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اىل ماذا تنتمي الكلمة احلرة، وما هو جذرها، وَمْن يتَّخذ منها منهجا وطريقا يف 
احلياة، وما هي النتائج اليت تتمخض عن التمّسك بالكلمة احلرة سلوكا وفكرا؟

عندما نضع الكلمة احلرة حتت جمهر التأويل والتفّحص أو االستبطان او الشرح، 
فإن البادرة االوىل سوف تذهب بنا حنو مفهوم احلرية، وهذا يؤكد لنا أن الكلمة 
احلرة تنتمي دومنا أدنى شك، ملبدأ عظيم وجميد، قدمت البشرية من اجل ترسيخه 
ذلك  وجرى  النفيسة،  واملمتلكات  واالرواح  الضحايا  من  املاليني  بل  اآلالف  مئات 
السلطة  أصحاب  وبييني  ودعاتها،  احلرية  أصحاب  بني  ودمييوي  فكري  صييراع  يف 

وسالطينها وتوابعها وغوغائيها عرب التاريخ.
يف  ودورهييا  شأنها،  وعلّو  احلييرة  الكلمة  عظمة  يؤكد  املشّرف  االنتماء  هييذا  ولعل 
واشكاهلا،  أنواعها  بكل  للسلطة  تنتمي  اليييت  الشريرة  والعقول  النفوس  ترويض 
السياسة او االقتصادية او االجتماعية، فالسلطة تبدأ من مؤسسة العائلة الصغرية، 
بسلطة األب، وصوال وامتدادا اىل سلطة القائد األعلى، وما بني هاتني السلطتني 
مئات االنواع واالشكال من السلطات، كلها تنطوي على قطبني، االول قطب العدالة 
واملساواة واخلري على وجه العموم، والثاني قطب الظلم والشر، وكل ما ينضوي حتت 
خيمته، مما يسيء اىل االنسانية بشتى االدوات واالساليب والسبل، هذه السلطات 
كلها اذا احنرفت وشّطت عن اجلادة الصواب، تقف بالضد منها الكلمة احلرة، من 

اجل التصويب، ومن اجل إحقاق احلق، حتى لو كانت التكلفة غالية ونفيسة.
التقدم  علم  يرفعون  الذين  وهييم  احلرية،  دعيياة  هم  احلييرة  الكلمة  اصحاب  أن  إذ 
والتطور واالبييداع، وهذا حق من حقوق االنسان لكي يصل اىل صنع حياة كرمية 
الكلمة يف درجات عالية  توازي قيمة االنسان وحرمته، لذلك غالبا ما تكون هذه 
معها  وتصطف  وعقوهلم،  الناس  قلوب  هلا  فتهفو  واالحييرتام،  والقبول  السمو  من 
نصرًة للحق والعلم واحلقيقة واجلمال، على الطرف اآلخر تقف السلطة املنحرفة، 
وادواتها، من الغوغاء الذين ال يعرفون قيمة الكلمة، فرتاهم يستميتون للوصول اىل 
اهدافه عرب التهريج والتلفيق واساليب اخرى كثرية ترتكز على التسقيط والقمع 
الصراع  فينشأ  تتم مصادرتها،  والييرأي  الكالم  كلها، حتى حرية  احلريات  وسلب 

ويستمر بي ن طرفني مل يغب وجودهما عرب التاريخ واملسار البشري املتواصل.
املقابل  بقوة اىل جانبها، ويف  يؤازرها ويصطف  دائما، ومن  الكلمة احلرة  فهناك 
الصراع  ويبقى  الغوغاء،  من  يييؤازرهييا  وميين  احنرافها(  حالة  )يف  السلطة  هناك 
مستداما بني اجلانبني، ولكن دائما تكون الغلبة للكلمة احلرة ومناصريها، ويكون 
اخلسران واخلذالن للسلطة اجلائرة املنحرفة، هذا ما اخربتنا به جتارب التاريخ 
غلبة  فال  واآلنية،  والقريبة  املنظورة  االحييداث  عنه  أفصحت  وا  الطويل،  البشري 
السالطني  أولئك  الراهن،  العصر  سالطني  هذا  يفهم  وليت  احلرية،  على  للظلم 
املتجربين الذين ال يرون من الواقع إال أنوفهم ومصاحلهم وسلطانهم، وما عدا ذلك، 
فهم منغمسون يف صراع مرير مع احلرية ودعاتها، والكلمة احلرة، اليت مل يستطيع 

الغوغاء كبت صوتها على مر التاريخ.
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حيياملييا بيياشييرت حييكييوميية الييعييبييادي مهامها 
)الييذي  املالكي،  حلكومة  خلفا  الييوزارييية، 
كتل  من  النطاق  واسعة  النتقادات  تعرض 
اىل  اضييافيية  الييداخييل،  كبرية يف  سياسية 
حول  والغربية  العربية  الييدول  من  العديد 
حاولت  السياسية(،  العملية  ادارة  طريقة 
توحيد  عرب  السابقة،  املييسييارات  تصحيح 
االطييييييراف اليييداخيييلييييييية، واالنييييطييييالق حنو 
عالقات افضل مع دول اخلليج )وباألخص 
)تركيا  والدول اجملاورة  وقطر(  السعودية 
واالردن(، بعد ان اصابها الكثري من الفتور 
الييسييييياسييي. وقيييد اكيييد خيييرباء ومييراقييبييون 
للشأن العراقي، ان هناك مشاكل تعرتض 
عييمييل حييكييوميية اليييعيييبيييادي، وهيييي حتييديييات 
جعلت  وخارجية  داخلية  عوامل  فرضتها 
الفرتات  يف  مستصعب  اميير  تفكيكها  من 
اليت  املناسبة  البيئة  وجييود  مع  السابقة، 
سيييياعييييدت عيييليييى جتيييذيييير هيييييذه املييشيياكييل 

واملعوقات.
نقاط  بييأربييع  املشاكل  هييذه  حصر  وميكن 

رئيسية:
1. االقتصاد: فالعراق، يعتمد على مصدر 
ما  يشكل  فالنفط  القومي،  للدخل  واحييد 
يقارب 95% من صادرات العراق، بعد ان 
ومع  االخيييرى،  القطاعات  اغلب  انييهييارت 
انهيار اسواق النفط بصورة مفاجأة )بعد 
الواحد  ان وصل اىل 115 دوالر للربميل 

العراق  كان  دوالر(،   80 دون  اىل  احنسر 
يف مقدمة الدول اليت تضررت ميزانياتها 
وروسيا  وايييران  دول اخلليج  )اضافة اىل 
وفنزويال واغلب الدول اليت يشكل النفط 
عماد اقتصادها القومي(، وهلذا فان ترك 
االسواق  مغامرة  امام  العراقي  االقتصاد 
عدة  على  تعتمد  واليييت  للطاقة،  العاملية 
عوامل سياسية واقتصادية، من شأنه ان 
االخييفيياقييات،  ميين  للمزيد  الييعييراق  يعرض 
خصوصا وانه امام حتديات اخرى ال تقل 

صعوبة عن مشاكل االقتصاد.
2. االرهيييياب: شكل سييقييوط نييظييام صييدام 
 ،2003 عييام  االمريكية،  الييقييوات  يد  على 
نييقييطيية حتيييول كييبييري يف اليييعيييراق، بييعييد ان 
حتييولييت انيييظيييار اجليييهيييادييييني وامليينييظييمييات 
القاعدة(  تنظيم  رأسها  )وعلى  املتطرفة 
اتبعت  العراق، كمخطط اسرتاتيجي  اىل 
فيه هذه املنظمات البوصلة االمريكية يف 
البلدان اليت غزتها )افغانستان والعراق( 
 ،2001 عييام  سبتمرب   /11 احيييداث  بعد 
ومييييا زاليييييت جيييهيييود مييكييافييحيية املييتييطييرفييني 
قائمة  الييعييراق  يف  اجلهادية  واجلييميياعييات 
من  العراق  ان متكن  وبعد  اللحظة،  حتى 
مكافحة وحتجيم خطر القاعدة بعد عام 
2008، يواجه اليوم خطر تنظيم ما يسمى 
)الدولة االسالمية/ داعش(، الذي انسلخ 

عن تنظيم القاعدة.

3. النازحني: وقد ولدت اخلروقات االمنية 
الييكييبييرية ميييؤخيييرا، الييعييديييد مييين املييشيياكييل 
ان  املمكن  من  واليييت  اخلطرية،  اجلانبية 
تتحول مبرور الزمن اىل مشكلة معقدة ال 
نزوح  مشكلة  اعتبار  وميكن  حلها،  يسهل 
الشعب  مئات االالف من خمتلف طوائف 
العراقي من اصعب املشاكل اليت يواجهها 

العراق.
4. الييفييسيياد: وقيييد حتيييول اىل افييية تييهييدد 
ان  بعد  بالكامل،  العراقية  الييدوليية  وجييود 
اغلب  املتجذرة يف  الظواهر  من  اصبحت 
مفاصل الدولة العراقية، وميارسها اغلب 
واصييحيياب  االميينيييييني  والييقييادة  السياسيني 
املييينييياصيييب امليييهيييمييية، اضيييافييية اىل صييغييار 

املوظفني وغريهم.
حجم  تييدرك  احلالية  احلكومة  ان  ويبدو 
االخييطييار الييييت حتيييييط بييهييا، لييكيين هيييذا ال 
يييعييطييي مييييربرا كييافيييييا لييلييوقييوف عيينييد هييذا 
االعييتييميياد على خييربات  احلييد، كما ميكن 
عانت،  واليييت  املتقدمة،  الييدول  وخطوات 
يف السابق، من مشاكل فاقت املشاكل اليت 
يعاني منها العراق حاليا، لكنها جتاوزتها 
اىل بيير االمييييان، بعد دراسييتييهييا والييتييعيياون 
يف  حاليا  معها  الييتييعيياون  يتم  كما  معها، 
احللول  افضل  لتقديم  االرهيياب،  مكافحة 
إليقاف االنهيارات اليت ستؤثر الحقا على 

العراق وشعبة.

اآلفات األربع... 
ينبغي على حكومة العبادي مكافحتها

ما اإلجراءات املطلوبة إليقاف نزيف أموال الشعب 
فهذا  العراق،  وابتزاز يف  وظهور عصابات خطف  املسلح،  والسطو  السرقة  نسمع حبييوادث  عندما 
ال يعين أن اجملتمع العراقي استقر يف الييدرك األسفل من االحنييالل واالحنييراف االجتماعي، إمنا 
املوجود، ال يعدو كونه ظاهرة طبيعية تسود كل جمتمع يف العامل. بيد أن التساؤل يف العراق، يدور 
حول انتشار هذه الظاهرة بشكل “منّظم” وليس عشوائي، مبعنى أننا نواجه – اىل حٍد ما- جرمية 
منظمة، وقد عزا احد املقربني من صّناع القرار، انتشار ظاهرة تشكيل عصابات السرقة واالبتزاز 

اىل ما ظهر قبلها من انتشار مافيات الفساد املالي واالداري يف هذه الدولة الفتية.
ورمبا القارئ املتابع يكون غنيًا عن االرقام والشواهد واالمساء اليت تورطت يف اعمال فساد فظيعة 
البلد من احلرمان والتخلف  ومهولة خالل السنوات املاضية، ممن كان تعقد اآلمال عليها إلنتشال 
وآثار الديكتاتورية واالضطهاد، واذا بالشعب يتلقى ضربات موجعة جديدة من نوع آخر، وهذا ما 

جيعل فئة من اجملتمع، تعرب عن مشاعرها ومكنوناتها بطريقتها اخلاصة!
بيد ان اآلمال معقودة اليوم على احملاوالت اجلديدة لرئيس الوزراء اجلديد، الدكتور حيدر العبادي، 
الذي وضع هذه القضية يف سّلم اولوياته، إدراكًا منه خلطورة هذه الظاهرة وآثارها اجلانبية على 
الوضع االجتماعي والنفسي وايضًا االمنيز فكانت خطوته االوىل ملكافحة هذه الظاهرة يف االجتاه 
الصحيح ، عندما وضع يده على أحد اهم عوامل الفساد واإلفساد املالي  واالداري يف العراق، والكائن 

يف وزارة الدفاع، فكان قراره الشجاع واملفاجئ بإقالة )132( ضابطًا كبريًا، على رأسهم ثالثة برتبة 
فريق، و )24( برتبة لواء وعميد، مما يعطي االنطباع عن حجم القصور وانعدام املسؤولية لدى أهم 

فئة يف أخطر مؤسسة يف الدولة.
القرار جاء على خلفية االسقاطات االمنية اخلطرية احلاصلة يف  أن  التحليالت ذهبت اىل  طبعًا؛ 

ميدان احلرب ضد اجلماعات  االرهابية.
 بيد أن اخلطوة اجلديدة ملكافحة الفساد املالي، البد هلا من خطوات الحقة تستكمل املشروع الكبري 
ملكافحة ظاهرة اللصوصية وانتهاك حقوق اآلخرين. وهذا ما طالب به عضو يف جلنة االمن والدفاع 
النيابية مؤخرًا، رئيس الوزراء مبصادرة االموال املنقولة وغري املنقولة لكبار القادة االمنيني املتهمني 

بقضايا فساد..
وقال حسن سامل: “ان عملية تغيري القيادات االمنية الفاسدة يف وزارتي الدفاع والداخلية أمر حممود، 
إال انه جيب اصدار اوامر مبصادرة امواهلم، عالوة على حماكمتهم حماكمة عسكرية”. وباحملصلة؛ 
تؤكد التجارب اليت مرت بها شعوب وأمم سابقة، خربت حاالت فساد مالي لدى رجاالت الدولة، من 
عسكريني ومدنيني، إن العقاب العاجل وعلى مرأى ومسمع من الناس، كفيل بأن يقدم درسًا بليغًا 

للمجتمع بأكمله يف العدالة.

افراد  بني  جتمع  اليت  املتجانسة  الوحدة  مبثابة  اجملتمعي  النسيج  ُيَعّد 
ومكونات اجملتمع كافة، ومثة روابط مشرتكة تربط بني اجلميع، ميكن ان 
نطلق عليها بي ) منظومة القيم(، وهي متثل عوامل وحدة وتقارب وتناغم 
وانسجام، بني افراد ومجاعات اجملتمع الواحد، لذا فإن أي خلل تتعرض 
له هذه املنظومة، سوف يؤدي اىل خلخلة الوحدة اجملتمعية وال شك أن 
القَيمي  التفكك  من  حالة  الراهنة،  املرحلة  يف  يعيش  العراقي  اجملتمع 
اخلطري، مبعنى اوضح أن منظومة القيم اليت متثل رابطا مهما ومشرتكا 
جامعا بني مكونات اجملتمع كافة، هذه املنظومة تتعرض اىل استهداف 
متواصل لكي ال تقوم بدورها املصريي يف منح وحدة اجملتمع حصانة غري 

قابلة لالخرتاق.
حقل  ايضا،  لالنهيار  ستتعرض  اليييت  املهمة  واملضامري  اجمليياالت  وميين 
التعليم مبا يف ذلك اجلانب الرتبوي، وهذا مؤشر خطري على ما سيلحق 
مسارات  وتضعف  التعليم  ينهار  فعندما  فييادحيية،  أضييرار  من  باجملتمع 
الرتبية، سوف يتعرض اجملتمع كله للتجهيل املتعمد واملتواصل، وستكون 
النتائج كارثية على اجلميع، كما هو احلال يف خملفات احلروب الطائشة 
والسياسات اجملنونة اليت انعكست على حياة الشعب العراقي بعد مضي 
عدة عقود عليها، علما أن سالمة التعليم من العلل واالمراض، من اهم 

السبل اليت متنح املنعة والقوة للدولة واجملتمع.
أما عملية الشروع باملواجهة من لدن اجلهات املعنية، ونعين بذلك مواجهة 
املخطط اخلطري لتفكيك القيم يف اجملتمع العراقي، فإنها تبدأ مبعرفة 
االسباب اليت تقف وراء ضعف وتراجع منظومة القيم بني العراقيني، نعم 
هناك اسباب كثرية ميكن اكتشافها تقف وراء هذا الضعف يف االعراف 
القيم  خلخلة  على  سيياعييدت  اليييت  االسييبيياب  أمييا  االن.  الييسييائييدة  والقيم 
وإضعافها، فهي متعددة أوهلا يكمن يف االستبداد، الذي مارسه احلكام 

وحكوماتهم املتجربة واملتعالية على الشعب.
إضعاف  اىل  تييؤدي  كثرية  ظواهر  االستبداد،  اسلوب  عن  متخض  وقييد 
احللقات واملؤثرات والقيم املهمة يف اجملتمع، كما حدث فعال يف انتشار 
اهواؤهم  تسوقهم  أناس ال ضمري هلم  بها  يقوم  ظواهر غريبة وخمزية 
وجشعهم، ومن االسباب االخرى اليت اسهمت يف تدمري القيم االصيلة، 
سلسلة احلروب الرعناء اليت اضطر العراقيون خوضها بسبب قرارات 
على  للحفاظ  سبيال  العنف  سييوى  يفهمون  ال  جهالء،  حكام  من  رمسية 
على  احليييروب  تلك  ونييتييائييج  مييؤثييرات  فانعكست  وعييروشييهييم،  مكاسبهم 
اصبح  الذي  االخالقي  الواقع  وعلى  أوال،  املعيشي  االقتصادي  الواقعني 
بفعل احلروب اكثر ضعفا واهتزازا. وعندما نتحدث عن معاجلة مثل هذا 
الشروع  فإننا حنتاج اىل  املتأخر، واحملتقن،  الفوضوي،  املربك،  الواقع 
العراق  القيم كي حنمي  لنهضة شاملة يف  والتنفيذ  بالتخطيط  الفوري، 
من التفكك، ألننا ملسنا ملس اليد، ماذا حيدث للمجتمع عندما يفقد القيم 

اليت يستند إليها.

تفكيك القيم يف 
املجتمع العراقي

باسم حسني الزيدي

علي حسني عبيد
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تييتييمييدد مييسيياحييات االقييتييتييال بييني تنظيم 
األمنية  واليييقيييوات  االسييالمييييية”  “اليييدولييية 
الييعييراقييييية مبييسييانييدة الييتييحييالييف الييدولييي. 
فييمييا زاليييت املييوصييل والييفييلييوجيية ومناطق 
حييزام بغداد ومييدن أخييرى حتت سيطرة 
حول  الشكوك  تييزايييدت  فيما  “داعييييش”، 
نييوايييا الييتييحييالييف اليييدوليييي لييدحيير داعييش 
ختص  اليييت  التخمينات  بعد  وخصوصا 
الوقت احملدد للقضاء على التنظيم أوال، 
تتعلق  منقوصة  اجييييراءات  هناك  وثانيا 
االفتقار  بينها  من  داعييش  على  باحلرب 
جذور  تستهدف  كاملة  اسرتاتيجية  اىل 
االرهيييييياب، كييذلييك تييسييود خميييياوف جتيياه 
سياسة واشنطن من اتباع سياسة االرض 
احملروقة وإحراق القرية بغرض إنشائها 

من جديد.
كون  تاريخ  من  احلركات  هلييذه  ما  كذلك 
جعلها اداة ضغط سياسية على احلكومات 
من اجل تقديم تنازالت سياسية ملصلحة 

دول معينة.
فيما ال يزال التهديد األكرب الذي يواجهه 
العراق قائما فان مشكلة النزاع االيراني 
السياسة  يف  تييؤثيير  تيينييفييك  ال  الييسييعييودي 
املدعوم  بنظامها  فالسعودية  العراقية، 
من قبل احلركة الوهابية والعكس صحيح 
قيييد ال يييدفييع ذلييييك مبييكييافييحيية االرهيييياب 
العالقة بني الطرفني  بشكل حقيقي الن 
متالزمة وتارخيية وال ميكن التعويل عليها 

بشكل كاف. 
ومتييثييل احلييكييوميية الييشيييييعييييية يف الييعييراق 
آخيير  وجييهييا  الييسييعييودي  للنظام  بالنسبة 
فالنظام  املنطقة  يف  وسياستها  إلييييران 
السعودي يعتربها جمرد حكومة ايرانية، 
سابق  وقييت  يف  السعودية  رفضت  حيث 
ارسييييال سييفييري لييلييعييراق حمييّرضيية اليييدول 
اخلليجية على اتباع نهجها. إيران بدورها 
تييعييرتض عييلييى قيييييام الييسييعييودييية حبملة 
االسد مصّرحة يف  بشار  نظام  إلسقاط 
أكثر من مناسبة عن عدم موافقتها على 
ذلك، كذلك اعرتضت على شن التحالف 
الدولي غارات ضد داعش اليت وصفتها 
باخلروج عن القانون، وان التنظيم ما هو 
متهمة  األمريكية  االسرتاتيجية  نتاج  اال 

اياها بتعزيز اإلرهاب يف املنطقة.
يلف حول سياستها يف  قطر من جانبها 
املتطرفة  من احلركات  وموقفها  املنطقة 
االمييوال  قضايا  تعاجل  مل  فإنها  غموض 
الييذي  داعيييش  تنظيم  عليها  يعتمد  اليييت 
يييهيييييميين عييلييى ميييييوارد مييالييييية كييبييرية غري 
منظمة.  أو  سلطة  أي  لسيطرة  خاضعة 
ماليني   3 يييوميييييا  التنظيم  يكسب  حيييييث 
النفط  وبيع  املنظمة  دوالر عرب اجلرمية 

وسرقت البنوك.
انضمامها  بييرغييم  جهتها  ميين  تركيا  امييا 
داعييش  على  حربه  يف  الييدولييي  للتحالف 
فهي األخرى مّتهمة بتسهيل دخول اعداد 

سوريا  إىل  املقاتلة  العناصر  ميين  كبرية 
والعراق وأنها تأوي جماميع إرهابية.

ميين جهتها التيييزال  الييعييراقييييية  احلييكييوميية 
الضغط حيث سيصعب  تعمل حتت هذا 
عليها التخلص بسهولة من ذلك فالوضع 
الفوضوي يف إدارة البلد قد يولد مستقبال 
اقباال دوليا على ان يكون العراق مسرحا 
ودولية  اقليمية  قوى  بني  بالوكالة  حلرب 

للصراعات واملفاوضات.
غري  بييشييكييل  التنظيم  اسييتييهييداف  ورمبييييا 
مدروس قد يدفع بهجرة بعض اجلماعات 
من وإىل العراق من اجل مواصلة القتال. 
اهماهلا  اليت مت  األخييرى  العناصر  فمن 
على  الدولي يف حربه  التحالف  قبل  من 
داعش هو عدم وجود تنسيق بني القوات 
يوقع  قد  وبالتالي  والتحالف،  العراقية 
اصيييابيييات بييني صييفييوف اليييقيييوات األميينييييية 
العراقية من جانب وفقدان سيطرة هذه 
تواجدها  املناطق من خالل  القوات على 
ألّنها مسرح للعمليات العسكرّية الدولّية.

للتنظيمات  وقيييايييية  اجيييييياد  ييينييبييغييي  لييييذا 
االرهابية اليت تأتي عرب اجياد حل ليس 
واالنتباه  عسكريا،  يكون  أن  بييالييضييرورة 
لعدم تكرار اخلطأ مرة ثانية يف مواجهة 

التنظيمات االرهابية بطرق تقليدية.
العراقيون  املييسييؤولييون  يركز  ان  وينبغي 
بييدائييل  هيينيياك  يييكييون  ان  عييلييى  مستقبال 

للحرب على التنظيمات االرهابية.

التصدي لداعش..
تكاليف باهظة ألخطاء متكرّرة

معصوم اىل الرياض ورسالة باللغة العراقية
قبل ان يفكر بالزيارة وامللفات املطروحة على بساط البحث، يبدو أن رئيس مجهورية العراق الدكتور 
فؤاد معصوم، مّهد هلذه الزيارة مبا هو غري مسبوق يف العالقات الدبلوماسية، حيث جعل منطلقه 
اىل السعودية من النجف االشرف، وحتديدًا من بيوتات مراجع التقليد ويف الطليعة، املرجع الديين 

السيد علي السيستاني.
السعودية من جانبها، ايضًا ترنو اىل كسب النجاح من هذه الزيارة على طريقتها اخلاصة، فهي طيلة 
السنوات املاضية ُتصر يف أدبياتها السياسية وخطابها االعالمي على وجود مظامل حبق أهل السّنة 

يف العراق.
وصول  تؤكد  الساحة  يف  املعطيات  كل  السعودية.  يف  واملييال  والييدييين  السياسة  رجييال  يتوقعه  وكما 
التنديد  فرغم  وإقصائي،  تكفريي  منهج  من  وما حيملون  هؤالء  مع  مسدود  اىل طريق  السعوديني 
واالستنكار الدولي على االفعال الشنيعة والالانسانية اليت يرتكبوها يف سوريا والعراق، فان ذلك لن 
يكون دافعًا هلم ألن يعتذروا و يرتاجعوا – مثاًل- عما فعلوه من بناء العقلية التكفريية ومنح الشرعية 

بالفتاوى والتحريض الطائفي.
 من هنا جيد السعوديون، وحتديدًا امللك عبد اهلل فيما يسمى” احلرب على  االرهاب”، خري وسيلة 
“داعييش” اىل جانب  بانها تشارك يف احلرب على  العامل  امام  والظهور  الزجاجة  للخروج من عنق 

العراق الذي يعد يف خط املواجهة مع عناصر هذا التنظيم، وحسب مراقبني ومتابعني فان مثة ورقة 
اىل  التوصل  العراقي  الرئيس  اراد  اذا  فيما  برمته،  العراق  أو  أمام معصوم،  السعودية  بيد  راحبة 
نتيجة مثمرة من هذه  الزيارة وتغيري اخلطاب السعودي وحتى النهج العام، فثمة قاسم مشرتك بني 
البلدين؛ وهو االنضمام اىل التحالف الدولي حملاربة داعش بقيادة امريكا، وهو التحالف الذي ال يضّم 
ايران، وعدم االنضمام هذا ميثل نقطة تثلج صدور السعوديني. بالنسبة للدور االيراني القائم وبقوة 
يف العراق، فان السعودية تنظر بقلق شديد من التواجد العسكري واملخابراتي االيراني يف العراق، 
السيما بعد التحّول االيراني من حالة اخلفاء، اىل العلن ونشر صور قائد ما يسمى بي “فيلق قدس” 
اجلنرال قاسم سليماني، ويتم الرتويج بأنه القائد الفعلي للعمليات يف العراق ضد عناصر “داعش”، 
وهو بطل حترير “آمرلي” ومعظم العلميات الظافرة للقوات العراقية إمنا تتحقق بتخطيط وتدبري من 

هذا اجلنرال االيراني املخضرم. 
نعم؛ السعودية تعلم ما يريده العراقيون، وقف التحريض والتمويل للجماعات الطائفية، وهذا يشمل 
كل اجلماعات او االشخاص املناوئني للحكومة والعملية السياسية برمتها، بيد ان هذا املطلب كبري 
جدًا، حتى وإن رافقته حجة قوية من قبل معصوم بأن اخلطاب الديين – املرجعي )يف العراق ( ميثل 

صورة مشرقة للتعايش السلمي والقبول باآلخر رغم االختالف يف املذهب والعقيدة. 

أن  مفادها  املعنيون،  يؤكدها اخلرباء  منها،  مفروغ  )علمية(  بديهية  هناك 
األمة أو الدولة أو البلد الذي ال ميتلك رأس مال فكري ختطيطي عملي، 
ال تقوم له قائمة، وال ميكن أن ينهض ويواكب احلاضر ويطمئن للمستقبل، 
هذه القاعدة البديهية، نّبهت الكثري من الدول وقادتها اىل االهتمام التام 
واملستقبل،  للحاضر  التخطيط  يف  ومواهبه  الفكرية،  وبقدراته  باالنسان 
والبنود  االفكار  من حتويل  يتمكن  الذي  التنفيذي  الكادر  تهيئة  عن  فضال 

واخلطوات النظرية، اىل منتج واقعي ملموس.
لنأِت اآلن اىل دولة العراق، ولنتحدث بوضوح تام عن احلاضر واملستقبل، 
وعن دور رأس املال الفكري يف طرح اخلطط والرؤى العلمية يف االقتصاد 
وسيييواه ميين اجملييياالت االخيييرى، ولنسأل بييوضييوح ايييضييا، هييل هيينيياك افكار 
اسرتاتيجية وخطط علمية متخصصة، يطرحها القائمون على هذا البلد، 
احلقيقة،  كييافيية؟ يف  احلييييياة  الييعييراق يف جميياالت  بناء حاضر  اىل  تهدف 
استنادا اىل الوقائع، وما جيري على االرض، كل الدالئل واملؤشرات، تؤكد 
انتفاء مثل هذا االهتمام، وهلذا حتّول العراق اىل بلد مستهلك من الدرجة 
االوىل، يصّدر النفط ويعتمد عليه كإيراد أوحد، ثم يستهلك كل ما حيصل 
عليه من مواد مستوردة تشمل أصغر وأكرب شيء حيتاجه االنسان العراقي 
)من إبرة اخلياطة اىل الطائرة، ومن رأس البصل اىل الطماطم، ومن حلم 
العصفور اىل العجل!!(، ولذلك عندما هبطت اسعار النفط مؤخرا يف )لعبة 
دولية حمسوبة(، بدأ قادة املال يف العراق يتخبطون، ميينا ومشاال، معلَّقني 
كل أخطائهم الكبرية، على مشاعة هبوط اسعار النفط، يف حني مل يعرتف 
احدهم بإهماهلم للرأس املال الفكري، وعدم اهتمامهم بالتخطيط السليم، 

فضال عن تقاعسهم يف التنفيذ العملي الدقيق.
وهكذا ال يوجد اهتمام حكومي من اصحاب القرار يف بناء حاضر العراقيني، 
اليت  املقبلة  وعدم وضع اخلطط  كلّيا  املستقبل  إهمال  ذلك  من  واالخطر 
تضمن حقوق االحيال القادمة من املوارد احلالية، لكن السياسيني مشغولني 
بصراعاتهم ومصاحلهم اآلنية الزائلة، واليت ستكون بدورها سببا بزواهلم، 
الرمسي  القرار  ومشاركة يف صنع  له حصة  هييؤالء ممن  على مجيع  لييذا 
للبلد، وعليهم ان يتخلوا عن  ادارتهم  النظر بطريقة  احلكومي، أن يعيدوا 
االهتمام  امامهم سوى  فليس  الشعب،  قيادة  ارتضوا  انهم  طاملا  فرديتهم، 
حاضر  لبناء  والعملي  الفكري  واعتماد  العراقي  االنسان  بناء  يف  العلمي 
العراقيني، والقضاء الفوري على ظاهرة االستهالك واالعتماد على النفط 
كمصدر إيرادي أوحد، واالنطالق من قاعدة احلاضر القوية حنو املستقبل، 
يتّجه اجلميع، قادة  القادمة من ثرواتها، والبد أن  لضمان حقوق االجيال 
والييزراعيية  الصناعة  الييذاتييي يف  االكتفاء  أميير، حنييو حتقيق  وأوليييي  وخنييب 
وجماالت احلياة االخرى، ومغادرة حالة االهمال املزمنة اليت يعاني منها 

العراقيون، بسبب انشغال املسؤول عن رعيته و واجباته!!.   

عراق الحاضر 
واملستقبل:

غموض الرؤية وغياب التخطيط

علي الطالقاني
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عربي

السعودية  القوات  اىل  البحرين  احتاجت 
لييكييي ختييمييد االحييتييجيياجييات واملييظيياهييرات 
لرتكز  الشيعة  املييعييارضييني  )ميين  الييعييارميية 
السنية، مع  ال خليفة  بيد عائلة  السلطة 
البحريين  الشعب  من  األغلبية  ان  العلم 
اململكة  اجتاحت  اليييت  الشيعة(  ميين  هييم 
 ،2011 عييام  العربي  الربيع  ثييورات  ابييان 
ومل تتأخر القوات األمنية السعودية )درع 
بالقوة،  املظاهرات  سحق  يف  اجلييزيييرة( 
واليييييت خييلييفييت عييشييرات الييقييتييلييى ومييئييات 
يف  االالف  زج  اىل  إضيييافييية  اجليييرحيييى، 
)جو  سجن  أبرزها  وميين  النظام،  سجون 
اسناد  وكييان يف  الصيت،  املركزي( سيء 
هذه القوات، ميليشيا ومرتزقة استقدمت 
قوات  اىل  إضافة  واألردن،  باكستان  من 
مساهمة ميين االمييييارات والييكييويييت، وأكييد 
جنيييل امليييليييك اليييسيييعيييودي وزيييييير احليييرس 
بعد  اهلل،  عبد  بن  متعب  األمييري  الوطين 
زيييارتييه األخييييرية لييواشيينييطيين، يف معرض 
رده عييلييى سيييؤال حيييول الييتييهييديييدات اليييت 
البحرين،  بينها  ومن  اخلليج  دول  تواجه 
أن “أمن واستقرار مملكة البحرين مهمة 
تضطلع بها القيادة يف البحرين أوال، ثم 
التعاون  جملس  دول  فيها  تشارك  مهمة 
ومن  الييضييرورة،  عند  األخيييرى  اخلليجي 
حق البحرين محاية أمنها من التدخالت 

السعودية  العربية  واململكة  اخلييارجييييية، 
التهديدات”، وطبعا  أمام هذه  تقف معها 
الييسييعييودييية( ان  الييضييرورة تقتضي )ليييدى 
احلكم،  يف  يشاركوا  او  الشيعة  حيكم  ال 
خييصييوصييا يف الييبييحييرييين، لييتييخييوفييهييا من 
تربطه  ما  غالبا  الييذي  الشيعي،  التمدد 
لدى  مؤخرا  تنامت  عقدة  وهييي  بييإيييران، 
ان  بعد  الييسييعييودييية،  يف  احلاكمة  العائلة 
الفعلية  املشاركة  الشيعة حتقيق  استطاع 
وسوريا  العراق  السياسية يف  العملية  يف 

ولبنان واليمن.
جبسر  السعودية  مييع  البحرين  وترتبط 
)امللك فهد(، الذي دعا خليفة بن سلمان 
امللك  البحريين  الييوزراء  آل خليفة رئيس 
فيصل بن عبد العزيز آل سعود لبناء جسر 
مت  ما  وهييو   ،1965 عييام  اململكتني  يربط 
فعال عام 1986 ليتحول اىل أطول جسر 
يف الييشييرق األوسيييط )25 كيييم(، واألكييثيير 
تكلفة اقتصادية )3 مليار ريال سعودي(، 
ان  بعد  للطرفني،  بالنسبة  فائدة  واألكثر 
اجلييزيييرة خالل  درع  قيييوات  عييربت عليه 
البحرين مل  باملقابل، فان  قليلة،  ساعات 
تتأخر يف دعم )الشقيق األكرب( يف جممل 
القضايا السياسية، فكانت مع السعودية 
يف سييحييب الييسييفييراء ميين قييطيير، واييييدت 
مييوقييف الييسييعييودييية جتييياه حييكييم االخييييوان 

ايييران كما  املسلمني يف مصر، وهامجت 
هامجتها السعودية من قبل، إضافة اىل 
مواقفها األخرى يف اليمن والعراق ولبنان 

وحتى القضية الفلسطينية.
من جانب آخر يف حال تعرضت السعودية 
وبيياألخييص  داعيييش،  تنظيم  هجمات  اىل 
واليت  الداخل،  يف  للتنظيم  املؤيدين  من 
هييجييمييات، تستهدف  بييصيييييغيية  تييشيين  قيييد 
املقام  يف  والييغييربيييييني  الشيعة  املييواطيينييني 
األول، والقوات األمنية ومؤسسات النظام 
تنتقل  ان  احملتمل  فمن  الثاني،  املقام  يف 
وان  البحرين، سيما  العدوى سريعا حنو 
نطاق  على  اسييتييخييدم  الطائفي  التمييز 
الشيعة يف  واتهام  ومضايقة  لعزل  واسييع 
وقد  احليياكييم،  النظام  قبل  ميين  البحرين 
املناسبة  األرضييييية  املالكة  العائلة  هيئت 
إلحداث فتنة مذهبية من قبل التنظيمات 
جنح  حييال  يف  احملتمل،  وميين  املتطرفة، 
اليت  تهديداته  تنفيذ  يف  داعييش  تنظيم 
اطلقها جتاه السعودية، ومتكن من اخرتاق 
دفاعاتها األمنية واإلعالمية والدينية، ان 
للتنظيم،  الحق  كهدف  البحرين،  تسقط 
يف  خليفة  ال  سياسية  سيياعييدت  ان  بعد 
شحن األجواء الطائفية داخل اململكة من 
البحرين مبصري  مصري  والرتباط  جهة، 

السعودية ارتباط وثيق من جهة أخرى.  

السيناريوهات املحتلمة النعكاس 
الفتنة السعودية على البحرين؟

لبنان... صراع محموم بني القوى اإلقليمية على كسب الجولة القادمة
لبنان اليت عاشت على واقع جتربة مريرة يف املاضي، عقب حرب أهلية مدمرة استمرت للفرتة )1975-
1991(، بني مكونات الشعب اللبناني، ومسحت لتدخالت إقليمية ودولية كبرية، ختشى اليوم من العودة 
اىل تكرار تلك التجربة، سيما وان املعطيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية تؤشر على وجود عدة 

بؤر ساخنة ميكن ان متهد إلشعال فتيل االزمة من جديد، وهذه البؤر توزعت على:
1. مشكلة الالجئني السوريني من الذين هربوا من اتون احلرب السورية حنو األراضي اللبنانية، وهو امر 
يرهق كاهل االقتصاد اللبناني الضعيف ويزيد من األعباء األمنية، خصوصا وان لبنان )احلكومة والشعب( 

لديه حساسية جتاه مسالة الالجئني، بعد التجارب السابقة اليت وقعت يف املاضي.
2. فشل العملية السياسية يف اختيار رئيس توافقي، ومتديد الربملان لفرتة أخرى، االمر الذي ولد شعور 
باإلحباط وانعدام الرضى بالعملية السياسية، اليت غالبا ما ترتبط مبصاحل دول إقليمية مؤثرة بشكل 

مباشر يف عملية صنع القرار الداخلي للبنان.
3. تنامي خطر التهديد اإلرهابي، الذي حياول استدراج املناطق السنية يف لبنان للتمرد على احلكومة 
أوال، وإلشعال حرب طائفية ثانيا، وقد شهدت لبنان مؤخرا العديد من التهديدات اإلرهابية اليت طالت 
مناطق عديدة فيها، بعد وقوع عدة عمليات انتحارية استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية، كما هاجم 

مسلحون ينتمون اىل جبهة النصرة يف سوريا، مناطق حدودية وخطفوا جنود لبنانيني.
4. تداعيات االزمة السورية على الداخل اللبناني، واخلالف السياسي بني املكونات الرئيسية حول تدخل 
حزب اهلل اللبناني يف االزمة السورية )اليت يرى حزب اهلل انه تدخل ضروري إلبعاد شبح اإلرهاب يف 
الدخول اىل األراضي اللبنانية(، واليت أعطت مربرا للتنظيمات اإلرهابية يف استهداف لبنان، على حد 

زعم املعارضني هلذا التدخل.
اللبنانية )على الرغم من خالفها احلاد حول عدة قضايا رئيسية(، مسك  وحتاول األطراف السياسية 
العصا من الوسط، حتى ال خترج األمور عن نطاق السيطرة، يف حني حتاول دول إقليمية ترجيح كفة 
مصاحلها على حساب األخرى، مما خلق حالة من الفوضى السياسية واخلوف من القادم وسط التنافس 

احملموم هلذه القوى على كسب اجلولة القادمة.   
اىل ذلك تأثر لبنان على مدى عقود باألحداث احمليطة به يف الشرق األوسط مع خضوع أقوى أحزابه 
ملشيئة القوى اإلقليمية وتلقي متويل منها ناهيك عن خطر دوامة احلرب االهلية من لدن املتشددين يف 
الداخل واخلارج، لكن فوضى استثنائية جتتاح الدول احمليطة بالبلد الصغري وحياول املسؤولون اللبنانيون 
عزل أنفسهم عنها قدر جهدهم، وكانت النتيجة أن توقفت احلياة السياسية يف لبنان بصورة شبه كاملة.

التساؤالت ما زالت حائرة على ألسن عوائل الشهداء ممن فقد أباه وأخاه 
حكم  نظام  على  اجلماهريية  االنتفاضة  احيييداث  خييالل  وقريبه  وصديقه 
مبارك يف عام 2011، من الذي قتل املتظاهرين يف الشوارع وأمر بدهسهم 
النظام  رئيس  يكون  عندما  الرصاص،  صوبهم  واطلق  املسرعة  بالسيارات 

بريئًا من تهمة القتل؟!
فيما كان الشعب املصري يغمره الفرح باالنتصار على الديكتاتورية العسكرية 
مرة  ألول  املصري  تقرير  حييق  وجتييربيية  الدميقراطية  رحيياب  يف  والييدخييول 
مبساعدة احزاب ومجاعات سياسية خربها لفرتة طويلة، ومسع مدعاها 
باإلصالح والتغيري حنو األحسن، ان املعروف أن “الدولة العميقة” ال تنسجم 
ابدًا مع الدميقراطية واملشاركة الواعية للجماهري. إمنا هدفها التأثري يف 
الشارع العام من خالل حتريك عناصر خمربة يف الساحة إلحداث اعمال 
شغب او صنع حدث معني من شأنه تغيري مسار االحداث او تغيري املواقف.

الواجهة  اىل  السيسي  الفتاح  عبد  الفريق  املراقبون يف صعود  ورمبا جيد 
يف  العميقة”  “الدولة  جناح  يف  واجلماهريية،  احملبوبية  هذه  كل  واكتسابه 
لديها،  للوجوه  بها، حيث أجرت عملية حتسني  التغيريية اخلاصة  حركتها 
على  ضييمييانييات  وجيييود  مقابل  السلطة،  عيين  مييبييارك  بييإزاحيية  فهي مسحت 
مصاحل أرباب املصانع والشركات التجاربة الضخمة واملشاريع االقتصادية 
الكربى يف البلد، فهذا الضابط الذي استبدل بزته العسكرية ببدلة أنيقة، 
السياسية  الفوضى  حيث  االخوانية،  التجربة  اسقاطات  على  الضوء  سلط 
خدمة  عيين  فتحدث  والتهميش.  االقييصيياء  وممييارسيية  بالسلطة  واالستئثار 
تلبية حاجاته االساسية، لكن هذا كان بثمن السكوت  املواطن والعمل على 

عن اجلرائم املريعة اليت ارتكبها عناصر هذه الدولة اخلفية.
التوقيت الذي دفع ارباب هذه الدولة الستعادة هيبة  لكن السؤال هنا؛ عن 
واركان  مبارك  الرئيس  ان  علمًا  الثمن؟  كان  مهما  امام اجلماهري  العسكر 
الشعب املصري، قضوا فرتة طويلة يف  الضالعني يف اجلرائم حبق  حكمه 

قفص االتهام. 
الداخلية  االوضيياع  الذين جيدون مثة عالقة بني  واملتابعني  املراقبني  بعض 
ملصر واخلارطة اجلديدة اليت هي بطور التشّكل يف املنطقة، يرون أن حسم 
أمر الرئيس املخلوع واركان حكمه قبل التقدم يف املسار القضائي ومتابعة 
امللف املليئ باجلرائم واالختالسات، من شأنه ان حيكم الربط بني الواجهة  
السياسية املوجودة واركان الدولة العميقة يف مصر، على امل ان جتد مصر 
يف ظل هذا النمط من النظام، مكانتها االقتصادية والسياسية يف املنطقة، 
اساس  حمليياور  واالمنية  السياسية  التحركات  عن  ملصر  طويل  غياب  بعد 
 – االيراني  السعودي، واحملييور   – الرتكي  املنطقة، وهي احملور  ومؤثرة يف 
أن  االسرائيلي. مبعنى   – االمريكي  احملييور  جانب  اىل  العراقي،  السوري- 
أي تقدم او تطور يف الوضع املصري سيكون على يد هذا النمط من النظام 

السياسي وليس كما كان يتوقع ويطمح الشعب املصري.

تربئة مبارك وخروج 
“الدولة العميقة من 

قفص االتهام”
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الدبلوماسية  اجلييهييود  ميين  عييام  بعد حنييو 
إيييران  بييني  املكثفة  واحمليييادثيييات  الصعبة 
يف  الثانية  للمرة  الست  العاملية  والييقييوى 
حييل نييييزاع مييضييى عييليييييه 12 عييامييا بشأن 
الطموحات النووية للجمهورية اإلسالمية 
االيرانية  اليينييووييية  املييفيياوضييات  متديد  مت 
اتفاق  اىل  للوصول  أخييرى  شهور  سبعة 
تارخيي، ويرى كثري من احملللني أن متديد 
اليينييووييية سيييييؤدي اىل حفظ  احمليييادثيييات 
فرص احلوار، لكن احملادثات متثل فشال 
للتوصل  االهم  اهلدف  اىل  قياسا  جزئيا 
اىل اتييفيياق، كييمييا تييثييري مييوجيية انييتييقييادات 
ليييدى املييتييشييددييين يف واشيينييطيين وطييهييران 
املعارضني للرئيس االمريكي باراك اوباما 

ونظريه االيراني املعتدل حسن روحاني.
إن  املراقبني  بعض  يرى  نفسه  الوقت  يف 
طييهييران تييرفييض الييتييزحييزح عيين مطالبها 
الييطييرد  أجييهييزة  مييعييظييم  ملييواصييليية تشغيل 
والعاملة  بالتخصيب  اخليياصيية  املييركييزي 
اجلمود  مبسؤولية  إييييران  وتلقي  حاليا. 
مبالغ  مطالب  بطرح  وتتهمه  الغرب  على 

فيها على اجلمهورية اإلسالمية.
عن  آخييرييين  مراقبني  عييدة  تييسيياءل  بينما 
جدوى متديد احملادثات من جديد قائلني، 
يبدي  بأن  التوقع  ليس مثة ما يدعو إىل 
اإليييرانيييييون مييزيييدا ميين املييرونيية املطلوبة 
إلنييهيياء املييييأزق خيييالل الييشييهييور الييقييادميية. 
اإليرانية  القيادة  رغبة  أيضا يف  وشككوا 

بالتوصل لتسوية.
وقييييييد جييييسييييدت اجلييييدلييييييييية الييسييييياسييييية 
والييدبييلييوميياسييييية الييسيياخيينيية بيييني الييرئيييييس 
االميييرييييكيييي واليييرئيييييييس اإليييييرانييييي حسن 
األحيييداث  لسبق  املعلنة  اليينييوايييا  روحييانييي 
خالل االونيية األخييرية، بعدما قاد األخري 
غري  سياسية  مبييرونيية  دبلوماسية  محلة 
الغرب  مع  للتواصل  مسعى  يف  مسبوقة 
من أجل ختفيف حدة التوترات والضغوط 
واليييعيييقيييوبيييات الييييييت أنيييهيييكيييت االقيييتيييصييياد 
اإليراني، فضال عن بناء عالقات جديدة 
ميييع أمييريييكييا حتيييدييييدا لييفييتييح كيييوة جبيييدار 
من  خيلو  كونه  بينهما  املستدام  الييصييراع 
متديد  لكن  عقود،  منذ  الوسطى  احللول 
املييفيياوضييات يييشييري اىل مييوجيية  جييديييدة 
مييين امليييينيييياورات الييدبييلييوميياسييييية وامليييواقيييف 
االزدواجية للوصول اىل صفقات سياسية 
بطريقة  للطرفني  وفييائييدة  فعالية  أكييثيير 
هييدوءا يف  اكثر  اجييواء  براغماتية، خللق 
اسخن منطقة بالعامل سياسيا وامنيا، لذا 
العالقات  تلطيف  أن  احملللني  بعض  يرى 
بني الواليات املتحدة وايران قد يؤدي إىل 
تعزيز االستقرار يف املنطقة، إال أن ذلك 
اإلجيابي  التطور  نتج هذا  إذا  إال  يتم  لن 
وسياساتها  لطموحاتها  إيران  تعديل  عن 

اإلقليمية. 
الغربية  االقتصادية  العقوبات  تعد  فيما 
ضد ايران مبثابة السالح الغربي حلرب 

نيياعييميية طييويييليية االميييييد ميييع اجلييمييهييورييية 
االسالمية، فقد أحلق هذا السالح الناعم 
لكن  اإليييرانييي  باالقتصاد  كبرية  أضيييرارا 
يف الوقت احلاضر مع متديد املفاوضات 
من  اخليييروج  بييني  معلقا  مصريها  يبقى 
عنق الزجاجة بطريقة شبه مستحيلة أو 
ستواصل مسريتها حنو النهايات املفتوحة.

اىل  الييذكيير  آنفة  املعطيات  تشري  وعليه 
ان اليينييزاع اليينييووي بييني اييييران وخصومها 
واألجيينييدة  الييسييييياسييييية  بييامليينيياورات  يتسم 
وتطوراته  مراحله  خمتلف  يف  اجملهولة 
الثقة  فييقييدان  معضلة  بسبب  الييسييابييقيية، 
بني اإلطييراف املتخاصمة، لذا فليس من 
السهل احلصول على تسوية سريعة لنزاع 

مشوب الغموض.
يف حييييني تييظييهيير حيييييرب اليييتيييصيييرحييييات 
يف  املتشددة  اجلهات  لدن  من  السياسية 
البوصلة  لتغيري  حماولة  وأمريكا  ايييران 
نوايا  حتقيق  أجل  من  الدولية،  السياسة 
سبق  أجل  ومن  الكلمات،  تناقض  تفضح 
املعنوية،  الغنائم  حييرب  وكسب  األحييداث 
مما يعين ان هذه التصرحيات العمالقة 
دليييييييل ييييوضيييح مييييدى الييضييعييف الييداخييلييي 
للغرميني، وعليه فإن األجندة آنفة الذكر، 
وتستعرض  واألشيييكيييال  األوجييييه  مييتييعييددة 
السياسية  االهيييداف  ميين  خمتلفة  ادوارا 
بيياسييتييخييدام إالسييرتاتيييييجييييية الييتييدرجيييييية 

املرنة.

نووي ايران.. مناورات دبلوماسية 
تكشف مواقف ازدواجية

مشاكل االتحاد االوربي تدفع الناخبني نحو اليمني املتطرف
مييازال حياول الصعود اىل سدة احلكم على حساب االحزاب  الييدول االوربية  اليمني املتطرف يف   
اليسارية واحزاب الوسط املعتدل، مستغال مجلة من التداعيات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
اليت عصفت باالحتاد االوربي، وقد حاولت االحزاب اليمينية، اليت كانت بعيدة عن التأييد اجلماهريي 
يف السابق، انتهاز استياء الرأي العام االوربي جراء تعاطي السياسيني مع امللف االقتصادي وملف 
اهلجرة واالحتاد بني دول اوربا، والقوانني االخرى، لتغذية املشاعر القومية، ويبدو ان قادة وزعماء 
االحتاد االوربي شعروا باحلرج واخلوف من الصعود السريع لليمني املتطرف يف دول كانت تعترب 
معقال لألحزاب اليسارية واملعتدلة كفرنسا والسويد وغريها، وهو ما ولد ازمة غري مسبوقة على 
مستوى االحتاد الذي يرفضه مؤيدو هذه االحزاب ويدعون اىل عودة الدول اىل سابق عهدها وفض 
االحتاد الذي اضر ببلدانهم، فعلى سبيل املثال، تواجه السويد ازمة سياسية غري مسبوقة ال يتوقع 
ان تكون االنتخابات التشريعية املبكرة املقررة يف اذار/مارس املقبل كافية حللها مع استعراض القوة 
الذي يقوم به اليمني املتطرف مستفيدا من استياء قسم من اجملتمع من سياسة اهلجرة، فبفضل اقلية 
معطلة يف الربملان مع 49 نائبا من نواب اجمللس ال349 جنح حزب “دميوقراطيو السويد” )املعارض 
للهجرة( يف اسقاط حكومة ائتالف اليسار )االشرتاكيون الدميقراطيون واخلضر( يف شهرين فقط 
من خالل التصويت على ميزانية املعارضة من ميني الوسط، ودفع ذلك رئيس الوزراء شتيفان لوفني 

اىل الدعوة اىل انتخابات تشريعية مبكرة يف 22 اذار/مارس املقبل وذلك للمرة االوىل يف السويد 
منذ عام 1958.

وتأتي هذه التحديات يف الوقت الذي تكافح فيه الدول االوربية لتجاوز العديد من العقبات املفصلية 
يف تاريخ االحتاد االوربي والغرب، سيما وان خطر تنامي التطرف والتهديدات االرهابية زادت بشكل 
ملحوظ يف اآلونة االخرية، مع انظام االالف من املقاتلني الغربيني )جلهم من دول اوربا( اىل التنظيمات 
املتطرفة اليت تقاتل يف سوريا والعراق، مما شكل هاجسا امنيا متثل بعودة هؤالء املقاتلني اىل بلدانهم 

وتنفيذ هجمات ارهابية داخل االحتاد االوربي.
من  املزيد  لتجاوز  املشرعني  امييام  املهمة  التحديات  احد  االقتصادي،  امللف  اخيير، شكل  جانب  من 
اخلسائر اليت عصفت بالدول االوربية عام 2008 وسببت انهيارات واسعة اجربت العديد من هذه 

البلدان على مراجعة بنيتها االقتصادية من جديد.
كما شكلت اخلالفات القائمة مع روسيا حول االزمة االوكرانية، سببا اخر يف تعثر االحتاد، بعد ان 
اثريت مسائل الطاقة والعقوبات املتبادلة بني الطرفني، االمر الذي ولد ردود افعال غاضبة دفعت 
اكثر جرأة يف  الذي طرح خيارات  اليمني املتطرف،  اللجوء حنو  بشرائح واسعة من االوربيني اىل 

معاجلة االزمات االوربية..

اثار الرئيس الرتكي )اردوغييان( الكثري من اخلالف واجلدل حول طبيعة 
حكمة وأهدافه وحتى تصرحياته، اليت غالبا ما توصف باحلادة والنارية، 
)الييداخييلييييية  سياسته  ومييعييارضييي  منتقديه  اىل  يوجهها  حييني  خييصييوصييا 
)تركيا اجلديدة( على حد وصفة، ووصف  لبناء  يتبعها  اليت  واخلارجية( 
احلزب الذي اسسه اردوغان )حزب العدالة والتنمية(، والذي احتل أكرب 
عدد من املقاعد الربملانية والبلدية، وساهم يف ايصال اردوغان اىل منصب 
رئاسة الوزراء ملدة 11 عام، ثم اىل منصب الرئيس )والذي يسعى لزيادة 
تقلده  بعد  العامة،  امانته  يرتك  ان  قبل  دستوريا(،  التنفيذية  صالحياته 
ملنصب رئيس اجلمهورية، واثار اردوغييان، مؤخرا، من خالل تصرحياته، 
بني  ال مساواة  أن  اكد “صراحة  ان  بعد  النسائية،  اجلمعيات  من  العديد 
النساء يف اجملتمع باألمومة،  واملييرأة، وأن دين اإلسييالم حدد دور  الرجل 
جاءت تصرحيات الرئيس الرتكي اإلسالمي أمام حشد كبري من النساء 
خالل قمة حول العدالة والنساء”، وأضاف أن “البعض يتفهم ذلك والبعض 
اآلخر ال، ال ميكنكم تفسري هذا األمر للمدافعات عن حقوق املرأة ألنهن 
ال يقبلن حتى فكرة األمومة”، وأوضح أنه ال ميكن معاملة الرجل واملرأة 
“طباعهن  وتييابييع  الييبييشييرييية”،  الطبيعة  ضييد  ذلييك  “ألن  نفسها  بالطريقة 
وعاداتهن وأجسادهن خمتلفة، ال ميكنكم وضع امرأة ترضع طفلها ورجل 

على قدم املساواة”.
وكثريا ما اثارت تصرحيات اردوغان، االنفعالية، حبسب مراقبني، ردود 
احلريات  يف  تدخال  كثريين  اعتربها  واليييت  الييداخييل،  يف  سلبية،  أفعال 
املعارضني،  اردوغييان جتاه  كثريون سياسية  انتقد  كما  للمواطن،  الفردية 
ومحلة االعتقاالت الواسعة اليت شنتها القوات األمنية ضد املتظاهرين، 
إضافة اىل محلة االعتقاالت والفصل اليت طالت من وصفهم باملتآمرين 
الييذي نشب بينه وبني رجل االعمال  على حكومة اردوغييان، أثر اخلييالف 
البارز )كولن( واملقيم يف الواليات املتحدة االمريكية، ومل ختتلف االنتقادات 
اإلقليمية  القضايا  من  العديد  يف  املتبعة  اخلارجية  سياسته  حول  كثريا 
والعاملية، ويرى العديد من احملللني، ان النجاحات االقتصادية اليت حققها 
اردوغان يف السنوات املاضية، واليت حققت له شعبية كبرية داخل تركيا، 
عرضه للتالشي مع تكرار األخطاء اخلارجية اليت قد تزيد من عزلة تركيا 

مع اجملتمع الدولي.  
على صعيد آخر انقسم الرأي العام الرتكي حبدة حيال القصر الرئاسي 
الرتكي “الذي بدئ بنائه حديثا يف غابات أنقرة ويضم ألف غرفة سيكلف 
املقبل”، مع نظرة  العام  بنهاية  مليار دوالر  أكثر من نصف  الدولة  خزينة 
االستبدادية  أردوغيييان  نزعة  على  عالمة  أنييه  على  إليه  املشروع  منتقدي 
املتزايدة بعد أكثر من عقد على تربعه على قمة السياسة الرتكية، ويسعى 
رجب طيب أردوغان إىل بناء ما وصفها “برتكيا اجلديدة”، وآخرون يصفون 
سريعا  خيتفي  بييدأ  دوليية  وبائسة،  مستقطبة  بأنها  زعامته  حتييت  تركيا 

أصدقاؤها يف الداخل واخلارج.

اردوغان.. الرئيس الرتكي 
الناجح يف اثارة الخالفات

كمال عبيد
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حقوق

يف  إييييران  سياسيات  تتعرض  مييا  غالبا 
جمال حقوق االنسان النتقادات متواصلة 
مييين قييبييل اليييغيييرب وامليينييظييمييات األممييييية، 
على  القيود  فييرض  جمييال  يف  خصوصا 
الصحفيني  واحيييتيييجييياز  االعيييييالم  حييرييية 
والييتييضييييييييق عييلييى اليينييشييطيياء وأصيييحييياب 
الييييراي، أضييافيية اىل محييليية االعييدامييات 
)اليت كان اخرها اعدام املواطنة رحيانة 
قبل  اكدت  أمين  بقتل رجل  اتهمت  اليت 
اعييدامييهييا انيييه حييياول اغييتييصييابييهييا(، اليييت 
وإيران،  الغرب  العالقة كثريا بني  وترت 
الييسيياعييييية ميينييذ تييولييي الييرئيييييس )حييسيين 
تغيري  املييياضيييي، اىل  الييعييام  روحيييانيييي(، 
العالقات،  وحتسني  عنها  الغرب  صييورة 
االقتصادية  العقوبات  رفييع  اىل  إضييافيية 
اليت اضرت كثريا باملستوى االقتصادي 

الداخلي.
يف سييييياق مييقييارب قييالييت وسييائييل إعييالم 
إيرانية إن احملكمة العليا اإليرانية منعت 
أمحدي  حممود  السابق  للرئيس  حليفا 
جنيياد من تولي منصب عييام ملييدة مخسة 
أعوام بسبب دوره يف عام 2009 يف وفاة 
ثييالثيية حمييتييجييني ميينيياهييضييني لييلييحييكييوميية، 
واستغل سعيد مرتضوي الذي منع أيضا 
من تولي أي منصب قضائي مدى احلياة 
للمساعدة  منصبه كمدع عام يف طهران 
يف القضاء على املعارضة عقب انتخابات 

خمتلف على نتيجتها يف عام 2009.
أصييدرتييه  حكما  العليا  احملكمة  وأقيييرت 
حمكمة أقل درجة يف العام املاضي واليت 
وجدت مرتضوي واثنني من نوابه مذنبني 
بكتابة تقارير زائفة وإصدار أوامر اعتقال 
نقلوا  الذين  احملتجني  قانونية حبق  غري 
كاهريزاك  إىل سجن  احلييني  ذلييك  عند 
سيء السمعة، ومشلت القضية حنو ثالثة 
رجال منهم ابن سياسي حمافظ شهري، 
وجرى تعذيبه حتى املوت يف السجن بعد 
على  حاشدة  احتجاجات  خالل  اعتقاله 

انتخابات عام 2009 حبسب رويرتز.
ميين جييانييب اخييير قييالييت عييائييليية صحفية 
أطلقت  طهران  السلطات يف  إن  إيرانية 
سراحها بكفالة بعد شهرين من اعتقاهلا 
ميين دون تييوجيييييه تييهييم لييكيين زوجييهييا وهييو 
إيراني حيمل اجلنسية األمريكية ويعمل 
بييوسييت ال  كييمييراسييل لصحيفة واشيينييطيين 
السلطات  وأطلقت  االعتقال،  قيد  يييزال 
اإليييرانييييية سيييراح جيانيه صيياحلييي وهي 
مراسلة صحيفة )ذا ناشونال( اإلماراتية 
الييييت تييصييدر بييالييلييغيية االجنييليييييزييية، وقييال 
الكشف عن امسه  قريب هلا طلب عدم 
من طهران “انها بصحة جيدة”، ومل يوفر 
أقاربها أي تفاصيل أخرى، وألقت أجهزة 
األمييين اإليييرانييييية الييقييبييض عييلييى صاحلي 
منزهلما  يف  رضائيان  جيسون  وزوجييهييا 

مصورة  على  القبض  وألقي  طهران،  يف 
وزوجها  أخرى  أمريكية  ايرانية  صحفية 
وقيييت الحيييق ومت  أفييييرج عنهما يف  لييكيين 
 38( رضائيان  ويعيش  هويتيهما،  حجب 
عييامييا( يف إيييييران ميينييذ عيييام 2008 وقييد 
دعت الواليات املتحدة اليت ال تتبادل مع 
إطالق  إىل  دبلوماسية  عالقات  طهران 
باجلنسية  إيييييران  تييعييرتف  وال  سييراحييه، 
املزدوجة ورفض الرئيس اإليراني كشف 
تفاصيل قضية رضائيان ردا على أسئلة 
الييواليييات  إىل  رحييلييتييه  خيييالل  صحفيني 
اجييتييميياعييات اجلمعية  املييتييحييدة حلييضييور 

العام لألمم املتحدة يف نيويورك مؤخرا.
وقييييال املييينيييدوب األمييريييكييي كيييييث هيياربيير 
بييكييلييمييتييه “هييينييياك تييقييارييير مييسييتييمييرة عن 
مضايقة حكومية لألقليات الدينية وإلقاء 
أو  اعتقاهلم  أو  صحفيني  على  القبض 
إيييران  وحييث  مييهييامييهييم”،  أداء  ميين  منعهم 
إذا  إطييالق سييراح جاسون رضايان  على 
التعبري”،  حبرية  التزامها  “إبييداء  أرادت 
اجلنسيتني  حيمل  الييذي  رضايان  ويعمل 
األمييريييكييييية واإليييرانييييية يف طييهييران منذ 
دبلوماسية  وليس هناك عالقات   ،2008
نائب  ماثيوز  مييارك  وعرب  الدولتني،  بني 
املييينيييدوب الييربيييطييانييي عييين الييقييلييق إزاء 
“الزيادة احلادة بأعداد اإلعدام يف إيران 

يف العام املاضي.

يف إيران.. انتهاكات يتجرعها 
الشعب على مضض 

تراجع حقوق اإلنسان وازدهار حقوق الحيوان
عالقة اإلنسان واحليوان عالقة موغلة بالقدم، تقوم على الطاعة واملنفعة، فقد سعى االنسان اىل 
تسخري تلك املخلوقات خلدمته اخلاصة واالستئناس بها كما يقول بعض اخلرباء يف هذا اجملال،  لذا 
فقد تطورت تلك العالقة حتى اصبحت بعض تلك احليوانات تعيش حياة الرتف والتدليل املفرط من 
قبل مالكيها، وخصوصا االليفة منها هذا باإلضافة اىل انها اليوم تتمتع  حبماية وحقوق قانونية، 
شرعت ألجل تنظيم العالقات بني اإلنسان واحليوان وحتفظ حقوقها باعتبارها شريك مهم يف هذه 

احلياة.
وحقوق احليوان كما تشري بعض املصادر هي فكرة تؤكد على أن لبعض، أو لكل احليوانات احلق يف 
امتالك حياتها اخلاصة، املبنية على االهتمام ومحايتها من التعذيب وسوء معاملة اإلنسان هلا، وكذلك 
محايتها من سوء استخدام اإلنسان هلا كحيوانات جتارب وغريها من االمور االخرى، ويقول بعضهم 
– رمبا على سبيل املزاح او اجلد- يف الوقت الذي تزدهر فيه حقوق احليوان، فإن حقوق االنسان 

يف تراجع مستمر، السيما يف الدول اليت تعاني تراجعا حلرية الرأي واحلريات املدنية وسواها!.
العديد من  من جانب اخر يرى بعض اخلرباء ان عالقة االنسان واحليوان اصبحت حمط اهتمام 
بعض  اليت قد ال ختلوا من  والتقارير اخلاصة  االخبار  بعض  نقل  اليت سعت اىل  االعييالم  وسائل 

الغرائب والعجائب.

ويف هذا الشأن فقد دشن يف سنغافورة فندق فخم حليوانات الرفقة يضم اجنحة مكيفة وخدمات 
“سبا” ووجبات طعام فاخرة. فندق “واغينغتون هوتيل” ميتد على مساحة 400 مرت مربع وقد اقيم يف 
منزل مشيد على الطراز االستعماري الربيطاني يف احلي الدبلوماسي يف سنغافورة. ويكلف النزول 
يف الفندق حواىل 271 دوالرا يف الليلة لثالثة كالب تتقاسم “اجلناح امللكي” الذي فيه جهاز تلفاز 

واسرة جلدية طبية ومشعدان.
والفندق مصمم خصوصا الستقبال الكالب اال انه يقبل اهلررة ايضا. وقالت مؤسسة الفندق إستيل 
تايلور يف بيان صحايف “اذا كنا نستحق االفضل باحلياة، أال يستحق اوفى صديق لنا ذلك ايضا؟” 
واضافت “ان حميب احليوانات يعتربون انه ينبغي توافر مكان ميكن ترك احليوانات فيه لتشعر فيه 

انها يف منزهلا”.
إال ان الفندق ليس فقط لالسرتخاء. فيمكن لي “النزالء” ان ميارسوا السباحة حبوض مصمم على شكل 

عظمة والرياضة يف احلديقة فضال عن اجهزة عدو داخلية عندما متطر خارجا.
 وميكن إلصحاب الكالب ان يقدموا هلا خدمات “سبا” مع قص الشعر وصبغه وتقليم االظافر والعناية 
بالبشرة. ويقرتح الفندق خدمات نقل بسيارات ليموزين. ويبلغ عدد سكان سنغافورة 5,5 ماليني نسمة 

ويعيش غالبيتهم يف ابراج سكنية عالية مع عائدات عالية للفرد الواحد. 

والقريبة  النفوس  اىل  احملببة  املفاهيم  من  الالعنف،  او  السلم  منطق 
انربى  فقد  والغموض،  التعقيد  من  خلوه  ورغييم  االنسانية،  الفطرة  اىل 
علماء ومفكرون للتنظري والبحث ملزيد من التعميق والتكريس يف النفوس 

والوجدان ثم السلوك العام، وان تكون له  مساحة واسعة يف احلياة. 
لذا جند أن معظم االحباث والنقاشات حول هذه القضية يتم توجيهها حنو 
اصحاب القرار واملتنفذين ومن بيدهم احلل والعقد يف اجملتمع والدولة، 
النخبة  ذلك مصيبون، الن  وهم يف  العاديني،  الناس  اىل  يوجه  ما  اكثر 
والطبقة احلاكمة هي القادرة على التأثري على الثقافة والسلوك العام، 
للتعامل  واآلمنة  املفضلة  الوسيلة  والوئام  السلم  يرون يف  الذين  فالناس 
فيما بينهم مبا متليه عليهم فطرتهم، ُيفاجأون احيانًا بتصرفات ومشاهد 
عنف غريبة من سياسيني ومتنفذين يف الدولة، فيهتّز جدار األمن والسلم 
تغيري سلوكه  على  أنه جمرب  بعضهم  اىل  عليه، وخيييال  يستندون  الييذي 
ومسايرة الوضع اجلديد والتخّلي عن حالة الوداعة والسلمية واخلوض 
مع اخلائضني لتحقيق ما يريد او على االقل احلصول على حقوقه، عندما 

تسود لغة القوة والعنف.
ان  الكثري  يتوقع  الييذي  )الدميقراطي(  العراق  وهييذا ما خُيشى عليه يف 
يتطور سياسيًا واجتماعيًا على أمل التطور االقتصادي واالزدهار املعيشي. 
ابناء عن اقتحام قوة مسلحة مدعومة من  رمبا ليس من اجلديد مساع 
والرئاسة  االدارة  يف  قسري  تغيري  بهدف  مؤسسة  او  ملبنى  معينة  جهة 
لصاحل اجلهة تلك، كما حصل يف حمافظة الديوانية مؤخرًا، على خلفية 
نزاع سياسي على منصب رئاسة جملس احملافظة بني كتلتني سياسيتني 

يف الربملان. 
املثقفون ويسعوا اىل  يّطلع عليها  ثقافة  ليس فقط  والالعنف  السلم  إن 
وكيان  عمق  يف  يضرب  نهج  هي  إمنييا  االجتماعي،  الواقع  يف  تكريسها 
االمن  يوفر  الذي  الدميقراطي  النظام  تنشد حقًا وصدقًا،  اليت  الدولة 

واالستقرار والتقدم للناس.
لذا فان الناس رمبا يكونوا حمبني للسلم واالستقرار، كما هو رغبة كل 
انسان سوي، لكن اذا كانت طريقة ادارة الناس من قبل بعض املتنفذين 
من النخبة السياسية احلاكمة تتسم بالعنف، ويروج ملقوالت مثل: “البد أن 
تأخذ حقك بالقوة”، و “إن مل تكن ذئبًا أكلت الذئاب”، وغريها من املقوالت 
الشائعة، فان الناس سيجدون انفسهم امام خيار صعب، سيما ان العراق 
دموية،  ليس من مجاعات وعصابات  ورهيبًا  داهمًا  يواجه خطرًا  الذي 
إمنا من فكر دموي وتفكريي، حباجة اليوم اكثر من أي وقت آخر، اىل 
قاعدة رصينة من االمن واالستقرار يستند اليها ليستشعر الثقة بالنفس 

وباملسؤول عنه أمنيًا وسياسيًا وادرايًا.
مما جيعله مطمئنًا على ما خيلفه وراء ظهره عندما يتوجه لقتال االعداء، 
و ارضه  يهدد كرامته  الييذي  واحيييدًا ال غييري، هو  عييدوًا  امامه  وأن جيد 

وثرواته.

منطق العنف وحقوق 
الجماهري



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

7
www.annabaa.org العدد السابع - كانون األول 2014 - صفر 1436
حقوق

 تييوفييري احلييميياييية لييلييحييقييوق واحليييرييييات 
الفردية لبين اإلنسان الشك انه يستند 
أن  دائييم إىل  اإلنييسييان بشكل  تطلع  إىل 
حييا حياة سعيدة تتميز باحرتام ومحاية 
كرامته وآدميته، ويف إنكار هذه احلقوق 
واحليييرييييات مييين املييخيياطيير ميييا ال حيمد 
عقباه فهو جيعل من اإلنسان حمطمًا من 
لشيوع االضطراب  ويكون سببًا  الداخل 
دافييعييًا  ويييكييون  والييسييييياسييي،  االجتماعي 
أساسيًا للعنف والصراع على الصعيدين 
الداخلي والدولي، هلذا السبب حرصت 
أن  على  السمحاء  اإلسالمية  الشريعة 
تييضييع احليييقيييوق واحلييييريييييات األسيياسييييية 
التمسك  وتؤكد ضرورة  املسلم  للمجتمع 
بها حتى لغري املسلمني  بها واالعييرتاف 
املدينة  وثيقة  ذلييك  على  مثال  واصيييدق 

اليت وضعها النيب األكرم )ص(.
على الصعيد الدولي يعكس ميثاق األمم 
يف)26/حزيران/1945(  املوقع  املتحدة 
بييشييكييل جيييليييّي أهييمييييية حيييقيييوق اإلنيييسيييان 
الييعييمييل على  وحييرييياتييه األسيياسييييية، وان 
الدولي  العمل  غاية  وصيانتها  تعزيزها 
املشرتك، وهو ما ورد يف ديباجة امليثاق 
على  التأكيد  مت  فقد  املختلفة،  وميييواده 
محيياييية األجيييييال الييقييادميية ميين عييذابييات 
إنكارها  ميكن  ال  أهمية  ميثل  احليييرب 
وتيييرسيييييييخ اإلمييييييييان حبيييقيييوق اإلنيييسيييان 

األساسية وكرامة وقيمة النفس البشرية 
واحلقوق املتساوية للرجال والنساء.

وتعد احلرية يف اعتناق الدين والعقيدة 
الفرد  اليت حيتاجها  احلريات  أهم  من 
وان يييتييم االعيييييرتاف ليييه بييهييا التييصيياهلييا 
بيياجلييوانييب الييروحييييية وإشييبيياعييهييا ميثل 
أهييمييييية لييكييل األفيييييراد، بييل تييعييد احلييرييية 
وجتسيدًا  الفرد  لكيان  تأكيدًا  الدينية 
إلرادته الذاتية جتاه اجملتمع الذي يعيش 
فيه، فلكل إنسان احلق يف اعتناق دين أو 
مذهب معني وان يتبع تعاليمه دون تدخل 
أو قسر وإكراه من أي سلطة أو شخص 
االعييتييقيياد  هيييذا  ميين  االنييتييقيياص  لتجنب 
أو تلك الييعييقيييييدة، بييل ميين حييق اإلنييسييان 
احليييقيييوق يف صيييورة  تييلييك  ان مييييييارس 
وله  معينة،  وطييقييوس  وشعائر  عييبييادات 
واملكان  الزمان  اختيار  كامل احلرية يف 
امليينيياسييبييني ألدائيييهيييا ميينييفييردًا أو بييصييورة 
حرية  تعين  الدينية  واحلرية  مجاعات، 
بأعمال  اإلتيييييان  وقييدرتييه على  اإلنييسييان 
بشرط  وعقائدي  ديين  طابع  هلا  معينة 
بيياآلخييرييين  اإلضيييييرار  إىل  تييييؤدي  ال  أن 
وحرياتهم،  حقوقهم  على  االعييتييداء  أو 
من  تعد  السمحاء  اإلسالمية  والشريعة 
بييواكييري الييشييرائييع اليييت اعييرتفييت حبرية 
ِإْكييييييَراَه يِف  الييعييقيييييدة بييقييولييه تييعيياىل “ ال 

يِن”البقرة256.  الدِّ

اجملتمع  يف  احلاكمة  السلطة  على  كما 
أن تييفييتييح الييبيياب واسيييعيييًا أمييييام األفييييراد 
ومبا  يعتقدون  ما  ذاتهم يف  ليعربوا عن 
يييفييكييرون، وسييتييكييون الييعييالقيية بييني الفرد 
والييسييلييطيية تييبييادلييييية حيييييث يييسييعييى األول 
باحلقوق  لييه  االعييييرتاف  يييرسييخ  أن  إىل 
واحلريات الدينية وكفالة ممارستها أما 
تهدف إىل ترسيخ  العامة فهي  السلطة 
واجباتها  ومن  اجملتمع  يف  العام  النظام 
تنظيم احلريات الفردية دينية أو غريها 
احلقوق  مجيع  ممارسة  تتم  ان  لضمان 
واحلريات يف إطار قانوني منظم وال يتم 
السلطة  ان  والثابت  اآلخرين،  مضايقة 
تنفيذية  أو  تشريعية  كانت  سواء  العامة 
تييتييكييون ميين جمييمييوعيية ميين األفييييراد وهييم 
معينة  ومذاهب  أديانًا  يعتنقون  بدورهم 
اكيد على  األميير سينعكس بشكل  وهييذا 
قوانني  وما يصدر عنهم من  تصرفاتهم 
الذي  وقيييرارات إجيييابييًا أو سلبًا، األميير 
يييفييضييي إىل مييسيياحيية ميين الييتييصييادم أو 
التوافق بني الفرد والسلطة، هلذا أسهب 
رجال الفقه القانوني يف إجياد ضمانات 
قانونية )دستورية أو تشريعية( وقضائية 
باحلقوق  االعيييرتاف هلم  لييإفييراد  تكفل 
الدينية منها  الفردية السيما  واحلريات 
وعيييييالوة عييلييى ذليييك تييضييميين ممييارسييتييهييا 

والتمتع بها.

الحماية الدولية لحرية 
ممارسة الشعائر الحسينية

ملاذا تعتقل النساء يف البحرين؟
البحرين، ومّثل عالمة فارقة  يوما اسود يف  الثاني/ نوفمرب 2014”  يوم األربعاء” 12 تشرين   كان 
يف مسرية الصراع السلمي الذي ختوضه املعارضة الشعبية البحرينية يف مواجهة النظام السياسي 
الوراثي، ففي تلك األربعاء أقدمت األجهزة البحرينية على اعتقال 15 سيدة وهي احلصيلة األكرب 
منذ اندالع املواجهات بني اجلانبني قبل أكثر من ثالثة أعييوام. وبهذا يرتفع عدد النسوة املعتقالت 
يف البحرين على خلفيات سياسية اىل حنو 20 سيدة مت احلكم على مخس منهن بالسجن لفرتات 

متفاوتة. 
وقد نشرت مواقع الكرتونية حبرينية مقربة من احلراك السلمي للثورة البحرينية أمساء عدد من 
املعتقالت البحرينيات وجاءت هذه االعتقاالت يف حماولة للحد من احلملة اليت نظمتها املعارضة 
البحرينية ملقاطعة االنتخابات النيابية اليت جرت السبت، وقد أثبت الشيعة يف البحرين أنهم فعال 
قوة مؤثرة وفاعلة يف الساحة البحرينية، ففيما أقرت السلطات البحرينية بتدني نسبة اإلقبال على 
صناديق االنتخابات وقدرتها بنحو 50% قالت مصادر مقربة من احلراك الشعيب إن حجم اإلقبال 

على االنتخابات كان اقل من %30.
منذ انطالق املعارضة البحرينية يف 2011 كان للمرأة دور فاعل فيها، وتعرض العشرات من النسوة 
البحرينية،  للسلطات  حبرج  احلضور  هذا  وتسبب  واملييوت  التعذيب  واىل  واالعتقال  التوقيف  اىل 

باستخدام  االفييراط  ومنها  االحتجاجات  هذه  إلسكات  االساليب  شتى  استخدمت  وأنها  خصوصا 
الغازات املسيلة للدموع وسالح الشوزن دون جدوى، ويأتي اعتقال النساء كمحاولة جديدة إلسكات 
االحتجاجات السيما وان املعلومات املتوفر لدى “مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات” تفيد بأن 
السلطات البحرينية قد استخدمت النساء ذريعة للضغط على ذويهن املعارضني إلجبارهم على تسليم 

أنفسهم للسطات.
لذلك يتعني على اجملتمع الدولي اليوم أن يدين بشدة اعتقال النساء يف البحرين على خلفيات سياسية 
وان جيرب السلطات البحرينية على االمتثال للقوانني واألعراف الدولية اليت حتض على صيانة حقوق 
اإلنسان. لقد حان الوقت لفرض عقوبات على النظام البحريين أقسى من تلك اليت فرضها الغرب 
وأمريكا على أنظمة أخرى فعلت اقل مما فعل ذلك النظام. ومثلما اضطلع اجملتمع الدولي بدور مؤثر 
يف أزمات مصر وتونس وليبيا وسورية فإنه ملزم أيضا بلعب الدور نفسه يف البحرين، وأن ال يرتك 
األمور تتفاقم أكثر السيما وان االحتجاجات يف البحرين مطلبية ويقودها أناس أثبتوا عقالنيتهم، 
ميكن التحاور معهم والتوصل إىل نتائج مقبولة. والبد أن ينظر اجملتمع الدولي إىل نسبة املشاركة 
املتدنية يف االنتخابات العامة البحرينية اليت جرت السبت بتفحص ألنها أعطت دالالت واضحة على 

أن النظام السياسي البحريين ال حيظى بتأييد واسع من قبل اجملتمع.

 حيتم علينا مبدأ نصرة املظلوم ورفض الظلم والدفاع عن حقوق اإلنسان 
وإستشعارًا املسؤولية الشرعية واألخالقية، إخضاع احلكم الذي أصدرته 
/15 بتأريخ  السعودية  العربية  باململكة  الرياض  يف  اجلزائية  احملكمة 
الشيخ منر  العالمة اجملاهد  تعزيرًا” حبق  “القتل  تشرين األول /2014 
باقر آل منر للتحليل العلمي الدقيق، إستنادًا لألسس املعرفية املوضوعية 
بغية تقديم إسهام منهجي يقرتب من تكوين نسق فكري لعملية تشخيص 
جمافاته  ومييدى  السعودي  اجلنائي  النظام  يكتنف  الييذي  البنيوي  اخللل 
السعودية  السلطات  تدعي  الييذي  اإلسالمي  اجلنائي  التشريع  لقواعد 
بتبنيه، ملعرفة ما إذا كان تنطبق عليه املعايري الشرعية من جهة ومعايري 

العدالة اجلنائية الدولية من جهة أخرى.
وحني تتغلب اإلعتبارات السياسية على املعايري القانونية السائدة يف أية 
دولة وعندما تتحكم أحقاد القابضني على السلطة ونزواتهم وإحنرافاتهم 
العقائدية بالنظم اجلنائية فإن اهلوة ستكون شاسعة بني النصوص املثالية 

وبني تطبيقاتها املوغلة يف حضيض اإلستبداد والتعسف.
فعلى الرغم من أن املادة الثالثة من نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي 
الصادر باملرسوم امللكي رقم 39 لسنة 1992 تنص على ما يأتي: )ال جيوز 
توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إال على أمر حمظور ومعاقب عليه 
قالوا  وغييريه ممن  النمر  الشيخ  مع  ما حصل  أن  إال  نظامًا(،  أو  شرعًا 
إعتقلت  فقد  القاعدة،  هييذه  كييان خييالف  احلييق عند سلطان جائر  كلمة 
األجهزة القمعية السعودية الشيخ النمر بعد إطالقها النار عليه وإصابته 
بتأريخ 8/متوز/2012 عن أنشطة غري حمظورة حتى يف قوانينهم اليت 
يستندون إليها يف ممارسة أعادت إىل األذهان ما كانت تشهده دهاليز 
حكام القرون الوسطى من إضطهاد لكل من حيمل فكرًا مغايرًا، فالشيخ 
الييرصيياص( مل  أزيييز  أقييوى من  الكلمة  )زئييري  القائل  احملكوم عليه وهييو 
إذ أن  الوضعية  القوانني  يرتكب فعاًل جمرمًا يف الشرائع اإلهلية أو يف 
كل ما صدر عنه قول كلمة احلرية واإلصالح والعدل من موقعه كزعيم 
كانت  فقد  السعودية،  سكان  من   %20 اليت متثل  الشيعية  للطائفة  بارز 
والسماح  الشيعة  املواطنني  الطائفي ضد  التمييز  إلغاء  تعدو  ال  مطالبه 
ببناء املقامات الدينية يف البقيع وكفالة احلد األدنى من احلقوق املدنية 
والسياسية وكل هذه املطالبات وما يتصل بها من تنظري وتأصيل يندرج 
ضمن ممارسة حرية التعبري عن الرأي، فاملطالبة باحلق ال تعين اإلساءة 

وهذا ما ال متيز بينه أدبيات السلطة الوهابية.
فالنشاط الوحيد الذي صدر عن الشيخ احملكوم هو النشاط القولي تعبريًا 
عن حرية الرأي. ومن أيسر األدلة على عدم إرتكابه نشاطًا حمظورًا هو 
ختبط األجهزة األمنية السعودية وإرتباكها يف جمال لصق التهم بالشيخ 
املظلوم، فاملتعارف يف اآلليات اجلنائية أن التهمة تكون حمددة وواضحة 

حياط بها املتهم علمًا. 

الحكم بإعدام الشيخ 
النمر يف ميزان العدالة

د. عالء إبراهيم الحسيني

عباس سرحان
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اقتصاد وتنمية  

يبدو ان قدر سوريا ان ال تقتصر معاناتها 
على مشاكل احلرب االهلية )بعد احداث 
املسلحة  اجملاميع  ومتكن   ،)2011 عييام 
والتنظيمات املتطرفة من السيطرة على 
مساحات واسعة من اراضيها، والظروف 
االنييسييانييييية الييصييعييبيية الييييت يييعييانييي منها 
اكثر  قتل  ان  بعد  الييسييوريييون  املييواطيينييون 
من 100 الف انسان، وشرد اكثر من 5 
مليون انسان يف الداخل واخلارج، وامنا 
يضاف اىل حجم هذه املعاناة، االقتصاد 
الييسييوري، الييذي بييات على احملييك، فقد 
انهكت احلرب احلكومة السورية والنظام 
واجربتها  اعتمدته،  الييذي  االقييتييصييادي 
عليها  املفروضة  االقتصادية  العقوبات 
من  اختيياذ حزمة  عييام 2011، اىل  منذ 

االجراءات التقشفية.   
“خبز  الدولة  من  املدعوم  اخلبز  ويعترب 
الفقري”، ال سيما ان انواع اخلبز االخرى 
اليت يطلق عليها اسم “اخلبز السياحي” 
او اليت ال يستخدم فيها الطحني املدعوم 
جنوني  بشكل  اسييعييارهييا  ارتفعت  كييانييت 
ارتفاع  مبييوازاة  املاضية  السنوات  خالل 
اسعار كل املواد الغذائية االخرى، وكشف 
عن  لإحصاء  املركزي  السوري  املكتب 
 173 الييبييالد  يف  التضخم  نسبة  وصيييول 
يف املئة منذ تفجر األزمة 2011. وبلغت 

األغييذييية حنو  أسعار  يف  التضخم  نسبة 
107 يف املئة، واخلبز واحلبوب 115 يف 
املئة، وحنو مئة يف املئة يف أسعار اللحوم 
والفواكه والبقول واخلضار، كما ارتفعت 
الوقود  وأنيييواع  والييغيياز  “الكهرباء  أسعار 
األخرى” بنحو 118 يف املئة خالل العام 
النقل  كلفة  ارتييفييعييت  حييني  امليياضييي، يف 
بنحو 105 يف املئة، حبسب أرقام املكتب.

 اىل ذلك اعادت احلرب اليت تشهدها 
سيييورييييا ميينييذ حنيييو اربييييع سييينيييوات عجلة 
كان  بعدما  الييوراء  اىل  االقتصاد عقودا 
الييسييابييق على  اقييتييصييادهييا يف  يييصيينييف 
انييه واعييد، حبسب ما يييرى خييرباء باتوا 
يييشييكييكييون يف قييييدرة هيييذا الييقييطيياع على 
التعايف، وتشري ارقام االمم املتحدة اىل 
تراجعت  الييبييالد  وواردات  صيييادرات  ان 

باكثر من 90 يف املئة.
بيييدوره قييال وزييير السياحة الييسييوري إن 
حكومة بالده تأمل يف جذب استثمارات 
السياحي وذلك رغم  القطاع  أجنبية يف 
احلرب الدائرة منذ ثالث سنوات ودمر 
عديدة  أثييرييية  مييواقييع  واليينييهييب  القصف 
ومتاحف كانت تضم كنوزا ترجع آلالف 
أشييور  إمييرباطييوريييات  ميين حقب  السنني 
اىل  والعثمانيني،  واألمييويييني  وبيزنطة 
ذلك وبعد مرور ثالث سنوات على بدء 

الصراع يف سوريا يريد بعض املصدرين 
الذين انتقلوا إىل البلدان اجملاورة هربا 
وال  اآلن،  بلدهم  إىل  العودة  العنف  من 
يييتييجيياوز حييجييم االنييتيياج يف سييوريييا اآلن 
جزءا يسريا مما كان عليه قبل الصراع 
الرئيس  الذي حققته قوات  التقدم  لكن 
املسلحة  املعارضة  قتال  بشار األسد يف 
الوضع  األخيييري حسن  الييعييام  مييدى  على 
األميييييين يف بييعييض املييينييياطيييق ألصييحيياب 
امليييشيييروعيييات وكيييانيييت صيينيياعيية املييالبييس 
الصراع  قبل  تولد  الغذائية  والصناعات 
اجليييانيييب االكييييرب مييين نييشيياط الييتييصييدييير 
اليييت  الييعييقييوبييات  تنطبق  وال  اليييسيييوري، 
والييواليييات  االوروبييييي  االحتييياد  يفرضها 
املتحدة وبلدان اخرى على حكومة االسد 
على الغذاء لكن جتميد املعامالت املالية 
الدولية عوق إىل حد بعيد قدرة سوريا 
على عقد صفقات استرياد لسلع حيوية 

مثل دقيق القمح واألرز والسكر.
الصناعات  قييطيياع  ييييأن  الييسييواح  وأفيييياد 
الغذائية ينتج اآلن حنو 15 يف املئة مما 
كان ينتجه قبل احلرب، ومن يتمكنون من 
التمويل  مشاكل  على  يتغلبون  التصدير 
النقل اليت قد تنشأ اعتمادا  وصعوبات 
أمد  منذ  راسخة  جتارية  عالقات  على 

بعيد.

سوريا... 
الدمار والعنف يعيد االقتصاد 

عقودا اىل الوراء

الذهب األخضر.. بني تدهور الرتبة والتنمية املستدامة
يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسة يف العديد من دول العامل، وذلك الرتباطه املباشر يف 
واملؤسسات  اجلهات  من  العديد  اولويات  من  القطاع  بهذا  االهتمام  اصبح  فقد  لذا  العامة  احلياة 
الدولية، خصوصا وان التقارير والدراسات العلمية تشري اىل ان القطاع الزراعي اليوم يعاني الكثري 
من املشكالت اخلطرية وألسباب خمتلفة منها اإلهمال واتساع رقعة املخاطر البيئية وتغريات املناخ 
ر التنبؤات بزيادة منو السكان يف املناطق اليت تعتمد اعتمادًا  وازدياد معدالت النمو السكاني حيث تقدِّ
كبريًا على قطاع الزارعة )احملاصيل والثروة احليوانية والغابات ومصايد األمساك( واليت ستحدث 

بها معدالت مرتفعة النعدام األمن الغذائي.
يضاف اىل ذلك املشكالت السياسية واملنافسة على املوارد الطبيعية، مثل األرض واملياه واحمليطات 
اليت تزداد حدة، والزراعة وكما تشري املصادر هي عملية إنتاج الغذاء، العلف واأللياف وسلع أخرى 

عن طريق الرتبية النظامية للنبات واحليوان.
حيث أصبحت مهنة الزراعة من اإلعمال غري املرغوبة واحملفوفة باخلطر، لعدة أسباب أبرزها حتول 
معظم البلدان إىل دول صناعية، كما ان تزايد الكوارث الطبيعة من شأنها ان حتد من اجنذاب الناس 

للعمل يف املزارع، وما يزيد املشكلة تعقيدًا هو استنزاف خمزون العمالة الزراعية احملتملة.
ولقد تأثرت الزراعة كغريها من النشاطات األخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت يف نفس الوقت 

بتكاليف  غذائية  مواد  بإنتاج  مطالبا  الزراعة  قطاع  فأصبح  واالقتصادية  السياسية  القيود  لبعض 
األرض  وسييالميية  البيئة،  على  باحلفاظ  املتعلقة  االعييتييبييارات  مييراعيياة  الييوقييت  نفس  ويف  منخفضة، 

واحليوانات وصحة املستهلك.
لذا يرى اغلب اخلرباء بهذا الشأن أن صعود أسعار السلع الغذائية على مستوى العامل، أشعل موجة 
إقبال كبرية يف بعض دول على االستثمار يف قطاع الزراعة، لكن رمبا تكون السوق قد بلغت ذروتها 
مع اخلوف من تراجع املستثمرين بسبب األزمة االئتمانية العاملية وارتفاع أسعار مستلزمات اإلنتاج 
الذي جيعل بعض املزارع ال حتقق رحبا، وهذا مؤشر خطري جدا السيما ان العامل حيتاج لزيادة بنسبة 
70 يف املئة من انتاج الغذاء حبلول عام 2050 لتلبية الطلب، أذن كيف ستكون هناك امدادات غذائية 
عاملية تكفي اجلميع خاصة اذا استمر تفاقم هذه االزمة يف ظل تزايد السكان ليصل عددهم اىل 
تسعة مليارات نسمة يف منتصف القرن؟، وهذا يدق ناقوس اخلطر و ينذر بانهيار العامل املتحضر 

ورمبا تشهد املعمورة حروب من نوع جديد يف املستقبل القريب.
يف املقابل تسعى بعض دول العامل ملكافحة اجلوع العاملي وحتقيق األمن الغذائي مع الرتكيز على صغار 
املزارعني، وخاصة النساء. كما أنها تدعم الدول الشريكة يف تطوير قطاعاتها الزراعية لتحفيز النمو 

االقتصادي الذي يزيد املداخيل ويقلص اجلوع والفقر وسوء التغذية.

العاملية،  والتحديات  املشكالت  أهم  من  اليوم  تعد  الغذائي  األميين  قضية 
خصوصا مع تنامي واستمرار اخلالفات واألزمات السياسية واالقتصادية 
والبيئية املتفاقمة اليت يشهدها العامل، يضاف اىل ذلك ازدياد مساحات 
األرض املتعرضة للجفاف والتجريف والتزايد املستمر يف عدد السكان، 
اليت كانت سببا يف تفاقم مشكلة اجلوع وارتفاع معدالت الفقر يف العديد 
بعض  يقول  كما  الييثييروات  توزيع  سييوء  بسبب  ازدادت  واليييت  اليييدول،  من 

اخلرباء.
مليون  ومائة  مليار  من  أكثر  التقارير  بعض  تشري  وكما  اليوم  عاملنا  ويف 
أيضا سبعة ماليني طفل يف  التغذية، وهناك  يعانون اجلوع وسوء  نسمة 
العامل ميوتون سنوًيا بسبب اجلوع، أي 17 ألف طفل يف اليوم، مبا معّدله 
طفل واحد كل مخس ثوان. وحيدث أن يصبح األمن الغذائي غري مكفوال 
وعلى األخص يف البالد الفقرية املعتمدة على األمطار يف إنتاج حماصيل 
غذائها وغذاء املاشية لديها عندما يقل املطر ويعم اجلفاف، فال تستطيع 
فيها  حتييدث  االسييتييرياد.  من  الفقر  بسبب  عاجزة  وتكون  سكانها  تغذية 
جماعات تؤدي حبياة مئات االلوف من الناس ورمبا املاليني، وختلف أناسا 

ضعفاء بسبب تعرضهم خالل فرتة من حياتهم بعواقب قلة الغذاء.
مشكلة  األسييعييار  احليييادة يف  التقلبات  أو  األسييعييار  تقلبات  أصبحت  وقييد 
املعلومات  نقص  إىل  املشكلة  هذه  وتعود  األخييرية.  السنوات  يف  متنامية 
العاملية حمدودة.  اإلمييدادات  تعترب  الغذاء خاصة عندما  حول خمزونات 
نظام  بإنشاء  العشرين  اليييدول  جمموعة  قامت  املشكلة،  تلك  وملواجهة 
معلومات األسواق الزراعية إلعطاء أسواق األغذية الزراعية فرصة لتبادل 
املعلومات وحتسني املعلومات والبيانات حول الغذاء. فقد أعلنت الواليات 
املتحدة واهلند التوصل اىل حل خالفهما بشان الدعم املالي الذي تقدمه 
اهلند ملنتجيها الزراعيني وكان يعرقل اتفاقا جتاريا تارخييا ملنظمة التجارة 

العاملية ابرم يف بالي يف كانون االول/ديسمرب 2013. 
الربامج  بأمن  متس  لن  العاملية  التجارة  منظمة  ان  على  البلدان  واتفق 
املوضوع  هذا  دائييم حول  اىل حل  التوصل  يتم  ان  “اىل  اهلندية  الغذائية 
“اجمللس  ان  اهلندي  الوزير  وقييال  االمييريكييي.  البيان  اوضييح  كما  وتبنيه”، 
العام ملنظمة التجارة العاملية سيتسلم اقرتاح اهلند الذي سيحظى بدعم 
الواليات املتحدة”. وقد مت حبث هذه املسالة بني الرئيس االمريكي باراك 
اوباما ورئيس الوزراء اهلندي ناريندرا مودي اثناء زيارة هذا االخري اىل 

واشنطن مؤخرا.
ويعد تشكيل احتياطات غذائية مدعومة لصاحل الفقراء خمالفة لقوانني 
الواليات  بقيادة  الغربية  الييدول  بعض  وختشى  العاملية.  التجارة  منظمة 
املتحدة، ان تصل هذه االحتياطات اىل االسواق مما يشكل خمالفة قواعد 
التجارة. لكن اهلند فاجأت شركاءها يف متوز/يوليو برفضها التوقيع عليه. 
واعلنت اهلند يف ذلك الوقت انها تريد التفاوض على الفور بشان بند يتعلق 

بسيادتها الغذائية ال ان تنتظر العام 2017 كما تقرر يف بالي. 

انعدام األمن الغذائي..
موت بطيء للفقراء
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اقتصاد وتنمية 

الييكييوارث املييالييييية واالقييتييصييادييية الكبرية 
اليت يشهدها العامل بني احلني واالخر، 
مفاصل  كييل  على  بظالهلا  تلقي  التيييزال 
وتأثريات  تداعيات  سببت  فقد  احلياة، 
االزمييييية الييعيياملييييية بيييإفيييالس الييكييثييري من 
اليييشيييركيييات وامليييؤسيييسيييات االقييتييصييادييية 
الييعييمييالقيية، تييهييدد الييكييثييري ميين اصييحيياب 
اجملالت  خمتلف  يف  والعمال  الوظائف 

واملهن كما يقول بعض املراقبني. 
فيمار املتخصصون بهذا الشأن ان الكثري 
احلكومات واملؤسسات والشركات تواجه 
واملصاعب  التحديات  ميين  مجلة  اليييييوم 
املتعلقة، بأمور التوظيف وقضايا االجور 
وامليييرتيييبيييات املييتييفيياوتيية بيييني املييسييتييويييات 
اإلدارية، واليت اسهمت وحبسب البعض 
يصعب  كييبييرية  طبقية  فييييوارق  حبييييدوث 
معاجلتها، وهو ما قد ترتتب عليه العديد 
من املشاكل االضايف اليت قد تدفع بعض 
أرباب األعمال اىل تقليل اجور العاملني 
او تسريح املزيد منهم من اجل معاجلة 

تلك االمور. 
ميين جانب اخيير يييرى بعض اخليييرباء ان 
الناجحة،  واملؤسسات  الشركات  بعض 
وعييلييى اليييرغيييم مييين تييأثييرهييا بييتييداعيييييات 
االزميييية املييالييييية قييد عييمييدت اىل اختيياذ 
سييييياسييات واجيييييييراءات وخييطييط ادارييييية 
او  العاملني  اجيييور  رفييع  ومنها  جييديييدة، 

واملالية،  املعنوية  احلوافز  بعض  تقديم 
اليييييت كيييانيييت سييبييبييا يف زيييييييادة االنيييتييياج 
السياق  ارباح اضافية. يف هذا  وحتقيق 
الواليات  يف  املوظفني  الشباب  ثلث  يعد 
املتحدة تقريبا من ذوي املؤهالت الزائدة 
امليييطيييليييوب يف وظيييائيييفيييهيييم، حبسب  عييين 
الفدرالي.  االحتياطي  عن  تقرير صادر 
وحبسب هييذه الييدراسيية، أكييد 28 % من 
شهادات  واحلائزين  املوظفني  الشباب 
بعد دراسات دامت سنتني أو ثالث أنهم 
املطلوب  عيين  زائيييدة  مبييؤهييالت  يتمتعون 
ثلث  أن  األرقييام  وأظهرت  وظائفهم.  يف 
يعملون يف قطاعات على  الشباب فقط 

صلة بدراساتهم.
 80 حييوالييي  صينية  شركة  أنفقت  فيما 
أييييام  مييليييييون دوالر عييلييى مييييدى عييشييرة 
لقضاء  موظفيها  ميين  ألييف   15 حلييوالييي 
عطلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
السياحة  دائييييرة  أوضييحييت  مييا  حبييسييب 
دبي  وكانت  دبي.  التجاري يف  والتسويق 
وفد  أكرب  أيام  ملدة عشرة  استقبلت  قد 
يضم  الصينية  اجليينييسييييية  ميين  سييييياحييي 
يييقييارب 15  الييشييركيية وعييددهييم  موظفي 
ألييف شييخييص. وسييافيير هيييؤالء على منت 
77 رحلة طريان انطلقت من العديد من 
خدمتهم  يف  كييان  فيما  الصينية،  املييدن 
أكثر من 40 فندقًا يف دبي، إضافة إىل 

إقامتهم  خالل  النقل  حافالت  عشرات 
يف اإلمارة. من جهة اخرى قدمت خدمة 
التواصل املهين “لينكد إن” اليت مل تدفع 
أجورا كافية ملوظفيها يف مقابل ساعات 
عملهم اإلضافية حواىل 6 ماليني دوالر 
أبرم  اتفاق  مبوجب  املسألة،  هييذه  حلل 
يف وقت سابق. ويشمل هذا املبلغ أتعابا 
وتييعييويييضييات  دوالر  ميياليييني   3,3 بقيمة 
بقيمة 2,5 مليون دوالر ملوظفني سابقني 
كاليفورنيا  يف  إن”  “لينكد  مييكيياتييب  يف 
وإلييييينييوي ونييرباسييكييا ونيييييويييورك، حبسب 

وزارة العمل االمريكية.
الييعييمييل أن  وكييشييف حمييقييقييون ميين وزارة 
تسجل مجيع  املهين مل  التواصل  خدمة 
تدفع  ومل  املوظفني  بعض  عمل  ساعات 
اجملموعة  وأقييرت  ينبغي.  كما  أجييورهييم 
تكن  مل  أنييهييا  إذ  الييقييانييون  انتهكت  بأنها 
أعمال  إلدارة  الييالزميية  بييياألدوات  تتمتع 
العمل  دوامييات  بعض موظفيها وتسجيل 
وفييق األصيييول. وكشفت أنها بييدأت حتل 
هذه املسألة وتنظم األوضاع قبل أن تفتح 
وزارة العمل حتقيقا يف هذا اخلصوص. 
وصرحت “لينكد إن” يف بيان أنها بذلت 
ما يف وسعها ليحصل كل موظف متأثر 
بهذه املسألة على األجر الذي يستحقه، 
امجع  العامل  يف  الوظائف  تبدو  وهكذا 

أشبه بصناعة اقتصادية حبتة.

عالم الوظائف..
 صناعة اقتصادية 

الطاقة املتجددة .. بديل مستدام من روح الطبيعة
 اصبح االعتماد على الطاقة البديلة من الضروريات امللحة للعديد من دول، اليت سعت ويف ظل ما 
إلنتاج  متنوعة  اعتماد مصادر  اىل  متفاقمة،  واقتصادية  بيئية  ومشكالت  ازمات  من  العامل  يشهده 
يقول  كما  املتجددة  الطاقات  وتطوير مشاريع  دعم  وذلك من خالل  مؤثرة  الرخيصة وغري  الطاقة 

بعض اخلرباء.
البديلة وكما تشري بعض املصادر هو مصطلح يستعمل للداللة على بعض مصادر الطاقة  والطاقة 
البديلة للوقود األحفوري. يدل املصطلح عموًما على مصادر طاقة غري تقليدية ذات ضرر قليل على 
البيئة. تستعملها بعض املصادر كمرادف ملصطلح الطاقة املتجددة. اليت حتوي العديد من املزايا ومنها 
ان اغلب مصادر انتاجها تكون جمانية كاالعتماد على )الشمس والرياح وغريها من املصادر االخرى(، 

وهي ايضا ال تتأثر بارتفاع أسعار احملروقات العاملية، ال تتأثر باهلدر.
ويف هذا الشأن فقد افتتحت بريطانيا رمسيا أكرب مزرعة رياح حبرية يف العامل تستطيع توليد طاقة 
البالد. وافتتح رئيس  كهربائية تكفي احتياجات نصف مليون منزل وتقع قبالة ساحل جنوب شرق 
الوزراء الربيطاني ديفيد كامريون مشروع لندن أري بطاقة 630 ميجاوات الذي طورته شركات إي.أون 
بريطانيا  وتعول  التوربينات.  من مجيع  كهربائية  طاقة  أول  وأنتج  بأبوظيب  ومصدر  إنرجي  ودونييج 
لتوليد  وتهدف  الكربونية  االنبعاثات  على خفض  ملساعدتها  البحرية  الرياح  مزارع  تكنولوجيا  على 

18 جيجاوات من الكهرباء من طاقة الرياح حبلول 2020. وتنتج بريطانيا حاليا 3,3 جيجاوات من 
الكهرباء من مزارع الرياح البحرية وهي بذلك أكرب منتج يف العامل يف هذا اجملال وهناك مشروعات 

إلنتاج 15 جيجاوات أخرى حبسب ما قاله احتاد الطاقة النظيفة يف البالد.
يف حني تلعب أملانيا الدور األبرز يف إنتاج طاقة البدائل، ناهيك عن نهوض عمالقي العامل الصني 
واهلند يف هذا اجملال، كما توجهت األمريكتني اىل نفس املسار، بينما هدد خرباء بهذا الشأن من 
ان انتاج الطاقة املتجددة وتطويرها يف اوروبا رمبا يدخل يف مرحلة من الشلل املفاجئ نتيجة نقص 

مخس مواد اولية تعرف باملعادن النادرة. 
إذ اصبح احلصول على الطاقة البديلة هدفًا اساسيًا ملعظم دول العامل، ملا هلا من مميزات عديدة 
منها: قلة التكلفة االقتصادية وسهولة االستهالك وعدم النفاذ، ألنها طاقة متجددة وناجتة من موارد 

طبيعية صديقة للبيئة ايضًا.
حيث أن تطوير صناعة الطاقة النظيفة سيفضي إىل تقليص االنبعاثات الصناعية السامة املسببة 
لظاهرة االحنباس احلراري املهددة للحياة على كوكب االرض، وحبسب الدراسات احلديثة ستعتمد 
الدول االوربية على الطاقة النظيفة حبلول عام 2050 بشكل كامل، لذا باتت اليوم الطاقة البديلة خيار 

ال مفر منه للدول العامل كافة.

 
يؤثر اخنفاض اسعار النفط على منو االقتصاد العاملي كما يؤثر على منو 
تعتمد جل ميزانياتها على عوائد تصدير  )واليييت  للنفط  الييدول املصدر 
النفط(، وخبالف املتوقع، فان االسواق العاملية مل تشهد منو او انتعاش 
اقتصادي، بل ان طابع التشاؤم هو الغالب يف اسواق النفط والعملة )بعد 
اليورو،  منطقة  وحتى يف  قياسية(،  مستويات  اىل  الييدوالر  ارتفاع سعر 
خفض البنك املركزي االملاني مؤخرا توقعاته لنمو أكرب اقتصاد يف اوروبا 
يف 2015 من 2% إلي 1%، وابييدت الكثري من شركات الطاقة خوفا من 
استمرار تداعيات اخنفاض اسعار النفط )الذي تدعمه السعودية بشدة، 
املعروض  وفييرة  مع  ايييام  قبل  اخلييام  نفطها  اسعار  وانها خفضت  سيما 
واخنفاض اسعار النفط(، والذي اربك تعامالتها يف قطاع الطاقة، بعد 

ان كان )هذا القطاع( من اكثر القطاعات االقتصادية رحبية واستقرارا.
وتسبب هبوط جديد يف أسعار النفط اخلام يف ضياع عشرات املليارات 
من الدوالرات من القيمة السوقية لشركات النفط وكان مؤشرا على أن 
القطاع مل يعد يف نظر املستثمرين مالذا آمنا إذ اشتدت املخاوف بشأن 
مديرو صناديق  ووصييف  املستقبل،  األسهم يف  أربيياح  وتوزيعات  األربيياح 
االستثمار التعامالت بأنها “ختارج مذعور” وهي املرحلة اليت تصبح فيها 
عمليات البيع واسعة النطاق وحيركها الذعر واخلوف مما خيبئه املستقبل 
حيث يعمد املستثمرون إىل إعادة تقييم السوق وهل سيستمر القطاع يف 
حتقيق أرباح بعد قرار منظمة أوبك عدم خفض اإلنتاج ملكافحة الوفرة 

يف إمدادات املعروض.
وتشهد أسعار النفط تراجعا منذ بضعة أشهر لكن أكثر من شعر بآثار 
هذا الرتاجع هم موردو اخلدمات النفطية وليس شركات النفط الكربى 
بشأن  تفاؤهلم  املستثمرون على  زال  وما  وتوتال،  داتييش شل  رويييال  مثل 
أسهم هذه الشركات بالنظر إىل سجلها يف دفع توزيعات أرباح يعتد بها. 
النفط يف  قطاع  فقد  مؤخرا حينما  ينحسر  بدأ  التفاؤل  هذا  أن  ويبدو 
السوقية، وهوى مؤشر ستوكس-600  قيمته  دوالر من  مليار  أوروبييا 33 
تشرين  أكتوبر  منتصف  منذ  له  ادنييى مستوى  إىل  والغاز  النفط  لقطاع 
األول، وإمجاال كانت حمصلة عمليات البيع الواسعة ضياع حنو 67 مليار 
دوالر من القيمة السوقية، فيما قالت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية 
إن أسعار النفط الضرورية لضبط ميزانيات الدول املصدرة للخام تكشف 
عن مستويات شتى من املخاطر النامجة عن اخنفاض األسعار، وأضافت 
العوامل  على  األول  املقام  يف  سيؤثر  النفط  أسعار  اخنفاض  أن  فيتش 
األساسية للتصنيفات االئتمانية السيادية بسبب تداعياته على األوضاع 
املالية والتجارية لتلك الدول، وترتكز أكرب املخاطر يف الدول اليت حتتاج 
إىل أسعار نفط مرتفعة لتحقيق تعادل اإليرادات واإلنفاق يف ميزانياتها 
واليت تعاني بالفعل من عجز مالي يف ضوء األسعار احلالية مثل البحرين 

وأجنوال وفنزويال.

تداعيات تراجع اسعار النفط.. 
تزعزع استقرار 
االقتصاد العاملي
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ترجمات

الييغييرب عييلييى شييفييري نييهيياييية نييظييام دوليييي. 
عن  اليينيياتييج  االضيييطيييراب  َتيييوَسيييع  فبينما 
العراق  ليشمل  األهلية يف سوريا  احلرب 
أوكرانيا، يشارف  أيضًا، إىل جانب غزو 
الباردة على نهايته،  نظام ما بعد احلرب 
وها هو الغرب ينتقل إىل مرحلة ما بعد 
بعد احلرب الباردة على مستوى السياسة 
نظام  بغياب  تتسم  مرحلة  وهييي  العاملية 

دولي حمدد.
وكانت الدول يف األنظمة الدولية السابقة 
تتقيد عادًة بالقواعد. وإذا مل تفعل ذلك، 
كانت ختشى من العواقب املرتتبة عن ذلك. 
يوغوسالفيا  وافييقييت  املييثييال،  سبيل  فعلى 
على التخلي عن مدينة تريستا )تريسيت/
تيييرييييييييسييييت( لييييصيييياحل إييييطييياليييييييا خيييالل 
املاضي يف ظل ضغط  القرن  عشرينيات 

من “عصبة األمم”.
اإلسبانية  األهلية  احليييرب  تشّكل  ورمبيييا 
أبرز مثال على هذه الظاهرة. فقد اندلعت 
اليمينيون  املسلحون  واجه  عندما  احلرب 
احلييكييوميية اجلييمييهييورييية يف مييدريييد بهدف 
الدولية  القوى  النظام. وقد حاولت  تغيري 
دعم األطراف املعتدلة والوقوف إىل جانب 
بالفشل.  بيياءت  جهودها  أن  إال  احلكومة، 
وانتهى املطاف باألطراف “املعادية للنظام” 
بدعم  فالشيوعيون  القتال.  وترية  بتسريع 
قاتلوا إىل جانب  السوفياتي  االحتيياد  من 

من  بدعم  الفاشيون  قاتل  بينما  النظام 
بيد،  الييثييوار.  صفوف  يف  وأملانيا  إيطاليا 
مل تقتصر تلك اجلهود على الدبلوماسية 
أن  بل  و”املتطوعني”،  األسلحة  وشحنات 
بشكل  شاركت  الديكتاتورية  األنظمة  تلك 
قوات  وأسست  بوحدات عسكرية  مباشر 

أجنبية حددت يف النهاية نتيجة احلرب.
الييذي يطرح نفسه، كيف تشري  والييسييؤال 
النظام  أن  إىل  الراهن  الوقت  يف  سوريا 
لقد  نهايته؟  على  يشارف  احلالي  العاملي 
اّتسمت حقبة احلرب الباردة بعدة عوامل 
املتحدة  الواليات  استعداد  وهييي:  رئيسية 
لييي  “إدارة” األزمييات خييارج إطييار مقاييس 
على  الييقييائييميية  الرئيسية  الييغييربييييية  األمييين 
املعاهدات، كما كان عليه احلال مع تايوان 
 ،)1993-1992( والييصييومييال   ،)1994(
واليييعيييراق )بيياسييتييمييرار ميينييذ عيييام 1990(، 
)بيياسييتييمييرار ميينييذ عيييام 1979(،  وإييييييران 
وغييري   ،)1999-1994( وميلوسيفيتش 

ذلك.
والسعودية،  وتركيا  قطر  السنية  فالقوى 
أطييراف  هم  احلكوميني  غري  والسلفيون 
تييدعييم خمييتييلييف الييفييصييائييل الييسيينييييية. ويف 
الوقت نفسه، فإن إيران وروسيا املعاديتان 
بينما  األسييد،  تدعمان  النظامية،  للقوى 
لعمل  مماثلة  بطريقة  اهلل«  »حييزب  يعمل 
إسبانيا.  يف  واإليطالية  األملانية  الييقييوات 

ويف ظل غياب قيادة غربية لتشكيل نتيجة 
الغرب  من  “املتطوعون”  يتدفق  الصراع، 

للمشاركة يف احلرب السورية.
لييقييد شييّكييلييت احليييرب األهييلييييية اإلسييبييانييييية 
أنهت  اليت  الثانية  العاملية  للحرب  نذيرًا 
ويف  فعلي.  بشكل  األميييم”  “عصبة  نييظييام 
ذليييك احليييني اجتيييه األملييييان واإليييطيياليييييون، 
اليييذيييين دعيييميييوا اجليييانيييب امليينييتييصيير، حنو 
حتدي النظام الدولي، حمرَّضني من قبل 
الذي شارك يف  اآلخر  الرئيسي  الطرف 
السوفياتي  االحتيياد  وهو  األهلية،  احلرب 
احمليييييط  يف  اليييييييابيييان  إىل  )بيييياإلضييييافيييية 

اهلادي(، وأنهوا فعليًا ذلك النظام.
التأثري  اليوم، فلألزمة السورية نفس  أما 
على نظام ما بعد احلرب الباردة. وإذا ما 
فشلت الواليات املتحدة وحلفاؤها يف إدارة 
األزمة السورية، اليت امتدت اآلن لتشمل 
املنتصرة  الفاعلة  اجلييهييات  فييإن  الييعييراق، 
السورية،  الساحة  ميين  للنظام”  “املييعييادييية 
تنظيم  وإىل  وإيييييييران  روسيييييييا  مييين  بيييييدءًا 
لنظام  و»داعييش«، ستضع حدًا  »القاعدة« 
ما بعد بعد احلييرب الييبيياردة. فييإن مل يكن 
الغرب حازمًا وذكيًا، فقد يكون على أبواب 
الثالثينيات،  أواخيييير  بييعييامل  شبيه  عيييامل 
لتحقيق  يلزم  ما  بكل  األطييراف  فيه  تقوم 
مييبيياالة  أي  دون  ميين  اخليياصيية  مصاحلها 

لغريها.

مرحبًا يف عالم ما بعد 
الحرب الباردة

ثالث خطوات الجتثاث أفكار الجهاديني املتطرفة
يؤكد علم النفس أن أعتى اجلهاديني ميكن اجتثاث أفكارهم املتطرفة رغم ما قد يبدو من صعوبة 
املقام األول.  للتطرف يف  ينبغي استيعاب كيف حيدث االجتيياه  يتم ذلك  تصديق ذلك. ولفهم كيف 
ويعرف هذا املصطلح بأنه التمسك باجتاهات متشددة تنحرف عن األعراف املقبولة والتصرف بناء 
عليها. ومع ذلك فاالجتاهات طيعة وعرضة للتغيري. فيمكن لألفراد اعتناق األفكار املتطرفة والتخلي 

عن تلك األفكار وحتى العودة إليها مرة أخرى.
دوافعهم  تشكل  اليييت  اجلهاديني  باحتياجات  االعييرتاف  تشمل  التطرف  نبذ  حنو  األوىل  اخلطوة 
ومعتقداتهم وواقعهم. كثريا ما نرى فقط ما نريد أن نراه ونصدق ما نريد أن نصدق. فإن احلجج 

السليمة وإن كانت قوية ميكن أن تكون غري مقنعة متاما إذا كانت تتعارض مع احتياجاتنا.
أما اخلطوة الثانية فهي صياغة رسالة تعرتف حباجة الشخص للشعور باألهمية واالحرتام وتوفر 
الفكر  للتخلص من  الربامج احلالية  السبب تستخدم  تلك احلاجة. هلذا  لتلبية  وسائل غري عنيفة 
املتطرف يف الدول اإلسالمية أو الدول اليت يعيش بها عدد كبري من املسلمني ما هو أكثر بكثري من 
احلجج الدينية يف مواجهة العنف. واخلطوة الثالثة هي أن ندرك أن الشبكة االجتماعية اليت نشأ 
فيها املتشددون عنصر يف غاية األهمية يف تطرفهم وختليهم عن التطرف. فإن اجتاهات ومعتقدات 

الناس ترتسخ يف الواقع املشرتك جلماعتهم.

أحد العوامل هو اخنفاض إدراك املسلحني الذاتي باألهمية بعد ترك ساحة املعركة. العامل اآلخر 
هو مكانة املتشدد يف التنظيم. 

قد تعتمد مقاومة اجتثاث التطرف أيضا على مدى احلاجة إىل تغيري يف االجتاهات. فالتربؤ من 
االرتباط  أعمق من فك  االجتيياه  تغيريا يف  يتطلب  دينية  أو  أخالقية  العنف ألسباب  أعمال  مجيع 
الشخصي بالعنف. ويتطلب التخلي عن املعتقدات املتشددة اليت تأصلت يف منظور الفرد للعامل منذ 
مرحلة الطفولة التغيري األكرب ومن ثم يثري أكرب قدر من املقاومة. فيما حيتجز آالف املتشددين يف 
السجون مبختلف أحناء العامل ويوشك آالف على العودة إىل ديارهم مبجرد انتهاء القتال باتت قضية 
اجتثاث التطرف أكثر إحلاحا من أي وقت مضى. وعلى الرغم من أن مبادئ علم النفس الجتثاث 

التطرف ليست غامضة فإن تطبيقها يتطلب مهارة وقدرة إبداعية وموارد.
السابق عن احلزب  الرئاسي  املرشح  التهديد. مثلما قال  للرد على هذا  لكن ما من سبيل أفضل 
بالقتل” وال  الفوضى  أن “ختييرج من هذه  إن احلكومات ال ميكنها  اجلمهوري ميت رومييين ساخرا 

ينبغي هلا.
إن اجتثاث األفكار املتطرفة للمتشددين ضرورة عاملية تستحق أقصى درجات اهتمامنا والتزامنا. 

هذا هو التحدي اجلوهري لعصرنا.

يصبح عصر  فلم  تنتهي.  أن  قبل  متييزها  يصعب  التارخيية  احلقب  إن 
القول  النهضة إال يف وقت الحق. ويصدق نفس  النهضة معروفًا بعصر 
على العصور املظلمة )أو القرون الوسطى( اليت سبقت عصر النهضة، 
أو أي عصور أخرى. بيد أنين أزعم رغم ذلك أننا نشهد اليوم نهاية ُحقبة 

من تاريخ العامل وبزوغ فجر حقبة جديدة.
املعاصرة من  النسخة  املبكرة من  املراحل  اآلن  األوسييط  الشرق  فيعيش 
حرب الثالثني عاما، حيث من احملتم أن تعمل الوالءات السياسية والدينية 
ومييع سلوكها يف  الوطنية.  احليييدود  وعييرب  داخييل  تأجيج صييراعييات  على 
أوكرانيا وأماكن أخرى، تتحدى روسيا ما كان ُيَعد نظامًا أوروبيا مستقرًا 
يف األغلب والذي تأسس على املبدأ القانوني الذي يقضي بعدم إمكانية 

االستحواذ على األرض بالقوة العسكرية.
بالواليات  تتعلق  املتنامية  العاملية  الفوضى  وراء  أخييرى  أسباب  وهناك 
املتحدة. فكانت حرب العراق يف عام 2003 سببًا يف تفاقم التوترات بني 
الُسّنة والشيعة وإزالة حاجز بالغ األهمية أمام الطموحات اإليرانية. ويف 

وقت أقرب إىل احلاضر.
ذلك  بعد  ولكنها  سييوريييا،  النظام يف  تغيري  إىل  املتحدة  الييواليييات  دعييت 
مل تفعل إال أقل القليل لتحقيق تلك الغاية، وكانت نتيجة هذه األحداث 
املتحدة  الواليات  مصداقية  حول  النطاق  واسعة  شكوك  نشوء  وغريها 
وجدارتها بالثقة. ونتيجة هلذا، بدأ عدد متزايد من احلكومات وغريها 

من الكيانات يف التصرف بشكل مستقل.
العاملية.  االستقرار  عييدم  حالة  لتنامي  حملية  تفسريات  أيضًا  وهناك 
فالشرق األوسط يعاني من قدر كبري من عدم التسامح ونقص كبري يف 
يلعبه  الذي  الدور  أو  الوفاق سواء بشأن احلدود بني احلكومة واجملتمع 

الدين داخلها.
أقل  إال  منها  وبالقرب  املنطقة  يف  البلدان  تفعل  ال  أخييرى،  ناحية  وميين 
الفوضى  ودحيير  أمكانية صد  أيضًا  وهناك  التطرف.  ملنع صعود  القليل 
اجلديدة. فقد تسفر املفاوضات الدولية عن نتيجة من شأنها أن جتعل 
إيران بعيدة بالقدر الكايف عن القدرة على إنتاج األسلحة النووية، وهو ما 
من شأنه أن يبدد الشعور لدى جريانها باحلاجة إىل مهامجتها أو العمل 
تنظيم  إلضعاف  خطوات  اختيياذ  املمكن  ومن  أسلحة مماثلة.  إنتاج  على 
الدولة اإلسالمية عسكريا، واحلد من تدفق اجملندين والييدوالرات إليه، 

ودعم بعض الكيانات اليت يستهدفها التنظيم. 
السياسة  بِفعل  ولكن من املرجح أن يكون ما قد ميكن إجنييازه حمييدودًا 
نفوذ  واحنييسييار  الييدولييي،  اإلمجييياع  وغييييياب  املختلفة،  للبلدان  الداخلية 
الواليات املتحدة، اليت ال تستطيع أي دولة أخرى أن حتل حملها، واليت 

قد ترغب ِقلة من البلدان حتى يف دعمها يف تعزيز النظام.
التصدي  براعة يف  وأقييل  ازدهيييارًا  وأقييل  أقل سالمًا  والنتيجة هي عامل 
احلرب  بعد  ما  حقبة  العامل يف  حبييال  مقارنة  يواجهها  اليييت  للتحديات 

الباردة.

عصر الفوضى

جيمس جيفري، سونر پاغاپتاي

آري كروجالنسكي

ريتشارد هاس
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بيكا نوكانن، مريينا ساملينني من قتل نوكيا؟

بييأحييدث  تتمتع  الييييت  اجليييييوش  أن  إميييا 
اليييقيييدرات الييتييكيينييولييوجييييية الييعييسييكييرييية ال 
أنها ال تنتصر  الغلبة أو  تستطيع إحراز 
سيييوى بييطييريييقيية هييييينيية. شييهييدت اخلمس 
تييغييريا جذريا  امليياضييييية  والييعييشييرون سنة 
يف مفهوم احلروب. وميكننا حتديد مدى 
الييييوراء،  إىل  قليال  رجييعيينييا  مييا  إذا  ذليييك 
وحتديدا مع إحياء ذكرى اندالع احلرب 
العاملية األوىل. ومع كل الويالت واملعاناة 
نتيجة  احلييرب  لتلك  كان  اليت شهدتها، 
وحلفاءها  أملانيا  أن  يف  تتمثل  واضييحيية 
العاملية  انتهت احلرب  كما  فيها.  هزموا 
بانتصار واضييح، حاهلا يف  الثانية أيضا 
األخرى  الصغرية  الصراعات  ذلك حال 

اليت وقعت خالل الفرتة اليت أعقبتها.
دائييمييا.  الييغييرب  حليف  النصر  يكن  ومل 
فييعييلييى سييبيييييل امليييثيييال، هييزمييت الييواليييات 
إال  فيتنام،  نهاية احلرب مع  املتحدة يف 
العسكرية  الييقييوة  أن  تبقى  احلقيقة  أن 
بطريقة أو بأخرى خترج بنتائج واضحة 
وحامسة.ىإال أن ذلك مل يعد قائما. ففي 
خييطيياب “انييتييهيياء املييهييميية الييعييسييكييرييية” يف 
العراق للرئيس األمريكي السابق جورج 
حاملة  على منت  ألقاه  الييذي  بوش  دبليو 
الطائرات األمريكية “يو اس اس إبراهام 
لينكون” يف مايو/ أيار عام 2003، صرح 

بيييأن اليييوالييييات املييتييحييدة وحييلييفيياءهييا قد 
“انتصروا” بدال من أن يركز على املشكلة 

القائمة آنذاك.
فكلمة “النصر”، أيا ما كان املعنى الذي 
عني  أمييام  تقف  ال  الكلمة،  هييذه  حتمله 
الناظر فحسب، بل تتخطاها إىل ما هو 
الييذي  التوقيت  ميين حيث  ذلييك  ميين  أبعد 
تقرر فيه إعالن انتصارك ثم متضي بعد 
ذلك. واليوم وبعد ما يقرب من 11 عاما.
عيييادت الييقييوات األمييريييكييييية إىل الييعييراق 
ولييكيين يف مهمة اسييتييشييارييية هيييذه امليييرة، 
بييييينييمييا تيييضيييرب امليييقييياتيييالت األمييريييكييييية 
األنبار  حمافظة  يف  أهييدافييا  وحلفاؤها 
الوضع يف  يبدو  وكأفغانستان،  وغريها. 
النصر. ويف  عيين  يكون  مييا  أبعد  الييعييراق 
ليبيا أيضا، بدت احلرب الصغرية اليت 
تكون  ما  أبعد  فيها سهال  االنتصار  كان 

من اخلروج بنتائج إجيابية منها.
اليييقيييوة  فيييشيييل  وراء  إذن  اليييسيييبيييب  فيييميييا 
كان  حامسة  نتائج  تأمني  يف  العسكرية 
حتقيقها يبدو ممكنا يف املاضي؟ وإذا ما 
نظرنا بشكل أكثر مشوال اليوم سنجد أن 

املشكلة ال تزال كما هي.
املتكررة  املسلحة  الصراعات  أن  فيبدو 
اليت تدخل فيها إسرائيل مع غزة ال حتقق 
سوى القليل أكثر كم اإلبقاء على الوضع 

كما هي عليه. ويف كل تلك احلاالت، فإن 
اجليوش ذات الطابع الغربي اليت تتمتع 
بأحدث القدرات التكنولوجية العسكرية 
إما أنها ال تستطيع إحراز الغلبة أو أنها 

ال تنتصر سوى بطريقة خمففة.
فييمييا اخلييطييأ إذن؟ مييا اليييذي تييغييري؟ هل 
القوة  أصبح األمر يتمثل يف عدم فائدة 
فما  ذلييك  صييح  وإن  نفسها؟  العسكرية 
اللجوء  أصبح  هييل  أم  إذن؟  فيه  السبب 
أوضيياع  العسكرية حيييدث يف  القوة  إىل 
بطريقة  حيييدث  أنييه  أو  صحيحة،  غييري 

غري صحيحة؟
وجتييييدر بيينييا اإلشيييييارة هيينييا إىل أمييرييين، 
احلييرب  سييييياق  أن  يف  يتمثل  أحييدهييمييا 
يشهد تغريا جذريا بدءا من الصراعات 
داخييل الييدول وحتى احلييروب بني الييدول 
جتيد  احلقيقة  يف  فاجليوش  املتناحرة. 
التعامل مع األعييداء اآلخييرييين، حيث إن 
ذلك يف نهاية املطاف هو ما تتدرب عليه 
الدخول يف صراع  أن  إال  فهمه.  وجتيد 
مع قوات وهمية يف دولة مفككة يصعب 
فهم لغتها وثقافتها يعد أمرا آخر. ومن 
املمكن أن يقول كثريون اآلن أن احلرب 
قد ال جيدر بها أن تكون أحد اخليارات، 
وأنه جيب وضعها كواحدة من الضرورات 

النادرة.

هل فقدت 
القوة العسكرية 

قدرتها على 
حسم الحروب؟

يي ويف كثري من األحيان بسرعة  يبدو أن خسارة الشركات الرائدة ملواقعها القوية يف نهاية املطاف 
وبشكل وحشي يي قانون راسخ يف عامل صناعة التكنولوجيا. ومل تكن خسارة شركة اهلواتف احملمولة 
الرائدة نوكيا، وهي واحدة من أكرب قصص النجاح التكنولوجي يف أوروبييا، حلصتها يف السوق يف 
الريادة  الصناعة صاحبة  تتمكن شركات  ُترى هل  ولكن  االستثناء.  قبيل  من  غضون بضع سنوات، 
يي من  التكنولوجيا األخرى  العمالقة يف قطاعات  يي فضال عن الشركات  أبل وجوجل  اجلديدة، مثل 

جتنب مصري نوكيا؟
الواقع أن ما ختم على مصري نوكيا كان سلسلة من القرارات اليت اختذها ستيفن إيلوب يف منصبه 
كرئيس تنفيذي للشركة، والذي شغله يف أكتوبر/تشرين األول 2010. فمع مرور كل يوم قضاه إيلوب 
على رأس شركة نوكيا، كانت القيمة السوقية للشركة تنخفض بنحو 18 مليون يورو )23 مليون دوالر( 

يي األمر الذي جيعله، كما تؤكد األرقام، واحدًا من أسوأ الرؤساء التنفيذيني يف التاريخ.
كان اخلطأ األكرب الذي ارتكبه إيلوب اختيار نظام تشغيل ويندوز ميكروسوف باعتباره املنصة الوحيدة 
هلواتف نوكيا الذكية. ويف مذكرته بعنوان “املنصة احملرتقة”، شبه إيلوب نوكيا برجل يقف على منصة 
يكن  إيلوب مل  ولكن  القفز إىل حبر هائج.  أو  املييوت حرقًا  ويواجه  البحر،  نفطية حترتق يف  حفر 

الشخص الوحيد على خطأ.

 فقد قاوم جملس إدارة شركة نوكيا التغيري، األمر الذي جعل من املستحيل أن تتكيف الشركة مع 
التحوالت السريعة اليت طرأت على الصناعة. 

وال ينبغي لشركات مثل أبل وجوجل أن تركن إىل االسرتخاء. فكما حدث مع نوكيا يف صناعة اهلواتف 
احملمولة سوف تفقد هذه الشركات مركزها القيادي. ولكن هناك خطوات ميكنها أن تتخذها إلطالة 

مدة جناحها.
فأوال، يتعني على الشركات أن تستمر يف اإلبداع واالبتكار، وثانيا، يتعني على الشركات الكربى أن 
حتتفظ بسجل تتبع للمبدعني الناشئني. وحتمل جتربة نوكيا أيضًا درسًا مهمًا للقائمني على التنظيم، 
وخاصة يف االحتاد األوروبي. إن حماولة إمخاد التكنولوجيات املخلة بالنظام القائم ومحاية الشركات 

من خالل محالت مكافحة االحتكار على سبيل املثال، ليست باخليار الوارد. 
ميكنها  ال  التكنولوجيا  شركات  إن  نوكيا.  سقوط  من  املستفاد  أهمية  األكثر  الييدرس  يكمن  وهنا 
حتقيق النجاح ببساطة من خالل إرضاء جمالس إداراتها أو حتى عقد صفقات مباليني الدوالرات 
متعددة  راسخة  كانت شركة  يي سواء  املستهلك  إسعاد  على  القادرة  الشركة  كانت  وأيييًا  الشركاء.  مع 
اجلنسيات أو شركة ديناميكية بادئة يي فسوف يكون الفوز من نصيبها. والشركات اليت تغفل عن هذه 

احلقيقة حمكوم عليها بالفشل.

الوعظي يف أذن كل طالب  التوجيه  “اذكر مصادرك”. يرتدد صدى هذا 
بعد  ما  مرحلة  املختصرة يف  الطرق  يفضل  وكل طالب  متسرع  جامعي 
االستشهاد  أهمية  على  التأكيد  يف  أفرطنا  هل  ُتييرى  ولكن  الييدكييتييوراه. 
باملصادر؟ منذ سن مبكرة، تعلمنا االعرتاف بفضل أولئك الذين شكلت 
كيف  نتعلم  األكادميية،  املهنية  حياتنا  وخالل  تفكرينا.  ورؤاهييم  أفكارهم 
اليت نستخدمها.  الصور  أو  البيانات  أو  للكلمات  الصحيح  اإلسناد  نورد 
الذي  املبدأ احملييوري  بالفضل كلما كان ذلك مستحقا”  وُيَعد “االعييرتاف 

يدور حوله نظام النشر العلمي بالكامل.
اآلخييرييين جمرد  بأعمال  االستشهاد  ُيييَعييد  ال  األكييادميييييية،  األوسييياط  يف 
يعطي  اآلخرين  بأعمال  االستشهاد  إن  معياري.  شرط  هو  بل  جماملة؛ 
السياق للعمل البحثي ويساعد يف توجيه القارئ. فهو يسمح للقارئ بتقييم 
عمل املؤلف على أساس اجلودة املدركة للمراجع املختارة. وميكن القارئ 
من تتبع أعمال سابقة مل تكن معروفة من قبل ولكن من احملتمل أن تكون 

مفيدة.
وقد أدرك يوجني جارفيلد هذه احلقائق. ففي عام 1955، أنشأ جارفيلد 
مؤشر االستشهاد العلمي، وهو يتألف من قاعدة بيانات حتتوي على كل 
املراجع املستشهد بها يف خمتلف اجملالت العلمية األكثر احرتاما ومل تغب 
إمكانات مؤشر االستشهاد العلمي عن اجملتمع العلمي، الذي سرعان ما 
لقد مسح  املييرء.  يتوقعها  قد  اليت  لألسباب  ليس  ولكن  يي  أعضاؤه  تبناه 
مؤشر االستشهاد العلمي بظهور مقاييس متعددة قائمة على االستشهاد، 
وهناك اثنان من هذه املقاييس يستحقان الذكر هنا. األول يي وهو من بنات 
أفكار جارفيلد أيضا يي هو عامل التأثري، والذي يقدم مؤشرًا افرتاضيًا 

جلودة اجملالت األكادميية.
الفيزيائي خورخي  ابتكره  الذي  hيي  املؤشر  امللحوظ هو  واملقياس اآلخر 
هريش يي الذي يهدف إىل قياس إنتاجية الباحثني ومدى تأثريهم. وعلى 

الرغم من القيود املوثقة جيدًا واليت تكبل مثل هذه القياسات.
اإلدارية  أن اجلهات  وال تقتصر املشكلة على األوسيياط األكادميية. ذلك 
تستأجرهم  الذين  هييؤالء  إنتاجية  لتقييم  املقاييس  هييذه  مثل  تستخدم 
ومتوهلم، وتتبع التأثري النهائي للبحوث ومشاريع التنمية اليت يتولونها، 
ازداد  وكلما  املؤشرات.  كثريًا إىل حمدودية مثل هذه  االلتفات  مع عدم 
استخدام هذه املؤشرات “املوضوعية” يف تقييم البحوث واملوظفني، كلما 
ما  وكان ظهور  االستشهاد.  لعبة  بااللتزام مبمارسة  العلماء  ازداد شعور 
يسمى بالقياسات البديلة مؤخرا سببًا يف تكثيف الضغوط املفروضة على 

الباحثني لتخزين أدلة متعددة األبعاد.
ال شك أن توظيف التحليالت االجتماعية يف عامل البحوث واملعرفة رمبا 
يقدم أفكارًا مهمة من شأنها أن تسهل عملية تقييم اإلسهامات “احلقيقية” 
للباحثني والدارسني. ويكمن التحدي هنا يف إدارة املقايضات بني الشفافية 
والتفاهة. فكما قال آينشتاين: “ليس كل ما ميكن إحصاؤه حيتسب، وليس 

كل ما حيتسب ميكن إحصاؤه”.

غباء الرتتيب؟

جوناثان ماركوس

بليز كرونني
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إسالميات

مثييية تيييأرييييخ نييياصيييع وطيييوييييل ييييربيييط بني 
احلسينية  والشعائر  العلمية  احليييوزات 
املقدسة، وينطوي هذا التأريخ، فضال عن 
الواقع ومؤشراته، على عالمات ووشائج 
اجلانبني،  بني  العالقة  هييذه  متانة  تؤكد 
وصالبتها،  دميومتها  املتانة  هذه  وتتخذ 
من طبيعة العالقة املصريية بني احلوزات 
الدينية من جهة، وبني الشعائر احلسينية 
التجارب  لنا  أثبتت  وقد  خييرى.  من جهة 
عمق  اجملييال،  هييذا  يف  والبعيدة  القريبة 
الدور الذي تؤديه احلوزات جتاه الشعائر 
احلسينية  والطقوس  واجملالس  واملواكب 
كافة، إذ غالبا ما كانت احلوزات العلمية 
مبراجعها ورجاهلا، تقف سدا منيعا امام 
احلكومات اليت حتاول ان تلغي الشعائر 

او حتجمها او تضعفها.
ليييذليييك فييإنيينييا ال خنييطييئ عيينييدمييا نصف 
والشعائر  العلمية  احلييوزات  بني  العالقة 
احلسينية بأنها تضامنية ومصريية، نعم 
ان هذا الوصف يعرب عن حقيقة وطبيعة 
ُتسهم  املقدسة  فالشعائر  العالقة،  هذه 
يف االدوار املهمة اليت تقوم بها احلوزات 
حث  يف  وجهودها  اجملتمع،  ازاء  العلمية 
اليينيياس على االلييتييزام بيياخلييري واحلييرييية، 
السيما  االنسان،  مكتسبات  عن  والدفاع 
حبقوقه  تتعلق  الييييت  واجليييوانيييب  االمييييور 
االمتهان،  ميين  كرامته  وحفظ  وحييرييياتييه 

وعيينييدمييا يييالحييظ اجملييتييمييع اهييمييييية دور 
احلوزة يف حياته ومحاية افكاره وحقوقه، 
تنفيذ رؤى وقرارات  فإنه يسهم بقوة يف 
ونييصييائييح احليييييوزات الييدييينييييية، وهيييي يف 
صناع  على  ضاغطا  دورا  تشكل  الغالب 
القرار، اذا مل يؤدوا واجباتهم وحيافظوا 

على مسؤولياتهم ازاء الناس. 
لييذلييك البيييد ميين دعيييم دميييوميية الشعائر 
احلسينية، ومحايتها من االنتهاك والقمع 
واملنع الذي رمبا ُتقدم عليه بعض االنظمة 
املستبدة، كما حدث ذلك عرب التاريخ من 
وعربية  اسالمية  دول  يف  حكومات  لييدن 
اقدمت  حيث  الييعييراق،  بينها  من  عديدة 
فيييييه احلييكييومييات الييقييمييعييييية عييلييى تهديد 
احياء شعائر  الذين يصرون على  الناس 
وتصفيتهم،  الييسييالم  عليهم  البيت  أهييل 
اشييكيياال عنيفة  التهديد  هييذا  اختييذ  وقييد 
وصييلييت حييد الييقييتييل فييضييال عيين التعذيب 
والنفي والتشريد واالقصاء واحلبس وما 
شابه، وكلنا نعرف ونتذكر دور احلوزات 
قارعوا  الذين  ورجيياهلييا  وقادتها  العلمية 
ظلم احلكومات املتجربة، وقدموا الغالي 
والنفيس من اجل محاية الفكر احلسيين 

من جتاوزات احلكام.
اليت  املشرفة  املييواقييف  هييذه  عن  ومثالنا 
الشهيد  دور  بييأمييانيية،  الييتيياريييخ  حيفظها 
الييسيييييد حييسيين اليييشيييريازي، ذليييك املفكر 

واالدييييييييب واالنييييسييييان الييييرتبييييوي الييكييبييري 
الييييذي قيييدم حييييياتييه قييربييانييا عييلييى مييذبييح 
البعثي  اليينييظييام  قييييارع  احليييريييية، عيينييدمييا 
املييتييجييرب، وبييييذل جيييهيييودا ال ُتيينييسييى على 
الييذي حدا  هذا الطريق املشرف، االميير 
جسديا  تصفيته  اىل  اجلييالدييين  بأولئك 
يف بييييريوت، يف حييادثيية ييينييدى هلييا جبني 
العلمية  احلييييوزات  تيييزال  وال  االنييسييانييييية. 
تأهيل  املتميز، يف  تؤدي دورهييا  وستبقى 
بشكل  يسهمون  الذين  اخلطباء  وختريج 
كييبييري يف ادامييييية حييضييور وتيييأثيييري امليينييرب 
احملاضرات  إلقاء  ومواصلة  احلسيين، 
الرتبوية والعقائدية اليت تزيد من ثقافة 
اليينيياس يف شتى جميياالت احلياة،  ووعييي 
بقدراتهم  اميانهم  مضاعفة  عيين  فضال 

وطاقاتهم الكامنة واملؤثرة.
فييييرجييييال املييينيييرب احليييسيييييييين واخليييطيييبييياء 
األفاضل هم نتاج اجلهد احلوزوي الكبري 
واملييتييواصييل، وهييو دور مييشييهييود، كييان وال 
يزال يسهم بقوة يف زيادة زخم الشعائر 
املقدسة، وضخ االصوات والعقول املتميزة 
اليت تزرع يف عقول افراد اجملتمع، قيم 
االسالم، ومثار الفكر احلسيين العظيم، 
وال شك أن هذا اجلهد املثمر وامللموس، 
هو نتاج مباشر لطبيعة العالقة التضامنية 
املصريية بني احلوزات العلمية والشعائر 

احلسينية املقدسة.

العالقة التضامنية بني 
الحوزات العلمية والشعائر 

الحسينية

الحوزات العلمية ودورها يف التحصني الثقايف
التحصني الثقايف ميكن تعريفه بوضوح، بأنه ميثل قدرة الفرد واجملتمع على التعامل مع الثقافات 
بوجود  الفرد  ثقافة  أن  مبعنى  الثقافات،  تلك  لصاحل  الثقافية  هويته  يفقد  أن  دون  من  االخييرى، 
التحصني الثقايف، غالبا ما تكون ذات جذور راسخة، ال ميكن التأثري عليها، مهما كانت الثقافات 

االخرى مغرية بّراقة جاذبة لآلخر.
وال شك أن احلوزات العلمية، هي االكثر تأثريا من سواها يف هذا اجملال، ألسباب مهمة و واضحة، 
فعندما يتوافر عنصر الثقة املتبادلة بني الناس وبني احلوزات العلمية ويصل اىل الدرجة القصوى، 
الثقة  الفرد واجملتمع، ألنها فضال عن عامل  عند ذاك ستكون هذه احلييوزات هي مصدر حتصني 
املتبادلة، متتلك الرتاكم الثقايف الديين االخالقي العميق، القادر على تزويد الفرد واجملتمع برصيد 
ثقايف كبري، ولكن هناك عقبة كأداء تقف يف طريق التحصني الثقايف، يتمثل بتحجيم دور احلوزات 
العلمية يف رفد العقل الفردي واجلمعي، مبا يكفيه من ثقافة و وعي، حتى يتحّرز من االنزالق يف 
الثقافات الغازية، أما مصدر التحجيم فهو دائما احلكومات املستبدة اليت تقف بالضد من فاعلية 

وقوة احلوزات العلمية، وتأثريها يف اجملتمع.
وعندما نقول بأن احلوزات العلمية هي مصدر التحصني الثقايف ضد الثقافات الوافدة بقصد الغزو 
تتوافر عليها هذه احلوزات من  اليت  واملتنوعة  العميقة  الفكرية  القدرات  ننطلق من  فإننا  الثقايف، 

احلوزات  توفره  الذي  الثقايف  الفكري  اجلهد  ان  كما  والواقعية،  التارخيية  ومناهلها  منابعها  خالل 
باملوجات  التأثر  عن  تامة  مناعة  كافة  ومجاعاته  اجملتمع  افييرد  مينح  أن  ميكنه  للمجتمع،  العلمية 
هلا  العلمية  احلييوزات  فإن  وقدراته،  وامتيازاته  الثقايف  الغزو  نوع  يكون  مهما  بل  املغرية،  الثقافية 

اساليبها وقدراتها املتميزة يف منح اجلميع قدرات اضافية من التحصني الثقايف.
من هنا ال جيوز للسلطات ان حتّجم دور احلوزات العلمية، ألنها اذا أرغمت احلوزات وادخلتها يف 
الفردية  اجملتمع  وتصبح شخصية  للضعف  كله  اجملتمع  يتعرض  ذاك  عند  والييرتدد،  الضعف  حلقة 

واجلمعية مهزوزة مرتددة وفاشلة يف الوقت نفسه.
ولذلك عندما تكون احلوزات العلمية تابعة للحكومات، فإنها تفقد دورها يف القدرة على التحصني 
الثقايف، ألنها لن تكون حمل ثقة الناس، باالضافة اىل انها لن تكون قادرة على القيام بدورها الثقايف 
يف زيادة وعي الفرد واجملتمع، وبالتالي سوف يصبح حتجيم دور احلوزات العلمية وباال على اجلميع 

مبا يف ذلك النظام السياسي نفسه.
أوال  تستكشف  أن  عليها  دورهييا،  وتضعف  العلمية  احلييوزات  بتحجيم  تشرع احلكومات  ان  قبل  لذا 
النتائج اخلطرية اليت سيتعرض هلا اجملتمع، يف حال معاداة احلكومة للحوزة وسلبها دورها املصريي 

يف التحصني القايف للمجتمع.

ينقل لنا التاريخ ذلك العداء الواضح الذي تكّنه األنظمة السياسية القمعية 
للحوزات العلمية، فالصراع بني الطرفني، يبدأ من احلكومة املستبدة، ألنها 
ترى يف احلوزة العلمية مصدر تهديد دائم هلا، وملصاحلها اليت تأتي دائما 
على حساب الشعب، والفقراء منهم على وجه اخلصوص، وألن هذا السلوك 
احلكومي القمعي ينطوي على ظلم كبري يطول الناس، فإن احلوزات العلمية 

تقف بالضد من هذا السلوك.
على  يرتكز  دائما،  األفضل  اىل  يتطلع  الييذي  املتطور  املستقر  فاجملتمع 
جمموعة من املنظومات والبنى اليت تساعده على ولوج التقدم من اوسع 
أبوابه، وهذا ال ميكن حتقيقه من دون منظومة اخالقية رصينة حتكم أفكار 
افييراد ومكونات اجملتمع، واذا مت حماصرة احلييوزة وقمعها، واذا  وسلوك 
شرعت احلكومة بالتضييق على احلوزة العلمية ومشاريعها، فإنها ستكون 
عاجزة عن التأثري األخالقي يف اجملتمع، لذلك تبذل االنظمة السياسية 
اداء واجباتها ودورها  القمعية كل ما يف وسعها، لكي متنع احلييوزات من 
يف بناء املنظومة االخالقية للمجتمع، وعندما يتم قمع وتهميش احلوزات 
دورهييا  اداء  عن  منعها  هو  ذلييك  من  األول  اهلييدف  فييإن  حكوميا،  العلمية 
االخالقي حيال اجملتمع عموما، وال خُيفى على أحد أهمية االخييالق يف 
بناء اجملتمعات لذلك من مصلحة احلكومات ان تتطور منظومة االخالق 
للمجتمعات، وهذا هو دور احلوزات العلمية، أما عندما تهمل احلكومات 
اهمية هذا اجلانب، وتقوم مبحاصرة احلوزات العلمية وقمعها، وتقليص 
دورها يف البناء االخالقي للمجتمع، فعلى هذه احلكومات القمعية أن تتلقى 
التماسك  على  تقوم  اجملتمعات  ألن مجيع  املدروسة،  غري  أعماهلا  نتائج 
والتوازن وامتالك البنية االخالقية املتينة، اليت يكون دورها ضبط حركة 
الشارع، من خالل ضبط مشاعر الناس وتشذيبها من االحتقان والضغائن 
شييرارة إلشعال  تصبح  رمبييا  مشاعر،  من  شابه  ومييا  والتحامل  واالحييقيياد 

حرائق ال احد يستطيع إطفاءها.
لذلك على احلكومات وحكامها، أن يفهموا دائما أهمية أن تكون احلوزات 
للمجتمع  الضابط  اإلصالحي  بدورها  القيام  تستطيع  حتى  حرة  العلمية 
وجيعلها  احلكومة،  صيياحل  يصب يف  سييوف  االميير  وهييذا  كافة،  ومكوناته 
ترتكبها  اليييت  اجلسيمة  األخطاء  من  لذلك  منضبط،  جمتمع  رأس  على 
العلمية، وتييقييّوض دورهييا  احلييكييومييات، عندما حتييد ميين حييرييية احليييوزات 
احلييوزات  ألن  للمجتمع،  األخالقية  املنظومة  وتطوير  األسيياس يف محاية 
إذا كانت مكبلة من احلكومات، بعدد من اإلجراءات الرمسية الضاغطة، 
عند ذاك ال ميكنها أداء دورها األخالقي الرتبوي الذي جيعل من اجملتمع 
أكثر توازنا وبصرية وفهمًا، ملا يبتغيه من أهداف وتطلعات، ال ُتثقل كاهل 
احلكومة إال إذا أهملت دور احلوزات العلمية يف هذا اجملال، وحاصرتها، 
وقّيدت حريتها، ومنعتها من القيام بدورها يف محاية املنظومة األخالقية 

للمجتمع.

الحوزات وبناء 
املنظومة األخالقية
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)عليه  احلسني  االمييام  دور  اىل  جئنا  اذا 
اليييسيييالم( فييسييوف جنيييد انيييه اليييثيييورة ضد 
والسلطان  اجلائرة  واحلكومة  الطاغوت 
الظامل واما دعامة هذا الدور فهي: تأجيج 
االنسانية  اليينييفييس  يف  النبيلة  الييعييواطييف 
والشهامة  واحلمية  الييغييرية  شعلة  وإذكييياء 
يف  واإليثار،  والتضحية  والفتوة  والبطولة 

نفوس األمة.
ثم ان دعائم هذه الدعائم تتمثل يف اخلطباء 
الييكييرام والييشييعييراء واليييروادييييد واملييداحييني 
والييشييعييائيير احلييسييييينييييية، واحلييسييييينيييييات، 
بشكل أساسي. وهذه الدعائم سواء كانت 
أم اخلطباء  الشعراء  أم  العلمية  احلوزات 
أم املييسيياجييد واحلييسييييينيييييات وغييييري ذلييك 
أسسها  أرسييى  اليييت  الدعائم  من خمتلف 
ودعائمهما االئمة األطهار )عليهم السالم( 
حيييفييياظيييًا عييلييى أدوارهييييييييم يف مييسييريتييهييم 
تركيز  اىل  حتتاج  واحلركية،  االسالمية 
وتييرسيييييخ وتييعييميييييق وتييوسييعيية ايييضييا ؛ الن 
احملافظة  هي  االساسية  مهمتها  الدعائم 
عييلييى ذليييك الييييدور اخلييطييري، االمييير الييذي 
يتطلب احملافظة واملراجعة والصيانة لكل 
قوة ورسوخ  ان حيافظ على  ما من شانه 
ومشوخ ذلك الدور العظيم الذي ضحى من 
اجله املعصوم )عليه السالم( سواء بنفسه 
كما حصل ذلك مع االمام احلسني )عليه 
وطاقاته  ووقييتييه  بعمره  او  مثال  الييسييالم( 

ومكانته بل وحتى بنفسه كما حصل ذلك 
مع االمام الصاق )عليه السالم(.

فكلما كانت احلوزات العلمية اكرب وأوسع 
كميًا وأكثر ثراءًا كيفيًا وكلما كانت أقوى 
نشرا للفقه واملعارف االخرى، كان دورها 
وكانت  تييأثييريا،  واكييثيير  اجملتمع  يف  اعظم 
والتقوية  والتجذير  التوسعة  اىل  الدعوة 
بعض  تقييم  وإعييادة  واملراجعة  والتشذيب 
األداء، يف الصميم ويف صاحل الدور املناط 

بتلك الدعامة الكبرية.
والييييييذي ييييؤكيييد ذلييييك ميييا نييشييهييده مييين ان 
احليييييوزات يف بييعييض الييبييلييدان االسييالمييييية 
ريادتها  وفقدت  مهمتها  عن  ابتعدت  قد 
ومييهييمييتييهييا امليينيياطيية بييهييا كييمييا حييصييل ذلييك 
بالفعل يف )الزيتونة( يف تونس، و)االزهر( 
مبصر اىل حد كبري إذ اصبحت حوزاتهم 
ومعاهد  جامعات  ارقييام  من  عدديا  رقما 
البالد االكادميية ففقدت بريقها ورونقها 
وارتباطها املباشر بالدين ومعارف السماء 
اىل حد بعيد بل أصبحت بدرجة وأخرى 
أدوات يف أيدي السلطة احلاكمة توجهها 

حيث تشاء.
املراجع  ذلك، بفضل جهود  بينما ال جند 
وشجاعتهم  وحييذرهييم  ويقظتهم  والعلماء 
ووضوح الرؤية لديهم، يف احلوزات العلمية 
ُطوِّرت  فكلما  وعليه:  الشيعية بشكل عام. 
احلوزة ورفدت بالعلماء األبرار واخلطباء 

املتخصصة  الدراسات  ومراكز  الفطاحل 
كان ذلك افضل وأحرى وأجدر.

ان استهزاء اآلخرين غري مؤثر يف شرعية 
تعاليم ديننا احلنيف أي ال يسلب شرعية 
ال  انييه  كما  وشعائرنا  وقوانيننا  مناهجنا 

مينح غريها الشرعية.
هذا كله إضافة إىل ان االستهزاء بالدين 
أو تعاليمه أو مناهجه أو شعائره كان من 
مناهج  مقابل  واملنحرفني يف  الكفار  دأب 
)َيا  تعاىل:  قييال  فقد  واملرسلني،  األنبياء 
َرُسييوٍل  ِمييْن  َيْأِتيِهْم  َما  اْلِعَباِد  َعَلى  َحْسَرًة 
ِإالَّ َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون( فهل يبقى مع ذلك 
جمال ألن جنعل استهزائهم وضحكهم منا، 
مقياسًا ملدى شرعية عمٍل ما وان نهندس 
أفعالنا وتروكنا على ضوء مقاييسهم! وقد 
بعض  على حرمة  يستدل  البعض  مسعت 
ورجعية!!.  ختلف  بانها  الدينية  الشعائر 
وهذا االستدالل خطأ واضح الن التحضر 
والتخلف ليس من املقاييس الشرعية وال 

يعّدان أدلة إىل جوار األدلة األربعة!
احلسينة  لييلييثييورة  الرئيسية  الييدعيياميية  ان 
املتأججة  املشبوبة  املييذكيياة  العاطفة  هييي: 
عرب شتى الشعائر احلسينية من بكاء او 
شبه  أو  ادمييياء  أو  شديد  لطم  أو  صرخة 

ذلك...
القرآن  تفسري  سلسلة حماضرات يف   *

الكريم

)الشعائر( دعائم اسرتاتيجية 
للدور الحسيني األعظم

الخربة من قاموس االمام الشريازي
يف كتاب حيمل عنوان )اخلربة ودورها يف احلياة( ياخذنا االمام الراحل حممد احلسيين الشريازي 
)قدس سره( معه يف رحلة شيقة وممتعة، وهو يتحدث عن اخلربة وفائدتها لالنسان يف حياته، يبدأ 

تلك الرحلة مبعاني اخلربة اللغوية، فهي تعين: العلم بالشيء،  واالختبار، واخلبري: العامل باالمر. 
واخلربة يف املصطلح العريف: العلم اخلاص الذي حيصل بالكسب والتجربة.. واخلربة مبعناها العريف، 
املباشر  بالعمل  بالعلم واملدارسة، وتارة  تارة حتصل  او املكتسب، ولكنها  النظري  العلم  نوع  هي من 
اخلارجي، اي التجربة، وان كانت حقيقة اخلربة انها العلم بالشيء، او املعرفة ببواطن االمور، كما 

فسرها البعض(.
اهم مقوم من مقومات اخلربة كما حيدده االمام الراحل هو )جمالسة اصحاب اخلربة لالكتساب من 
علمهم وجتاربهم(، وهذه املالزمة الجل ان )يتعلم منه مباشرة السلوك العملي، الن املطالعة واملعرفة 

لوحدها التكفي مامل تقرتن بالعمل والسلوك(.
والتجارب،  وواسييع، ووجوب االستفادة من اخلربات  والتجربة عامل فسيح  ان عامل اخلربة  وبسبب 
يتساءل االمام الراحل: )كيف يلزم ان نستفيد منه، ومن اين نبدا يف احلياة؟ فهل نبدأ من الصفر، ام 

نبدأ من حيث انتهى االخرون؟(.
اخليار  ويفضل  الراحل  االمييام  يرجح  والوقت،  العمر  من  الكثري  معناها ضياع  الصفر  من  البداية 

الثاني وهو )ان نبدأ من حيث انتهى االخرون، اي نستفيد من خربات االخرين وجتاربهم، وليس من 
الضروري ان حيصل كل واحد منا على اخلربة بنفسه، بل ميكنه االستفادة من عقول االخريين، فتكون 
نهاية االخرين بداية لعملنا وخوضنا يف هذه احلياة، ولكن بشرط ان يكون ما انتهى اليه االخرون 

قائما على اسس منتظمة وصحيحة تعطي نتائج مثمرة(.
من  االنسان  ويتعلم   ، باالخطاء  اخلييربة  تقرتن  السطور،  بداية  اوضحنا يف  وكما  االنسان  حياة  يف 
هذه االخطاء، ومايرتتب على التجربة يف اعمالنا يسميه االمام الراحل، )االنتكاسات والسلبيات يف 
احلياة( وهي ليست مدعاة للرتاجع او الوقوف كما يرى االمام الراحل، اذ  ميكن هلذه االنتكاسات 

والسلبيات )ان تكون درسا لالستفادة منها يف عدم تكرارها وتكون جتربة لسد الثغرات السابقة(.
واالنتكاسة لدى االمام الراحل تأتي من ثالثة عوامل هي: )قلة اخلربة، اخطاء يف العمل، اخطاء يف 

التطبيق او النظرية(.
نهاية له، وجيب ان التكون  الراحل جيب ان التكون االنتكاسة يف اي طريق هي  ويف تصور االمييام 
مدعاة للتنازل او الرتاجع او االبتعاد الكلي او االنسحاب التام عن العمل والغاء االهداف، ونثر االتعاب 
واجلهود مع الريح، وجيب معرفة )ان االنتكاسة هي عبارة عن عثرة وسط الطريق، ميكن عبورها 

وجتاوزها بصمود االرادة وقوتها، مضافا اىل التوكل على اهلل وطلب العون منه(.

تعيش يف ظل  انها  املاضي  القرن  اواسييط  منذ  االسالمية  الشعوب  عرفت 
أنظمة وحكومات حتت شعار “االسالم” وتدرج يف دساتريها تطبيق الشريعة 
االسالمية، عدا بعض الدول اليت ختّلت باالساس عن املوضوع منذ البداية 
مثل تركيا وتونس، بغض النظر عن مسألة التطبيق والتعارض احلاصل بني 
واالجييراءات  والقرارات  املتبعة  املناهج  وبني  االسالمية  والشريعة  االحكام 

اليت تتخذها على اكثر من صعيد.
الفطرة  وتعكس  بييل  الييدييين،  صميم  ميين  والقيم  املفاهيم  تلكم  كييانييت  فييياذا 
مجيع  يف  االهتمام  من  خاصة  مكانة  هلا  تكون  ان  يعين  فهذا  االنسانية، 
مرحلة  يف  استحقاقًا  يتأكد  وهييذا  معينة،  بنسب  ولييو  االسييالمييييية،  اليييدول 
النضوج السياسي الذي شهدته بالدنا، حيث املطالبة حبرية املعتقد والتعبري 
واالجتماعات والتظاهرات واالعرتاضات وغريها من احلريات السياسية، 
بييل واحيييييانييًا احلييريييات الييفييردييية، فييياذا تضمنت الييدسيياتييري حييرييية التعبري 
الشعائر  احييرتام ومحاية  فان  واحرتامها،  واملذاهب  االديييان  اىل  واالنتماء 
مبنزلة  يكون  نشرها،  على  وتعمل  املفاهيم  بهذه  تصدح  اليييت  احلسينية 
الروح واملصداقية لتلك املواد والفقرات الدستورية، مبا يعين إن أي تعّرض 
وعييدوان على هذه الشعائر، بأي شكل من االشكال، ميثل جتيياوزًا وانتهاكًا 

للقيم واملفاهيم الدينية. 
هيينييا؛ حتييديييدًا تييقييع املييسييؤولييييية عييلييى مجيييييع االنييظييميية السياسية يف الييعييامل 
او مسعت باحلسني، عليه  الشييك-   – قييرأت  االسالمي دون استثناء، فهي 
جيدًا  يعرفها  كما  واحلقيقة،  املغزى  وعرفت  وقضيته،  ونهضته  السالم، 
املناوئون للحسني وقضيته يف وقتنا احلاضر، االمر حيملهم مسؤولية محاية 
أي نوع من أنواع إحياء ذكرى هذا االمام اهلمام وقضيته احلّقة، من أناس 
خيشون هذه القضية وخيشون احلق ايضًا، ملعرفتهم الكاملة خبطورتها على 
املنهج  اتباع  سوى  طريقًا  جيييدون  فال  ومصداقيتهم،  ومكانتهم  مصاحلهم 
والقمعية  االرهابية  االساليب  وممارسة  الدماء  بسفك  والعباسي  االمييوي 
واحلؤول  اهلادر  املد  هذا  امام  السدود  لوضع  وفقط،  فقط  واالستفزازية، 
احلسني،  نهضة  حتمله  مبا  العامل  يف  والوعي  اليقظة  مساحة  اتساع  دون 
عليه السالم. وكلما كان التوجه والتبين حلماية الشعائر احلسينية، ومراسيم 
إحياء ذكرى االمام احلسني، عليه السالم، كان ذلك أضمن للمصداقية، ليس 
فقط ملا يدعون ويقولون بشأن االمام ونهضته وقضيته، إمنا ملا يدعون من 

تبنيهم للشريعة االسالمية، وأنهم حيكمون بلدًا “اسالميًا”.
يكفيهم أن يالحظوا القوانني اليت تلتزم بها دول غربية تستضيف جاليات 
اسالمية )شيعية(، فاملسريات واملواكب احلسينية تتوفر هلا اجراءات أمنية 
السليم  التعبري  بنود دستورية تكفل  خاصة، ولو أن هذه احلماية تعود اىل 
او تصادم  الرأي واملعتقد واالجتماعات، احلؤول دون حصول احتكاك  عن 
مبدأ  يقرون  اجلميع  االسالمية،  بالدنا  ويف  الييرأي.  يف  مغايرة  جهات  مع 
وغريها، مما  واملساواة  والعدل  الوحدة  مثل  جانب شعارات،  اىل  احلرية، 
يعين أنهم األجدر يف احلفاظ على مصداقية هذه الشعارات اليت تعد من 

صميم االسالم ومن دعائمه الفكرية.

قضية الحسني
ومصداقية الدول “االسالمية”

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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مليونيه حنو  اعيييداد  تتوافد  عييام  كييل  يف 
كربالء املقدسة من اجل احياء مراسيم 
زيييييييارة االربييييعييييني )واليييييييت تيييصيييادف يف 
العشرين من صفر(، مشيا على االقدام، 
حيث تلتقي عند قرب االمام احلسني بن 
العباس بن علي  )ع(، واخيه االمام  علي 
االمييام احلسني  الييذي استشهد مع  )ع(، 
ميز  ما  لكن  الشهرية،  كربالء  واقعة  يف 
جاءت  انها  العام  هلييذا  املليونية  الييزيييارة 
واحلملة  االرهييابييييية  بييالييتييحييديييات  مليئة 
يسمى  مييا  تنظيم  شنها  اليييت  الييشييرسيية 
اتباع  ضد  داعييش(  االسالمية/  )الدولة 
الشيعة،  املسلمني  ميين  )ع(  البيت  اهييل 
بييعييد ان سيييييطيير عييلييى ميينيياطييق واسييعيية 
ميين اليييعيييراق، مشييلييت حمييافييظيية املييوصييل 
من صالح  اجييزاء  اىل  اضافة  بالكامل، 
الدين ودياىل واالنبار وكركوك وحمافظة 
بابل القريبة من مدينة كربالء املقدسة، 
تنظيم  املاضي، وهدد  يف شهر حزيران 
داعش بالزحف حنو كربالء املقدسة بعد 
الصخر  جييرف  منطقة  على  سيطر  ان 
)اليت اسرتدها اجليش العراقي مدعوما 
على  واصبح  الشيعة الحقا(  باملتطوعني 
بني  الرابط  الرئيسي  الطريق  مشارف 
العراقية  والييعيياصييميية  املييقييدسيية  كييربييالء 

بغداد.
وسيييبيييق حتيييريييير املييينييياطيييق الييقييريييبيية من 

كيييربيييالء املييقييدسيية مييين سيييييطييرة تنظيم 
داعش، عدة انفجارات بسيارات مفخخة 
الييذي عكس  طالت مركز املدينة، االميير 
املخاطر،  من  الكثري  يشوبه  امنيا  واقييع 
املاليني  ارواح  حفظ  امكانية  وان  سيما 
ميين الييقييادمييني حنييو كييربييالء املييقييدسيية يف 
ظيييل هييكييذا اوضييييياع قيييد تييبييدو ضعيفة، 
الييزيييارة، وعلى  لكن ما حييدث قبل وبعد 
املراقبني وكبار  اغلب  حسب تصرحيات 
املسؤولني االمنيني واخلدميني فاق مجيع 
الييتييصييورات، فييأعييداد الييزائييرييين قفزت 
اىل الييضييعييف، خييصييوصييا ميين االجييانييب 
الذين وصل عددهم اىل اكثر من اربعة 
ميين عييشييرات اجلنسيات  زائييير  ميياليييني 
الييعييربييييية واالسيييييوييية والييغييربييييية، كييمييا ان 
عدد اخلروقات االمنية تكاد تقرتب من 
عدد  ارهابيون  اطلق  )اذ  الصفر  نتيجة 
من قذائف اهلاون اليت استهدفت مدينة 
شخص  اسييتييشييهيياد  اىل  وادت  كيييربيييالء 
واصيييابييية اخيييريييين جبييييييروح(، وجتيييياوزت 
امليينييافييذ احليييدوديييية الييعييراقييييية ميييع دول 
اجلوار طاقتها االستيعابية بعد ان شارك 
ماليني من املسلمني الشيعة االجانب مع 
العراقيني يف احياء زيارة االمام احلسني 
بيين عييلييي )ع(، وحتييييدي االرهييييياب الييذي 
هدد بإسالة انهار من الدماء باستهداف 
الييزائييرييين يف حميياوليية مليينييع اقيياميية هييذه 

الشعائر الدينية اليت ال تتناسب وفكرهم 
اغلب  منع  واليييذي  املييتييطييرف  التكفريي 
اليت ختالف  االخييرى  الدينية  التوجهات 
اليييييت سيطر  امليينيياطييق  مييعييتييقييداتييهييم يف 
عليها، اضافة اىل تفجريه ألغلب املراقد 
املسلمني  لعامة  املقدسة  الدينية  والرمز 

يف العراق وسوريا.     
فيييقيييد أحيييييييا امليييياليييييني ميييين الييشيييييعيية يف 
اإلميييام احلسني  أربعينية  ذكييرى  الييعييراق 
يف مييدييينيية كيييربيييالء رغييييم الييتييهييديييدات 
السلطات  وتييقييول  هلييجييمييات،  بتعرضهم 
شخص  مليون   17 حييوالييي  إن  العراقية 
األربعني  األيييام  مييدار  على  كربالء  زاروا 
املدينة  يف  منهم  الكثري  وبقي  املاضية، 
أكثر  الذكرى األربعينية، وشارك  إلحياء 
وُعيييززت  إييييران،  ميين مليون شخص ميين 
تنظيم  عناصر  ملنع  األمنية  اإلجيييراءات 
مسلحة  وجمموعات  اإلسالمية  الييدوليية 
أخرى من شن أي هجمات، وكان البعض 
منهم قد ساروا على اقدامهم ألكثر من 
اثين عشر يومًا للوصول اىل كربالء من 
الييعييراق، أو عرب  مييدن يف اقصى جنوب 
حدود إيران، يف حني تكدس آخرون يف 
بالرحلة،  للقيام  شاحنات  او  حييافييالت 
وأظييهييرت الييصييور اجلييوييية اليييت التقطت 
املييرتييدييين  املصليني  ميين  أنييهييار  للمدينة 

اللباس االسود.

 زيارة االربعني... تحدي االرهاب
هي السمة االبرز لهذا العام

إحياء مراسيم األربعني نصرًة لالمام الحسني ع
ال شك أن اجلانب الذي يتعلق بتطبيق ما يريده االمام احلسني عليه السالم ومبادئه املعروفة، ينبغي 
أن يشكل مطلبا مهما من الزائرين، ألن اهلدف هو ليس املشي حبد ذاته، إمنا اهلدف هو التمسك 
مببادئ االمام احلسني عليه السالم اليت تتعلق باصالح الذات باالضافة اىل اجلمع، ألن اإلمام هو 
القائل أمام رؤوس االشهاد وأمام التاريخ )إمنا خرجُت لطلب االصالح يف أمة جدي حممد صلى اهلل 
عليه وآله(، لذلك تعد مثل هذه االسهامات املباركة من الطرفني الزوار املشاة ومن خيدمهم نصرة 

لالمام احلسني عليه السالم.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
يف احدى كلماته القيمة: )إن من أبرز مصاديق نصرة اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه هي احلسينيات 
واملواكب، وهي وهلل احلمد منتشرة يف أرجاء العامل، يف الدول الشيعية، وغري الشيعية، ويف الدول 

اإلسالمية وغري اإلسالمية، ومتارس فعالياتها احلسينية(. 
ولعلنا الحظنا تلك االعداد اهلائلة للحسينيات والسرادقات املنتشرة على طول الطرق املؤدية اىل 
كربالء املقدسة. وال شك أن كل األزمنة حتمل معها موجات من التشكيك يف مكانة أئمة اهل البيت 
اربعينية االمام  زيييارة  لتطول مراسيم احياء ذكرهم، سييواًء يف  الشكوك  السالم، ومتتد هذه  عليهم 

احلسني عليه السالم او غريها من املناسبات الدينية.

يقول مساحة املرجع الشريازي: )بعض األشخاص يّدعون اّدعاء غري جدير، حيث يقولون بأنه يف زمن 
األئمة املعصومني صلوات اهلل عليهم، مل تكن بعض الشعائر احلسينية اليت نشاهدها اليوم. فنقول 
هلم: وهل يف زمن األئمة األطهار صلوات اهلل عليهم كانت القبب واملنارات على مرقد اإلمام احلسني 
صلوات اهلل عليه وعلى مراقد باقي األئمة صلوات اهلل عليهم؟ فهل هذا يعين أن نرتك مراقد أهل 
البيت صلوات اهلل عليهم بال بناء وال إعمار وبال قبب ومنارات، ألنها مل تكن يف زمنهم صلوات اهلل 

عليهم. 
من هنا البد أن منضي ُقدما يف تعظيم الشعائر احلسينية، لسبب واضح أنها تعّمق إميان االنسان، 
كل  )على اجلميع، يف  قوله:  الشريازي يف  املرجع  يؤكد ذلك مساحة  كما  املختلفة،  املستويات  على 
نقطة من العامل ومهما كان عملهم ومستواهم، أن يسعوا إىل بذل قدراتهم وإمكاناتهم يف سبيل خدمة 

وتعظيم الشعائر احلسينية املقّدسة.
 ويف سبيل إحياء عاشوراء وإحياء النهضة احلسينية املقّدسة اإلصالحية اإلنسانية، وأن ال يقّصروا 

أو يتهاونوا يف تقديم اإلعانات املالية واملادية واجلسمية(
ويبقى اهلدف من هذا السعي وهذه اجلهود، رضا اهلل تعال وشفاعة احلسني عليه السالم ملن يقوم 

بها، كونه يروم خدمة الفكر احلسيين والقيم احلسينية اليت تسعى وتهدف لالصالح. 

يتفق اجلميع على أن اجلموع اهلائلة اليت تشرتك يف احياء مراسيم زيارة 
أربعينية االمام احلسني عليه السالم، ُيصعب أن جتتمع بهذا العدد أو حتى 
نصفه، يف مناسبات اخرى وأما كن غري مدينة كربالء املقدسة، فالسبب 
الذي يدفع هذه اجلموع اهلييادرة للحضور اىل مرقد ابي االحييرار عليه 
السالم واضح ومعروف. هذه املسؤولية تتمثل بالكيفية اليت نستثمر فيها 
هذا التجمع البشري لعدد ضخم من مسلمي العراق والدول االسالمية 
كافة فضال عن املسلمني يف عموم ارجاء العامل، انها كما يتضح لنا مجيعا 

فرصة ذهبية لنشر ثقافة اهل البيت بني هذه اجلموع.
بالقيم  والتمسك  التآزر،  اىل  مجيعا  احلسيين  الفكر  ثقافة  تدعونا  إذ 
االنسانية اخلالقة اليت ميكنها ان تسهم بصورة فعالة يف بناء الدولة القوة 

القادرة على حفظ حقوق اجلميع.
وجتعل اجلمهور قادرا على جمابهة احلكام واحلكومات اليت ال تأبه حبقوق 
ضخامتها  من  الرغم  على  االربييعييني  فييزيييارة  وحرياته.  وثييرواتييه  الشعب 
باجملاالت كافة، أي من ناحية االعداد البشرية والغذاء واالطعام واملنام 
والكهرباء واملاء وما شابه من خدام، وانتشار اعداد كبرية جدا من املواكب 
مع  كافة،  للزائرين  خدمات  من  ينبغي  ما  لتهيئة  واخليم،  والسرادقات 

هذا كله.
 لكن ينبغي ان ُتدار هذه الزيارة وفق تنظيم دقيق، مبعنى جيب ان يتم نشر 
العاملة،  واحلدائق  والساحات  بالشوارع  االضييرار  وعدم  االلتزام  ثقافة 
دة  وعدم رمي القمامة بطرق عشوئية، وسوى ذلك من اخطاء غري متعمَّ
ولكنها تثقل كاهل املدينة اليت تغص مباليني الزائرين، لذلك فإن االلتزام 
بنظافة املدينة وبعدم رمي القمامة بصورة عشوائية، وسوى ذلك من أفعال 
املدينة،  بنية  يراعي  دقيق،  لنظام  تتم بصورة خاضعة  أن  ينبغي  خدمية 

ويسهل من خدمة الزائرين بطريقة الئقة.
على ممتلكات  احلييرص  وثقافة  النظافة،  ثقافة  ننشر  أن  أننا ميكن  أي 
الييدوليية، واالميياكيين ذات االسييتييخييدام الييعييام، كذلك ميكن ميين خييالل هذه 
الييزوار  بني  املتباَدلة  وامليييؤازرة  والتكاتف  التعاون  روح  ننشر  ان  الييزيييارة، 
الييزوار وأهييل املدينة املقدسة من جهة  بعضهم مع بعض من جهة، وبني 
سليمة،  بصورة  الدينية  املناسبة  هذه  استثمرنا  قد  نكون  وبهذا  اخييرى، 
علما ان هناك فرصا كثرية لنشر الوعي بني الزائران من خالل تقديم 
الفعاليات الثقافية والفنية املختلفة اليت ميكن ان ترافق مراسيم الزيارة، 

على أن يتم االعداد هلا مسبقا.
فمثال ميكن عقد الندوات الثقافية من خالل استثمار الزخم البشري يف 
املدينة ونشر املبادئ اليت نادى بها االمام احلسني عليه السالم، وجلها 
يتعلق باالرتقاء باالنسان، كذلك ميكن تقديم االعمال الفنية اليت ترتقي 
وخمطط  مهّيأ  مباشرة  فعاليات  عرب  املسلمني،  وافكار  وخيال  بذائقة 
هلا مسبقا، وهو أمر يتعلق بكيفية استثمار هذه املناسبة الكربى ثقافيا 

بالطرق الصحيحة. 

استثمار زيارة 
األربعني ثقافيا؟

تحقيق: فراس الكرباسي
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إنييهييا لييفييرصيية تييارخيييييية حييقييًا؛ فاملسري 
حنييو كييربييالء احلييسييني، مييشييحييون حتى 
على  السائرين  الييسيياعييات جبييمييوع  هييذه 
العامل، وكانت  االقييدام من خمتلف بالد 
ايييران،  للزائرين من  املييرة  احلظوة هذه 
حيث بات العدد باملاليني، وليس باآلالف 
الزائرين من اخلليج  كما هو احلييال مع 
ولبنان واهلند وباكستان وغريها، ورمبا 
ميييكيين اليييقيييول؛ أن االجييتييميياع الييبييشييري 
السالم،  عليه  احلييسييني،  االميييام  لييزيييارة 
يف اربييعييييينييه، فييياق يف الييعييدد واحلييميياس 
نشاهده  مييا  الباهر،  الييذاتييي  واالنييدفيياع 
كل عام يف موسم احلييج. فيياذا ُيقال عن 
فرصة االلتقاء بني املسلمني مع بعضهم، 
وتييذكييريهييم بييياألخيييوة االسيييالمييييييية، فييان 
باألخوة،  فقط  ليس  تذكرٌي،  كربالء  يف 
إمنيييا بييكييل املييفيياهيييييم االنييسييانييييية والييقيييييم 
االخالقية، والفارق أن يف احلج، هنالك 
خالهلا  وميين  االنييسييان،  يؤديها  فريضة 
يكسب بعض املزايا واخلصال، بينما يف 
واجب  وال  فريضة  ال  احلسني،  كربالء 
يييدفييع االنييسييان، إمنييا االنييدفيياع الييذاتييي 
الضمري  أعييميياق  ميين  املنبعث  واحلييميياس 

والوجدان.
وهييييذا ميييا ميييكيين ان جنيييده يف اهييتييمييام 
السيد حممد  الييراحييل  االميييام  مسيياحيية 

احلييسيييييين اليييشيييريازي – قيييدس سييره- 
والواسعة  الكبرية  اهتماماته  سياق  يف 
املناسبة  وإحييييياء  احلسينية،  بالثقافة 
يف شييهييري حميييرم وصييفيير، فييفييي كتابه 
“االستفادة من عاشوراء” نالحظ تركيزه 
على اجلانب االنساني، مبوازاة اجلانب 
العاطفي واملعنوي. فيحّث على االهتمام 
واالطييفييال،  والعجزة  والنساء  بالشباب 
هذه الفئات العمرية، ال حتتويها االعمال 
العفوية هنا وهناك، وال ميكن ان تستفيد 
كانت  مهما  فردية  مييبييادرات  من  بشيء 
دوافعها، إمنا املطلوب عمل منظم ومعد 
لييه سلفًا يف اإلطيييار املييؤسييسيياتييي. وهييذا 
دائمًا يف مجيع  عليه مساحته  يؤكد  ما 
املييشيياريييع واالعيييميييال الييييت يييدعييو اليها 
الزاحفة  فاجلموع  كييافيية،  الصعد  على 
تكون حباجة اىل  االربعني، رمبا  لزيارة 
املواكب اخلدمية لتوفري السكن والطعام 
والشراب واخلدمة الطبية وغريها، بيد 
املؤسسي  العمل  اىل  ايضًا  حباجة  أنها 
امليينييظييم الييييذي جيييعييل هيييذه اجليييميييوع يف 
صف حنو هييدف واحييد وهييو إحياء قيم 
قدس   – فييانييه  لييذا  احلسينية.  النهضة 
“اجملالس  باالسم  يدعو  نالحظه  سييره- 
االهتمام  العزائية  واملييواكييب  احلسينية 

بالشباب والنساء والعجزة واألطفال”.

عمرية  فئة  كييل  عيين  مساحته  ويتحدث 
“هم  فالشباب  بهم؛  لالهتمام  والييدافييع 
توجب  عنهم  والغفلة  املستقبل،  عييميياد 
واألفييكييار  السليم  املنهج  عيين  احنييرافييهييم 
الييصييحيييييحيية، وانيييزالقيييهيييم ميييع الييتيييييارات 
اإلحلاد  شبكات  ووقوعهم يف  السقيمة، 
الطاقات  فتتحول  واإلفييسيياد،  والفساد 
الييشييبييابييييية اخلييييرية إىل مييعيياول لييلييهييدم. 
أميييييا الييينيييسييياء؛ فييلييكييونييهييّن عيياطييفيييييات، 
قبل  ميين  لالستغالل  مييعييّرضييات  فييإنييهييّن 
واملنافية  ميية  احملييرّ األمييور  يف  املفسدين 
لييلييعييّفيية االجييتييميياعييييية، فييتييكييون أنييوثييتييهييّن 
ومن  للمنحرفني،  املييال  سلعة السييتييدرار 
اليييضيييروري تييزويييج اليينييسيياء لييئييال يرتكن 
ي  توجيههّن  الييضييروري  وميين  عيييوانيييس... 
لكي  ي  أيضًا  وأزواجييهييّن  آبائهّن  وتوجيه 
يييكييون الييتييعييامييل بييني اليييزوجيييني إنييسييانيييييًا 
تكفل  اليييت  اإلسيييالمية  للضوابط  وفقًا 
للطرفني  وتيييوّفييير  املييشييروعيية  حييقييوقييهييّن 
احلييييييياة الييسييعيييييدة. إن وجييييود احلييركيية 
هكذا  يف  املتزايد  واالحييتييكيياك  النشطة 
النجاح  فرصة  يوفر  بييأن  كفيل  مناسبة 
للعمل املؤسسي واملنظم واملدروس الذي 
يييكييّرس الييثييقييافيية األصيييييليية الييييت تييوافييق 
فييطييرة االنييسييان وتييتييطييابييق مييع حاجاته 

املادية واملعنوية. 

املشي يوم االربعني 
خطوات للتغيري

شعرية املشي.. تُطارد الحّكام
معروٌف عن االمام جعفر الصادق، عليه السالم، أنه رمز العلم واملعرفة، ومؤسس أول حوزة علمية يف 
عامل التشيع، اىل جانب ذلك نالحظ أنه صاحب الفضل الكبري يف تدوين معظم الزيارات واالعمال 
اخلاصة باإلمام احلسني، عليه السالم، وهو شهيد كربالء، وبطل املواجهة الدامية بني احلق والباطل. 
وجود  على  دالليية  يكون  كربالء،  مدينة  اليوم، يف مشييال  حتى  املاثل  السالم-  عليه   – مقامه  ولعل 
اهتمام كبري وبالغ منه للنهضة احلسينية، وتقدميها على سائر القضايا اليت نهض من اجلها األئمة 

املعصومون، عليهم السالم. 
لنقرأ ما جاء يف الرواية عن االمام الصادق، عليه السالم، يف حق زوار االمام احلسني، عليه السالم، 
ووعدنا  بالكرامة،  خّصنا  من  يا  “اللهم  يقول:  احلسني،  لييزوار  االمييام  فيه  يدعو  طويل  وهو حديث 
بالشفاعة، وخصنا بالوصية، وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، 
اغفر لي وألخواني و زوار قرب أبي عبد اهلل احلسني، الذين أنفقوا أمواهلم وأشخصوا أبدانهم، رغبة 

يف برنا.
 ورجيياًء ملا عندك يف صلتنا، وسييرورًا أدخلوه على نبيك، وإجابة منهم ألمرنا، وغيظًا أدخلوه على 
بالليل والنهار، وأخلف على أهاليهم  عدونا، أرادوا بذلك رضاك، فكافئهم عنا بالرضوان، وأكِلْئُهم 
وأوالدهم الذين خلفوا بأحسن اخللف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد... اللهم إن أعدائنا عابوا 

تلك  فارحم  خالفنا،  من  على  منهم  خالفًا  إلينا،  الشخوص  عن  ذلك  ينههم  فلم  عليهم خبروجهم، 
الوجوه اليت غريتها الشمس، وارحم تلك اخلدود اليت تتقلب على حضرة أبي عبد اهلل احلسني، 

-عليه السالم-”.
إن الزائرين سريًا على االقدام حنو مرقد االمام احلسني، عليه السالم، ال يفكروا يف مواجهة سياسية 
مع حاكم او مسؤول يف الدولة، لرد فعل ما، او لتحقيق مطلب ما، كما هي التظاهرات املطلبية او 
هذه  يسريون يف  إمنا  النظام،  ذاك  او  احلاكم  هذا  إسقاط  اىل  اهلادفة  واالستنكارية  االحتجاجية 
التظاهرة هلدف سلمي مئة باملئة، فاهلدف هو تكريس مبادئ النهضة احلسينية، بل  الزحف املليوني 
الذي نشهده هذه االيام، هو يف تزايد سنة بعد أخرى، وميثل نوعًا من العرفان باجلميل، من اجلموع 

البشرية، لإمام احلسني، علية السالم. 
إن السري على االقييدام، يتم عرب مشاعر غاية يف الصدق والشفافية، فليس يف االمر أي تعبئة او 

حتشيد او وعيد بشيء ما لقاء الذهاب اىل كربالء لزيارة االمام احلسني، عليه السالم.
فمن كان يريد أن يسلم من املواجهة مع اجلماهري ومن املطاردة واحملاسبة واملالحقة، ما عليه سوى 
أن يواكب قوافل “املشاية” من خالل تطابق منهجه وسلوكه وعمله – ما أمكنه ذلك- مع مبادئ النهضة 

احلسينية.

يف الطريق اىل كربالء املقدسة، سئل شخص صديقه وهو يرافقه املشي 
على االقدام، وسط االالف من الرجال والنساء واالطفال املسرعني يف 
التقدم حنو قرب االمام احلسني بن علي )ع( “ما هي ابلغ رسالة ميكن ان 
“انها رسالة سالم ضد  بعبارة واحدة  الزيارة؟”، فأجابه  تعرب عنها هذه 

العنف”.
االربعني  زيييارات  مجيع  رافقت  اليت  الكبرية  االمنية  التهديدات  وكانت 
واالجانب  العراقيني  املواطنني  ارواح  العشرات من  تؤدي حبياة  السابقة 
الذين وفدوا باملاليني إلحياء هذه الشعرية املقدسة، اال ان الزيارة احلالية 
تنظيم  هييدد  ان  بعد  السابقة،  االعييوام  باقي  عن  استثنائي  اختالف  هلا 
ما يعرف )الدولة االسالمية/ داعش( بالتقدم حنو كربالء واراقة املزيد 
من الدماء، خصوصا وهم يرومون استهداف زائري املدينة من املدنيني 
داعييش مساحات  تنظيم  واحتل  ارواحييهييم،  الذين ال حيملون معهم سوى 
واسعة من العراق، بعد سيطرته على حمافظة املوصل بالكامل، يف شهر 
حزيران املاضي، اضافة اىل مساحات كبرية من حمافظة االنبار وصالح 
الدين ودييياىل، واجييزاء من كركوك وبابل، وشكل هذا التقدم )سيما يف 
منطقة جرف الصخر اليت ال تبعد سوى بضع عشر من الكيلومرتات عن 
عمق كربالء املقدسة، واليت كانت منطلقا، اضافة اىل عامرية الفلوجة، 
هائال  التنظيم حتديا  لعناصر  املدنيني(  استهداف  التنظيم يف  لعمليات 
للقوات االمنية، حتى وصل االمر اىل درسه القيام بإجراءات احرتازية 
ملنع سقوط اعداد كبرية من الضحايا )يف حال متكن التنظيم من اخرتاق 
ركوب  اىل  القدمني  على  املشي  حتويل  منها  وكييان  االمنية(،  اخلطوط 

احلافالت من اجل احلفاظ على ارواح الزائرين.
الغريب ان مجيع هذه التحديات االمنية والدميغرافية قد ذابت مع اول 
خطوة حتركت حنو كربالء املقدسة، فاالنتصارات الكبرية اليت حققتها 
احلشد  )قيييوات  الشيعة  املتطوعني  قبل  ميين  املييدعييوميية  االمنية  الييقييوات 
الشعيب( قد اذهلت اجلميع، خصوصا بعد االنتصار السريع يف منطقة 
)جرف الصخر(، الذي اربك مجيع حسابات التنظيم. ومع تدفق االالف 
الزائرين يف  اعييداد  يقدر  )واليييت  املقدسة  كربالء  مدينة  الزائرين حنو 
كل عام حنو 15 مليون زائر خالل عشرة اىل مخسة عشر يوم(، واليت 
تصادف يف موسم الشتاء، فان اخلالف بني النازحني والزائرين مل يكن 
اصبح  وامنا  للزائرين،  مأوى  بالسابق  كانت  اليت  االماكن  اقتسام  حول 

اخلالف حول من خيدم من؟
فقد انربى النازحني من مدنهم يف توفري اماكن السكن والطعام والشراب، 
رغم ما تعرضوا له من عمليات نهب وسلب على يد عناصر داعش، وهو 
امر اذهل اجلميع وباألخص الوافدين على كربالء املقدسة الذين رفضوا 
على  للنازحني  منحت  اليت  االسرتاحة  او  السكن  اماكن  يستخدموا  ان 
الرغم من احلاح )النازحني( باملبيت يف هذه االماكن. ويتوقع مراقبون ان 

تكون هذه الزيارة االكرب على االطالق. 

عاملية
زيارة االربعني

محمد علي جواد تقي
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األربعين

قضية  مثل  واملييدى،  احلجم  بهذا  قضية 
ونهضته  السالم،  عليه  احلسني،  االمييام 
التاريخ  عرب  املدوية  وأصيييداءه  ومأساته 
واالجيال، هل ميكن ان تنحصر يف أجواء 
املأساة  نستذكر  حيث  والييعييزاء،  احلييزن 
الذكر  الييعييربات يف جمييالييس  نسكب  ثييم 
والوعظ، وبعدها تقوم اهليئات واملواكب 
اخلدمات  من  يلزم  ما  بتقديم  اخلدمية 
للزائر الكريم من طعام وماء ودواء ومنام 

وسكن وغريها من اخلدمات املهمة؟ .  
نبحث خالل شهري  ذلك حنن  اجل  من 
حمييرم وصييفيير، عيين هييذه االرضييييية عّلنا 
هييذه  ميين  املمكنة  الييفييائييدة  اىل  نييتييوصييل 
النهضة العظيمة، يف وقت يبحث الكثري 
خالل االشهر العشر االخرى من السنة، 
عن البدائل للواقع الفاسد واملرير الذي 
تعيشه االمة على اكثر من صعيد. فكان 
أن رسينا اىل مرفأ الفكر النرّي لسماحة 
احلسيين  حممد  السيد  الراحل  اإلمييام 
كتابًا  لنجد  سيييره-  قييدس   – الييشييريازي 
عيياشييوراء”،  من  “االستفادة  عنوان  حتت 
وقيييد ألييفييه مسيياحييتييه يف وقيييت مييتييأخيير، 
يف هيييذا الييكييتيياب يييبييني مسيياحييتييه مجلة 
حياتها  االمييية يف  تفيد  الييتييوصيييييات  ميين 
والثقافية،  واالقييتييصييادييية  االجييتييميياعييييية 
ميييكيين حتيييدييييد جييانييبييني مييهييمييني: االول 

مكافحة الفقر. واآلخر ثقايف.

يضع مساحته  االجتماعي  اجلانب  ففي 
يييده على جيييرٍح عميق طيياملييا عييانييى منه 
شافيًا،  عالجًا  له  ان جيد  دون  اجملتمع 
أال وهيييو الييفييقيير واحلييياجييية املييياديييية لييدى 
فئة ال بأس بها لسبب او آلخيير. وإقامة 
على  واملييواكييب اخلدمية  الييعييزاء  جمالس 
الطريق وغريها من الفعاليات احلسينية 
خالل شهري حمرم وصفر، تعد فرصة 
اآلفة  هييذه  مكافحة  يف  لإسهام  ذهبية 
طاملا  اليييت  االقييتييصييادييية   – االجتماعية 
شكلت عقبة كأداء يف طريق تقدم وتطور 
الييبييالد االسييالمييييية. وهييذا مييا يشري اليه 
مسيياحيية االمييييام اليييشيييريازي، بيييأن على 
اخلييطييبيياء ومييسييؤولييي اهليييييئييات واملييواكييب 
االسييتييفييادة ميين هيييذه الييفييرصيية وتييوجيييييه 
اجملييتييمييع جلييمييع اليييتيييربعيييات لييلييمييعييوزييين 

واحملتاجني. 
أما اجلانب اآلخر، فان أجواء العزاء على 
السالم،  عليه  احلييسييني،  اإلميييام  مصاب 
تعكس يف كثري من االحيان احلاجة املاّسة 
استنادًا  والييفييكييري،  الثقايف  البناء  اىل 
بيياالسيياس،  احلسينية  النهضة  ان  اىل 
والعقل،  والييوجييدان  الضمري  نهضة  هي 
فاالمام احلسني، عليه االسالم، وقبل ان 
استنهض يف  السيف،  اجلانبني  بني  يقع 
أهل الكوفة ضمائرهم وعقوهلم يف وقت 
طموٌح  الراحل  االمييام  ولسماحة  واحييد. 

كبري يف هذا اجملييال، وهو حيرص على 
السريعة  اخلطوات  للمسلمني  تكون  أن 
العامل  أغرقوا  الذين  باملسيحيني  للحاق 
بيييامليييؤسيييسيييات واهليييييييئيييات االجييتييميياعييييية 
مجعيات  وحييتييى  واالنييسييانييييية  والثقافية 
الرفق باحليوان وغريها. لذا فهو يدعو 
مييين خيييالل مييوسييم حميييرم وصيييفييير، اىل 
الناس على املشاركة واملساهمة يف  حّث 
هكذا  إلقامة  واملقدمات  الوسائل  تهيئة 
مؤسسات ختدم الفكر والثقافة اليت ال 
االنسان  من  القرب  يف  هلا  نظري  يوجد 
واملطابقة مع حاجاته وتطلعاته وفطرته. 
للمسلمني  يييكييون  بييأن  مساحته  ويطمح 
)100(ألف مؤسسة يف العامل يف كل عام.
الثقايف  العمل  إن  الييقييول  ميكن  هنا  ميين 
الييفييكييري خيييالل هييذييين الييشييهييرييين، يعد 
بيياحلييقيييييقيية اسييتييحييقيياقييًا أكيييييييييدًا، وليييييس 
ميين بييياب كييسييب األجييير واليييثيييواب عندما 
والفعاليات  بيياملييآمت  متعلق  االمييير  يييكييون 
االربعينية،  فالزيارة  االخييرى.  احلسينية 
اخليياصيية  املليونية  اليييزييييارات  بييل مجيييييع 
سيكون  السالم،  عليه  احلسني،  باإلمام 
هلا مفهومًا جديدًا ومعاني ودروس تفيد 
املعزين واملؤمنني، بل املسلمني مجيعًا يف 
أزمييات وحمن  من  يعيشونه  ومييا  حياتهم 
الييذي  الطريق  على  جتعلهم  ثييم  تعد،  ال 

يستشرفون فيه آفاق التقدم والتطور.

العزاء الحسيني وفرص 
التقدم

كربالء املطهَّرة مرآة العدل والسالم 
اإلنسانية تبحُث عن العدِل، وتسعى إليه، وال يهدأ أو يهنأ هلا باٌل إال عندما تصُل اىل مبتغاها، آالف 
متعاقبة من القرون والعقود والسنوات اليت تتالحق خلَف بعِضها، وأننُي االنسانية يعلو، وصراُخها 
مستمر، حبثًا عن سكينِة الروِح واخلالص، ها هو ذا خالُصها، هنا يف كربالء املقدسة، هذه املدينة 
اجملبولة بالدِم الطهور وصرخِة احلّق اخلالدة، حيُث يضطرُب كوكُب األرض، يتصارع االنسان هنا 
الظلم  فجيعة  بها  ونعين  الفجيعة،  يعيش  العامل  يتداخل،  الكوني  املشهد  يستفحل،  الظلم  وهناك، 
املستأسد من دون رادع أو وازع أو ضمري، النداء البشري يتوّجه اىل كربالء، هي اخلالص من مأساة 
االحرتاب والضغينة، فها هنا يتخلَّد الدم الطهور، وهنا نبض االنسان احلق، هنا احلسني العظيم، 
ثائر االنسانية وابنها ومثاهلا األزلي، لذا كل العيون، والقلوب، والنفوس، تتجه اىل هذا الثراء الباذخ 

من اجملد.
لذا جند كّل مظلوم يبعث بأبصاره حنو كربالء احلق، ليأخذ منها سالمة املوقف، ورباطة اجلأش، 
وكبح بأس الظلم، فيتحد املظلومون، ليطلقوا صرخة احلق، فتهتز عروش القتلة، وتندحر كل وسائل 
بتأرخيها، سالما وحمبة  العمالقة،  املدينة  الطغيان اليت ميلكونها، هكذا ينظر اآلخييرون اىل هذه 
ونورا، وهكذا تتجه البصائر أيضا إليها، فهي مدينة الصرب، والرمحة، واملؤاخاة اليت ال تسمح للشر، 
باحلضور او االستئثار، أو القدرة على االساءة للسالم االنساني املطمئن، من هنا يأمل العامل كله، 

أن جتد كربالء قلوبا ونفوسا، تأخذ طهارتها من طهارة تربة املدينة، ومن طهارة دم احلسني، إنهم 
وقلوبهم  بأفكارهم  يبنون كربالء  االنسان،  قادة شيٌب وشباب، يسري يف دمهم حب احلسني وحب 
من  تستحقه  ما  والرمحة،  والسالم  احلب  مدينة  يهبوا  كي  وقلوبهم،  أنفسهم  وجيهدون  وأرواحهم، 

مكانة، وبهاء وروعة، ال متثاهلا روعة يف مدن العامل أمجع.
هلذا ندعو احلكومة احمللية الشابة – وحنن مجيعا معها- أن تبذل من االفكار واجلهود، ما تستحقه 
كافة، أن  املييدراء واملسؤولني  الشّماء، ونأمل باحلكومة وجملس احملافظة، وكل األخيار من  مدينتنا 

يدركو مكانة كربالء عامليا.
ان  داعييي  وال  تستحقها،  اليت  النظرة  املدينة  هذه  اىل  تنظر  أن  أيضا،  االحتادية  احلكومة  وندعو 
نذّكر مبا تقدمه مدينتنا، لزوارها الكرام من العراق وأرجاء العامل امجع، حيث املناسبات الدينية 
املليونية، تتواصل على مدار السنة، لذا تستحق مدينة احلسني عليه السالم، وقفة جادة ومنصفة 
املثقفة،  النخب  املقدسة،  املدينة  يف  كافة..  النخب  نطالب  بل  نناشد..  وكذا  املركزية.  احلكومة  من 
واملؤسسات الدينية، والفكرية، واملنظمات كافة، والشخصيات املتميزة، لكي يتحد اجلميع، ولنبذل 
ما يكفي من الفكر، والتخطيط، واجلهد الرمسي واألهلي، كي تصبح كربالء احلسني، أمجل مدن 

العامل، ألنها كما نتفق مجيعا، مرآة العدل والسالم.

يؤشر االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
)رمحه اهلل(، عددا من املقومات اليت من شأنها أن تعيد موقع الصدارة 
للمسلمني، كما كان عهدهم يف قيادة البشرية، اىل ما هو أفضل وأكثر 
حفظا لكرامة االنسان، اليت بدأت يف عصرنا الراهن تتعرض لالنتهاك، 
على الرغم من ادعاءات الغرب بوصفهم قادة احلضارة كما يؤكدون ذلك 
االنسان،  وحرمة  حرية  على  بأنهم حيرصون  دونها،  من  او  مناسبة  يف 
ينتفي متاما، فاالنسان معّرض  التطبيق، إن مل  لكننا نالحظ ضعفا يف 
لالنتهاك يف حقوقه وكرامته، ويتحمل املسلمون عرب العامل، قسطا أكرب 

من هذه التجاوزات، على ايدي بعض احلكومات واحلكام.
تكمن يف عدة  املسلمني  أن صيانة كرامة  الييشييريازي  االمييام  يييرى  لذلك 
الصعيدين  على  والتطوير  البناء  يف  ودورهيييا  الكفاءات  منها  مقومات، 
الفكري والعملي، وكذلك االخالص يف العمل، فهذان املقومان، او هاتان 
الركيزتان، متثالن منطلقا اساسيا حنو التغيري االجيابي، ويؤكد االمام 
الشريازي أن قضية عودة املسلمني اىل سابق عهدهم، تستدعي متسكا 
ُقُدما يف هذا الطريق، وصوال اىل  باملنهج احلسيين، وعلينا أن منضي 
اهلدف املبتغى، ولكن علينا اوال أن نفهم ما هي االشرتاطات اليت تعيش 

فيها الكفاءات وتؤدي دورها على الوجه األمثل.
فهل ميكن ان ترتعرع وتنمو الكفاءات يف االجواء املستبدة؟ وهل االرهاب 
يساعد على ذلييك، ثم كيف ميكن للكفاءات ان تييؤدي دورهييا يف االجييواء 
املختنقة، هلذا على املعنيني من قادة سياسيني وغريهم من قادة النخب 
االخرى أن يهيئوا الظروف الصحيحة اليت تتالءم معها الكفاءات، حتى 

تقوم بواجبها على افضل وجه.
يقول االمام الشريازي يف كتابه القيم، املوسوم بي )احلسني عليه السالم 
مصباح اهلدى(، يف هذا اجملال: )إن الكفاءات ال تعيش يف جو االختناق 
واإلرهيياب، وال تظهر مثارها يف مثل هذا اجلو(. إذن ال نتائج جيدة وال 
مثار ناضجة يف حماربة الكفاءات، ولكن لالسف هذا ما حيدث  يف بالد 
املسلمني، حيث تضطر هذه الشرحية اىل اهلجرة القسرية من بالدها 

اىل اجواء تناسبها، والسبب هو االستبداد السياسي دائما.
كما يؤكد ذلك االمام الشريازي يف كتابه )احلسني عليه السالم مصباح 
اهلييدى(، إذ يركز مساحته قائال للمسلمني بلسان فصيح وكالم واضح: 
)إذا التزمنا بذلك، نكون قد ساهمنا يف بيان هدف اإلمام احلسني عليه 
السالم، وواصلنا نهجه يف مكافحة اإلحنراف العقائدي والعملي كالكفر 
واحلرب  والفوضى  والتخّلف  والفقر  واجلهل  واملييرض  والرذيلة  والنفاق 
االحنييراف  اشكال  على  القضاء  أن  على  نتفق  ولعنا مجيعا  والييعييدوان(. 
السابق ذكرها، سيعمل حتما على انتاج حاضنة اسالمية تساعد وتعاضد 
وتضع  كافة،  األعمال  يف  اساسية  كقيمة  االخييالص  وترّسخ  الكفاءات، 

اقدامنا على الطريق احلسيين املعبَّد باملبادئ احلسينية العظيمة. 

لنمِض ُقدُمًا يف طريق 
االمام الحسني )ع(
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كثرية هي الدروس اليت ميكن أن نتعلمها 
عليه  احلسني  االمييام  اربعينية  زيييارة  من 
اليييسيييالم، وهييييي يف جمييمييلييهييا، ميييكيين أن 
الييفييرد واجلييميياعيية،  افييكييار  تنعكس عييلييى 
بييسييبييب مسيياتييهييا االنيييسيييانييييييية، فييالييفييعييل 
اجلييميياعييي االول اليييذي يييصييدر عيين هذه 
للناس  االتفاق اجلمعي  الزيارة، هو هذا 
عييلييى هييييدف واحيييييد، بييغييض اليينييظيير عن 
فجميع  بينهم،  اإلنتمائية  االخييتييالفييات 
بوتقة  يف  وتنصهر  تتوحد  هنا  املشاعر 
واحييدة، لصبح اهلييدف منها هو الوصول 
اىل مرقد سيد الشهداء يف مدينة كربالء 

املقدسة.
ومثييية الييصييرب عييلييى املييصيياعييب، ال سيما 
يكون  اليييذي  فيياالنييسييان  منها،  اجلييسييدييية 
قييييادرا عييلييى قييطييع مييسييافييات هييائييليية على 
قييدميييييه، مييع تييأثييريات الييطييقييس، وضغط 
احلاجات االخرى، فضال عّما يتعرض له 
االنسان من اجهاد كبري، كل هذه االمور 
وسواها سوف تصب يف صناعة شخصية 
قادرة على التعامل مع املشاّق واملصاعب 
يف  االنييسييان  يواجهها  قييد  اليييت  املختلفة 

حياته.
اخلييياليييدة،  الييييزيييييارة  هييييذه  دروس  وميييين 
عظمت،  مهما  للمخاطر  االنسان  حتدي 
فاالستهداف الذي يتعرض له آالف الزوار 

املناطق  بييعييض  الييطييرق ويف  بييعييض  عييلييى 
االقييدام، هذا  اليت يسلكونها سريا على 
االستهداف التكفريي املتطرف الذي يتم 
وكل  واملفخخات  االنتحارية  بالتفجريات 
االعييمييال االرهييابييييية االخيييرى، مل يستطع 
كما اثبتت األدليية ان يثين عزمية الزوار 
ملا  حتقيقا  والسري  املشي  مواصلة  على 
اصيييرارا  الييييزوار  ازداد  لقد  بييل  يبتغون، 
وكثر االعداد وتضاعف يف مؤشر واضح 
يف  اليييزوار  الييذي حيمله  الكبري  للتحدي 
الالانسانية  االعييمييال  هييذه  ملثل  نفوسهم 
ومن يقوم بها من ارهابيني عاجزين عن 
إضعاف االرادة احلديدة اليت تقوى يوما 
اليينيياس، يف رد فعل  نييفييوس  يييوم يف  بعد 

واضح وجريء على االعمال االرهابية.
ومن دروس زيارة االربعني، درس التكافل 
العظيم لذي يشهد حضورا الفتا يف ايام 
افرادا  الناس  يتبارى  الزيارة، حيث  هذه 
والييشييراب  الطعام  تقديم  يف  ومجيياعييات 
ومعظم االحتياجات االخرى لبعضهم، يف 
االنسانية  للسجية  ومشرقة  رائعة  صورة 
اليينييازعيية اىل اخليييري والييتييعيياون واحملييبيية 
واليييرافيييضييية جلييميييييع مظاهر  واليييتيييآليييف، 
التعنت والقسوة واالنانية وتفضيل الذات 
على اآلخر، نعم انه درس بليغ من دروس 
هذه الزيارة اليت تدفع الناس اىل خدمة 

بعضهم البعض من دون مقابل، وهذا قد 
الزخم  الييعييامل بهذا  لييه مثيال يف  ال جنييد 
املتواصل ألسابيع، كل ذلك من اجل الفوز 
بييرضييا االميييييام احلييسييني عييليييييه الييسييالم، 
االمر الذي جيعل من الناس اكثر شعورا 
ببعضهم، واكثر حلمة قدرة على التعاون 

بينهم لتذليل املصاعب املادية او غريها.
وكثرية  كييبييرية  هيينيياك دروس  واخلييالصيية 
ينبغي  مييا  ولييكيين  اليييزييييارة،  هييذه  تعكسها 
االستفادة  هو  بييه،  والتمسك  إليه  التنّبه 
واعتمادها  اليييدروس،  هييذه  من  القصوى 
كمنهج حياة دائم، حتى ال تكون مومسية 
ترمي  احلسينية،  املبادئ  ألن  وقتية،  أو 
يبقى  الناس، حتى  بني  ماثلة  البقاء  اىل 
تأثريها قائما بني اجلميع، فليس هناك 
امجيييل مييين الييتييكييافييل االنيييسيييانيييي، وليييييس 
تييقييارع  بشخصية  يييرغييب  ال  مييين  هيينيياك 
التعب وانييواع املشاكل االخييرى من خالل 
شخصية  من  اروع  هناك  وليس  الصرب، 
املبادئ  املييوت يف سبيل  تأبه مبخاطر  ال 
اليييت ختييدم االنييسييان وحييقييوقييه املشرعة 
املّتفق عليها.. هذه هي بعض دروس زيارة 
بها  التمسك  سييوى  علينا  ومييا  االربييعييني، 
لنا، حلاضرنا،  الزمن خدمة  مييدار  على 
ملستقبلنا، ألجيالنا القادمة، لكي يعيشوا 

يف حمبة وتواؤم وسالم.  

زيارة األربعني دروس ال 
تقبل النسيان

تسييس زيارة األربعني واملساس بقدسيَّتها
يتفق اجلميع على أن زيارة أربعينية االمام احلسني عليه السالم، مناسبة دينية خالدة، تستقطب مجيع 
املسلمني يف العامل امجع، والشيعة منهم على وجه اخلصوص، حيث يتدفق ماليني الزّوار على مدينة 
كربالء املقدسة إلحياء مراسيم هذه الزيارة، وفقا ألجواء إميانية إنسانية تّوحد بني اجلميع، وتلغي 
الفوارق بينهم، وتلغي االهداف اليت ال متت بصلة ملا يبتغيه صاحب الزيارة احلسني عليه السالم، وما 
قدمه من تضحيات جليلة لكي يتم ترسيخ العدل واخلري واحملبة بني الناس، وهذا دليل قاطع على 
أن كل من حياول أن يستثمر هذه الزيارة لغري هذه املبادئ، فهو يعمل بالضد مما يريده ابو االحرار، 

عليه السالم.
السؤال املطروح هنا، هل هناك من الزوار الذي اشرتكوا يف إحياء زيارة االربعني مؤخرا، حاولوا 
استثمار هذه الزيارة الهداف سياسية خاصة بقوى يتبعون هلا، وهل هناك جهات اقليمية وحملية 
تقف وراء هذا السلوك؟، اجلواب بوضوح، نعم هناك زوار قاموا باالساءة لقدسية زيارة االربعني، 
وحاولوا بأساليب بائسة املساس بهذه القدسية، ورفعوا صورا لشخصيات دينية، هم قادة سياسيني 
يف الوقت نفسه، اضافة اىل الصفة الدينية هلم، وقام هذا البعض من الزوار املدفوعني بأعمال ال 
مسيئة  استفزازية  أعمال  وهي يف جمملها  إطالقا،  منها  تقرتب  وال  احلسينية،  املبادئ  اىل  ترقى 
هلم قبل غريهم، وتلّفظوا بألفاظ غري الئقة، وهجموا على بعض الرموز االسالمية، وجتاوزوا على 

بعض املؤسسات الدينية الفاعلة، وكل هذه مت حتت حجج واهية، كان الغرض منها واشحا وخمطط 
له سلفا، أال وهو ختريب هذه الزيارة املباركة، وإفراغها من قدسيتها وحمتواها الديين االنساني 

العميق والراقي.
ولعل االهداف اليت تكمن وراء هذه االستفزازات والتجاوزات اليت ختضع لتوجيهات قوى اقليمية 
معروفة، تهدف بالدرجة االوىل اىل زعزعة االستقرار يف املدينة املقدسة، ويف العراق عموما، لتؤكد 
ان االسباب اليت تقف وراءها سياسية إضافة اىل )احلسد( والغرية البائسة اليت شعرت بها هذه 
القوى السياسية املغطاة بغطاء ديين، فقد سحبت ضخامة زيارة اربعينية االمام احلسني عليه السالم 
البساط من حتت اقدام تلك اجلهات والقوى املعروفة، كذلك استقطبت هذه الزيارة مجيع االضواء، 
وأخذ العامل كله يتنّبه ملؤشرات هذه الزيارة املتصاعدة يوما بعد يوم وعاما بعد آخر، وهذه املؤشرات 
االجيابية لزيارة األربعينية ال تروق لتلك القوى االقليمية، كونها تدعم مكانة املدينة املقدسة وتضاعف 

من مكانة العراق كله.
نفوس  قدسية خاصة يف  هلا  االربعني  زيييارة  أن  وسييواهييا،  املقدسة  كربالء  املعنيون يف  يييرى  لذلك 
املسلمني، والشيعة منهم على وجه اخلصوص، وال جيوز ألية جهة او قوى اقليمية وداخلية املساس 

بهذه املكانة والقدسية هلذه الزيارة املباركة، بأية طريقة او اسلوب كان. 

املشي اىل زيارة االمام احلسني، عليه السالم، يوم االربعني، ميثل العالمة 
الفارقة بني الشعائر احلسينية والنقطة املضيئة فيها، بيد انها تنقضي 
ويبدأ  كل شيء  ينتهي  من صفر،  العشرين  فبعد  احملييدد،  وقتها  بانتهاء 
الزيارة وما  العلم بفضل هذه  العودة اىل ديارهم. ومع  الزائرون مسرية 
يكتسبه االنسان الزائر من الفائدة املعنوية والروحية وحتى املادية، حيث 
التغيريات والتطورات اليت ترتكها على الثقافة والسلوك، يبقى االنسان 
يف  وينخرط  ادراجيييه  سيعود  فهو  احلييييياة،  يف  املتعددة  بظروفه  حماطًا 
ميسرة حياته ومشاغله ومشاكله وهمومه، مما يبعده -اىل حٍد ما- عن 
أجواء املناسبة. من هنا عكف العلماء واملتصدين للشأن الثقايف – الديين 
على إبقاء حيوية هذه الروح الوثابة اليت نشهدها هذه االيام، يف سائر 

االيام.
الييسيييييد حمييمييد احلسيين   الييراحييل  االمييييام  يييقييف مسيياحيية  الطليعة  ويف 
الشريازي – قدس سره- ومنذ االيام االوىل من انطالقه يف مسرية العمل 
االسالمي املنظم يف مطلع ستينات القرن املاضي، فقد كان يعد املسجد 
الفعاليات  لعديد  وواحة  والثقايف  الفكري  واحلسينية، مركزان لالشعاع 
االجتماعية، وان ال ينحصر نشاطهما يف أداء الفرائض وإقامة اجملالس 
احلسينية أيام حمرم وصفر، تعقبها مراثي ولطميات ملقرئني حسينيني.

يعطي  واحلسينيات”  املساجد  اىل  “رسيياليية  عنوان  حتت  له  مؤلٍف  ويف 
مساحته بعدًا انسانيًا وحضاريًا للنهضة احلسينية، ويعطي االنسان حقه 
بعد أن يقدم هذا االنسان كل ما لديه من مشاعر وقدرات ذهنية وبدنية 
خالل أيام الذكرى اخلاصة باالمام احلسني، عليه السالم. فثمة فسحة 
الفن  خالل  من  املشاعر  عن  والتعبري  واملعرفة  العلم  واكتساب  لالبداع 
واألدب واخلطابة. يف هذا الكتاب الصغري يف حجمة، العميق والغين يف 
املساجد  به يف  القيام  وعمل ميكن  فائدة   )19( يدرج مساحته  رسالته، 
قدس سره- يف   – بهذا يوصي مساحة االمام الشريازي  واحلسينيات، 
املتعارف  والتقليدي  االبتدائي  بشكلها  املكتوبة  الصحافة  ويقصد  كتابه، 
ونشر  الييرأي  للتعبري عن  واحيية مفتوحة  تكون  امليييدارس، حيث  عليه يف 
يتحدث عن خطوة متطورة اخرى، وهي حتويل هذه  ثم  البناءة.  االفكار 
النشرة اجلدارية االسبوعية او الشهرية، اىل صحف وجمالت رصينة يف 
إطار مهين متقن، وتكون منتظمة  الصدور، تعنون على أنها تصدر عن 
هذه احلسينية او تلك، ثم يف خطوة متطورة جديدة تواكب العصر، صعود 
هذه املطبوعات واالفكار لتكون صحف وجمالت الكرتونية على الشبكة 

العاملية للمعلومات “انرتنت”. 
إن بقاء أبواب احلسينيات مفتوحة على هذه الفعاليات طيلة أيام السنة، 
أو رمبا لبعضها، - وليس بالضرورة جلميع هذه الفعاليات- يعين مبا ال 
يدع جمااًل للشك، إبقاء جذوة النهضة احلسينية متقدة يف النفوس، لن 
تنطفئ جملرد خروج الزائرين “املشاية” منها وعودتهم اىل ديارهم. إمنا 

تبقيهم يف الطريق الذي ضحى يف سبيله االمام احلسني، عليه السالم.

استمرار نشاط 
الحسينيات
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

تتحقق  وليين  اإلنييسييان،  رفعة  السمّو ميثل 
إذا  إال  لييالنييسييان،  الرفيعة  املييكييانيية  هييذه 
وأنواعه،  أشكاله  بكل  اجلهل  من  ختلص 
يعيش،  كيف  اليييذي جيهل  هييو  فيياجليياهييل 
وكيف يتفوق، من هنا دعا االمام الراحل، 
آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين 
القضاء  اىل  اهلل(،  )رمحيييه  اليييشيييريازي 
على اجلهل كما نقرأ يف قول االمام: )ما 
حنتاجه من أجل التغيري، حماربة اجلهل 
أكثر من قرن،  املسلمني  الييذي خيم على 

مما سبب تأخرهم(.
ومل يكن اجلهل حمصورا بعامة الناس أو 
مجوع األميية، إمنا كان للحكام ومن يقف 
اىل جانبهم ويدعمهم احلصة االكرب من 
اجلهل، هلذا تأخر املسلمون، لذلك يؤكد 
االميييام الييشييريازي قييائييال يف هييذا اجملييال 
بكتابه املذكور نفسه: )كان احلكام ال يرون 
يف  توغلهم  بسبب  العابرة،  شهواتهم  إال 
واالقتصادية  السياسية  بيياألمييور  اجلهل 
خميمة  اجلهالة  كانت  كما  واالجتماعية، 
أنفسهم  على  انقسموا  حيث  األميية  على 
األمر  يعد  ومل  كثرتهم،  من  الرغم  على 

يهمهم(. 
يييقييودهييا حاكم  أن  األمييية  تسمح  وعيينييدمييا 
جاهل، أناني، ال يهتم إال بنزواته وملذاته 
تكون  النتائج سوف  فإن  املادية،  ومنافعه 

يتواجد  وسييوف  على اجلميع،  على  وبيياال 
يكيلون  دائيييميييا،  واملييتييزلييفييون  املييتييمييلييقييون 
وحكومته  اجلاهل  للحاكم  اجملاني  املييدح 
الفاشلة، يقول االمام الشريازي يف كتابه 
نفسه حيييول هيييذا امليييوضيييوع: )هيينيياك قلة 
تتملق وتتزلف إىل احلكام مهما الحظوا 
عليهم من الفساد، وأقل من قلة تعي هذا 
شيئًا  تفعل  أن  تتمكن  ال  لكنها  االميييير، 
بسبب قلتها(. وعندما كان اجلهل يطوقنا 
وميسك بنا مبخالبه، وال ميح لنا مبجرد 
تعيش  اوربييا  كانت  أنسب،  بواقع  التفكري 

بطريقة افضل.
اجلهل  مكافحة  علينا  اسييتييوجييب  لييذلييك 
والتجهيل بكل السبل املتاحة. يقول االمام 
الييشييريازي يف هييذا اجملييال بكتابه نفسه: 
باهظًا  مثيينييًا  املسلمني  حنيين  دفعنا  )لييقييد 
كانت  والتجهيل، فبينما  من جراء اجلهل 
حثيث حنو  بشكل  تسري  وأمريكا  أوروبييا 
الصناعة والنظام والدميقراطية وما إىل 
ذلك، كنا حنن نغط يف سبات عميق وجهل 

شائن(. 
إن غياب اسرتاتيجية مكافحة اجلهل يف 
اجملتمعات االسالمية، اسهم بشكل كبري 
الييظيياهييرة، فالطالب  اسييتييشييراء هييذه  يف 
ال يييتييعييب نييفييسييه يف الييتييفييكييري والييتييحييليييييل 
واالسييتييقييراء وميييا شييابييه، بييل يييتييم تلقينه 

بيييصيييورة آلييييييية، ليييييقييوم هيييو بييعييد ختييرجييه 
ال  الذين  طالبه  فيلّقن  نفسها،  بالعملية 
وسعيهم  حبثهم  بقدر  العلم  عن  يبحثون 
للحصول  تؤهلهم  اليت  الشهادة  لتحصيل 
الشريازي  االمييام  يقول  لذا  وظيفة.  على 
حول هذا املوضوع: )يف املدارس الزمنية 
- احلكومية- كان هدف اجلميع الوصول 
الييقييراءة  عييرب   - وامليينييصييب  الوظيفة  إىل 
والييكييتييابيية ومييعييرفيية األوليييييييات- وحتصيل 
الييشييهييادة وكيييان هييذا هييو اهليييدف املنشود 
يييزال يعاني  املييييدارس(. وال  ألكثر طييالب 
املييسييلييمييون يف دوهلييييم، حيييييث انييهييا تعتمد 
تأخذ مبا  أن  دون  ميين  هلييا  دينا  االسيييالم 
يييريييده هييذا الييدييين ويييطييالييب بييه ميين اجل 
الييذي  السبب االول  االنييسييان، وهيييذا هييو 
هو  هييذا  بييل  املسلمني،  وراء ختلف  يقف 
السبب االول الذي يقف وراء حتطم االمة 
واحيييزاب  قيييادة  اىل  وافييتييقييارهييا  ومتزقها 

سياسية بّناءة.
كما يؤكد ذلييك االمييام الييشييريازي، بقول: 
األميييية  حتيييطيييم  إىل  اجليييهيييل  أدى  )ليييقيييد 
ومتزيقها إىل قوميات وأحزاب متحاربة، 
ال أحيييزاب بيينيياءة كما يف الييغييرب، وأخييذ 
اآلخر،  اجلانب  على  يتجسس  جانب  كل 
نشاهده  ما  إىل  وصلنا  أن  إىل  وحياربه 

اآلن من تأّخر(.

مكافحة الجهل 
أسمى أهداف 

التغيري

مقومات التغيري ومسؤولية صنّاع القرار
هناك مقومات حمددة ينبغي التمسك بها، وقد وجدنا يف كثري من مؤلفات االمام الراحل، آية اهلل 
الشأن،  بهذا  تتعلق  واضحة  تأشريات  اهلل(،  )رمحييه  الشريازي  احلسيين  حممد  السيد  العظمى، 
وهناك مقومات مهمة للتغيري، حيددها االمام الشريازي، كما نقرأ يف كتابه القّيم املوسوم بي )ممارسة 
التغيري(، قائال يف هذا اجملال: )من االمور اهلامة للقائمني بالتغيري أن جيعلوا السلم مع اجلميع يف 

مقدمة أهدافهم، وأن يعيش الكل بسالم(.
ولذلك من الشروط املهمة اليت ينبغي أن يلتزم بها قادة التغيري هو عدم سفك الدماء، إذ يضيف 
االمام الشريازي قائال حول هذا اجلانب: )على ممارسي التغيري املنع البات لسفك الدماء، وإهانة 
اآلخرين، والرتفع عليهم. فال يعيبوا أحدًا من الناس وال يؤذوه بل يدعون إىل الكلمة الطيبة وطهارة 

القلب وتزكية النفس، وأن ال يزكوا أنفسهم ويروا أنفسهم فوق اآلخرين. 
وقد قال سبحانه: أمل تر إىل الذين يزكون أنفسهم بل اهلل يزكي من يشاء وال يظلمون فتيال(. ورمبا 
قائد  على  الشريازي،  االمييام  يرى  كما  ولكن  الرباقة  الوعود  اعطاء  التغيري اىل  قييادة  بعض  يندفع 

التغيري أن ال مينح وعودا للناس غري قادر على تنفيذها.
لذلك يقول االمام الشريازي حول هذا املوضوع يف كتابه املذكور نفسه: )ينبغي على ممارسي احلركة 
عدم اعطاء الوعود للناس - بال ميزان -، سواء قبل الوصول إىل احلكم أو بعد الوصول إليه، فإن 

اإلنسان قد حياول بسبب الوعود اخلالبة أن جيمع الناس حوله، بينما ذلك يأتي بعكس النتيجة فإنه 
كثريًا ما ال يتمكن اإلنسان من الوفاء بوعده فينفض الناس من حوله(. ومن املقومات االخرى اليت 
ينبغي احلرص عليها من لدن قادة التغيري، تقويم االعوجاج يف مجيع اجملاالت، وهذا التقويم من 
شأنه أن يدفع اجملتمع حنو التغيري املطلوب. لذلك يؤكد االمام الشريازي يف كتابه املذكور نفسه، قائال 
ومؤكدا: )على القائمني بالتغيري أن ال يّدخروا وسعًا لتقويم كل اعوجاج، وللوقوف يف وجه كل من يعمل 

ضد حرية الناس وضد حقوق املسلمني وغري املسلمني.
القادمة(.  وأمييام األجيال  األميية  وأمييام  أمييام اهلل عز وجل  الكاملة  يتحملوا يف ذلك مسؤوليتهم  وأن 
فمن يبتغي حتقيق قفزات مهمة للمجتمع عليه أن ال ميارس الطغيان بكل اشكاله ضد اجملتمع. لذا 
الطغيان بسبب حصول  التغيري عدم  الشريازي قائال يف هذا اجلانب: )على ممارسي  يؤكد االمام 
رادع  الرفيعة من جانب، وهو  النفسيات  بتوفري  إال  بعده، وذلك ال يكون  أو  القدرة هلم قبل احلكم 
نفسي عن الطغيان، وتوزيع القدرة على اجلهات الكفوءة يف البالد من جانب آخر، وهو رادع خارجي 
عن الطغيان(. وعلى قادة التغيري أن يستثمروا القدرات والكفاءات املتوافرة هلم، واعتماد الطاقات 
واملواهب يف حتقيق اهلدف االمسى للجميع، وهو حتقيق التغيري واالرتقاء، من خالل التزام املقومات 

اليت تساعد اجملتمع وقادته على حتقيق هذا اهلدف املصريي.

الييذي ميكنه أن جيعل من االنسان، قيمة  الرقيب األهييم  الضمري هو 
اليت  اخلييري  قيم  كل  واىل  واالصيييالح،  واملييسيياواة  العدل  اىل  مضافة 
تصطف اىل جانب االنسان، وحتثه على االميان وااللتزام الذي يزيد 
الفرد رغبة واميانا باحلفاظ على حقوق اآلخرين، وهذه نقطة الشروع 
لبناء اجملتمع األمثل، وقد اكد االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد 
بي  املوسوم  القيم،  كتابه  الشريازي )رمحه اهلل(، يف  حممد احلسيين 
اجل  من  االصالحية،  واالسييس  املقومات  من  على مجلة  )االصيييالح( 
تطوير حياة الفرد واجملتمع معا، يقول االمام الشريازي يف هذا اجملال: 
)إن مسألة االبتعاد عن املنهج الرباني الذي ارتضاه اهلل تعاىل لعباده له 
تبعاته وآثاره يف احلياة الدنيا أواًل، ثم احلياة اآلخرة ثانيًا، وتأخذ هذه 
إذا  إال  اإلنسان  توجب سقوط  وألوانًا متعددة  واآلثار أشكااًل  التبعات 
رجع إىل خالقه عز وجل، فيجب إيقاظ الضمري لدى الناس ليستجيبوا 
لنداء الفطرة(، فالضمري الذاتي اذا ما وعى االمور وتيقظ من سباته 
وال مباالته، فال شك أنه سوف يسهم جبعل االنسان واعيا لدوره يف 

احلياة.
من املهام االساسية اليت تصدت هلا رساالت االنبياء، انها حثت االنسان 
على أن يعود اىل فطرته، وأن ال حييد عن االصالح الذاتي قيد أمنلة، 
لذا يؤكد االمام الشريازي بكتابه املذكور نفسه على: ان )اإلصالح الذي 
دعت إليه كافة الرساالت السماوية وعرض القرآن احلكيم مناذج منه، 
بل يشمل كافة جماالت احلياة،(. لذلك  له جماالت عديدة ومتنوعة، 
البد من تطوير القدرة الذاتية على االصالح، واذا متكن االنسان من 
حتقيق هذه اخلطوة، فإنه يصبح انسانا متمكنا من نفسه وقائدا هلا 
حقوق  غمط  على  القائمة  ورغباتها  اهوائها  اىل  تقوده  أن  من  بييدال 
اآلخرين والتجاوز عليهم. ومن اهم العوامل اليت تساعد االنسان على 
احياء وايقاظ الضمري الذاتي، انتهاج الفكر السليم، او ما يطلق عليه 
بهذا  الشريازي  االمييام  يقول  لذا  الفكري.  بالرشد  الشريازي  االمييام 
اخلصوص يف كتابه املذكور نفسه: )من أهم ما يلزم يف إصالح اجملتمع، 
هو إصالح الفرد، ألن اجملتمع يتشكل من فرد وفرد وفرد، وكل من 
الفرد الفرد واجملتمع يؤثر يف اآلخر سلبًا وإجيابًا. ومثل اجملتمع مثل 

الفرد، يف الصالح والفساد، والصحة والسقم، والتقدم والتأخر(.
يؤكد  الييذي  االسييالمييي،االميير  اجملتمع  لييدى  واضييح  خلل  هناك  ولكن 
الييشييريازي حييول هذا  احليياجيية اىل االصيييالح احلقيقي. يقول االميييام 
املوضوع: )املسلمون اليوم ملياران لكن يفقدون ي على األغلب ي الرشد 
الفكري الالزم يف خمتلف جماالت احلياة، وحتى يف مسائلهم الشرعية، 
فكثري منهم ال وعي له باحلالل واحلرام، والطاهر والنجس، والصحيح 
والباطل، ولذا ال مييزون بينها ويأخذون بكلها، فاختلط عندهم احلابل 

بالنابل(.

االصالح يبدأ 
بالضمري الذاتي
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الرموز اخلالقة يف التاريخ البشري، هلا 
والفكر،  العقل  تطوير  يف  السبق  قصب 
ومييين ثييم تييطييوييير احلييييياة بييرمييتييهييا، فقد 
منهال  تييزال  وال  العظماء  جتييارب  كانت 
اجلميع  منها  يأخذ  مجييعيياء،  لإنسانية 
دروسيييييا يف احلييكييميية والييتييأنييي والييصييرب 

واالصرار على بلوغ اهلدف األرقى.
لييذلييك ليس اميياميينييا سييوى الييدخييول اىل 
البيت عليهم  اهييل  أئييميية  أفييكييار  عييصييارة 
معانيها  وهضم  كلماتهم  وفهم  الييسييالم، 

ومعرفة ما تهدف إليه. 
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية 
احلسيين  صيييادق  الييسيييييد  العظمى  اهلل 

الشريازي )دام ظله(.
يف كييتيياب )مييين عييبييق املييرجييعييييية(، حييول 
هييذا املييوضييوع: )مهما أوتييي اإلنسان من 
عن  عاجزًا  يبقى  فإنه  والدراية  البالغة 
أهل  كلمات  معاني  أعماق  إىل  الوصول 
أرومييية  ألنييهييم  عليهم  اهلل  سيييالم  الييبيييييت 
ومع  والييبييالغيية(.  األدب  وسييييادات  اللغة 
ذلييك ليس اميياميينييا سييوى اختييياذ جتييارب 
طريقا  البيت  اهل  أئمة  وافكار  وكلمات 
لنا حنو اهلل تعاىل، ألننا لن جند طريقا 
والفضيلة  االمييان  بر  بنا اىل  آخر يصل 

والنجاح.
من هنا يؤكد مساحة املرجع الشريازي 

اجلانب  هييذا  نفسه،  املييذكييور  الكتاب  يف 
تييعيياىل  ان اهلل  عييلييى  وييييؤكيييد مسيياحييتييه 
لفهم  واحييدا  أئمتنا طريقا  من  لنا  جعل 
احلياة، والكون وتفاصيل الدار االخرى، 
فيقول مساحته يف هذا الصدد: )إن كل 
ما يريده اهلل تعاىل بالنسبة إىل أموره، 
إاّل  له  جيعل  مل  والتشريعية،  التكوينية 
طييريييقييًا واحييييدًا وهييو طييريييق أهييل البيت 

سالم اهلل عليهم(.
حيتاج االنسان كي يرتقي دائما يف حياته، 
فكرا  ميينييه،  يتعلم  اجيييابييي،  منيييوذج  اىل 
والزلل  املعاصي،  يتجنب  حتى  وسلوكا، 
والسقوط يف مزالق ومهاوي االحنراف، 
فيكون عند ذاك عرضة للعقاب االهلي، 
فضال عن الفشل القاسي الذي سيلحق 

به يف حياته.
هليييذا يييؤكييد مسيياحيية املييرجييع الييشييريازي 
قائال يف هييذا اجملييال: إن )األئييميية سالم 
اخللق  عييلييى  اهلل  حييجييج  هييم  عليهم  اهلل 
عليه  اهلل  صلى  نبّيه  وخلفاء  أمجييعييني، 
وآلييه امليامني، وكّلهم من نور رسييول اهلل 

صلى اهلل عليه وآله(. 
علما ان الواقع يشري اىل ان هناك من مل 
يطلع على مفاخر أئمة اهل البيت عليهم 
نعرف  لكننا  املطلوبة،  بالصورة  السالم، 
مجيعا أن الفهم العميق ملبادئ أئمة اهل 

البيت وافكارهم هي طريق واحد صوب 
اهلل تعاىل. لذلك ينصح مساحة املرجع 
على  االنسان  اطييالع  بأهمية  الييشييريازي 
سرية االمام املعصوم، ويفهم هذه السرية 
القناعة  له  تتوافر  حتى  تفاصيلها،  بكل 
واالهتمام الالزم، فيؤكد مساحته قائال 
يف هذا اجملال: )جيب علينا معرفة سرية 
لنهتدي  عليه  اهلل  املعصوم سالم  اإلمييام 

بها ونقتدي به سالم اهلل عليه(. 
اميييييا اليييينيييياس الييييذييييين ييييؤمييينيييون بيياألئييميية 
املعصومني من دون معرفة واطالع، فهذا 
يعرضهم خلسارة فكرية وروحية كبرية، 
الشريازي  املرجع  يتساءل مساحة  وهنا 
بهذا اخلصوص قائال يف الكتاب نفسه: 
)ما الفائدة يف أن يكون السّجاد أو الباقر 
أو الييصييادق سييالم اهلل عليهم إمييامييًا لي 
ولك وال نعرف عن سريته شيئًا؟!(. وهلذا 
تقودنا عدم املعرفة اىل عدم الفهم ورمبا 

عدم القناعة.
 ليييذا يييؤكييد مسيياحيية املييرجييع الييشييريازي 
عييلييى اهييمييييية االطييييالع عييلييى سيييرية أئمة 
)من  قول مساجته:  يف  كما  البيت،  اهل 
من  ولييو خمتصرًا  نقرأ  أن  الييضييروري.. 
سرية أهل البيت سالم اهلل عليهم لتعّلق 
إسالمنا وإمياننا مبعرفة من أمرنا اهلل 

تعاىل بطاعتهم(.

أئمة أهل البيت 
طريقنا اىل اهلل

صعوبات شيعة أهل البيت )ع( تضاعف إيمانهم
أكد مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
أن الشيعة يتعّرضون للصعوبات واملظامل لتمّسكهم بأهل البيت عليهم السالم، ولكن تبقى الصعوبات 
بكلمته  للناس كما نقرأ ذلك يف قول مساحة املرجع الشريازي  واملشاكل نوعا من االختبار اإلهلي 
هذه: )الشر، يشمل الصعوبات، واملشاكل، واألمراض اجلسدّية والنفسّية، واالضطرابات واألزمات 

االقتصادّية والثقافّية واالجتماعّية. 
وقد جعل اهلل تعاىل هذه املشاكل الختبار وامتحان الناس. إال أّن املشاكل اليوم تتفاوت وختتلف عن 
املشاكل اّليت كانت يف األزمنة السابقة( .ومع ذلك بقَي الشيعة يعانون من الظلم احلكومي على مر 
التاريخ، هلذا السبب ينّبه مساحة املرجع الشريازي قائال يف هذا اجملال: )اّن الشيعة وعلى مّر التاريخ 
وبالذات يف زمن األئّمة املعصومني صلوات اهلل عليهم ويف فرتة حكم بين العّباس كانوا يعانون من 

املشاكل والضغوطات السياسّية(.
ويف الغالب األعم تكون ضريبة إميان الشيعة بأهل البيت عليهم السالم، املوت والتعذيب والتهجري 

مها االسالم. بطرق واساليب بشعة حرَّ
لذا يذكر لنا مساحة املرجع الشريازي رواية شريفة جاء فيها: )عن موالنا اإلمام الصادق صلوات اهلل 
عليه يف كتاب الكايف الشريف حول املصائب اليت ابتلي بها املؤمنون من قبل أنهم: - كانوا ينشرون 

باملناشري-، أي كانوا يقّطعون املؤمنني باملنشار إربًا إربًا(.
ومع ذلك ال يصح لالنسان أن جيزع أو يتهاون، كما نالحظ ذلك يف قول مساحة املرجع الشريازي: إن 
)اإلنسان عندما تواجهه الصعوبات، فيجب أن ينظر إىل صعوبات ومشاكل اآلخرين، إذ أّنه يف هذه 

احلالة ستصغر مشاكله بعينه، وسيمتنع عن االعرتاض واجلزع ملا أصابه(. 
وال شك يف ان االنسان الذي يتمسك باالميان، ويكون مستعدا لتحمل املصاعب، فإن هناك جزاًء 
بانتظاره، وهو اجلزاء األخروي الذي هّيأه اهلل تعاىل له، لذا يؤكد مساحة املرجع الشريازي قائال 
بكلمته حول هذا املوضوع: )جيب على اإلنسان أن يتأّمل يف اجلزاء األخروي اّلذي هّيأه اهلل تعاىل 
للصابرين على مشاكل الدنيا وصعوباتها. وعلى اإلنسان، يف حال إبتالئه باملشاكل واملصائب، أن يأخذ 

بعني االعتبار املنافع األخروّية هلذه املشاكل واملصائب أيضًا(. 
أنهم يسريون يف  وثقة على  أمال  الشيعة  يزيد  الشريازي،  املرجع  وهناك استشراف مهم لسماحة 
اجلادة الصواب، وأن مصاعبهم التارخيية، اليت اليت واجهوها عرب التاريخ يف طريقها اىل االنتهاء 
استنتاجي  ولكن  الغيب،  ث عن  )أنييا ال أحتييدّ قائال:  الشريازي  املرجع  يؤكد مساحة  لذلك  والييزوال 
وعقيدتي من هذا األمر، هو أّن املشاكل قد اقرتبت من مراحلها النهائّية، وذلك بالرغم مّما نشهده 

يف هذه األّيام من مظامل ومصائب من اجلماعات التكفريّية(. 

ال ينبغي أن جُيرب االنسان بالقوة على اداء عمل حمدد مسبقا، إال يف حالة 
رغبته بذلك، مبعنى ان االنسان حر يف اختيار العمل الذي يراه مناسبا له، 
وجيد يف ذاته رغبة للقيام بهذا العمل، حتى يستطيع أن يبدع يف ويتطور 
ويتميز، على خالف من يقوم بعمل ما وهو ال يرغبه وال يستسيغه ألسباب 

قد تكون خارج ارادة االنسان.
صييادق  السيد  العظمى  اهلل  آييية  الكبري،  الييديييين  املييرجييع  يقول مساحة 
احلسيين الشريازي )دام ظله( يف كتاب )من عبق املرجعية( حول هذا 
املوضوع: )هناك حرّيتان موجودتان يف اإلسالم، حرّية الفكر حيث يقول 
تعاىل: ال إكراه يف الدين*، وحرّية العمل؛ للقاعدة املسّلمة لدى الفقهاء: 
الشك،  يقبل  ال  مبييا  مساحته  ويييؤكييد  أنفسهم(.  على  مسّلطون  اليينيياس 
وباألسانيد الثابتة أن )اإلسالم هو دين احلرّية(، ويضيف مساحته قائال 
يف الكتاب املذكور نفسه: إن )اإلسالم دين احلرّيات مبدأ وشعارًا، وواقعًا 

وعماًل(. 
تتجسد يف  الفكرية  )أن احلرية  على:  الشريازي  املرجع  ويؤكد مساحة 
اإلسالم من خالل اآليات الكرمية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(. 
فهذا دليل قاطع على غياب القسرية والفرض بالقوة، مبعنى أن االميان 
او عدمه بهذا الفكر خاضع لقناعة االنسان، وهو حر يف ذلك، كما يقول 
هنا  من  فليكفر(  ومن شاء  فليؤمن  )فمن شاء  لالنسان،  القرآني  النص 
يتضح لنا كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي، أن اسلوب الضغط 
على الناس يتنافى مع روح االسالم ومبادئه، ويتضح هذا من خالل قول 
اإلسييالم، ال  )اسلوب  إن  نفسه:  املذكور  الكتاب  تام يف  بوضوح  مساحته 

ضغط فيه وال إكراه(.
 لذا يؤكد مساحة املرجع الشريازي يف مالحظة له عن هذا اجلانب اذ 
يؤكد مساحته: إن )اإلسالم يقول لك: اعمل ما تشاء، فلك حرّية العمل 

شرطية أاّل تضر غريك(. 
يف هذه احلالة ال يوجد ضغط على االنسان وال إكراه، إمنا هناك شرح 
)ال  أن  بشكل صريح  يقول  القرآن  أن  وطاملا  السليمة  للمبادئ  وتوضيح 
يقول  وافعاله،  افكاره  االنسان حر يف  أن  يعين  فهذا  الدين(،  إكييراه يف 
مساحة املرجع الشريازي يف هذا اجملال بالكتاب نفسه: )ال ضغط وال 
جرب وال إكراه وال كبت للحرّية يف اإلسالم، ولكن مثة توجيهات وإرشادات 
تبنّي لك السلوك األحسن، تقول: هذا صحيح وهذا مستحّب وهذا مفّضل 

وهذا مكروه(. 
يفكر  فيما  حر  فاالنسان  باالسالم،  الكبري  احلرية  يؤكد حضور  وهييذا 
هذا  حييول  قائال  الييشييريازي  املرجع  يؤكد مساحة  لذلك  ويعمل،  ويؤمن 
املييوضييوع بوضوح تييام: إن )احلييرّيييات املييوجييودة يف اإلسييالم ال نظري هلا 
ينبغي  عظمى  إهلّية  )نعمة  بأنها:  احلرية  ويصف مساحته  التاريخ(.  يف 

اغتنامها على أحسن وجه(.

ثنائية الحرية 
الفكرية والعملية
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أخالقيات التغيير

يف خييييياراتييه يييكييون االنيييسيييان بييني ثالثة 
تييوجييهييات هييي االفييييراط او الييتييفييريييط او 
التوازن، ثالث هذه التوجهات هو احملمود 
يف ربيييط الييدنيييييا بييياالخيييرة، كييمييا يف قييول 
)وعليكم  الييسييالم:  عليه  الييصييادق  االميييام 
وسكينتهم  ووقيييارهيييم  الييصيياحلييني  بييهييدى 
عيين حمييارم  وورعييهييم  وختّشعهم  وحلمهم 
اهلل وصدقهم ووفائهم واجتهادهم هلل يف 
العمل بطاعته، فانكم ان مل تفعلوا ذلك، 
الصاحلني  منزلة  ربييكييم  عند  تيينييزلييوا  مل 

قبلكم(.
رسالة االمييام الصادق هي حمور فصول 
وابييييواب كييتيياب )نييهييج الييشيييييعيية.. تييدبييرات 
الييصييادق عليه السالم  يف رسيياليية االميييام 
شرحا  عليها  اشتغل  اليييت  الشيعة(  اىل 
وتفسريا املرجع الديين اية اهلل العظمى 
ظييلييه(  )دام  الييييشييييريازي  الييسيييييد صييييادق 
حتمل  اهُليييَدى  الصاحلني.  بهدى  وامليييراد 
ريق ،  عدة معاني: فهي النهاُر، وهي الطَّ
ُهييَو اهْلُييَدى  ُهييَدى اهلِل  ُقييْل ِإنَّ  ريعة }  الشَّ
اللييُة بُلطٍف ِإىل ما  شيياُد، والييدَّ { وهي الييرَّ
ُأوَلِئَك   { والطاَّعة  املطلوب،  ِإىل  يوّصل 

الَِّذيَن َهَدى اهلُل َفِبُهَداُهُم اْقَتِدِه {.
الييورع والييوقييار: فييالييورع هييو: االبتعاد عن 
ُبهات واملعاصي على  اإلثم والكّف عن الشُّ

سبيل التَّقوى.

وهو ايضا: الكفَّ عن احلالل املباح.  اما 
واالصطالحي:  اللغوي  معناه  يف  الييوقييار 
فييهييو سييكييون اليينَّييفييس، او هييو الييتَّييأنِّييي يف 
ييه حنييو املييَطييالييب، ويييذكيير السيد  الييتَّييوجُّ
)الوقار خيتلف عن  ان  الشريازي  صادق 
السكينة، فالوقار خاص بظاهر االنسان، 
ذكر  ولييذلييك  بباطنه،  متعلقة  والسكينة 
منفصلتني(.  اخلصيصتني  هاتني  االمييام 
وحييسييب الييسيييييد صيييادق اليييشيييريازي فييان 
ومنزلته  حالته  يناسب  وقار  انسان  )لكل 
والعّباد  والييتييجييار  فامللوك  االجتماعية.. 
ويتجلى  بهم..  خاص  وقييار  هلم  واملؤمنون 
هذا الوقار حسب حال كل منهم وطبيعة 

تفكره(.
فارقا  الشريازي  السيد صادق  يذكر  ثم 
والتكرب،  الوقار  بني  شاسعا  وبونا  كبريا 
مشكل  اميير  بينهما  التمييز  ان  ويعرتف 
ورد  فقد  املفاهيم،  بني  التمييز  لصعوبة 
يف سرية رسول اهلل صلى اهلل عليه واله 
انه كان اذا اراد النظر الحد، التفت بكل 
وجهه اليه، واذا ما اراد االشارة لشخص 
يشري  وامنييا  باصبعه،  اليه  اليشري  فهو 
اليه بكل يده.. وهذه من مظاهر الوقار.. 
من  به  االنسان  يتمكن  الييذي  الوقار  هذا 
ومينع  الداخلي،  انفعاله  على  السيطرة 
للعيان، وقد ورد:  به ظهور هذا االنفعال 

)املؤمن بشره يف وجهه، وحزنه يف قلبه(.
فتعين:   السكينة  امييا  واحلييلييم:  والسكينة 
واحللم  االْسِتْقَرار  َمْأِنيَنة،  الطُّ اَحييِة،  الييرَّ
هيييو الييتييأّنييى والييسييكيين عيينييد الييغييضييب أو 
ِإْبَراِهيَم  ِإنَّ   { والقّوة  القدرة  مع  املكروه 
والييعييقييل. يف  الصفح  وهييو   } يييييٌم  َحييلِ أَلوَّاٌه 
شرحه وتفسريه للحلم والشخص احلليم 
يقول السيد صادق الشريازي، )يقال ملن 
يتحمل تقلبات الظروف كالفقر واملرض 
االنسان  يعجز  اليييت  االمييور  وغريها من 
عن التغيري فيها صابرا، خبالف احلليم 
فييهييو يييقييال مليين يييصييرب عييلييى الييتييصييرفييات 
االنسان  القابلة لالصالح كصرب  السيئة 

على سب االخرين له(.
ييْرِف:   واخلييشييوع والييصييدق: فييَخييُشييوُع الييطَّ
يِف   : ُخييُشييوٍع  يِف  وُيَصلِّي  ييْرِف،  الييطَّ غض 
وُخُشوُع  ُخُضوٍع  يِف  ُسُكوٍن،  يِف  اْسِتَكاَنٍة، 
وَخييَشييَع هللَِّ،  ُسييُكييوُنييُه،  َضييَراَعييُتييُه،  الَقْلِب: 
انه  على  الشريازي  السيد صادق  ويؤكد 
)البد من التذكري ان مجيع اقوال وافعال 
املؤمن نابعة من اميانه وقائمة على اساس 
التعاليم االهلية، ولذا فان الناس يتذكرون 
اهلل تعاىل اذا رأوا املؤمن.. متاما كما قال 
اهلل  )تذكركم  السالم  عليه  عيسى  النيب 
املؤمن  وسكنات  حييركييات  ان  اذ  رؤيييتييه(، 

ختتلف عن حركات وسكنات غريه(.

التغيري طريق 
الصالحني

احسنوا اىل انفسكم
االحسان يف اللغة هو، فعل ما هو َحَسٌن، وهو ضّد أساء، ويف التنزيل العزيز: )ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم 
أَلْنُفِسُكْم(. واإلحسان على نوعني: إحسان يف عبادة اخلالق: بأن يعبد اهلل كأنه يراه فإن مل يكن يراه 
فإن اهلل يراه. وهو اجلد يف القيام حبقوق اهلل على وجه النصح، والتكميل هلا. وإحسان يف حقوق 
اخللق. ما هي قواعُد أو )مبادئ( اإلحسان كما ترد يف القران الكريم ويف الروايات واالحاديث املاثورة 
عن ائمة اهل البيت عليهم السالم؟. اإلحسان عبادة أّيًا كان شكله، قال تعاىل: )ِإنَّ اهللََّ َيْأُمُر ِباْلَعْدِل 
َواإلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَبى...(، وعن اإلمام علّي )ع(: )أفضل اإلميان اإلحسان(. )اإلحسان مردود 

على صاحبه(، قال تعاىل: )ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ألْنُفِسُكْم...(. 
)إعمل اإلحسان وال تنتظر الشكر(. )ُحسن اإلحسان، تصغريه، وكتمانه، وتعجيله(. قال االمام علّي 
وبتعجيلها  لتظهر،  وباستكتامها  لتعظم،  باستصغارها  بثالث:  إال  احلوائج  قضاُء  يستقيم  )ال  )ع(: 
لتهنأ(. )َضْع حجرًا يف بنيان اإلحسان(. )قليُل اإلحسان ال يقال له قليل(، قال رسول اهلل )صلى اهلل 
عليه واله وسلم(: “ال حتقرّن من املعروِف شيئًا”. وقال اإلمام علّي )ع(: “ال تستِح من إعطاء القليل، 
فإّن احلرمان أقلُّ منه”. وقال )ع(: “ال يقّل عمٌل مع التقوى، وهل يقلُّ عمٌل ُيتقّبل”؟ وغريها الكثري من 

الصور والدالالت لالحسان. 

يقول االمام الصادق عليه السالم يف نص من نصوص رسالته الشهرية اىل الشيعة: )ومن سره ان 
يبلغ اىل نفسه يف االحسان، فليطع اهلل، فانه من اطاع اهلل، فقد ابلغ اىل نفسه يف االحسان، واياكم 

ومعاصي اهلل ان تركبوها، فانه من انتهك معاصي اهلل فركبها.
فقد ابلغ يف االساءة اىل نفسه، وليس بني االحسان واالساءة منزلة، فالهل االحسان عند ربهم اجلنة، 

والهل االساءة عند ربهم النار(. وهذه الرسالة وما جاء فيها من مضامني.
العظمى السيد صادق الشريازي )دام ظله( يف كتابه )نهج الشيعة(  اية اهلل  الديين  تناوهلا املرجع 
تدبرا وشرحا وتفسريا. يف شرحه هلذا النص يقول السيد املرجع: )بالرغم ان مراتب االحسان اىل 

النفس متفاوتة، اال ان االمام الصادق عليه السالم.
 يؤكد هنا على ان اطاعة اهلل عز وجل هي افضل وسيلة لراحة النفس، وان اقرتاف املعاصي هي 
اسوأ انواع ظلم النفس(.ما يعقب املوت، بعث ونشور ثم يلقى االنسان ما وعد به، ويكتشف غفلته عن 

كثري من االمور واالوامر والنواهي والطاعات.
ويكتشف عظيم خماطر ذلك العامل الذي ظل غافال عنه، حينها )تغمره حسرة ابدية، حيث تتكشف 

له احلقائق ويرى مصريه السرمدي، مع  عجزه املطلق واطالعه على انه مل يدخر لنفسه شيئا(.

ال خيلو انسان من مرجعية يتبعها يف حياته ويف سلوكه، وهذه املرجعيات 
تشكل االطار النظري الذي يستلهم منه االنسان صحة فعله او خطأه. ال 
فرق يف ذلك بني الديانات التوحيدية الكربى، وبني الديانات والفلسفات 
ليس  لالفعال،  النظري  االطييار  االرض.  على مساحة  املنتشرة  الوضعية، 
جتده  من  فهناك  وسلوكه،  االنييسييان  افعال  على  احلاكم  الييواحييد  بالقدر 
مندفعا خلف هذا االطار، حياول متثله والتماهي  فيه، وهناك من يقرتب 

قليال او كثريا.
االسالم واحد من هذه الديانات الثالث، االميان الذي جيب االعتقاد به 
من قبل املسلمني، يتحدد بثالثة خصائص تشكل االطار النظري والعملي 
له يف حياة االنسان وسلوكه.. هذه اخلصائص الثالث يتحدث عنها املرجع 
الديين السيد صادق الشريازي )دام ظله( يف كتابه )نهج الشيعة.. تدبرات 
هذه  اجتمعت  واذا  الشيعة(  اىل  السالم  عليه  الصادق  االمييام  رسالة  يف 
اخلصائص الثالث، يستمر السيد صادق الشريازي يف شرحه وتفسريه 
للفقرة السابقة من الرسالة  )طاعة اهلل وطاعة الرسول وطاعة اهل البيت 
)عليهم السالم( يف احد، فقد اصاب رضا اهلل تعاىل، ولن ينال احد رضا 

اهلل تعاىل لو فقد احدى هذه اخلصائص الثالث(.
ويضيف السيد صادق الشريازي: )وفق االية الكرمية )وما آتاكم الرسول 
النيب  به  فخذوه ومانهكاكم عنه فانتهوا(، منطوقا ومفهوما، فان ماياتي 
القران  به  ياتي  ملا  نفسها  فيه اخلصوصية  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صلى 
قوله  وسلم(  والييه  عليه  اهلل  )صلى  الرسول  به  ماجاء  الكريم.ومن مجلة 
واله  عليه  اهلل  )صلى  وقوله  علي(،  مع  واحلييق  احلييق  مع  )علي  املتواتر: 

وسلم(: )اني تارك فيكم الثقلني، كتاب اهلل وعرتتي اهل بييت(.
هذه اخلصائص الثالث، هي ماميكن التعبري عنه من خالل ثالثية )املرسل 
– الرسول – الرسالة( وهي متعلقة ببعضها البعض، الميكن فصل احدها 
بواحدة منها مبعزل عن االخريني، النها  االكتفاء  االخييرى، والميكن  عن 
خصائص ثابتة تشكل االطار النظري الذي يرسم ويضبط حركة االنسان 

املسلم يف هذه الدنيا، من اجل نيل رضا اهلل سبحانه وتعاىل.
حول هذا التالزم البديهي بني اخلصائص الثالث يقول السيد املرجع: )ال 
ميكن القبول بالقران الكريم من دون الرسول، وال مثرة لالميان بالقران 
وبالرسول اذا كان منفكا عن االميان خبلفائه واوصيائه(.. ثم يقوم السيد 
املرجع باقامة تفريق كثريا ماياتي يف وارد التداخل او التشابه القسري 
السيد صادق  به  يقوم  الييذي  التفريق  اليينيياس، وهييذا  اذهييان كثري من  يف 
الشريازي يتعلق برضا اهلل وعفوه، فهو يقول: )ان حتصيل رضا اهلل تعاىل 
احد  يعفو عن  وتعاىل  تبارك  فلعل اهلل  الرباني،  العفو  خيتلف عن مقام 
السعي اىل حتقيق رضييا اهلل حباجة اىل احياء  ان  اال  يييرض عنه..  وملييا 

اخلصائص الثالث املذكورة(.

اتباع التعاليم 
االلهية
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للفكر  العميق  الفحوى  نتفحص  عندما 
منظومة هذا  عليه  ُبِنَيْت  الذي  احلسيين 
ركائز  على  تييقييوم  فإنها  املييتييقييدم،  الفكر 
يييقييف يف املييقييدميية ميينييهييا قيمة  عيييدييييدة، 
الواقعي  التعامل  اىل  استنادا  االعتدال، 
لالمام احلسني عليه السالم يف مواجهته 
والييذي ال تعرف  املتعنت واملتجرب  لآلخر 
قيييييميية االعيييتيييدال وجيييييودا أو تيييأثيييريا هلا 
فالتعامل  وأفييكيياره،  وسلوكه  مواقفه  يف 
األعمى  التعّصب  وبذلك  الوحشية  بتلك 
مع االمييام احلسني وذويييه - من الدوحة 
احملمدية الشريفة- وصحبه االطهار، ينم 
عن عقول متحجرة على حنو كّلّي، وقلوب 
خالية من الرمحة واالحساس االنساني، 
هلييذا كييان سلوك هييؤالء األشيييرار ال ميت 
بصلة لالنسانية، وال ينطوي على ذرة من 

قيمة االعتدال.
هيييذا الييسييلييوك احلييسيييييين يييشييبييه الييبييذرة 
فقد  تربة صاحلة،  زراعتها يف  مّت  اليييت 
نييبييت هييييذا الييسييلييوك وتيييطييياوليييت شييجييرة 
االعييتييدال وافصحت عيين مثييار االعييتييدال 
حتى يومنا هذا، فاحلسينيون احلقيقيون 
هييم أولييئييك الييذييين ال يييزالييون حييتييى هييذه 
اللحظة متمسكني بهذا املبدأ وهذا الفكر 
املعتدل، وبقيمة االعتدال اليت  االنساني 
اعتمدها االمام احلسني عليه السالم مع 

اعدائه واملخالفني له قبل مئات السنوات، 
واليييييوم حنيين يف أشيييّد احليياجيية اىل هذه 
كل  مع  التعامل  السلوك يف  وهذا  القيمة 
كل  ومييع  احلسيين،  بالفكر  يصطدم  من 
من يتخذ من التطرف والتعصب واحلقد 

املسبق منهجا له.
ومييين حييسيينييات الييفييكيير احلييسيييييين القائم 
واسعة  االبييواب  يفتح  أنه  االعتدال،  على 
للحوار والتفّهم والتقارب، وتبقى االبواب 
مفتوحة امام اجلميع لكي مييز بني الفكر 
املتعصب  الفكر  وبني  املسامل،  االنساني 
املتجرب الذي ال يرى الصحيح إال يف ذاته، 
لن  الفكري  القسر  نوع من  وهذا لعمري 
يرضاه أحد حتى بقوة االكراه، فاالنسان 
الييقيينيياعيية املييسييبييقيية بالفكر  جمييبييول عييلييى 
للقبول  والفعل، وحتى لو اضطر بعضهم 
بفكر ما حتت القسر واالكراه، فإنه يبقى 
يف اعماقه من اشد الكارهني هلذا الفكر 

الذي أجرب على التسليم به.
لذلك من اهم صفات ومسات ومؤشرات 
الفكر احلسيين، أنه ال يتخذ من القسر 
واالكراه طريقا له، وهذه بدورها تعد من 
اهم مسات قيمة االعتدال اليت يتحلى بها 
الفكر ومن  الفكر احلسيين، ويأمل هذا 
يؤمن به، من الطرف اآلخر أن يتفّحص 
الفكر  مزايا  بنفسه  ويستكشف  ويتمّلى 

اليت  االعييتييدال  قيمة  ومنها  احلييسيييييين، 
كيييان- حرية  ميين  كائنا   – االنييسييان  متنح 
اىل  بنفسه  يصل  لكي  النهايات  مفتوحة 
ما يناسبه من افكار ومبادئ، جتعله ينتمي 
وتساعده  وسلوكا،  فكرا  االنسانية  اىل 
قيمة  واختيياذ  املشروعية  الوسطية  على 

االعتدال منهجا له يف افكاره وأفعاله.
هكذا إذًا وحنن نقرتب من مناسبة دينية 
مييكييان، أال  كييل  عيينييد املسلمني يف  كييبييرية 
اربعينية االمام احلسني عليه  وهي زيارة 
أنفسنا  نييدعييو  أن  إال  منييلييك  ال  الييسييالم، 
بالفكر  اسييتييلييهييام  اىل  واآلخيييريييين،  أوال 
ولنأخذ  حييييياتيينييا،  اخلييالييد يف  احلييسيييييين 
معا بكل القيم اليت حتتشد يف مضامني 
املتوهج،  االسالمي  االنساني  الفكر  هذا 
ومنها قيمة االعتدال اليت تساعدنا على 
وليس  ونبذ اخلالفات  والتقارب  التالحم 
السمو  اىل  دائما  وتدفعنا  االختالفات، 
واالرتييقيياء االنييسييانييي الييذي مينحنا قييدرة 
على االبداع والتوازن، خللق بيئة مستقرة 
متيينييحيينييا قييييدرة مييضيياعييفيية عييلييى مييواكييبيية 
العصر، ويف الوقت نفسه تزيدنا متسكا 
اليييت  فييكييريييا وعييمييليييييا بقيمة االعيييتيييدال، 
القوي  واجملتمع  الدولة  بناء  حنو  تقودنا 
احلديث املؤمن، واملنفتح على اآلخر وفقا 

لقيمة االعتدال الفّعالة. 

قيمة 
االعتدال

قيم التخلف: اللذات العاجلة
تنقسم اللذات اليت يبحث عنها االنسان اىل نوعني.. لذات مادية وأخرى معنوية، وال ميكن أن تتحقق 
هذه اللذات من دون جهد، عرب التخطيط والتنفيذ، ولكن هناك إشكالية تعرتض طريق االنسان وهو 
تتمثل مبشروعية هذه  االشكالية  هذه  النوعني،  كال  على  تتوزع  اليت  ملذاته  لتحقيق  حيث اخلطى 
اللذات! والسبل اليت ينتهجها االنسان وصوال اىل حتقيقها، وهناك طريقان لتحقيق ما يربو إليه 
من اللذات، الطريق االول يتمثل بالعجالة، حتى لو رافقت هذا االسلوب عواقب وخيمة غري آنية، 
اليت  الكبرية  يرى اخلسائر  ال  لتحقيقها بصورة عاجلة،  ويسعى  ملذاته  وراء  يلهث  الذي  فاالنسان 
يتعرض هلا، ألن الوصول اىل اللذة هدفه االول الذي يغطي على اخلسائر وحتى املخاطر، فال يراها 
االنسان الذي يسعى اىل لّذاته بسرعة من دون ان يتذكر او ينظر اىل خسائره. وهناك من يسعى 
اىل املكاسب بتأني، مبعنى ال يكون متعجال، نعم هو يسعى اىل حتقيق فوائد كبرية ولذات كثرية، 
لكنه يتخذ من التأني طريقا اىل ذلك، هلذا ستكون مساعيه مشروعة ومكللة بالنجاح والقبول، لسبب 
واضح أنه يرى خسائر الذات العاجلة فيتجنبها، لصاحل اللذات اآلجلة، أو الفوائد واملكاسب املادية 
واملعنوية اليت ميكن أن حيققها االنسان ولكن برتّوي وهدوء وختطيط رصني، يضمن لذات كبرية 

لالنسان، مع احتفاظها ومتيزها باملشروعية وشرعية التحقق.

لذلك نالحظ أن الفرد الذي يكون ضحية للذات العاجلة، غالبا من يفتقر للرؤية بعيدة األفق او املدى. 
وهذه القيمة شائعة بيننا اآلن، حتى أننا نرى رؤية العني أناسا ال يفكرون مبشاريع مستقبلية ضخمة، 
ميكن أن تطور حياتهم وجتعلها اكثر كرامة ورفعة، ولكن هناك تأجيل حلصد النتائج بشكل فوري، 
وهناك ختلي عن الطمع واجلشع واخلضوع اىل هاجس حتقيق اللذات اآلنية، اليت حترم االنسان 
بعلمية، ترفض  التخطيط هلا  يتم  متأنية  تتحقق بصورة  أن  فوائد مجة ميكن  نفسه ومن معه، من 
العجالة واالرجتال والعشوائية، والصراع األعمى على املال واجلاه والسلطة وما شابه، فمن يطلب 
لذاته بصورة متسرعة عاجلة، عليه أن يفهم االضرار الفادحة اليت ستطوله، وتطول االجيال القادمة.
لذلك عمدت االمم والشعوب العاقلة الذكية، اىل نبذ قيمة اللذات العاجلة، ووضعت نصب أعينها 
اللذات اآلجلة، أي الفوائد والنتائج اليت يتم قطفها نتيجة للتخطيط املتأني الذي يرفض اخلضوع 
اللذات  بقيمة  عنها  ونستعيض  العاجلة،  اللذات  قيمة  نبذ  اىل  حنتاج  هنا  من  املريضة،  للرغبات 
اآلجلة، فاالخرية هي اليت تكفل لالنسان راهنا متوازنا ومستقبال زاهرا، أما التمسك بقيمة اللذات 
العاجلة، وسعي الفرد واجملتمع لتحصيل امللذات اآلنية والنتائج املادية الفورية، فسوف يقود اجلميع 

اىل خسائر غري مرئية، ولكنها مدمِّرة.

مل يعد التخطيط حمصورا جبانب معني من جوانب االنشطة البشرية على 
السياسي  العمل  والفردي، فهو مثال ال يقتصر على  الصعيدين اجلمعي 
والتخطيط لتحقيق اهلدف املرسوم، ومعرفة النتائج احملتملة، وال يتعلق 
باخلطط االقتصادية او التعليمية وحدها، أي ان التخطيط ليس مفهوما 
بعدا  التخطيط  أخييذ  وامنييا  فحسب،  تعليميا  وال  سياسيا  وال  اقتصاديا 

شامال للحياة.
مفهوما  التخطيط  )يعد  اجملييال:  هذا  يف  املختصني  الباحثني  أحد  يقول 
حديثا نسبيا جلأ إليه االنسان الواعي حماوال جتنب ما ال يرغب وحتقيق 
اجييراءات ووضييع خمططات  مصاحله وتأمني صاحله ودفعه اىل اختيياذ 
مسبقة متكنه من الوصول اىل غاياته مستقبال( ويضيف قائال: )لذا فإن 
التوّجه للتخطيط العلمي اصبح ميزة من ميزات عصرنا احلاضر مثلما 
اصبح مسة مميزة لالنسان احلديث اىل جانب مساته االخرى(. وتتساوى 
احلاجة اىل التخطيط عند االفراد واملؤسسات، فقط هناك تباين حبجم 

ونوع القيمة.
 فعندما يريد فرد ما أن يبدأ مبشروع اقتصادي، البد أن حيسب متطلبات 
انشاء هذا املشروع ماديا ومن النواحي االخرى كافة، وال شك أن املؤسسات 

الكبرية تسري وفق املنهج نفسه.
فاملؤسسة هي )كائن ضخم(، والبد أن  ختطط يف اجملال املادي التطبيقي 
وحتيياول ان تصل اىل اهلدف بتكلفة اقل مع نتائج وجييودة مضمونة، من 
حيث النوع والكم وما شابه. لذا باتت هذه القيمة من قيم التقدم ونعين بها 
بأفراده ومؤسساته من اجل  للدولة واجملتمع  التخطيط، حاجة جوهرية 

بلوغ االهداف بطريقة مناسبة.
التخطيط: هو  بييأن  املختصني  احييد  لبيب  الدكتور سعد  احييد  يييرى  لذلك 
)توظيف االمكانات البشرية واملادية املتاحة او اليت ميكن ان ُتتاح خالل 
سنوات اخلطة من اجل حتقيق اهداف معينة مع االستخدام االمثل هلذه 
االمكانات(. وهكذا يستدعي تقدم الشعوب وارتقاءها، اىل اعتماد قيمة 
التخطيط يف املشاريع الفردية واجلمعية، لذا ينبغي أن يصبح التخطيط 
منهج حياة، وكلما كان اجملتمع معتمدا اسلوب التخطيط الدقيق، يف حياته 
العصر  مواكبة  قدرة على  أكثر من غريه  كانت  كلما  املتعددة،  وجماالتها 

ومواصلة مراتب االرتقاء والتقدم.
احلاضنة  يف  معهم  يبدأ  أن  ميكن  لييالفييراد  بالنسبة  التخطيط  أن  علما 
حب  واالم  االب  يييغييرس  فعندما  الييعييائييليية،  بها  ونييعييين  االوىل،  الييرتبييوييية 
االجيييراءات مبثابة  هييذه  تكون  سييوف  وعقله،  الطفل  خيال  التخطيط يف 
التطبيق العملي له، حتى عندما يصبح الطفل قائدا أو مديرا ملؤسسات 
وافكارهم،  عقوهلم  يف  مغروسة  التخطيط  قيمة  فييإن  ودول،  ووزارات 
لذلك سوف مييلون اىل التخطيط العلمي العملي يف مجيع املشاريع اليت 

يشرفون عليها ويديرونها.
ثم  وميين  االفيييراد  تساعد  اليييت  القيم  من  التخطيط  قيمة  تصبح  وبهذا   
عملية  علمية  بطريقة  اهدافها  اىل  بالوصول  واجملتمعات،  اجلماعات، 

مدروسة قليلة التكاليف واملفاجآت يف الوقت نفسه.

اعتماد التخطيط
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مفاهيم

الشرعية
الشرعية يف العلوم السياسية مفهوم أساسي. وهو يف األصل العربي للمفهوم يوحي بارتباطه بشكل 
مباشر باالتفاق مع )الشرع(، واألصل األجنيب ال يبتعد عن ذات املعنى كثريا، و إن كان يساعد يف 

الكشف عن تعدد املصادر الرضائية )أي اليت يرتضيها الناس( كأساس للشرعية.
املشروعية مشتقة من التوافق مع القانون أو اتباعه، أما الشرعية فهي األصل الذي يفرتض أن يستند 
القانون )و من ثم املشروعية(. وترتبط قضية الشرعية بواحد من أقدم اجلييداالت السياسية  إليه 
اإلسهام  قدم  قد  فيرب  ماكس  وكان  السياسي(.  )االلتزام  مشكلة  حول  اجلدل  وهو  أهمية  وأكثرها 
األساسي يف فهم الشرعية كظاهرة اجتماعية حيث حدد ثالثة أنواع من الشرعية. السياسية هي: 
السلطة التقليدية )القائمة على التاريخ والعادات( والسلطة الكاريزمية )القائمة على قوة الشخصية(، 

والسلطة الرئيسية القانونية )املستندة إىل إطار من القواعد الرمسية القانونية(.
وكثريا ما ختتلط الشرعية بالقانونية؛ وتبقى أصول نشيأتها مناطة بإجراءات قانونية جند أصوهلا 
فى كل من النظريات الثالث:1( نظرية العقد اإلجتماعى: التى وصفها جان جاك روسو بأنها: )إتفاق 
إرادى ّوضع فى وقت معني بني أفراد تنازلوا بإرادتهم عن استقالهلم؛ تأسست مبوجبه )الدولة( املكونة 
من قبل املشرتكني فى العقد اإلجتماعى. 2( وكذلك نظرية العقد السياسى؛ فإنها تؤكد ان العقد 
السياسى هو اتفاق بني أشيحاص أو هيئات سياسية يشكلون مجيعا كادرات إجتماعية سابقة عن 

يف عصرنا الراهن يتحول االنسان اىل حيوان اعالني، بعد ان كان حيوانا 
التوصيفات اليت اطلقت عليه.  ناطقا، ثم ضاحكا، ثم مفكرا، اىل اخر 
فاالعالنات حتاصره يف كل مكان يكون فيه، وتطارده اينما ذهب او وىل 
وجهه، يف املنزل او الشارع او املكتب او املدرسة او اجلامعة وغري ذلك من 
اماكن التعد والحتصى. واالعالنات تشتغل على دوافع الناس الفطرية منها 
واملكتسبة، لتحقيق غاياتها اليت تريدها، سواءا كان رحبا ماديا او حتذيرا 
من شيء او حالة او ظاهرة ما، او تعريفا باشياء تهم االنسان، لكن اكثر 
ما يستفاد من هذه الدوافع هو يف معرفة كيفية اختيار املستهلكني للبضائع 

اليت يقبلون عليها.
احباث  من  الكيفية  هييذه  مبعرفة  االجتماع  وعلم  النفس  علم  اهتم  وقييد 
اإلعالنات  من  الناس  يتعّلمها  اليت  األشياء  معرفة  اىل  اضافة  الدوافع، 
املستهلكني.  وآراء  أحاسيس  باستكشاف  الباحثون  يقوم  حيث  التجارية. 
ويستخدمون لذلك معلومات من علم النفس واالجتماع وغريها من العلوم 
االجتماعية األخرى بهدف تفسري هذه األحاسيس واآلراء. ويسعون إىل 

لقاء اجلمهور وحماورتهم. 
لغًة: إظهار األمر واجملاهرة به. ويف االصطالح: إبراز مزايا منتج أو نشاط 
الثقافة  بالدعاية يف خمتلف جميياالت  اإلعييالن  ويرتبط  له.  والرتويج  ما 

والسياسة والفنون.
مكتوبا على  وجييد يف مصر  ق.م  اعييالن إىل 3000 سنة  اول  تاريخ  يعود 
ووجد  فييار.  عبد  على  يعثر  ملن  مالية  مكافأة  تقديم  يذكر  الييربدي  ورق 
اإلعالن يف حضارة السومريني ويف بالد الرافدين لبيان بعض التشريعات 
إلعالم  والرومانية  اليونانية  احلضارتني  يف  كذلك  ووجييد  واالنتصارات. 

اجلماهري بانتصارات حربية ومعاهدات ومباريات رياضية. 
الصناعة  يف  لالنسان،  احلياتية  اجمليياالت  مجيع  يف  االعييالن  ويستخدم 
والتجارة، ويف احلياة السياسية الداخلية واخلارجية، ويف جماالت العلوم 
واآلداب، يضاف إىل ذلك أيضًا ما يتصل باأللعاب واملباريات الرياضية 
مكانتها  فلها  الدفاع  تدخل يف شؤون  اليت  اإلعالنات  أما  ودوليًا.  حمليًا 
يف السلم ويف احلرب: فهي تهدف أواًل إىل إغراء الشباب باالنتظام يف 
مؤسسات الدفاع املختلفة يف وقت السلم وإىل رفع الروح املعنوية وتعزيز 

االستعداد للقتال دفاعًا عن الوطن والنفس يف وقت احلرب واألزمات.
تتعدد وسائل اإلعالن واليت هي احلامل والرافع له، وتتوزع على:

)الصحف اليومية – اجملالت – اإلذاعة – التلفزيون – السينما - االتصال 
الربيدي(.

يف احملالت التجارية، الطرق أو قرب احملالت التجارية أو على السيارات 
ومنها  لييإعييالن.  طييائييرات خمصصة  أو  مبناطيد  ربطها  أو  واحلييافييالت 
ترسل  اليت  واهلدايا  املضيئة  واإلعالنات  اهلاتف  ودليل  امللصقات  كذلك 

مبناسبات األعياد وغريها. 
من حيث أنواع اإلعالن ميكن تصنيفها اىل  اإلعالن ستة انواع من وجهة 
نظر املتلقي: )اإلعالن القومي - إعالنات جتارة التجزئة - إعالنات الربيد 

- اإلعالن التجاري - اإلعالن الصناعي - اإلعالن املهين(. 

اعالن

لكلمة اإليثار عدد من املعاني، فهي تعين:  
)تفضيل املرء غرَيه على نفسه( وآثَرُه يِف 
ُه  ْيِء : َخصَّ ْيَء ِبالشَّ َبْيِتِه: أْكَرَمُه، آَثَر الشَّ
ه: اختّصه بييه، آثييره على  ِبييِه، آثييره بييِسييرِّ
ه باخلري }َوُيْؤِثُروَن  مه واختصَّ نفسه: قدَّ
َخَصاَصٌة{  ِبِهْم  َكيياَن  َوَلييْو  َأْنُفِسِهْم  َعَلى 
واإليثار عند اخلصاصة هو مبعنى: بذل 
عندما  بالقليل،  ولييو  واجليييود  املييعييروف، 
هذا  إىل  الباذل حباجة  الشخص  يكون 

الشيئ.
ويف سبب نزول االية، إّن رجاًل جاء إىل 
النيب )صلى اهلل عليه وآله وسّلم( فشكا 
بيييييوت أزواجيييه،  إليييييه اجليييوع فبعث إىل 
فقلن ما عندنا إاّل املاء، فقال )صلى اهلل 
عليه وآله وسّلم(: من هلذه الليلة؟. فقال 
فاطمة،  فأتى  اهلل.  رسييول  يييا  أنييا  علي: 
قييوت  إاّل  عيينييدنييا  مييا  فييقييالييت:  فأعلمها، 
فقال  ضيفنا.  بييه  نؤثر  ولكّنا  الصبية، 
علي: نّومي الصبية، وأنا ُأطفئ للضيف 
فلّما  الضيف،  وعشى  ففعلت،  السراج. 
اآليييية:  هيييذه  عليهم  اهلل  أنييييزل  أصييبييح، 

))َوُيْؤِثُروَن َعلى َأْنُفِسِهْم((. 
قام  لتصرف  صفة  بانه  اإليثار  ويعّرف 
به شخص ال يعود بالفائدة عليه بل على 
اآلخرين  ورفاهية  راحيية  تفضيل  غييريه. 

الييذات، أما معنى اإليثار العرفانّي  على 
قال  فقد  امليييواسييياة،  وبييني  بينه  والييفييرق 
الييشييريييف اجلييرجييانييّي يف الييتييعييريييفييات: 
نفسه يف  منزلة  ينزل غريه  أن  املواساة 
يقّدم  أن  واإليييثييار  عنه  والييدفييع  له  النفع 
غيييريه عييلييى نييفييسييه. قيييال أمحيييد بيين أبييي 
الييربيييييع يف سييلييوك املييالييك: واإلييييثيييار هو 
وبذهلا  حوائجه  بعض  عن  اإلنسان  كّف 
تييركيييييب  ملييسييتييحييّقييهييا، و أن حيييييدث مييين 

السخاء مع العّفة اإليثار على النفس.
فيياإليييثييار مييرتييبيية هيييي أعييلييى مييرتييبيية يف 
الييسييخيياء ودرجييييية هيييي أرقييييى درجيييية يف 
اجلييود، قييال فخر الدين الطرحيّي  يف 
املنتخب: ملّا أشتّد العطش باحلسني )ع( 
له:  وقال  العّباس  بأخيه  وأصحابه دعى 
أمجييع أهييل بيتك وأحييفييروا بئر، ففعلوا 
ذلك فطّموها ثّم حفروا ُاخرى فطّموها 
العّباس  فقال  عليهم،  العطش  فتزايد 
ألخيه احلسني )ع(: يا أخي! أماترى ما 
حّل بنا من العطش وأشّد األشياء علينا 
اإلمييام  عطش األطييفييال واحليييرم، فقال 
وأتنا بشيء من  الفرات  )ع(: أمض إىل 
إليه  فييقييال: مسعًا وطيياعيية، فضّم  املييياء، 
رجااًل وسار حّتى أشرفوا على الشريعة 
الييرجييال وقييياليييوا: مّميين  فييتييواثييب عليهم 

القوم؟ فقالوا: حنن من أصحاب احلسني 
)ع(، فقالو: ما تصنعون؟ قالوا: قد كّضنا 
ذليييك علينا عطش  الييعييطييش وأشييييّد ميين 
احلرم واألطفال. فلّما مسعوا ذلك منهم 
عليهم  فحمل  ومنعوهم،  عليهم  هجموا 
وجييّدل  رجيييااًل  منهم  فقتل  )ع(  الييعييّبيياس 
ونزل  املشرعة  عن  كشفهم  حّتى  أبطااًل 
فييمييأل قييربييتييه وميييّد ييييده ليييييشييرب فذكر 
وقييال:  يييده  فنفض  )ع(  احلسني  عطش 
)ع(  املاء وسّيدي احلسني  واهلل ال ذقت 
عطشان ثّم صعد املشرعة فأخذه النبل 
كالقنفذ  جلده  حّتى صييار  مكان  كييّل  من 
القوم  ميين  رجييل  عليه  فحمل  كثرته  ميين 
فأخذ  ميينه  بها  قطع  ضييربيية  فضربه 
السيف بشماله فحمل عليه آخر فقطعها 
عليه  فحمل  بفمه  السيف  وأخذ  فأنكّب 
ُاّم  على  حديد  من  بعمود  فضربه  رجييل 
رأسيييه ففلق هييامييتييه ووقيييع عييلييى األرض 
وهو ينادي: يا أبا عبد اهلل! عليك ميّن 

السالم،
صرع  قييد  أخيياه  )ع(  احلسني  رأى  فلّما 
وا مهجة  عييّبيياسيياه!  وا  أخييياه!  وا  نيييادى: 
محل  ثّم  فراقك،  واهلل  َعَلّي  عّز  قلباه! 
على القوم وكشفهم عنه ثّم نزل إليه وهو 

يبكي حّتى ُاغمى عليه.

االيثار

تأسيس الدولة؛ تتفاهم إلقامة سلطة سياسية مركزية. 3( وتبقى نظرية: املؤسسة والدسيتور مرجعية 
ميكن البناء عليها فى إن والدة الدولة قد جنمت عيين التاريخ وقد دّعم هذه النظرية عدد من رجال 

القانون العام الدوليني.
اتفاق  على  تقوم  وسيادتها  الدولة  أساس  فإن  السياسى؛  والعقد  اإلجتماعى  العقد  لنظريتى  ووفقا 
تعاقدى بني أطراف هذا العقد؛ التى حددها روسو فى العقد اإلجتماعى. ويذهب البعض يف الفقه 
العربي اىل القول، بان للشرعية معنيني،  معنى  عام وواسييع، وهلا معنى خاص وضيق. والبد من 
األشارة اىل ان مضمون الشرعية يف الفقه الغربي ينصرف اىل محاية الفرد واعطاء اجملال له يف 

ان يفعل مايشاء دون ان يضر باالخرين.
السياسية.  والعلوم  السياسية  الفلسفة  بني  الشرعية  مصطلح  استخدام  باختالف  الوعي  وينبغي 
للحكومة  اليت ميكن  القاعدة  يشكل  أخالقي  كمبدأ  الشرعية  إىل  ينظرون  السياسيون  فالفالسفة 
الشرعية  مفهوم  مع  السياسة  علماء  يتعامل  املقابل،  ويف  بالطاعة.  املواطنني  مطالبة  اعتمادها يف 
من منطلق علم االجتماع كتعبري عن إرادة االمتثال لنظام احلكم بغض لنظر عن كيفية حتقق ذلك. 
وينظر هذا املوقف إىل الشرعية مبعنى “ االعتقاد يف الشرعية” أي االعتقاد “باحلق يف احلكم” وذلك 

كاستمرار للتصور الذي طرحه ماكس فيرب.
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أظييهيير الييتييقييرييير الييسيينييوي ملييكييتييب األميييم 
املتحدة املكلف شؤون املخدرات واجلرمية 
أنيييه متيييت زراعييييية 224 أليييف هييكييتييار من 
مقارنة   %7 بييزيييادة  أي  اخلشخاش  نبتة 
ثالثة  ميين  أكييثيير  يشكل  وهيييذا  مييع 2013. 
كانت خمصصة  اليت  املساحات  أضعاف 
هلذه الزراعة يف 2002 )74 ألف هكتار(، 
الغربي  العسكري  التدخل  على  بعد سنة 
الذي قامت به الواليات املتحدة وأدى إىل 

إسقاط نظام طالبان.
العام 2014 تراجع  التقرير “يف  وأضاف 
أفغانستان.  مناطق  كل  يف  األفيون  سعر 
والسبب احملتمل لذلك هو ارتفاع العرض 
الناجم عن ارتفاع اإلنتاج”. وهذا االرتفاع 
يف اإلنييتيياج احملييتييمييل يييرتافييق مييع تييراجييع 
اخلشخاش  حقول  يف  اإلتيييالف  عمليات 
هيييكيييتيييارا(   2692  ،2014 يف   %63(
على  الغربي  الييوجييود  تييراجييع  وخصوصا 
املخدرات  مكافحة  محلة  وتبدو  األرض. 
للمجموعة  فاشلة  معركة  ثاني  بالتالي 
إحالل  تعذر  بعد  أفغانستان  يف  الدولية 
السالم واألمن يف البالد. حبسب فرانس 

برس.
اىل جانب ذلك تّغريت خريطة استهالك 
اآلونيية  املتحدة يف  الييواليييات  اهلريوين يف 
األخيييرية وال شييّك أنييهييا كييذلييك يف أحنيياء 

أخرى من الكرة األرضية. ففي ستينيات 
النوع  هذا  مستهلكو  كان  املاضي،  القرن 
من املخدرات صغار السن بدأوا عادة تلك 
من  عشرة  السادسة  بلغوا  عندما  العادة 
العمر وييينييحييدرون ميين أوسييياط حمييدودي 
الدخل وكان اهلريوين أول خمدر جيربه. 
أميييا اآلن، بييعييد 50 سيينيية ميين ذليييك، فييإّن 
أحيييييدث دراسيييييية تيييرسيييم صيييييورة مييغييايييرة 
وهو  عادته  يبدا  اهلريوين  فمدمن  متاما. 
وسط  من  وينحدر  والعشرين  الثالثة  يف 
أفييضييل وانييتييهييى بيييه امليييطييياف السييتييهييالك 
اهلريوين بعد أن كان قد جرب عدة أنواع 

من املسكنات.
الذين  املييراهييقييني  إن  بيياحييثييون  قييال  فيما 
ييييدخييينيييون الييقيينييب يييوميييييا أكيييثييير عييرضيية 
لالعتماد على هذا املخدر واالقييدام على 
االنتحار أو أن يتعاطوا أنواعا أخرى من 
فرص  إن  الباحثون  وأضييياف  املييخييدرات. 
جناح هؤالء يف الدراسة أقل من أقرانهم 
ويف  السيئة.  العادة  هييذه  يتجنبون  الذين 
علماء  قييال  القنب  عيين  لييدراسييات  حتليل 
املييدى على الصحة  إن هييذه اآلثييار بعيدة 
واحلياة االجتماعية هامة يف ظل اعتزام 
القانونية  الييقيييييود  ختفيف  عييديييدة  دول 

اخلاصة بهذه املادة.
يف السياق ذاته اعتقل اجليش املكسيكي 

أحد كبار أباطرة املخدرات املدعو هيكتور 
بلرتان اليفا، البالغ من العمر 49 عاما، يف 
عملية جرت بدون إطالق رصاص. وكانت 
مليون   2,2 املكسيكية خصصت  احلكومة 
 5 املتحدة  الواليات  فيما خصصت  دوالر 
مليون دوالر ملن يقدم معلومات تساهم يف 
املكسيكية  العدل  وزارة  وأعلنت  اعتقاله. 
أن القوات املسلحة اعتقلت هيكتور بلرتان 

اليفا، البالغ من العمر 49 عاما.
150 عنصرا  اخر خضع حنو  من جانب 
الكولومبية  املرافئ  أحد  الشرطة يف  من 
حتديد  بغية  الييكييذب  عيين  للكشف  جلهاز 
عييالقييتييهييم بييتييجييار خمييييدرات بييعييد توقيف 
ثييالثيية مييسييؤولييني يف الييشييرطيية، وكييانييت 
النيابة العامة يف كولومبيا قد أعلنت عن 
توقيف مسؤول رفيع املستوى ومعاونيه يف 
شرطة مكافحة االجتار باملخدرات يشتبه 
يعتزمون  كانوا  مع جتار  تعاونوا  أنهم  يف 
إرسييييييال سييبييعيية أطييينيييان مييين الييكييوكييايييني 
هولندا.  إىل  أنييانيياس  محولة  يف  املخبأة 
وأشييار اجليينييرال ريييكيياردو ريسرتيبو إىل 
نستبعد  وال  جيييدا  كييبييرية  منظمة  “أنييهييا 
وكانت  آخرين”.  شرطيني  ضلوع  احتمال 
كارتل  أكرب  أوسوغا” وهي  “كالن  عصابة 
لييلييمييخييدرات يف كييولييومييبيييييا مييين اجلييهييات 

املشرفة على عملية التهريب تلك. 

فساد البيئة وانتهاك القوانني يمهّد 
لرواج املخدرات

الفساد... يكشف عن وجه عاملي أكثر فتكا ودمارا
الفساد ظاهرة خطرية تدمر اجملتمعات الستنزافها مجيع املوارد البشرية واملادية، كما ال يتم استثناء أي 
جهة عن ممارسة الفساد اإلداري او احلسابي...اخل، وقد اثرت قضايا الفساد بأشكاله كافة على خمتلف 
نواحي احلياة وعلى مدى التطور الذي ميكن ان يشهده العراق وغرية من البلدان لوال انتشار الفساد بشكل 

كبري يف خمتلف مفاصل الدولة، حتى عد العراق يف مقدمة الدول على مستوى العامل بنسب الفساد.
فيما رفضت حمكمة استئناف احتادية أمريكية حماولة العراق مقاضاة عشرات الشركات بتهمة التآمر 
مع نظام الرئيس الراحل صدام حسني لتخريب برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كانت األمم املتحدة 
ومقرها  احملكمة  أمييام  احلكم  وصييدر  الدولية،  العقوبات  سنوات  للعراقيني خالل  السلع  لتوفري  قررته 
نيويورك مبوافقة قاضيني ورفض الثالث، فيما خيضع املبعوث األمريكي السابق إىل العراق وأفغانستان، 
زملاي خليل زاد، لتحقيق بشأن غسيل أموال عن طريق احلساب البنكي اخلاص بزوجته يف فيينا، حسب 

تقارير من النمسا، 
من جانبها قالت وسائل اعالم يابانية إن وزيرة االقتصاد والتجارة والصناعة اجلديدة يف البالد بصدد 
االستقالة بسبب مزاعم أن مجاعات تدعمها أساءت استخدام أموال خمصصة ألغراض سياسية، بدوره 
اعرتف وزير الصناعة الياباني بانه اعاد مبلغا من املال تلقاه قبل سنوات من شركة يعود ستون باملئة من 

رأمساهلا اىل اجانب، وهو امر مينعه القانون.
مبنح  مرتبطة  فساد  قضية  خلفية  على  استقالته  ماسيدو  ميغيل  الربتغالي  الداخلية  وزييير  قدم  فيما 
اييية مسؤولية  له  “ليس  انييه  اكييد  الييذي  اجييانييب، واعترب ماسيدو  تييأشييريات دخييول خمصصة ملستثمرين 
شخصية” ان “سلطته السياسية” قد ضعفت بسبب القضية، وقال الوزير البالغ من العمر 55 عاما والذي 
عني يف منصبه يف حزيران/يونيو 2011 انه اختذ قراره كي “يدافع عن احلكومة وعن سلطة الدولة وعن 
مصداقية املؤسسات”، وكان من املرجح ان خيلف ميغيل ماسيدو وهو االمني العام السابق حلزب وسط 
اليمني رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلهو الذي يتزعم احلزب، واعتقلت الشرطة الربتغالية  11 شخصا 
واملدير  انتونيا  ماريا  العدل  لييوزارة  العامة  واالمينة  بالوس  مانويل جارميال  احلييدود  قائد شرطة  بينهم 
الذي  ان ماسيدو  واسعة، يشار اىل  اطار محلة مداهمات  فيغويريدو يف  انتونيو  العدل  لكتاب  االداري 
مل يطاله التحقيق شخصيا، هو مقرب من عدة اشخاص ضالعني يف هذا امللف، حسب ما ذكرت جملة 
اكسربسو، ومن بني املعتقلني ثالثة مواطنني صينيني وهم خيضعون لالستجواب امام قاضي التحقيق، 
وقامت الشرطة الربتغالية ب60 عملية مداهمة يف كل البالد خصوصا داخل وزارات الداخلية والبيئة 

والعدل ويف مقرات لشرطة احلدود. حبسب فرانس برس.

يشتهر ساسة الغرب بكتابة يومياتهم، عن فرتة شغلهم ملناصب رمسية، او 
عن فرتات قضائهم سنوات يف احزابهم.. وهم يف تلك اليوميات مييلون عادة 
اىل االعرتاف ببعض القضايا، او كشف بعض االسرار، او توضيح مواقف 
سابقة اختذوها يف فرتة ماضية.. ويف تلك اليوميات خيتلط العام باخلاص.. 

االعرتاف نوع من طلب االعتذار او الغفران من االخرين.
السطور القادمة، حماولة يف كتابة اليوميات، دونها احد النواب يف بلدان 
تكون  او  ليبيا  تكون  او  العراق  يكون  رمبييا  العربية،  الدميقراطي  التغيري 
تونس، او حتى احد البلدان العربية االخرى، لذا فجميع االماكن واالحداث 

هي من نسج اخليال وليس هلا اساس من الواقع، الجله اقتضى التنويه..
السبت:

البارحة من رحلة احلييج.. مل تكن هذه املرة متعبة كاملرات السابقة.  عدت 
فيها.  احج  اليت  الثالثة  املييرة  انها  عليها.  ومترست  الشعائر  حفظت  فقد 
اتعبين اختيار اهلدايا كثريا، اضافة اىل ما أوصوني عليه. االحد: اتصل بي 
حممود على خطي الدولي، مدير املشروع املقيم يف دبي، اخربني ان اجملمع 
التجاري الذي اشيده حباجة اىل اموال اضافية. االثنني: استمعت البارحة 

اىل صوت يأتي من بعيد.. القلب يعشق كل مجيل..
االطفال..  وعلى  عليها  طمأنتين  لبنان..  من  زوجيييت  بي  اتصلت  الثالثاء: 
زيييادة رواتييب  الييربملييان.. كانت عن  اليوم صاخبة يف  االربييعيياء: كانت جلسة 
يف   ”.....“ النائب  اقامها  اليييت  للوليمة  مدعوا  كنت  اخلميس:  املتقاعدين. 
جناحه اخلاص يف الفندق.. كثريون من النواب والييوزراء حضروا.. سهرنا 

حتى ساعة متاخرة من الليل.
اجلمعة: اتصل بزوجيت يف لبنان.. ال يوجد رد.. تذكرت هي اليوم يف مدينة 
االلعاب.. الضجيج  مينع من مساع الرنني.. بعد اسبوع ساكون معهم.. اشتقت 
اىل امحد )بزر الكعدة(، واىل حممود يعيش مراهقة سعيدة يف لبنان.. واىل 

شذى، ياعيين عليهه، تشبه امها..
خرب عاجل على قناة “....” : انفجار سيارة مفخخة يف احد االسواق الشعبية، 

واحلصيلة االولية ستون قتيال وجرحيا..
رواتييب االعضاء  اليها.. فغدا سنناقش  احتاج  اليت  اوراقييي  السبت: هيأت 
املوجودة  االمتيازات  اىل  باضافتها  ساطالب  اليييت  االخييرى  واالمييتيييييازات 
املييواطيينييني  اعيننا هييمييوم  نييصييب  ونييضييع  عييمييليينييا..  كييثييريا يف  نتعب  اصييييال.. 
لكي  دخل حمرتم  لي  يكون  ان  ويفرتض  احد ممثليهم..  فانا  وحاجاتهم... 

استطيع الدفاع عن هذه احلقوق داخل قبة الربملان..
االحد: اتصلت بي زوجيت من شارع احلمراء.. تبحث عن فستان للسهرة.. 
باملناسبة..  يليق  خزائنها  يف  شيييء  وال  اخلميس..  يييوم  اخيها  ابيين  فيييزواج 
شاهدتين يف التلفزيون اخطب يف جلسة الربملان.. )عفية عليك.. التنطيهم 
جمال(.. طلبت مين ارسال االقساط الدراسية لالطفال.. ومبلغ اخر لشراء 

هدية الزواج البن اخيها.. اريد ارفع راسه امام اهل زوجته. 

يوميات نائب 
سابق
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حنييين مجيييييعييًا نيييقييياوم تييغيييييري مييعييتييقييداتيينييا 
الييراسييخيية عيين الييعييامل، لكن مييياذا حيدث 
عيينييدمييا تييسييتيينييد بييعييض تييلييك املييعييتييقييدات 
طريقة  ميين  وهييل  خاطئة؟  معلومات  إىل 
يعتقد  ما عندما  لتصويب شخص  سليمة 
ليفاندويسكي،  ستيفن  خيياطييئ؟  بييشيييء 
كووك شرعا يف مراجعة احلقائق  وجون 
العلمية املتعلقة بهذا املوضوع، بل وأجريا 
بهما  وصل  وقد  بنفسيهما،  بضع جتييارب 
هذا اجلهد إىل وضع كتاب بعنوان “دليل 

فاضحي الزيف”.
ويقدم ذلك الكتاب أساليب عملية تستند 
اخلاطئة  املعلومات  لتصحيح  الدليل  إىل 
نظرية  أو  املناخي،  بالتغري  مثاًل  املتعلقة 
تنطبق  النتائج  أن  بيد  واالرتييقيياء،  النشوء 
أيضا على أي وضع جتد فيه احلقائق وقد 
نزلت على أذن صماء. أول شيء يشري إليه 
الدليل هو أهمية “آثار رد الفعل العكسي”، 
مبييعيينييى أنييييه عيينييدمييا ختيييرب الييينييياس أنييهييم 
خمطئون فقد يؤدي ذلك بهم إىل التمسك 

أكثر مبعتقداتهم، بل وحماولة تعزيزها.
املييثييال،  الييتييجييارب، على سبيل  إحيييدى  يف 
صحفية  تصويبات  للناس  الباحثان  قييدم 
تتناقض مع وجهات نظرهم وسياساتهم، 
وذليييييك يف ميييوضيييوعيييات تييييييرتاوح ميييا بني 
أسلحة  وجيييود  الييضييرييييب إىل  اإلصييييالح 

اليييدميييار الييشييامييل. وهييييذه الييتييصييويييبييات مل 
جير جتاهلها فحسب، بل عززت املواقف 

السابقة لدى هؤالء الناس.
وتيييييزداد “آثييييار رد الييفييعييل الييعييكييسييي” قييوة 
يدعوك  سبب  أي  لديك  يكون  ال  عندما 
للثقة بالشخص الذي تتحدث إليه. وتكمن 
املفارقة يف أن فهم آثار رد الفعل العكسي 
خاطئ  فهم  عيين  الييزيييف  خلع  منا  يتطلب 
املتمثلة يف  الفكرة  وهذه هي  لدينا حنن، 
ما  وكييل  الصحيحية،  املعلومة  منتلك  أننا 
هو  بها  يقتنعون  الناس  جلعل  فعله  علينا 
بالطريقة  فهمهم  يف  النقص  ذلييك  مييلء 

الصحيحة.
فييمييجييرد إخيييبيييار الييينييياس بييالييدليييييل بييشييأن 
حقيقة ما ليس أمرا كافيا جلعلهم يغريون 
مييعييتييقييداتييهييم اخلييياطيييئييية، فيياملييعييتييقييدات ال 
النفسية  والعوامل  النحو.  هذا  على  تعمل 
بها  نعاجل  اليت  الطريقة  على  أيضا  تؤثر 
تفسري  توفري  هو  شيييء  وأهييم  املعلومات. 
بديل، كما توضح لنا جتربة أجراها عاملا 
النفس هولرين جونسون وكوليني سيفريت 

حول كيفية إقناع الناس على حنو أفضل.
وقد استقدم اخلبريان عددًا من املشاركني 
لالستماع إىل تقارير إخبارية عن حريق 
وهييمييي شيييب يف خمييييزن، وميييين ثيييم اليييرد 
لبعض  قيل  الذهنية.  األسئلة  بعض  على 

إن احلريق نشب بسبب متاس  املشاركني 
من  بييالييقييرب  صغري  خمييزن  يف  كهربائي 
بييعييض أنييابيييييب الييغيياز الييقييابييل لييالشييتييعييال. 
وبييالييرغييم ميين أنيييه عيينييدمييا صححت هييذه 
املعلومة بإخبارهم أن املخزن الصغري كان 
فييارغييًا متييامييا، ظييل املييشيياركييون متمسكون 

باعتقادهم األول.
جتييارب  إن  وكيييووك  ليواندويسكي  ويييقييول 
أمييور  تفنيد  كييهييذه تبني خميياطيير حميياوليية 
أردت  فييإذا  اخلاطئة،  املعلومات  تعرتيها 
فرمبا  كيياذبيية،  أسييطييورة  تبديد  وحيياولييت 
وبذلك  تييعييزيييزهييا،  إىل  األمييير  بييك  انتهى 
تقوي املعلومات اخلاطئة يف عقول الناس 
تأخذ  الصحيحة  املييعييلييومييات  جييعييل  دون 

مكانها الصحيح، وتثبت فيه.
ينبغي  ما  أن  وكييووك  ليواندويسكي  ويييرى 
عليك القيام به هو أن تبدأ بالبديل املمكن 
واملعقول، وهو بالتأكيد ما تؤمن أنت بأنه 
معلومة  تذكر  أن  عليك  كان  وإذا  صحيح. 
وفقط  ثانية  تذكرها  أن  فعليك  خاطئة، 
بييوضييوح بأنك على  اليينيياس  بعد أن حتييذر 

وشك مناقشة شيء ليس صحيحًا.
تصحيح  طييريييقيية  يف  اليينييصيييييحيية  وهيييييذه 
جتعلها  بييأن  جييديييرة  اخلاطئة  املعلومات 
متعلقًا  نفسك  وجييدت  إذا  عينيك،  نصب 

بأفكارك.

كيف تصحح األفكار 
الزائفة لدى اآلخرين؟

اللني يف التغيري والشدّة يف البناء
يعتقد البعض أن شيئًا الشّدة والقسوة لتحقيق تغيري يف النفس االنسانية، يعد امرًا مفيدًا. فاالحنرافات 
السلوكية والظواهر االخالقية الشاذة، ال عالج سريع وناجع هلا – باعتقاد هذا البعض- سوى “الكّي” 
او الصدمة واستخدام االساليب العنيفة، يف املقابل هنالك علماء يؤكدون أن هذه الطريقة، ال حتقق 
التغيري إمنا القضية ال تعدو تكون مسايرة السائد، وما أن تتغري الظروف يعود االنسان اىل سابق 
عهده، واالمثلة على ذلك كثرية يف عديد بالدنا عندما تزول الديكتاتورية وعامل الرعب واخلوف من 

السلطة. 
وطاملا أكدت النصوص الدينية على هذا املبدأ، يف القرآن الكريم ويف السرية العطرة للمعصومني، 
أمييره، وقد  التغيري يف عجلة من  تبدأ عندما يكون صاحب مشروع  بيد أن املشكلة  عليهم السالم، 
أشبع العلماء والباحثني هذا املوضوع حبثًا ودراسًة ملا له من مدخلية يف أمر االخالق والثقافة والبناء 

االجتماعي.
عليه  العابدين،  زين  االمييام  السيما  السالم،  عليهم  املعصومني،  على سرية  ذلك  استندوا يف  وقد   
السالم، وحنن منر هذه االيام بالذكرى املتعلقة به، إذ يف أيام كهذه كان االمام مع عمته زينب، عليهما 
بعد واقعة الطف، ضمن موكب السيب  السالم، ومن بقي من عائلة االمام احلسني، عليه السالم، 

الظامل، وكان، عليه السالم، من اكثر املثقلني بالسالسل احلديدية من عنقه حتى قدمه...! وهو يف 
هذه احلالة، وكأي انسان آخر، يشعر باألمل والضغط النفسي الكبري بعد استشهاد أبيه والغارة على 
خيام عائلته وارتكاب أفظع اجلرائم حبقهم، فهو بالنتيجة انسان مصاب ويف حالة حرجة وعصيبة 
وحباجة اىل من يطيب خاطره ويتضامن معه. بيد أن املفاجأة تكون عندما يقف شيخ كبرية يف الكوفة 

ويبدأ بالصراخ يف وجهه ويقول: “احلمد اهلل الذي فضحكم وأكدب احدوثتكم و....”!! 
هذه الطريقة من التغيري هي اليت أخرجت ذلك الشيخ من نفق التضليل االعالمي والتشويه للحقائق، 
اىل نور احلقيقة، فاصبح من اصحاب االمام ومن خّلص الشيعة. وهكذا االمثال ال ُتعد يف هذا اجملال، 
من التاريخ القديم وايضًا من التاريخ احلديث. وهي نفسها اليت عبئت اجلماهري وخلقت سيواًل هادرة 

من الرفض للظلم والطغيان.
ورمبا يكون هذا املآل هو املتوقع والطبيعي ملنهج العنف يف عملية التغيري وفرض االمر الواقع للحصول 
على نتائج سريعة. فالذي يتبنى فكرة معينة او عماًل معينًا عن غري قناعة حقيقية واميان راسخ، لن 
يكون قادرًا وال مؤهاًل ألن يشارك يف عملية التغيري الكبري يف اجملتمع، الن ببساطة مل يتمكن هو من 

حتقيق التغيري الذاتي الصحيح، فيكون غري مسؤول عن تغيري اآلخرين.

اتسعت  أمريكا  يف  التفاوت  فجوة  بأن  إليه  توصلنا  الييذي  االستنتاج  إن 
يعد حمل شك. فمنذ  املاضية مل  والثالثني  السنوات اخلمس  على مدى 
عام 1979، كان النمط واضحا: فكلما كنت أكثر ثراًء يف السابق، كلما 
ازداد ثراؤك يف احلاضر. وإذا كنت فقريا، فاألرجح أنك سوف تظل على 

فقرك.
ولكن نفس الفرتة كانت أيضًا حقبة شهدت تغريًا تكنولوجيًا سريعا. اليوم، 
بات بوسع كل سكان البلدان املتقدمة تقريبا يي وقريبًا أغلب بقية العامل يي 
احلصول بسهولة على اهلواتف الذكية، وبالتالي اكتساب القدرة بتكاليف 
زهيدة على الوصول إىل عامل كامل من املعرفة البشرية والرتفيه، ولكن 
هل من املمكن أن تقلل قياسات التفاوت والدخل التقليدية إىل حد كبري 

من تقدير مدى التقدم الذي أحرزناه مجيعا؟
بالنفي.  األوىل  للوهلة  البديهية  اإلجابة  تبدو  التقليدي،  لالقتصاد  وفقًا 
ولكن هل يتعذر حتقيق هذه الغاية إىل هذا احلد حقا؟ عندما نستثمر 
يف رفاهتنا، فإننا ال ننفق املال لشراء السلع واخلدمات فحسب؛ بل إننا 
الصحيح.  النحو  على  الستخدامها  فراغنا  أوقييات  من  حصة  خنصص 
سابقا كان من يرغب يف مشاهدة مسرحية ماكبث يف منزله البد أن يكون 
امسه جيمس ستيوارت )من احلكام وِعلية القوم(، وأن يدفع أتعاب ويليام 

شكسبري وفرقته، وأن يقيم يف قصره امللكي مسرحًا كامل احلجم.
إننا ننفق ساعتني يف املتوسط يوميًا مع أجهزتنا السمعية البصرية. وإذا 
افرتضنا للحظة أن الفرص اليت توفرت بفضل الظهور األول لإنرتنت 
العريض النطاق كان سببًا يف مضاعفة الفائدة يي املتعة يي اليت حنصل عليها 
خالل ذلك الوقت، فإن هذا يعادل االستمتاع بساعتني إضافيتني من وقت 
الفراغ يوميا، عالوة على عشر ساعات يف املتوسط نقضيها مستيقظني 

وبال عمل.
السؤال يصبح إذن ما إذا كانت هواتفنا ومواقدنا وأجهزة الكمبيوتر الذكية 
لدينا تزودنا حقًا بهذه املنفعة اإلضافية. وهل مشاهدة برامج التلفزيون 
يعود  دار عرض؟ وهل  فيلم يف  إمتاعًا من مشاهدة  أكثر  الطلب  حسب 
عليك تصفحك للمعلومات على موقع تويرت بقدر أكرب من التنوير مقارنة 
بقيامك برحلة إىل مكتبة جماورة؟ وهل أصدقاء الفيسبوك أكثر قيمة من 

أصدقائك يف احلياة الفعلية؟
أيًا كانت اإلجابة على هذه التساؤالت، فإن احلكم يف نهاية املطاف ليس 
بهذه البساطة. ذلك أننا ال نستهلك السلع واخلدمات يف فراغ. ومل يزودنا 
أيضًا  لنا  وفتح  بل  فحسب؛  للرتفيه  جديدة  خبيارات  املعلومات  عصر 
إذا كان لي أن  يعيشها جرياننا.  آفاقًا جديدة على أساليب احلياة اليت 
كمجتمع  جنيناها  اليت  الفوائد  إن  أقييول  فلعلي  مسؤولييت،  على  أمخن 
من تكنولوجيا عصر املعلومات أهِدَرت بفعل احلسد واحلقد الناجم عن 

احلياة يف عامل متزايد التفاوت.

اإلنرتنت والتفاوت 
بني الناس

توم ستافورد

جيه. برادفورد ديلونغ
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يييشييري مسيياحيية امليييرجيييع اليييراحيييل االميييام 
الييسيييييد حمييمييد احلييسيييييين اليييشيييريازي – 
قيييدس سييييره- يف كييتييابييه “حنيييو الييتييغيييييري”، 
وهو يبعث يف األمل يف الشعوب الناهضة 
والتقدم،  والتطور  التغيري  والطاحمة حنو 
بييالييتييخييّلييي عيييين اليييييييييأس واإلحيييييبييييياط ميين 
القمعية  السياسات  حتدثه  الييذي  الييواقييع 
نفسية  آثيييار  ميين  تييرتكييه  ومييا  والتعسفية، 
القاه  مبا  يستشهد  فهو  ومييادييية.  ومعنوية 
وايضًا  اهلندي  والشعب  الصيين  الشعب 
الشعب اجلييزائييري ميين وييييالت وجميييازر، 
بيد ان السؤال يف كيفية التعامل مع هذا 
عالية،  وثقة  متوثبة  بروح  اجلديد  الواقع 
حيث “ميكن الوقوف أمامهم بقوة اإلميان، 
اليوم  واقعنا  الراسخوبتغيري  واالعييتييقيياد 
إىل ما أمر به رسول اهلل، صلى اهلل عليه 

وآله، والعرتة الطاهرة، عليها السالم”.
واقييع  عيين  البديل  يقدم  الييذي  التغيري  إن 
الييتييخييلييف واحليييرميييان، هييو الييييذي يتصف 
بالشمولية والعمق ليشكل القاعدة الصلبة 
اليت تنطلق منها الشعوب واألمة بأمجعها 
حنييو االفييضييل واألحيييسييين، وهيييذا يييتييم من 
اىل  املستندة  والثقافة  الفكر  نشر  خالل 
التسطيح  شأنها  من  ليس  عميقة.  جييذور 
ونشر  بالوعي  االرتييقيياء  إمنييا  والتضليل، 
امليييعيييارف والييعييلييوم وهييييذا يييتييم مييين خييالل 

مشاريع عدة منها:
اليييتيييشيييجيييييييع عيييليييى امليييطييياليييعييية  	-
للرتف  فقط  وليييييس  واملييفيييييدة،  املمنهجة 
العلوم  الكتساب  إمنييا  والتسلية،  الفكري 
توسيع  شأنه  من  ما  والتجارب،  واملعارف 
وبصائر الكتشاف  رؤى  املييدارك وصياغة 

حقائق الدين واحلياة واالنسان.
الييذكيير  جمييالييس  ميين  التكثيف  	-
او  على شكل حميياضييرات  سييواء  والفكر، 
فكلها  حسينية،  جمالس  حتى  او  نييدوات 
تييقييوم بيييدور واحيييد وهيييو تييرسيييييخ العقيدة 
والوعي الديين، وهذا حتديدًا ما يدعونا 
اليه مساحة ااالمام الراحل، ألن “حتقيق 
التغيري حنو األفضل، يلزم أن نبدأ بنشر 
العقيدة اإلسالمية يف قلوب الناس، ابتداًء 
من التوحيد والنبوة، وانتهاًء ببقية أصول 
ومعتقدات اإلسالم، وبعد ذلك نعمل على 
ترويج األعمال الصاحلة اليت ترضي اهلل 

ورسوله...”.
االلييييييتييييييزام الييييشييييديييييد بييياآليييية  	-
ال  ما  تقولون  الذين مل  أيها  }يا  القرآنية؛ 
ما  تقولوا  أن  اهلل  مقتًا عند  تفعلون، كرب 
التنظري،  إطيييار  خيييارج  وهيييذا  التفعلون{. 
والتعامل  الييواقييع  يقع يف صميم  هييو  إمنييا 
القيم  إن  افييييراد اجملييتييمييع.  بييني  املييبيياشيير 
واملييفيياهيييييم احملييبييبيية اىل اليينييفييوس، اليييت 

الميكن  اليها،  االنتساب  معظمنا  يييّدعييي 
انسان  يف  بالكامل  متجسدة  جنييدهييا  ان 
والدعوات  االحاديث  لذا جند  كان،  مهما 
امللّحة من املعصومني، عليهم السالم، على 
بذل املزيد من اجلهد لتجسيد تلكم القيم 
سبيال.  ذلييك  اىل  أستطعنا  ما  واملفاهيم 
وهذا يتم من خالل منط خاص يف احلياة، 
يف  واالنساني،  االخالقي  التعامل  حيكمه 
جميياالت عييدة، سييواء مع اجلييريان وزمالء 
الييدراسيية او اصييدقيياء العمل، وايييضييًا، يف 

العالقات االجتماعية واألسرية. 
إن جتسيد قيم التسامح والتكافل والتعاون 
والييقييبييول بيياآلخيير، بييأي نسبة كييانييت، من 
شأنه ان يؤسس لقاعدة رصينة يف اجملتمع 
ينتشله  الذي  احلقيقي  التغيري  من  متكنه 
بسبب  يعيشه  الييييذي  املييرييير  اليييواقيييع  ميين 
السياسات الظاملة، وإال لن يكون ذو فائدة 
والترّبم  وتأثري تشغيل “اسطوانة”الشكوى 
احملنة  لرفع  والتوسل  الييدعيياء  احيانًا  أو 
والييظييلييم، فييحييتييى الييظييواهيير االجييتييميياعييييية 
والنفسية الشادة، املتمخضة من سياسات 
ومثالنا   – واالضييطييهيياد  والييقييمييع  التمييز 
العراق- مبا مل يكن الشعب له دخل مباشر 
يف نشوئها، فان بامكانه ايضًا من تغيريها 
والتغلب عليها، وحتويلها اىل بصيص أمل 

للتفاؤل باملتسقبل، و فرصة للتقدم.

عنف السلطة والرد 
األمثل

الجريمة املنظمة تفتك باملكسيك 
أعضاء عصابات  هيمنة  بسبب  املستحيلة،  األمييور  من  يعد  باملكسيك  األميين  توفري  ان  مراقبون  يرى 
مافيا املخدرات على العديد من املراكز املهمة باملؤسسات والدوائر احلكومية ومنها دوائر األمن، اليت 
الشرطة  قوات  بني  الييي)2(  املركز  التقارير  املكسيك حسب  واملفسدين وحتتل  للفساد  مرتعا  أصبحت 
أنه يزداد  العامل، ولديها واحد من أجهزة الشرطة األكثر اضطرابا، كما  األكثر فسادا على مستوى 
سوءا كل يوم.  وتعد املكسيك أحد أكرب موردي اهلريوين إىل السوق األمريكية، وأكرب مصدر أجنيب 
للماريغوانا، حيث تهيمن عصابات املخدرات املكسيكية حاليا على سوق اجلملة احملظورة باستئثارها 
الكلية  اإليييرادات  وتييرتاوح  املتحدة.  الواليات  داخييل  تتسرب إىل  اليت  املخدرات  بنحو 90% من حجم 

ملبيعات املخدرات احملظورة ما بني 13,6 مليار دوالر و49,4 مليارا.
الييي43 طالبا املفقودين  ويف هذا الشأن اندلعت مظاهرات عنيفة يف املكسيك بعد اإلعييالن عن مقتل 
منذ أسابيع، وهاجم املتظاهرون القصر الرئاسي بقضبان معدنية وأضرموا النار فيه، مرددين عبارة 
“نريدهم أحياء”. وذكر صحافيون يف مكسيكو أن حواىل عشرين متظاهرا بعضهم ملثمون قاموا بضرب 
الباب الرئيسي للقصر الرئاسي بقضبان معدنية وأضرموا النار فيه لفرتة قصرية لكنهم مل يتمكنوا من 

دخول املبنى الذي يستخدمه الرئيس أنريكي بينيا نييتو لالحتفاالت الرمسية.
وقد عثرت السلطات مؤخرا على مقربة مجاعية حتتوي على بقايا بشرية يف جوار بلدة ايغواال جبنوب 

املكسيك. وقال موظف فدرالي ان املقربة اجلماعية السرية عثر عليها يف كوكوال قرب ايغواال بوالية 
غرييرو فيما بدأ خرباء العمل فيها ويبدو انها حتتوي على بقايا بشرية. وكانت السلطات عثرت يف 
وقت سابق على 38 جثة يف مقابر مجاعية سرية يف جوار ايغواال. واثبتت الفحوصات ان هذه اجلثث 

ال تعود اىل اي من الطالب ال43 املفقودين. 
وادت االزمة السياسية النامجة عن هذه القضية اىل استقالة حاكم غرييرو اخنيل اغريي الذي تعرض 
النتقادات كثرية لعدم حتركه بشكل كاف بعد اختفاء الطلبة. وقد استقبل الرئيس املكسيكي انريكي بينا 
نيتو يف مقر اقامته الرمسي يف مكسيكو احلاكم اجلديد روخيليو اورتيغا الذي عينه برملان غرييرو. 
وقال الرئيس بينا نيتو “اصدرت تعليمات اىل اجمللس االمين املؤلف من اجهزة القضاء وقوات االمن 

املكسيكية ليجتمع مع احلاكم وليقرروا معا اخلطوات بهدف اعادة النظام واالمن” يف غرييرو.
اىل جانب ذلك أعلنت السلطات املكسيكية اعتقال سيدرونيو كاساروبياس سالغادو زعيم كارتل املقاتلني 
املتحدين )غيهريوس اونيدوس( لتهريب املخدرات برفقة احد اقرب مساعديه. وقال مدير التحقيقات 
اجلنائية يف وزارة العدل توماس زيرون يف مؤمتر صحايف ان سالغادو اعتقل لدى مروره على حاجز 
نصبته الشرطة. واملعتقل هو شقيق ماريو كاساروبياس مؤسس الكارتل وزعيمه السابق ويلقب ب”النذل 

اجلميل”. 

 
لتحقيق أفضل النتائج بأقل اخلسائر يف احلروب واملعارك، تبحث مراكز 
املوافق  األصييح  النهج  عيين  الييعييامل  يف  العسكرية  والييدراسييات  التخطيط 
للمنطق والعقل، وليس املنبعث عن احلماس والعاطفة. هذا ما نالحظه 
يف احلروب االهلية أو ما وراء احلدود، ويتأكد االمر عندما تكون احلرب 
ذات ابعاد دولية. وعندما نتصفح كتاب “ممارسة التغيري النقاذ املسلمني”، 
لسماحة االمام الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي – قدس سره- 
جنده استشرف املستقبل من سنوات طويلة، عندما أوصى بي “وضع املنهاج 

الصحيح للمواجهة”.
لدينا  لكن  املتقدمة،  البالد  لدى اجليوش يف  ما  صحيح؛ حنن ال منتلك 
العقل اخلالق وهذا ما يدعو اليه مساحة االمام الراحل، حيث يؤكد على 
عدم دفع االمور اىل حد االنتحار، فانه “أسوأ شيء...”. ويذكر بان “الشرق 
والغرب مع امتالكهما لألسلحة النووية املدمرة، لكن ال يستخدمونها، الن 

ذلك يعين انتحارهم”.
هذا النوع من املوت هو الذي خيّلد صاحبه ويكسبه الشرعية واملقبولية 
املفكرين  كثرة  فيياذا نالحظ  احلييضييارة،  وحتى  والييتيياريييخ  االجيييييال  عييرب 
االميييام احلسني،  انهالوا على  الييذييين  املسلمني  غييري  واالدبييياء  واملييؤرخييني 
وعلى واقعة الطف، ميّجدون بها ويستلهمون من تلك التضحية العظيمة، 
االنسانية يف هذه  والكرامة  اسباب احلياة  وجييودوه من  ما   إمنا بسبب 
النهضة، ومل جيدوا املوت والفناء واالنتقام، كما تفعل اجلماعات االرهابية 
اليوم واليت ترفع الشعارات الدينية ظلمًا وزورًا. لذا نالحظ سعي هذه 
اجلماعات االرهابية يف العراق بشكل خاص، وهي تسعى لتحقيق هدفها 
بدفع االطراف االخرى يف املواجهة ألن تثور وُتستفز وترد باملثل، وتقوم 

بعمليات عسكرية اهلدف منها املوت، وصناعة املوت...!
كتابه  الييراحييل يف  االميييام  ميين مساحة  الذكية  االلتفاتة  هييذه  نقرأ  فيياذا 
املؤلف منذ اكثر من ربع قرن من الزمن، فان االجدر باملؤسسات الثقافية 
والعلماء واخلطباء تكريس ثقافة احلياة والتطلع اىل املستقبل يف خضم 
املصاحل  وتشابك  السياسية  الظروف  كانت  مهما  العسكرية،  املواجهة 
هياج  باحلقيقة  يعقد  نالحظه،  مييا  فكل  ذلييك،  وغييري  االجيييواء  وتعقيد 
اعالمي وإثارات تديرها مؤسسات خمابراتية جتعل اجلميع يف حالة دوار 
اىل  اجلميع  لتدفع  الصحيح،  الطريق  اىل  واالهتداء  صوابهم  تفقدهم 
او  واستقرار،  االميين  توفري  باب  من  باملثل،  والييرد  واالنتقام  الفعل  ردود 
“استخدام السالح الذي يفهمه العدو”. بينما املهم باحلقيقة، هو املستقبل 
عناصر  أمييام  اجلبهات  يف  فاملقاتل  مجييعيياء،  ولييألميية  الييعييراقييي  للشعب 
“داعش” – مثاًل- رمبا ينال الشهادة يف سبيل اهلل، ويذهب اىل جوار ربه، 
بيد أن األهم؛ ما يرتكه من آثار بني ابناء شعبه وامته، فان كان مشابهًا 
العظيمة  الشهادة  هلي  السالم،  عليه  احلسني،  االمييام  تركه  ملا  ومماثاًل 
واخلالدة واملعطاءة، لذا نرجو ان تكون شهادة مجيع االبطال الصامدين 
واملقاتلني بوجه اجلماعات االرهابية يف العراق وغريها، يف هذا الطريق.

 نتائج الحرب الذكية  
ضد االرهاب
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منظمات

أقييييام مييركييز آدم لييلييدفيياع عييين احلييقييوق 
جديدة  شهرية  نقاش  حلقة  واحلييريييات 
عن “احلماية الدولية للشعائر احلسينية 
“ يوم االثنني 11/24 وعلى قاعة مجعية 
املودة واالزدهار. قدم هلذه احللقة امحد 
جويد مدير املركز قائال يف مقدمته: ان 
الكثري من االعتداءات اليت تطال  هناك 
إتباع أهل البيت عليهم السالم على الرغم 
متييارس  السماوية  األدييييان  ان مجيع  ميين 
يتعرضون ألي  وال  تامة  طقوسها حبرية 
نوع من أنواع االستهداف. وللوقوف على 
سنت  اليييت  والييقييوانييني  التشريعات  أهييم 
املختصة  احلقوقية  املنظمات  قبل  ميين 
الشعائر  ممييارسييو  لييه  يتعرض  مييا  حيال 

احلسينية.
للدكتور  األوىل  البحثية  الييورقيية  وكييانييت 
عيييالء احلييسيييييين وجيييياءت حتييت عيينييوان، 
احلسينية(،  للشعائر  الدولية  )احلماية 
وركز فيها الباحث االكادميي املذكور على 
احلسينية.  الشعائر  اسييتييهييداف  مسألة 
أهييم حرية يسعى  لعل  ورقييتييه،  وقييال يف 
هييي احلرية  عنها  الييدفيياع  إىل  اإلنييسييان 
الروحانية  األشياء  تشبع  اليت  العقائدية 
وهييي ميين األشييييياء غييري احملييسييوسيية لدى 
آخر  بذكر  احلسيين حبثه  وتابع  الفرد، 
إعالن عاملي حلقوق اإلنسان والذي صدر 

على  بالقضاء  يفيد  واليييذي   1992 عييام 
مجيع أشكال التمييز على أساس العرق 
او الديانة أو اللون أو القومية. أما احملور 
تركز  فقد  النقاشية  احللقة  من  الثاني 
حول احلماية اجلنائية للشعائر احلسينية 
اذ تقدم الدكتور حيدر حسني التدريسي 
يف جامعة الكوفة بورقة حبثية قال فيها: 
املواضيع احملورية  من  املوضوع  يعد هذا 
ويستند البحث فيه اىل مسوغات فاعلة 
فمن  والييعييمييلييييية  العلمية  اليينيياحيييييتييني  ميين 
الناحية العلمية يرى الدكتور حيدر، البد 
حلرية  الدولية  القوانني  اىل  نتطلع  ان 
خصوصا  احلسينية  الشعائر  ممييارسيية 
ان هذا املبدأ أصبح من املعايري الدولية 
الذي  واالخري  الثالث  احملور  اما  الثابتة. 
طييرحييه االسييتيياذ امحييد الييصييفييار بعنوان 
احلسينية.  للشعائر  الدستورية  احلماية 
ومل ختيييُل احلييلييقيية ميين بييعييض املييداخييالت 
واألسيييئيييلييية مييين احليييضيييور والييييييت اغيينييت 
كانت  حيث  النقاشية  احللقة  مضمون 
محيد  الدكتور  مبداخلته  تقدم  ميين  اول 
تييربز مسألة  النجدي حيث قييال البييد إن 
قبل  ميين  احلسينية  الشعائر  اسييتييهييداف 
أعداء أهل البيت عليهم السالم. من جهته 
الربملان  يف  سابق  نائب  كييردي  علي  بني 
العراقي امرًا مهما يف قضية الدفاع عن 

ارتباطها  الشعائر احلسينية وهو مسألة 
يف  املتبعة  وطريقتها  السياسية  بالعملية 
يرى من  فانه  الدكتور بشري  اما  الدولة، 
اجلرائم  هييذه  لتدوين  السعي  جييدا  املهم 
واملطالبة الدولية بوقف هذه االعتداءات. 
يف حيييني اكيييد عيييدنيييان الييصيياحلييي مييدييير 
يأخذ  ان  أهييمييييية  عييلييى  املستقبل  مييركييز 
ازاء حتريك  العراقي دوره  العام  االدعاء 
باسم  االسييتيياذ  وقييال  اجلنائية.  القضايا 
ان  الييفييرات  مركز  يف  باحث  احلسناوي 
الييشييعييائيير احلسينية  اسييتييهييداف  مييسييأليية 
خاضع ألجندات خارجية ومتيز عنصري 
وطائفي مشددا على وجوب تشكيل تكتل 
لرفع  املتحدة  األمييم  داخييل  شيعي  دولييي 
شكاوى يف جملس االمن. ومسك اخلتام 
كيييان مبييداخييليية الييشيييييخ مييرتييضييى مييعيياش 
واإلعيييالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  رئيييييس 
وترية  تصاعد  مسألة  فيها  أوضييح  اليييت 
احلسينية  الييشييعييائيير  عييلييى  االعييييتييييداءات 
االستهداف  هييذا  يف  والتنوع  العام  هلييذا 
فييضييال عيين الييتييوسييع اجليييغيييرايف فيييييه من 
اليييت مل يكن  خييالل حدوثها يف نيجرييا 
اغلب  ان  مبينا  استهدافها  املييتييوقييع  ميين 
دولتني  السابق حتدث يف  االنتهاكات يف 
هما العراق وباكستان اليت تعرضت اىل 

مآسي كبرية دون غريها من الدول.

مركز آدم يناقش الحماية الدولية 
للشعائر الحسينية

ثقافة العمل التطوعي يف زيارة األربعني
ان زيارة األربعني تعد اليوم من أهم املناسبات عند الشيعة؛ حيث يقوم املاليني من الزوار باحلضور إىل 
كربالء مشيًا على األقدام والسؤال هنا، كيف يتجمع هؤالء املاليني من الزوار يف هذا امللتقى املهيب ومن 
ينظمهم؟ ومن يوفر هلم التمويل الالزم لقطع املسافات الطويلة؟ ومن أين حيصلون على نفقات الطعام 

واملبيت لكل تلك األيام؟ 
وإذا كان هناك املاليني من املسلمني يواصلون مسريتهم حنو كربالء ألداء مراسم الزيارة حيث يرقد 
احلسني “ع” فان هناك اآلالف من املسلمني أيضا تطوعوا لتقديم اخلدمات ألولئك الزائرين. إذ يقوم 
بيوتهم  يفتحون  أو  كبرية(  )خيام  سييرادقييات  بنصب  الزائرين  لطريق  احمليياذييية  والييقييرى  املييدن  أهالي 
السرتاحة الزّوار وإطعامهم معتربين ذلك تقربًا إىل اهلل وتربكًا بهم. واحلقيقة أن األنشطة التطوعية 
إلحياء مراسيم أربعينية اإلمام احلسني )ع( ليست حكرا على مدينة كربالء املقدسة، وال على املدن أو 
املناطق اليت حتيط بها، بل، متتد مشاهُد العمل الطوعي يف عموم حمافظات وأقضية ونواحي وقرى 

العراق.
 كما يبين الزائرون األجانب القادمون من خمتلف دول العامل املضايف واملخيمات، سواء على احلدود 
العراقية أو يف خمارج املطارات حتى مدينة كربالء لتقديم اخلدمات للزائرين. ناهيك عن قيام املتطوعني 
مبساعدة رجال األمن على محاية الزائرين وضمان سالمتهم. ويف كل سنة ومع انتهاء مراسم الزيارة 

وخروج الزائرون من املدينة، يباشر أالف من الشباب للعمل التطوعي لتنظيف مدينة كربالء.
 ومن املشاهد اجلاذبة للنظر يف هذا املهرجان التطوعي الكبري هو اشرتاك األطفال والشباب والنساء 
على حنو واسع، يف تقديم هذه اخلدمات، وهي ظاهرة إجيابية يعمل العراقيون على تنميتها واستثمارها، 
ألنها تزرع يف نفوس األطفال والشباب والنساء ويف عقوهلم حب العمل الطوعي الذي يرتكز على إدارة 

مجاهريية ذات طابع تنظيمي عالي.
ومالجئ  والبيوت  واملستشفيات  املييدارس  ُتبنى  احلسينية،  الشعائر  وباسم  أنه  أيضا،  للنظر  وامللفت   
األيتام، وُتعبد الطرق والشوارع، وُتؤسس املؤسسات اخلريية لأليتام واألرامل والضعفاء، وُتكتب وتنشر 

املاليني من الكتب، وُتفتُح العديد من وسائل اإلعالم أبوابها، وتبث القنوات الفضائية براجمها.
 واليوم، ومعو نزوح أكثر من مليون ونصف من العراقيني، تستقبل مضايف وخميمات احلسني آالف من 
النازحني على اختالف ديانتهم ومذاهبهم واجتاهاتهم الفكرية، ناهيك عن ذهاب أالف الشباب إىل تلك 

املدن املغتصبة للدفاع عنها واستشهاد املئات منهم حتت راية “لبيك يا حسني”.
 كل هذا يؤكد أن احلسني “ع” بشخصه وقيمه وتضحياته كان ومازال رمزا لإنسانية مجعاء، وهاديا إىل 
سبيل الرشاد، كما قال هو عليه السالم يف كربالء: )أنا أدعوكم إىل كتاب اهلل وسنة نبيه فأن السنة قد 

أميتت وأن البدعة قد أحييت وأن تستمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم إىل سبيل الرشاد(.

واليييدراسيييات  للتنمية  الييفييرات  ملييركييز  الييتييابييع  للشباب  الييفييكيير  ميينييتييدى  أقيييام 
الشباب  ومييهييارات  قييدرات  لتطوير  تدريبية  دورة  كربالء  يف  اإلسرتاتيجية 
لييوزارة  التابع  الشباب  ملنتدى  العلمية  القاعة  وعلى  االجيييابييي  التفكري  يف 
مدير  الييعييرداوي  خالد  الدكتور  وقييال  احلسني.  حي  والرياضة يف  الشباب 
املركز يف كلمة ألقاها يف حفل اختتام الدورة إن هذه الدورات ذات أولوية 
وحاجة ضرورية للشباب اليوم كونها تنقلهم من اجلانب السليب يف التفكري 
دروس  استيعاب  يف  واسعة  فضاءات  فيهم  وختلق  االجيييابييي،  اجلانب  إىل 
ومتطلبات احلياة، وان هذه الدورة ما هي إال بداية املسري وال ميكن أن ختلق 
اإلبداع الكايف لدى الشباب لكنها بدون شك متثل الركيزة اليت ميكن ينطلق 
منها الشاب. أما األستاذ امحد املسعودي رئيس منتدى الفكر إن اهلدف من 
الدورة هو تطوير قدرات ومهارات التفكري عند الشباب والرتكيز على مفهوم 
اإلبداع واإلقناع واخلروج من النمطية إىل االجيابية يف التفكري، وأضاف إن 
الدورة مشلت 26 شاب وشابه بني 17 ولغاية 39 سنة وأضاف، استهدفت 
أنواعه،  )التفكري،  اآلتية،  احمليياور  ضمن  علميا  حتقيقها  التدريبية  الييدورة 
األمين  الفص  الدماغ،  النمطي وغريه، خارطة  التفكري  العبقرية،  اإلبييداع، 
الست  القبعات   – الدماغ  -استمطار  أو  الذهين  العصف  األيسر،  والفص 
الفكرية، مصدر التفكري اإلجيابي، مصدر التفكري السليب(. وقد تضمنت 

الدورة أربعة حماور على مدى أربعة أيام.
التفكري  وكيفية حتفيز  التفكري  مفهوم  على  الرتكيز  تضمن  األول،  احملييور 
واختبارات  وتفصيل  شييرح  تضمن  الثاني،  احملييور  الشباب.  لييدى  اإلبييداعييي 
استهدفت خارطة الدماغ وكيفية معرفة االنطالقات الفكرية للشاب. احملور 

الثالث، فكان مدخلية إىل التفكري وتعريف التفكري وأنواعه.
احملور الرابع، تضمن شرح القبعات الست )البيضاء، احلمراء، الصفراء، 
السوداء، اخلضراء، الزرقاء ( وماذا تعين كل قبعة ومتى وكيف يتم التداخل 

بني هذه القبعات.
احتفالية صغرية  الفكر  منتدى شباب  نظم  الييدورة  اليوم اخلامس من  ويف 
ومالحظاتهم  الشباب  اقرتاحات  على  وللتعرف  املشاركة  شهادات  لتوزيع 
واقرتاحاتهم واحتياجاتهم الفكرية والتنموية يف املشاريع املستقبلية للمنتدى. 
من  التفكري  الن  الغرابي:  فرقان  املهندس  الشباب  مييدرب  قييال  جهته  من 
حاجات الشباب األساسية وله عالقة باجملتمع حيث يتعني علينا غرس الثقة 
بأبنائنا وتأهيلهم الختاذ قرارات سليمة. وقد أبدى الشباب الذين اختارهم 
الييدورة  جعل  مما  والتجاوب  واحليييوار  التفكري  يف  مرونة  للتدريب  املنتدى 
التدريبية ناجحة. وقالت الشابة املتدربة بتول شالل: كنت اعتقد إن مضمون 
الدورة وحماورها ستكون روتينية إال إني فوجئت مبرونة املدرب وجتاوبه مع 
أكثر  والفكرية  العلمية  املييادة  جعلت  اليت  والتمارين  باالختبارات  املتدربني 
تشويقا ومتعه. وعرب الشاب علي حسني من جامعة كربالء عن إعجابه بفكرة 
الدورة واملادة العلمية والعملية اليت تلقاها. ويذكر إن منتدى الفكر للشباب 

منظمة جمتمع مدني تأسست حديثا.

دورة تدريبية يف 
تطوير مهارات التفكري

مصطفى مال هذال

جميل عودة
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الييعييديييد ميين اآلبييياء إىل ضرب  قييد يلجأ 
السيئ.  سلوكهم  على  ملعاقبتهم  أبنائهم 
لييكيين حيييييذر املييتييخييصييصييون مييين عييواقييب 
ذلك، مؤكدين أن األبناء الذين يتعرضون 
داخييل  عييدوانييييية  أكثر  يصبحون  للضرب 
وخيييييييارج اليييبيييييييت. وأكيييييييدت اليييعيييدييييد ميين 
من طرف  األطفال  أن ضرب  الدراسات 
العدوانية  إىل  األطييفييال  يدفع  قييد  اآلبييياء 
واسييتييعييمييال الييعيينييف خييييارج الييبيييييت جتيياه 

األطفال اآلخرين أو الكبار أيضًا. 
وقيييد أظييهييرت دراسيييية كيينييدييية حييديييثيية أن 
املؤثرات  ضمن  تندرج  الوراثية  العوامل 
املييسييؤوليية عيين تييطييور الييسييلييوك الييعييدوانييي 
لييدى األطييفييال الييصييغييار. وعييلييى عكس ما 
كيييان شييائييعييًا خيييالل الييعييقييود امليياضييييية بييأن 
امليديا  ووسييائييل  بالطفل  احمليطة  البيئة 
تطور  املتسبب يف  الرئيسي  العامل  متثل 
الييسييلييوك الييعييدوانييي لييديييه، أظييهييرت هذه 
الييدراسيية أن الييعييوامييل الييوراثييييية ميكن أن 
متثل جزءًا جوهريًا يف حدوث ذلك أيضًا 
إىل جانب البيئة احمليطة بالطفل املتمثلة 
أطباء  أكييد  فقد  وأصييدقييائييه.  عائلته  يف 
انكليز أنه ينبغي على اآلباء إبعاد العبوات 
اليت حتتوي على سائل النيكوتني اخلاص 
أيدي  متناول  عن  اإللكرتونية  بالسجائر 
الييصييغييار بسبب وجيييود خماطر  األطييفييال 

التحذير  هييذا  وجيياء  بالتسمم.  إلصابتهم 
يف دورية “أرشيف أمراض الطفولة” بعد 
أن لعقت طفلة تبلغ من العمر عامني بعض 

السائل املوجود يف العبوات. 
دراسيية جديدة  وجييدت  نفسه  السياق  يف 
تؤثر  وأمييه  الطفل  بني  العالقة  أن طبيعة 
سن  يف  بالسمنة  إصييابييتييه  إمكانية  على 
جبامعة  الباحثني  أن  ويييذكيير  املييراهييقيية. 
اوهايو وجدوا من خالل النظر يف بيانات 
تعود لي 977 طفال بإرجاء الواليات املتحدة 
تتعلق بعالقاتهم مع أمهاتهم أنه كلما خف 
يزيد  وطفلها  األم  بني  العاطفي  الييرابييط 
الي  كمراهق يف سن  إصابته الحقا  خطر 

15 بالسمنة.
أكثر  أي  طفال   241 أن  الباحثون  ووجييد 
من ربع األطفال الذين يعانون من عالقات 
بالسمنة  أصيبوا  األم  مع  سيئة  عاطفية 
األطييفييال  ميين   %13 بييي  مقارنة  كمراهقني 
وقال  بيياألم.  وثيقة  عالقتهم  كانت  الذين 
ان  تظهر  الييدراسيية  نتائج  إن  الييبيياحييثييون 
املشاعر  تضبط  اليييت  الدماغية  املناطق 
والضغط النفسي والشهية وتوازن الطاقة 
يف اجلسم تعمل معا للتأثري على أرجحية 
أنه  إىل  ولفتوا  بالسمنة.  الطفل  إصابة 
مسألة  األم يف  على  اللوم  إلقاء  من  بدال 
إصابة ولدها بالسمنة ينبغي بذل اجلهود 

جلعل  اهلييادفيية  االسرتاتيجيات  لتحسني 
وليس  أفضل  وطفلها  األم  بني  العالقات 
فقط الرتكيز على عادات أكله وممارسته 

للرياضة.
من جهة اخرى فغسل األسنان بالفرشاة 
أضييييرارا  لتجنيبها  كييافيييييا  يييكييون  ال  قيييد 
فييورييية قييد تنجم عيين تيينيياول املييشييروبييات 
تقوله  ما  هذا  الفاكهة،  وعصائر  الغازية 
الييشييأن.  هيييذا  دراسيييية علمية يف  أحييييدث 
بها باحثون  الييدراسيية، اليت قام  ووجييدت 
ميين جامعة أدليييييد األسييرتالييييية، بييأن مينا 
األسنان قد تتآكل بعد 30 ثانية فقط من 
من  عالية  نسبا  حتييوي  مشروبات  تيينيياول 
األمحاض، طبقا للدراسة املنشورة بدورية 
CNNوقالت  حبييسييب  األسيييينييييان.  طيييب 
يف  راجنيتيكار  سابرينا  الييدراسيية،  معدة 
بيييييان: “يف حييال تيينيياول مييشييروبييات عالية 
األمحيييياض، األمييير ليييييس جميييرد احلييفيياظ 
أو  ساعة  بعد  الطفل  أسنان  نظافة  على 
نصف الساعة لضمان سالمتها.. فالضرر 
وقع بالفعل.” ويرى الباحثون بأن األضرار 
النامجة عن ذلك قد تكون دائمة، ولتفادي 
ذلك، يوصي اخلرباء أولياء األمور تقليل 
الغازية  املشروبات  من  أبنائهم  استهالك 
بييأخييرى من  العصائر  عيين  واالسييتييعيياضيية 

الفاكهة الطازجة.

أحذوا ايها اآلباء! 
أبناؤكم يقلدون عاداتكم السيئة

هل لتكاثر حاالت الطالق عالقة بالوضع العام للبلد؟
قامت مؤسسة “آشور للتنمية وحقوق اإلنسان” من خالل “برنامج العدالة يف متناول اجلميع” بوضع 
دراسة حلاالت الزواج والطالق يف حمافظة واسط، ملدة سنة كاملة ابتداء من شهر متوز 2013 ولغاية 
شهر حزيران 2014 وقد تبني من خالل هذه الدراسة أن معدل حاالت الطالق لكامل املدة، بلغ نسبة 

)30%( وهي نسبة مرتفعة جدا تستوجب عناية املسؤولني. 
وقد جلب انتباهي يف هذه اإلحصائية معدل شهر كانون األول من عام 2013 حيث كانت هناك )104( 
حاالت زواج قبالة )106( حاالت طالق، وشهر متوز من عام 2014 حيث كانت هناك )118( حالة 

زواج قبالة )110( حاالت طالق، أي مبعدل )%100(.
وهذا رقم مهول يدق ناقوس اخلطر ملا يرتكه الطالق الذي هو أبغض احلالل إىل اهلل تعاىل؛ من تأثري 

على النمو السكاني والعالقات اجملتمعية.
وقد قال أخصائي علم النفس السريري، )كيت سكوت(، من “جامعة )أوتاغو( النيوزيلندية: “إن رابط 
الزوجية يوفر الكثري من الفوائد للصحة النفسية لكل من الرجل واملرأة، كما أن األسى واالضطراب 

املرتبط باالنفصال جيعل الناس عرضة لالضطرابات العقلية”.
ويف دراسة ثبت أن البلدان اليت يكثر فيها الطالق، وتنجب األمهات خارج مؤسسة الزوجية، يعاني 
أطفاهلا أنواعا خمتلفة من األمراض، وتقول إحدى الدراسات األمريكية: إن )13%( من أطفال أمريكا 

مصابون باضطرابات نفسية.! 
ونشرت جريدة )ديلي ميل( الربيطانية دراسة بتاريخ 2008/12/19 : اعرتف الباحثون أن الزواج 
ينعكس بشكل أفضل على األطفال، وأن العالقات الزوجية تكون أكثر استقرارًا، وبالتالي تنعكس على 

استقرار األطفال. لقد وجدوا أن )70%( من اجملرمني يأتون من بيوت غري شرعية!.
أسأل هنا: إذا كانت احلكومات العراقية املتعاقبة مشغولة مبصلحتها، عن الشعب وسالمة القوات 
األمنية اليت حتمي البلد من شرور داعش وأعوانها وحواضنها، كما حدث يف سبايكر وسجن بادوش 
والصقالوية والكاظمية، فكيف ستتمكن من معاجلة هذا الوضع اخلطري؟ وهل  املؤسسات قادرة أن 

تلعب دورا موجبا يف هذه املعادلة الصعبة؟ 
أم أن حاالت الطالق املرتفعة ممكن أن تتطور، لتتحول إىل نوع من التخريب املتعمد للعراق، يرتبط 

مبشروع التخريب العام؛ الذي بدأ العمل به يف عام 1963 وال زال مستمرا لغاية هذه الساعة؟
إن العمل الذي تقوم به بعض مؤسسات اجملتمع املدني، ومنها مؤسسة “آشور للتنمية وحقوق اإلنسان” 
يبذهلا  اليت  والنبيلة  الصادقة  اجلهود  من  وبالرغم  جديته  من  بالرغم  بالنجاح  يتكلل  أن  ميكن  ال 
العاملون يف تلك املؤسسات إلجناحه، إذا مل يكن هناك دعما حكوميا وشعبيا واسعا، فاألسرة نواة 

اجملتمع واجملتمع كله مسؤول عن احلفاظ عليها.

االنتحار ظاهرة مرضية قدمية ومشكلة كبريه هلا العديد من التداعيات 
املراقبني،  بعض  يقول  كما  اجملتمعات  من  العديد  تهدد  اليت  اخلطرية، 
بشكل خميف يف  ازدادت  قييد  االنييتييحييار  ظيياهييرة  ان  على  اكيييدوا  الييذييين 
السنوات االخرية بني العديد من الفئات العمرية تزداد نسبها بني الشباب 
واملراهقني، وقد ختتلف أسباب االنتحار من جمتمع آلخر, كما ختتلف بني 
اجلنسني, واالنتحار كما تشري بعض املصادر هو عمل من األعمال اليت 

تتسبب عمدا يف قتل املرء لنفسه املوت. 
وغالبا ما يكون االنتحار مربرا خلروج املرء من اليأس، وكثريا ما يعزى 
السبب ملثل هذا الفعل إىل اضطراب عقلي مثل االكتئاب، أو االضطراب 
احلدية،  الشخصية  اضييطييراب  الشخصية،  انفصام  أو  القطب،  ثنائي 
النفسية  الضغوط  عوامل  املييخييدرات  تعاطي  أو  الكحول،  على  اإلدميييان 
األشخاص  بني  العالقة  تشمل  اليييت  مشاكل  أو  املالية  الصعوبات  مثل 
غالبا ما تلعب دورا يف ذلك. وتشمل اجلهود املبذولة ملنع االنتحار تقييد 
الوصول إىل األسلحة النارية، وعالج األمراض العقلية أو إساءة استعمال 

املخدرات، وحتسني التنمية االقتصادية. 
جزئيا  وترتبط  البلد  حسب  لالنتحار ختتلف  شيوعا  األكثر  واألساليب 
التسمم  الشنق،  الشائعة:  الطرق  وتشمل  األساليب.  تلك  توافر  مبييدى 
شخص  مليون  إىل   ،800 حوالي  ويقدر  النارية.  واألسلحة  باملبيدات، 
ميوتون كل عام بسبب االنتحار مما جيعله من أكثر 10 أسباب للوفاة يف 
العامل، كما هناك ما يقدر من 10-20 مليون حماوالت انتحار غري مميتة 

كل عام. 
ويف هذا الشأن فقد ذكر تقرير ملنظمة الصحة العاملية أن أكثر من 800 
ثانية.   40 كل  العامل مبعدل شخص  حييول  سنويا  ينتحرون  ألييف شخص 
وظل  العامة”  للصحة  كبرية  “مشكلة  كان  االنتحار  أن  التقرير  وأضيياف 
لفرتات طويلة من املوضوعات اليت حيظر تناوهلا. وترغب منظمة الصحة 
العاملية يف تقليل معدالت االنتحار بواقع 10 يف املائة حبلول عام 2020، 
لكنها حذرت من أن 28 دولة فقط تطبق اسرتاتيجية خاصة ملنع االنتحار.
وقال نشطاء إنه يلزم تفعيل إجراءات توعية يف املدارس ملكافحة االنتحار. 
ودرست منظمة الصحة العاملية 10 سنوات من البحث والبيانات املتعلقة 
باالنتحار يف شتى أرجاء العامل، وتوصلت إىل ما يلي: ينتحر حنو 800 
ألف شخص سنويا على مستوى العامل. يف الفئة العمرية بني 15 و 29 

عاما كان االنتحار هو ثاني سبب للوفاة. 
مستويات االنتحار مرتفعة بني من تبلغ أعمارهم 70 عاما أو أكثر. ثالثة 
أربيياع حيياالت االنتحار حتدث بني أشخاص من دول فقرية أو متوسطة 
الدخل. كما ان نسبة االنتحار بني الرجال اصبحت ثالثة أضعاف النسبة 
أن تطبيق اسرتاتيجية  املتقدمة، ويشري ذلك إىل  الدول  النساء يف  بني 
وطنية لتقليل حاالت االنتحار يعترب فعاال، وهو ما يطبقه عدد قليل من 

الدول.

ظاهرة االنتحار يف 
الدول املرفهة!.. 

صالح الطائي
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ثقافة

الشهري  والشاعر  الكبري  الكاتب  تييويف 
)جييييورج جييييرداق( عيين عييميير ييينيياهييز 83 
عامًا، وهو املثقف والباحث الذي اشتهر 
اإلمام  املؤمنني  أمري  عن  رائعة  بكتابات 

علي بن أبي طالب عليه السالم. 
اللبنانية  الصحافة  نقابة حمرري  ونعت 
األديب جرداق، وقالت يف بيان: “خسرت 
وعييامل  والييعييربييييية،  اللبنانية  الييصييحييافيية 
بعد 83  جييرداق  جييورج  والشعر،  األدب 
والثقايف  الفكري  باإلبداع  متيزت  عاما 
واملوهبة املتوقدة اليت أغنت لغة الضاد 
بروائع من نتاج قلمه اخلالق، سواء يف 

الشعر أو النثر أو النقد”. 
ولد جورج سجعان جييرداق عام 1931، 
بقعة  “يف  بناء،  مهندس  يعمل  والييد  من 
سييكييانييهييا ييييتيييحيييدرون مييين أسيييير عييربييييية 
من  فكانت  البيتية  البيئة  أمييا  عريقة، 
والشعر.  واألدب  والعلم  الفكر  مجاعة 
املدرسة،  يهرب من  الصغري  كان جورج 
حبثا عيين عييني ميياء. يف عييام 1953 بعد 
انتقل  البطريركية،  الكلية  من  خترجه 
والكتابة يف  التأليف  جورج جرداق إىل 
جهة،  ميين  والعربية  اللبنانية  الصحف 
والفلسفة  العربي  األدب  تييدريييس  وإىل 
من  بييريوت  كليات  من  عييدد  العربية يف 
أخييرى. استهل عمله الصحايف يف  جهة 

جمييليية احلييرييية ووضيييع مييوسييوعيية كاملة 
أبي  بيين  اإلميييام علي  املؤمنني  أمييري  عيين 
طييالييب عليه الييسييالم، مّسيياهييا “اإلميييام 
الييعييداليية اإلنييسييانييييية”، وتقع  علي صييوت 
وحقوق  “علي  بعنوان  أجييزاء  يف مخسة 
الفرنسية”،  والثورة  اإلنسان”، “بني علي 
“علي  “علي وعصره”،  “علي وسقراط”، 

والقومية العربية.
بقول  جييييرداق  يستشهد  مييوسييوعييتييه  يف 
هذا  مؤلف  أّن  “يقيين  نعيمة:  مليخائيل 
السفر النفيس، مبا يف قلمه من لباقة، 
وما يف قلبه من حرارة، وما يف وجدانه 
من إنصاف، “قد جنح إىل حد بعيد يف 
رسم صورة البن أبي طالب، ال تستطيع 
أمامها، إال أن تشهد بأّنها الصورة احلّية 
اليينيييب”. طبعت  بعد  رجييل عربي  ألعظم 
املييوسييوعيية أربيييع مييييرات، يف ثيييالث دور 
نشر خمتلفة خالل سنة واحدة، وتشري 
ميين مخسة  أكييثيير  أّن  اإلحيييصييياءات إىل 
اليوم.  حتى  منها  طبعت  نسخة  ماليني 
“بالطبع ال أجين قرشًا واحييدًا من هذه 
الفارسية  اليت ترمجت إىل  املطبوعات 
ي  القارة اهلندية  ي لغة مسلمي  واألوردييية 
أحتاج  وعندما  والفرنسية.  واإلسبانية 
إىل جمموعة عربية أو أجنبية أشرتيها، 
نفسها  واحيييدة  نشر  دار  تكّلف  مل  فيما 

أن ترسل لي نسخة هدّية من باب رفع 
العتب”.

يييقييول جييييرداق ان عييلييي بيين أبيييي طالب 
هييو يف احلقيقة والييتيياريييخ واحيييد، سييواء 
عرفته أم مل تعرفه، فالتاريخ واحلقيقة 
ُيذعنان بأّن له ضمريًا حّيًا وقّهارًا، وأبو 
العدالة  وهو صوت  واألحييرار،  الشهداء 
اخلالدة.  الشرق  وشخصية  اإلنسانية، 
عَت  لو مَجَ العامل، ماذا سيحدث  أّيها  يا 
الناَس يف  وأعطيَت  وقدراتك  قييواك  كّل 
وذو  ولسانه  وقلبه  بعقله  علّيًا  زمييان  كّل 

الفقاره؟!.
خييارقييًا،  حبًا  أنيياس  زمنه  يف  أحبه  لقد 
وبييالييغ بعضهم يف احليييب، رحيييل “عييلييي” 
واسيييتيييمييير الييينييياس فيييييمييا هيييم عييليييييه من 
ودينية،  ودنيييييوييية،  سياسية،  صييراعييات 
ومصلحية، لقد عاش “علي” حرًا نهائيًا 
مييين شييرنييقيية امليينييافييقييني، وامليييسييياوميييني، 

واملنتفعني، وحلفاء املارقني.
األعييلييى،  املييلييكييوت  وجييد حريته يف  فقد 
وحييني ظييل اآلخييييرون، الييذييين نيييياوؤه، يف 
عاملهم، عامل امللك واجلور، فإنه أضحى 
فورًا علمًا أبديًا ترفعه البشرية، يف كل 
الصدور. ويتساءل جرداق هل هناك من 
يقول عن نفسه أنه إنسان وال يقول “أنا 

أحب عليًا، أنا علوي”.

رحيل جورج جرداق.. 
كاتب صوت العدالة اإلنسانية

 

ظاهرة الحاد املثقفني
ما عالقة الثقافة باإلحلاد، واذا اردت ان تكون مثقفًا هل ال بد ان تكون ملحدًا، وملاذا يوضع املثقف 
يف خانة االحلاد؟، هذه االسئلة وغريها بدأت تأخذ حيزًا يف األوساط الثقافية، وظهور اجتهادات 

شخصية خارجة عن نطاق العلمية. 
تقول القاصة والروائي عالية طالب لي)شبكة النبأ املعلوماتية(: “اليوم من حوادث وأخبار ومنقوالت 
تطرحها مواقع التواصل االجتماعي على يد من حيمل صفة شاعر أو قاص أو باحث يسيئون فيها 
الدميقراطية  ومعاني  واحلريات  والتقاليد  واألعييراف  والثقافة  األدب  اشرتاطات  من  الكثري  إىل 
أقذع  قاموس  لولوج  مشرعة  بوابة  هو  فيه  نعيش  الييذي  الصعب  الواقع  أن  ويتخيلون  ومفاهيمها، 

األوصاف والشتائم اليت جييدون استخدامها جيدا اعتمادا على مستوى ثقافتهم.
يشاطرها الرأي الكاتب امحد جبار غرب: عن هذه املواقف تتكرر دائما وتغلف بفرضيات مشوهة 
الذي جياهر  للبعض  يعود  هذا  ولألسف  باإلحلاد؟  الثقافة  عالقة  ما  متسائاًل:  السفاهة  تعرتيها 
االمر  ان  رغم  ومتطلباته  العصر  روح  من  هو  االحليياد  ان  ويصر  منزال  قرائنا  واعتبارها  بأفكاره 
شخصي صرف ..احرتام املقدسات هو املقدس الذي جيب االلتزام به واال سريمى االخرين بنفس 

احلجارة.
ويرى الكاتب فراس حممد: أن البيئة هي مؤثر اول واساسي يف انتهاج عقيدة او ايدلوجية يتبعها 

اثارة األسئلة، فعندما يصطدم املثقف بإجابات غري  الوعي املتنامي الرتاكمي الذي ال ينكفئ عن 
الديين تدفعه اىل اسهل احللول  االلتزام  الذي يفرضه  للممنوع  الرفض  مقنعة ترافقها حالة من 

وهي الرفض الكلي.
ومن واجب املثقف البحث عن حلول ابتداء وحتى وان امللحد جيب عليه ان ال يقدس فكرة االحلاد 

فمن املمكن ان مامل جيد عليه اجابة او اثار الشك يف نفسه اليوم ستكون له اجابة غدا
يذكر املخرج عبد اجلبار التميمي: انه هم مستديم نعانيه مجيعا.. املثقفون احلقيقيون هم اثرياء 
الدين  أمييور  مناقشة  ودون  لييألوراق  دون خلط  ببنائه  وتساهم  اليييت ختييدم اجملتمع  الثاقبة  الييرؤى 
واالساءة له فهناك مسلمات ال تقبل النقاش، واملثقف املنتج له جماله وعليه احرتام جماالت االخرين. 
يقول أحد املراقبني املثقفني اديب املسعودي: حتدثت مع الكثري من املثقفني بهذه القضية الشائكة 

اليت ارى من منظوري البسيط ان كانت الثقافة مرتبطة بنكران وجود اهلل فتبا هلكذا ثقافة. 
من جانبها قالت مهما حممد متخصصة يف الشؤون الثقافية: الدين .. هو نور العلم .. فكيف اجرد 
نفسي من الدين )اهلل ولي الذين امنوا خيرجهم من الظلمات اىل النور ( وقد بني اهلل ايضا يف كتابه 
الكريم ان اولو العلم، تأتي مرتبتهم بعد املالئكة بقوله )شهد اهلل انه ال اله اال هو واملالئكة واولوا 

العلم(.

املثقف واحلرية صنوان متالزمان، أحدهما قريب من اآلخر اىل درجة 
ورمبا  وتراجعا  ضعفا  يعين  أحدهما  وغياب  التام،  والتداخل  التشابه 
ازدهييارا  فيعين  اآلخيير  اىل جانب  احدهما  أمييا حضور  لآلخر،  تدمريا 
باب  من  هنا  نعيده  عليه،  أحييد خيتلف  ال  بديهي،  الكالم  هييذا  لكليهما، 
التذكري، ألن املثقف هو وسيلة وغاية املؤسسة او املنظمة الثقافية، مبعنى 
ان التجمع الثقايف أيا كان االطار الذي يتخذه هو حاصل مجع املثقفني، 

هنا ُيثار التساؤل التالي:
وهل  راهنا؟  هلا  املتاح  احلرية  هامش  الثقافية  املؤسسة  استثمرت  هل 
وهل مت  التحرري،  النهج  لرتسيخ  فاعال يف سعيه  العراقي  املثقف  كان 
املعنيون  فّكر  وهييل  ُيستثَمر؟  أن  جيب  كما  التحرر  من  املتاح  استثمار 
بالثقافة العراقية، أفراد أو جتمعات، بأن الرتاجع والنكوص والرتدد يف 
بسلب  لآلخرين  تسمح  قد  معاكسة،  نتيجة  اىل  يييؤدي  احلرية  استثمار 

هامش احلرية، متاما وفرض النهج االحادي املتطرف على اجلميع؟.
إن املنطق الصحيح يقول بأنك إذا مل تستثمر املتاح لك يف هذا اجملال أو 
ذاك، فإن ذلك سيقودك اىل نقيض ما تهدف إليه متاما، مبعنى أوضح 
إذا مل تستثمر احلرية كما جيب يف دعم الثقافة وتطويرها، فإنك تسمح 
للمستبدين بإعادتك اىل مربع القمع الفكري وسواه، ولو أننا سألنا بوضوح 

ومباشرة، هل كان املثقف العراقي فاعال ومستثمرا جيدا للحرية؟.
املؤسسة  وال  اجلماعة  وال  الييفييرد  املثقف  يقم  مل  كييال  بييوضييوح،  سنقول 

الثقافية باالستثمار االمثل للحرية املتاحة.
إذ هناك مخول بنّي، وكسل ال يقبل الدحض، رافق احلراك الثقايف فردا 
أو مجاعات، لدرجة أننا على سبيل املثال نستطيع أن نؤشر نشاطا شكليا 

كاذا ملعظم مؤسسات اجملتمع املدني يف العراق.
يف  وتقاعست  دورهيييا  غيياب  فيما  أضعافا،  ومتويلها  عييددهييا  كثر  حيث 
الرقابي على احلكومة،  الييدور  اداء  أن فشلت يف  بعد  استثمار احلرية، 
من احملتوى  وفارغة  واضحة  الغييراض شكلية  فعالياتها  معظم  ْت  وُجييريِّ

العميق.
املنظمة  فشل  ألن  أدلييية،  اىل  ال حيتاج  ييز  احليييّ هييذا  املثقف يف  تقصري 
الثقافية يف تعميق احلرية واستثمارها بالصورة املثلى، ال يعود اىل قادتها 
يقود  الفرد،  املثقف  بل ألن فشل  فقط،  وما شابه  املاليني  او  االداريييني 
اىل فشل املنظمة وكذا املؤسسة الثقافية، والسبب االساس هو اخلمول 

والكسل والرتدد، ورمبا اخلوف أيضا.
إذ تؤدي كل هذه العوامل جمتمعة، اىل فسح اجملال لالستبداد بالظهور 

على حساب احلرية.
لذا حنتاج اىل املثقف الذي يتحلى بروح االقدام، وبتفضيله للعمل الثقايف 
اجلماعي، وبوعيه املكتمل وفهم طبيعة املرحلة اليت منر بها، وكل هذا 
وسواه، يتأتى من خالل متسك املثقف مبنهج احلرية وترسيخه، بعيدا عن 
املنافع واملصاحل الفردية، اليت تقف وراء فصل الثقافة عن املنهج املتحرر 

وبالعكس.

املثقف وهامش 
الحرية
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مييا أعييادنييي بييالييذاكييرة اىل االسييكيينييدرييية 
ومقربتها ومساجدها وساحلها مستعيدا 
بقبابه  ومييسييجييده  وبيييردتيييه،  الييبييوصييريي 
كتيب  إال  الييعييالييييية،  ومييينيييارتيييه  اخليييميييس 
الشيخ  اهلل  آييية  للفقيه  الشعر”  “شريعة 
حممد صادق الكرباسي  الصادر حديثا 
لييليينييابييهييني يف  الييعييلييم  بيييييت  عيين  )2014م( 
بريوت، فالكتيب الذي يضم 125 مسألة 
فقهية تتناول الشعر ومشروعيته من حيث 
احللية واحلرمة والكراهية واالستحباب، 
مع 43 تعليقة للفقيه آية اهلل الشيخ حسن 

رضا الغديري.
فان  جبناحني،  اال  الطائر  يرتفع  ال  كما 
النظم،  وجييودة  النثر  الكالم حيلو حبسن 
يييرتييفييع طييائيير األدب وحيييلييق يف  وبييهييمييا 
صنعته،  ولكل  والييبييالغيية،  الثقافة  مسيياء 
ونظمه،  الشعر  حييول  دار  اللغط  أن  بيد 
بعدما نزل قوله تعاىل: )والشعراء يّتبعهم 
وهيينييا يشري  الييشييعييراء: 224،  اليييغييياوون( 
اىل  املعلق”  “مقدمة  يف  الغديري  الفقيه 
األشعار املنسوبة اىل أئمة أهل البيت)ع( 
وخبييياصييية اإلمييييييام عيييليييي)ع( واملييتييضييميينيية 
واليينييصييائييح  واحلييكييم  الييراقييييية  للمفاهيم 
والوصايا واالرشييادات واملعارف من هنا: 
)قام النيب)ص( بتشجيع الشعراء واألدباء 
وأميييرهيييم بييياختييياذ األسييياليييييييب الييسييليييييميية 

اإلنسان  رقييي  تضمن  واليييت  والصحيحة 
وفوزه وجناحه وفالحه وصالحه(.

ذكيير  فيها  ورد  الييييت  الييقييرآنييييية  فيياآليييات 
اليييشيييعييير هييييي سييييت آييييييييات، ومييثييلييهييا ميين 
للشعر  املانعون  أردف  ورمبييا  األحيياديييث، 
األحيياديييث مييع اآلييييات ملييييؤازرة مييا ذهبوا 
)ألن  الييرسييول)ص(:  قييول  قبيل  من  اليه، 
أن  ميين  أحييدكييم قيحًا خييري  ميتلئ جييوف 
ميتلئ شعرًا(، فهذا احلديث وأمثاله كما 
)مل  التمهيد:  يف  الكرباسي  الفقيه  يؤكد 
ذم  يف  والفقهاء  املفسرين  بييامجيياع  تييرد 
الشعر مطلقًا بل ُقيدت باملوارد احملرمة(، 
فالشعر من حيث احلرمة واحللية كالنثر، 
فهو كما يضيف الفقيه الكرباسي: )إنَّ كل 
قول الباطل والزور والفحشاء حمّرم سواء 
كان من خالل الشعر أو من خالل النثر(.

مسائل  عييرب  الييكييربيياسييي  الفقيه  يناقش 
املييسييائييل املتعلقة  شييرعييييية جمييمييوعيية ميين 
الشبهات،  بيياب  يف  تقع  بعضها  بالشعر، 
مييثييل شييبييهيية حيييرمييية الييتييكييسييب بييالييشييعيير 
اليييييت ليييييسييت سييييوى شييبييهيية تييعييشييش يف 
الشبهات  وميين  رأينا،  كما  البعض  أدمغة 
تيينيياسييخ الييصييور الييشييعييرييية، حبيييييث يعمد 
بييعييض اليييشيييعيييراء اىل اسيييتيييخيييدام صييور 
تقع  أنها  البعض  يييرى  آلخييرييين،  شعرية 
الفقيه  لكن  الشعرية،  السرقة  بيياب  يف 

أو  البيت  سييرقيية  بييني  يفصل  الييكييربيياسييي 
األبيات وبني استنساخ الصورة أو املعنى، 
واالسييتيينييسيياخ حيياليية مييتييقييدميية عيين تيييوارد 
شاعران  يقف  فرمبا  واخلواطر،  الصور 
على أطالل فينظمان الشعر فتأتي بعض 
األخذ  دون سابق قصد  متشابهة  الصور 
ميين اآلخييير، ولييكيين االسييتيينييسيياخ فيه أخذ 
هيينيياك شبهة  واضيييح، ومييع هييذا فليست 
الكرباسي  الفقيه  يييؤكييد  وهليييذا  سييرقيية، 
وسرقة  جتييوز  ال  الشعرية  )السرقة  ان: 
نسبة  أما  جائز،  املعنى  أو  الفنية  الصور 
إذا  أمييا  نفسه فمحّرم،  اآلخيير اىل  شعر 
مل ينسبه اىل نفسه فجاز انشاده(، ومبدأ 
الفكر  )ألن  املييسييأليية:  يف  حيياضيير  احللية 
منهٌل مباح يستلهم كٌل من اآلخر شخصًا 
كان أو شيئًا فال ميكن حصره(، ويتحقق 
مفهوم السرقة: )إذا ادعى أن الفكرة اليت 
أتى بها من وحي ضمريه وهو قد أخذها 
له  عن غريه فهذا معيب وسرقة ال حيل 
ذلك(، وقد ال يتالعب املرء بقصائد غريه 
لنفسه  ينسبها  مل  وإن  حييتييى  فينشدها 
املسألة  له، ويف  انها  توحي  بطريقة  لكن 
فرضان: )إن كان الشعر مشهورًا ال ينطلي 
على الناس ذلك فال ُيعد سرقة، إما إذا 
أنييواع  من  نييوع  فهذا  قائله  يعرف  يكن  مل 

السرقة احملرمة(.

خارطة طريق 
لكل ناثر أديب 

وشاعر أريب

محمد علي الخفاجي: ذاكرة موشومة برتاجيديا الطفوف
بعيدا عن إحساسه العالي بإنسانّية الثقافة واشتماهلا على البعد األخالقي العذب مل يستسغ حممد 
واألدبيياء  املثقفني  على  بعض احملسوبني  عليه  تناكب  الذي  الفارغ  والتطبيل  التجويق  علي اخلفاجي 

والشعراء إبان مدة احلكم البعثي املتهالك على شراء الضمائر والنفوس.
وبالرغم من أن اخلفاجي ينتمي ثقافيا وشعرّيا إىل جيل الستينات، إذ أصدر أول دواوينه )شباب 
ثّم جاء  لعينيها(  الثاني )مهرا  العقد نفسه بديوانه  املذكور وتبعه يف أواسط  العقد  وسييراب( مطلع 
ليؤّكد   ) النابامل!  لو ينطق   ( بعنوان  الثالث بعد أحداث نكسة حزيران عام 1967م  ديوانه الشعري 
انتماء الرجل إىل اجليل املذكور واملعروف بتأطريه جملموعة مالمح بارزة يف تاريخ احلركة األدبّية 
احلياتّية  تسرتجع جتاربه  ذاكرة  من  اإلبداعية  نصوصه  يستّل  اخلفاجي  ظّل  العراق.  والثقافّية يف 
اخلاّصة ومن وعيه لألشياء واألمكنة بلغة ذات مست يتوسع فيه الفضاء اجملازي، وتتوتر الرتاكيب 
وتنقبض حبسب السياقات، وتضيق دائرة الغموض، لكن بدون أن تتخّلى هذه النصوص عن املزاج 

الشعري الذي يطبعها مبيسمه .
ولذلك استطاع اخلفاجي الكاره لألضواء املسّيسة واملشبوهة، أن حيقق جناحا واضحا يف املهرجانات 
واملؤمترات الثقافّية اليت اشرتك فيها من خالل حصده للجوائز األدبية العديدة، إذ فازت مسرحيته 
)ثانيًة جييء احلسني( جبائزة اجلامعة العربّية، مثلما فازت نفُسها قبل ذلك بيجائزة املسرح العراقّي 

الرفض( جائزة  معراَج  يصعُد  ذر  )أبو  املوسومة  نالت مسرحيته  وقد  املاضي،  القرن  يف ستينيات 
اليونيسكو عام 1980م، وُأدرجت يف املنهج الدراسّي الثانوي لبعض دول املغرب العربي، بينما فازت 
مسرحيته الشعرّية )وأدرك شهرزاد الصباح( بيجائزة املسرح العراقّي عام 1973م من بني جمموعة 
الراقصون  يتعب  )حني  اإلبداعي  عمله  أّما  آنييذاك،  اجلييادة  والعراقّية  العربّية  النصوص  من  كبرية 

ترقص القاعة( فقد حّقق جائزة احتاد الكّتاب املغاربة عام 1974م. 
إّن جتريب اخلفاجي يف )كربالئّياته( أو مسرحياته املشهورة وهي: )ثانية جيئ احلسني( و)ذهب ليقود 
احللم( و)اجلائزة( جاء موافقا لنزوعه الشخصي ولطبيعة بيئته االجتماعّية أثناء فرتة الستينّيات من 
القرن املاضي وبعدها، إذا ما أخذنا باحلسبان إّن الكتابة هي عملّية تفاعل وعي الكاتب مع شروطه 

التارخيية. 
للخفاجي حوارات كثرية منشورة أّكد خالهلا حضور التاريخ كفاعل مؤّثر بوقائعه باملسرح الشعري 
الذي يكتبه إىل درجة ال ميكن ختّطي هذا الفاعل الذي تشّده إىل املسرح. إن اعتماد اخلفاجي على 
املادة التارخيية خمزونا إلبداعه إىل جانب اللغة الشعرّية السلسة يف توصيل رؤيته الفكرّية ومقدرته 
املسرحّية جعل املسافة بينه وبني املتلقي متاحة لتوصيل رسالته اإلبداعّية املوشومة بذاكرة كربالئّية 

جمروحة من غري انهزام، ومقموعة لكن من غري انكسار. 

عندما يقرر الفرد حبماس قبول التحدي يف النمو والتطور كمفكر، فانه 
يبدأ  التفكري  املبتدئ”. هذه املرحلة من  “املفكر  سيدخل مرحلة نسميها 
فيها التفكري اجلدي. هي مرحلة استعداد قبل ان حيصل الفرد على قيادة 
وسيطرة يف التفكري. انها مرحلة بدء االدراك. حاملا يعرتف الناس انهم 
بعمق  االعييرتاف  يبدأوا  ان  الضعيف، فهم جيب  التفكري  “مدمنون” على 

وبطبيعة املشكلة. 
ولكي نصل هذه املرحلة االبتدائية بالتفكري، جيب ان تبدأ قيمنا بالتحول. 
اليت  الكيفية  ونكتشف  تفكرينا  اسيياس  باستكشاف  نبدأ  ان  جيب  حنن 
نفكر ونعتقد بها حينما نعمل. ان عقولنا هي عوامل غري مستكشفة، عوامل 
داخلية تطبع كل حياتنا. هذا العامل الداخلي هو احلقيقة األعظم اهمية 
بالنسبة لنا، ألنه معنا حيثما نعيش. انه يقرر املتعة واالحباط. يضع حدود 
تزويدنا  للجنون. ميكنه  يدفعنا  نرى.  ما  بوضوح  ُيربز  ونتصور.  نرى  ما 
بالعزاء والسالم واهلدوء. لو استطعنا اإلقرار بهذه احلقائق اخلاصة بنا، 
سوف جند احلافز لتبيّن مسؤولية التفكري، ولنكون اكثر من جمرد العوبة 
يف ايدي اآلخرين، ونصبح القوة احلاكمة يف حياتنا. التفكري اجليد ميكن 

ممارسته كلعبة التنس او الباليه او كرة السلة
هل حنن ملتزمون باملمارسة املنظمة؟ عندما يعرتف الناس صراحًة ان 
التحسن يف التفكري يتطلب ممارسة منتظمة، ويتبّنون منط من املمارسة، 

عندئذ، سيصبحون “مفكرين ممارسني”.
ال توجد هناك طريقة يف عملية تصميم منط املمارسة. هناك عدة طرق، 
بعضها جيد، والبعض اآلخر سيء. فمثال، انت رمبا تتصفح كتابا يقدم 
التفكري. هذه االقرتاحات ميكن استخدامها كنقطة  لتحسني  اقرتاحات 
يدرس عناصر  او  الفكرة”،  “اختبار  فعاليات  البعض  يراجع  بداية. رمبا 
التفكري، او مستويات التفكري، وخصائص الذهن، وقد يركز آخرون على 
كيفية عمل قرارات ذكية، او على التفكري االسرتاتيجي. اي من تلك املواد 

متثل وسيلة هامة بوضع خطة منهجية لتحسني التفكري.
انهم ال يستمرون يف ذلك  التفكري  الناس يف ممارسة  ان مشكلة معظم 
بطريقة منتظمة، هم ال يؤسسون عادات للممارسة املنتظمة. فُيحبطون 
بسبب االرتباك والصعوبات اليت يالقونها اثناء احملاوالت االوىل لآلداء 
اجليد. ان النجاح يأتي عادة ملن لديهم التصميم والقدرة على االستمرار.

التثبيط  فشل. ميكن جتنب  او  احباط  اي  ملواجهة  اخلطط  وضييع  جيب 
إلختبار  منخرطون خبطط  اننا  البداية  منذ  االعييرتاف  عرب  واالحييبيياط 
االفكار. جيب إعداد الذات للفشل املؤقت، انها عملية تشبه ارتداء املالبس 

اجلديدة اليت قد ال تناسب اجلسم جيدا.
 لكن يف النهاية سنعثر على القياس املالئم. ما الشيء الذي ميكن اعتباره 
املهارات، سنكون  الرابعة ومنارس  تفكريا متقدما؟ حينما نصل املرحلة 
قادرين يف االجابة على هذا السؤال. كل ما حنتاج هو ان نضع خطة ونقرأ 

املصادر اآلنفة الذكر.

التفكري النقدي
حاتم حميد محسن

د. علي محمد ياسني

د. نضري الخزرجي
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أبيييرز مشكالت  ميين  تييلييوث  تييعييد مشكلة   
وان  خصوصا  تعقيدا،  وأكييثييرهييا  البيئة 
تلوث  تشمل  اليييت  املتنوعة  املشكلة  هييذه 
تفاقمت  قيييد  واملييييييييياه،  اليييرتبييية  و  اهليييييواء 
بشكل خطري يف السنوات االخرية بسبب 
كان سببا  الذي  البشري،  النشاط  اتساع 
وانتشار  املييلييوثييات  انيييواع  بتعدد  مييبيياشييرا 
انعكس  السامة وهييو ما  والييغييازات  املييواد 
الييعيياميية كما  الييصييحيية  بشكل سييليييب عييلييى 
يقول اخلرباء، حيث تشري بعض التقارير 
الصحية اىل ان تلوث اهلواء بلغ مستويات 
العامل  خطرية يف اجييزاء عديدة من دول 
وهو ما قد يسهم حبييدوث وفيات مبكرة 

وخسائر اقتصادية ضخمة.
وقالت وكالة تابعة ملنظمة الصحة العاملية 
إن اهلواء الذي نتنفسه ملوث مبواد تسبب 
الييسييرطييان وجييييب إدراجييييه ضييميين قائمة 
املييييواد املييسييرطيينيية. واسييتييشييهييدت الييوكيياليية 
تشري  ببيانات  السرطان  لبحوث  الدولية 
إىل حدوث 223 ألف حالة وفاة يف العامل 
بسرطان  اإلصييابيية  نتيجة   2010 عييام  يف 
الييرئيية اليينيياجييم عيين تييلييوث اهلييييواء. وقالت 
الوكالة إن هناك أيضا دالئل مقنعة على 
اإلصابة  من خطر  يزيد  اهلييواء  تلوث  أن 
تلوث  أن  املعروف  وميين  املثانة.  بسرطان 
اهلواء الناجم يف معظمه عن وسائل النقل 

وتوليد الكهرباء واالنبعاثات الصناعية أو 
يزيد  والطهو  التدفئة  وأنظمة  الزراعية 
من  كبرية  اإلصييابيية مبجموعة  ميين خطر 
التنفسي  أمراض اجلهاز  منها  األمييراض 
والقلب. وتشري األحباث إىل أن مستويات 
الييتييعييرض لييتييلييوث اهلييييواء زادت بييقييوة يف 
الييسيينييوات األخيييرية يف أجيييزاء ميين العامل 
السكانية  الكثافة  ذات  اليييدول  وخبيياصيية 

العالية ومعدل التصنيع املتسارع.
التلوث  مشكلة  ان  اخليييرباء  بعض  ويييرى 
الكيميائية  املييييواد  إنييتيياج  بيييزييييادة  تييييزداد 
يييؤدي  حيث  الصناعة،  يف  واستخدامها 
التخلص من هذه املواد إىل تلوث الرتبة 
من  التلوث  مشكلة  حجم  وييييزداد  واملييياء، 
أو  إهييمييال  هناك  يكون  حينما  الصناعة 
عييييدم اهييتييمييام بييالييتييخييلييص مييين خمييلييفييات 
املصانع الكيميائية بالوسائل اليت حتافظ 
على الييرتبيية واملييياء ميين الييتييلييوث ويف هذا 
ميين سكان   %  90 حيييواىل  يتنشق  الييشييأن 
املدن االوروبية هواء ملوثا تشري تقديرات 
اىل تسببه بوفاة 400 الف شخص بشكل 
مييبييكيير سيينييويييا، عييلييى مييا افييييادت الييوكيياليية 
اهلييواء  تييلييوث  ييييزال  للبيئة. وال  االوروبييييية 
املبكرة  للوفيات  الرئيسي  البيئي  السبب 
يف االوساط احلضرية يف اوروبا، حبسب 
التقرير الذي مجع بيانات تتناول حواىل 

ان  الييوكيياليية اىل  وأشيييييارت  مييدييينيية.   400
غالبا  يتنشقون  االوروبيييييييني  “املييواطيينييني 
االوروبييييية.  املعايري  مع  هييواء غري مطابق 
واضافت “مجيع سكان املناطق احلضرية 
مستويات  على  ملييلييوثييات  عييرضيية  تقريبا 
مصنفة خطرية من جانب منظمة الصحة 
اكثر  تعترب  توصيات  هلييا  اليييت  العاملية” 
تييشييددا ميين املييعييايييري االوروبييييييية يف هييذا 
اجمليييال. وأوضييحييت الييوكيياليية يف بيييييان انه 
“بالنسبة لبعض امللوثات فان اكثر من 95 
% من سكان املناطق احلضرية معرضون 

ملستويات خطرية”.
ومتثل االزمات واالمراض القلبية السبب 
عن  النامجة  للوفيات   )%  80( الرئيسي 
الييرئييوييية  تليها االمييييراض  تييلييوث اهلييييواء، 
التقرير عن  كييذلييك حتييدث  والييسييرطييان. 
تدخل  اليييت  الدقيقة  اجلسيمات  خطر 
اىل الشعب االعمق يف اجملاري التنفسية 
ان  اىل  التقرير  ولفت  الييدم.  اىل  وايضا 
اقتصادية  تبعات  لييه  اهليييواء  تييلييوث  “اثييير 
النفقات  ويزيد  اعييمييارا  يقصر  اذ  كبرية 
الطبية”. وتطرق التقرير اىل احصائيات 
ملنظمة الصحة العاملية تؤكد ان اكثر من 
400 الف وفاة مبكرة حتصل سنويا بسبب 
التلوث اجلييوي، وهييذا مؤشر واضييح على 

اهمال اجلهات املعنية هلذا اخلطر.

مشكلة التلوث.. العالم بني 
السبات والنشاط

التنوع الحيوي على كوكب األرض 
كثرية هي املخاطر والتحديات اليت يتعرض هلا كوكب األرض، واليت أثرت بشكل سليب على البيئة 
وتنوعها كما يقول بعض اخلرباء، الذين حذروا من خطر تراجع التنوع احليوي للعديد من النباتات 
واحليوانات، اليت أصبحت مهددة باالنقراض بوترية اكرب مبا بني مئة وألف مرة عن معدل انقراضها 
الطبيعي. بسبب النشاطات املدمرة اليت يقوم بها اإلنسان واملتمثلة، بازدياد عمليات الصيد اجلائر 

وجتريف األراضي والغابات يضاف اىل ذلك ضعف القوانني وتفاقم مشكلة التغريات املناخية. 
وحبسب بعض التقارير الدولية فان أكثر من نصف احليوانات الربية اختفت من على سطح الكرة 
البشري وسوء استغالل موارد األرض. من  النشاط  تزايد  أربعني عاما بسبب  األرضية خالل فرتة 
جانب آخر أظهر تقرير لألمم املتحدة تقاعس احلكومات عن تنفيذ األهداف اليت وردت يف خطة 
للتنوع البيولوجي لعام 2020 حلماية احليوانات والنباتات واليت تهدف أيضا إىل زيادة اإلمدادات 

الغذائية وإبطاء التغري املناخي.
ومازالت أنواع نادرة كثرية تواجه خطر االنقراض بشكل متزايد ويقوم مزارعون بإزالة الغابات مبعدل 
ينذر باخلطر كما استمر التلوث واإلفراط يف صيد األمساك على الرغم من محلة األمم املتحدة اليت 

مت االتفاق عليها يف 2010 لوقف االجتاهات الضارة بالطبيعة. 
للتنوع  اجتماع  بداية  يف  صييدرت  واليييت  البيولوجي  للتنوع  العاملية  التوقعات  أظهرت  عييام  وبشكل 

البيولوجي يف كوريا اجلنوبية أن مخسة أهداف فقط من بني 53 هدفا مت حتديدها للحفاظ على 
الطبيعة مت حتقيقها أو مت حتقيقها قبل موعدها. أما باقي األهداف فلم يتم حتقيقها. فعلى سبيل 
املثال فان احلكومات يف طريقها حنو حتقيق هدف ختصيص 17 يف املئة من مناطق العامل الربية 

حبلول 2020 كمناطق حممية للحياة الربية مثل املتنزهات أو احملميات.
والثدييات  والطيور  األمسييياك  عييدد  إن  الييربييية  للحياة  العاملي  قييال صيينييدوق  فقد  الييشييأن  هييذا  ويف 
والربمائيات والزواحف يف العامل تراجع حوالي 52 باملئة يف الفرتة من 1970 إىل 2010 وهو معدل 

أسرع بكثري مما كان متوقعا. 
وجاء يف التقرير الذي يصدر عن الصندوق كل عامني ان حاجات البشر أصبحت اآلن تفوق قدرة 
الطبيعة بأكثر من 50 باملئة يف ضوء قطع األشجار وضخ املياه اجلوفية وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

مبعدل اسرع مما تستطيع األرض تعويضه.
وسجلت اعداد انواع الكائنات احلية يف املياه املتجددة أسوأ هبوط مع تراجعها بنسبة 76 باملئة على 
مدى العقود االربعة حتى 2010 بينما اخنفضت االعداد يف كل من البيئتني البحرية والربية بنسبة 
39 باملئة. والسبب الرئيسي لرتاجع االعداد كان فقدان بيئات طبيعية حاضنة واالستنزاف عن طريق 

الصيد الربي او البحري والتغري املناخي.

الفضاء، من خالل  علماء  اليها  توصل  ونتائج جديدة  مهمة  استكشافات 
الذي حيوي  الفسيح،  الفضاء  العلمية املستمرة هلذا  احباثهم ودراساتهم 
الكثري من النجوم والكواكب واالسييرار االخييرى اليت التييزال قيد البحث 
الفضاء  ان علماء  اكييدوا على  الذين  يقول بعض اخلييرباء،  والدراسة كما 
قد حققوا يف السنوات القليلة املاضية، العديد من النتائج واالستكشافات 
املهمة من خالل اعتمادهم على التقنيات احلديثة وأجهزة الرصد املتطورة، 
اليت اسهمت بتذليل الكثري من الصعوبات واملشاكل وهو ما اسهم ايضا يف 

تغري العديد من اآلراء والنظريات السابقة حول عامل الفضاء.
وفيما خيص بعض تلك الدراسات واالستكشافات املهمة فقد أكد علماء 
فضاء بأن نظامنا الشمسي بأكمله حيوم يف فقاعة، وأثبتوا وجودها يف 
دراسة. ومتتد هذه الفقاعة على مسافة 300 سنة ضوئية )أي ما يساوي 
2838219141774240 كيلومرت( وتتكون جدرانها من الغازات اليت تصل 
 ”Local Bubble“ حرارتها مليون درجة مئوية. وتسمى هذه الفقاعة باسم
أو “local hot bubble”، ويشابه شكلها الفستق، ويقول علماء الفضاء 
إن هذه الفقاعة تشكلت من انفجار جنم كبري، إذ يولد هذا االنفجار قوة 
خالل ثانية واحدة أكرب من الطاقة اليت زودتنا بها الشمس منذ ماليني 

السنني، إذ ميكن النفجار واحد أن يضيء جمرة بأكملها.
وقد بدأت الشكوك بوجود هذه الفقاعة يف سبعينيات ومثانينيات القرن 
املاضي، عندما تأكد العلماء بأننا ال نعيش يف فراغ تام، بل توجد هنالك 
غازات وأتربة وغبار كوني بيننا وبني النجوم من حولنا، كما دفعت األشعة 
السينية املتوهجة حولنا إىل تساؤل العلماء حول مصدر انبعاثها. حبسب 

.CNN
جهاز  إرسييال  ناسا،  األمريكية،  الفضاء  وكالة  يف  العلماء  قييرر  وعندها 
استشعار ميكنه حتديد مصدر انبعاث تلك األشعة، ومل يتطلب احلصول 
أكثر من  بأن  استنتاج  للوصول إىل  أكثر من مخس دقائق،  النتائج  على 
40 يف املائة من األشعة السينية املتواجدة يف النظام الشمسي تنبثق عنه، 
ويرجح  النظام،  داخل حدود  األشعة  تلك  ما حيجز  يوجد  فإنه  وبالتالي 
العلماء أن النسبة املتبقية من تلك األشعة قد تنتج من اجلييدران الغازية 
للفقاعة اليت يعيش فيها نظامنا. اىل جانب ذلك يقول علماء أمريكيون 
إليه على حدوث  توصلوا  الذي  الدليل  تأكدا من  أقل  اآلن أصبحوا  إنهم 
سابقا  أعلنوا  قد  العلماء  وكييان  العظيم.  االنفجار  عقب  الكوني  التضخم 
الييذي حدث  الفضاء  وقييوع متييدد  يؤكد  السماء  اكتشاف منط ضوئي يف 
العظيم.  االنييفييجييار  على  الثانية  ميين  أجيييزاء  ميييرور  بعد  خاطفة  بسرعة 
القطب اجلنوبي  األمريكية جمهرا يف   ”2 “بيسيب  واستخدمت جمموعة 
للكشف عن هذه اإلشارة. والقي هذا االكتشاف يف مارس/آذار استحسانا 
هناك  ولكن  نوبل.  بأنه جدير جبائزة  ووصييف  عنه  اإلعييالن  وقييت  كبريا 

ثغرات قادت ملعارضة هذا االكتشاف. 

الكون واالنفجار 
العظيم
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مع تسارع إيقاع احلياة العصرية، وزيادة 
كييثييريون يف  يييعييانييي  وأعييبييائييهييا،  ضغوطها 
واألرق،  النوم  اضطرابات  احلالي  وقتنا 
يوميًا  قيييوي  بييييدوار  يييشييعييرون  وغالبيتهم 
من  أخييذ قسط  ميين  التمكن  عييدم  بسبب 
الراحة خالل فرتة الليل، إذ تشري احدث 
الييدراسييات والييبييحييوث بييأن قلة اليينييوم هلا 
تييأثييري كييبييري يف الييصييحيية، وعييلييى عييوامييل 
كما  أيضا،  الغذائي  والنظام  منط احلياة 
قد تؤدي اضطرابات النوم اىل االكتئاب 
والعجز، يف الوقت نفسه أظهرت دراسة 
حديثة أن سلبيات عدم تلقي قسط كاف 
مشاكل  أن  إىل  خلصت  بعدما  النوم  من 
الييينيييوم، ومييييع ميييييرور اليييوقيييت، قيييد تيييؤدي 
خرباء  بعض  حني  الييدميياغ، يف  النكماش 
الصحة أن النوم 7 إىل 8 ساعات كل ليلة 
يقلل االجازات املرضية، بينما يرى هؤالء 
اخلرباء أنه ببعض السبل البسيطة ميكن 
والتمتع  االضطرابات،  هذه  على  التغلب 
بنوم هانئ ومريح دون االضطرار لتعاطي 
املنومات، أهم هذه السبل ممارسة متارين 
الرياضة الصباحية، وحتديد روتني معني 
باتباع دورة 60 دقيقة،  للنوم واالستيقاظ 
االبتعاد عن استخدام أدوات التكنولوجيا 
االمتناع  عن  فضاًل  لألشعة،  التعرض  أو 
عيين ممييارسيية الييتييمييارييين الييرييياضييييية قبل 

غرفة  متتع  من  التأكد  اليينييوم،  من  ساعة 
النوم بأجواء مناسبة للراحة، أخذ قيلولة 
على  حالة عدم احلصول  الظهر يف  بعد 
األطعمة  تناول  ليال،  كافية  نييوم  ساعات 
نسبة  على  حتتوي  اليييت  وتلك  الصحية، 
عالية من النشويات بسبب حتفيز الدماغ 
إلرسييييال رسيياليية إىل اجلييسييم  بييضييرورة 
مبكرًا  االسييتيييييقيياظ  الييينيييوم،  إىل  اخلييلييود 
ميييع شييييروق الييشييمييس، وجتييهيييييز الييغييرفيية 
لدخول إضاءة كافية من ضوء النهار لدى 
بعد  للراحة  أوقييات  االستيقاظ، ختطيط 
كل 90 دقيقة عمل، مثل استنشاق اهلواء 
تهيئة  الشمس،  ألشعة  والتعرض  النقي 

فراش النوم حبيث يكون مرحيًا وصحيًا.
فييالييعييمييل الييشيياق ولييوقييت طييويييل، يتسبب 
بييالييكييثييري مييين الييضييغييوط اليينييفييسييييية، لييذا 
مييين الييييضييييروري ختييصيييييص وقيييتيييًا كييافيييييًا 
ليييليييراحييية اجليييسيييديييية واليييينييييوم الييصييحييي، 
إّن  القول  من  بد  وال  الضغوطات،  لتقليل 
التكنولوجيا احلديثة لديها أثر سليب على 
عادات النوم الصحية، ما يتسبب بعواقب 

بيولوجية وخيمة على الصحة اجلسدية.
الباحثون يف صور  يف سياق متصل نظر 
أجريت بالرنني املغنطيسي لي147 شخصا 
بييالييغييا، تييراوحييت أعييمييارهييم بييني سيين 20 
عدم  بني  الصلة  لتحديد  عاما،   80 إىل 

النوم، كاملعاناة من األرق، وحجم الدماغ، 
استبيان  املييشيياركييون مبيييلء  قيييام خييالهلييا 
أدمغة  تصوير  ومت  نومهم،  عييادات  حييول 
بدء  قبل  املغنطيسي  بالرنني  املشاركني 
أعيييوام ونصف  بثالثة  وبييعييدهييا  الييدراسيية 

العام.
اليت  الشرحية  أن  االختبارات  وأظهرت 
 35 وبلغت  اليينييوم،  يف  مشاكل  ميين  تعاني 
من  تعاني  االسييتييبيييييان،  املييائيية حبسب  يف 
املييخ طيلة فرتة  تييدهييور سييريييع يف حجم 
الييييدراسيييية، خييياصييية بيييني امليييشييياركيييني من 
وقال  السادس.  العقد  أعمارهم  جتيياوزت 
املختص  األعييصيياب  طبيب  ميييارو،  نيل  د. 
يف مشاكل النوم، ومل يشارك يف الدراسة 
النامجة  املشاكل  “نعرف مجيع  األخييرية: 
جهاز  على  يؤثر  قد  النوم...فهو  قلة  عن 
الدموية  واألوعييييية  القلب  وصحة  املناعة 
والوزن وبالطبع الذاكرة... وال زلنا  جنهل 
“الييدارسييات  شارحا:  واستطرد  السبب”، 
النوم تؤدي لرتاكم الربوتني  بينت أن قلة 
نعمل  مييا  وهييذا  خييالييياه..  ومهامجة  باملخ 
عييلييى حيييليييه”، وقييياليييت كييلييري سيييييكييسييتييون، 
جبييامييعيية أوكيييسيييفيييورد الييربيييطييانييييية اليييت 
قييادت الييدراسيية: “ال نعلم بعد إذا ما كان 
نتيجة  أو  املسبب  هييي  اليينييوم  نوعية  سييوء 

للتغريات يف بنية الدماغ”.

النوم الصحي..
 يعزز الصحة النفسية

التغذية الصحية.. إرشادات تعيد الشباب والحيوية لالنسان
يعد الطعام مبختلف أنواعه من أهم ضروريات احلياة، وله العديد من التأثريات املباشرة على صحته 
احليوية  األنشطة  والقيام جبميع  اجلسم  وتطور  لنمو  اجليدة ضرورية  فالتغذية  اإلنسان،  وسالمة 
كما يقول بعض اخلرباء، الذين أكدوا على ان اختالف العادات واألنظمة الغذائية الناتج عن التطور 
املتسارع الذي يشهده العامل، قد انعكس سلبيا على صحة الكثري من البشر، الذين أصبحوا يعانون 
الكثري من األمراض واملشكالت الصحية بسبب اعتماد سلوكيات غذائية خاطئة وغري متوازنة، وهو 
التغذية  اعتماد  أيضا على ضييرورة  اليت شييددت  العلمية  والييدراسييات  البحوث  الكثري من  أكدته  ما 

الصحية املتوازنة. 
والغذاء الكامل وكما تشري بعض املصادر هو كل غذاء حيتوي على مجيع العناصر الغذائية وبكميات 
مناسبة الحتياجات اجلسم حبسب عمر الشخص ونوعه ونشاطه و اهلضم و االمتصاص, ويتم تناوهلا 
من قبل كائن حي واستيعابها من قبل خاليا الكائن احلي يف حماولة إلنتاج الطاقة، واحلفاظ على 
احلياة، أو حتفيز النمو, حبيث يكون متوازن ولذلك فالغذاء املتوازن جيب أن حيتوي على العناصر 
الغذائية األساسية وهي الربوتينات و الكربوهيدات و الدهون و الفيتامينات و العناصر املعدنية و املاء 
. فالنظام الغذائي عامل أساسي يف احلد من عوامل اخلطر املرتبطة باملرض وتأثريه على الصحة 

العامة.

ويف هذا الشأن فقد قالت منظمة الصحة العاملية إنه ينبغي أال يتناول البالغون أكثر من ست مالعق 
صغرية من السكر يوميا إذا أرادوا جتنب خماطر صحية مثل زيادة الوزن وتسوس األسنان املرتبطني 
باألغذية اليت حتتوي على السكر. يف السياق ذاته أكّد مركز استعالمات املستهلك مبدينة ميونيخ 
األملانية، أنه مُيكن مواجهة الفريوسات والبكترييا املسببة لنزالت الربد يف الشتاء، من خالل تناول 
األطعمة احملتوية على املواد املثبطة لاللتهاب، أو اليت تتمتع بتأثري مضاد للبكترييا. ويضرب املركز 
هذا  إن  حيث  احلييار،  األمحيير  الفلفل  على  احملتوي  الساخن  باحلساء  األطعمة  هلييذه  مثااًل  األملاني 
احلساء يعمل على حتفيز إفراز العرق الصحي، كما أن الفلفل احلار يسهم يف حتفيز سريان الدم 
داخل األغشية املخاطية، وبذلك تكون هذه األغشية على استعداد للتصدي للبكترييا على حنو أفضل.
اىل جانب لك فالفواكه واخلضروات واحلبوب الكاملة رمبا تكون عالجا مرجحا ملرض الربو، وفقا 

لنتائج دراسات أجريت على احليوانات.
وأظهرت االختبارات اليت أجريت على الفئران ونشرت يف دورية “نيرت )الطبيعة(” العلمية أن النظام 
الغذائي الذي حيتوي على كميات كبرية من األلياف ميكن أن يقلل من التهاب الرئتني. وأدت الكميات 
اإلضافية من األلياف إىل تغيري املغذيات اليت يتم امتصاصها من املعدة، واليت بدورها غريت النظام 

املناعي.

يعد مرض اخلرف او الزهامير من أكثر األمراض اخلطرة اليت انتشرت 
مليون  أكثر من 44  يعاني  العامل، حيث  دول  من  العديد  كبري يف  بشكل 
ومن  السن.  تقدم  أهمها  من  وألسباب خمتلفة  املييرض  هييذا  من  شخص 

املتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبري على مدى العقود القادمة.
وتشري التقديرات احلالية إىل أن أكثر من 106 مليون شخص يف مجيع 
أحناء العامل سيعانون من الزهامير حبلول 2050، وهو أكرب ثالث مرات 

من عدد املصابني يف 2010. 
البيانات والتقديرات تعكس مستوى التحدي الكبري وتشكل زيادة  وهذه 
نسبة اخلرف مع زيييادة معدل حياة األفييراد مصدر قلق يف العامل، كما 
تشكل رعاية املصابني باخلرف عبئا اجتماعيا واقتصاديا على العاملني 

ونظام التأمني الصحي.
أكثر من نصف املصابني باخلرف  أن  وتشري اإلحصائيات احلالية إىل 
يعيشون يف الدول الفقرية ومتوسطة الدخل، ويتوقع أن تزيد هذه النسبة 

اىل الثلثني حبلول عام 2050.
 وقالت مجعية الزهامير الدولية أن من الضروري أن حتذو دول أخرى 
حذو بريطانيا وفرنسا وأسرتاليا وكوريا يف وضع خطط ملعاجلة أثر زيادة 

نسبة املصابني باخلرف.
واخلرف كما تشري بعض املصادر، هو تدهور مستمر يف وظائف الدماغ 
ينتج عنه اضطراب يف القدرات اإلدراكية مثل: الذاكرة واالهتداء والتفكري 
السليم واحلكمة. لذلك يفقد كثري من الذين يعانون من اخلرف قدرتهم 

على االهتمام بأنفسهم.
وللخرف أسباب متعددة فمرض ألزهامير قد ثبت عالقته بعاملني هما 
تقدم العمر )فكلما تقدم العمر - خاصة بعد 65 سنة- زادت احتماالت 

اإلصابة(.
ووجود تاريخ أسري للمرض خاصة إذا كان قبل سن 65 سنة. وقد أوضحت 
البحوث اجلينية أن نسبة اإلصابة بهذا املرض عند أبناء املصابني به تكون 

أربعة أضعاف مقارنة بأقرانهم ممن ال يوجد لديهم تاريخ مرضي.
والسبب األخر هو االحتشاء الدماغي املتعدد وحيدث نتيجة جتلطات يف 
األوعية الدموية. ويصاحب ذلك عادة أمراض أخرى مثل تصلب الشرايني 

وداء السكري وارتفاع ضغط الدم. وغريها.
 يضاف اىل ذلك أسباب أخرى منها نقص الفيتامينات وسوء التغذية: مثل 
نقص الفيتامينات خاصة ب12، ب3، ب9 واألمييراض العضوية األخرى 
مثل كسل الغدة الدرقية، إصابات الدماغ وأمراض اجلهاز العصيب مثل 
اجلمجمة،  داخييل  الضغط  ارتفاع  هنتيجتون،  مييرض  باركنسون،  مييرض 
و  املييخييدرات  استخدام  هو  األخييري  واملسبب  الدماغي،  النزيف  األورام، 
الكحول، واحلشيش، واحلبوب املنشطة اليت تؤدي حلالة شبيه بالفصام.

وفيما خيص اخر البحوث والدراسات املتعلقة بهذا املرض اخلطري الذي 
اصبح حمط اهتمام متزايد من قبل العلماء والباحثني، 

هنالك  كانت  لو  فيما  أن حيييدد  للدم ميكنه  فحصًا  الباحثون  طييور  فقد 
فرص لشخص ذو صحة جيدة أن يصاب مبرض الزهامير يف وقت الحق 

من حياته. 

مرض الزهايمر
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الدولة وحدها حتتكر العنف وادواته ضد االخرين، وهؤالء االخرون 
العام  النظام  حفظ  اجييل  من  مشروع  احتكار  وهييو  مواطنوها،  هم 

وانفاذ القوانني.
قلت مواطنوها ومل اقل رعاياها، الن العنف يف تلك احلالة سيخرج 
عن شرعيته وسيمارس من اجل جلب الشرعية للدولة امام اولئك 
الرعايا، واليكون ذلك اال عرب االخضاع من خالل املزيد من العنف.

هذا التربير الستعمال العنف وحصر شرعية ممارسته بالدولة رمبا 
يعود اىل ميكافيلي الذي نصح كل أمري بضرورة اجلمع بني القانون 
واستعمال القوة والعنف، فال حكم إال ملن يستطيع اجلمع بني القوة، 
فيرب  ماكس  االملاني  السوسيولوجي  معه  ويتفق  واخليييداع.  واملكر، 
قابلة  غري  سياسًيا  جتمًعا  باعتبارها  الدولة  أن  تاكيده،  خالل  من 
للتعريف إال من خالل العنف، فالعنف املادي يعترب الوسيلة الوحيدة 
اليت تسمح للدولة مبمارسة سيادتها، وبدون العنف ستعم الفوضى. 
يكون  للدولة قد طوروا مفاهيم وتصورات  اخرين يف نظرتهم  لكن 
العنف فيها يف املرتبة الثانية او ادنى من ذلك، عن طريق ما يسمى 
باالكراهات الزجرية، يتقدم على ذلك كما يرى بول ريكور أن حقيقة 
الدولة تتجلى يف قدرتها على اجلمع بني ما هو عقالني واقتصادي.

فالعقالنية جتعل الدولة تعتمد على نوعني من املؤسسات: مؤسسات 
الدولة تلعب دور املربي  تكوينية وأخرى زجرية. وذلك ما يعين أن 
ميين خيييالل املييدرسيية واجلييامييعيية ووسييائييل اإلعييييالم، إال أنييهييا تعتمد 
من  زجييرييية.  إكييراهييات  إىل  اللجوء  إىل  وتضطر  القوة  على  كذلك 
النظام  جتربة  ويف  املعاصر  السياسة  علم  يف  احليياصييل،  حتصيل 
اليه  يعود  الذي  الطرف  الدولة وحدها  أن  الدميوقراطي احلديث، 
احلق احلصري يف احتكار القوة والعنف وأدواتها وممارستهما على 
أن  غري  العام(،  النظام  أو  العمومية  املصاحل  )حلفظ  شرعي  حنو 
احتكار العنف شيء وممارسة القهر شيء آخر خمتلف. حني حتتكر 
واحلق  االجتماعي  اجملموع  متثل  جمييردة،  كدولة  تتصرف  العنف، 
العام. أما حني متارس القهر، فال تتحول فقط اىل دولة تسلطية، بل 
اىل سلطة يف يد فريق من اجملتمع ضد آخر فتتخلى عن كونها دولة.

بييني احتكار  كييبييريا  جيييب ان اليغيب عيين اذهييانيينييا ان هيينيياك فييرقييا 
الدولة )العنف( وبني ممارستها إياه من دون ضابط. فالدولة  حني 
حتتكر هذا العنف املمأسس، تكون قد أجنزت واحدة من وظائفها 
»الطبيعية« وهي تنظيم اجملال االجتماعي وحفظ األمن االجتماعي 
وجتنيب الصراعات االجتماعية احتماالت املواجهة بني ذوي املصاحل 
بغري  وخاصة  أما حني متارسه،  املتباينة.  واإليديولوجيات  املختلفة 
ضابط شرعي او قانوني، فهي تغامر بتعريض شرعيتها للتصدع، 
ومعها االستقرار واألمن والسلم املدني لالنهيار. يف كتابه “يف العنف”  
يشري فرنسيسكو هرييثري إىل أّن الفئات احلاكمة املستبدة طّورت 
شكاًل جديدًا ومتطرفًا من العنف ميكن وصفه بالقسوة. وبهذا املعيار 
متثل القسوة حالة نوعية حّتى بالقياس إىل عنف احلروب. ومثال 
على ذلك، أّنه يف احلرب قد يكتفي اجليش أو القائد احملارب بتدمري 
دفاعات العدو لتسهيل إحلاق اهلزمية به. أما يف حالة القسوة، فال 
إىل  يتطّلع  بييل  الييعييدو،  بهزمية  احمليييارب  القائد  أو  اجليش  يكتفي 
أو  باعتقال  اجلائر  املستبّد  يكتفي  ال  ما  وكييثييريًا  وإفنائه.  تدمريه 
يوغل يف  وإمّنييا  بسجنهم،  واالكتفاء  السياسيني  املعارضني  حماكمة 
قتلهم والتمثيل بضحاياه وحتطيمهم ذاتيًا. وهو ما رأيناه يف الكثري 
من االنظمة العربية ويف بلدان اخرى، منها النظام العراقي والنظام 
السوري، وهو ما اشار اليه ايضا كنعان مكية يف كتابه الشهري قسوة 

الصمت.

بالتعاون  واإلعييالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  أقامت 
حلقة  والبحوث  للدراسات  املستقبل  مركز  مع 
نقاشية حتت عنوان “ زيارة األربعني ودورها يف 

تشكيل مستقبل العراق”.
وافيييتيييتيييح اجلييلييسيية ميييديييير مييؤسييسيية اليينييبييأ علي 
استشهاد  أربعينية  ذكييرى  ان  قائال  الطالقاني 
اإلميييييام احليييسيييني عييليييييه اليييسيييالم متييثييل ظيياهييرة 
اجتماعية تتطلب دراستها بشكل خمتلف عما هو 

سائد اليوم كونها ظاهرة فريدة من نوعها.
وقدم الباحثون كل من الدكتور قحطان احلسيين 
والدكتور حممد عزيز  بابل  التدريس يف جامعة 
استاذ العلوم السياسية يف جامعة بغداد والدكتور 
كييربييالء،  الييتييدريييسييي يف جامعة  الييطييائييي  حممد 

اوراقهم البحثية على ثالث حماور.
الطائي  الييدكييتييور حمييمييد  طييرحييه  األول  احمليييور 
الييتييدريييسييي يف جييامييعيية كييربييالء عيين “دور زييييارة 

االربعني يف ارساء السلم االجتماعي”.
وحتدث الطائي عن جانب االمان االجتماعي وقال 
إن زيارة االربعني متثل زيارة السالم للعامل أمجع، 
احلرية  معنى  جتسيد  يف  احلييي  الشاهد  وهييي 
القيود واألسيجة  كييل  ميين  اإلنييسييان  ألنييهييا حتييرر 
اليت حتول دون اللقاء اإلنساني واحلر مع أخيه 
االمنييوذج  األربعينية  فالزيارة  بالتالي  اإلنييسييان، 

األقيييدر على أن يييكييون رسيييول احلييرييية والييسييالم 
املشوهة  الييصييورة  اإلنييسييان، وحمييو  بييين  لسائر 
كما  التكفريية.  التنظيمات  قبل  ميين  لييإسييالم 
حتدث الطائي عن العدالة االجتماعية والتكافل 
االقتصاديان  املبدئان  هييذان  قائال:  االقتصادي 
حتققا بشكل جلي وواضح يف العراق أيام الزيارة 
بأروع  االجتماعية جتسدت  فالعدالة  األربعينية، 
إذ ال فرق بني  املباركة،  الزيارة  تلك  صورها يف 

رئيس أو مرؤوس وال بني غين أو فقري.
الدكتور حممد عزيز من جامعة  قدم  من جهته 
بغداد ورقته املوسومة “الزيارة األربعينية ودورها 
يف تشكيل مستقبل العراق “. قال فيها : ابدأ من 
األربعني  زيييارة  بان  الطائي  الدكتور  انتهى  حيث 
والييذي  واملييكييانييي  الييزمييانييي  فيها ظييرفييان  اجتمع 
أن  يييريييد  اليييذي  للمواطن  التكامل  ميين  نييوع  ولييد 
جيسد حب اهلل وأهييل البيت. وأشييار عزيز إىل 
قييدس اهلل سره  الييشييريازي  الشهيد حسن  قييول 
إن )عاشوراء حدث جسد مبدأ فهي ثورة احلق 

املكبوت على الباطل الطاغي. 
الدكتور  قدمها  فقد  الثالثة  البحثية  الورقة  اما   
بابل  جامعة  يف  الييتييدريييسييي  احلسيين  قحطان 
واليت حتدث فيها عن كيفية توظيف موسم زيارة 
األربعني قائال ميكن استثمارها مبا خيدم اإلمام 

قييال ميكن  اخلييالييدة حيث  ونهضته  )ع(  احلسني 
توظيف هذه األعداد اهلائلة واالستفادة منها يف 
العراقيني من جهة  بني  السلمي  التعايش  تعزيز 
واستثمارها اقتصاديا وثقافيا وسياسيا يف رسم 
العراقية  الدولة  مستقبل  لرسم  طريق  خارطة 
احلديثة. واالمر االخر هو كيف ميكن إن تساهم 
الزيارة األربعينية كقوة ضاغطة بشرية فيما لو 
توىل إدارتها قادة القمة االسرتاتيجية املنتخبون 
على  الدميقراطي  الطابع  بإضفاء  أبناءها  من 
الييرقييابيية  اليييعيييراق عيين طييريييق تفعيل  احلييكييم يف 
مجاعة  وخلق  احلكومي  الربنامج  على  الشعبية 
ضيييغيييط مليييراقيييبييية احليييكيييومييية ومييييييدى الييتييزامييهييا 
املرجعية  جهود  دعييم  مع  احلكومي،  بربناجمها 

الدينية باعتبارها صمام أمان لكافة العراقيني.
من جهته فقد قال الشيخ مرتضى معاش رئيس 
النبأ للثقافة واإلعالم: إن  جملس ادارة مؤسسة 
ونفسية يف  معنوية  طفرة  األربعني حتقق  زيييارة 
يف  تساهم  إن  ميكن  العراقي  االجتماعي  البناء 
بناء التماسك االجتماعي ولكنه مل يستثمر بشكل 

جيد.
إىل  املمارسة  هييذه  إن حتويل  على  معاش  وأكييد 
ظاهرة عملية للتطوير االجتماعي هي مسؤولية 
احلوزات واجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدني. 
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