــاة  تسيري  صعيد 
مفهوم التعددية السياسية يشري باألساس 
أنشطتها،  املعارضة يف ممارسة  اىل حق 
السياسية  للمعارضة  اإلســـالم  كفل  وقــد 
ولنا  املــشــروعــة،  احلــقــوق  كــافــة  السلمية 
االوىل خري  اإلسالمية  الدولة  يف جتربة 
األعــظــم حممد  الــرســول  عهد  ففي  دليل 
وكذلك يف  والسالم،  الصالة  أفضل  عليه 
ظل حكومة امري املؤمنني االمام علي عليه 

السالم خاصة يف تعامله مع اخلوارج.
والستيعاب هذا املعنى مت طرح التساؤالت 

التالية على احلاضرين:
س1: قانون األحزاب هل يضمن التعددية 

احلزبية يف العراق؟
البد  قائال”  احلسيين، حتدث  د. عالء   -
لــنــا قــبــل ان نــلــج يف قــانــون األحــــزاب ان 

العراق  مــن دســتــور  املــــادة)39(  نطل على 
عــن حرية  الــي حتــدثــت   ،)2005( لــعــام 
االفــراد يف تأسيس األحــزاب، وكذلك يف 
انه  يف  الــفــرد  حرية  كفلت  الثاني  بندها 
احلزب  يبقى يف  ال  او  ينسحب  او  ينتمي 
لفرتة طويلة وحسب رغبته، وبذلك هناك 
أساس دستوري حلرية العمل احلزبي يف 
العراق.”. - أ.محد جاسم “يعترب ان قانون 
العراق  يف  املهمة  القوانني  من  األحـــزاب 
رغم ان فقرات هذا القانون غري مكتملة 
القومية سواء  ناهيك عن وجود األحزاب 
كانت عربية ام كردية، وان القانون شكل 
حالة متطورة حلالة اهلرج واملرج احلزبي 
ابان التغيري السياسي يف العراق حيث بلغ 
عدد األحزاب والتكتالت السياسية ارقاما 

غري اعتيادية”.
 د. حيدر ال طعمة “ يطرح التساؤل التالي 
هــل منـــوذج الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة يصلح 
التجارب  على  بــنــاء  الــعــراق  يــكــون يف  ان 

السابقة واحلالية؟”.
- الشيخ مرتضى معاش “جيد ان اخلطاب 
القرآني أشار بشكل مباشر اىل التعددية، 
الــقــران الكريم طــرح حمــور أســاســي يف 
االنـــســـان وهـــو احلـــريـــة، فــاإلنــســان حر 
يفرض وصايته  ان  وليس الحد احلق يف 
وسلطته وهيمنته عليه، وهناك الكثري من 
اهرَ  اآليات الي تعرب عن هذا املعنى )الرَ ِإْكررَ

الــقــران يف تعامله  يـــِن(، فــأســاس  الـــدِّ يِف 
ان  وأيضا  االرادة  حرية  هو  االنــســان  مع 

التعددية هي حمور جوهري يف القرآن”.
س2: كيف ميكن ان نضمن حتقق التعددية 
ــعــراق؟ - نــزهــه”.د. حسني امحــد “  يف ال
السياسية  التعددية  من  الغاية  ان  يعتقد 
واحلزبية هي من اجل إدارة هذا الصراع 
أساس  وعلى  سلمية  بطريقة  االجتماعي 
اىل خنبة  نصل  ان  امــل  على  الــتــنــافــس، 
متميزة إلدارة البلد، لذلك فان جوهر هذه 
تدرك حقيقة  وان  الفرد  كلها هو  العملية 
احلــقــوق واحلـــريـــات الـــي تعطى هلــا يف 
االخر  اجلانب  وعلى  الدولة،  نظام  إطــار 
على الفرد ان يدرك صالحيات وسلطات 
احلاكم اجتاهه واجتاه النظام العام، هذا 
هو الضمانة االكيدة لكل تعددية سياسية 
اما ان تبقي الناس يف هذا اجلهل سيبقى 

االمر على ما عليه اىل ما شاء اهلل”.
- امحد جويد “ يعتقد ان موضوع التعددية 
حيــتــاج اىل املــزيــد مــن الــبــحــث واحلـــوار 
االنــتــخــابــات،  حقيقة  عــن  واالســتــفــســار 
اجلميع  مشاركة  اىل  ترمي  وانها  خاصة 
العراقي  الفرد  وان حيس  الــدولــة  بـــإدارة 
بــانــه جـــزء مــن الـــقـــرار، بــالــتــالــي تعضيد 
ــوطــن وانـــضـــاج جترية  الــوطــنــيــة وحـــب ال
التعددية احلزبية وفكرة مشاركة اجلميع 

بصنع القرار”.

 

سبل نجاح الشباب بإدارة املشاريع االقتصادية
 حرصت مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم ان تقيم ملتقاها االسبوعي للشباب حتت عنوان )سبل جناح ادارة 
املشاريع الصغرية االقتصادية اخلاصة بالشباب(، حيث اعد االستاذ ايهاب علي ورقة حبثية بني فيها 

طبيعة تلك التحديات الي تواجه الشباب على مستوى املشاريع الصغرية واالقتصادية.
بعد عرض الورقة مت طرح االسئلة التالية: س1/ ما هي اسباب فشل مشروعات الشباب االقتصادية 
وعدم استمرارها؟ - يرى الدكتور حيدر ال طعمة “ان سبب تعثر املشاريع اخلاصة بالشباب اوهلا البيئة 
االقتصادية يف العراق وعدم وجود مظلة محاية من قبل احلكومة، تندرج املشاريع الشبابية على مستوى 

القطاع اخلاص بانها تواجه منافسة شديدة من قبل املنتج االجنيب.
- من جهته يرى الشيخ مرتضى معاش “ان املشكلة ترتكز حول عوامل الثقافة والبيئة والنظام، وهذه 
العوامل الثالثة تسهم بشكل فعال يف عملية بناء املشروعات الصغرية للشباب، نبدأ اوال بالثقافة املوجودة 
وهي ثقافة ريعية مبعنى ان الدولة هي الي تقوم برعاية الناس وتغذيتهم من خالل االقتصاد االشرتاكي”.
- ويوضح كمال عبيد االسباب االساسية الي تشكل عامال حامسا يف فشل املشاريع الصغرية للشباب، 
وهي ما يلي الفجوة بني مهارات اخلارجيني ومتطلبات سوق العمل، عدم التفكري العلمي والعملي وبالتالي 

ال تتوفر منهجية وليس هناك شيء امسه دراسة جدوى “.
- من جهة أخرى يصف حممد الصايف”ان مشكلة ادارة املشاريع الشبابية يف العراق تعتمد على العقلية 

الي يفكر بها الشاب العراقي او تربى عليها من خالل حتصيله العلمي”.
- اىل ذلك يعزو الشاب عمار العطار “سبب فشل املشاريع الصغرية يف العراق لعدم وجود منوذج واضح 
وناجح هلذه املشاريع، فبعض الشباب ال يعرف ما هي املشاريع الصغرية وما هي طبيعة عملها، الشيء 

االخر اغلب الشباب تفكريه احادي اجلانب وهو حيرص دائما على العمل بالقطاع احلكومي”.
س2/ ما هي متطلبات املشاريع الناجحة للشباب يف بلد كالعراق؟

د.حيدر آل طعمه يعول “كثريا على الدعم احلكومي وان اجلهات غري احلكومية ال تستطيع ان تساهم 
بهذا اجملال، وذلك الن هذا املوضوع حيتاج اىل متويل واىل خطط وبالتالي ال تستطيع تلك املؤسسات 

ان توفر الدعم الالزم “.
بينما يعترب باسم الزيدي ان كل مفاتيح حل مشكلة املشاريع الصغرية للشباب هي اساسا سبب مهم يف 

تأزيم تلك املشكلة، ابتداءا من احلكومة ومرورا مبنظمات اجملتمع املدني فاجلميع مقصر”.
وطنية  سياسات  واىل  التشجيع  اىل  حباجة  الشاب  اقتصاد-  الشباب  متكني  اىل  حباجة   - الوصايا: 
حمفزة.تو جمتمعية كاإلرشاد والتوجيه- تسهيل عملية اقراض الشباب -برامج تدريب وتأهيل الشباب- 
اجياد دورات لتعليم الشباب كيف حيول الفكرة اىل واقع- على الشاب ان جيتهد اكثر ويطور مهاراته- عدم 

االعتماد على الدولة بشكل قاطع- االستفادة من التكنلوجيا.

عنوان  حتت  الشهري  ملتقاه  السرتاتيجية  للدراسات  املستقبل  مركز  عقد 
)تأثري الفصائل املسلحة للخطوط السياسية على أدائها السياسي( مبشاركة 
واألكادميية  احلقوقية  الشخصيات  وبعض  البحثية  املراكز  مــدراء  من  عدد 
واإلعالمية.. فقد أكد مدير اجللسة حيدر االجودي على “إن مشهد الفصائل 
املسلحة يف الدول العربية حيمل –اليوم- قدرا بالغا من اخللط واإلضطراب، 
أو  اجملموعة  تلك  أو  ذاك،  أو  هــذا  متثيل  أو  إنتماء  بصدق  ضبابية  فهناك 
غريها، يف ظل تعدد الوالءات الشخصية واملرجعيات التنظيمية واجلغرافية، 
كما يصعب إستقراء مستقبل الفصائل املسلحة بصورة دقيقة إثر إحنراف 

الكثري منها عن جمال املقاومة إىل جماالت داخلية شائكة كثرية التعقيد”.
س1/ كيف سيكون مستقبل العراق يف ظل وجود فصائل مسلحة؟”.

احلقوقي هاشم املطريي أشار إىل “إن املؤسسات العسكرية هي مؤسسات 
لدول دستورية، وبالتالي أن غالبية املؤسسات العسكرية يف الشرق األوسط 
هي ميليشيات تابعة إىل احلاكم، الشيء اآلخر شعوب املنطق حينما شهدت 
حراك فالشعب حينها وعلى أساس العقد االجتماعي فوض جمموعة معينة 
كأن تكون سياسية أم عسكرية.”. - احملامي زهري حبيب امليالي “يعتقد أن 
من  وذلــك  فيها،  األمــور  جمريات  على  للسيطرة  تامة  سيطرة  سلطة  لكل 
خالل وجــود قــوات للحفاظ على وضعها الداخلي واخلــارجــي، فــإذا مل تكن 
تلك األجهزة قادرة على احلفاظ على أمن الدولة، من الطبيعي أن نستعني 

بقوات أخرى.”. 
الدولة  مؤسسات  يف  املسلحة  الفصائل  أفــراد  إشــراك  هل  الثاني:  السؤال 

سينهي األزمة أم إنها ستساهم يف منوها؟
- الدكتور حسني السرحان “ال يقر بوجود أزمة خصوصا وأن هؤالء هم أبناء 

البلد األصليني، الشيء اآلخر أن كلمة ميليشيا هي ليست كلمة معيبة”.
- حامد اجلبوري “خيشى من أن الفصائل املسلحة وأثناء إندماجها بالعملية 
السياسية قد حتتاج اىل إستخدام القوة يف حال إخفاقها بالعمل السياسي”.

دولية  لديها شرعية  بأن هناك قوات  األمر  “يعلل  الشيخ مرتضى معاش   -
كقوات سوريا الدميقراطية، وهذه القوات توصف بأنها برغماتية أي أدركت 
قواعد اللعبة الدولية، وهي استطاعت أن تنسجم مع التطورات ولديها رؤية، 
كذلك يف العراق بعض القوات ممكن أن تنصهر مع هذه القاعدة من خالل 

عدم ختطيها اخلطوط احلمراء إجتماعيا وسياسيا. “.
التوصيات: - على املرجعيات التدخل للفصل بني العمل السياسي و العسكري.

- توفري املنح الدراسية بالكفاءة العلمية.
- على مراكز الدراسات أن تضع احللول لتحقيق اإلندماج اإلجتماعي.

- الدعوة إىل وجود أجهزة أمنية خالصة لدعم الدولة ودمج الفصائل ضمن 
أطار الدولة.

- تقوية القوات املسلحة ودمج أبناء احلشد الشعيب تدرجييا بالقوات املسلحة.
- تفعيل قانون احلشد الشعيب لغرض تنظيم هذه التشكيالت وإعادة هيكلتها 

.- البد من إستكمال أجهزة الدولة وأن ال تكون على أسس عسكرية.

تأثري الفصائل املسلحة 
على أدائها السياسي

التعددية الحزبية والسياسية 
يف الفكر اإلسالمي
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يــــدْر يف خــلــد أحـــد مـــن ســكــان األرض،  مل 
بكل  أمــامــه  يــكــون مفتوحا  الــعــامل ســوف  أن 
الثقافات  وأن  والشعوب،  األمم  خصوصيات 
)الــفــكــر، الــســلــوك، أمنـــاط الــعــيــش، امللبس، 
املــأكــل، الــشــكــل اخلــــارجــــي...إخل(، كــل هــذه 
اإلنسان  تكون حتت تصرف  ســوف  وســواهــا 
واملواقع  التواصل  شبكات  عرب  )إلكرتونيا( 
املعمورة  سكان  اجتاحت  الــي  االفــرتاضــيــة 
وجــعــلــتــهــم مــكــشــوفــني لــبــعــضــهــم عــلــى مـــدار 
املنطوقة  الكلمة  أو  الكتب  تعد  فلم  الساعة، 
الــوســائــل  هــي  السينما،  الــتــلــفــاز،  اإلذاعـــــة، 
ذلك  وىل  فقد  الثقافات،  لــرتويــج  الــوحــيــدة 
والفكر  الثقافة  عــرض  يف  احملـــدود  الــزمــن 
التواصل  شبكات  وصــار  والسلوك،  والشكل 
قادرة على عرض العامل أمام نفسه بال توّقف.

بــالــطــبــع مــن الــســذاجــة أن نــنــظــر اىل هــذه 
الــتــطــورات الـــكـــربى، والــفــريــدة مــن نوعها 
يف جمـــال االتـــصـــال اإللــكــرتونــي عــلــى أنها 
فنحن  الطبيعي،  العلمي  سياقها  يف  جــاءت 
االجنــاز  هــذا  وراء  يقف  ان هناك من  نعتقد 
اهلائل، وهناك ختطيط وعقول بالغة الذكاء، 
ــثــمــارهــا يف جمــال  ــة مت اســت ــل وأمــــــوال طــائ
العامل  االفرتاضية، وجعل  الفضاءات  تطوير 
عاريا من أســراره مفتقدا لأسوار الشاهقة 
الــفــاصــلــة بــني الــبــلــدان والــشــعــوب، واهلـــدف 
يـــدور يف ساحة  هــو جعل صـــراع الــثــقــافــات 

مكشوفة.
فالثقافة الغربية على وجه التحديد أقوى من 
الثقافات األخرى ليس يف اجلوهر أو القيم، 
العرض  وطـــرق  الــرتويــج  األفــضــل يف  لكنها 
والتجديد واعتماد االبتكار والصدمة واإلبهار، 
على  ثقافتنا،  ومنها  األخــرى  الثقافات  فيما 
القيم  مــن  كبري  برصيد  متتعها  مــن  الــرغــم 
اىل  تفتقر  أنها  إال  االنسانية،  واالعــتــبــارات 
طرائق العرض وفنون الرتويج، وال ميكن هلا 
أن تبّز الثقافة الغربية يف هذا اجملال، وهلذا 
الحظنا كيف بدأت اخليوط اخلفية يف وسائل 
بصورة  العقول  يف  تتحكم  احلديثة  التواصل 
مجاعية، وال تزال تسعى للتحكم يف املسارات 
الفكرية والسلوكية لأمم والشعوب املتأخرة، 
)كما  تــأثــرت  الــي  الشباب  شرحية  السيما 
فانتشرت  الغربية،  بالثقافات  واضـــح(  هــو 
عنصر  وتفاقم  خمتّلة،  وعـــادات  دخيلة  قيم 

التسطيح، وتراجعت القيم اجلوهرية.
التحكم اخلفي  كل هــذا حيــدث وفــق أسلوب 
تتحكم  الــدمــى حيث  مــســرح  بــعــد، مثل  عــن 
أصابع خفية باخليوط الي حترك الكائنات 
فوق خشبة مسرح احلياة، وعلى الرغم من أن 
األمر يبدو طبيعيا وال يثري االنتباه أو الغرابة، 
إال أن السيطرة السريعة على عقول الشباب 
وجعلهم مبهورين بالثقافة الغربية، بات أمرا 

واضحا ال ميكن إنكاره.

يتم  أن  املشكلة،  هلــذه  الــتــصــدي  ويف جمــال 
حيث  خنبويا،  اختيارها  يتم  خلية  تأسيس 
يشرتك فيها خرية العقول واخلربات القادرة 
على التعامل مع الوضع اجلديد، والعارفة يف 
العالي  الفهم  مع  ونواقصهم  الشباب  شــؤون 
لطبيعة العامل االفرتاضي، وموجات التعامل 
الشباب  جمــامــيــع  بــني  واألخـــالقـــي  اللفظي 
ــواصــل يف املـــواقـــع والــشــبــكــات  ــت يف عـــامل ال
اخللية  هــذه  اخــتــيــار  أوال  يتم  االجــتــمــاعــيــة، 
متطورة  أســس  بــوضــع  لتبدأ  دقيقة  بــصــورة 
يكون  ال  أن  على  الظاهرة،  هذه  مع  للتعامل 

املنع من ضمنها.
نعم لتطوير العقول الشبابية، وتنمية قدراتها، 
وتدريبها على املواجهة وتنمية القيم والعادات 
السلوكي ذات املنحى اإلنساني، واالبتعاد عن 
اجلــوهــر،  قبل  بالشكل  واالنــبــهــار  البهرجة 
والنظر اىل الثقافة الوافدة على أنها ليست 
أفضل وال نشعر بالدونية إزاءها، أي التعامل 
معها وفق قاعدة الند بالند، ليس تكربا، وال 
تعاليا وال انغالقا، وإمنا كي نضع حدا ملآرب 
بعقول  يتحكم  كي  دائما  يسعى  الــذي  اآلخــر 
واعيا  شبابنا  صــار  فـــإذا  بــعــد،  عــن  شبابنا 
بهذا األمــر صــاروا أكثر قــدرة على املواجهة 
متوازنة  بصورة  التواصل  وسائل  واستثمار 
ال  الــي  واإلرادات  العقول  منتلك  أننا  تثبت 

تقل عن العقل الغربي وإرادته.

االنفتاح اإللكرتوني والتحكم 
الثقايف عن بعد

األخالق الثقافية بني التعددية والطرق املتقاطعة
حتدثنا يف سطور سابقة عن )العقد الثقايف(، والسؤال عن إمكانية حتقيقه كثيمة للتصاحل احلضاري، 
واآلراء الي تباينت بني مثالية من يؤمن بإمكانية فرض وجوده، وبني التفاؤل والقول بواقعيته يف حال 
تعددت الثقافات وتكاملت يف عقد يضمن احرتام خصوصية كل هوية ثقافية، ويلغي منطق تفوق ثقافة 
)سني( على ثقافة )صاد(. وطاملا حنن يف طور احلديث عن التعددية وأهميتها يف بلورة جمتمعات متعايشة 
الي  لزاوية متثل يف حال غيابها أشد حاالت احلرج  ننظر  أن  تعايشها؛ البد  الثقافة يف صلب  تدخل 
ستواجه التعددية، وتصيبها بالتشوه، والقصد هنا طبعًا الزاوية األخالقية، إذ ال ميكن ألي فكرة أن تعلن 
نَّعًا  عن تكامليتها وجناحها يف الوقت الذي تتجرد من القضية األخالقية، حتى وإن بدا هذا التجرد ُمقرَ

باملعاصرة والتجدد.
تبين  من خالل  األخالقية  املسلمات  على  بالقفز  اهلــوس  ذلك  هو  ناقصة؛  التعددية  وأكثر شيء جيعل 
القفز سيؤدي إىل  شعارات وسلوكيات ليست بالضرورة تكون منسجمة يف كل األزمنة واألمكنة، وهذا 
فقدان احلس باإلنسانية. وقد انتبهت املنظمات الدولية إىل أهمية هذا املوضوع، فقامت منظمة اليونسكو 
يف عام 2005 بإقرار اتفاقية تنص على ضرورة محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، والي تدعم 
إطار  االندماج يف  تعزز هذا  الي  اإلنسانية  املمارسات  الثقافات، وتشجع  التداخل بني  بوضوح قضية 
أخالقي وشفاف. األنسنة اليوم الحتتاج تعصبًا هوياتيًا، وال قفزًا على أخالقيات بقدر ماحتتاج إىل آلية 

تضمن الوقوف يف منطقة وسطية بني التعصب للثقافة املوروثة واحلداثة الداعية لنبذها وجتاهلها؛ ألن 
كالهما يقود لفقدان الشعور باألمان ولذات خاوية من أي تصور، فيكون التعويض عن هذا الفقدان مير 

بطريقني متناقضيني طريق التعصب وطريق ضرب األخالق بعرض اجلدارعرب حداثة متوحشة.
فاملنطقة الوسطية الي ننشد الوقوف عليها تؤمن لنا ثقافة القبول باآلخر الي تؤسس للتبادل املعريف 
حبيث  ذاتها  مع  متصاحلة  صرحية  الوسطية  املنطقة  هذه  يف  والتعددية  البشر،  بين  بني  واحلضاري 
ِّىء الثقافة وترفعها ملصاف املالئكية، والتدينها لدرجة الشيطنة ، بل أن صراحتها األخالقية تتيح  الُتربرَ
هلا مناقشة السلوكيات الي التنسجم والتقدم كالسلوكيات العنفية مثاًل، وأساليب قمع احلريات، واعتبار 

بعض القناعات الشخصية على أنها قوانني جيب أن ُيلتزم بها.
ومثل هذه الرؤية؛ جيب أن تنطلق جمتمعات متمدنة ، فاجملتمع املدني يعد األساس الذي يقوم عليه بناء 
أنواع التعددية سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا تكون فيه العقائد واألفكار واإليديولوجيات متساوية، واليتم 
احملبة  أطر  وفق  خدمات  من  لإلنسانية  ماينتجه  مبقدار  إال  آخر  طرف  كفة  على  طرف  كفة  رجحان 
والتسامح ونبذ األحادية. البد أن نغادر املنطق الذي صرح به املتنيب بقوله : )أنا الطائُر احملكيُّ واآلخُر 
إثبات وهمها  الثقافات، وهي يف احلقيقة حواجز ميكن  العزلة بني  الصدى(، البد من اجتياز حواجز 

الكبري مبزيد من اجلدية.

إختيار النص املناسب من عوامل جناح أي عمل درامي أو سينمائي؛ واغلب 
الروائع اخلالدة الي مازالت عالقة يف أذهان املشاهدين، جاءت عن نصوص 
أدبية رائعة. ولعل السينما والتلفزيون هما أكثر من وظف هذا املوضوع بشكل 
صحيح ومناسب، حيث مت حتويل أعمال أعمدة الُكّتاب العرب أمثال: جنيب 
وتوفيق احلكيم وغريهم  السباعي  القدوس ويوسف  حمفوظ وإحسان عبد 

إىل أعمال سينمائية وتلفزيونية.
أما يف العراق فتم االستفادة من بعض األعمال األدبية، وحتويلها إىل مادة 
توظيف  مت  حيث  للمسرح  األكــرب  الثقل  يبقى  لكن  وتلفزيونية،  سينمائية 
محاس  نالت  خالدة  مسرحيات  إىل  والعراقية  والعربية  العاملية  األعمال 
اجلماهري وحصدت اجلوائز؛ ولعل رواية “ النخلة واجلريان “ لغالب طعمة 
فرمان من أكثر املسرحيات العراقية خلودًا يف ذاكرة املتلقي احمللي برغم من 
حتويلها إىل مسلسل تلفزيوني الذي مل حيصل على النجاح املطلوب منه. رمبا 
آخر األعمال األدبية املأخوذة عن رواية عراقية هو مسلسل “ضياع يف احلفر 
الباطن” لعبد الكريم العبيدي، وُعرض على شاشة العراقية شبه احلكومية. 
مسلسل جنح بشكل ملفت للنظر جلمعه عوامل التأثري من النص والسيناريو 
العراقية  الدراما  تستطيع  هل  نفسه؛  يطرح  السؤال  اإلخــراج.  إىل  واألداء 
توظيف األعمال االدبية؟ هذا املوضوع حباجة إىل تشكيل جلنة مراجعة من 
خمتلف االختصاصات تعمد إىل دراسة النصوص األدبية، وإمكانية حتويلها 
إىل مادة تلفزيونية ذات رائحة عراقية. فقد ظهر بعد 2003 جيل رائع من 
الكتاب العراقيني من القصاصني والروائيني حصدوا جوائز عاملية وعربية 
ميكن توظيف أعماهلم دراميًا، وكذلك رفع احلظر املفروض الذي كان قائمًا 

على بعض املبدعني العراقيني الذين اختذوا منايف املعمرة مالذًا هلم.
وعيون،  النسر  اجلميل:  الزمن  أعمال  إىل  العودة  يريد  العراقي  املشاهد 
الذئب وعيون املدينة، حتت موسى احلالق، فتاة يف العشرين، جرف امللح، 
الدواسر وغريها من األعمال الي مازالت عالقة يف ذهنية العراقي برغم 
مرور هذه السنوات الطويلة. وأيضا هناك أسف لضياع اإلمكانيات املختلفة 

على مسلسالت مل حتقق املتعة احلقيقية الي يبحث عنها العراقي.
اجل  مــن  ضـــروري  أمــٌر  املناسبة  النصوص  اختيار  جلنة  لتشكيل  الــدعــوة 
اغلب  أن  واعتقد  شاشتها.  إىل  العراقي  املشاهد  وكسب  عربيًا،  املنافسة 
الكتاب يف الداخل واخلارج سريحبون بهذه الفكرة مع سعادة عارمة يف أن 

تتحول نتاجاتهم األدبية إىل مادة تلفزيونية يشاهدها أبناء بلدهم.
األديــب  البسيط  املواطن  ربــط  املتحقق من هــذه اخلطوة  اآلخــُر من  األمــُر 
أحالمهم  اآلخــريــن  ومشاركة  وقضاياه،  مشاكله  طــرح  خــالل  من  العراقي 
وتطلعاتهم واالقرتاب من حماكاة واقعهم البسيط دون تكليف ومماطلة فضال 
على تشجيع القراءة، عندما يرى أحدهم رواية قرأها قد حتولت إىل مناذج 

حية تتكلم ومتشي بعد كانت حمصورة بني طيات الكتب.

الدراما العراقية 
وتوظيف النص األدبي

ثقافة 

عبد الكريم ابراهيم 
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حــني يــتــوتــر اإلنـــســـان، تــفــوتــه الــكــثــري من 
يف  الرتكيز  عــن  وعــوضــًا  املهمة،  القضايا 
التوتر  يقوم  املعامل،  واضحة  نقطة حمددة 
ــادة  وزي الرتكيز  وتقويض  الــذكــاء  بتشتيت 
التحركات  رصــد  مهمة  فتغدو  املــراوغــة، 
فحرّي  مستحيلة،  شبه  املشبوهة  الفكرية 
بذوي الشأن الشروع فيما يسمى مبكافحة 
التوترات الناجتة عن االضطراب الفكري، 
معها  تسود  حالة  بصالبة يف  وهــو حيــدث 
والــتــبــاس احلــقــائــق، وهو  الــوقــائــع  ضبابية 
)خلط  بـظاهرة  أحينا  عليه  يطلق  أسلوب 
وليس  ملضاعفة  وذلــك  الفكرية(،  األوراق 
مكافحة التوتر احلاصل عن ضبابية األفكار. 
ويف رأي العلماء املختصني بالطب النفسي، 
بشأن احلاالت الفردية الضطراب الفكر أو 
فإنها   )FTD(الشكلي التفكري  اضطراب 
حتدث عندما يعاني شخص ما من مشاكل 
والسلوك،  واملــشــاعــر  التفكري  يف  خطرية 
وقد تشتمل األعراض على االعتقاد الزائف 
عن النفس. لذلك يف ظرفنا الراهن ونعين 
الفكري  التوتر  فإن  أخــّص،  بشكل  العراق 
يعد أحد أكثر األمناط الفكرية شيوعا يف 
الفضاء الثقايف والسياسي واجملتمعي على 
حنو العموم، وقد ساهمت وسائل التواصل 
ــتــوتــر وحتــريــك  ــثــة يف مــضــاعــفــة ال احلــدي
بني  االضطرابية  الشحنات  وزيادة  التفكك 

بثقافة  بعضهم  أمســاه  ما  فينشأ  اجملموع. 
الواحد،  النمط  صحافة  أو  الفعل(،  )ردة 
أو صوت القطيع، فالكل يتحرك فكريا يف 
التعدد، وكأن املسألة  دهليز واحد ال يقبل 
ثائرة  آنية  وأفــكــار  مشاعر  تستفز  املــثــارة 
االختالف، فتسود حالة  أو  التأني  تقبل  ال 
النسيج  يف  تتسرب  واالهــتــيــاج  التوتر  مــن 
حتتوي  منطية  األفكار  فتصبح  اجملتمعي، 
على وعــاء عاطفي جتــد فيه كــل شــيء إال 
يتمخض  الــذي  الفكر  أو  العقالني  الفكر 
عن الذكاء احملض. حني تنشر قصة ما يف 
أو تصريح  أو حكاية  أو موقف  تويرت مثال 
الديين  بواقعنا  مساس  هلا  مــا،  حادثة  أو 
فإن  العقائدي،  أو  الوطين  أو  السياسي  أو 
بعضهم  سريعا،  يكون  ســوف  هلا  التصدي 
الفكرية  املكافحة  مــن  الــنــوع  هــذا  أن  يــرى 
أجــدى وأكثر نفعا وقــدرة على صد املآرب 
مساوئ  هناك  ولكن  اآلخــر،  من  املرسومة 
أو كما  مــنــظــورة  غـــري  تــكــون  األغـــلـــب  يف 
يــقــال خــفــيــة، فــالــدوائــر الـــي تــتــحــرك يف 
املهمة  هلــذه  معّدة  التواصل  وسائل  فضاء 
والتدريب  املــران  إعــدادا علميا، من خالل 
هلــذا  املتخصصة  الــفــكــريــة  احلــواضــن  يف 
العقائدية.  أو  الفكرية  احلــروب  من  النوع 
الرتكيز إذًا ينصّب على التخطيط الفكري 
الــقــادرة  الــفــكــريــة  للمكافحة  منهج  خلــلــق 

لتطفئها من  بأنواعها  التوترات  تقليل  على 
الدخيلة  األفــكــار  بوجه  بقوة  وتقف  جهة، 
املــغــرضــة مــن جــهــة أخــــرى، بــالــطــبــع مثل 
خصوصا  جتنبها  ميكن  ال  املواجهات  هــذه 
ف، وكذلك ال ميكن  بالنسبة للعراق املستهدرَ
غض  بأسلوب  معها  التعاطي  أو  جماراتها 
بــأول، وال  أوال  فاملواجهة حاصلة  الطرف، 
ميكن تفاديها، فحري على من يهمه األمر 
يــعــّد لــأمــر مــا يستدعي مــن اإلعـــداد.  أن 
مـــا حيــصــل يف الـــعـــراق هــجــمــات مــتــعــددة 
أن  إال  علينا  ومـــا  واألســالــيــب،  األهـــــداف 
نكافحها بأساليب أدق وأقوى وأكثر حكمة 
اإلضعاف  أساليب  اىل  فباإلضافة  وذكــاء، 
والرتهيب وفرض الوصاية وزعزعة األمن 
اجملتمعي  الــنــســيــج  يف  الــضــعــف  وإشـــاعـــة 
والرمسي، هنالك حماوالت فكرية ثقافية 
حمــايــثــة ملــا حيـــدث عــلــى املــســتــوى املـــادي، 
اهلدف منها تقويض مشاعل التقدم واألمل 
املـــضـــاءة هــنــا وهـــنـــاك، ومـــا نــالحــظــه من 
اىل  يــرقــى  ال  الفكرية  املكافحة  مظاهر 
حتتاج  فالقضية  الكربى،  املواجهة  سطوة 
متفحصة،  ودراســــــات  جـــــادة،  وقــفــة  اىل 
ــوضــع ركـــائـــز وقــواعــد  وختــطــيــط عــلــمــي ل
الثقافية وإطالق مشروع  الفكرية  املواجهة 
الــتــصــدي الــفــكــري الـــقـــادر عــلــى مــواجــهــة 

املآرب املغرضة.

املوجات الفكرية
 والذوبان يف صوت القطيع

اثار عاملية: عندما يهدد الرتاث بالعنف واالحتالل
تعيش اآلثار يف بلدان الشرق األوسط أياما عصيبة، من تدمر يف سوريا إىل صنعاء القدمية يف اليمن، 
وتلقي النزاعات واالضطرابات الدائرة يف هذه البلدان ظالهلا على املواقع األثرية واملتاحف، فقد اصبح 
الصراع على االثار على مستوى عاملي وبنحو غري مسبوق ألنها تعد إرثًا تارخييًا مهمًا يف كل أحناء العامل 
فال يكاد خيلو مكان منها، فهي ثروة تارخيية وحضارية وجزء أساسي من مكونات تاريخ األمم، وحتافظ 

على اهلوية الي تتميز بها كل أمة، وهلا أهمة يف ربط املاضي باحلاضر واملستقبل.
ونتيجة لتدهور األوضاع األمنية يف بعض دول الشرق األوسط تعرضت الكثري من اآلثار للسرقة والتدمري 
والتخريب على أيادي الزمر اإلرهابية واإلجرامية من تنظيم داعش، فنهبوا املوروث الثقايف يف سوريا 
والعراق واملتاجرة باآلثار لتمويل عملياتهم، فسالمة الدولة تكون سببًا لسالمة اآلثار من الضياع والتهريب 

والتخريب.
القدمية يف اخلليل  البلدة  )يونسكو( اجلمعة  والعلوم  والثقافة  املتحدة للرتبية  فقد اعلنت منظمة االمم 
“منطقة حممية” بصفتها موقعا “يتمتع بقيمة عاملية استثنائية”، وذلك يف أعقاب تصويت سري اثار غضب 
اسرائيل وترحيبا فلسطينيا. وادرجت اليونسكو البلدة القدمية يف اخلليل على الئحتني هما الئحة الرتاث 
العاملي والئحة الرتاث املهدد، وكانت مسألة ادراج اخلليل يف الئحة الرتاث العاملي موضوع مواجهة حادة 

بني االسرائيليني والفلسطينيني.

يشكل  اليونسكو  تصويت  ان  اجلمعة  الفلسطينية  اخلارجية  وزارة  قالت  التصويت،  نتيجة  اعالن  وفور 
االسرائيلية  الضغوطات  مواجهة  يف  كافة،  اجلبهات  على  فلسطني  خاضتها  دبلوماسية  ملعركة  “جناحا 
واالمرييكية على الدول االعضاء )...( وفشال وسقوطا مدويا السرائيل”، ويعترب الفلسطينيون ان املوقع 
البلدة القدمية ويتهمون  مهدد بسبب االزدياد “املقلق” للتخريب الذي يطاول ممتلكات الفلسطينيني يف 

املستوطنني االسرائيليني به.
من جهة أخرى، رفضت جامعة كمربدج طلبا من اسرتالي إلعادة قطع أثرية مهمة تعود للسكان األصليني 
كيلي إىل  رودنــي  الربيطاني جيمس كوك قبل 250 عاما، ويسعى  املستكشف  أن أخذها  بعد  يف بالده 
استعادة أربعة رماح من متحف احلضارة القدمية واإلنثربولوجيا التابع للجامعة بالنيابة عن شعب جوجيال 

الذي كان يسكن األجزاء اجلنوبية من سيدني أكرب مدن اسرتاليا.
من جانب اخر، اكتشف فريق من علماء اآلثار يف إثيوبيا مدينة أثرية تعود إىل القرن العاشر بعد امليالد، 
وعثر يف منطقة هارالء على آثار من مصر واهلند والصي، وعثر العلماء أيضا على بقايا مسجد يعود إىل 
القرن الثاني عشر بعد امليالد، تشبه تلك الي عثر عليها يف تنزانيا والصومال، اىل ذلك اكتشف علماء 
اآلثار برجا من اجلماجم البشرية حتت األرض يف قلب مدينة مكسيكو سيي مما يطرح أسئلة جديدة 

حول ثقافة التضحية بأرواح البشر يف إمرباطورية األزتيك إذ أنه احتوى على مجاجم نساء وأطفال.

أخطر حالة متر بها اجملتمعات؛ هي تلك الي تنحرف فيها رؤية النخب 
الثقافية عن سياقها وواقعها؛ ألن الرؤية دائمًا ما تنطلق من وعي يؤسس 
ملشاريع تدخل فيها الثقافة من أجل بناء اإلنسان. واالحنراف عن مسارات 
الوعي ميثل إشكالية كربى تقدم حالة من الضبابية والالوضوح لصور من 
التخندقات واالقطاعيات الثقافية القابعة يف غرورها ورغباتها الضيقة، 

والي لن تضيف سوى أشكال أخرى للمأساة.
أن  اليوم، صحيح  العراقية  يتجلى بوضوح يف احلالة  ومثل هذا اخلطر 
أزمة  زت  ُبـــرِّ حني   2003 عــام  بعد  النخبوي  االنقسام  منذ  ملعت  بـــوادره 
بعد  كان  له  األهم  االنتعاش  لكن  واخلــارج(،  الداخل  )مثقفو  بـ  مايعرف 
احتالل تنظيم داعش االرهابي التكفريي ملدن عراقية متثل عمقًا مذهبيًا 
معينًا، وما رافق ذلك االحتالل من تداعيات ألقت بظالهلا الرمادية على 

كافة مفاصل البلد ومنها املفصل الثقايف. 
ويناقش )أ.س أمحد جابر الصعب( هذه املقولة الشكسبريية معتقدًا أن 
املوكولة  املهمة  لتعين  املسرحية  الدراما  من  “استعريت  )الــدور(  مفردة 

للفرد ألدائها يف املوقع الذي يشغله يف العامل الذي يعيش فيه. 
أحرج  يف  العراقيني  املثقفني  سلوك  نفسر  أن  أردنــا  لو  هنا:  والــســؤال 
إشكالية  نعيش  فعاًل  بأننا  سنجزم  هل  الــعــراق،  بها  مير  الــي  املراحل 

السلوك الثقايف؟
عن  بعيدًا  كــان   2014 حــزيــران  بعد  العراقية  الثقافية  النخبة  سلوك 
هذا  أخــذ  فقد  دوره،  وحقيقة  العضوي  للمثقف  الرومانسية  النظرة 
السلوك شكاًل علمانيًا بثوب طائفي فضفاض، بدا متحاماًل على الدين 
على اعتبار أن التنظيم االرهابي ميثل شكاًل من أشكال اإلسالم، لكنهم 
النخب تغض الطرف على أنه شكل منحرف ال ينتمي للجوهر احلقيقي 
إىل  املمارسة  تتحول  أن  قبل  لـــأوراق،  خلط  عملية  فمارسوا  لإلسالم 
شكل آخر بدا أكثر غرابة حينما قام املثقفون بتربير اجلرائم الي يقوم 
 2003 بعد  العراقية  السياسية  التجربة  ارتباك  بسبب  التكفرييون،  بها 
فانطبقت على سلوكهم مقولة )حق يراد به باطل( فهم أكيدًا ليسوا مع 
داعش أو جرائمها، لكنهم استثمروا تلك اجلرائم من أجل إسقاط جتربة 
ما بعد صدام حسني بنسختها )الشيعية( من باب )عدو عدوي صديقي(.

الناشطني  بعض  ملواقف  بسيطة  بقراءة  اجلزئية  هــذه  مالحظة  وميكن 
التارخيية يف  احلدباء  ملنارة  االرهابي  داعش  تنظيم  تفجري  جتاه قضية 
املوصل، فاحلدث وإن عكس وحشية غري مستغربة من فكر منحرف جتاه 
احلضارة ومكوناتها، إال أن املبالغة بهذا احلدث لدرجة اتهام احملتفلني 
حيتفلون  بأنهم  الوطنية  اجلهود  وانتصار  املتطرفة  اجلماعات  بانهيار 
اإلجرامي؛ عكس حالة  للتنظيم  ويقدمون خدمة جمانية  املنارة  بسقوط 
يتجنبون  كانوا  القريب  األمس  وهم حتى  هــؤالء،  لدى  الداخلي  التصدع 

إدانة جرائم التكفرييني بشكل صريح عندما تستهدف اإلنسان.

العراق.. بني السلوك 
الثقايف وضبابية غرامشي

عادل الصويري 
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جمتمع  اي  ـــمـــرار  واســـت بـــقـــاء  ان  الشــــك 
يــتــوقــف عــلــى مـــدى متــاســكــه االجــتــمــاعــي 
بعضها  مع  االجتماعية  مؤسساته  وتكامل 
والقيم  املــبــادئ  مــن  وفــق جمموعة  االخـــر، 
االساس  بالدرجة  تعتمد  الي  االجتماعية 
عن  االبتعاد  أي  السالم  ثقافة  تنمية  على 
كافة مظاهر العنف واحلروب ، فاستمرار 
اجملتمع ومتاسكه حيتاج اىل وجود اي شكل 
باالنتماء  واالحــســاس  الشعور  اشــكــال  مــن 
االلــتــزام  مقابل  باحلقوق  فيه  والتمتع  لــه، 
العديد  ولــذا سعت  الــواجــبــات،  كافة  بـــأداء 
السالم  بالثقافة  لالهتمام  اجملتمعات  من 
الكثري  بــعــد  اجملــتــمــع  افــــراد  بــني  وتنميتها 
ســواء  اجملتمع  الــي خاضها  االزمــــات  مــن 
كــانــت بــني افــرادهــا ام بــني افـــراد اجملتمع 
األخر وهلذا عمل اجملتمع على تنمية ثقافة 
العضوي  التكامل  اىل  تــؤدي  ألنها  السالم، 
وتكوين جمتمع متماسك اجتماعيا وسياسيا 
واقتصاديا باعثا لأمن والسالم والطمأنينة 
العملية من خالل  الدين مكمال هلذه  ان  اذ 
القيم  تتضمن  الي  الدينية  املفاهيم  ابــراز 
واملبادئ االخالقية واالجتماعية الي تعرتف 
من  كأساس  الدينية  بالتعددية  متانع  ال  او 
اسس تشكيل اجملتمع وتنمية ثقافة السالم 
مبا  واالديـــان،  القوميات  متعدد  يف جمتمع 
يبقي الباب مفتوحا امام كافة االفراد سواء 
للتعبري عن  او غري مسلمني  كانوا مسلمني 

اراءهم وتلبية حاجاتهم الدينية واالجتماعية 
الوطين  االنتماء  اطــار  وفــق  واالقتصادية، 
ــعــد مـــن اجلـــوانـــب  واجملــتــمــعــي. فــالــديــن ي
واجملتمع  االنسان  حلياة  والضرورية  املهمة 
، وهــو ميثل جمــاالت واسعة من االنشطة، 
الكبرية  االهمية  ذات  والــرمــوز  واالشــكــال، 
لـــأفـــراد واجلــمــاعــات وان كــانــت اشــكــال 
من  كبريا  اختالفا  ختتلف  الديين  السلوك 
دين ألخر ، ومن جمتمع ألخر وعلى الرغم 
تليب  ثقافية  وكظاهرة  الدين  فان  ذلك  من 
والتعلق  باألمان  كالرغبة  االنسان  حاجات 
بهدف كما يقدم قيما مرجعية تربر سلوك 
ينظم  الــذي  الوقت  االجتماعي يف  االنسان 
القوة  منه  يستمد  فهو  اخلالق  مع  العالقة 
لكي يسخرها خلدمته النفسية واالجتماعية 
، والدين كذلك يؤدي دورا مهما يف حراسة 

االخالق والقيم واالعراف يف اجملتمع.
ومــن املــالحــظ نــرى ان الثقافة هــي كــل ما 
وقيم  وتقاليد  عـــادات  مــن  االنــســان  ينتجه 
واعراف من االسرة او اجملتمع الذي يعيش 
فيه االنسان فالدين يعترب أحد أهم عوامل 
يف نشر وتنمية ثقافة السالم يف اجملتمعات 
من  حالة  لإلنسان  حتقق  السالم  فالثقافة 
بهذا  تنطوي  به وهي  التوازن مع ما حييط 
مع  اإلنــســان  االنــســجــام  قيمة  على  املفهوم 
افــراد جمتمعه من  ناحية ومع  الطبيعة من 

ناحية أخرى. 

السليم  الطريق  اإلسالمي  الدين  رسم  لقد 
لبناء إنسان صحيح النفس والعقل واجلسم 
وعنصرًا  متماسكة  قوية  لبنة  يصبح  حبيث 
ورسم  الكبري،  اجيابيًا صاحلًا يف جمتمعه 
فاضل  انساني  لبناء جمتمع  ايضًا  الطريق 
اإلنسان  لبناء  الصاحلة  البيئة  يشكل  الذي 
بالتنشئة السليمة والرتبية القومية فالثقافة 
البناء  قــوى  من  الفاعلة  القوة  فهي  السالم 
احلضاري، والفلسفي واألدبي، والسياسي، 

واالقتصادي والتنموي.
االستنتاجات

الصراعات  أن  على  السالم  ثقافة  1.تؤكد 
عن  بعيدًا  حلها  ميكن  الناس  بني  املتوارثة 

العنف.
2.ان لأسرة واملدرسة إثر عميق يف تنمية 

ثقافة السالم بني افراد اجملتمع.
نشر  مهما يف  دورا  الدينية  للمؤسسة  3.ان 

ثقافة السالم.
التوصيات

الــســالم  ثــقــافــة  تعليم  مــضــامــني  ــز  ــعــزي 1.ت
ــم واملـــواقـــف  ــقــي والـــالعـــنـــف واملــــهــــارات وال
والـــتـــصـــرفـــات الــــي تــعــرب عـــن الــتــفــاعــل 

والتكامل االجتماعيني.
2.تعزيز الدور الفعال لأسرة واجملتمع يف 

إطار تعاوني.
3.يــنــبــغــي لــلــدولــة أن تــوجــه كــل املــؤســســات 

الرمسية والشعبية حنو السالم أو احلرب.

دور الدين يف تنمية ثقافة 
السالم باملجتمع العراقي

التحدي االجتماعي وازمة الهوية الوطنية يف العراق
ان حتقيق اهلوية الوطنية يف العراق، يبدو قضية اشكالية ومثرية للجدل وهي قضية شائكة يف كثري من 
الثقافية  خصوصياتنا  حيــدد  الــذي  الثقايف  بالوجود  واجلــغــرايف  التارخيي  وجودنا  يتحدد  حيث  جوانبها 
هويتنا  على  تدل  والــي  اليه  ننتمي  الــذي  بالبلد  وتعلقنا  وجدونا  على  تدل  الي  واحلضارية  واالجتماعية 
وانتمائنا له ايضًا، لكن هناك العديد من املشاكل الي باتت تهدد هذا الوجود يف الوقت الذي اصبحت فيه 
اجملتمعات الغربية تروج لثقافتها وعاداتها وامناط حياتها السلوكية الي تعد مناقضة متامًا مع شخصيتنا 
العراقية، حيث بدأت اجملتمعات الغربية تروج لثقافتها عرب وسائل تكنولوجية ووسائل االتصال احلديثة الي 
اجتاحت العامل اليوم والذي اصبحت مثل السرطان الذي ال ميكن التخلص منه بأي طريقة كانت والي غزت 
العقول وسيطرت عليها سيطرة تامة وأصبحت تشكل هويتنا الثقافية امام اآلخر. ومن هنا صارت التحديات 
تفرض نفسها على جمتمعنا واصبحت تتطلب بلورة رؤية خاصة نستطيع من خالهلا التمسك واحلفاظ على 
هويتنا العراقية ووجودنا وحضارتنا، ويف الوقت نفسه االنفتاح على العامل لإلفادة من نتائج املعرفة بميع 
اشكاهلا دون ان نفقد شيئًا من هويتنا. يبدو سؤال اهلوية هو تساؤاًل حبد ذاته ونوعًا من التحدي الذي قامت 
هذه الدراسة على اساسه فأزمة اهلوية الوطنية العراقية تواجه معظم العراقيني والي متثل مشكلة اساسية 
يف اجتماع العراقيني السياسي، فمنذ احتالل امريكا العراق ادرك اجملتمع العراقي والعراقيني ان هناك 
عددًا من األسئلة الي تشككهم باهلوية الواحدة هلم فبدأوا يتساءلون من هو العراقي ومن هو غري ذلك، حيث 

ان سؤال اهلوية هذا يستقي اهميته منذ دخول اهلوية بطريقة مباشرة او غري مباشرة يف حتديد هذا الكم 
املرعب من االشكاليات السياسية واالقتصادية الي ينبين عليها االجتماع السياسي.

حتقيقها  تعيق  الي  والعوامل  التحديات  من  العديد  تواجه  العراقية  الوطنية  اهلوية  1-ان   : االستنتاجات 
بالشكل الذي حيقق الوحدة للوطن واملواطن.

2- تنامي نزاعات العنف والتطرف واتساع دائرة املخاطر الي تهدد امن اجملتمع )ثقافة العنف(.
التوصيات: 1- ضرورة تنمية الشعور بالوالء واالنتماء للوطن.

2- تنمية روح التسامح ورفض التعصب واحرتام اراء الغري وكيفية التعامل مع االختالف مع االخر وتعزيز 
البناء القيمي واالخالقي للفرد.

3- تأهيل االنسان القادر على التعامل مع املتغريات العو ملية دون االنغالق على الذات ورفض االخر.
4- العمل على تقديم قراءة جديدة للرتاث الثقايف واحلضاري للبلد تتماشى مع متغريات العصر من اجل 

ترسيخ مشاعر االعتزاز بالرتاث العربي اإلسالمي.
وااللــتــزام  اجملتمع  مصاحل  عن  بعيدا  معينة  جملموعات  االنتماء  عن  واالبتعاد  واهليمنة  العزلة  رفــض   -5

باملصلحة الشخصية 
6- التأكيد على ان الدين.

أوشك على الوصول اىل حبل املشنقة، أنفاسه األخرية كانت خترج بثقل 
شديد من أعماق صدره وكأن حزن العامل قد ُجعل بني أضالعه بقسوة، 
دقات قلبه كانت تتسارع كي تتدارك الشبح األسود قبل أن حيني األوان ! 
يف تلك السويعات القاتلة بدأ يستذكر شريط حياته عندئذ طلب بصوت 
هاديء أن تكون له أمنية أخرية قبل اإلعدام، قالوا له ما هو طلبك؟ فقال: 

أمتنى ان أرى والدتي آلخر مرة وأودعها الوداع األخري.
الضجر  آثــار  ان ظهرت  بعد  عينا  يقر  كي  والدته  وأحضروا  طلبه  لّبوا 
واألمل على مالحمه، طلب منها أن خترج لسانها خارج فمها تعجبت املرأة 
من طلب ولدها الغريب بعد بكاء شديد، أخرجت لسانها من فمها فقام 
الولد بعّضه بقوة وبعد ذلك صرخت املرأة من شدة األمل ونزف لسانها 
بشدة، بعد أن سألوه عن السبب؟ أجاب قائال هذه املرأة هي سبب وقويف 

عند منصة اإلعدام.
األدوات  الصمت من  أفــراد جمتمعنا، أصبح  بعض  األم متثل  هــذه  كــأن 
املهلكة يف زمننا العصيب حيث يؤدي اىل الالمكان أو باألحرى إىل جهنم 
بــه، استأنس  بــات يعيش اجلميع فيه رغــم السكوت عنه والــّرضــا  الــذي 
وكــأن  لأمر  يكرتث  أحــد  وال  والــدمــار  واملـــوت  الفساد  بــدوامــة  اجلميع 

اجلميع يف غيبوبة أبدية.
االنا  بها  تدافع  الي  الدفاعية  امليكانيزمات  من  جزء  الالمباالة  وتعترب 
عن ذات حيث تقرتن مع اهلروب من الواقع هي والنكوص وأحالم اليقظة 
فعندما  الــقــدرة.  فــوق  تكون  الــي  باملشاكل  مليء  الواقع  كــان  إذا  والتبلد 
على  عدوانية  ميول  لديه  تظهر  البطالة  مثل  للحرمان  الفرد  يتعرض 

اجملتمع تتمثل أحيانا يف الالمباالة. 
تبدأها  والسلبية  الالمباالة  حالة  لعالج  النصائح  من  جمموعة  هناك 
بفقدان  الشعور  على  باحلماس  واالستعانة  الذاتية  بالقدرات  باإلميان 
الطاقة. باالبتعاد عن التكاسل، فالكسل هو العدو األول للنجاح، وبإمكانه 
باالستماع إىل اآلراء  التخاذل، وميكن عالجه  املبادرة، وتغذية  قتل روح 
اإلجيابية الي حتفز الشعور باحلماس، كما تنصح باالبتعاد عن املشاعر 
السلبية التى تتسلل من الظالم ومن فقدان احلماس، ما يؤثر على األداء 
العمل. لذلك جرعة من احلب كفيلة بأن تسرتجع األمــور كما كانت  يف 
الشعور مبا جيري  فقدت  الي  األصابع  تلك  الضمائر وحتــرك  وتوقظ 
تستطيع  الدين  حب  من  ..وجــرعــة  كالسابق  الزيتون  حتصد  كي  حوهلا 
إرجاع احلياة اىل بنيان اجملتمع ..وجرعة من احلب تستطيع إرجاع احلياة 
فيضانا  حتــدث  أن  تستطيع  احلــب  من  جرعة  كذلك  البل  شرايني  اىل 
يقضي على الظلم والظاملني يف مشارق األرض ومغاربها. فلنستعمل هذه 
اجلرعة ونهديها ملن حولنا كي ننهض من حتت الرماد ونوقد نار احلب يف 

تلك القلوب الباردة يف أحناء العامل ومنأ األرض روحًا ورحيانًا.

وباء الالمباالة
 أسباب ومعالجات

عالء ناجي 

نرباس النائلي 

فهيمة رضا 
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اقرتن مفهوم املواطنة باملفاصل التارخيية 
قيم احلرية  الي شهدت نضااًل من أجل 
والـــعـــدل واملـــســـاواة واالنـــصـــاف، قــبــل أن 
يــتــطــور تـــدرجيـــيـــًا ويـــدخـــل يف األدبـــيـــات 
السياسية والفكرية. وقد تنوعت افرازات 
السياسية  الظروف  حبسب  املفهوم  هــذا 
وظهور التيارات الفكرية املختلفة، وبطبيعة 
احلال، الميكن حتليل تلك االفــرازات من 
زمانيًا  املرحلية  الــظــروف  مالحقة  دون 
والــرتبــويــة  السياسية  بأبعادها  ومكانيًا 

واإليديولوجية.
ــعــب الــعــالقــة اإلجيـــابـــيـــة بـــني الــفــرد  ــل وت
وأســـاســـيـــًا يف  ـــًا  دورًا حمـــوري وجمــتــمــعــه 
املعطيات  وفــق  مواطن  إىل  حتوله  عملية 
واألبعاد الي حتدثنا عنها، مكتسبًا صفًة 
مدنية ُتكِسبُه فاعلية ونشاطًا. واألكيد أن 
والتفاعل  بقضايا جمتمعه  الفرد  التصاق 
معها؛ هو ما سيعزز مواطنته ودوره بشكل 
أكرب وأهم من طبيعة العالقة الي تربطه 
بالدولة، على أهمية هذه العالقة طبعًا يف 
حال كانت بعيدة عن املصاحل الي ُتضيِّق 
بسبب  اجملتمعية  التمية  مــســاحــات  مــن 

تداعياتها املختلفة.
والسبب يف أن عالقة الفرد باجملتمع تعزز 
املواطنة أكثر من العالقة بالدولة؛ هو أن 
تتأثر  الدولة(؛  )املواطن/  الثانية  العالقة 
بنظرة الدولة لقضية احلريات، واملرتبطة 

وليس   ، الــدميــوقــراطــيــة  أســاســًا مبفهوم 
وتــنــظــريات  ــقــول أن مثــة رؤى  ال جـــديـــدًا 
العائم  املفهوم  هلــذا  متعددة  وشــروحــات 
تتباين من رقعة جغرافية إىل أخرى، ما 
يعين أن الفرد يف الدولة )سني( مثاًل قد 
يكون مواطنًا؛ ألنه متاهى مع نظرة الدولة 
اليكون  بينما  واحلــريــات،  للدميوقراطية 
؛ لعدم  الــدولــة )صـــاد( مواطنًا  الــفــرد يف 
انسجامه مع ذات املفهوم أو طريقة شرح 
املفهوم من قبل الدولة. وهكذا سنكون أمام 
مأزق تصنيفي، يتلخص يف تأكيد مواطنة 
هذا  )صاد(.ومثل  مواطنة  وإنكار  )ســني( 
الشرقية  بلداننا  يف  بقوة  حيضر  املـــأزق 
القائمة  الدميوقراطية  تدعي  أنها  رغــم 
على القبول باالختالف واحلوار يف النقاط 
يتيح متسعًا ملساحة  ما  املتفق عليها  غري 

احلريات ، لكن هل هذه هي احلقيقة؟
الذي  والــدور  الثقافة،  تلعبه  الــذي  الــدور 
يلعبه العلم، والنظام الرتبوي؛ هو ماجيب 
نناقشها  الــي  قضيتنا  يف  عليه  نعول  أن 
أن  لنا  والبـــد  املــواطــنــة،  وهــي قضية  هنا 
تنمية  قضية  يف  مضاعفًا  اهتمامًا  نولي 
متخلصة  صحيحة  أســس  على  األجــيــال 
من شوائب املاضي ومن عقده وخملفاته، 
ــت املــنــطــقــة  ــك الــــي أشــعــل ــل خـــصـــوصـــًا ت
والتعايش،  والتسامح  السلم  قيم  وهــددت 
األبـــرز.  احلــضــور  العنف  ملظاهر  وصـــار 

وأول ماجيب البداية به هو تطوير األنظمة 
العصرية  والنظرة  ينسجم  مبا  التعليمية 
للحريات ، فاحلصول على املوارد البشرية 
الميكن  ؛  واملثقفني  واملفكرين  والطبيعية 
هناك  يكون  أن  دون  من  مواطنة  ينتج  أن 
أساس لنظام تعليمي وتربوي يهتم بتنشئة 
األجيال، مدعومًا مبجتمع مدني متطور، 
ونظام دميوقراطي يرى الدميوقراطية من 
خالل مفهومها احلقيقي وليس من خالل 
نظرته املعتمدة ملصاحل فئات أو أشخاص 
إيــديــولــوجــيــات، ولــعــل جتــربــة سقوط  أو 
أمامنا  ماثلة  السابق  السوفياتي  االحتــاد 
وهي الدولة العظمى الي كانت متثل مع 
الواليات املتحدة األمريكية قوتان عامليتان 
مـــوارد  مــن  كــل مامتتلكه  فــمــع  كــبــريتــان، 
سقطت ؛ بسبب نظرتها الضيقة الي كانت 
املنسجم  غري  أو  الشيوعي  غري  يف  تــرى 
وبذلك  النظام،  يهدد  عدوًا  الشيوعية  مع 
الطاقات  االنفتاح على  قلصت من فرص 
االنسانية اخلالقة واملبدعة والي ستقود 
يلزم  لذلك  ومزدهر.  متطور  جمتمع  إىل 
والعمل  السابقة،  التجارب  من  االستفادة 
تذويب  اليعتمد  تربوي  نظام  إجيــاد  على 
طاقاته  حساب  على  اجلماعة  يف  الفرد 
ــه، نظام اليــقــدم اجلــمــاعــات على  وقــدرات
األفــــراد حــســب منطق االنــقــيــاد األعــمــى 

سياسيًا وفكريًا واقتصاديًا وثقافيًا.

كيف نرسخ قيمة 
املواطنة يف نفسية الفرد؟

العنف األسري يف العراق بني تقبل املجتمع وغياب القانون
يعرف العنف األسري بانه اإلساءة األسرية وهو شكل من أشكال التصرفات املسيئة الصادرة من قبل 
أحد أو كال الشريكني يف العالقة الزوجية أو االسرية. وله عدة أشكال منها االعتداء اجلسدي )كالضرب، 

والركل، والعض، والصفع. والرمي باألشياء وغريها(. 
ومن املرّجح أن يواجه األطفال الذين نشأوا يف أسر ينتشر فيها العنف طائفة من االضطرابات السلوكية 
والعاطفية ميكن أن تؤدي بهم إىل اقرتاف ذلك العنف أو الوقوع ضحية له يف مرحلة الحقة من حياتهم. 
ومت الكشف أيضًا عن وجود عالقة بني العنف املمارس من قبل الشريك املعاشر وارتفاع معدالت وفيات 

االطفال الرّضع وزادت معدالت إصابتهم باألمراض.
)النفسي،  العنف  أيضًا  وإمنــا  اجلــســدي،  واالعــتــداء  الضرب  العنف اليعين فقط  إن  اإلشـــارة  البــد من 
اجلنسي، االجتماعي، االقتصادي واملادي(، وكيف للمرأة والطفل العراقي أن يطالبوا باحلماية يف ظل 
جمتمع ونظام قانوني جييز ذلك، حيث إن املوروث العشائري حيط من كرامة املرأة وجيعل منها وسيلة 
حلل النزاعات العشائرية كما حدث يف حل نزاع مابني عشريتني يف البصرة مقابل 50 إمرأة وحاالت 

عديدة مشابهة.
أي أن افعال الضرب والعنف الي ميارسها الزوج جتاه زوجته واالباء جتاه أبنائهم استنادًا للمادة املذكورة 

تعد من قبيل استعمال احلق والذي يعد بدوره سببا من أسباب اإلباحة.

غري إن ظاهرة العنف األسري ال تعد ظاهرة حملية بل هي ظاهرة دولية. اذ كان العديد من دول العامل 
قبل عام )1990(، يفتقر إىل قوانني حتمي األسرة من العقاب املنزلي، وحيرم العنف ضد املرأة واألطفال 
يف األسرة، حتى أصدرت األمم املتحدة عام )1993( وثيقة أكدت فيها على الدول األعضاء، اعتبار العنف 

األسري جرمية وطالبت بسن قوانني لتجرميه.
استنادا إىل هذه املعطيات كان البد على املشرع العراقي أن يأخذ املوضوع على حممل اجلدية واالهتمام 
واإلســراع يف وضع تشريع حيد من العنف األســري. وفعال مت طرح مشروع قانون احلماية من العنف 
األسري من قبل جلنة املرأة واالسرة والطفولة الربملانية عام 2015 على جملس النواب ومت قراءته للمرة 
األوىل والثانية يف جلسته االعتيادية الرابعة للفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الثالثة للدورة 
النيابية الثالثة الي عقدت برئاسة الدكتور سليم اجلبوري رئيس اجمللس وحبضور 222 نائبا يوم االثنني 
2017/1/16، وحنن نناشد جملس النواب لإلسراع يف تشريع هذا القانون لضرورته امللحة واحلد من 

هذه اجلرائم حبق االسرة العراقية.
إال إن هذا املشروع اختص حبماية املرأة فقط داخل االسرة ومل يشر إىل الطفل داخل االسرة وكان من 
االجدر أن يشمل القانون املرأة والطفل كون الطفل حيتاج إىل احلماية أكثر من املرأة فهو كائن الحول 

له وال قوة.

مأزق كبري وخطري نقف اليوم يف مواجهته وجها لوجه، وبعض املآزق قد 
هنا  نتحدث حوله  ما  لكن  معاجلته،  تسهل  وبعضها  تكون ممكنة احلل، 
هو مأزق متعدد الرؤوس، وكل رأس فيه ميثل عقبة كأداء رمبا تستعصي 
متاما على احلل، أو أنها حتتاج اىل جهود مضاعفة للمعاجلة، إننا هنا 
بصدد شرحية واسعة من اجملتمع العراقي، ونعين بها شرحية الشباب 
من  بــوك(، جمردين  )الفيس  متاهة  يدخلون يف  وهم  أيضا،  واملراهقني 
أسلحة الوعي والفكر الذي يشكل هلم درعا واقيا ضد الدمار األخالقي، 

ومينحهم الضوء الالزم لكشف دهاليز املتاهة املظلمة.
ف جانب من املأزق، الذي أخذ بالتصاعد التدرجيي حنو النتائج  لقد تكشَّ
املؤملة، ورمبا املدمرة، فالشعب العراقي الذي يعاني من مشكالت سياسية 
أخالقية  اجتماعية  مشكلة  يــواجــه  كــي  مستع  غــري  كــبــرية،  واقتصادية 
يتلقونها،  الــي  واألفــكــار  سلوكهم  وطبيعة  الشباب  حياة  ختص  خطرية 
وسبل تعاملهم مع بعضهم، وطبيعة عالقاتهم املتبادلة، حتى لغة التخاطب 
فيما بينهم أخذت تنحرف حنو كلمات ومجل يشوبها الكثري من الغموض 

إن مل نقل التدمري األخالقي.
بوك،  الفيس  ودهاليز  خفايا  يف  استطالعية  جولة  املهتم  املتابع  تكفي 
والكروبات الشبابية، وغرف الدردشة، وطبيعة احلوارات بني الشباب مع 
بعضهم، لكي تنكشف للمتابع اىل درجة من درجات احلضيض الرتبوي 
األخالقي ينحدر هؤالء الشباب واملراهقون، فمثال هناك مجل وألفاظ ما 
أنزل اهلل بها من سلطان، يتعاطاها الشباب واملراهقون فيما بينهم، تدل 
يعانون من مشكلة أخالقية فكرية  أن شبابنا  الشك على  تقبل  داللــة ال 

خطرية تهشم حياتهم وتدمر مستقبلهم.
ولكن هل حنن نبالغ فيما ذهبنا إليه، وهل نعطي األمر أكثر مما يستحق من 
اهتمام؟، لإلجابة عمن يظن بأننا نبالغ، أمتنى عليه أن يدخل بنفسه اىل 
صفحات الشباب، ويكون أحدهم لكي ُيسمح له بالدخول بينهم، ليكتشف 
وأحالمهم  وأفكارهم  وأهوائهم  وتصرحياتهم  وأخالقهم  وكلماتهم  لغتهم 
وطموحاتهم ومتنياتهم، ليكتشف بالنتيجة أنه أمام خراب شامل )فكري 
أخالقي ديين تربوي تعليمي( لشرحية الشباب واملراهقني، وقد يطرح 
سؤال آخر، كيف نعرف هذا اخلراب، وما مدى قربه من الواقع، جنيب 
مبا يلي: إن من يدخل صفحات هذه الشرحية يف الفيس بوك، وجيوب 
كروباتهم اخلاصة وغرف الدردشة، سوف يكتشف أننا مل نأت بشيء من 
الفراغ، وال نبالغ، إمنا هي حقائق مدعومة بالشواهد امللموسة، حيث لغة 
احلوار السطحية السوقية املستهجنة، ونربة اليأس القاتلة، وموت األمل 
يف نفوسهم، وحالة من االحنطاط تطول أعــدادا كبرية منهم، ال نرغب 
بالتعميم هنا ولكن هناك نسبة خطرية من هذه الشرحية تقع حتت دقة 
تنبيه من  الذي طرحناه، فيما سبق، واهلدف بطبيعة احلال،  التوصيف 

يهمهم األمر اىل خطورة ما حنن عليه بهذا الشأن.

الشباب
 ومتاهة الفيس بوك

د. روافد الطيار 

عادل الصويري
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مفاهيم

لغويًا  معلرَن  هــو  كما  اغـــرتاب  مــفــردة  إن 
تعكس  وهـــي  الــغــربــة،  كــلــمــة  مــن  مشتقة 
ــفــرد عن  ال تــعــزل  حــالــة شــعــوريــة نفسية 
على  ــفــرد  ال قـــدرة  لــعــدم  نتيجة  حميطه 
استيعاب األوضاع السياسية واالجتماعية 
والتعايش معها يف  أو جماراتها  والنفسية 
حالة تفاعل دائمة، لدرجة أنه يكون غري 
قادر على قبوهلا أو حتى مسايرتها بشكل 
حيادي، فيكون انعكاس تلك األحداث على 
تفكريه ورؤيته وسلوكه نازعا أو مائال اىل 
الشعور بالغربة حتى مع الوسط الذي نشأ 
طــرق خمتلفة  أربــع  وهناك  فيه.  وترعرع 
بــهــذا اجملـــال،  املــعــنــيــون  الــعــلــمــاء  يضعها 
االغــرتاب  عــن  مــن خالهلا  التعبري  ميكن 

السياسي وهي: 
العجز السياسي: وهو شعور الفرد بأنه ال 
يستطيع التأثري على أفعال احلكومة الي 
السياسي:  املعنى  انعدام  حلكمها.  خيضع 
وهو تصور الفرد بأن القرارات السياسية 
غــري واضــحــة وغـــري متوقعة ورمبـــا غري 
السياسية:  املعايري  انــعــدام  أيضا.  عادلة 
وهو تصور الفرد بأن املعايري أو القواعد 
الـــعـــالقـــات  ــم  ــظــي ــن ت تــــهــــدف إىل  الـــــي 
السياسية معطلة وأن اخلروج عن السلوك 
احملـــدد أمـــر شــائــع. الــعــزلــة: وهـــي رفــض 
الفرد للمعايري واألهداف السياسية الي 
واسع  نطاق  على  فيها  ويتشارك  حيملها 

أعضاء آخرون من اجملتمع(.
هنا قد يربز تساؤل عن اجلهة الي تقف 
وهل  السياسي،  االغــرتاب  صناعة  خلف 
ما  ثم  بالضبط، ومن  هناك جهة حمــددة 
احلاذقة  املعاجلات  وأساليب  أســس  هــي 
باالغرتاب،  الشعور  ختفيف  أو  لتقويض 
العراق،  يف  طامعني  هنالك  نعرف  فكما 
منهم يف إطار املنطقة اإلقليمية، والشرق 
األوسط، ومثة دول وقوى كربى تعاملت مع 
العراق وال تزال كأنه كعكة )عاملية( جيب 
الــكــبــار مــع ترك  الــالعــبــني  تقامسها بــني 

حصة للدول اإلقليمية.
فالنتائج يف الواقع أشبه بالكوارث الكربى 
إن مل تكن أشد وطأة منها، حنن من خالل 
رصدنا للواقع العراقي، ميكننا أن نالحظ 
ــاملــواطــنــة، وهــنــاك من  ضــعــف الــشــعــور ب
املواطنني من يكره بلده، ومثة من يصّرح 
علنا أنه يرغب باملغادرة وترك البالد ألنها 
ــدة، وهـــذا حيصل  ــه حــيــاة جــي مل تــقــدم ل
بالضبط، ويتم بفعل فاعل وختطيط مهين 
خربوي مدرَّب، ما يستوجب رصده بدقة 
ومعرفة أسبابه مع وضع احللول الالزمة.

أن مثة  املتابعون  واملهتمون  اخلــرباء  يــرى 
حــلــوال كــثــرية ومــنــاســبــة، إلخــــراج الــفــرد 
ــعــزلــة  الـــعـــراقـــي مـــن حـــالـــة الــســخــط وال
والكراهية للساسة، ومن ثم القضاء على 
تعيشها نسبة مهمة  الي  حالة االغــرتاب 

من الشعب، تبدأ هذه احللول بتأمني حياة 
عن  النظر  بغض  العراقي  للمواطن  الئقة 
واملناطقي،  الــديــين  أو  الــعــرقــي  انتمائه 
إدارة  فيها  تتم  الي  بالكيفية  يتعلق  وهذا 
ثروات وموارد العراقيني والتعاطي مبهنية 
مع األطماع اإلقليمية والدولية، باإلضافة 
ــة اقـــتـــنـــاع األحـــــــزاب والــكــتــل  اىل أهــمــي
السياسية والشخصيات الداخلة يف العمل 
السياسي، بأهمية تعزيز الروح الوطنية، 
ــفــســاد والــســلــب  والـــكـــف عـــن عــمــلــيــات ال

واإلهدار املتواتر للمال العام.
هــذه اإلجــــراءات إذا حتــّولــت مــن احللول 
النظرية، اىل التطبيق، فإنها ستقتلع حالة 
االغرتاب السياسي الي يعيشها نسبة من 
العراقيني، وينبت شعور آخر يبدأ بتنمية 
واحــرتام  الــبــالد  على  واحلـــرص  املواطنة 
بنود العيش، وتأدية الواجبات والضرائب، 
والشروع بالثقة بالنظام السياسي القائم، 
ــــة  ــدمــا يـــقـــدم األخـــــري أدّل خــصــوصــا عــن
االجتماعية  الرعاية  لتقديم  عملية تسعى 
والطبية والتعليمية، لتنتهي حبفظ احلقوق 
الــــرأي واملعتقد  الــســيــاســيــة، مــثــل حــريــة 
والفكر واالنتخاب والعيش بأمان يف ربوع 
مستحيلة،  ليست  املعاجلات  هذه  الوطن، 
للتحقيق،  قابال  عمليا  واقــعــا  جيعلها  مــا 
بعلمية  ختــطــط  ســيــاســيــة  إرادة  تـــوافـــر 

للقضاء على ظاهرة االغرتاب السياسي.

االغرتاب السياسي 
وتغييب دولة املواطنة

االسكان واملفاهيم املتعلقة به
يعد االسكان من متطلبات احلياة العصرية، وهي متطلبات مل تتمكن اي دولة من دول العامل من الوصول 
اىل حل قاطع هلا، وهو من اكثر املشاكل تفاقمًا بسبب الطلب املتزايد عليه من االفراد، واالسكان مشكلة 
للشعوب ليس فقط لسد احتياجات اجملتمع من  التطور االجتماعي واالقتصادي  متحركة تتحرك مع 
الوحدات السكنية ولكن ملواجهة متطلباته املعيشية املتغرية، واالسكان تتكامل فيه اجلوانب االقتصادية 
واالجتماعية والفنية والعمرانية والقانونية واالدارية والتخطيطية واي قصور يف جانب منها يؤدي اىل 
خلل يف خطط وبرامج االسكان، يتمتع سوق االسكان بتأثري جوهري وقوي جدًا على النظام االقتصادي 
يف صورته االوسع. قبل ان خنوض يف تفاصيل عمل سوق االسكان، سوف نبني بعض احلقائق االساسية 
عن امللكية اخلاصة، او العقارات الثابتة كما يطلق عليها يف بعض االحيان، حيث نستطيع ان نقسم السوق 

اىل نوعني رئيسيني: 1/العقارات التجارية. 2/سوق العقارات السكنية.
بالنسبة للعقارات التجارية ميكن شراء العقارات السكنية اما مباشرًة او من خالل قرض او رهن عقاري، 
يستطيع مالك العقار ان يعيش يف نفس العقار)ويسمى ذلك”اشغال املالك”(، او بداًل من ذلك يتحول املالك 
اىل صاحب عقار يقوم بتأجري عقاره ألحد املستأجرين، ال حيتاج اصحاب العقارات )مؤجروا العقارات( 
ألن يعملوا كأفراد مالكني فقط، فاملستأجرون يستأجرون منازهلم من شركاتهم اخلاصة او احيانًا من 
القطاع العام، وسواء كان املنزل يقنطُه املالك نفسه او يستأجره شخص آخر فأنه يسمى “حيازة امللكية”.

بالنسبة لسكن املالك على سبيل املثال خيتلف نوع الذين يطلبون  العديد من االسواق الفرعية  هنالك 
متلك العقارات من دولة اخرى عن الذين يطلبون شقق يف احد املباني الفرعية داخل املدينة. تتحدد 
اسعار السكن عمومًا بتفاعل كل من الطلب على السكن وعرضه، عندما يرتفع الطلب يعرف البائعون 
انهم سيتطيعون ان حيصلوا على افضل االسعار بالنسبة للعقار الذي ميلكونه وسيعملون على التمسك 
بعقارهم حتى يظهر هلم املشرتي الذي يبدو ان لديه االستعداد الن يدفع اكثر، باملثل عندما يتوفر الكثري 
من العقارات اجلديدة يف السوق فسوف جيدون صعوبة يف اجياد مشرتين لكل تلك العقارات، ولذلك 
فالبد من عرض خصومات من اجل اغراء املشرتين املنشودين حتى ميكن ان “يفارقوا” اموهلم. انواع 
العوامل الي تؤثر على طلب املنازل: 1/اسعار الرهن العقاري. 2/توافر االئتمان. 3/دخل االشخاص 

والعوائل.
4/اخلصائص السكانية. 5/اآلمال والثقة. 6/النظام الضرييب. 7/العملة. 8/معدل التضخم.

يتضح مما تقدم ان اسعار السكن تتحدد مثل اسعِار اخلدمات والسلع اليومية بتفاعل العرض والطلب، 
هناك اكثر من طريقة لتحديد ما اذا كانت اسعار السكن ميكن حتملها، لكن االسعار ميكن يف الغالب 
ان تتحرك بعيدًا عن تلك املقاييس اخلاصة بالقيمة العادلة، ميكن ان يكون ألسعار املنازل تأثري خطري 

ومربك على النظام االقتصادي يف كل من حالة االزدهار وحالة الركود.

اهلويات  وجــود  أن  للهوية(  جــديــدة  )سياسة  كتابه  يف  بــاريــك(  )بيكو  يــرى 
االجتماعية املتعددة اليعين اتفاقها على مستوى العمق واملدى؛ ألن األنشطة 
الي متثل جوهر العالقات االنسانية هلا متيزها على صعيد البنية والقيم 
توجهاتهم  تقدم لأفراد سبل معرفة  السلوك. واهلوية االجتماعية  وأمناط 
ووجهات نظرهم، ومع تعدد اهلويات؛ تتعدد وجهات النظر والرؤى، وتنشأ 
بينهما عالقة تكاملية؛ ألنها جزء اليتجزأ من كياننا ووجودنا، ومتثل معانيًا 
أعلى  إىل  للوصول  وأخــرى؛  هوية  بني  العالقة  يف  التوازن  رائدها  متعددة 
بيكو  ــــ حبسب  املعطيات  هــذه  مــن  العكس  وقــد حيــدث  التعايش.  مــراحــل 
باريك ــ، وذلك يف حال هيمنة اهلوية األحادية فيقول: “فعندئذ يرى األفراد 
الوحيد، والخيفقون يف مالحظة  أنفسهم وجمتمعهم والعامل من منظورهم 
جوانب متعددة منهم فحسب، لكنهم يتخذون وجهة نظر منحرفة ومشوهة 
األفراد  ويرون  واحد،  البشري على حمور  النوع  يفعلون. هم يقسمون  عما 
وروابطهم  الــنــاس  عامة  ويتجاهلون  أعـــداء،  أو  أصــدقــاء  إمــا  واجلــمــاعــات 
تستحوذ  أصبحت  فقد  واحـــدة،  هوية  هو  مالديهم  كل  أن  ومبــا  املتداخلة. 
عليهم ويتشبثون بها باستماتة، وخيشون باستمرارمن أن قهرها أو اختفائها 
يصونونها  وهم  املعاني  مجيع  من  وجيردهم  حياتهم،  استقرار  يزعزع  قد 
بشدة ضد التهديدات اخلارجية، ويطهرونها من العناصر الداخلية الغريبة، 
متخذين وجهة نظر مبسطة جدًا وغري مستدامة، وعوضًا عن أن ميتلكوا 

هوية، فإنها متتلكهم”. 
معها  وتعايشوا  املتعددة،  اهلويات  بقية  على  انفتحوا  األفــراد  هــؤالء  أن  لو 
سلميًا ملا طاردهم هاجس اختفاء خصوصيتهم، وهو هاجس طبيعي طاملا 
ظلوا أسارى أحاديتهم الي ستفضي تفرقة عنصرية تنشىء العالقات بني 
وقيم  البشرية  يهدد  عنفًا  وتنتج  تتفاعل سلبيًا  أنساق عرقية  األفــراد على 
الفرد مسلوب اإلرادة مستسلمًا  العنف جيعل  التعايش والتسامح، حيث أن 
لــه فرصة  تــرتك  الــي اصطفته مذهبيًا وعــرقــيــًا، ومل  لــرؤيــة اجلــمــاعــات 
املؤثر يف  الــدور  تلعب  املمارسات الي  الــذات، وهي من أهم  ممارسة نقد 
تشكيل اهلوية الي جتعل الفرد متصاحلًا مع ذاته. ومبا أن اهلوية التأخذ 
شكلها املميز ومعناها احلقيقي إال من خالل احلياة االجتماعية؛ فإن مساتها 
بطبيعة احلال تكون مسات متناقضة، خصوصًا فيما يتعلق باألفراد، إذ قد 
أو ميتلكها  آخــر،  فــرد  بالضرورة  فــرد معني مسة مميزة الميتلكها  ميتلك 
مثلما  واهلوية  وهكذا.  األول  الفرد  ميتلكها  الي  تلك  من  أقل  بدرجة  لكن 
تولد مشاعر للتقارب واالنتماء. وسواء كانت اهلوية ذاتية تتعلق بالفرد، أو 
فاهلوية  لنموها،  معرفية  عناصر  وجــود  من  البد  باجملتمع؛  تتعلق  مجاعية 
الذاتية تتأثر عملية منوها مبؤثرات الشخصية والسياقات االجتماعية. اما 
اهلوية اجلمعية؛ فهي الي تكون فيها اجملاميع مؤثرة يف الفرد، حيث تتسرب 
خصائص ومسات اهلوية اجلمعية للفرد الذي يتلقفها بإجيابية، فيكون له 
دوره يف حميطه االجتماعي. وتنتج هذه املزاوجة بني اجلمعية والفردية؛ هوية 

بعناصر معرفية نامية قائمة على عالقة التأثري والتأثر.

الهويات وجدلية 
التعدد املجتمعي

ندى علي 
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ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )هل 
مبقدور األكراد إعالن دولة كردية( شارك يف 
احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني. 
الــكــاتــب علي  امللتقى  مــديــر  أجـــرى احلــــوار 
هناك  ليس  سعيد:  قــادر  النائب  الطالقاني. 
الــكــردي للعيش يف  املــواطــن  اي دافــع يدعو 
عراق تسود فيه الصراعات الطائفية والعنف 
باملاسي  مليئة  الكردية  والذاكرة  والكراهية 
يف  للعيش  اجبارنا  نتيجة  املؤملة  والذكريات 
طيبني  كجارين  نعيش  دعونا  املوحد  العراق 
جبار:  خبتيار  النائبة  أعــــداء.  إخـــوة  ولــيــس 
الشرعية  يعطي  لكي  الربملان  تفعيل  ينبغي 
تكون  وأن  املوظفني،  رواتب  وتعديل  للعملية، 
سلطات احلزب الدميقراطي حبجم أصواته 
ويرتك هذا الغرور السياسي. د.سامي شاتي: 
مواطنينا  عاقبت  مــن  هــي  الكردية  القيادة 
النفط  تصدير  على  أصــرت  عندما  الــكــرد 
لوحدها وعدم تسويق النفط عرب سومو هل 
حلكومة  كيف  النائب  السيد  يــربر  ان  ميكن 
الشيخ  بنفط كردستان؟  التصرف  كردستان 
زكي الفيلي: استفتاء االقليم مل يصدره برملان 
كردستان وليس له قيمة قانونية يف الدستور 
بــغــداد هــنــاك سلطة احتــاديــة  الــعــراقــي دور 
تستعمل  ومل  االســتــفــتــاء  حتـــارب  مل  ــغــداد  ب
القوة جتاه ذلك. ا.ابراهيم العبادي: املؤكد ان 
هناك خماوف من ضياع الفرص على احللم 
الكردي، بني من يراها ذهبية االن وبني من 

املصاحل  حسابات  وهناك  كذلك،  يراها  ال 
احلزبية والتنافس الداخلي.

د.بشرى زويين: السيد مسعود ال يتحدث من 
موضع قوة اطالقا بل من موضع ابتزاز هكذا 
 2003 عام  التغري  منذ  على سياسته  تعودنا 

وحلد االن.
د.واثـــــق اهلـــامشـــي: مــوضــوع اعـــالن الــدولــة 
مسعود  السيد  متاما  مستبعد  امــر  الكردية 
اليزال يصدر أزمات اإلقليم بعد ان تفاقمت 
بشكل كبري لنبدأ اوال باالستفتاء وهنا اعالن 

تاريخ استفتاء امر غري دستوري.
الربزاني  مسعود  مشروع  املوسوي:  ا.عباس 
لــالنــفــصــال وإعــــالن دولــة  مــشــروع حقيقي 
هنالك  الصهيوني  بــالــكــيــان  شبيهه  كــرديــه 
وامــريكــا  أوروبـــيـــة  دول  مــن  حقيقية  وعـــود 
باملوافقة على هذه الدويلة. د.علي فارس: ان 
الي  هي  كردستان  اقليم  يف  السلطة  أزمــة 
البارزاني على هذا التوجه وينبغي ان  جترب 
لغة  زيــادة  مع  املنطق  بهذا  معه  التعامل  يتم 
املشكلة  أصل  أن  اجلابري:  د.نديم  التهديد. 
الكردية يكمن يف تنامي الطموحات القومية 
الكردية.  الــدولــة  إلقــامــة  تطلعها  و  الكردية 
ا.خالد الثرواني: ان االقليم من الداخل غري 
بل  عليها  االستفتاء  املــزمــع  للدولة  مستعد 
وان مسألة االستفتاء نفسها عليها خالفات 
حادة. د.سردار رشيد: الشعب الكردي لديهم 
عقيدة حبق تقرير املصري ولكنهم يف الوقت 

احلاضر خمتلفون على مسألة االستفتاء. 
د.عبد االمري االسدي: عند النظر اىل وضع 
العراق بعد 2003 جتد ان احلكومة املركزية 
الكاملة  مل تنفذ الدستور وتعطي الصالحية 
للمحافظات على وفق الدستور وبذلك تقطع 

الطريق على دعاة االقلمة واالنفصال.
الكردية  الدولة  قيام  ان  الربزجني:  د.صباح 
حق شرعي وطبيعي مبقتضى شرائع السماء 
وقوانني االرض، وال يستحق كل هذا اإلفراط 

والتفريط. 
د.عـــز الــديــن احملــمــدي: كــثــرية هــي النتائج 
الـــي تــرتتــب عــلــى االنــفــصــال مــن الناحية 
السيادية والقانونية واجلغرافية واالجتماعية 
بهذه  ميكن  وال  والدميغرافية  واالقتصادية 
ميكن  الـــذي  بالشكل  نطرحها  ان  العجالة 

االفادة منها. 
اقليم  ــيــس  رئ قــــرار  ان  الــدعــمــي:  ا.امـــــري   
اليوم  يعترب  كونه  لشرعيته  فاقد  كردستان 
انتهت  الــذي  االقليم  رئيس  ملنصب  مغتصب 
ـــرملـــان مــعــطــل وكــتــل  واليـــتـــه قــبــل ســنــتــني وب

سياسية كردستانية معارضة.
د.عــبــد االمــــري الــفــيــصــل: لــو كــانــت هنالك 
اسرتاتيجية عراقية حقيقية لبناء عراق قوي 
االمـــراء وغريهم  االخـــوة  لتمسك  ومــزدهــر 
نراجع  ان  وعلينا  فينا  العيب  ولكن  بالوطن 
خطواتنا لنجعل االخر يفتخر بعراقيته ال ان 

يتخلى عنها.

هل بمقدور األكراد
 إعالن دولة كردية

مستقبل العالقات السعودية األمريكية
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )مستقبل العالقات السعودية األمريكية( شارك يف احلوار جمموعة 
من الناشطني والسياسيني. أجرى احلوار مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني. برأيكم: هل ستشهد 
املنطقة حتوالت جديدة؟ ما هو الثمن الذي ستحصل عليه السعودية؟ هل ستكون قطر واالمارات ودول أخرى 
ضمن اللعبة ام هم ضحايا هذه اللعبة؟ هل سينتهي دور االرهاب بشكل فعلي؟ النائب عمار الشبلي: مستقبل 
العالقات االمريكية السعودية اساس بقاءها املال وأعين باملال استثمار موجودات السعودية حكومة وافرادا 
يف امريكا او ما تنفقه السعودية على شراء ما تنتجه املصانع احلربية االمريكية. النائب عبد العباس الشياع: 
تتصور السعودية بأن كل شيء وكل معضلة ميكن حلها باملال وهي خمطئة بهذا التصور.  النائبة نورة سامل: 
طبيعة العالقات السعودية االيرانية وما يتخللها من عمليات مد وجزر واجتاهها. دوما حنو التصعيد بسبب 
االوضاع غري املستقرة يف املنطقة هي الي لعبت دورا مهما يف بلورة طبيعة العالقات اجلديدة بني امريكا 
والسعودية. د.عز الدين احملمدي: العالقات االمريكية السعودية ليست بديدة فانها متينة منذ سنوات طويلة 
املنطقة  التغيري يف  ريــاح  تهب مع  بــدأت  الي  التغريات  املاضية هي  القليلة  السنوات  الــذي حدث يف  ولكن 
بتخطيط اسرائيلي وتنفيذ امريكي وبأدوات يف املنطقة العربية والشرق اوسطية  د. حسن التميمي: ان تعزيز 
العالقات االمريكية السعودية ال يعين القضاء على االرهاب بالقدر الذي يقود اىل توجيه مسار التنظيمات 

االرهابية حنو الوجهة الي رمستها الواليات املتحدة االمريكية. 

د. امحد امليالي: ال توجد اي رسائل عملية لزيارة ترامب للمنطقة وال اي معنى للقمم الثالث يف السعودية 
رغم كل الزخم اإلعالمي الذي واكب الزيارة والقمم ومل تغري الزيارة من الواقع املرتدي والرتاجع السياسي 

الذي تعيشه املنطقة.
األمريكي  البحر  األدوار-عــن  وتوزيع  االسرتاتيجيات  بيان  األمريكي   – السعودي  لتحالف  السعدي:  د. علي 

واخلشبة السعودية. 
د. علي فــارس: رغم ان القمم الي عقدت يف الرياض كانت هي االكرب يف تاريخ اململكة وفقا لتصرحيات 

امريكية اال انها يف احلقيقة جاءت لرتسخ مبدأ املصاحل يف اي توجه امريكي جتاه اخلارج.
د. واثق اهلامشي: العالقات السعودية االمريكية متر عرب تارخيها الطويل مبتغريات عديدة ولكن حالة الركود 
واجلمود كانت على اعلى مستوياتها يف الفرتة الثانية حلكم الرئيس اوباما الذي تقارب مع ايران ونتج عن هذا 
التقارب االتفاق النووي. ا.عباس عبود: اململكة العربية السعودية دولة تنتهج نظاما سياسيا يقوم على توظيف 
السياسة خلدمة الدين وتوظيف الدين خلدمة السياسة دون ان يؤثر أحدهما باالخر وماكان هلذه الدولة ان 

تكون لو ال انها مكفولة خارجيا.
السعودية عادت مبزايا  العالقات األمريكية-  القول أن احملطة األخرية الي شهدتها  د.انــور احليدر: ميكن 

للبلدين، وإن كانت قد تفاوتت حسب أهميتهما وظرفهما احلالي.

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )مرحلة ما بعد داعش؟( شارك يف احلوار 
جمموعة من الناشطني والسياسيني افتتح مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني 
احلوار منوها عن ادارة النقاش واحلــوار، حيث أجرى احلوار 1. عدنان الصاحلي. 1. 
عدنان الصاحلي: ماذا بعد داعش؟ هل هنالك تهديد أمين اخر حقيقي ام ازمة سياسية 
)املداخالت(  بالغيب؟  رجم  يتداول  وحديث  تكهنات  انها جمرد  ام  باألفق  تلوح  خانقة 
النائبة فردوس العوادي: عودتنا الدول الصهيوامريكية ومن يدور يف فلكهم ان خيلقوا 
الكيان الصهيوني واألزمــات تتواىل ولن  األزمات للعراق واملنطقة بغية تفتيتها لصاحل 
معركة حترير  ان  تافكه امحد:  النائبة  عقائدية.  بل  أزمة سياسية  ليست  ألنها  تنتهي 
دوالر  من  مليارات  وتتطلب  انسانية  ازمــة  فجر  قد  الداعش  قبل  من  احملتلة  املناطق 
ان  اعتقد  عثمان:  حمسن  النائب  االالف.  مئات  بنزوح  ترجيحات  مع  هلا  لالستعداد 
فكرة داعش موجود قبل ظهر داعش، ولكن ظهور داعش كمجموعة/ كحالة تعرب عن 
فراغ الدولة او بشكل آخر تأسيس الدولة يف املنطقة على اسس غري سليمة )طائفة، 
موحدا  سيبقى  العراق  ان  نقول  اطمئنان  بكل  حسن:  د.مهدية صاحل  عائلة(.  مذهب، 
ان ذكر  أبنائه املخلصني ونود هنا  وعصيا على االعــداء والطامعني بهمة وعزم مجيع 
حبديث رسولنا الكريم ال ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سيبقى 
العراق موحدا على الرغم من كل الظروف القاسية الي مير بها العراقيون بوحدتهم 
سيشيعون كل االعداء. د.سليم كاطع علي: الواقع العراقي احلالي ميثل منوذجا جملتمع 
األطراف  بعض  تغذيها  الي  واملخاوف  والصراعات  اهلواجس  من  الكثري  فيه  تتفاعل 
الداخلية فضال عن أطراف خارجية أخرى. د.سردار رشيد: معلوم لدى كل العراقيني 
بأن هناك مؤامرات لتدمري لعراق أو إضعاف العراقيني وحماوالت إشعال نار الفتنة بني 
مكونات هذا الشعب العريق. ولكن العراقيني الشرفاء قد أدركوا هذه احلقيقة ويقومون 
بالتصدي لتلك احملاوالت اخلبيثة. 1. محيد مسلم الطريف: ال متثل داعش يف تقديري 
اال وجه من وجوه إدارة الصراع احمللي واالقليمي والدولي بعد عام 2003 وأعين أن ما 
حصل يف عام 2003 من احتالل العراق وتغيري النظام فيه وبناء نظام آخر أبرز معطيات 
جديدة. 1. جواد العطار: ان ما بعد داعش ليس حتليال او مرحلة زمنية ماضية بل هو 
حتديات خطرية داخلية وخارجية، ومجهور كبري من النازحني الغاضبني على االوضاع 
على  بالضرر  ستعود  الي  الطويلة  النزوح  ورحلة  مدنهم  سقوط  رافقت  الي  املزرية 
استقرار املدينة بعد التحرير. ا. سعيد ياسني: حنن حباجة إىل حتليل البيئة السياسية 
واالجتماعية وإدارة احلكم الداخلية ما قبل داعش بعدها لتحديد حماور احلل من هم 
أبطال ما قبل داعش وما هي إمكانات ورجال قيادة نظرية احلل يف حفظ وحدة الدولة 
الطالقاني: كيف ال  ا.حسن  القلبية ومتنياتي حلوار مثمر.   ننتظر بدء احلوار حتياتي 
يكون إرهاب جديد والبعث اجملرم خارج العملية السياسية كيف ال يكون إرهاب جديد 
املوضوع  السابقة والالحقة  يقتنعون باحلكومات  الفتنة باخلليج ال  واألمــوال من شيوخ 
نبين  ان  الال جــوار. د.محدية اجلــاف: سوف نستطيع  ودول  والبعثية  بالطائفية  يتصل 
العراق اجلديد بسواعدنا حنن. واالهم من هذا ان ال ينتظر اي فئة سياسية او دينية او 
قومية ان الينتظر العون واملساعدة من دول اخرى وباختالف التسميات ان تعمل على 
بناء العراق مثلما نريد ال بل يعمل كل دول يف العراق ما يريده هو ومبا حيقق مصاحله.

مرحلة ما بعد 
داعش؟

 ملتقى النبأ للحوار

زينب شاكر السماك
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سامسونغ  شركة  مــرت  املاضي  العام  يف 
بانتكاسة كبرية بسبب فضيحة “غاالكسي 
اهلواتف  رائــدة شركات  واجهت   ،”7 نــوت 
الذكية أحد أسوأ الفصول يف تارخيها يف 
جاي-يونغ  لي  رئيسها  نائب  ظل حماكمة 
وهــو أيضا وريــث اجملموعة، مع عــدد من 
الضلوع يف فضيحة  بتهمة  الشركة  كــوادر 
الرئيسة  تنحية  يف  عجلت  مــدويــة  فساد 
السابقة لكوريا اجلنوبية بارك غيون-هي.
نيسان/ نهاية  يف  أعلنت  اجملموعة  لكن 
إمجالية  ربعية  عــائــدات  أعلى  عن  أبريل 
حتققها منذ أكثر من ثالث سنوات بدفع 
وقد  الرقاقات،  على  الشديد  الطلب  من 
كــشــفــت “ســامــســونــغ” يف نــيــســان/أبــريــل 
لقي  ــذي  ال  ”8 إس  “غاالكسي  هاتف  عــن 
لتخطي  حماولة  يف  اخلـــرباء،  استحسان 
اجملموعة  وكانت  املاضي،  العام  انتكاسة 
اضطرت لسحب حواىل 2,5 مليون جهاز 
من “غاالكسي نوت 7” بسبب خطر إنفجار 
الــبــطــاريــة، قــبــل الــتــوقــف عــن إنــتــاج هــذا 
اهلاتف الذي كان يفرتض به منافسة “آي 
فون 7” من “آبل”، وانعكست هذه النكسة 
وباإلضافة  سلبا على مسعة “سامسونغ”، 
لي جاي-يونغ  رئيسها  نائب  إىل حماكمة 
وهو أيضا وريث اجملموعة، يف هذا العام 
اجلنوبية  كــوريــا  يف  “ســامــســونــغ”  أطلقت 
يف   ،”8 اس  “غــاالكــســي  اجلــديــد  هاتفها 

اجملموعة  هلــذه  بالنسبة  أساسية  حمطة 
العمالقة الساعية إىل تلميع صورتها بعد 
وتوقيف   ”7 “نــوت  ألجهزة  الكبري  الفشل 

نائب رئيسها.
وخترج “سامسونغ الكرتونيكس” بصعوبة 
من أحد أسوأ الفصول يف تارخيها إذ إن 
لــي جــاي-يــونــغ وهــو أيضا  نــائــب رئيسها 
وريث اجملموعة، حياكم حاليا مع عدد من 
الضلوع يف فضيحة  بتهمة  الشركة  كــوادر 
الرئيسة  تنحية  يف  عجلت  مــدويــة  فساد 
الــســابــقــة بــــارك غــيــون-هــي، ومـــع ذلــك، 
سوق  تتصدر  الــي  “ســامــســونــغ”  سجلت 
متواصلة  زيادة  العامل  الذكية يف  اهلواتف 
“غاالكسي  هاتف  القى  وقد  أرباحها،  يف 
الــذي كشفت عنه “سامسونغ” يف   ”8 اس 
استقباال  نيويورك،  آذار/مــارس يف  نهاية 
ــيــني. وقــد  ــب األخــصــائ ــا مـــن جــان ــي إجيــاب
نوع  من  وهــي   ”7 “نــوت  أجهزة  فشل  كّبد 
“فابليت” )حجم وسطي بني اهلاتف الذكي 
واجلـــهـــاز الـــلـــوحـــي(، خــســائــر مبــلــيــارات 
الدوالرات جملموعة “سامسونغ”، كما كان 
لعملية سحب أجهزة “نوت 7” على الصعيد 
العاملي أثر سليب هائل على صورة العالمة 
صور  غــزت  فقد  لـ”سامسونغ”،  التجارية 
اهلــــواتــــف احملـــرتقـــة وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي مـــا شـــّكـــل إحــــراجــــا كــبــريا 
رائــدة يف  بكونها  تتباهى  الي  للمجموعة 

جمال االبتكار واجلودة، ووجه هذا الفشل 
الكورية  للمجموعة  كبرية  التجاري ضربة 
اجلنوبية يف مواجهة منافستها األمريكية 
الكربى “آبل” وأدى أيضا إىل إرجاء إطالق 
هواتف “اس 8”، وعند الكشف عن هواتف 
أكدت  نيويورك،  يف   ”+  8 و”اس   ”8 “اس 
“سامسونغ” أن هذه االجهزة متثل انطالق 

“عهد جديد يف تصميم اهلواتف الذكية”.
وبــاإلضــافــة إىل املــســاعــد االفـــرتاضـــي، 
إحـــــدى أهــــم اخلـــاصـــيـــات اجلــــديــــدة يف 
هواتف “غاالكسي اس 8” و”غاالكسي اس 
8 +” هي عدم وجود أي زر على الواجهة 
من  السابقة  لــلــطــرازات  خالفا  األمامية 

“غاالكسي” أو هواتف “آي فون”.
وعلى غرار هواتف “بيكسل” الي أطلقتها 
“غــــوغــــل”، بــاتــت الـــواجـــهـــة األمـــامـــيـــة يف 
بالكامل  مسطحة  اجلــديــديــن  الــطــرازيــن 
كما أن الشاشة حتتل مساحة أكرب نسبيا 
مـــن جمــمــل الـــواجـــهـــة األمـــامـــيـــة مــقــارنــة 
تعول  ذلـــك،  مــع  السابقة.  الــطــرازات  مــع 
ارتفاع  يف  تشغيلية  أربــاح  على  اجملموعة 
عند  األول  الربع  خــالل   %  50 من  يقرب 
يـــورو(  مــلــيــارات   8,1( وون  مــلــيــار   9900
وهي ثاني أفضل قيمة لأرباح التشغيلية 
تارخيها،  الربعية تسجلها “سامسونغ” يف 
أعلى  حتقيق  يف  سامسونغ  ستنجح  فهل 

عائدات ربعية إمجالية رغم الفضائح.

الهاتف املحرتق
 يعود اىل االسواق

علوم وتكنولوجيا

الجيوش االفرتاضية بني الصراع الدولي والتسقيط السياسي املحلي
ال أحد حيبذ احلروب ملا جتلب من دمار على مستوى االنسان والبنيان، اال ان العديد من دول العامل 
خاضت حروب دامية بني بعضها او شهدت حروب اهلية داخلها, كما شهد العامل يف القرن العشرين 

حربني عامليتني مدمرتني ازهقت ماليني االرواح ودمرت مدن كاملة.
اما ابرز اجليوش االلكرتونية يف العامل فهي: الوحدات الست يف الواليات املتحدة: تعتمد الواليات 
املتحدة يف احلروب اإللكرتونية على ست عناصر هي الوحدة األمريكية لقيادة “الفضاء اإللكرتوني”، 
وهي املختصة بالتخطيط والتنسيق وإدارة عمليات احلروب اإللكرتونية مع باقى الفروع الي تتبعها. 
أوائل 2015 ويركز يف  باللواء 77 يف  للحروب اإللكرتونية  الربيطاني: انضمت بريطانيا  اللواء 77 
األساس على احلسابات املؤيدة لالرهابيني على “تويرت” حيث يعمل اللواء الربيطاني على شن احلروب 
النفسية ويتكون من 2000 جندي. خمابرات اإلشارة الروسية: تالحق روسيا االتهامات بشن حروب 
إلكرتونية على خصومها إال أن موسكو تنكر ذلك متام ولكن يذكر موقع بيزنيس انسيدر ان هاكر 
روس شنوا حربا على أوكرانيا بالتزامن مع العمليات انفصال القرم. كوماندوز اجليش اإلسرائيلي: 
اشتهرت اسرائيل باستخدام وحدة عسكرية من أجل احلرب النفسية على االنرتنت حيث توجد وحدة 
كوماندوز إسرائيلية تركز على 30 موقع باإلضافة إىل العديد من مواقع التواصل االجتماعي وتبث 

رسائلها بعدة لغات منها العربية واإلجنليزية والعربية والفرنسية واإلسبانية.

جيش إيران اإللكرتوني: ويف السنوات األخرية برزت إيران كقوة يف احلروب اإللكرتونية من خالل 
جيش إيران اإللكرتوني والذي أظهر القدرة على اخرتاق أهدافه برباعة على حد قول معهد الدراسات 

االسرتاتيجية األمريكي.
او السليب ولعل  التواصل االجتماعي تأثري ملموس على اجملتمعات يف اجلانب اإلجيابي  ان ملواقع 
احلضور الكبري للمستخدمني على هذه املواقع جعلها ايضا ساحة لتصفية احلسابات او عرض مواد 

غري الئقة او تافهة وهي طبعا اصبحت مقياس لثقافة الشعوب. 
بعد  انتشرت  الي  فهي  االلكرتونية”  بـ”اجليوش  اعالميا  تسمى  ما  او  االلكرتونية  امليليشيات  اما 
عام 2010 حتديدا، خصوصا بعد احتدام اجلدل السياسي بني االحزب والكتل السياسية املشاركة 
يف احلكومة او من هي خارجها.  ان احلروب االلكرتونية الي بدأت تنتشر يف خمتلف دول العامل 
وتستهدف املواقع االمنية واملصرفية وحتى الصحية ال ميكن ان تتوقف والسبيل الوحيد اليقافها هو 
وجود جدار دفاع ميكنه صد اهلجمات السيربانية ومحاية البلدان واقتصادها وهذا ما بدأت تفكر 
فيه العديد من الدول مثل اهلند وفرنسا، ويف العراق أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، 2017-

1-22، عن موافقة اجمللس الوزاري لأمن الوطين على تشكيل الفريق الوطين لالستجابة للحوادث 
والتهديدات السيربانية.

ساهمت صفحات التواصل االجتماعي املختلفة يف خلق قدرات جيدة للمراقبة 
والكشف عن اجلرمية عرب االستفادة من رصد املخاطر احملدقة، وكانت حادث 
يوم الثالثاء أحدثت ضجة يف بغداد، مقطع فيديو يظهر فيه قيام شخص حيمل 
الفطور  موعد  قبل  املنصور  يف  البيجية  منطقة  يف  منزل  بــاب  يطرق  طعاما 
حبجة توزيع اخلريات، ليفتح له الباب ويسلم الطعام ألصحاب املنزل، اال انه 
خالل هذه الفرتة يقتحم ثالثة مسلحني املنزل لكنهم جوبهوا بإطالقات نارية 
ليلوذوا بالفرار بسيارة كانت تنتظرهم، وتناقل ناشطون على مواقع التواصل 
القبض  من  واحد  يوم  بعد  الداخلية  وزارة  تتخذ  بان  اسفر  االجتماعي، مما 
على احد منفذي عملية سطو مسلح، فيما اعلنت اىل انه مت قتل آخر وصدور 
مذكرات قبض حبق األربعة املتبقني من افراد العصابة نستنج من هذا احلادث 
العراقي  املدني  2. اجملتمع  بأنواعها.  للجرمية  رفضا شعبيا  هناك   .1 اآلتــي: 
الدولة يف  بالعراق قوة فاعلة ومؤثرة، وهذه اجلهود املدنية ميكن أن تساعد 
مكافحة اجلرمية وإصالح العدالة اجلنائية حيث ان التكنولوجيا مثلما منحت 
فرصا جديدة للمجرمني فإنها منحت أجهزة األمن ايضًا فرصًا أكرب للتصدي 
هلم. 3. عقم االساليب التقليدية باإلخبار عن اجلرمية بالطرق واآلليات املتبعة 
مما جتعل املخرب عرضة لضغوط القبيلة واالحزاب والتدخالت االجتماعية. 
ملنع اجلرمية وكشف اجلرائم  بالعراق  الفيسبوك  يستخدم  ان  بات ممكنا   .4
الغامضة، اذا ماطورت وزارة الداخلية باستثمار هذا الزخم من التعاون، وهو 
الشرطوية.  باملؤسسات  املستخدمة  اآلليات  وتطوير  الثقة  بناء  يتطلب  االمر 
اصبحت هناك ضرورة لتضافر اجلهود الرمسية واملدنية من أجل االستفادة 
تويرت- يوتيوب( بهدف  القصوى من وسائل التواصل االجتماعي )فيسبوك – 
حتقيق األمن داخل اجملتمعات ورفع كفاءة األجهزة الشرطية والقضائية، ان 
توظيف تقنيات االتصال احلديث، كوسائل التواصل االجتماعي، بات له دور 
أساسي يف تطوير احلس والوعي األمنيني لدى أفراد اجملتمع. جتربة االمارات: 
التواصل  مواقع  انتشار  الدولة،  يف  الشرطة  وأجهزة  الداخلية  وزارة  اختذت 
مع  والتواصل  األمنية  التوعية  نشر  يف  فقط  ليس  باستثمارها  االجتماعي، 
اجملتمع الذي يضم أكثر من 200 جنسية، إمنا أصبحت أيضًا مبثابة ذراع أمنية 
ملكافحة اجلرمية وتعّقب املتهمني ودحض الشائعات، إضافة إىل استخدامها 
املفقودين وجمهولي اهلوية. ضرورة استخدام  للتعرف إىل  يف بالغات معّينة 
مواقع التواصل االجتماعي يف اجملاالت الشرطية، حفظ االمن، ووضع سياسة 
وطنية واضحة تنظم عملية استخدام االنرتنت يف نشر املعلومات، ورفع احلظر 
الذي صدر قبل شهر من الوزارة بعدم مشاركة منتسيب الداخلية ضمن التواصل 
االجتماعي هذا احلظر يبعدهم ويعزهلم عن اجملتمع، وضرورة تكليف املعهد 
العالي للتطوير االمين واالداري بالتنسيق مع اعالم الداخلية لدراسة السبل 
لتطوير العالقة مع التواصل االجتماعي ملكافحة اجلرمية وهو اختصاص وزارة 

الداخلية كما اوضحته القوانني باإلخبار عن اجلرائم.

دور التواصل االجتماعي 
بالكشف عن الجرائم 

الغامضة

خالد الثرواني  

رياض هاني بهار 
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ال  الصيف  يف  سنة،  كــل  تتكرر  القصة 
اغــلــب دول  يستطيع رجـــال االطــفــاء يف 
العامل االسرتاحة من دون حرائق تلتهم 
حــرائــق  الغابتعد  مــن  الـــدومنـــات  آالف 
الــغــابــات مــن أخــطــر املــشــكــالت البيئية 
هذه  تتميز  حيث  ــعــامل،  ال تــواجــه  الــي 
ــتــشــارهــا بــصــورة  ـــق بــســرعــة ان احلـــرائ
تستمر  وقــد  واســعــة،  ملسافات  مفزعة 
هـــــذه احلــــرائــــق ألشـــهـــر ولـــيـــس أليــــام 
املخاطر  من  العديد  عنها  وينجم  فقط، 
البيئية، وخاصة انبعاث الغازات السامة 
عن  ناهيك  الــكــربــون،  أكسيد  أول  مثل 
اخلــســارة الــفــادحــة لــأخــشــاب والــثــروة 
إضافة  والبشرية،  واحليوانية  النباتية 
إىل التشويه واإلضرار بالقيم اجلمالية 
والــســيــاحــيــة يف تــلــك املــنــاطــق، كــمــا أن 
الــــغــــازات الــســامــة الــنــامجــة عـــن هــذه 
احلرائق متتد إىل البلدان اجملــاورة وال 

تقف عند حدود دولة بعينها.
وهناك أسباب عديدة حلدوث احلرائق 
طبيعية  ـــاب  أســـب مــنــهــا  ـــات،  ـــاب ـــغ ال يف 
ــاخ اجلـــاف والــتــصــحــر والـــربق  مــثــل املــن
والــــصــــواعــــق، وأســــبــــاب بـــشـــريـــة مــثــل 
اإلشعال املتعمد للحرائق وإلقاء أعقاب 
من  والتخلص  إطفائها  دون  السجائر 
املــخــلــفــات بــطــريــق احلــــرق، فــضــال عن 
عــبــث األطـــفـــال بــالــنــريان. وال شــك أن 

هناك عوامل تساعد على انتشار حرائق 
الــغــابــات، مثل قــصــور الــوعــي لــدى من 
يقومون بإشعال النريان يف أماكن التنزه 
الغابية دون أخذ االحتياطات الضرورية 
كما  وانتشارها.  النريان  امتداد  لتجنب 
أن هناك عوامل أخرى تزيد من اشتعال 
واجتاهها  الــريــاح  مثل سرعة  احلــرائــق 
وكــثــافــة األشــجــار واألعـــشـــاب احمليطة 
ونوعية  النباتات؛  ودرجــة جفاف  باملوقع 
الغابة  احــتــوت  فكلما  املشتعلة،  املـــواد 
أو زيوت سريعة  بها عطور  نباتات  على 
االشــتــعــال كــان احلــريــق سريعًا وقــويــًا، 
الــي حتتوي على شجر  الــغــابــات  وكــذا 
الصنوبر، حيث إن جوزة الصنوبر تفرقع 
على  فتعمل  املشتعلة،  وتتناثر شظاياها 
إضافة  احلــريــق،  رقعة  واتــســاع  انتشار 
إىل ما يصاحب هذه الفرقعة من صوت 

انفجار شديد كصوت القنبلة.
حــواىل  يسعى  املــتــحــدة،  الـــواليـــات  ويف 
إطفاء إلمخــاد عدد  رجــل  آالف  مخسة 
الي  كاليفورنيا  يف  الغابات  حرائق  من 
عانت من جفاف استمر مخس سنوات 
درجات  كبريا يف  ارتفاعا  وتشهد حاليا 
احلرارة خصوصا يف مناطقها اجلنوبية.
ويكافح رجال اإلطفاء 14 حريقا . وقد 
ومل  هكتار  و900  ألفا   23 حــواىل  دمــر 
تتم السيطرة إال على أكثر من 15 باملئة 

آخر  وأدى حريق  السلطات.  منه حسب 
هكتار   7800 تدمري  اىل  السبت  اندلع 
زالت فرق  وما  بربارا  يف منطقة سانتا 

االطفاء بعيدة عن السيطرة عليه.
ودمـــــر حـــريـــق آخــــر يف مشــــال مــديــنــة 
ساكرامنتو 5600 هكتار ومل تتم السيطرة 
إىل  السلطات  احلريق  دفــع  وقــد  عليه. 
وأصيب  مبنى.   17 ودمــر  سكان  إجــالء 
أربعة أشخاص بروح. وشهد قسم كبري 
من جنوب كاليفورنيا مبا فيه مدينة لوس 
أجنــلــيــس الــكــبــرية مــوجــة حــر جتـــاوزت 

خالهلا درجة احلرارة 37 درجة مئوية.
ارتــفــعــت حصيلة  اخـــــر،  عــلــى صــعــيــد 
انقلبت  انـــدلـــع عــنــدمــا  الــــذي  احلـــريـــق 
شاحنة صهريج تنقل نفطا يف باكستان 
االحــد اىل 190 شخصا، بعد وفــاة 16 
جرحيا متأثرين بروحهم، بينما أعلنت 
إدارة اإلطفاء يف لندن إن رجال اإلطفاء 
متكنوا من السيطرة على حريق شب يف 
مبنى يف منطقة كامدن ماركت باملدينة، 
مــن جــانــب اخـــر، قــال مــســؤول بـــاإلدارة 
الــعــامــة لــإلطــفــاء يف الــكــويــت إنـــه متت 
مشروع  يف  شــب  حريق  على  السيطرة 
لشركة  اململوك  األفنيوزر  توسعة جممع 
املــبــانــي الــكــويــتــيــة حــيــث جتـــري أعــمــال 
ــشــاء لــتــوســعــة أكـــرب مــركــز تــســوق يف  إن

البالد.

سنكون تحت رحمة الطقس: 
حرائق هائلة تجتاح العالم

االنقراض الجماعي: تعرف على الحيوانات التي قد ال تراها األجيال القادمة
تدمري  أو  هلا  اجلائر  الصيد  بسبب  يوميا  احليوانات  من  نوع   100 من  أكثر  انقراض  عاملنا  يشهد 
باالنقراض  املهددة  الطبيعية، فهل تستطيع حدائق احليوان محاية هذه احليوانات  لبيئتها  اإلنسان 
واحملافظة عليها؟، فبحسب بعض العلماء، يواجه كوكب األرض سادس موجة انقراض مجاعي، مع 
فقدان األرض أللفي فصيل خمتلف من املخلوقات سنويًا، وإن استمرت موجات االنقراض على هذا 
احلال، لن تعرف األجيال القادمة كثريًا من املخلوقات والتجارب الربّية نظرا النقراض مزيد من 

احليوانات.
االنــقــراض خــالل أحــداث معينة، يف فــرتات قصرية  ــادة كبرية يف معدالت  زي فقد شهدت األرض 
انقراض  تتنوع األسباب الي تؤدي إىل  ُيعرف باالنقراض اجلماعي، حيث  الزمن، ليحدث ما  من 
املناخية كما أن اإلنسان  التغريات  بيئتها الطبيعية إضافة إىل  احليوانات بني اعتداء اإلنسان على 
نفسه يقتل عمدا الكثري من احليوانات ألسباب خمتلفة. فهناك عصابات متخصصة يف إنتاج األملاس 
يف مناطق احلروب واألزمات تقوم عمدا بقتل الغوريالت كما أن األسواق يف أفريقيا ال ختلو من حلوم 
الوقت احلالي عمليات صيد األفيال بشكل غري  نــادرة، وتزيد يف  أنها  حيوانات برية مصنفة على 

مسبوق يف غرب أفريقيا السيما من قبل جتار العاج.
وال تنجو األفيال عادة من عمليات الصيد إال إذا كانت حتت حراسة مشددة، فيما يعترب النحل أحد 

أهم أنواع احلشرات الي تؤثر على التوازن البيئي من خالل مساهمته بتلقيح النباتات واحلفاظ عليها 
من االنقراض، فضال عن دوره يف زيادة احملاصيل الزراعية، وخيشى الباحثون أن تنقرض ثالثة أرباع 
فصائل احليوانات الي نعرفها اليوم يف غضون جيلني فقط. ورغم أن االنقراض هو جزء من دورة 
احلياة الطبيعية، إال أن هذه هي املرة االوىل الي يالم البشر على فقدان األنواع مبعدل ألف إىل 

عشرة آالف مرة أسرع من املعدل الطيب.
باالنقراض  الكربون، إىل معدالت تذكرنا  ثاني أكسيد  ارتفاع مستويات  املناخ إىل  هذا وأدى تغري 
الكربون  أكسيد  بثاني  السابقة،  االنقراض  عمليات  معظم  وترتبط  القديم،  املاضي  يف  اجلماعي 
املنبعث من الرباكني، ما سبب االحتباس احلراري العاملي السريع، ويذكر أن النظم البيئية لأرض 
خمتلفة جدا، ورمبا أكثر استقرارا نظرا لطول املدة منذ آخر أزمة حيوية كربى. كما تغريت حالة 
القارات، ما يعين أن الدوران احلاصل يف الغالف اجلوي واحمليطات خمتلفة، جيعل من الصعب جدا 

استخدام البيانات السابقة، للتنبؤ بنتائج أي انقراض مجاعي يف املستقبل.
أن  بـ 50 مرة، ما يشري إىل  املتوقعة  السابقة  املعدالت  أعلى من  االنقراض احلالية  وتعد معدالت 
هناك انقراض مجاعي يلوح يف األفق. ويف حال متكنا من وقف تدهور التنوع البيولوجي يف املستقبل 

القريب، فمن املمكن أن نتجنب هذه الكارثة الي قد حتدث بعد 100 عام.

مل يكن العبث البشري هو السبب الوحيد لتدمري البيئة وإحلاق الضرر 
يعلم، ويف  ال  اإلنــســان من حيث  على حياة  نعكس  ما  وهــو  بها،  الــفــادح 
البيئة،  املناخية أضــرارا إضافية على  التغريات  مظاهر جديدة أحلقت 
فتعاضدت بذلك مع جهود اإلنسان اخلاطئة إلحلاق الضرر بالبيئة، وقد 
القطب  دفء  أن  على   3 السياق  هــذا  متخصصة يف  دولية  دراســة  أكــد 
إىل  من سيبرييا  والطرق  املباني  أسفل  اجلليد  يذيب  بسرعة  الشمالي 
أالسكا مما يؤدي إىل ارتفاع منسوب املياه يف البحار واضطراب أمناط 

درجات احلرارة جنوبا.
حيث  ضعفا  األكثر  الكائنات  حياة  على  املناخية  التغريات  هــذه  وتؤثر 
تؤدي اىل انقراضها أو احلد من تناسلها، ما يعرض الطبيعة اىل آثار 
فادحة، وقد تسبب دفء اجلليد يف مزيد من االنهيارات األرضية حبقل 
احلرارة  ارتفاع  أغلق  كما  سيبرييا.  مبنطقة  للغاز  الروسي  بوفانينكوفو 
الربيع الطريق السريع إىل حقول نورث سلوب  النادرة يف  والفيضانات 
درجــات  ارتــفــاع  ويــهــدد   ،2015 يف  أسابيع  ثالثة  ملــدة  بأالسكا  النفطية 
احلرارة حياة الصيادين من السكان األصليني وميثل جليد البحار أهمية 

حيوية حليوانات برية مثل الدب القطيب والفقمة.
ويف ظاهرة مناخية رمبا هي األحدث يف التاريخ العلمي املتخصص يف 
هذا اجملال، تصاعدت التغيريات الي تطول احمليطات املائية يف عموم 
على  سيؤثر  احلــراري  االحتباس  إن  علماء خمتصون  أكد  حيث  العامل، 
الغازات  استمرت  إذا  العامل حبلول عام 2050  أربعة أمخاس حميطات 
الــي هي  األمســاك  ما سيهدد  وهــو  التزايد  الظاهرة يف  هلــذه  املسببة 
على  القيود  أن  أضافوا  ولكنهم  شخص.  ملليار  للغذاء  الرئيسي  املصدر 
االنبعاثات الي يسببها اإلنسان ستتيح للحياة البحرية مزيدا من الوقت 
للتكيف مع ظروف االحتباس احلراري أو أن تنتقل الكائنات البحرية من 

الطحالب ألمساك القد إىل مياه أكثر برودة قريبة من القطبني.
ومل تفلت الشعب املرجانية من األضرار الي أحلقتها التغيريات يف دراجات 
احلرارة هبوطا وارتفاعا، حيث قضت مياه البحر الدافئة حول احلاجز 
املرجاني على حوالي ثلثي الشعب املرجانية الي متتد 700 كيلومرت يف 
احلية مما  الطحالب  بطرد  الدافئة  املياه  تسببت  أن  بعد  املاضي  العام 
جعلها تتكلس وتتخذ لونا أبيض يف عملية تعرف باسم االبيضاض. ومل 
حتدث عملي من هذا النوع على مر القرون، لكنها اليوم باتت أكثر حدوثا 
تأثرت مبا  بكائنات  املــوت  تغيريات أحلقت  تأثريا حيث فرضت  وأشــد 
حدث مؤخرا، واعتربت هذه العملية أكرب عملية موت للشعب املرجانية 
يف تاريخ احلاجز، وقال العلماء من مركز “أرك” للدراسات املوسعة عن 
احلاجز املرجاني يف تقرير إن املساحات الي جنت من هذه العملية لن 
تستعيد عافيتها بالكامل إذ أن ارتفاع حرارة املياه بات أكثر تكرارا مما 

يسبب تزايد حاالت ابيضاض الشعاب.

اختفاء البحار واالنهار: ماذا 
تعرف عن قصة شيخوخة 

األرض؟

مروة االسدي 
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تحقيقات

يقولون ان امسي “سفيان”، من أب داعشي 
العليل،  خُميمات  يف  أعيش  ايزيدية،  وأم 
أّمــــا أخـــي األكــــرب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 10 
سنوات، والــذي هو ابن زوج أمي فقد مت 
قواعد  احدى  اجبارية يف  بصورة  جتنيده 
داعش اإلرهابية، هربت أمي من املوصل 
بعدما فجر أبي الداعشي نفسه يف احدى 
بعدها يف  واستقرت  االرهابية،  العمليات 
خميمات العليل، كي ال تقع ضحية الزواج 
اإلجباري أو ما يدعوه بهاد النكاح مرة 
أخرى هذا السيناريو هو واقع حال الكثري 
مــن االيـــزيـــديـــات وبــاقــي الــنــســاء الــالتــي 
هتك ُحرمتهن ارهابيِّ داعش، ومحلّن يف 

أجوافهن ذرية هؤالء الظلمة االرهابيون..

األخــرية على  أنفاسه  داعــش  لفظ  بعدما 
ــعــراقــي الــبــاســل واحلــشــد  يــد اجلــيــش ال
على  أبطالنا  وسجلوا  املــقــدس،  الشعيب 
أثره انتصارات عظيمة لن ُتنسى، نستطيع 
عسكريًا  حتــريــرًا  حتررنا  بأننا  نقول  أن 
كاماًل، ولكن ماذا عن االحتالل الفكري؟، 
تستوطن  الداعشية  األفــكــار  الزالـــت  هــل 
بعض العقول؟ وإذا كانت كذلك اذن ما هي 
املمكن  من  الي  واالسرتاتيجيات  الطرق 
أفكار  دنس  من  فكريًا  لنتحرر  نتبعها  أن 
هنا:  األكــرب  والسؤال  التكفريية؟،  داعــش 
ماهو مصري املتضررين نفسيًا وفكريًا من 

قبل داعش وخصوصًا شرحية األطفال؟.!.
وقـــال املــفــوض الــســامــي حلــقــوق اإلنــســان 
ما  داعــش خلقت  بــأن  املتحدة:  األمــم  يف 
قواعد عسكرية ضخمة  أربــع  يقل عن  ال 
و1200 طفل  األطفال،  لتعليم  املوصل  يف 
عراقي مت خطفهم من مجيع أحناء البالد 
لتعليمهم وتدريبهم يف قواعد اإلرهاب هذه

بــأن  يــؤكــدون  املختصني  غالبية  إن  كــمــا 
أخطر آثار احلروب هي ما تظهر بشكل 
ملموس الحقًا يف جيل كامل من األطفال، 
وسيعاني الطفل على أثرها مشاكل نفسية 
ووعــي  استيعاب  بقدر  خطورتها  تـــرتاوح 
الطفل  مساعدة  وكيفية  الــيــه،  االقــربــون 

على جتاوز املشاهد الي مرت به.
كيف من املمكن التعامل مع هذه الشرحية 
الي  السامية  واملــبــادئ  باألفكار  والــعــودة 
هذه  على  وللرد  الداعشي،  الفكر  دنسها 
املشكلة وطــرح  هـــذه  ومــواجــهــة  األســئــلــة 
آليات التعامل مع ضحايا داعش األطفال 
كان لنا مع املختصة واملدربة احملرتفة يف 
)خلود  النفسي  والدعم  البشرية  التنمية 
هذا  حول  خاص  حــوار  البياتي(  إبراهيم 

املوضوع حيث قالت:
“إن مــا حصل مــع الــذيــن عــاشــوا فــرتات 
ليست قليلة يف حواضن دواعش االرهابية 
هـــو غــســيــل دمـــــاغ، فــقــد غــــريت داعـــش 
ــقــيــم بـــصـــورة تــدرجيــيــة عند  املـــبـــادئ وال

أفــكــار  الــنــفــوس وزرعــــت مكانها  ضــعــاف 
كانت  الكربى  والضحية  سامة وسوداوية، 
شــرحيــة األطـــفـــال، فــلــم يـــأِت اســتــهــداف 
ألن  بــل  عبثية  بطريقة  لــأطــفــال  داعـــش 
الطفل بطبيعته التكوينية يستجيب بصورة 
أسرع من االنسان البالغ، وحينها سيكون 
ومت  أســهــل،  معه  والتعامل  أكــرب  االنتماء 
عقول  يف  التكفريية  األفــكــار  زرع  بــذلــك 
املناهج املدرسية الي  األطفال من خالل 
نفوسهم  يف  مباشرة  بصورة  العنف  تبث 

الربيئة لتخلق منهم اشخاص جمرمني.
ومــؤســســات  لــإلعــالم  يبقى  الــنــهــايــة  ويف 
واالمــم  واهلــالل األمحــر،  املدني  اجملتمع 
ومهم  رئيسي  دور  واليونيسيف،  املتحدة 
ــعــمــل على  ــشــرحيــة وال يف تــبــين هــــذه ال
وبطريقة  مناسبة  أمــاكــن  يف  استيطانها 
العنف  مــن  وختليصهم  أعــمــارهــم  تــالئــم 
خلل  أي  ألن  لــه،  تعرضوا  الــذي  الفكري 
ســيــدفــع مثنه  األطــفــال  هـــؤالء  تنشئة  يف 
البيئة  تــوفــري  يف  ســاهــم  لكونه  اجملــتــمــع، 
سنكون  وعندئذ  اجملرمني  خللق  املالئمة 
اليد االوىل الي ساهمت يف خلق داعش 
ملستقبل بلدنا اجملهول.. فاخليار بيدنا اآلن 
يف ان خنتار السعي لتنشئة الطفل تنشئة 
املستقبل جندي عراقي  ليكون يف  سليمة 
غيور يدافع بدمه وروحه وكل ما ميلك من 

أجل محاية ارضه.

نسل داعش الجديد... اىل اين؟
ما هو مصري أطفال داعش املتضررين؟

قيادة املراهقني للسيارات: انفالت بذريعة الحرية
مل يكمل العاشرة من عمره، يقود السيارة بنفسه يف الشارع العام، ال ميكنك رؤيته لقصر قامته، ما 

تراه منه يدا صغرية.
ورأسا يرفعه بهد واضح لريى طريقه، وشاربا مل ينبت عد، يتسابق مع السيارات األخرى كأنه يف 

ملعب سباق وليس يف شارع عام. 
وإن وصل اىل أهله ساملا فتلك معجزة حيث ُيكتب له عمر جديد، وإن تعرض حلادث فهذا لسوء حظ 
السائق اآلخر، فهنا خترج العائلة الكرمية مطالبة بدفع الغرامة )والفصل( وتصليح السيارة احلديثة، 

هذا إن مل يتم التجاوز على السائق.
املعلوماتية”  النبأ  وبني من يعارض سياقة األطفال وبني من يعتربها حرية شخصية، قامت “شبكة 

باستطالع اآلراء املختلفة حول هذه الظاهرة الي كثرت يف اآلونة األخرية.
سيارات فارهة وأطفال مرتفني ال يتحملون مسؤولية أنفسهم، هكذا بدأ املسن الكبري حديثه وهو 
صاحب سيارة )اجرة( بدأ كالمه بصوت مضمخ بنربة اخلوف واحلرص يطلب من اآلباء ان يفكروا 
قبل ان يعطوا مفتاح السيارة ألوالدهم، فرمبا يكون هذه آخر ساعة للطفل معهم، فقبل أيام حصل 

حادث سري مروع وسببه كان طفل.
الشارع  قوانني  اعــرف  كنت  ان  اســوق سيارتي  ان  املانع  ما  )يوسف(:  الشاب  قال  أخــرى  ناحية  من 

واشارات املرور، واحرتم اآلخرين يف الطريق، ولدي اجازة سوق ومعي سنوية السيارة؟؟.
السيدة )منى( قالت: معظم الشباب يقودون السيارة وكأنهم يف مضمار سباق مع عدم املراعاة بأن 
املنطقة سكنية ومن املؤكد أن هناك أطفاال يتجولون يف شوارعها او يستخدمونها يف لعب كرة القدم.
الرجل القانوني اسعد الركابي يقول: ما نراه اليوم من فوضى وضوضاء يف الشارع العام من مساع 

األغاني )والتزمري( من دون مراعاة ان كان هناك رجال نائما او طفال مريضا..
عربيًا، تتصدر مصر الالئحة أعداد الوفيات، إذ وصل عدد القتلى جراء حوادث السري إىل 10,466 
يف العام 2013، تتبعها اجلزائر 9,337، والسودان يف املرتبة الثالثة، مع عدد وفيات وصل إىل 9,221. 
يشار إىل أن عدد القتلى بسبب حوادث السري يف العامل العربي بلغ 73000 باستثناء سوريا وجزر 
القمر وفلسطني، الي مل تشملها الدراسة. والعراق )20,2، 5789 وفاة(، وهذا الرقم يشّكل %5,85 

من جمموع وفيات حوادث السري يف العامل
وقال املتحدث الرمسي لوزارة التخطيط عبد الزهرة اهلنداوي، يف بيان له تلقته شبكة “سكاي برس”، 
ان “زيادة طفيفة يف حوادث املرور املسجلة يف عام 2015 باملقارنة مع عام 2014 بلغت 0,24%” موضحا 
ان “عدد الوفيات بني الذكور من جراء احلوادث املرورية بلغ حنو ألفي وفاة اي ما نسبته 77% فيما كان 

عدد الوفيات بني االناث اكثر من 570 وفاة وبنسبة 23% من اجملموع الكلي للوفيات..

يف اآلونة األخرية انتشرت ظاهرة الذبح العشوائي للمواشي يف الطرق 
العامة ال سيما يف األحياء الشعبية، بشكل يثري التساؤالت حول املصدر 
االســاســي لــلــحــوم، النــه ال يــوجــد دلــيــل يثبت ان هــذه الــلــحــوم صاحلة 
لالستهالك البشري فرمبا تكون بعض املواشي مريضة او حتى نافقة، 
مما اثار حفيظة الكثري من املستهلكني، إضافة اىل ما خيلفه اجلزار من 
الفضالت وروائح النتنة بعدما يذبح الشاة، وحول هذه الظاهرة اجرت 
شبكة النبأ املعلوماتية هذا االستطالع للمساهمة يف احلد من انتشارها:

تصارحنا ام كرار ربة بيت قائلة: 
يتقاضاه من عمله ال  ومــا  متجول  بائع  يعمل  زوجــي  األمــر  “يف حقيقة 
وأحيانا  اجملــمــدة،  اللحوم  لــشــراء  مضطرة  جيعلين  ممــا  الــرمــق  يسد 
اشرتي من اجلزارين الذين يبيعون يف املنصات الن أسعارهم تكون اقل، 
منصته  يف  يذبح  بأنة  اجلــزار  فيجيبين  السبب  عن  اسأهلم  ما  وكثريا 
نقل  املصاريف من  لتقليص  وذلــك  أيضا.   الصلخ  بعملية  يقوم  وهو من 
وأجــور حمل وغريها هلذا يبيع بسعر اقل من السوق”. من جهته يشري 
أبو مسلم موظف بقوله: منذ الوهلة األوىل ليومنا هذا مل أجلأ لشراء 
كيلو واحد من حلم من اجلزارين املتجولني او الذين يبيعون خارج السوق 
كان  فأن  الذبح غري شرعية،  طريقة  بان  يقني  على  ألني  املنصات  يف 
جيهل املكان املخصص للذبح فهل سيكون ذات دراية بشرعيات الذبح.. 
اجلزار سالم عبيد حتدث ببساطة معرتفا حيث قال: “امتهنت القصابة 
منذ مخسة أعوام تقريبا ويعود السبب لذحبي للمواشي خارج اجملزرة 
الرمسية لصعوبة النقل والتكلفة وألني ال املك حمل خاص لعملي”. من 
أمــارس مهنة  إنا  رزاق حسني عــالوي صاحب حمل قصابة:  جهته قال 
القصابة منذ سنني خلت فقد ورثت هذا احملل من والدي وأنا معتاد على 
شراء املواشي وذحبها يف املصلخ ونقلها بالرباد املخصص إىل حملي، 
حتى إني املك إجازة ممارسة مهنة وضمان اجتماعي وهناك أيضا فرق 
صحية تعمد على متابعة احملالت اجملازة هلذا الغرض ويتم مراقبة أمور 
الدكتور  أوضح  فيما  والضوابط.  بالتعليمات  االلتزام  وشــروط  النظافة 
املقدسة  الصحية يف حمافظة كربالء  الرقابة  أكرم عبد اخلالق مدير 
فيما ما يرتتب من مسؤوليات ضمن ظاهرة الذبح العشوائي كونهم جهة 
تشكيل فرقق جوالة ضمن  لقد مت   “ قــال:  وليس مسؤولة حيث  داعمة 
فرق متابعة اجلزارين والذبح العشوائي لإلطالع على املخالفات ضمن 
الدكتور  أشار  جهته  ومن  الصحية.  البطاقة  ومنها  والضوابط  الشروط 
صربي كريم عباس مدير املستشفى البيطري: أن اجلزر العشوائي من 
الظواهر السلبية الي تؤثر ويف شكل مباشر يف البيئة وصحة املواطن 
من خالل انتشار األمراض. حيث إن مجيع املدن املتحضرة ختلو من مثل 

هذه املمارسة الي تزايدت مؤخرا وبشكل ملحوظ.. 

الجزر العشوائي 
للمواشي: خطر بال رادع 
على صحة املواطن وبيئتها

زهراء وحيدي 

مروة حسن الجبوري 

زهراء الكناني 
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سرطان الثدي: ما أسبابه وكيف 
بإمكانك القضاء عليه

لنفسك  تقول  بالسرطان،  ُتصاب  عندما 
ــا؟(، ومل أكن أعــرف ساعتها هل  )ملــاذا أن
الوراثية  التشوهات  بسبب  اإلصابة  كانت 
الي انتقلت إلي، أم أسباب أخرى تتعلق 
بالعادات الصحية او النفسية لدى النساء، 
إّن السرطان مرض انتشر بشكل واسع يف 
أيامنا هذه وأخذ منا الكثري من األشخاص 
فهو مرض يصيب خاليا اجلسم وحيدث 
فيها منٌو أو تضّخم بشكل مبالغ به، ومنه 
الورم احلميد ومنه الورم اخلبيث، وميكن 
أن يــعــاجل يف بــعــض احلــــاالت عــن طريق 
لــلــورم،  استئصال  أو  كيميائية  جــرعــات 

وهناك كثريون جنوا من هذا املرض.
ســـرطـــان الـــثـــدي هـــو شــكــل مـــن أشــكــال 
السرطانية وهو عبارة عن ورم  األمراض 
أن  وميكن  الــثــدي،  أنسجة  يصيب  خبيث 
يصيب الرجال والنساء لكن اإلصابة لدى 

الرجال نادرة جدًا. تشخيص املرض
الفحص  طريق  عــن  املــرض  كشف  ميكن 
عن طريق  وأيضًا  مستمر،  بشكل  الذاتي 
زيارة الطبيب بشكل مستمر )الفحص يف 
الشعاعي  التصوير  طريق  وعن  العيادة(، 
وهو نوعان )التفرس بالتصوير الشعاعي، 
ــشــعــاعــي الــتــشــخــيــصــي(،  والــتــصــويــر ال
واخلـــــزعـــــة، وفــــحــــص بــــاملــــوجــــات فـــوق 
الصوتية، وفحص مستقبالت األسرتوجني 

والربوجيستريون.

إن احلذر واملتابعة تساعد يف الكشف عن 
املرض يف وقت مبكر، وهذا يساعد على 
زيادة نسبة شفاء املصاب من املرض وذلك 
املمكنة،  للعالجات  أوســـع  نــطــاق  لــوجــود 
الي  األعـــراض  بعض  تالحظ  أن  وميكن 
أن  لــلــمــرأة  وميــكــن  ملحوظ  بشكل  تظهر 
تالحظها على نفسها أثناء الكشف الذاتي 
املــســتــمــر، وميــكــن لــلــنــســاء تــقــلــيــل خطر 
مــن خالل  حياتهن  على  الــثــدي  ســرطــان 
غذائي  نظام  واتباع  للثدي،  دوري  فحص 
سليم، واحلفاظ على وزن صحي، واالبتعاد 
عــن الــتــدخــني. كشفت دراســـة جــديــدة أن 
تعاني منه مريضات  الذي  الذهن  تشوش 
قد  الكيماوي  العالج  بعد  الثدي  سرطان 
يكون مرتبطا بالضغط العصيب الناتج عن 
أدويــة  من  أكثر  باملرض  اإلصــابــة  صدمة 
تتخلى  ما  عــادة  نفسها.  السرطان  عــالج 
الثدي  سرطان  من  عانني  الالتي  النساء 
احلمل  يزيد  أن  خشية  األمومة  حلم  عن 
فــرص إصابتهن مــن جــديــد، لكن دراســة 
يوم  عرضت  امــرأة   1200 من  أكثر  على 
األمريكية  للجمعية  اجتماع  على  السبت 
لعلم األورام السريري يف شيكاجو تظهر 
أن بوسعهن اإلجناب دون زيادة احتماالت 

عودة الورم.
املصابات  أن  إىل  حديثة  دراســة  خلصت 
بسرطان الثدي الالئي ينمن تسع ساعات 

على األقل يف الليلة قد يكن أكثر عرضة 
ــاملــرض بــاملــقــارنــة مــع مــن ينمن  لــلــوفــاة ب
مثاني ساعات فقط. وأفادت الدراسة بأن 
النساء الالئي ينمن تسع ساعات يف الليلة 
لسرطان  نتيجة  للوفاة  عرضة  أكثر  كــن 
أجسادهن  يرحن  من  مع  باملقارنة  الثدي 
يصل  ما  وبعد  فقط.  ساعات  مثاني  ملــدة 
لثالثني عاما من الدراسة واملتابعة تبني أن 
أكثر  أيضا  كن  أطــول  لفرتة  ينمن  كن  من 

عرضة للوفاة ألسباب أخرى.
ابتكر شاب مكسيكي محالة صدر ميكنها 
الكشف عن اإلصابة بسرطان الثدي، فهل 
بهذه  بالفعل  هـــذه  الــصــدر  محــالــة  تعمل 
الطريقة؟ وإن كانت كذلك، فكيف؟، ويقول 
الصدر  محالة  إن  كانتو،  ريــوس  جوليان 
ــــذار مــبــكــر ألي  الـــي صــنــعــهــا، مبــثــابــة إن
أعـــراض تتعلق مبــرض ســرطــان الــثــدي.، 
وقد أطلق عليها اسم “إيفا برا” نسبة إىل 
رفقة صديقني  كانتو  وقــد صنعها  حــواء، 

اثنني، وهم اآلن يف مرحلة التجريب.
ميكن للورم السرطاني ان يؤثر على حرارة 
اجللد نتيجة للتدفق السريع للدم يف هذه 
وتــوجــد يف محالة  اجلــســم،  مــن  املنطقة 
ميكنها  حساسة  أسالك  اجلديدة  الصدر 
إرسال  ويتم  أن تستشعر درجة احلــرارة، 
املستخدم  وختطر  تطبيق،  إىل  البيانات 

بأي تغريات طارئة.

حرب البكترييا املقاومة وعصر ما بعد املضادات الحيوية
يشعر  فأي شخص  أو عشوائية،  بطريقة خاطئة  احليوية  املضادات  استخدام  األخــرية شاع  اآلونــة  يف 
بأمل أو ارتفاع حرارة أو نزلة برد، يلجأ مباشرة إىل تناول املضادات، وغالًبا بدون استشارة الطبيب أو 

الصيدالني. 
تذكر مصادر طبية أن تناول املضادات احليوية غري مفيد على الصحة العامة يف بعض األوقات والبد 
من اختاذ احلذر يف عدد من النقاط عند تناوهلا، أبرزها ان املضادات احليوية ليست عالجا لكل شيء، 
بالنسبة لكثري من الناس فمن الضروري أن نفهم أن املضادات احليوية ليست عالجا لكل مرض، وأن 
االلتهابات  أما استخدامها يف  البكتريية يف اجلسم،  بالعدوى  يكون فقط يف حال اإلصابة  استخدامها 
الفريوسية ال ينصح بوصفها للمريض. كذلك عندما تستهلك املضادات احليوية كثريا ميكن أن تزيد من 
فرص خلق البكترييا املقاومة للمضادات احليوية يف اجلسم، وهذه البكترييا يصعب عالجها وميكن أن 
تشكل تهديدا للجسم، وعلى الرغم من أن املضادات احليوية تستهلك لتدمري البكترييا السيئة، إال أنها 
تقتل أحيانا البكترييا اجليدة يف األمعاء الي تشكل خطرا على صحة املرء. يفضل تناول نوع واحد من 
املضادات احليوية لتقليل اآلثار اجلانبية، وتقليل الكلفة، وإنقاص مقاومة اجلراثيم، إال يف بعض احلاالت 

الي قد يضطر الطبيب لوصف أكثر من نوع من هذه األدوية كااللتهابات الشديدة.

فما يتعلق بالدراسات احلديثة نشرت منظمة الصحة العاملية تصنيفا جديدا للمضادات احليوية يهدف 
حملاربة مقاومة بعض األمراض للعقاقري، وأوصت املنظمة بوضع األدوية املدرجة يف فئة البنسيلني يف 

خط الدفاع األول بينما نصحت باللجوء لأنواع األخرى عند الضرورة القصوى.
البكترييا  على  للقضاء  األساسية، يف حماولة  احليوية  املضاد  أحد  تركيب  أمريكيون  علماء  أعاد  فيما 
املقاومة للمضادات احليوية، األشد فتكا يف العامل، بينما حصلت 11 شركة متخصصة يف التكنولوجيا 
احليوية وفرق حبثية يف بريطانيا والواليات املتحدة على متويل يصل إىل 48 مليون دوالر لتسريع خطى 
تطوير مضادات حيوية جديدة قوية بالدرجة الكافية للتغلب على أخطر أنواع البكرتيا املقاومة للعقاقري 
عاديا  حيويا  مضادا  أن  وسويسريون  بريطانيون  علماء  أعــده  أظهر حبث  نفسه،  الوقت  يف  العامل.  يف 
امسه دوكسيسيكلني ميكنه أن يعطل تكون األفكار السلبية واملخاوف يف املخ ورمبا يكون مفيدا يف عالج 

اضطراب ما بعد الصدمة أو الوقاية منه.
اىل ذلك تعتزم شركة يام براندز الي متلك سلسلة مطاعم كنتاكي األمريكية الكف عن تقديم الدجاج 
الذي حيتوي على مضادات حيوية مما جيعلها األخرية من بني أكرب ثالثة مطاعم لتقديم وجبات الدجاج 

يف العامل الي تنضم إىل احلرب على بكترييا خطرية مقاومة للمضادات احليوية.

تتعرض املكونات الرئيسية للغذاء )من كاربوهيدرات وبروتني ودهون وكذلك 
الفيتامينات واملعادن املوجودة يف الغذاء( إىل فقدان كميات من حمتوياتها 
أو  التعليب  بوساطة  الطعام  إعــداد  أثناء  للحرارة  تعرضها  عند  الرئيسية 
الطبخ اليومي، وقسم منها يفقد بعض اخلواص الغذائية والقسم اآلخر يؤدي 
إىل تكّون بعض املواد السامة. ولكن احلرارة من جهة أخرى، تنقذ اإلنسان 
من املواد السامة املوجودة يف بعض املواد الغذائية، ومثال على ذلك حتطيم 
مادة مانع الرتبسني السامة املوجودة يف الباقالء عند طبخها. واحلرارة تفيد 

يف حترير الفيتامني املوجود بصورة مربوطة يف احلنطة واحلبوب األخرى.
الربوتني: الطعم والرائحة الشهية لّلحم املشوي هلما ضريبة غذائية تدفعها 
أنــواع من  تــودي إىل فقدان  كيمياوية معقدة  تفاعالت  فهناك  املــواد،  هــذه 
حيدث  حيث  اللحم  طبخ  عند  البشري  للجسم  املهمة  األمينية  األمحــاض 

تفاعل بني األمحاض األمينية احلرة والسكر املختزل.
الكاربوهيدرات: للحرارة تأثري مفيد على الكاربوهيدرات حيث تقوم بتكسري 
جدار اخللية وتقوم بتليني الغشاء وجعله صاحلًا لالمتصاص بسهولة، فمن 
دون احلرارة ال نستطيع االستفادة من احلنطة والشعري واألرز وبقية احلبوب.

أو  العالية  للحرارة  تعرضها  أثناء  الــدهــون  يف  حتــدث  التغريات  الــدهــون: 
استعماهلا للمرة الثانية يف الطبخ، حيث يتم فقدان بعض األمحاض الدهنية 
فيتامني  فقدان  إىل  باإلضافة  للجسم،  املهم  اللينوليك  حامض  وخصوصًا 
)E(. الفيتامينات واملعادن: فقدان الفيتامينات واملعادن أثناء اعداد الطعام 
للطبخ  املستعمل  املاء  الفيتامينات يف  بعض  ذوبان  األوىل  بطريقتني:  يكون 
 )C( حامض االسكوربيك: يتم تأكسد فيتامني )C( ورمي هذا املاء. فيتامني
التقيد  عدم  عند  الفيتامني  هذا  فقدان مجيع  وميكن  الطبخ،  أثناء  سريعًا 
الي حتتوي  الرئيسية  املادة   :)B1( فيتامني  للخضروات.  الصحيح  بالطبخ 
وتكثر نسبة فقدان  األرز،  بكثرة عندنا هو  واملستعملة   )B1( فيتامني على 

هذا الفيتامني عند إعداد الطعام بصورة خاطئة.
فيتامني )B2(: هذا الفيتامني حساس عند تعرضه ألشعة الشمس، ويفقد 
احلــلــيــب املــعــرض ألشــعــة الــشــمــس يف احملـــالت الــتــجــاريــة نسبة 50% من 
الفيتامني عند إبقائه يف العراء لفرتة ساعتني فقط، ونسبة 20% عند وجود 
غيوم حتجب أشعة الشمس يف الشتاء. فيتامني )B6(: هذا الفيتامني حساس 
للحرارة ويتم فقده بدرجة عالية خالل التعليب والتعقيم والتجفيف للحليب.

حميط  يف  للحرارة  تعرضه  عند  الفيتامني  هذا  يتحطم  الفوليك:  حامض 
قاعدي أو معتدل ويفقد حوالي 50% منه عند التعليب وعند طبخ اخلضروات.

فيتامني )B12(: فقدان هذا الفيتامني يكون قلياًل عند طبخ اللحم والكبد 
يف درجات حرارة معتدلة. ولكنه يفقد بكمية كبرية عند استعمال ماء كثري 

يف الطبخ. 
ولكنه  الطبخ،  أثناء  املعتدلة  للحرارة  تعرضه  عند  ثابتًا  يكون   :A فيتامني 

يتأكسد بدرجة كبرية عند ارتفاع درجة احلرارة يف وجود األوكسجني.

الحرارة وتأثريها 
يف محتويات الغذاء

د. مازن سلمان حمود 
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إن العراق هو مهد أقدم احلضارات يف العامل وأكثرها تطورا ونتاجا على طول 
املعصومني  األئمة  ومرقد  واألولياء  األئمة  األنبياء ومستقر  ومهبط  التاريخ 
األطهار )عليهم السالم( واملركز الذي تنتشر فيه األماكن الدينية واملقدسة 
واملوقع الذي انطلقت منه احلركات اإلصالحية الكبرية مثل ثورة العشرين 
الي قادها اإلمام الشيخ حممد تقي الشريازي )قدس سره(. والعراق أيضا 
يسبح فوق ثروات هائلة من املعادن والنفط واحملاصيل الزراعية واحليوانية، 
ومن الناحية اجلغرافية فإن العراق حيتل موقعا هاما يف وسط العامل وهو 
املركز الذي يربط بني الشرق والغرب.. وخط االتصال وملتقى احلضارات.  
لعشرات السنني ظل العراق يرزح حتت نري االستبداد والظلم والقمع، فقد 
وحتقيق  نزواتهم  إلرضــاء  ومدمرة  كبرية  حروبا  البلد  هذا  يف  الطغاة  قاد 
العراق وقتل  بنية  مصاحل املستعمرين حيث أدت هذه احلروب إىل تدمري 
وجرح املاليني واستنفاذ ثرواته وأمواله. فبعد ما كان العراق هو الذي يصّدر 
الــواردات،  إىل العامل احملاصيل الزراعية.. أصبح يعتمد بشكل مطلق على 
وإذا كان العراق ميلك أكرب خمزون نفطي يف العامل جيعله أثرى األثرياء فإنه 
اليوم حيمل على كاهله املليارات من الديون. واحدث حتدي واجهه العراق هو 
أكرب هجمة إرهابية شرسة يواجهها بلد يف العامل حيث اجتاحت شياطني 
الظالم املدفوعة لتحطيم العراق وازالته من اخلارطة، ولكن بربكة اهل البيت 
عليهم السالم، وتصدي املرجعية املباركة وسواعد قواتنا البطلة أحبطت هذا 
املرجع  املرجع  قرأها  الكبرية  التحديات  هذه  املشؤوم.  التؤامري  املخطط 
تطوراتها  مع  وتفاعل  بداياتها  منذ  الشريازي  السيد حممد  اإلمام  الراحل 
أكثر من مخسني عاما، حيث رأى أعمدة احلرية النسبية تتقوض يف العراق 
وحتل حملها أعمدة البؤس والدكتاتورية، ورأى االنقالبات العسكرية املتوالية 
وهي تقوم بتحطيم العراق وتقطيعه. ولكنه استثمر كل طاقاته لدعم حقوق 
عن  والبحث  الطويل،  الكابوس  هذا  من  الشعب  إنقاذ  وحماولة  العراقيني 
احللول اجلذرية واملناسبة، فإنه مل يتوقف على سطح املشكلة بل غاص يف 
والسياسة  األساسية. ويف جمال احلكم  وأسبابها  ليكتشف أصلها  أعماقها 
يرى اإلمام الشريازي ضرورة وجود احلريات، حيث يعتربها أساس تقدم 
اإلنسان وتطور اجملتمعات. ويرى مساحته كذلك بأن احلكومة الناجحة البد 
أن تستند إىل القدرة الواقعية املنبثقة من الشعب وهذه القدرة تعتمد بشكل 
والعشائر  الدستورية  واملؤسسات  واملنظمات  األحــزاب  وجود  على  أساسي 
الي حيركها نظام التعددية فالقدرة واقعية بدون وجود تعدد األحزاب حتى 
تتنافس هذه األحزاب بكفاءة وتراقب احلكومة لكي ال تنحرف.. ألذلك دعا 
اىل ترسيخ التعددية والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات واالنتخابات 
هو  العفو  وسياسة  والالعنف  والتسامح  االعتدال  طريق  ان  ورأى  النزيهة. 
والتطرف  العنف  مواجهة  يف  واالستقرار  االمن  لتأسيس  األفضل  الطريق 
واالحرتاب والتنازع والفئوية الضيقة. ويف اجملال االقتصادي يطرح اإلمام 
الشريازي نظريته الي تستند بشكل أساسي على قضية )االكتفاء الذاتي( 
فما دام الشعب يعتمد اقتصاديا على دول أخرى فإنه يصبح تابعا هلا وأسريا 
ألوامرها كما قال أمري املؤمنني)ع(: »احتج إىل من شئت تكن أسريه«. وإذا 
أردنا أن نغري مالمح العراق ونبين دولة املواطنة والرفاه ونوجد واقعا جديدا 
مفعما باألمل والسعادة واالستقرار فالبد نرسم خطوطا واقعية تعتمد على 
احلرية والتعددية واالستقالل واالكتفاء الذاتي واألخالق الفاضلة واحلفاظ 
على حقوق الناس وحرياتهم ومصاحلهم والتفاني يف خدمتهم، والتأكيد على 
التداول السلمي للسلطة، وفصل السلطات، ووجود نظام انتخابي نزيه حيقق 

االنصاف والعدالة للجميع. 

شــعــار اإلســــالم هــو الـــســـالم، فـــاإلســـالم ديــن 
الــســالم، ولــذا يقول اهلل تــعــاىل: )اْدُخـــُلـــواْ يِف 
وأســرع  عاقبة  أمحــد  فالسالم  ــآّفــًة(.  كرَ الّسْلِم 
للوصول إىل اهلدف، السلم والسالم واملساملة 
أصول توجب تقدم املسامل، بينما غري املسامل 
والعنيف يظل متأخرًا دائمًا. إّن املعاملة السلمية 
جتاه الصديق والعدو هي من األسس احليوية، 
والسلم يف أول أمره مر وصعب، وحيتاج إىل 
وإغــمــاض، وإىل  األعــصــاب وإىل عفو  ضبط 
حبزم  اإلنسان  يعمل  أن  توجب  نفسية  مقدرة 
ـــْع  )اْدفرَ سبحانه:  قــال  كما  أحسن.  هي  وبالي 
اورٌَة  درَ ا اّلِذي برَْينرَكرَ ورَبرَْينرَُه عرَ ِإذرَ ُن فرَ ِباّلِي ِهيرَ أرَْحسرَ
يٌم(. جيب أن ينظر اإلنسان إىل  ِ كرَأرَّنُه ورَِلّي محرَ
تأخر  يسبب  االنــتــقــام  أن  يعلم  وأن  اهلـــدف، 
نــرى أن األنبياء  ولـــذا  الــوصــول إىل اهلـــدف، 
للسالم  كانوا جينحون  واملصلحني  )ع(  واألئمة 

ال قبل قدرتهم فقط، بل حتى بعد قدرتهم.
ــشــار، ألن أخــالقــيــات  ــت ــاالن واإلســـــالم أخـــذ ب
اإلسالم بهرت الناس، وحبذا أن يؤمن اإلنسان 
حتت  ينضوي  أن  يتمكن  الــذي  اإلســـالم  بهذا 
لوائه وينعم بكل خري وسالم. احلركة اإلسالمية 
العاملية جيب أن تصطبغ بصبغة العفو والسلم 
واألقرباء  األصدقاء  مع  ال  واملساملة،  والسالم 

فحسب، بل مع الغرباء والبعداء واألعداء أيضًا.
وثانيًا  الــنــاس،  الــتــفــاف  أواًل  يــوجــب  والــســالم 
يــوجــب كــبــح مجـــاح األعـــــداء، ولـــذا قـــال أمــري 
تكونوا  أن  لكم  أكــره  )إنــي  ألصحابه:  املؤمنني 
)ورَالرَ  القرآن احلكيم:  قال  ذلك  وقبل  سبابني(. 
اهلّلرَ  يرَُسّبواْ  ُدوِن اهلّلِ فرَ يرَْدُعونرَ ِمن  اّلِذينرَ  ترَُسّبواْ 
يوجب  واالعتداء  فالسباب  ِعْلٍم(.  ِبغرَرْيِ  ــْدوًا  عرَ
تقزز األصدقاء وقــوة األعــداء، وال داعــي إىل 
ذلـــك، فــإن الــســب ال ينتهي إىل شـــيء، وإمنــا 
الذي جيب أن يراعيه اإلنسان أمام عدوه هو 
أن يدفع بالي هي أحسن. فالقائمون باحلركة 
جيب أن يتحلوا بالسالم يف فكرهم ويف قوهلم 
ويف كتابتهم ويف مواجهاتهم، وحتى إذا نظموا 
مظاهرات أو إضرابات أو ما أشبه، جيب أن 
باللني،  واملظاهرات متصفة  اإلضرابات  تكون 
فاملهم أن يصلوا إىل اهلدف، وليس املهم إفراغ 
احلقد والبغضاء وما أشبه. فإن احلقد ال يولد 
البغضاء،  إال  تــولــد  ال  والبغضاء  احلــقــد،  إال 
فإن كل شيء يثمر مثله. األخالق احلسنة من 
اإلنسان تثمر حسن األخالق يف اجلانب اآلخر. 
أما األخالق السيئة فإنها تولد رد فعل سيئ، 
وهكذا بالنسبة إىل السالم، وما يقابل السالم، 

فكل واحد منهما يولد مثله.

وهذا األمر حيتاج إىل ضبط األعصاب وإىل 
سعة الصدر، وكما قال علي )ع( )آلة الرئاسة 
سعة الصدر( وكلما كانت سعة الصدر شاملة 
استقطاب  على  أقــدر  كانت  أكثر  األبــعــاد  لكل 
الناس وعلى الوصول بهم إىل اهلدف املنشود.

ولـــذا نــشــاهــد يف أنــبــيــاء اهلل تــعــاىل واألئــمــة 
الــطــاهــريــن )ع( واملــصــلــحــني الــعــظــام ظــاهــرة 
الصدر،  سعة  الــســالم،  العفو،  اخلــلــق،  حسن 
احلــلــم، الــتــواضــع، الــصــرب، عــدم رد االعــتــداء 

باملثل، وإمنا رد االعتداء بالي هي أحسن.
ذكره  وبقاء  املسامل  خلود  السلم  فوائد  من  إن 
بينما  ومناهجه،  وضوابطه  وقوانينه  وموازينه 
غري املسامل ال يبقى حتى إذا فرض أن احلق 
الــســالم بقوا  مــعــه متــامــًا. إن اجلــاحنــني إىل 
أعــالمــًا يف بــالدهــم، ويف غــري بــالدهــم بينما 
اجلـــاحنـــون إىل الــعــنــف واخلــشــونــة والــشــدة 
والغلظة ذهبوا ومل يبق هلم أثر إال آثار النفرة 
واالبــتــعــاد عــنــهــم. ومـــن هــنــا يــقــول اهلل تعاىل 
ٍة ّمنرَ اهلّلِ ِلنترَ هلرَُْم ورَلرَْو  ا ررَمْحرَ ِبمرَ بالنسبة لنبيه )فرَ

.) ْوِلكرَ ْلِب الرَْنفرَّضواْ ِمْن حرَ ِليظرَ اْلقرَ ّظًا غرَ ُكْنترَ فرَ
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