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أحد اأخوة الظرفاء، شّبه حالة التوّثب للتغير من حال اى آخر أحسن وأفضل، ي الطائر الذي حيط به 

الظام، ثم فجأة تنفتح له كوة صغرة اى العام الفسيح، فانه فورًا...

182531

مع رحيل عام 2014 الذي أبى الرحيل دون ان خلف بصماته الثقيلة، ما وضعنا أمام 
تساؤات ي ما أخفقنا فيه خال العام اماضي، وبالرغم من كل التوقعات امتشائمة 

بشأن اأوضاع بشكل عام ايزال امشهد السياسي واأمي وااقتصادي غامضا.
ابتداًء من  أرق��ت اجميع  الي  امشاكل  من  الكثر  أمل ي خطي  بارقة  لكن هناك 
أزمة اانبار وبعدها اغتصاب اموصل من لدن اجاميع اارهابية وصوا اى تشكيل 
والعمل  اجهد  من  امزيد  يتطلب  ما  النفط،  اسعار  واخفاض  اجديدة  احكومة 
لتحقيق ااستقرار على ميع ااصعدة، بل جب اسرداد ما خسرناه، بعد أن بات 
أعداء العراق اكثر براعة ي إدارة “احرب الغامضة” إذ صاروا يستخدمون العراق 
ساحة للصراعات واحروب بالوكالة، لكن اى اان ليس واضحا ما اذا كان قادة البلد 

قادرين على مواجهة اأزمات وحلها..
وي الوقت الذي حقق فيه قوات اأمن العراقية مساندة امتطوعن انتصارات مهمة 
احكومة  تطور عمل  على  إجابية  وب��روز مؤشرات  “داع��ش”  تنظيم  قتاها ضد  ي 

العراقية اجديدة، اعطى أما ي تقدم العملية السياسية حو اأفضل.
ولعل امشكلة ااقتصادية أيضا مثل حديا جديدا، إثر اخفاض اسعار النفط عاميا، 
مع التوقعات باستمرار اخفاضه خال عام )2015(، لذلك هي ااخطر على وضع 

العراق كدولة يعتمد اقتصادها بشكل كبر على تصدير النفط )بنسبة %95(.
من خال  بالبلد  تعصف  الي  التحديات  مواجهة ميع  اليوم  مطلوب  هو  ما  ولعل 
زرع الثقة بن الفرقاء السياسين، والعمل على حقيق ااستقرار اأمي، ومواجهة 

اخفاض أسعار النفط وحاربة الفساد ااداري ومواجهة التحديات اخارجية.
يزيد من سخط  البلد فان ذلك قد  امستقبلي مختلف شؤون  التخطيط  انعدام  ومع 
الشارع العراقي الذي مَل من الوعود احكومية بتحسن الوضع امعاشي واخدمي، 

مع استشراء الفساد الذي أنهك البلد.
لذا أصبح من املّح وضع اخطط والسبل الكفيلة بذلك، إذ ابد أن يتصدى هذه امهمة 
امثقفة وصوا اى صانعي  والطبقة  والبحوث  الدراسات  مراكز  من  ابتداًء  اجميع 
مراكز حثية  تتبنى  أو  تنشئ  العام  امعروفة ي  السياسية  اأح��زاب  أن  بل  القرار 

لدعم قرارها. 
من هنا ابد أن يكون عام 2015، عامًا للتصحيح، وتعويض اخسائر الي تعرض ها 
العراقيون، عسى أن يشكل ذلك دافعا للساسة وغرهم، كي يتم النهوض بالباد اى 
مراتب أعلى تتسق مع مواردها امادية والبشرية، فتعويض خسائر العراقين سوف 
العراقي على  امسار  لتصحيح  بذها  يتم  الي  السياسية  للجهود  كبرا  يشكل دعما 
وجه العموم وخطي كل رهانات الذين مولوا وخططوا من أجل تدمر البلد، فالشعب 

العراقي م يسقط وان التاريخ م يسقط كما هو حال احاضر وامستقبل.
وإذا كنا نطمح ي بناء العراق وحن نستقبل العام اجديد، ينبغي الوقوف عند حرير 
ااراضي امغتصبة من قبل تنظيم “داعش” ووضع العراق ي مصاف الدول امتحضرة، 

وأن جد البلد طريقه إى وحدة وطنية دمقراطية.

2015 عامًا للتصحيح
وتعويض الخسائر

مة أمر قد أدركه اجتمع الدولي ان احرب الفعلية الي جري ي منطقة الشرق اأوسط -أكثر مناطق 
العام توترا...

ماذا نؤخر إنجاز أعمالنا حتى اللحظة اأخرة؟

13
إن كنت قد أكملت التسوق موسم اأعياد، أو أممت تعبئة ماذج مرجعات الضريبة، فهنيئًا لك على كونك 

منظمًا. أغلبنا ينتظر حتى ما قبل الساعة اأخرة إكمال شراء حاجيات العيد...

ااكتفاء الذاتي واختبار التحديات ااقتصادية العامية
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إنه سؤال يدور ي خلد الكثر... خال القرن اماضي، وما تزال، تواجه “احالة ااسامية” ي ميع مقومات 

حياة اانسان، حّديات بالتشكيك ي قابلية النجاح، ف� “اجتمع ااسامي”...
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ك���ان ل��ه دال���ة ك��ب��رة وع��م��ي��ق��ة، ت��س��اؤل 
أحد ااخوة ي حديث جاني عن سبب 
وج�����ود ب��ع��ض ام��ت��ط��وع��ن م���ن اح��ش��د 
الشعي ي امناطق ذات ااغلبية السّنية 
حت شعار “اح��رب ضد داع��ش”، إما 
القريبة  ام��ن��اط��ق  ال��ت��واج��د ي  ااف��ض��ل 
بلد وسامراء وتلعفر وآمرلي  من قضاء 
وال��ق��ض��ي��ة وام��ن��اط��ق ام���ه���ددة ب���اإب���ادة 
ال��ع��رق��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة ي ح��اف��ظ��ات 
ام��وص��ل وص���اح ال��دي��ن وض��م��ن مناطق 
اأقليم الكردي ايضا. معنى أن الشهيد 
الذي ترفعه اأكف، سرفعه قبل ذلك، 
القلوب والنفوس وهي مطمئنة من وجود 
التحصينات والدفاعات أمام اجماعات 
التكفرية ما يصّدها عن إحاق اأذى 

بالسكان الشيعة ي امناطق الساخنة.
بيد أن القضية ا تنتهي ي تأمن هذه 
امدينة أو تلك، بقدر ما تشمل ااراضي 
فيها  تتشابك  وال���ي  برمتها  العراقية 
اقليمية  أج��ن��دات  م��ع  طائفية  م��ص��اح 
ودولية. فوجود آخر عنصر من “داعش” 
استمرار  يعي  العراقية،  ااراض���ي  ي 
ودعم  بتمويل  الطائفية  واح��رب  القتال 
وحسب  ينقطع.  ا  ودول���ي  اقليمي  م��ن 

القاعدة العسكرية امعروفة.
على  النصر  لتحقيق  الطرق  أفضل  أن 
العدو، إشغاله بأكثر من جبهة وتشتيت 

اموقف  يتبلور  هنا  م��ن  وق��درات��ه،  ق���واه 
اامركي ي عدم التفكر بإبادة “داعش” 
عسكريًا، وهو ما ا يصعب عليها قطعًا. 
إم��ا اإب��ق��اء على وج��وده��ا ي الساحة 
لتكون العدو الداهم لفرة أطول للغالبية 
للحشد  وح��دي��دًا  العراقي  الشعب  م��ن 
الشعي امكّون من امتطوعن من مناطق 

وسط وجنوب العراق. 
هذه  ب��ن  القتال  اس��ت��م��رار  وباحصلة؛ 
اج��م��اع��ة ااره���اب���ي���ة، وب����ن ام��ق��ات��ل��ن 
ال��ش��ي��ع��ة ي م��ن��اط��ق ح�����ددة، وع��ن��دم��ا 
ترفع امناطق ذات ااغلبية السّنية شعار 
بالتسليح  ومطالبتها  ااره��اب”  “حاربة 
واامكانات امادية الوفرة من احكومة، 
فمعنى هذا، ان وجود “داعش” ي العراق 
العشائر ي حافظات  ذمة  سيكون ي 
اان���ب���ار وص����اح ال���دي���ن، وي��ك��ون اأم��ر 
مرهونًا بالوقت ورما باجهول من قادم 
فتحت  ال��ي  العشائر  ه��ذه  أن  اأي���ام، 
واشنطن،  م��ع  امباشر  اات��ص��ال  ق��ن��وات 
بعد حالفها امعلن مع السعودية وتركيا 

وااردن.
 ح����اول خ��ل��ق ف��رص��ة ت��ارخ��ي��ة لكسب 
من  واامتيازات  الصاحيات  من  امزيد 
ب��غ��داد، أس��وة ب��ااك��راد، وه��ذا ما يؤدي 
اى مزيد من إضعاف احكومة امركزية 
بل  للعراق،  امالية  القدرات  واستنزاف 

انتصارًا  يعي  وه��ذا  بالكامل.  وإف��ق��اره 
لأطراف ااقليمية آنفة الذك. 

امزيد  يوفر  ان  شأنه  من  التقاطع  ه��ذا 
من الوقت ل� “داعش” أن تتحرك مرونة 
او  امنقطة  ه��ذه  ي  لعملياتها  وخطط 

تلك.
امقابل،   وهذا حد ذاته جعل الطرف 
ي  ال��ع��راق��ي  الشعب  م��ن  الغالبية  وه��و 
حالة حرب دائمة، اسيما وأننا ناحظ 
تتوغل ي معظم احياة  اح��رب  أج��واء 
العامة وتفرض حالة من “العسكرتارية” 
أن صح التعبر- كما حصل ي باد   –
ع��دي��دة خ���ال ال��ق��رن ام��اض��ي، ابتليت 
أن  دون  صفحتها  ط��وي��ت  ث���م  ح����روب 
تكسب شيئًا يفيدها للتقدم والتطور على 

صعيد امستقبل.
أن  بغداد،  القرار ي  يغفل اصحاب  وا 
ي كل ااح��وال- ليست  هذه اح��رب – 
العراقي،  الشعب  يريدها  الي  اح��رب 

بقدر ما فرضت عليه.
لذا فان قتال “داعش” خطوة أوى تتبعها 
كان  ف���اذا  البعيد.  ام���دى  على  خ��ط��وات 
هنالك تفكر ي البناء وااعمار وفرص 
الراهنة  امرحلة  تكون  أن  اب��د  التقدم، 
حطة عابرة حطات أخر، ا أن تكون 
مستنقع الدم الذي خوضه ابناء العراق 

اى أمد غر معلوم.

امركا تحوّل داعش اى 
مستنقع دم يخوضه العراقيون

عودة سنّة العراق ي ذمّة العاقات اامريكية - اايرانية
بنظام  ااطاحة  بعد  السّنة  للعرب  ااسراتيجي  العمق  هو  العربي،  اج��وار  يكون  ان  امفرض  من 
صدام، متمثًا بالدرجة ااوى ي السعودية وااردن، فهو راعي الرسالة القومية، واحامي السياسي 
واأمي والداعم ااقتصادي، بل حتى الراعي ااجتماعي ايضًا. بيد أن التطورات وامعطيات من بعد 
عقد من الزمن، أثبتت خاف ذلك. فقد توصل السعوديون –حديدًا- اى انهم ينثرون امياه العذبة 
ي ارض سبخة، هي نفسها أرض اانبار وسائر احافظات ذات ااغلبية السنية، والسبب ي تعدد 
السياسي  التطور  إزاء  ااه��داف  وحتى  والتوجهات  ال��رؤى  واختاف  والدينية  السياسية  الواجهات 
الكبر احاصل. فقد حصل اانقسام إزاء “العملية السياسية”، بن مؤيد وجاٍر ها، وبن معارض. 

وبن من يؤمن بامعارضة واحوار وااسلوب الدبلوماسي، وبن من ينتهج العنف والدموية. 
وحتى  امسلحة،  اارهابية  اجماعات  دعم  من  يدها  تسحب  السعودية  جعل  الذي  هو  الواقع،  هذا 
معارضي العملية السياسية، ولعل التصفية السياسية لكل من طارق اهامي ورافع العيساوي وامد 
العلواني وغرهم، يكون نهاية التواصل بن امال السعودي امباشر وبن معّول اهدم للعملية السياسية. 
فكان امفرض ان يكون الضرب ي اجذور واأسس بشكل منظم ومدروس وبغطاء رمي، يعاضد 
العمليات اارهابية امستمرة ي الصحاري والراري والبساتن. الذي دفع من هذه الصفقات غر 
التحول اجديد،  باتوا يشعرون مرارة اخسارة ي  الذين  العاديون،  والناس  امدنيون  النظيفة، هم 

فهؤاء م يشهدوا حقق ااحام ي حال اخراطهم ي مسار امعارضة ودعم اجماعات اارهابية، 
الثانية ي الساحة السّنية من بعد  اسيما اافراد القادمن من خارج احدود. معنى أن اخسارة 
الطرف ااقليمي، هم السكان امدنين، وبقي الرابح الوحيد هم الساسة وسكان الفنادق والفلل ي 
ااردن واامارات وتركيا. وهي احقيقة الي أدركتها العشائر الي مثل ااطار ااجتماعي امقدس 
لديهم. فهي ي الوقت الذي تريد انقاذ ما مكن انقاذه وسط امعارك بن اجماعات اارهابية وبن 

القوات احكومية.
 جد انها ما تزال امام جدار عدم ثقة عاٍل مع العاصمة بغداد، نظرًا معرفتها وامانها الراسخ بان 
وامصاح  اايرانية  التدخات  إما تشوبه بعض  بامئة.  مئة  يكون عراقيًا  لن  فيها  السياسي  القرار 
اامركية والغربية. اامر الذي رّسخ القناعة لديهم بأن امنفذ الوحيد واآمن للخروج من امأزق هو 

واشنطن.
 ورما يكون هذا امآل، ما رمته الدوائر امخابراتية والدبلوماسية اامركية ليكون مهيدًا لتطبيق 
فكرة “بايدن” ي تقسيم العراق على مقاطعات، وإنهاء الشكل السياسي واجغراي للعراق اى اأبد. 
فكما هنالك إقليم كردي ي الشمال، سيكون هنالك إقليم ي اموصل، وهنالك ي اانبار وي صاح 

الدين وهكذا... كٌل حسب ظروفه ومتطلباته ااجتماعية وااثنية والسياسية. 

عند احديث عن اقليم اجنوب امفرض اقامته ي العراق، يتبادر اى 
الذهن سؤال قد يثر الغرابة والتعجب، اذ ان الدعوة اى اقليم البصرة 
رافقتها الكثر من اخافات والردد، من داخل البيت الشيعي، واحال 
فلماذا  انفسهم،  الشيعة  هم  امشروع  هذا  من  ااك��ر  الرابح  ان  يفرض 
نتعرف  ان  وقبل  العليا؟  مصاحهم  ي  يصب  ق��د  ق��رار  ح��ول  اختلفوا 
امر  ان من حسم  امرين: 1-  ينبغي ان حدد  السؤال،  على اجابة هذا 
اقليم اجنوب او اي اقليم اخر للشيعة ي العراق، هم الشيعة بأنفسهم، 
تشكيل  امكانات  ان ميع   -2 العراق.  ي  السكانية  ااغلبية  باعتبارهم 
العراق،  مناطق  اغنى  من  والوسط  فاجنوب  متاحة،  الشيعية  ااقاليم 
سكانيا واقتصاديا، كما ان الوضع اجغراي )منافذ حرية وبرية، حدود، 

تركيبة سكانية، زراعة...اخ( يساعد على ذلك ايضا.
الوطنية  “باهوية  متعلق  اام��ر  ه��ذا  اث��ارة  ان  الباحثن  من  الكثر  ي��رى 
العراقية” الي عانت ما عانت من اازم��ات الي مر بها البلد بعد عام 
2003، ومنهم فيي مار، وهو باحث ومؤرخ وختص ي التأريخ العراقي 
احديث الذي اشار بالقول “ان مسألة اهوية العراقية تكاد تفقد وجودها 
القوميات  فتجد  البعض  بعضها  عن  الطوائف  انعزال  مستقبًا،  بالبلد 
ااجتماعي  اجانب  ي  حتى  منعزلة  العراق  بها  متاز  الي  والطوائف 
التشظي  ه��ذا  لكن  ب��اع��ت��ق��ادي”،  خ��ط��رًا  أم���رًا  مستقبًا  وه��ذا سيشكل 

امذهي والعقائدي م منع الشيعة من الردد والرفض. 
ان ااجابة على هذا السؤال تأتي ي )3( وجوه:

1. اهوية الوطنية واهوية الشيعية: ا يكاد ميز شيعة العراق بن اهويتن، 
فهما بالنسبة له امر واحد، الواء للوطن يعي الواء للمذهب، والعكس 
صحيح، ورما يكون هذا اامر، امانع احقيقي جميع امشاريع الي تثار 
حاليا، والي قد تثار ي امستقبل للقبول بإقليم خاص للمواطنن الشيعة 
العراق،  العراق، مع معرفة ان هذه امسالة ليست حكرا على شيعة  ي 

واما امر متاز به ميع الشيعة ي العام.
ااقاليم،  فيه مسالة  اث��رت  ال��ذي  والوقت  امشروع  ان طريقة طرح   .2
كلها  ام��ش��روع،  يتبنى ه��ذا  وم��ن  الكبرة بن اجمهور  اه��وة  اضافة اى 
عوامل ساعدت للدفع باجاه الردد وانعدام الثقة واحماسة، سيما وان 
التجارب امريرة جالس احافظات واحكومات احلية )باستثناء بعض 
فرة  خ��ال  اجنوبية  احافظات  ادارة  تولت  ال��ي  الناجحة(  التجارب 

جاوزت العقد من الزمن.
بعد  “م���اذا  بالقول  ااقليم  فكرة  م��ن  قلقهم  ع��ن  الكثرون  ع��ر  لقد   .3
وهم  ك��ردس��ت��ان”،  “اقليم  وه��م  ااك���راد  ادارة  فالشمال حت  ااق��ل��ي��م؟”، 
ماضون مشروع اانفصال عن العراق، بعد اكمال نواقصهم ااقتصادية 
وامكانية، وانتظار الوقت امناسب، وهم )ااكراد( ا خشون من قول هذا 

اامر بصورة عانية، وم خفوا هذا التوجه ايضا.

مشروع ااقلمة 
والهوية الشيعية ي 

العراق

محمد علي جواد تقي

باسم حسن الزيدي
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م��ة أم���ر ق��د أدرك����ه اج��ت��م��ع ال��دول��ي ان 
منطقة  ي  ج��ري  ال��ي  الفعلية  اح���رب 
الشرق اأوسط -أكثر مناطق العام توترا 
وحشية  بأساليب  اقليمية  ح��رب  ه��ي   -
اجاميع  عندها  تقف  اتوجد حدود  وانه 
ااره���اب���ي���ة ال����ي اخ�����ذت م���ن ال��ت��ه��ج��ر 
والقتل وتقطيع ااشاء واابتزاز وااجار 
بالبشر وغ��ره��ا م��ن اج��رائ��م، م��ن أجل 
فرض سيطرتها الي طاما ترر ها باسم 

ااسام.
وحسب مؤشر ااره���اب ف��ان ال��ع��راق ما 
حيث  العام  ي  عنفا  البلدان  اكثر  ي��زال 
اإنسان  حقوق  العليا  امفوضية  اعترت 
أكثر اأع��وام  أن ع��ام 2014  ال��ع��راق،  ي 
داعش”،   “ بسبب جرائم  ووحشية”  “عنفا 
فيما أوضحت أن عدد اانتهاكات بلغ ثاثة 
ارتكبت  انتهاكا  و597  ألف  و981  ماين 

ي العراق.
العراق  امتحدة ي  اامم  بعثة  قالت  فيما 
“يونامي” ان اهجمات اإرهابية الي قام 
امتطرفة  والتنظيمات  “داعش”  تنظيم  بها 
 11484 استشهاد  عن  أسفرت  اأخ���رى، 
 17235 حو  واصيب  ال��ع��راق،  ي  انسان 

شخصا جراء اهجمات.
السؤال امهم هنا هل ستشهد الفرة الي 
الي  ام��دن  ان��ط��اق حرير  عملية  تسبق 
سياسية  مساومات  “داع��ش”  بقبضة  تقع 
أجل  من  امركزية  احكومة  على  للضغط 

تقديم تنازات معينة، وخصوصا مع ظهور 
ب��وادر خ��اف ت��دور ح��ول هوية ه��ذه امدن 
عليها،  امتنازع  ااراض��ي  تقع ضمن  انها 
وظ��ه��ور خ��اف��ات أخ���رى ح���ول ال��ع��ائ��دات 

النفطية.
فيما يعتر قادة السنة ان اموصل وكركوك 
مناطق سنية وهو اأمر الذي اثار حفيظة 
القوى الكردية. ي وقت يتنازع فيه الكرد 
امركزية  احكومة  وم��ع  السنة  العرب  مع 
م��ن أج��ل ض��م ك��رك��وك رم��ي��ًا اى اق�ليم 

كردس�تان، والقضاء على عروبتها.
الذي  امتزايد  والتهديد  اموصل  أزم��ة  إن 
ي��ش��ك��ل��ه ت��ن��ظ��ي��م “ال����دول����ة اإس���ام���ي���ة ي 
قوية  أهمية  ذات  حظة  خلقان  ال��ع��راق” 
م��ش��رك��ة ول��ع��ل ب��ص��ي��ص اأم����ل احتمل 
ي اأزم���ة ال��راه��ن��ة ق��د ج��اء بعد تشكيل 
واجراء تسوية  وانهاء اخافات  احكومة 
الي مكن ان حدث ي حال توافر رغبة 

القادة السياسين بذلك.
ام���دن م��ن سيطرة “داع���ش”  ان اس��ت��ع��ادة 
م��ره��ون ب��إن��ه��اء ال��ت��ج��اذب��ات واج��ازف��ات 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال���ي ج��ب أن ت��ت��وق��ف أم��ام 
فاجعة سيطرة “داعش” على بعض امدن، 
كسب  إى  امركزية  احكومة  حتاج  وقد 
ت��أي��ي��د ال��دع��م ال��ك��ردي وال��س��ي لتحقيق 
احاصرة  وامناطق  ام��دن  ي  ااس��ت��ق��رار 
اأخ��رى. على ان ينتهي اص��رار ااطراف 
السنية والكردية على تقديم تنازات أكر 

القضايا  خ��ص  فيما  ام��رك��ز  حكومة  م��ن 
العالقة.

ب��ع��دة م��ه��ام ا  ان م��ا ه��و م��ط��ل��وب يتمثل 
عنها  حيد  او  م��ا  جهة  تتنصل  ان  مكن 
ي مواجهة التنظيمات اارهابية ومن هذه 

امهام:
اوا: اج���اد خ��ط��ة ق��ص��رة اأم���د إن��ه��اء 
على  الضغط  وم��ارس��ة  “داع����ش”،  ملف 
دول اخليج وخصوصا السنية مساندتها 
إي����ق����اف ال���ع���ن���ف وال����ت����ط����رف وح��ج��ي��م 
اج���م���اع���ات ال����ي ت���ؤي���د ه����ذا ال��ت��ن��ظ��ي��م. 
احد  ووض��ع  اجرائم  مرتكي  وحاسبة 

مرتكبيها.
ايقاف زيادة  ثانيا: اجاد تدابر من اجل 
انشطة “اجهادين” وغلق الباب أمام اجاد 

مناطق جديدة قد تقع حت سيطرتهم.
ثالثا: اعتماد منهجية ي اخطط مواجهة 

داعش وخصوصا داخل التحالف الدولي.
ال��س��ر ق��دم��ا ي اح��ل السياسي  راب��ع��ا: 
ال��وزراء  رئيس  السيد  حكومة  تبنته  ال��ذي 

العراقي حيدر العبادي وتطبيقه فعليا.
وثقافية  تنموية  مشاريع  اط��اق  خامسا: 
ال��ق��وات  وت���دري���ب  للمجتمعات  ت��أه��ي��ل��ي��ة 
اأمنية واجهات امعنية محاربة التطرف.
مراحل  ي  نوعية  نقلة  اح���داث  س��ادس��ا: 
ذلك  ويتم  امتشدد  الفكر  مواجهة  مبكرة 
من خال برامج تصل اى ميع شرائح 

اجتمع توضح خاطر الفكر امتشدد.

رقص على طبول داعش

مستقبل العراق والتخطيط ااسراتجي الراكز 
وق��وات  والسنة  الشيعة  )م��ن  بامتطوعن  امدعومة  العراقية  ال��ق��وات  فيه  حقق  ال��ذي  ال��وق��ت  ي 
البيشمركة( انتصارات مهمة ي قتاها ضد تنظيم )الدولة ااسامية / داعش( بعد اانتكاسة الي 
منيت بها ي شهر حزيران يوليو اماضي وخسرت اثرها مساحات واسعة من ااراضي مال وغرب 

العراق.
فا زالت هناك الكثر من التحديات الي تعرض طريق العراق وعمل احكومة العراقية اجديدة 

بعد مرور اكثر من 3 اشهر على مارستها مهامها التنفيذية.
سيما وان العديد من امؤشرات ااجابية الي رافقت تشكيل احكومة، اعطت امزيد من اافضلية 
لاستفادة من جو التوافق السياسي احاصل بن الكتل السياسية امختلفة داخل العملية السياسية.

ولعل امشكلة ااقتصادية الي برزت كتحٍد جديد، اثر اخفاض اسعار النفط عاميا، مع توقعات 
اخراء باستمرار هذا ااخفاض خال العام احالي )2015(، هي ااخطر على وضع العراق كدولة 
يعتمد اقتصادها بشكل كبر على تصدير النفط )بنسبة 95%(، ما ادى اى ارتفاع نسبة العجز ي 

اموازنة القادمة مقدار 23 ترليون دينار عراقي.
ومع انعدام التخطيط امستقبلي بتقليل ااعتماد على مصدر احادي اجانب ي ااقتصاد العراقي، 
والبحث عن مصادر متنوعة للدخل القومي، قد تلجا الدولة العراقية اى حلول مؤقته )ضرائب، 

الوعود  من  مل  ال��ذي  العراقي  الشارع  من سخط  تزيد  قد  النفقات...اخ(  الرواتب، ضغط  تقليل 
احكومية بتحسن الوضع امعاشي واخدمي، مع استشراء الفساد الذي انهك اميزانيات السابقة 

للعراق رغم كر وضخامة امبالغ امرصودة ها.
ويرى خراء ان هناك العديد من املفات امؤجلة سياسيا والي مكن ان حدث امزيد من اخافات 
بن ختلف مكونات الشعب العراقي، وحتاج اى حلول جذرية وناجحة بعيدا عن احلول امؤقتة 

الي غالبا ما تؤدي اى امزيد من امشاكل امستقبلية.   
فقد قال وزير اموارد الطبيعية حكومة إقليم كردستان العراق أشي هورامي إن اإقليم شبه امستقل 
وأبلغ  الذاتي اقتصاديا،  امقبلة ليقرب من ااكتفاء  النفط ي اأشهر  سيحقق زيادة ي صادرات 
هورامي مؤمرا صحفيا ي لندن أن خط اأنابيب الكردي الذي ينقل اخام إى تركيا قد يتمكن من 
نقل 800 ألف برميل يوميا ي العام امقبل منها 550 ألفا تسوقها بغداد موجب اتفاق توصلت إليه 

حكومة اإقليم مع بغداد ي وقت سابق من ديسمر كانون اأول.
ومن شأن زيادة صادرات النفط من الشمال )الي تبلغ حاليا حو نصف هذه الكمية( امساهمة ي 
زيادة خمة امعروض الي تسببت ي هبوط سعر خام برنت بنحو 45 ي امئة منذ يونيو حزيران 

ليهوى أقل سعر له منذ مسة أعوام ونصف العام دون 60 دوارا للرميل.

رما من امبكر احديث عن حقيق نصر نهائي ضد تنظيم ما يسمى )الدولة 
اإسامية/ داعش(، لكنه أصبح اامر مسالة وقت ليس أكثر، قبل ان تبدأ 
معركة اموصل حسم اأمور وكسر امعقل اأكر للتنظيم ي العراق، والذي 
ما زال حتفظ فيه حتى اان، لكن، حتى ا تتكرر أخطاء اماضي، ينبغي 

على احكومة العراقية التخطيط منذ اان لثاثة أمور رئيسة:
1. احفاظ على اانتصارات الي حققها العراقيون ضد تنظيم داعش.

من  تطرفا  أكثر  يكون  )ق��د  متطرف  تنظيم جهادي  ع��ودة  ع��دم  2. ضمان 
داعش( اخر اى العمل ي العراق.

بطريقة  اقتصاديا(  أمنيا،  )دمغرافيا، خدميا،  اأوض��اع  ترتيب  إعادة   .3
مثالية وعادلة ي امناطق امنكوبة.

)2003(، حيث  اأمريكي عام  الغزو  بعد  العراق  ما جرى ي  يعرف  الكل 
أصبح العراق امعقل الرئيس لتنظيم القاعدة، ومنه انطلقت وتفرعت عدة 
تنظيمات وحركات جهادية متطرفة، أودت حياة ما يزيد عن نصف مليون 
مدني خال عقد من الزمن، طبعا امعادلة اان تغرت، ومؤشرات تراجع 
تنظيم داعش ي العراق أصبحت أكثر وضوحا، ورما حلول الربيع نشهد 
يعي  ال��ذي  اام��ر  امسلحن،  قبضة  من  اموصل  حرير  عمليات  انطاق 
فقدانهم أخر معاقلهم احيوية ي العراق، منطقيا، ولكيا تتكرر ماسي 

اماضي، ينبغي على احكومة العراقية اإجابة على ثاث أسئلة:
السؤال ااول: يتعلق بكيفية احافظة على اانتصارات الي حققت؟.  

اما السؤال الثاني: )كيف نضمن عدم عودة داعش وا غرة من التنظيمات 
والدقيق  امركز  واأم��ي  ااستخباري  باجهد  اجابته  فتتعلق  امتطرفة؟(، 
والتأييد  التعاون  استثمار  اى  إضافة  والفنين،  اخ��راء  على  بااعتماد 
بيانات متكاملة وشاملة  للعراق وحكومته ي تطوير قاعدة  الكبر  الدولي 
اأمنية  امعلومات  تبادل  جال  ي  ال��دول  ختلف  مع  والتنسيق  والتفاعل 
وااستخبارية احتواء أي تنظيم او حركة مسلحة قبل انتشارها، وهو امر 

تعتمد ي تطبيقه اغلب دول العام. 
ومثالية  بعدالة  اأوض��اع  ترتيب  إع��ادة  كيفية  اأخ��ر  السؤال  يتناول  فيما 
ي امناطق الي تعرضت اى اعتداءات داعش؟ وهو، اأهم بن اامرين، 
اذ ان التنظيمات اجهادية تعتمد باأساس على البيئة احاضنة أفكارها 
ومن ثم انتشارها، وهو ا يتم ي العادة من دون وجود ظروف استثنائية، 
والي حتاج بالنتيجة جهود استثنائية مكافحتها بعد القضاء على أسباب 
ثانوية  مشاكل  يولد  قد  امشكلة  من  ج��زء  اهمال  وان  وج��وده��ا، خصوصا 
تتحول بالتقادم اى مشاكل رئيسية، واعتقد ان اإجابة على السؤال اأخر 
توجد ي اأماكن امنكوبة وكيفية التعامل احكومي مع العهد اجديد الذي 
سيبدأ بعد نهاية داعش، والي قد تكون منطلقا لبداية عهد جديد تكون فيه 
“جربة ترتيب اأوضاع” للمناطق امنكوبة موذجا قابل للتعميم والفائدة.     

لكي ا تتكرر تجربة 
القاعدة وداعش ي العراق

)ماذا نفعل؟(

علي الطالقاني
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عربي

بن  اه  عبد  السابق  املك  وف��اة  شكلت 
عائلة  داخ��ل  ك��رى  العزيز صدمة  عبد 
آل سعود احاكمة قد تضعها على شفا 
هاوية وتهدد بضياع نفوذها إقليميا، اذ 
كانت السعودية حتى وقت قريب تطمح 
وال��ع��راق  لبنان  على  اإقليمية  للهيمنة 
السعودية  ح��ك��ام  أن  اس��ي��م��ا  وس���وري���ا، 
يعّدون ما يعترونه صراع حياة أو موت 
على مستقبل الشرق اأوسط مع إيران، 
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن أن ام��ن��اف��س��ات ال��ي 
تنتهي  كانت  آل سعود  بيت  داخ��ل  ت��دور 
عادة داخل أسوار القصر، إا أن هناك 
بقية  أن  مفادها  بكثرة  ت���زداد  تكهنات 

العام قد يلحظ امناورات القادمة.
بالتأكيد فإن من شأن اخافات الي قد 
تتعدى “حدود اسوار القصر املكي” ان 
امنطقة  تداعيات حساسة ي  يكون ها 
على قضايا جوهرية )الطاقة، اارهاب، 
الغرب(،  مصاح  اخليج،  ام��ن  اي���ران، 
تعتمد عليها الوايات امتحدة اامريكية 
ي  )ال��س��ع��ودي��ة(  التقليدي  حليفها  م��ع 
ش��راك��ة ق��دم��ة )8 ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن(، 
واآن أص��ب��ح ام��ل��ك س��ل��م��ان ع��ل��ى رأس 
يسبق  م  قاقل  يواجه  بلد  ي  السلطة 
داخلية  وحديات  امنطقة  ي  مثيل  ها 
صعبة على امدى البعيد تفاقمت بسبب 

النفط،  ال��ش��دي��د ي س��ع��ر  ااخ��ف��اض 
ونقل التلفزيون الرمي مرسوما ملكيا 
ب��ب��ق��اء اأم���ر ح��م��د ي منصب وزي��ر 
الداخلية على أن يصبح التالي ي تولي 
العهد  وول��ي  سلمان  املك  بعد  ال��ع��رش 

اأمر مقرن.
للوايات  مقرب  واأم��ر حمد صديق 
امتحدة واقى استحسان الدول الغربية 
لسحقه نشاط تنظيم القاعدة بن عامي 
لقوات  قائدا  كان  و2006 عندما   2003
وزيرا  وال��ده  كان  بينما  السعودية  اأمن 
ولي  ولي  منصب  ي  وتعيينه  للداخلية، 
العهد يعي اإجابة على تساؤات تطرح 
منذ وقت طويل بشأن اخافة لسنوات 

كثرة قادمة.
وسيكون ولي العهد اامر مقرن بن عبد 
العزيز مبدئيا آخر ملك من اجيل ااول 
من ابناء املك امؤسس عبد العزيز، قبل 
ان خلفه حمد بن نايف، وبات اامر 
مقرن ايضا رميا نائبا لرئيس جلس 
الوزراء، وهو منصب يشغله املك نفسه، 
اامر  تعين  املكي  ال��دي��وان  اعلن  كما 
حمد بن سلمان جل املك وزيرا للدفاع 

خلفا لوالده ورئيسا للديوان املكي.
واص��در املك سلمان ع��ددا من ااوام��ر 
اعفاء  خصوصا  تضمنت  ال��ي  املكية 

ال��س��ع��ودي  للعاهل  اخ���اص  ال��س��ك��رت��ر 
مناصبه،  من  التوجري  خالد  ال��راح��ل 
م���ا ي ذل����ك م��ن��ص��ب رئ��ي��س اح���رس 
املكي ومدير الديوان املكي. وعن مد 

العوهلي رئيسا للحرس املكي.
ودعا املك سلمان السعودين اى تقديم 
البيعة لامر حمد بن نايف كولي لولي 
العهد  ولي  اى  البيعة  تقديم  مع  العهد 
اعضاء  ميع  وسيبقى  م��ق��رن.  اام��ر 

جلس الوزراء اآخرين مناصبهم.
وحركت امملكة سريعا لضمان اانتقال 
بشأن  خ��اوف  لتهدئة  للسلطة  السلس 
ي  امملكة  قيادة  ي  ااستقرار  انعدام 

وقت تشهد فيه امنطقة اضطرابات.
ال���س���ع���ودي  ام���ش���ه���د  ي���ب���دو أن  وع���ل���ي���ه 
مليئا  اجديد،  املك  ظل  ي  السياسي 
بالتحديات والصراعات على امستويات 
كافة، لكن يبقى السؤال حول قدرة طاقم 
احكم اجديد ي اإبقاء على سيطرته 
الكاملة على امور الباد حزم كما فعل 
التجربة تقول ان  املك عبد اه؟، لكن 
الديكتاتوريات تكون ي اضعف مراحلها 
قبضتها.  م��ن  التخفيف  ح���اول  عندما 
كما ان استمرار نظام احكم ي التحكم 
ان  مكن  حديدية  بقبضة  الناس  حياة 

يؤدي اى نتائج عكسية.

السعودية تغر تسلسل السلطة 
بدخول الجيل الثالث

فلسطن.. معركة اآفاق امفتوحة على جميع ااحتماات
مع بداية العام اجديد دخلت فلسطن مرحلة جديدة ي صراعها امرير ضد ااحتال اإسرائيلي، 
هذه امرحلة جاءت بعد توقيع الرئيس الفلسطيي حمود عباس على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية، من 
بينها اانضمام للمحكمة اجنائية الدولية بعد رفض جلس اأمن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء 
ااحتال اإسرائيلي لأراضي الفلسطينية بعد ثاثة أعوام. و قرار انضمام السلطة الفلسطينية إى 
حكمة اجنايات الذي اغضب إسرائيل والوايات امتحدة اامريكية وحسب بعض امراقبن، هو 
خطوة مهمة واجابية منح فلسطن الكثر من نقاط القوة، وستمكنها من رفع دعاوى قضائية ضد 

إسرائيل امتهمة بارتكاب جرائم حرب.
لكنها ي الوقت نفسه تنطوي على بعض السلبيات، فقبول فلسطن ببنود ميثاق روما وكما يقول بعض 
اخراء سيحتم عليها أوًا تعديل قوانينها لتنسجم من القانون الدولي، واأهم، التعاون مع احكمة 
ي حال طلبت منها تسليم مسؤولن وقادة فصائل بتهم ارتكاب جرائم حرب، وهو ما قد ينعكس على 
فصائل امقاومة الفلسطينية، كما ان هذا القرار رما سيسهم بتفاقم معاناة الفلسطينين خصوصا 
وان سلطة ااحتال ااسرائيلي ستسعى اى اعتماد قرارات انتقامية ومنها فرض عقوبات اقتصادية 
جديدة على حكومة عباس الي تواجه ضائقة مالية، هذا باإضافة اى القرارات ااخرى الي قد 
الفلسطينية الي حصل على معونات  السلطة  امتحدة اامريكية ي سبيل معاقبة  الوايات  تتبعها 

ردا على مات  قبل  من  م��رارا  امعونات  ه��ذه  وق��د حجبت  دوار.  مليار  بنحو نصف  تقدر  سنوية 
دبلوماسية فلسطينية سابقة ي اأمم امتحدة.

بإنهاء  يطالب  فلسطيي  ق��رار  مشروع  امتحدة  لأمم  التابع  اام��ن  رف��ض جلس  الشأن  ه��ذا  وي 
ااحتال ااسرائيلي ي غضون ثاث سنوات، وحصل مشروع القرار، الذي تقدم به اأردن، على 
تأييد مانية أعضاء من بينهم روسيا وفرنسا والصن، الي تتمتع ميعها بعضوية دائمة ي جلس 
اأمن. وكان من الضروري أن حصل امشروع، الذي صاغه الفلسطينيون، على تأييد تسعة أعضاء 
لضمان مريره ي جلس اأمن، شريطة عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية ي اجلس حق 

النقض “الفيتو”.
ومن الصعوبات ااخرى وكما يقول بعض امراقبن، هو أن إسرائيل ليست عضوًا ي احكمة اجنائية، 
وبالتالي، ا ُيتاح حققي احكمة دخول أراضيها، وا يتحّتم عليها تسليم مسؤوليها للمساءلة، لذا، 
فإن أي قرار تصدره احكمة يتطلب موافقة من جلس اأمن الدولي حت البند السابع حتى يكون 
نافذًا، وهو ما لن يتحقق، وعليه، فإن أقصى ما تستطيع السلطة حقيقه ي هذه احالة، هو تقييد 
تنقات القادة اإسرائيلين امطلوبن للمحكمة، وتوثيق تلك اجرائم دولّيًا، حكم أن هذا النوع من 

اجرائم ا يسقط بالتقادم. 

مشكلة  م��ن  يعاني  البحرين،  مثل  اخليج،  مياه  على  عائم  صغر  بلد  ي 
هذه  حل  على  مساعدتها  امتوقع  من  العام،  دول  من  كثر  مثل  سياسية، 
امشكلة من خال ضخ التجارب الدمقراطية امناسبة ما يفيدها ي صياغة 

نظام حكم يطوي صفحة ااحتكار السياسي وااستئثار بالسلطة والثروة. 
بيد أن الذي حصل أن البحرين، وي ظل استمرار حركة الرفض اجماهري 
لنظام احكم القبلي والديكتاتوري، وسقوط الشهداء ي الشوارع وي أقبية 
مثل  بلد  دخول  اانسان،  الصارخة حقوق  اانتهاكات  واستمرار  السجون، 
بريطانيا على اخط، وتوقيع اتفاقية عسكرية مع النظام احاكم ي امنامة 

على إنشاء قاعدة حرية واسعة امهام واادوار. 
ااتفاقية العسكرية اجديدة م يوقعها وزراء دفاع، إما وزيري اخارجية، 
وهي حد ذاتها ذات دالة خاصة، ثم إنها جاءت على هامش منتدى “حوار 
دولية ي  فيه شخصيات  وتستضيف  سنويًا  احكومة  تنظمه  الذي  امنامة” 

السياسة وااقتصاد لبحث الشأن اأمي ي امنطقة.  
امراقبون يقرأون رسائل عديدة ي هذه ااتفاقية، أهمها:

البالغ 23  التواجد اجديد  تكاليف هذا  امنامة على حّمل  موافقة حكومة 
مليون دوار، وبنسبة )80%( والرحيب الكبر، يكشف اكثر من أي وقت آخر 
احاجة اى التغطية الدولية وحديدًا الريطانية واامريكية لسياسة القمع 

والتنكيل امتبعة ضد امعارضن وعموم الشارع امنتفض. 
هذه الرسالة الشديد اللهجة من بريطانيا اى الداخل البحريي، تعر عن 
السياسات  بوجه  قادتها  امعارضة وصمود وحدي  إصرار  ارتياح من  عدم 
التعسفية للنظام، وا يستبعد امراقبون الربط بن توقيت ااتفاقية مع النتائج 
اهزيلة لانتخابات ااخرة الي سعى اجاحها النظام، ي مقابل النجاح 
املحوظ لاستفتاء الشعي الذي اجرته امعارضة حق تقرير امصر، وكانت 

نسبة امشاركة اكثر بكثر من اانتخابات.
هذه  اى  الريطانية  املكية  البحرية  نشاط  وع��ودة  العسكرية  ااتفاقية 
اجزيرة )امستعمرة القدمة( جاء متناغمًا مع ترديد عبارات اخوف واهلع 
من اركان النظام اخليفي ما يصفونه “التحديات اامنية” ي اشارة واضحة 
ان  البحريي،  وزي��ر اخارجية  ق��ال  امنتدى  ام��ام  له  كلمة  اي��ران، وي  اى 
امشكلة مع ايران ا تنحصر ي امخاوف النووية، إما من استمرار تدخاتها 

ي الشأن الداخلي البحريي.
ما جاء ي كلمة وزير اخارجية الريطاني ي منتدى “حوار امنامة” خاطبًا 
حكام البحرين؛ “أمنكم هو أمننا”، وهذه رسالة واضحة وصرحة للجميع بأن 
بريطانيا لن تكون بعيدة هذه امرة عما جري ي امنطقة، فتحسن امنشآت 
العسكرية ي “ميناء سلمان”، ورسو السفن احربية الريطانية بشكل اكثر 
وعلى مدى فرات طويلة وغرها من ااج��راءات الي تضمنتها ااتفاقية، 
لن تغر من وضع مقر قيادة ااسطول اخامس امركا ي البحرين. بيد 
أن التغطية العسكرية واامنية، اسيما بالنسبة لدولة البحرين، سينتقل اى 

احليف الريطاني.

البحرين..
عودة بريطانيا وهروب 

الديمقراطية
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على الرغم من الدفء احذر ي العاقات 
اامريكية اايرانية عقب انتخاب الرئيس 
حسن روحاني ي عام 2013 وامفاوضات 
ال��ن��زاع  ب��ش��أن  ال��س��ت  ال��ق��وى العامية  م��ع 
ال���دائ���ر م��ن��ذ 12 ع��ام��ا ح���ول ال��رن��ام��ج 
ال���ن���ووي اإي���ران���ي، ا ت���زال اج��م��ه��وري��ة 
ااس���ام���ي���ة ااي���ران���ي���ة خ��ص��م��ا ع��ن��ي��دا 
للوايات امتحدة، فمنذ حو عامن جري 
الدبلوماسين ي طهران مفاوضات  كبار 
م��ع واش��ن��ط��ن - اوا س���را ث��م ع��ان��ي��ة - 
إنهاء اخاف حول برنامج ايران النووي 

امثر للجدل.
النووية  اازم���ة  ح��ل  طريق  أن  يبدو  لكن 
ااي���ران���ي���ة م��ل��يء ب���أش���واك ال��ص��راع��ات 
وااج���ن���دة اخ���اص���ة، ال���ي ت��ت��غ��دى على 
اخ��ط��اب��ات وال��ت��ص��رح��ات واح���ادث���ات 
أو  معاجات  اى  الوصول  دون  امتماهية 
اتفاقات جذرية بن طري اازمة، وهذا 
ق��د ي��ض��ع اح���ل ال��دب��ل��وم��اس��ي ي خطر 
اأمر ي إحدى  ينتهي  بأن  احتمال  ومة 
والعودة  عسكرية  مواجهة  اى  ام��راح��ل، 

اى نقطة الصفر.
تصاعد هجة  ان  احللن  بعض  ي��رى  إذ 
ام���ع���ارك ال��ك��ام��ي��ة ام��س��ت��م��ر ب��ن ط��ري 
ال���ص���راع اأم���ري���ك���ي اإي����ران����ي، يظهر 
ال��ن��واي��ا امبيتة  ذري��ع��ة س��ي��اس��ي��ة إخ��ف��اء 
واحقيقية  حتمية  ال��ش��ب��ه  وال���ره���ان���ات 
اموجود لدى البلدين، وقد اتضح جليا من 

الغموض  سياسة  على  اعتمادهما  خال 
ااس��رات��ي��ج��ي ب��ال��ق��وة ال��ن��اع��م��ة، ال��ي 
وام��راوغ��ات  جسدها دم��وم��ة اج��دل��ي��ة 
الدولتن  بن  اأجندة  وص��راع  السياسية 
امتخاصمتن، لتشكل تلك القضايا حركا 
رئيسا لتصاعد التوترات وااتهامات بن 
ب��ص��ورة  تنعكس  وال���ي  وأم��ري��ك��ا  إي����ران 

مباشرة على سر حل اازمة النووية.
أزم��ة،  ب��وادر  الرغم ما يظهر من  فعلى 
والليونة  احثيثة  التحركات  أضفت  فقد 
طري  ب��ن  امسبوقة  غ��ر  الدبلوماسية 
النزاع وخاصة من لدن اجانب اايراني، 
م��ن��اخ��ا اج��اب��ي��ا ي��ت��ي��ح اح��ت��م��ال ال��ت��وص��ل 
ات���ف���اق ن�����ووي وش���ي���ك، خ��ص��وص��ا بعد 
واي���ران،  امريكا  ب��ن  التارخي  التقارب 
ما أثار آماا حدوث انفراجة ي جدار 
النزاع الطويل اامد، لكن ي الوقت نفسه 
واشنطن  ام��ف��اوض��ون ضغوطا ي  ي��واج��ه 
العقوبات  تشديد  اى  ميل  كونغرس  مع 
مع  اي���ران  وي  اي���ران،  على  ااقتصادية 
اج��ن��اح ام��ت��ش��دد ل��ل��ن��ظ��ام ام���ع���ارض أي 
ت��ن��ازل ح���ول خصيب ال��ي��وران��ي��وم ال��ذي 
ايضا  اجناح  ه��ذا  ويشكك  حقا،  يعتره 
ي النوايا اامريكية، وم تكشف إيران أو 
القوى الست تفاصيل امفاوضات وجنبوا 
اات��ه��ام��ات ام��ت��ب��ادل��ة ب��س��وء ال��ن��واي��ا الي 
شابت اجتماعات كانت قد عقدت من آن 

آخر على مدى العقد امنصرم.

لكن يرى معظم احللن ان النزاع النووي 
مراحله  ختلف  ي  جسد  اجانبن  بن 
وتطوراته السابقة صورة مرسخة من عدم 
الثقة والعداء امتبادل اممزوجة بامناورات 
السياسية واأجندة اجهولة، حيث شكلت 
جل هذه العوامل عقبات كرى أمام تسوية 
ال��س��ن��وات  ي  ال��ن��ووي��ة  للقضية  ت��ارخ��ي��ة 

القليلة اماضية.
بأن  ال��ذك��ر  آن��ف��ة  امعطيات  تشي  وعليه 
النزاع النووي بن ايران وخصومها يتسم 
اجهولة  واأج��ن��دة  السياسية  بامناورات 
السابقة،  وتطوراته  مراحله  ختلف  ي 
بسبب معضلة فقدان الثقة بن ااطراف 
امتخاصمة، لذا ليس من السهل احصول 
الغموض  يشوبه  لنزاع  تسوية سريع  على 
واث��ار خاوف  ومستمر منذ عقد تقريبا 
م���ن ان������داع ح����رب ج���دي���دة ي ال��ش��رق 

اأوسط.
ف��ع��ل��ى ال����رغ����م م����ن ان ام���ش���ه���د م��ه��ّي��أ 
للدبلوماسية من خال امبادرات إايرانية 
ال��ت��ص��اح��ي��ة ب��ش��أن ب��رن��اج��ه��ا ال��ن��ووي 
طهران  م��ع  للتعامل  واشنطن  واس��ت��ع��داد 
ي��ت��وق��ع ح���دوث  ان����ه ا  دب��ل��وم��اس��ي��ا، اا 
ان���ف���راج���ة ك����رى م���ا م ت���ق���رن اأق�����وال 
النووية  اازم���ة  أن  يعي  ب��ااف��ع��ال، م��ا 
الرغماتية  قيد  ستبقى  وكتجربة  كوضع 
والتنازات السياسية اخفية والعلنية بن 

اطراف اازمة.

أمريكا وإيران، بن زئبقية 
امعتدلن وصابة امتشددين

روسيا... عودة اى واجهة ااحداث الدولية بعكاٍز سوري
النظام  جانب  اى  وقوفها  بعد  انداعها،  منذ  السورية  اازم��ة  ي  دورا حوريا  لعبت  الي  روسيا 
نقاط سياسية  اجتاحت سوريا، مسجلة عدة  الي  العربي  الربيع  امام مى  انهياره  ومنع  السوري 
لإطاحة  سعت  الي  امسلحة  للفصائل  والداعم  للمعارضة  امؤيد  خصمها  حساب  على  لصاحها 
بالرئيس اأسد، الوايات امتحدة اامريكية، جد نفسها اليوم، امام ازمة اقتصادية وسياسية كبرة، 
قد بدئت تفرض قيودها العازلة لطموح بوتن ي صنع روسيا العظمى )كند للوايات امتحدة مثلما كان 
ااحاد السوفيي السابق(، بعد احداث ضم شبه جزيرة القرم واازمة اأوكرانية الي اتهمت فيها 
احكومة الروسية بالوقوف وراء دعم اانفصالين، إضافة اى التدخل ي الشأن الداخل أوكرانيا، 
امتحدة  وال��واي��ات  اأورب��ي  ااح��اد  بن  مشركة  ودبلوماسية  اقتصادية  عقوبات  لروسيا  جلب  ما 
اامريكية تسببت خسائر جاوزت قيمتها عشرات امليارات من الدوارات، فيما ساهم هبوط أسعار 
النفط )تعتر روسيا من اكثر مصدري النفط بطاقة جاوزت 10 ماين برميل ي اليوم( بانكماش 

ااقتصاد الروسي وتراجع حاد ي قيمة الروبل.
وي ضوء امشاورات اجارية بن سوريا وروسيا حول عقد لقاء مهيدي تشاوري ي موسكو يهدف 
إى التوافق على عقد مؤمر للحوار بن السورين أنفسهم دون أي تدخل خارجي، تؤكد اجمهورية 
العربية السورية استعدادها للمشاركة ي هذا اللقاء انطاقا من حرصها على تلبية تطلعات السورين 

إجاد خرج هذه اأزمة”.
لذا يرى حللون ان روسيا، الاعب الرئيس ي ماية نظام اأسد، حاول ااستفادة من انتصاراتها 
السابقة )خصوصا ي مسالة استخدام الفيتو منع قرارات ادانة حق النظام السوري، إضافة اى 
إعادة  النظام(،  إسقاط  أمريكية  ضربات  توجيه  ومنع  السورية،  الكيمياوية  اأسلحة  حل  مبادرة 
التوازن السياسي الذي تهاوى ي اأشهر اأخرة مع العقوبات ااقتصادية والسياسية الي وجهت 
اى اليها من قبل الوايات امتحدة اامريكية وااحاد ااوربي، للتأكيد على ان روسيا حاضرة ي 
امشهد الدولي على الرغم من العقوبات امفروضة عليها، فيما يرى اخرون، ان مبادرة روسيا جاءت 
كإجراء تصاحي مع الغرب، من اجل إعادة انعاش احل السياسي لازمة السورية بعد ان عجزت 
احلول العسكرية ي حسم اموقف لصاح طرف على حساب ااخر، سيما وان إطالة زمن اازمة 
يعي ظهور امزيد من احركات اجهادية امتطرفة الي بات خطرها يشمل مصاح اجميع، ما فيها 
الدول الغربية، ومهما كانت ااحتماات الي دعت احكومة الروسية لتبي امفاوضات بن طري 
النزاع ي سوريا، فان اامر اأكثر أهمية هو )والذي سيتضح ي وقت احق من امفاوضات ي حال 
انعقادها( مدى الدعم والقبول الدولي الذي ستحظى به امفاوضات ي حال ترتبت عليه أي نتائج او 

مقرحات عملية على اأرض؟. 

قدم حّررو )شبكة النبأ امعلوماتية( رؤية مستقبلية لأحداث، وفق توقعات 
تعر عن وجهات نظرهم )اهم ااحداث ي بعض دول الشرق ااوسط( وا 
تعر بالضرورة عن وجهة نظر )مؤسسة النبأ للثقافة وااع��ام( او )شبكة 

النبأ امعلوماتية(:
1. تركيا: التوقع باستمرار احركات ااحتجاجية امناوئة لسياسية الرئيس 
واخصومة  كولن(  )ان��ص��ار  امعارضة  ض��رب  )اردوغ���ان( خصوص  الركي 
الوسائل  التضييق على  تزداد حرب  فيما  امعارضة،  العلمانية  ااح��زاب  مع 

ااعامية واحريات العامة.
2. البحرين: تنوعت التوقعات بن امكانية عودة احوار بن امعارضة والنظام 
ااحتجاجية،  واحركات  العنف  اعمال  تنامي  وبن  امريكية(  برعاية  )رما 
بعد ان رفع النظام البحريي وترة التصعيد اامي وااعتقاات والقمع ضد 

امعارضة ورموزها.
3. السعودية: قد تشهد امملكة صراعا )رما خفيا( حول احكم بن اامراء 
والعوائل املكية بعد وفاة املك عبد اه، سيما الطاحن منهم، امام طبيعة 
العاقات مع دول اج��وار، فمخاوفهم قد تتنامى على حو مضطرد بسبب 

تاحق التطورات على اكثر من صعيد اسيما اامي والسياسي.
والتفجرات  اهجمات  م��ن  ام��زي��د  اليمن  تشهد  أن  امتوقع  م��ن  اليمن:   .4
معاقلهم،  جاه  احوثين  تقدم  على  القاعدة  لتنظيم  فعل  كرد  اانتحارية، 

وسط عجز حكومي واضح ي تقديم حلول سياسية وامنية واضحة.
اامنية  القوات  تقدم  بعد  العراق حسنا طفيفا  امنيا قد يشهد  العراق:   .5
امدعومة بامتطوعن، استعداد معركة اموصل الي ستكون الفيصل ي كسر 
تواجد تنظيم ما يعرف )الدولة ااسامية/ داعش( الي قد جري مع بداية 

الربيع.
اانتكاسات  من  امزيد  ال��ع��راق  يشهد  فقد  ااق��ت��ص��ادي،  امستوى  على  ام��ا 
اسعار  تدني  اى  اض��اف��ة  ااره���اب،  على  اح��رب  تكلفة  بفعل  ااقتصادية 
النفط، وقد مر مرحلة انكماش واضحة )خال العام احالي( لاقتصاد 

العراقي.
للعقوبات  نتيجة  ايران  معاناة  ااقتصادي ستستمر  امستوى  ايران: على   .6
الغربية امفروضة عليها منذ سنن، والي من امرجح ان تزيد بفعل ضغط 
اجمهورين ي الوايات امتحدة اامريكية لدفعها حو ااتفاق النووي، اامر 

الذي سيؤدي اى تباطء النمو ااقتصادي اايراني بصورة عامة.
النووية  امفاوضات  خلفية  )على  اي��ران  تشهد  ان  امتوقع  فمن  سياسيا  ام��ا 
خارجيا، واحريات العامة داخليا( امزيد من الصراع الداخلي بن احافظن 
)ام��رش��د ااع��ل��ى( وااص��اح��ي��ن )ح��س��ن روح��ان��ي( ح��ول تقاسم السلطة 

والصاحيات.
على  العسكرية  مكاسبة  على  واح��ف��اظ  النظام  تفوق  استمرار  س��وري��ا:   .7
حساب الفصائل امقاتلة ااخرى، مع بقاء امعادلة السياسية على حاها، ي 
ظل الدعم امتواصل للطرفن )النظام وامسلحن( من قبل حلفائهم ااقليمين 

والدولين.

توقعات محرري )امختار( 
مستقبل الشرق اأوسط

كمال عبيد
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إرهاب

ي���ؤك���د ام���ت���اب���ع���ون واخ�������راء ي ش��أن 
اجماعات اارهابية، وجود مناطق فراغ 
نفسية اى جانب بعض الندوب واجروح 
بسبب ح���اات ال��ق��م��ع وااض��ط��ه��اد ي 
التعذيب،  وغ��رف  وامعتقات  السجون 
كانت السبب ي استقطاب ماعات بل 
واشخاص بافكار متطرفة، لعديد هؤاء 
جدوا  م  الذين  وامتضررين  الضحايا 
مكانًا هم ي جتمعاتهم سوى اانضمام 
كبرة  مسلحة مسميات  اى ماعات 
من  وتنقلهم  الشهرة  ع��ام  اى  تنقلهم 
ال��ن��ك��رة واج��ه��ول��ي��ة، اى حيث  ح��ال��ة 
أهمية  ااش��خ��اص  اكثر  أنهم  يتوهمون 

ي العام. 
وكل يوم حدثنا ااخبار عن حالة جديدة 
الطائفية وهي  الفتنة  ع��وارض هذه  من 
اضحوكة  وجعلهم  بامسلمن  تعصف 
الذين  اان��ت��ح��اري��ن  فبعد  ال��ع��ام.  ام���ام 
تسربوا من الدول العربية، ي مقدمتها 
ليس  ذوات��ه��م  وج���دوا  ال��ذي��ن  السعودية، 
عام الدنيا، إما ي العام اآخر. ظهرت 
علينا تقليعة جديدة حت عنوان “جهاد 
وظهور  والتأكيد  النفي  وب��ن  ال��ن��ك��اح”، 
اأدلة وغر ذلك، تبقى امشكلة ااساس 
ليس ي وجود عدد من النسوة والفتيات 
ي س��وري��ا ب��ن اج��م��اع��ات ااره��اب��ي��ة، 
إما ي احيط اآسن الذي كّن يعيشن 

ذلك،  على  أدل  وليس  بادهن.  ي  فيه 
بنظام  ااط��اح��ة  بعد  تبن  حيث  تونس؛ 
السابق، وجود مواخر وأماكن ممارسة 
يعرف  وم��ن��ظ��م،  علي  بشكل  ال��رذي��ل��ة 
ب��ه��ا اج��ت��م��ع وي��غ��ّض ال��ق��ان��ون ال��ط��رف 
وامؤسفة  اجديدة  اح��اات  ومن  عنها. 
ل��ل��س��ق��وط ام��ري��ع ي ه���ذه ام��ك��ائ��د، ما 
ن��ش��رت��ه وس���ائ���ل ااع�����ام م���ؤخ���رًا عن 
اجماعات  ص��وب  ان��دف��ع  هندي  مسلم 
اارهابية للقتال ي العراق، على أمل ان 
يكون “جاهدًا” ويكتب امه ي مقدمة 
ااخبار العامية، فوجد نفسه امام مهمة 
ي  “اج��اه��دي��ن”...!  مراحيض  تنظيف 
ال��ن��ظ��ر ع��ن تفاصيل  وب��غ��ض  ال���ع���راق. 
وك��ي��ف م  ال��ش��اب الصغر،  قصة ه��ذا 
التعامل  اه��ن��د، وط��ري��ق��ة   ج��ن��ي��ده ي 
معه، وكيف خّلى عنه اصحابه وجا من 
أهله،  يعود اى  ان  قبل  بأعجوبة  اموت 
فان اصل القضية حاجة اى كثر من 
وليس فقط  معاجتها،  والتوقف  التأّمل 

التفكر ي اإبادة ورد العنف بالعنف. 
إن وج���ود اخ��ل��ي��ط غ��ر ام��ت��ج��ان��س من 
ااش��خ��اص ي مكان واح��د وح��ت راية 
“الدولة ااسامية ي  واسم واحد وهو 
العراق والشام”، يفسر الفرح واابتهاج 
ال���ذي يبديه ال��ش��اب ااف��غ��ان��ي واآخ��ر 
التونسي  او  امغربي  وغ���ره  ال��س��ع��ودي 

باد  من  القادمن  الشباب  جانب  اى 
الغرب. فهؤاء يعدون انهم حققوا منتهى 
احامهم وطموحاتهم بالعيش ي “دولة” 
يعيشون ي ظلها،  ك��ان  ال��ي  تلك  غ��ر 
مهما كانت الظروف مناسبة هم هناك، 

انها دولة من نوع خاص...!
ل��دى  النفسي  وال��ب��ن��اء  ام��ش��اع��ر  وه���ذه 
ه����ؤاء ه��و ال����ذي ي��ك��ش��ف س��ب��ب تأكيد 
ام��س��ؤول��ن اام��رك��ان على أن اح��رب 
ضد “داعش” رما تستمر لسنوات، ان 
مكن  ا  داع���ش  عناصر  حمله  ال���ذي 
احربية  والطائرات  بالرصاص  إبادته 
وغ��ره��ا م��ن وس��ائ��ل ال��ق��وة، ف��اذا كانت 
النبتة السامة ماثلة امامنا، فان جذورها 
منها،  اجتزينا  كلما  اارض،  ي  عميقة 
اخضّرت من جديد وقدمت نباتًا سامًا 

جديدًا. 
من هنا؛ تبدو امسؤولية كبرة وخطرة 
للغاية، اذا ما أريد فعًا مواجهة ظاهرة 
التطرف واارهاب الطائفي بشكل نهائي 
من  ااسامية  والشعوب  اأمة  وخلص 
هذا الوباء والفتنة العمياء الي ضربت 
طوقًا حكمًا على الوعي والبصرة لدى 
العام  ي  امسلمن  من  واسعة  شرحة 
كله، حيث اقتنع البعض أن ا خرج من 
الضياع واازمات اموجودة إا باستخدام 

العنف والتكفر.

فقدان الوعي والبصرة ومكائد 
اارهاب الطائفي

نساء داعش... قوة ناعمة بعقيدة متطرفة
ابتكر تنظيم ما يعرف )الدولة اإسامية/ داعش( الكثر من ااساليب اجديد، كمنظمة جهادية 
تتبنى الفكر امتطرف وتنفذه بوسائل العنف وبث الرعب والرهيب، وكان استخدام النساء كساح 
مزدوج )بن جنيد النساء للعمل ضمن صفوف داعش وسي النساء وسوقهن كإماء وجواري لعناصر 
الرغيب إغراء  النساء ي  امقاتلن عن طريق استخدام  امزيد من  أثر واضح ي كسب  التنظيم( 
امتطرفن ي اانظام اى صفوف داعش، كما كان هناك اعتماد كبر على النساء الغربيات ومدى 
معرفتهن للغات اأجنبية، فضا عن استخدامهن مواقع التواصل ااجتماعي ومواقع اانرنت اأخرى، 
ي جنيد العشرات من النساء والرجال القاطنن ي الدول الغربية، من خال شبكات جهادية سرية 
والعراق،  سوريا  ي  تطبيقها  التنظيم  يزعم  الي  اإسامية  للخافة  والتجنيد  التبشر  رست  ما 
واسفرت هذه اح��اوات عن انضمام اااف من اكثر من 50 جنسية )غر العربية( للمشاركة ي 

القتال مع تنظيم داعش.
وتناولت صحيفة )الفاينانشال تامز( الريطانية احديث عن مئات النساء امسلمات من دول غربية 
الناعمة”  “القوة  تلك  اآن  يشكلن  من  وهن  الدولة،  تنظيم  مسلحي  من  للزواج  سوريا  إى  توجهن 
للتنظيم، واستخدم التنظيم وسائل التواصل ااجتماعي من أجل جذب متعاطفن وبناء صورة للتنظيم 
على أنه إحياء لنظام العدل اإسامي، منهن، أم معاوية الي ترسل تغريداتها عر موقع التواصل 

دولة  عاصمة  الرقة،  إى  حديثا  وصلت  بريطانية،  أنها  ترجح  إجليزية  بلغة  “توير”  ااجتماعي 
إنها  تقول  أكتوبر/تشرين اأول  الثامن من  تغريدة ي  التنظيم، وقد أرسلت  أنشأها  اخافة الي 
أخرا وصلت إى “دار اإسام”، بالرغم من الغارات اأمريكية، وتقول إنها تشعر أنها م تعش يوما 
ي الغرب، وتشر إى أنها حاطة بعدد كبر من اأوروبين والريطانين، هؤاء النساء ومهورهن 
من امعجبات ي الغرب يشكلن ما تطلق عليه )ساشا هافليسك( مديرة مركز احوار ااسراتيجي 
ومركزه لندن وصف “ثقافة جهادية فئوية” تساهم اإنرنت ي خلقها، وترى أن جنيد هؤاء النساء 
مفيد لتنظيم الدولة، أنه يظهر أن النساء ي الغرب اخرن مط احياة هذا وفضلنه على احرية 

الي يتمتعن بها ي الغرب.
وحاول تنظيم داعش شرعنه عملة اجهادي وكل ما يرتبط به من اعمال جنسية تستخدم فيه النساء 
التنظيم،  النساء من امدن وامناطق الي يسيطر عليها  كوسيلة إغراء الرجال امقاتلن عر سي 
وعمليات ااغتصاب اجماعي، وما بات يعرف أيضا ب�)جهاد النكاح(، كما شكل كتائب خاصة من 
النساء إجبار الفتيات على نظام داعش ااجتماعي اخاص، إضافة اى مراقبة حركاتهن وانزال 
العقوبة حق امخالفات، وقد ازداد خطر انضمام النساء الغربيات اى صفوف التنظيم ي اآونة 

اأخرة. 

اارهابية،  اجماعات  لعمل  وامراقبن  اخ��راء  يبحثها  أسباب  هنالك 
أهمها ردود الفعل، حيث يعد الكثر من رجال الدين وخطباء اجوامع، أن 
العمليات اارهابية إما تأتي على شكل رد فعل على اعمال استفزازية، 
ما يعي إعطاء احق والشرعية بشكل غر مباشر هكذا عمليات، بل 
مشهد  آخر  وي  النفس  عن  الدفاع  بدعوى  اانتحارية،  للعمليات  حتى 
الباكستانية  اهور  مدينة  شهدته  ما  اانسانية،  له  تتعرض  مريع  دموي 
عندما اقتحم مسلحون وانتحاريون مدرسة لاطفال، واعلنوا احتجازهم 
حوالي )500( تلميذ ومدرس، وحسب شهود عيان، فان اارهابين فتحوا 
فكان  الصفوف  داخ��ل  التاميذ  ص��وب  عشوائي  بشكل  اسلحتهم  ن��ران 
ااطفال ومعلموهم يسقطون صرعى بشكل رهيب، قبل ان ينهي اجيش 

الباكستاني عملية ااحتجاز وحصول اجزرة امروعة.
نفس احالة نشهدها مرارة ي  العراق، فاارهابيون حيكون القصص 
اانسانية، واكثرها ختلقة، عن اعمال اضطهاد وقمع وتعذيب للمدنين 
جوي  قصف  لعمليات  يتعرضون  عندما  ومساكنهم،  قراهم  ي  اآمنن 
لذا  للقتلى.  الثأر  أو  “النصرة”  يستوجب  ما  واعتقاات،  مداهمات  او 
تصم  الوقت  نفس  وامساندة، ي  للتضامن  تأتي  التكفرية  الفتاوى  فان 
اآذان وتغمض العيون، عن طبيعة العمليات اارهابية وما تسفر عنه من 
ضحايا ي صفوف ااطفال والنساء، فضًا عن سقم الرأي القائل بدعم 

العمليات اارهابية هذا الدليل فقط. 
واذا كان بعض رجال الدين السّنة يتحدثون عن “السلف الصاح” وأنهم 
ان  إا  عليهم  فما  وآل��ه،  عليه  اه  رس��ول اه، صلى  نهج  على  يسرون 
لذا جد ماحة  الشريفة.  النبوية  للسرة  مطالعتهم  النظر ي  يعيدوا 
اامام الراحل السيد حمد الشرازي – قدس سره- يولي اهتمامًا كبرًا 
لعلماء الدين ي عملية تكريس ثقافة السلم والاعنف، بناًء على أنه “اذا 

فسد العامم فسد العام”.
عن  وسلوك”،  منهج  “الاعنف  كتابه  يرويها ماحته ي  قصة  لناحظ 
ابو احسن ااصفهاني، عندما  امرجع الديي اأعلى ي زمانه، السيد 
هجاه أحد الشعراء بأبيات من الشعر تتضمن ااستهزاء واانتقاص من 
الكبر ي علمه وأخاقه. وعندما حّل امساء، طرق السيد  هذا امرجع 
ان  منه  الدخول طلب  وبعد  الشاعر،  ذلك  باب  ااصفهاني،  ابو احسن 
يقرأ عليه ابيات من تلك القصيدة، رفض ي البداية، إا ان السيد أصر 
عليه، فقرأها عليه، وبعد اانتهاء وقبل ان خرج السيد من داره، أعطاه 
مظروفًا فيه مقدارًا من امال، م يكن مكافأة لإساءة، إما وسيلة للكسب 

وتغير مط التفكر وامنهج وهو ما حصل فعًا مع ذلك الشاعر. 
من  السّنة  الدين  رج��ال  على  وعظيمة  تارخية  امسؤولية  تبدو  هنا،  من 
اكادمين وخطباء جوامع وغرهم ي اخاذ اموقف احاسم والسريع من 
ااعمال اارهابية الي مزق أواصر اجتمع ااسامي وتدفع باامة اى 

امزيد من الدماء والدمار.

سكاكن الذبح ما زالت 
تشحذها فتاوى التكفر
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ما حدث ي فرنسا من استهداف ارهابي 
قتلى  ب��ن  ال��ع��ش��رات  حياة  اودى  منظم، 
وج����رح����ى، ش��ك��ل ص���دم���ة غ���ر م��ت��وق��ع��ة 
بالنسبة للرأي العام ااوربي والعامي، واثار 
منفذي هجوم  حول  التساؤات  من  ملة 
صحيفة “ شارلي ايبدو” )ااخوين شريف 
وسعيد كواشي(، وهجوم “متجر ااطعمة 
م  وكيف  كوليبالي(،  )ام��ي��دي  اليهودية” 
الفرنسية  العاصمة  ي  هجومهم  تنسيق 
باريس، رغم اختاف واء امهامن بن 
تنظيم القاعدة فرع اليمن وتنظيم )الدولة 
ااس��ام��ي��ة/ داع�����ش(، خ��ص��وص��ا ان ما 
صرح به امتطرفون )ااشقاء كواشي( قبل 
مقتلهم لوسائل اعام فرنسية، بأنهم قد 
باليمن  الساح  على مل  تدريبات  تلقوا 
اليمي  اام��ري��ك��ي  ي��د  ع��ل��ى   2011 ع���ام 
ي  ام��ع��روف  القيادي  “العولقي”،  ااص��ل 
اامريكان  قتلة  وال���ذي  ال��ق��اع��دة،  تنظيم 
ب��ط��ائ��رة م���ن دون ط��ي��ار ي وق���ت اح��ق 
م��ن نفس ال��ع��ام  وال��ت��س��اؤات ال��ي مكن 

طرحها هنا هي:
ي  التنظيمان  اتفق  كيف  ااول:  التساؤل 
اورب��ا واختلفا ي الشرق ااوس��ط؟. على 
الفرضية الي اش��ارت اى ان امهامن 
يتبعون تنظيمن ختلفن، بل ومتصارعن 
فرقتهما  ان  ب��ع��د  ااوس�����ط،  ال��ش��رق  ي 
وداع��ش(،  )القاعدة  وهما  اح��داث سوريا 

امشرك  اهجوم  تنسيق  داات  هي  فما 
ي باريس؟

ال��ت��س��اؤل ال��ث��ان��ي: اي���ن اخ��ت��ف��ت ااج��ه��زة 
وهو  الفرنسية؟.  وااستخبارات  اامنية 
امر حر للغاية، فتخفيف احراسة عن 
الصحيفة امستهدفة م قبل فرة قصرة 
من تنفيذ اهجوم، كما ان التحذير بهجوم 
به من  ااب��اغ  وشيك على فرنسا قد م 
ااجهزة  اى  اجزائرية  امخابرات  قبل 
وسط  ه��ذا  كل  وياتي  الفرنسية،  اامنية 
)مانويل  الفرنسي  ال����وزراء  رئيس  اق���رار 
ااستخبارات  ي  “ثغرات”  بوجود  فالس( 
م��ذك��را ب��ان “م��ئ��ات ااش��خ��اص ي��غ��ادرون 
“يتدربون على  والعراق” حيث  اى سوريا 

اارهاب”.
الوايات  تتفاعل  ماذا م  الثالث:  التساؤل 
امتحدة اامريكية مع احدث؟. ي اضخم 
مسرة فرنسية منذ عام 1944، وحضرها 
50 زعيم من ختلف دول العام، لتائبن 
الغياب  كان  فرنسا،  ااره��اب ي  ضحايا 
مثل  م  )ح��ي��ث  للنظر  ملفتا  اام��ري��ك��ي 
الوايات امتحدة سوى السفرة اامريكية 
لدى فرنسا جن هارتلي(، وكتبت مذيعة 
ف���وك���س ن���ي���وز )ج���ري���ت���ا ف����ان س���وس���رن( 
تغريدة قالت فيها “هذا حرج حقا، أين 
ي��ذه��ب؟”، فيما  م��اذا م  أوب��ام��ا؟  الرئيس 
السابق  الرئيس  جينجريتش(  )ن��وت  قال 

جلس النواب اأمريكي الذي سعى للفوز 
انتخابات  ي  اجمهوري  احزب  برشيح 
الرئاسة لعام 2012 “من احزن ان يظهر 
باريس  ي  تضامنا  العام  زعماء  من   50
ل��ك��ن ال��رئ��ي��س أوب��ام��ا ي��رف��ض ام��ش��ارك��ة، 
اجن مستمر”. التساؤل الرابع: هل هناك 
التخطيط  ي  ش���ارك���ت  اخ����رى  اط�����راف 
اع���ت���داء ب���اري���س؟ وم�������اذا؟. ي����رى بعض 
والغموض  التعقيد  ان  واحللن،  امتابعن 
ال��ذي اح��اط خيوط ااع��ت��داء ااخ��ر ي 
على  تنفيذه  يقتصر  ان  مكن  ا  باريس، 
التنظيمات  م��ع  امتعاطفن  م��ن  جموعة 
ال���ي خفيها  ال��رس��ائ��ل  وان  ااره��اب��ي��ة، 
اك���ر م��ن ان توصف  اه��ج��وم ي ط��ي��ات��ه 
وان  انتقامية، سيما  او  فردية  باعتداءات 
اخ����اف ااورب������ي- ااورب������ي، واخ���اف 
ااورب�����ي- اام��ري��ك��ي، ح���ول ال��ع��دي��د من 
ال��ق��ض��اي��ا وام��ل��ف��ات ي اف��ري��ق��ي��ا واس��ي��ا 
والشرق ااوسط، قد تؤدي اى صراعات 
ت��ت��م ب��ط��رق م��ش��اب��ه��ة أح�����داث ب��اري��س، 
فاخافات الغر معلنة قد تعي صراعات 
غر معلنة ايضا، مارس فيه مراكز القوى 
امختلفة والوكاات ااستخبارية وماعات 
الضغط دورا حوريا وخفيا، ورما جدر 
ااشارة اى دور فرنسا ااخر ي مال 
افريقيا، وتدخلها ي بؤر الصراع ي ليبيا 

ومالي وغرها.	

“شارلي ايبدو”...
تساؤات ي العمق؟

ماذا بعد شارلي ايبدو.. انتكاسات أمنية أم صراعات سياسية؟
ما حصل ي 11  اإرهابي منظار  العمل  الفرنسيون إى هذا  ينظر  ايبدو؟، هل  بعد شارلي  ماذا 
سبتمر اامريكية أم سيكون منطلقا لنشر ظاهرة فوبيا ااسام اسيما بعد انتشاره امضطرد ي 
الفرنسية؟، وهل  للحكومة  ان هذه احادثة رسالة سياسية موجهة  أم  وفرنسا خاصة،  أوربا عامة 
ستشهد مناطق فرنسية مثل هذه اأحداث، وكيف ستتعامل اإدارة الفرنسية مع مثل هذا اأخطاء 
السياسية اامنية امكلفة؟، ميع هذه التساؤات وغرها تشكل ضغطا كبرا داخل امعرك السياسي 

الفرنسي حاليا بشأن التعامل مع قضية اإرهاب احلي.
إذ يرى بعض احللن أن حادثة شارلي ايبدو شكلت انعطافات امنية خطرة أظهرت نوعا من هشاشة 
النظام اامي الفرنسي ي التنسيق مكافحة اإرهاب امتطرف الذي يصفه هؤاء احللن انه صانع 
السم يذوقه ي أشار اى بعض اممارسات من لدن السلطات الفرنسية الي تذكي التطرف واارهاب 

حليا ودوليا.
وحسب مصادر اعامية أوقع هذا اهجوم برشاش وقاذفة صواريخ شنه ما ا يقل عن ثاثة مسلحن 
ملثمن على مقر صحيفة شارلي ايبدو 12 قتيا بينهم شرطيان، بااضافة اى 11 جرحا، ي عملية 

غر مسبوقة ضد وسيلة اعام ي فرنسا.
وبن القتلى أشهر رسامي الكاريكاتور ي اأسبوعية الساخرة هم شارب وكابو وولينسكي وتينوس، 

كما ُعد هذا ااعتداء اأكثر دموية ي فرنسا منذ 40 عاما على ااقل.
وذكرت امصادر ذاتها أن الفرنسي شريف كواشي )32 عاما( اماحق مع شقيقه سعيد )34 عاما( 
ي إطار التحقيق حول اهجوم ااخر، يعد جهاديا معروفا لدى أجهزة مكافحة اإرهاب الفرنسية، 

وخصوصا أنه أدين للمرة اأوى العام 2008 مشاركته ي شبكة كانت ترسل مقاتلن إى العراق.
الفرنسية.  اجنسية  وهو حمل  باريس  1982 ي  الثاني/نوفمر  تشرين   28 كواشي ي  ولد  حيث 
لقبه “أبو حسن” وانتمى إى شبكة يتزعمها “أمر” هو فريد بنيتو كانت مهمتها إرسال إى العراق 
لانضمام إى فرع القاعدة ي هذا البلد والذي كان يومها بزعامة أبو مصعب الزرقاوي. اعتقل قبيل 

توجهه إى سوريا ثم إى العراق.
وا  التنفيذ،  وق��ف  مع  18 شهرا  منها  سنوات  ث��اث  بالسجن  وحكم   2008 ع��ام  أب��و حسن  وحوكم 
يغيب عن انظارنا ابو بكر البغدادي الذي اطلق سراحه على يد القوات اامريكية وهو اان من عتاة 

اجرمن الذين يهددون اأمن الدولي.
وتظهر سلسلة ااحداث والتطورات اامنية امتفرقة ي فرنسا عدم جدية الغرب ي مواجهة اارهاب 
قيادة ملفها  امتبعة ي  السكة  إذا واصلت نفس  ان فرنسا  لذا جمع أغلب احللن  اراضيها  داخل 

اامي فا تنتظر ان تصل قاطرتها إى آخر حطة بسام.

اعلن تنظيم “القاعدة” ي جزيرة العراب، مسؤوليته امباشر عن اهجوم 
على صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة، واماها “غزوة فرنسا 
امباركة” الي جاءت “ثأرا لنبينا”، على حد قول “نصر بن علي اأنسي” 
الناطق باسم التنظيم، ليحسم اجدل القائم حول اجهة الي تقف خلف 
اهجوم بعد ان تضاربت ااقوال بن القاعدة وتنظيم )الدولة ااسامية/ 
اموقف ي وقت تصاعدت فيه موجة ااستياء بن  داع��ش(، وج��اء هذا 
امسلمن مع صدور العدد اجديد من الصحيفة الساخرة “شارلي ايبدو”، 
والذي تضمن رسوما مسيئة للرسول حمد )ص(، وطبع منها 3 ماين 

نسخة.
بامقابل، امتنعت وسائل اعام وصحف عامية اوربية وغربية عن اخوض 
مباشرة،  ب��ص��ورة  ام��س��يء  ال��رس��م  نشر  او  ااخ���ر  ال��ع��دد  تفاصيل  ي 
اضافة  الدماركية،  بوسن  ياندز  وصحيفة  تلغراف  الديلي  كصحيفة 
وتركيا  واسراليا  روسيا  ي  امنتشرة  الصحف  من  العديد  امتناع  اى 
وغرها، منعا خلق امزيد من ااجواء امتوترة، اامر امستغرب، ايضا، 
ما قامت به السلطات اامنية الفرنسية، وبعد حادثة الصحيفة الساخرة، 
تهمة  “ديودونيه”،  مباا(،  )مباا  الفكاهي  الرنامج  صاحب  اعتقال  هو 
“مجيد اإره��اب”، بعد ان علق بسخرية حول ااحداث اجارية بالقول 
“أشعر أني شارلي كوليبالي”، خالطا بن الصحيفة واسم اجهادي الذي 

نفذ ااعتداء الثاني الذي م ي باريس.
وقد تناولت الصحفية اأمانية “برغيت كاسر” ي مقال طويل، العاقة 
بن امسلمن وغرهم، ي فرنسا بعد احداث شارلي ايبدو بالقول “اأمر 
يتعلق اآن وي اأسابيع القادمة ما هو أكثر بكثر من حرية الصحافة 
يتمكنون  سوف  الفرنسيون  كان  إذا  عما  بالسؤال  أيضا  سيتعلق  )حيث 
من  نسمة  ماين  مسة  حو  عددهم  البالغ  فرنسا  مسلمي  مع  سوية 
العمل يًدا بيد على مواجهة اجهادوية ي بلدهم(، أو إذا كان سوف يتم 
حويل امسلمن ودينهم مرة أخرى ي نهاية امطاف إى كبش فداء، وإذا 
كان سوف يتم )ي حالة الشبهة( وضعهم مرة أخرى حت اشتباه عام، 
يبتسمون  وا حتى  إيبدو م جعل اجميع يضحكون،  “شارلي  واضافت 
ي بعض اأحيان، ولكن حسب مفهوم الدمقراطية الغربي ا مكن وا 

جوز أن يتم تقبل الرقابة.
التأكيدات الي جاءت على لسان كبار امسؤولن ااوربين، )امثال  ومع 
اامانية  وامستشارة  الفرنسية،  احكومة  ورئ��ي��س  الفرنسي   الرئيس 
والرئيس ااماني( الي اشارت بان حرب اوربا ليست ضد ااسام واما 
ضد اارهاب وااسام امتطرف، اا ان اخلط بن ااستمرار ي ااساءة 
وتصعيد ام��واق��ف ض��د ااس���ام م��ن دون مييز وب��ن ح��ارب��ة ااره��اب 
الضبابية،  بالكثر من  ااورب��ي  امشهد  احاط  امسلمن،  وامتطرفن من 
ي حن ان اجميع حتاج اى بوصلة حدد اجاه احكمة وباأخص ي 

فرنسا.    

هل فقدت فرنسا بوصلة 
الحكمة ي شارلي ايبدو؟
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إدارة اأزمات

أحد اأخوة الظرفاء، شّبه حالة التوّثب 
ل��ل��ت��غ��ي��ر م����ن ح�����ال اى آخ�����ر أح��س��ن 
وأف���ض���ل، ي ال��ط��ائ��ر ال����ذي ح��ي��ط به 
كوة صغرة  له  تنفتح  فجأة  ثم  الظام، 
ف��ورًا سيتوجه  فانه  الفسيح،  العام  اى 
اليها على أمل اخروج من حالة الظلمة 
او   – تعيش  ال��ي  الشعوب  ,ه��ك��ذا ح��ال 
عاشت- ي ظل ظروف الكبت واحرمان 
وااض��ط��ه��اد، وه���ذا م��ا ي��ن��اق��ش��ه ب��دّق��ة 
السيد حمد  ال��راح��ل  اام���ام  م��اح��ة 
كتابه  س����ره- ي  ق���دس   – ال���ش���رازي 
القوة  من  ااسامية  امعنويات  “حويل 
يندر  م��ا  اى  يشر  حيث  ال��ف��ع��ل”،  اى 
وامفكرين،  الباحثن  م��ن  اليه  اإش���ارة 
السياسي.  التغير  بعد  ما  مرحلة  وهي 
ي��ؤش��ر م��اح��ت��ه اى وج����ود “م��ش��اك��ل 
تواجه النهضة... فان النهضات الشعبية 
مهما كانت أسبابها؛ من دينية او وطنية 
تأتي  وأن  ابد  او غرها،  اقتصادية  او 
مفاهيم جديدة قد ا يألفها الشعب ي 

الزمان السابق”.
,يؤكد ماحته على عدم انسجام الناس 
الي  بالسرعة  اجديدة  التطبيقات  مع 
التغير واحكم اجديد،  يتصورها أهل 
أمرين  يقول ماحته- أحد   – وح��دث 
ا ثالث هما: إما نهاية الثورة واانتفاضة 
أنفسهم،  ال��ن��اس  ي��د  على  اج��م��اه��ري��ة 

وإم���ا ظ��ه��ور دي��ك��ت��ات��وري��ة ج��دي��دة، رم��ا 
بدكتاتورية  حتى  او  دمقراطي،  ب��رداء 
ااساليب  نفس  م��ارس  مطلقة،  أخ��رى 
القدمة الي ثار الناس ضدها وقدموا 
وامصابن،  الشهداء  سقوطها  اج��ل  من 
ث��م ن��راه��م ي��ق��دم��ون ق��واف��ل ج��دي��دة من 

الشهداء واخسائر.
ذل��ك...؟! ماحة اامام  فما السبب ي 
ط��ام��ا يسقط  ي��ؤش��ر اى خلل  ال��راح��ل 
معظم  ي  السياسي  التغير  ق��ادة   فيه 
ب��ادن��ا، وه��و اف��ت��ق��اره��م إج��اب��ات على 
قضايا  عن  عديدة  واستفهامات  أسئلة 
والسياسة  وال��دي��ن  وااق��ت��ص��اد  اجتمع 
وغ���ره���ا، م���ا ت��ش��ك��ل – ب��ال��ض��رورة- 
ي  امعتمدة  اجديدة  الفكرية  امنظومة 
ام��رح��ل��ة ال��ق��ادم��ة، وه���ذا اخ��ل��ل منشأه 
ب��ال��درج��ة ااوى م��ن ح��ال��ة اان��ف��ص��ام 
بن القاعدة والقيادة، او بن اجماهر 
ملة  وم��ن  وامثقفة.  ال��واع��ي��ة  والنخبة 
نبوءاته الثورية والسياسية الرائدة، يقول 
أناس  الشعب  اى  انضم  “إذا  ماحته: 
الناهضن  ض��د  ينصرونه  اخ���ارج  م��ن 
احكام، كان سقوط أحد اأمرين أقرب، 
كما انه إذا انضم اى الناهضن استعمار 
اقرب،  أيضا  السقوط  كان  اخ��ارج  من 
الناهضن  اى  اخ���ارج  انضم  إذا  لكن 
انضم  إذا  أما  أش��د،  الديكتاتورية  كانت 

اخارج اى الشعب كان سقوط النهضة 
أقرب”. وعندما يعد “ثورة التبغ” ناجحة، 
يعزو جاحها اى  قدس س��ره-   – فانه 
الثورة، وهي قطع  دّق��ة اه��دف من وراء 
أي����دي ال��ري��ط��ان��ي��ن م���ن رق����اب ال��ن��اس 
وا  اليهم،  الكرامة  وإع���ادة  وام��زارع��ن 
غر، وهذا ما حقق مئة بامئة، وم يعد 
بكرامة  امساس  يتجرأون  الريطانيون 
اجتمع اايراني منذ ذلك الوقت، حتى 
عقود من الزمن، عندما حّل اامركيون 
فعاثوا  اي���ران،  ش���ؤون  إدارة  ي  حّلهم 
اايراني  بالشعب  وفتكًا  وهتكًا  ف��س��ادًا 

ما قّل نظره ي امنطقة آنذاك.
اأدلة  من  كثر  اى  أجدني حاجة  وا 
واقعنا  ال��ف��ك��رة ي  ه��ذه  م��ص��ادي��ق  على 
اح���اض���ر، وح���دي���دًا ي ب���اد “ال��رب��ي��ع 
ال��ع��رب��ي”، وه���ا ه��ي ث����ورات ماهرية 
القتلى  م���ن  ال��ع��ش��رات  ق��دم��ت  ع���ارم���ة 
مادية  وخسائر  الشوارع،  ي  واجرحى 
ك���ب���رة، ك����ان ي���ف���رض ان ت���ك���ون م��ن��ًا 
جديد  نظام  اى  والتحول  للدمقراطية 
بها  وإذا  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة،  مرحلة  ي��ط��وي 
ُتصرع حت اقدام الناس انفسهم عندما 
وج�����دوا أن��ه��م ي���س���رون ح���و اج��ه��ول، 
“الديكتاتورية  هو  اأس��رع  البديل  فكان 
ورما  وه��ذا هو حال مصر،  اجديدة”، 

تتجه اليه تونس وليبيا.

إنتفاضات الشعوب وأسئلة 
للمستقبل دون جواب

الحاجة اى القيادة
منذ التجمعات البشرية ااوى الي عرفها اانسان برزت احاجة اى القيادة – قيادة هذه التجمعات 
– والتوجه بافرادها اى مافيه صاحهم.. وبعد تعقد احياة ااجتماعية وبروز الصراع والتنافس بن 
تلك التجمعات، اخذت القيادة معاني جديدة اجرفت عن طابعها البدائي الذي عرفت به، واخذت 
تنحو حو الفردانية وتكريسها، ودفعت الكثر من اجتمعات البشرية امانا باهظة لقيادات اعترت 
نفسها هي الضرورة القصوى هذه اجتمعات، وانها ااصلح وااقدر واافضل لقيادتها. ما اقصده 
هنا هو قيادة امؤسسات ي دولة تطمح ان تصبح دولة مؤسسات دمقراطية تؤمن بالعمل اجماعي، 
مع حق التميز الفردي.. وهي اوسع مضمونا ودالة من اادارة الي يعرفها قاموس اروس بانها فن 
وعلم ادارة امؤسسة، ويتالف ذلك من قيادة اافكار والبشر لتحقيق نتائج مؤكدة. ولادارة انواع، فمنها 

اادارة بامال واادارة بامناصب واادارة بالقوة.
فاادارة بتعدد صورها وهو ما نراه ي العراق اليوم – رغم حفظنا على الكثر من هذه الصور – تعي 
تسير امؤسسة بافرادها وانظمتها موجب تعليمات واوامر وقرارات صادرة من امدير ي الغالب، 
وها نظام عمل حدد مسبقا يسر عليه العاملون ي هذه امؤسسة، فالقيادة ي جوهرها، ظاهرة 
اجتماعية تتمثل ي جموعة من العمليات ااجتماعية التلقائية ي مقدمتها حفز اجماعة على العمل 
وتنشيطها وتقوية الصلة بن اعضائها من اجل حقيق التعاون بينهم من اجل بلوغ اهدف الذي يسعون 

خلفه. والقيادة سلطة تنبثق من اعضاء اجماعة ويعرف بها هؤاء ااعضاء بشكل تلقائي.
وقد ظهرت عدة نظريات ورؤى وافكار لتفسر القدرات القيادية لبعض القادة وامسؤولن واسباب 
السلوكية،  النظريات  الشخصية،  الصفات  )نظريات  النظريات  هذه  من  ااخرين..  عن  اختافهم 

نظريات ااحتمالية(.
وتشر بعض الدراسات اى بروز وجاح امؤسسات الي يغيب فيها امنحى الذاتي للقيادة الكاريزمية. 

حيث يتوى هؤاء القادة امسؤولية عن اخطاء امؤسسة، ولكنهم يكافؤون ااخرين لنجاحها.
القابليات  وهي  اساسية  تتسم بصفات  الي  للقيادة،  العليا  بامرتبة  فانهم صنفوا  الدراسة  وحسب 
امتميز  ااداء  ااخرين على  والقدرة على حث  ااداري��ة  والكفاءة  الفريق  قيادة  ومهارات  الشخصية 

واخرا البعد اخامس وهو الشخصية الي مزج بن التواضع واادارة امهنية.
العمل  والتميز ي  التفرد  امكان  مع  الواحد،  الفريق  بروحية  العمل اجماعي  والقيادة تشجع على 
الفردي امقدم داخل امؤسسة، والقائد وحده اذا امتلك شروط القيادة الناجحة والناضجة يستطيع ان 
يثّور تلك اافكار وااعمال ويسرها حو ااجاز اجماعي الذي يشرك فيه ميع اعضاء امؤسسة.. 
جب تغير نظرتنا للعديد من امفاهيم الي حكم حياتنا ومارساتنا ي العمل، فليس بالضرورة كل 

مدير هو قائد يستطيع استنفار كل الطاقات واجهود الفردية ي مؤسسته الي يديرها.

يبدو أن تراكم اازمات وتفاقم الصراعات على امستويات امختلفة، سواًء 
أكانت سياسية، اقتصادية، ثقافية، دينية، جعلت عصرنا احالي ي دوامة 
الراغماتية،  نتيجة أهداف اهيمنة ذات امصاح  الكرى،  الفوضى  من 
جسدتها  وال��ي  امقاصد،  متعددة  والعومة  الناعمة  اح��روب  عن  فضا 
أحداث القرن الواحد والعشرين، لتفرز إنسانا معاصرا لكنه أكثر قلقا 
وا  تصاعد مضطرد  والقتل ي  الدمار  فحصيلة  أبنائه،  مستقبل  بشأن 

زالت اانتهاكات بأشكاها كافة مستمرة. 
ونتيجة للتفاوت الفكري والسياسي وااقتصادي والثقاي بن دول العام، 
قسم عامنا اى ثاثة عوام: ااول الدول امتقدمة، والثاني الدول النامية، 
نوعية  طفرات  حدثت  ااخ��رة  العقود  ي  لكن  امتخلفة.  ال��دول  والثالث 
ال��دول  اى  النامية  ال���دول  وضعية  م��ن  فيها  انتقلت  ال���دول،  م��ن  للعديد 
والرازيل  واهند  الصن  مثل  ااقتصادي،  الشأن  ي  اسيما  امزدهرة، 

وغرها. 
وأخ��رى  متقدمة  دول  قسمن:  م��ن  يتكون  ال��راه��ن  عامنا  اص��ب��ح  وب��ه��ذا 
مفاتيح  متلك  كونها  م��ا،  حد  اى  متزنا  تطورا  تشهد  ااوى  متخلفة. 
اوربا وأزمة امهاجرين ي أمريكا،  اليورو ي  مواجهة اازمات مثل أزمة 
والتسونامي الذي ضرب اليابان ي العقد اماضي، لكن على الرغم من وقع 
تلك  اازمات على هذه الدول وتداعياتها امتدرجة، إا أنها متلك خرة 
وقدرة على التعامل مع اازمات، عكس الدول امتخلفة الي تتفاقم فيها 
اازمات ككرة الثلج، وتعد هذه الدول اجزء الثاني من عامنا امعاصر او 

ما يسمى بعام ما بعد احداثة. 
إذ تشهد الدول امتخلفة تراجعا مضطردا على امستويات كافة، كونها ا 
متلك القدرة على مواجهة اازمات، بل بعض امعاجات الساعية للحد من 
اازمات تزيد الطن بّلة، وتفاقم امشكات الي تغذيها الصراعات مع نهم 
الفساد الذي ينخر اجتمعات امتخلفة من كل صوب، وعليه اتسع التفاوت 
ازم��ات وصراعات  إذك��اء  العام، اى جانب  دول  الفجوة بن  وتصاعدت 
جديدة، أبرزها ما يسمى احرب العامية على اارهاب، وتنامي التنظيمات 
اارهابية لغايات سياسية واقتصادية، وهناك ايضا الصراعات السياسية 
الي انتجت أزمة النووي اايرانية واازمة ااوكرانية الي تشكل خطرا 
النزاعات  لتنامي  رافدا حاما  ااقتصاد  بات  بينما  العام،  على  داهما 
كما هي احال مع ازمة النفط احالية، فضا عن حروب امياه واستثمار 

اموارد الطبيعة الي بدت تؤول اى اإضمحال شيئا فشيئا. 
وعليه تشر امعطيات آنفة الذكر اى أن مستقبل العام ي القرن احالي، 
حالة من عدم ااستقرار وااتزان، ي ظل جشع الدول اموصوفة بامتقدمة 
وطمعها بثروات الدول اموصوفة بامتخلفة، اى جانب غياب الوعي ومول 
الدول  بامسؤولية لدى حكام وشعوب  التفكر وضمور هاجس اإحساس 
امتخلفة، وهذا جعل من تلك اازمات أشبه بيورانيوم صراع خَصب قد 

يصبح قنبلة حرب نووية تفجر العام ي امستقبل القريب!.

بوصلة اازمات تدفع 
العالم صوب الهاوية

كمال عبيد
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ال��دول  بن  يربط  مشرك  قاسم  هناك 
بينها،  التشابه  درج��ة  ويقِرب  امتأخرة، 
نتائجه،  ستظهر  ال��ذي  بالفساد  يتمثل 
وح��اات متشابهة ي ميع هذه  بصور 
واح���دة  ت��أت��ي كحصيلة  ال��ب��ل��دان، أن��ه��ا 
الفساد  تفّشي  ف��إن  ل��ذا  واح���د،  لسبب 
البلدان  ي  متقاربة  ظواهر  عنه  سينتج 
س��واه،  على  الفقر  يتقَدمها  ام��ت��أخ��رة، 
وانتشار  ال��ق��ان��ون،  ي  ضعف  ويسودها 
وغالبا  الباد،  شؤون  ادارة  امافيوية ي 
م��ا ت��ت��ص��در ق��ي��ادة ه���ذه ال����دول أنظمة 
فتساعد  ضعيفة،  أو  تابعة،  أو  قمعية، 
على الفساد وتكون سببا ي انتشاره على 

الصعيدين السياسي وااجتماعي.
حاول الدول الي تعاني من الفساد أن 
وتعاجها  ال��ك��أداء،  الفساد  عقبة  تكبح 
تأسيس  خ��ال  وح��د من مساوئها، من 
وتفعيل اجهزة رقابية، تكافح الفساد بكل 
قادرة  ودول��ة  تبي جتمعا  لكي  أنوعه، 
على اللحاق بالدول القوية، وتلجأ الدول 
ذات ال��ف��س��اد اى ه���ذا اح���ل ال��رق��اب��ي 
مكافحة  ي  أم���ا  ااداري،  ال��ق��ان��ون��ي 
وهو عاج  الفّتاكة،  الفساد  آثار  وتقليل 
رم��ا يؤتي أُك��ُل��ه ب��ص��ورة م��ت��درج��ة، لكن 
بدأت تلوح ي اأفق مشكلة أخرى تثر 
القلق حقا، وتزرع بذور اليأس ي نفوس 
الساعن اى اخاص من آفة الفساد. 

اأج��ه��زة  ب��ف��س��اد  تتمثل  ام��ش��ك��ل��ة  ه���ذه 
حاولت  ال��ي  ف��ال��دول  نفسها،  الرقابية 
ان ح��د م��ن ه���ذه ال��ظ��اه��رة اخ��ط��رة، 
وعَولت على ااجهزة الرقابية كالنزاهة 
َم��ْت ي واق��ع  وال��ق��ض��اء وس��واه��م��ا، ُص��دم
احال عندما تسلل الفساد اى ااجهزة 
احالة،  ه��ذه  ي  هنا  نفسها،  الرقابية 
بامرض،  لاصابة  يتعرض  العاج  حتى 
القوة  من  الفساد  أوض��ح، يصبح  معنى 
وال���ت���أث���ر، ح��ي��ث ح��ت��ى وس���ائ���ل وس��ب��ل 

مكافحته، تصبح فريسة له.
ولعل اجانب اأخطر ي قضية الفساد، 
ع���ن���دم���ا خ�����رق م��ن��ظ��وم��ة ال���ق���ي���م ي 
اجتمع، وا يكتفي بهذا، بل يعرها اى 
التأثر ي امنظومة العرفية، فتنشأ قيم 
دخيلة تعاضد الفساد وتعاونه على خر 
مؤسسات الدولة ومكونات اجتمع، عند 
معّرض  غر  قيمة  الفساد  يصبح  ذاك 
على  اجميع  يتنافس  س��وف  بل  عليها، 
ومكاسب  منافع  الفساد!، حقيقا  انتاج 
يصبح  هنا  وم��اع��ي��ة،  وعائلية  ف��ردي��ة 
الفساد آفة ا مكن اإفات من مومها 

القاتلة.
 وما أصعب أن يتحول الفساد من قضية 
مقبولة  ق��ي��م��ة  اى  وك��ري��ه��ة،  م��ذم��وم��ة 
تنتشر بن الناس، وامهم لديهم ي نهاية 
بغض  أكثر  ام��واا  يكسب  كيف  امطاف 

اصبح  فااختاس  الوسيلة،  عن  النظر 
)ش���ط���ارة(، وس��رق��ة ام���ال ال��ع��ام )بغض 
طريقا  أصبح  امشروعية(،  عن  النظر 

للثراء امقبول!.
من هنا ليس امام الدول امتأخرة طريقا 
لدرء خطر الفساد، سوى اإسراع بإجاد 
اجذرية،  احلول  من  متاحقة  سلسلة 
تستهدف اجوانب الي تصّب ي زيادة 
النصّية،  ول��ي��س  الفعلية  ال��ق��ان��ون  ق���وة 
ف��ض��ا ع���ن م��ك��اف��ح��ة ال��ق��ي��م ال��دخ��ي��ل��ة 

وامتسللة حديثا اى بنية اجتمع. 
ال��ع��اج  وس���ائ���ل  ت��ع��م��ل  أن  ي��ن��ب��غ��ي  أي 
أكثر من صعيد، فتشرُع  وخطواته على 
الدولة  ي معاجة امفاصل احاكمة ي 
فيها،  الفساد  أرب��اب  من  وتقتص  أوا، 
ال�����ردد او اخ��ش��ي��ة او  ت��ق��ب��ل  ب��ق��وة ا 
م��ن حديد  بقبضة  ف��ال��ض��رب  اح��اب��اة، 
)احيتان(،  الكبار  ال��س��راق  أي��دي  على 
أفرزتها  ال��ي  أو  ال��واف��دة  القيم  ومنع 
الوقائع امستجدة، من التسلل اى القيم 
وااعراف الي اعتادها اجتمع، فيكون 
العاج ذا مسارين احدهما يدعم ااخر 
الفساد  م��ع��اج��ة  ي��ص��ّب��ان ي  وك��اه��م��ا 
للقيم  اجتمعي  باجانب  النهوض  م��ع 
اأهم،  اه��دف  اى  وص��وا  وترسيخها، 
ال����ذي ي��ت��م��ث��ل ب��ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ال��ف��س��اد 

وخاطره الكبرة والكثرة.

فساد الجهاز الرقابي ي 
امؤسسات العراقية

ي الرازيل.. هل يكفي التقشف ااقتصادي مكافحة الفساد؟
احكومة الرازيلية برئاسة ديلما روسيف، الي فازت بواية ثانية بعد معركة انتخابية مهمة، تواجه 
ملة من التحديات وامشاكل السياسية وااقتصادية الكبرة، وتتلخص مشاكل الرازيل الدولة اأكر 
ي أمركا الاتينية وكما يرى بعض اخراء باحالة البائسة لاقتصاد، ضعف ااستثمارات، وتهالك 
امعارضة،  وقوة  احكومية،  امؤسسات  داخل  والبروقراطية  الروتينية  والتعقيدات  التحتية،  البنية 
طالت  وال��ي  ب��روب��راس  الوطنية  ال��ب��رول  بشركة  امتعلقة  الكبرة  الفساد  فضائح  اليها  يضاف 
شخصيات سياسية بارزة ي احزب احاكم وااحزاب امتحالفة معه، والي اثرت بشكل سلي على 

مصداقية روسيف ي الواية ااوى من حكمها.
تلك التحديات الكبرة وحسب بعض امراقبن دفعت روسيف، اى اعتماد خطط واجراءات اصاحية 
مهمة من اجل انعاش ااقتصاد واعادة ثقة امستثمرين ومكافحة الفساد وغرها من اامور ااخرى، 
وقد اعلنت روسيف وهي اول سيدة تتوى الرئاسة ي 2010 ي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه اكثر 
من مئي مليون نسمة وحتل امرتبة السابعة بن اقتصادات العام والثانية بن الدول امنتجة للمواد 

الغذائية )بعد الوايات امتحدة(. وملك احتياطات هائلة من النفط. 
امام الرمان ورؤساء بعض الدول، انها تعرف أكثر من أي شخص آخر أن الرازيل حتاج استئناف 

النمو. 

وان اخطوات اأوى على هذا الطريق هي بإصاح امالية العامة ودعم ااستثمارات وزيادة التوفر 
وزيادة النمو وزيادة قدرة ااقتصاد اإنتاجية، اجراءات وتعهدات قد ا يكون من السهل حقيقها على 
امدى القصر بسبب التحديات واازمات الصعبة وامتنامية الي تعيشها الباد خصوصا مع وجود 
اطراف معارضة ستسعى اى عرقلة جهود احكومة ي سبيل حقيق منافع سياسية خاصة. وي هذا 
الشأن قالت رئيسة الرازيل ديلما روسيف إن حكومتها ستكبح اإنفاق للحد من التضخم وانتشال 
أكر اقتصاد ي امريكا الاتينية من اربع سنوات من الكساد. وقالت روسيف )67 عاما( ي كلمة ي 
الكوجرس عقب ادائها اليمن القانونية لواية ثانية مدتها أربع سنوات “سنثبت أن من اممكن إجراء 

تعديات اقتصادية دون الرجوع عن احقوق أو النكوص على التعهدات السابقة”.
ومع فرار امستثمرين من ااصول الرازيلية كتعبر عن عدم موافقتهم على ادارتها لاقتصاد اثناء 
وايتها ااوى ومع تلميح وكالة واحدة على ااقل للتصنيفات اائتمانية اى احتمال خفض تصنيف 
الصديقة لاسواق.  السياسات  امزيد من  بتبي  لليسار  تنتمي  الي  تعهدت روسيف  الرازيل  ديون 
وقالت “أعرف أكثر من أي شخص آخر أن الرازيل حتاج استئناف النمو. اخطوات اأوى على 
ااستثمارات  ودع��م  احلية  ام��دخ��رات  وزي��ادة  اجارية  امعامات  ميزان  إص��اح  الطريق هي  ه��ذا 

وحسن اإنتاجية”. وم تقدم روسيف تفاصيل بشأن التخفيضات ي اميزانية القادمة. 

اصبح الفساد ي العراق، جزءا من حياة امواطن وامسؤول على حد سوء، 
وا مكن ااستغناء عنه بالطرق امتعارف عليها على مستوى العام، فقد 
أشار البعض، ان العراق حتاج اى “معجزة” لتجاوز الفساد الذي بات 
اأجهزة  ان  باامر،  والغريب  ال��داخ��ل،  ي  اإره��اب  مآسي  على  يتفوق 
الطبيعي  دوره��ا  تأخذ  ان  امفرض  الي من  النزاهة،  وهيئات  الرقابية 
محاسبة امفسدين ومكافحة الفساد، أصبحت حاجة اى أجهزة رقابية، 
الفساد  مراتب  من  مرتبة  ي  وقوعها  وجنب  أدائ��ه��ا  مراقبة  إضافية، 
ان  اان،  تعرف، حتى  ان  تريد  ا  وانها  ال��ع��راق، خصوصا  الكثرة ي 
أداء  تدافع عن  اذ جدها  وامفسدين،  الفساد  العراق يربع على عرش 
العامي حول الفساد عن  التقرير  العراق احكومي باستماته كلما صدر 
)منظمة شفافية الدولية(، والذي وضع العراق )كالعادة(، ي خانة أسوأ 

عشر دول فسادا على مستوى العام، والرابع عربيا.
ونتائجه، لكن ما  الفساد ومظاهرة  يهمنا، اان، احديث عن أسباب  ا 
نرغب بالتعرض إليه، هو معرفة كيفية القضاء على الفساد امستشري 
انعكاس  وال��ي هي  ال��دول��ة،  بشكل خيف ي ميع مفاصل مؤسسات 
)ل��ل��ف��س��اد ال��س��ي��اس��ي( ال���ذي ي��ع��رف ب��أن��ه أخ��ط��ر أن����واع ال��ف��س��اد، اذ ان 
السياسين هم من يسيطرون على امال العام ويتحكمون بصورة مباشرة 

وغر مباشرة ي مقدرات الباد والعباد من دون رقيب. 
داخل  الفساد  على  للقضاء  مطلوبان  ام��ران  والصر  اجدية  ان  اش��ك 
العراق، إن احل ي خطوة رئيسة منه يكمن ي تفكيك لوبيات الفساد، 
ااتفاق  يتم  اشبه بصفقة سياسية،  اامر  السياسي عنها،  الغطاء  ورفع 
السياسين  والقادة  الباد  تدير  الي  الكبرة  السياسية  الكتل  مع  فيها 
وأص��ح��اب ال��ن��ف��وذ، ب��ان زم��ن ال��ف��س��اد ي ال��ع��راق ج��ب ان ينتهي )كما 
سينتهي زمن اإره��اب(، ولكي يربح اجميع، وخرج با خاسر، علينا 
رفع الشرعية عن امفسدين )الصغار والكبار( والتخلي عنهم وعدم توفر 
مرحلة  اى  لانتقال  هم،  السياسية  او  القانونية  احصانة  او  احماية 
جديدة )كما حدث ي انتقال السلطة السلمي ي العراق مؤخرا(، ومن 
الفساد واحكومة اى مواجهة ذات  امواجهة بن  تتحول  دون ذلك فقد 
منها،  امستفيدون  يروج ها  كما  إعامية(  او  او طائفية  ابعاد )سياسية 
واغتياات  تصفيات جسدية  العبادي، اى ملة  يرى  كما  تتحول،  وقد 
حدث  كما  امفسدين،  ق��وة  تثبت  رسائل  رس��ال  ا  باجملة،  وتفجرات 
وقعت  ال��ي  )السنة(،  الدين  رج��ال  اغتيال  وح��ادث��ة  البصرة  ي  مؤخرا 
بعد زيارة العبادي اى البصرة، وقد اشارت تقارير حكومية مؤكدة، بان 
الدولة امختلفة ها عاقات منفعية  امنتشرة ي أجهزة  مافيات الفساد 
قوية حتى مع امنظمات اجهادية امتطرفة، وهو ما يفسر ربط احكومة 

العراقية الفساد باإرهاب واعتبارهما وجهان لعملة واحدة.  

منظومة الفساد ي 
العراق...

مافيات مستأسـِدة وحلول خاوية! 
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اقتصاد وتنمية

حقيقة  هنالك  ال��ع��راق��ي  ااق��ت��ص��اد  ي 
دول  اقتصاديات  باقي  ع��ن  ميزه  تكاد 
بينه  احديدي  الرابط  وه��ي  أا  العام 
بل  فحسب  ه��ذا  ول��ي��س  السياسة  وب��ن 
ال��س��ي��اس��ي ه��و م��ن حكمه  إن اج��ان��ب 
أو ح��ل��ول معاجة  ف��أي خطط  وي��س��ره، 
ااخفاض  ع��ن  الناجة  اأخ���رة  أزم��ت��ه 
تأخذ ذلك  وان  البرول، ابد  ي أسعار 
ااع��راف  م��ن  ب��د  ا  كما  ي احسبان، 
وال��ت��س��ل��ي��م ح��ق��ي��ق��ة أخ����رى ح��ك��م ه��ذا 
ااقتصاد وهي حالة التأزم الي خطئ 
اإحداث  وليدة  إنها  ااعتقاد  الكثر ي 
تراكمات متد  اأخ��رة فهي ترجع إى 
لعقود من الزمن، والي اصطف اخفاض 
أسعار النفط إى جانبها لتكتمل اللوحة 
ول��ت��زداد  ال��ع��راق��ي،  لاقتصاد  ال��س��وداء 
م��ع��ان��اة ذل����ك ام���واط���ن ال����ذي س��ئ��م من 
الرفاهية وااستقرار  انتظار وعود دولة 

ااقتصادي.
نقف عند حطتن  تقدم  ما   من خال 
نقيض  العراقي شكلتا طري  لاقتصاد 

ي مسرة الباد ااقتصادية هما:- 
- ااحدار والردي ااقتصادي

إذ يرى الكثر إن ااح��دار وال��ردي ي 
إى  بدايته  ي  يعود  العراقي  ااقتصاد 
ذل���ك ال��ت��أري��خ ال���ذي ان��ت��ه��ت ف��ي��ه املكية 

مع  أي  ال��ع��راق،  ي  اأوى  واجمهورية 
عام  بسقوطها  م��رورا   1958 ع��ام  بداية 
ومكن  ه��ذا،  يومنا  إى  ومنها  م   2003
استدال ذلك من خال جلس اأعمار 
ي��أخ��ذ على عاتقه  ك��ان  ال���ذي  ال��ع��راق��ي 
لأعمار  واإدارة  والتنفيذ  التخطيط 
وااستثمار والتنمية ي ذلك العهد، فقد 
شرع قانون هذا اجلس عام 1950 وميز 
شكلت  ال��ي  اجوانب  من  بعدد  اجلس 
عامل قوة وجاح لاقتصاد والتنمية الي 
بنية حتية وعمرانية  آن��ذاك من  حدثت 
منها  يستفيد  أن  للعراق  مكن  وغرها 

اليوم من خال ما يلي:-
الي  الرصينة  القانونية  التشريعات   -1
ي  استقالية  أعطته  وال��ي  له  شرعت 
أي هيئة  آو  ب��وزارة  اارتباط  دون  العمل 
مباشرة  مسؤول  كان  بل  أخرى  حكومية 

أمام اجلس النيابي آنذاك. 
2- ض���م ه���ذا اج��ل��س أف��ض��ل ال��ع��ق��ول 
واخ������رات ااق���ت���ص���ادي���ة وال��ع��م��ران��ي��ة 
العراقية وخصوصا أساتذة ااقتصاد من 
خرجي أفضل اجامعات العامية وشرع 
ل��ه اس��ت��ق��ط��اب خ���رات أج��ن��ب��ي��ة ماثلة 

لتلبية حاجته من تلك اخرات.
عامية  استشارية  مع شركات  تعامله   -3
وكا حسب خصصها مثل شركات الري 

الريطانية وشركات اامنت اأمريكية 
وشركات البناء اأمانية والرومانية. 

4- خططه الي عرفت وقتها ب� )أسبوع 
اأعمار( أي إنه ا مر أسبوع إا ووضع 
ه����ذا اج��ل��س ح��ج��ر اأس�����اس م��ش��روع 

اقتصادي ضخم ي العراق. 
ب��داي��ة حكم  م��ع  شيع نعش ه��ذا اجلس 
نظام حزب البعث عام 1963، لقد كانت 
ج��رب��ة ه���ذا اج��ل��س ج��رب��ة رائ����دة ي 
العراق، بل إن معظم دول امنطقة آنذاك 
كانت تفتقر إى التنمية ااستثمارية الي 
أوجدها آنذاك العراق ومنذ ذلك التأريخ 
البلد أن يأتي ما ماثل تلك  عجز هذا 
التجربة ااقتصادية. نستنج من ذلك إن 
العراق  اقتصاد  فيه  ازده��ر  الذي  العهد 
ليس مائكيا بل وظفت فيه كل الطاقات 
ما  وه��ذا  السياسة  حسابات  ع��ن  بعيدا 

حتاج العراق إليه اليوم. 
دالة  على  ااقتصاديون  اخ��راء  يعتمد 
بلد  إي  اقتصاد  ق��وة  حديد  ي  رباعية 
ت��ك��ام��ل��ت ف��ي��ه ح��ق��ق التكامل  م���ا، ف���ان 
ااق��ت��ص��ادي ال��ذه��ي ي ال��ق��وة وال��رخ��اء 
والرفاهة ااقتصادي، وتكمن هذه الدالة 
 / البشرية  )الطاقة  هي  مقومات  بأربع 
ام��ن��اخ وال��ط��اق��ة ام��ائ��ي��ة / رأس ام���ال / 

الثروات الطبيعية(.

ااقتصاد العراقي حلول عملية 
ورؤى مستقبلية

صناعة السياحة.. أزمات وتذبذب بن الصعود والهبوط
يعد القطاع السياحي من الركائز ااقتصادية امهمة للعديد من الدول، خصوصا وان صناعة السياحة 
أصبحت اليوم واحدة من أكر الصناعات العامية حيث تشكل ما يصل إى 10% من الناتج احلي 
اإمالي العامي كما أنها حسب بعض التقارير اخاصة تدعم ما يقرب من 300 مليون وظيفة على 

مستوى العام.
لذا أصبح هذا القطاع امهم من أولويات العديد من الدول واحكومات، الي دخلت ي جوات تنافسية 
كبرة ي هذا اجال من خال اعتماد خطط وإجراءات جديدة أجل دعم وحفيز القطاع السياحي، 

الذي كان له دور أساسي ي التنمية ااقتصادية وااجتماعية كما يقول بعض اخراء.
 فقد أكدوا على ان هذا القطاع قد تأثر أيضا بالعديد من امشكات واأزمات ااقتصادية والسياسية 
أثرت بشكل سلي على  الي  اأخ��رة  الفرة  النفط ي  أسعار  ومنها هبوط  العام،  الي يشهدها 

اقتصاد بعض الدول امصدرة لنفط.
وهو ما أسهم ي تراجع أعداد السياح، يضاف اى ذلك امشكات امالية الكبرة الي حقت بشركات 

السياحة ي هذه الدول وغرها من امشكات اأخرى.
وي هذا الشأن اخفض عدد السياح الروس اى تركيا نتيجة اازمة ااقتصادية الي تعاني منها 
الذين زاروا تركيا بنسبة %18,45  الروس  النفط. واخفض عدد  روسيا حاليا بعد اخفاض اسعار 

ي طبقا اخر احصاءات وزارة السياحة الركية. وبلغ عدد السياح الروس الذين وصلوا تركيا ي 
العام اماضي، ولكن  الثاني/نوفمر 62961 سائحا مقارنة مع 77210 ي نفس الشهر من  تشرين 
بارتفاع بنسبة 6,11% عن عددهم ي نفس الشهر ي 2012. ويعد السياح الروس جزءا مهما ي قطاع 

السياحة الركي الذي يعتر رافدا رئيسيا اقتصاد الباد.
وأظهرت اأرقام ان اأمان هم اكر عدد من السياح الذين زاروا تركيا حيث بلغ عددهم 255 الف 
ي تشرين الثاني/نوفمر فقط. اما عدد السياح من الوايات امتحدة فقد اخفض بنسبة %24,5، 
ولكن عدد السياح من اليونان ارتفع بنسبة 4,6% ليصل اى 61 الف سائح ي تشرين الثاني/نوفمر. 
وقبل اأزمة امالية احالية كانت اعداد السياح الروس اى تركيا ي تزايد حيث ارتفعت نسبتهم ي 

ااشهر ال11 ااوى بأكثر من 5% ليبلغ عددهم 4,4 ماين سائح.
 وي اإمال فقد زار حو 35,26 مليون اجني تركيا ي ااشهر ال11 ااوى من عام 2014 بزيادة 
بنسبة مسة بامئة عن العام السابق. على صعيد متصل كان اآاف من السياح الروس عالقن ي 
الروبل. وتسبب هذا  وك��اات سفر روسية، خصوصا بسبب تراجع سعر  اف��اس عدة  بعد  اخ��ارج 
الوضع ي افساد اج��ازات 50 الف سائح روس��ي، وعليه يرى امتخصصون ي الشأن السياحي إن 
صناعة السياحة ا تزال مر مرحلة من التذبذب بن الصعود واهبوط بسبب اأزمات اإقتصادية.

 
 %40 من  اكثر  بنسبة  البرول  سعر  اخفض  اماضي  حزيران  شهر  منذ 
حن كان سعر الرميل الواحد 115 دوارًا. السعر اآن دون السبعن دوار 
ااستقرار ي  من  سنوات  بعد مس  جاء  اهبوط  هذا  الواحد.  للرميل 
اسعار البرول. منظمة اوبك الي تسيطر على ما يقارب 40% من السوق 
العامي عقدت اجتماع ها ي فيينا ي 27 نوفمر اماضي، لكنها فشلت ي 

الوصول اى اتفاق للسيطرة على اانتاج ما سبب انهيار ااسعار. 
ان سعر النفط يتقرر بالعرض والطلب احقيقين من جهة، وبالتوقعات من 
جهة اخرى. الطلب على الطاقة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالفعالية ااقتصادية. 
انه ايضا يتّجه حو الصعود ي موسم الشتاء ي نصف الكرة الشمالي، 
العرض مكن  اما  امكّيف.  اه��واء  الي تستعمل  ال��دول  الصيف ي  واثناء 
ان  امنتجون  اعتقد  اذا  اجيوسياسية.  وبااضطرابات  بالطقس  يتأثر  ان 
ااسعار ستبقى عالية فهم سيقومون بااستثمار، اامر الذي سيؤدي بعد 
فاصل زمي اى مو العرض.  مع العلم ان قرارات منظمة اوبك هي الي 
ترسم التوقعات: اذا خّفضت هذه امنظمة العرض بشدة، فسرتفع ااسعار 

بسرعة. وهناك اربعة عوامل تؤثر ي الصورة: 
وزي��ادة  ااقتصادية،  الفعالية  ضعف  بسبب  قليل  احالي  الطلب  ان  اوًا: 

الكفاءة، واابتعاد امتزايد عن البرول حو انواع اخرى للوقود.
ثانيا: ان ااضطرابات ي العراق وليبيا م تؤثر على انتاجهما الكلي البالغ 

اربعة ماين برميل يوميا. السوق ينظر بارتياح للمخاطر اجيوبوليتيكية.
ثالثا: امريكا اصبحت اكر منتج للبرول ي العام. رغم انها ا تصدر نفط 

خام، لكنها اآن تستورد كميات قليلة جدا ما خلق عرضًا فائضًا كبرًا.
اخرا ورابعًا: السعودية وحلفائها ي اخليج قرروا عدم التضحية حصتهم 
ي السوق اجل احفاظ على السعر. هم باستطاعتهم كبح اانتاج بقوة، 
لكن امنافع الرئيسية ستذهب لدول تكرهها السعودية مثل ايران وروسيا. 
للبرول.  منخفض  بسعر  بسهولة  السماح  بإمكانها  السعودية  العربية 
تكاليف  تتحمله من  ما  ااحتياطات.  بليون دوار من  هي متلك تسعمائة 
إستخراج البرول من اراضيها قليل جدًا )حوالي مسة اى ستة دوارات 

للرميل الواحد(.
التأثر الرئيسي لكل هذا يقع على ذلك اجزء من الصناعات البرولية 
اهشة وااكثر تعرضا للمخاطر. هذه الصناعات تشمل الشركات اامريكية 
الي اقرضت بكثافة على أمل استمرار التوقعات بارتفاع ااسعار. وكذلك 
الكلفة الي تتطلب احفر  العالية  الغربية ذات امشاريع  شركات البرول 
ي اعماق البحار او ي القطب الشمالي، او تلك الي تتعامل مع احقول 
النفطية امتزايدة الكلفة والي جاوزت عملياتها مرحلة النمو مثل عمليات 
حر الشمال. لكن الضرر ااكر يقع على الدول الي تعتمد على السعر 

امرتفع لكي تدفع مغامراتها اخارجية والرامج ااجتماعية امكلفة. 

ماذا انخفض سعر 
البرول؟

حاتم حميد محسن

باسم عبد عون فاضل
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ي��دور ي خلد الكثر... خال  إنه س��ؤال 
القرن اماضي، وما تزال، تواجه “احالة 
ااس��ام��ي��ة” ي م��ي��ع م��ق��وم��ات حياة 
قابلية  ي  بالتشكيك  حّديات  اانسان، 
النجاح، ف� “اجتمع ااسامي” و”احكم 
و...  “ااح��زاب ااسامية”  و  ااسامي” 
ااستفهام  دائ���رة  ي  تقع  كلها  غ��ره��ا، 
العملي  للتطبيق  احقيقية  اامكانية  ي 
وام��ب��ادئ،  القيم  حفظ  ال���ذي  بالشكل 
وحقق امنفعة العامة، وهو عينه اهدف 
ام���رج���و ي ن��ه��اي��ة ال��ط��ري��ق. ي ب��داي��ة 
ع��ق��د ال��ث��م��ان��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن ام��اض��ي، 
ااسامية،  امصارف  فكرة  كانت  وفيما 
تتطور نظريًا وتنمو عمليًا على الصعيد 
ااق��ت��ص��ادي اح��ل��ي ث��م ال���دول���ي، كتب 
السيد حمد  ال��راح��ل  اام���ام  م��اح��ة 
احسيي الشرازي ي مفهوم “ااكتفاء 
ال���ذات���ي” ض��م��ن ح��ث��ه ي س��ب��ل حقيق 
ي  وذلك  الواحدة،  ااسامية  احكومة 
امسلمن”.  إنهاض  اى  “السبيل  كتابه؛ 
نهضة  ال��ذات��ي حو  ااكتفاء  وج��ه  حيث 
ت��ن��م��وي��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ج���د ه���ا م��ص��ادي��ق 
عملية ي الواقع ااجتماعي والسياسي. 
فالقضية م تعد جرد إطاق شعارات 
وتعبئة ماهرية اهداف سياسية توجه 
احاكم  النظام  ه��ذا  اى  السهام  فيها 
ح��ت��ى خ��وض  أو  ال��دي��ك��ت��ات��ور،  ذاك  أو 

وي��ف��س��ر اخ���راء  اأذرع”  ل���ّي  م��ب��اري��ات 
باازمة  ااسامية  امصارف  تأثر  عدم 
تلتزم  انها   ،2008 ع��ام  العامية  امالية 
منهجًا مغايرًا منهج امصارف التقليدية، 
وانها ا تتعامل بالربا وا تتاجر بالدين، 
من  وتعمل ما ملك  تتاجر  أنها  معنى 

اصول مادية.
م���اح���ة اام������ام ال����راح����ل ي���دع���و اى 
فقط  ليس  ال��ذات��ي،  بااكتفاء  التفكر 
ي جانب واحد من احياة ااقتصادية، 
أنه مثل أحد أهم  امصارف، رغم  وهو 
وسائل جاح العملية ااقتصادية، بيد أن 
قوامها؛  متكاملة  منظومة  هو  ااقتصاد 
رأس ام��ال واان��ت��اج وااس��ت��ه��اك، واذا 
الذاتي  ااكتفاء  عملية  إجاح  حقًا  أريد 
النظر اى  م��ن  ي ه��ذا اج���ال، فابد 
ه���ذه اج���وان���ب اي���ض���ًا، ف��ه��و ي��دع��و اى 
والروافد  والقدرات  اامكانات  كل  صّب 
ااقتصادية ي بوتقة واحدة هي “الوطن 
الشرازي  فاامام  ال��واح��د”،  ااسامي 
وي��ق��رح  ي��ش��ر علينا،  ق���دس س���ره-   –

بوضوح بأن نشجع امصارف ااسامية 
بدًا  فيها  أموالنا  إي��داع  على  تعمل  كي 
علينا  يشر  كما  ال��رب��وي��ة،  ال��ب��ن��وك  م��ن 
بأن نشجع اانتاج ااسامي وايضًا اليد 
العاملة ااسامية، بل حتى ااصطياف 
يشر  وااستجمام،  السياحة  ورح��ات 

اى ضرورة ان تكون اى باد اسامية، 
ف���ه���ذا وغ������ره، م���ن ش���أن���ه ان ح��رك 
وحقق  ال��دول  تلك  ي  ااقتصاد  عجلة 
اجانب  ي  الذاتي  لاكتفاء  امصداقية 

ااقتصادي. 
هذا  ي  ماحته  ي���ورده  بسيطًا  م��ث��اًا 
السياق من إحدى ااقليات الدينية ي بلد 
اسامي، حيث ياحظ أنهم ا يشرون 
ويتبضعون من أي حل جاري او أسواق 
ي مدنهم، إما حرصون على الذهاب 
ملتهم  ابناء  اى  تعود  الي  امتاجر  اى 
ودينهم، حتى وإن كان بعيدًا ويكلفهم امال 
والوقت، بيد أن توفر فرصة عمل ودفع 
بسيط لعجلة اانتاج لذلك اانسان، ها 
اصحاب  وح��ض��اري��ة  اقتصادية  أهمية 
تلك الديانة وااقلية. وجعلهم متماسكن 
وأقوياء وسط أكثرية ساحقة، رما يؤدي 
ارتباطهم بعجلة اقتصادها اى تعرضهم 
ل��ض��غ��وط س��ي��اس��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة وحتى 
ضغوط نفسية ومعنوية تهدد معتقداتهم 
ناحظه  م��ا  بالضبط  وه���ذا  وام��ان��ه��م، 
ل���دى ب��ع��ض ال��ش��ع��وب ااس��ام��ي��ة ال��ي 
بعد م جرب ااكتفاء الذاتي ي ميع 
عملية  ب��ش��ج��اع��ة  خ���ض  وم  ج��وان��ب��ه، 
التحدي العامي الذي خاضته العديد من 
اهند  مثل  العام،  الناجحة ي  الشعوب 

وكوريا اجنوبية وغرهما.

ااكتفاء الذاتي واختبار 
التحديات ااقتصادية العامية

الطاقة البديلة ومستقبل ااستثمار النظيف
ااعتماد على الطاقة البديلة اصبح اليوم ي ظل ما يشهده العام من ازمات ومشكات اقتصادية 
وبيئية خطرة، من اهم اامور لدى العديد من الدول واحكومات الي تسعى وبشكل مستمر اى 
توسيع استثماراتها ي مشروعات الطاقة امتجددة وخصوصا ي )جال استخدام الطاقة الشمسية(، 
وقد استخدمت الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء ي تطبيقات عديدة منها حطات توليد الكهرباء 

وحلية امياه، وتشغيل إشارات امرور وإنارة الشوارع.
أن  أهمها  لعده أسباب  يقول بعض اخ��راء يرجع  وكما  كبديل نظيف  الشمسية  الطاقة  واستخدام 
النووية  والطاقة  بالوقود  تعمل  الي  الطاقة  محطات  وبامقارنة  الشمسية  الطاقة  توليد  حطات 
وغرها من امصادر ااخرى ومن حيث مدة إنشاء حطات ومصاريف التشغيل تكون ارخص بكثر، 
الذي يشهده  التكنلوجي  التطور  الزمن خصوصا مع  وهو ما سيوفر عائد اقتصادي مهم مع مرور 

العام.
حيث تستغرق مدة إنشاء الطاقة الشمسية سنة أو سنتن، خاف إمكانية تشغيلها بشكل مرحلي 
دون احاجة انتظار اانتهاء من كامل مرحلة اإنشاء، وهو ما يستوجب حققه ي إنشاء احطات 
النووية وحطات الغاز والنفط والفحم الي تستغرق اكثر من5 سنوات عمل إنشائها، هذا خاف 
أن تكلفة إنشاء حطات لتوليد الطاقة الفحم يعد أقل من حطات الطاقة الشمسية ولكن أضرارها 

البالغة على صحة اإنسان والبيئة بصفة عامة جعل الباد امتقدمة تنصرف عنها إى حلول بديلة. 
وهناك ايضا مشكات مهمة قد تعيق اقامة مثل هكذا مشاريع مهمة ي بعض الدول، منها تكلفة امواد 
اأولية أجهزة استخدام الطاقة الشمسية، الي تعد أهم عائق حول دون استخدامها باإضافة إى 
امساحة الكبرة امطلوبة لوضع هذه اأجهزة اجمعة أشعة الشمس، ووجود الغبار وحاولة تنظيف 
أجهزة الطاقة الشمسية منه وقد برهنت البحوث اجارية حول هذا اموضوع أن أكثر من 50 % من 

فعالية الطاقة الشمسية تفقد ي حالة عدم تنظيف اجهاز امستقبل أشعة الشمس مدة شهر.
أما امشكلة ااخرى فهي خزن الطاقة الشمسية وااستفادة منها أثناء الليل أو اأيام الغائمة أو اأيام 
امغرة ويعتمد خزن الطاقة الشمسية على طبيعة وكمية الطاقة الشمسية، و نوع ااستخدام وفرة 
ااستخدام باإضافة إلي التكلفة اإمالية لطريقة التخزين ويفضل عدم استعمال أجهزة للخزن 
ويعتر  فقط  وجودها  مباشرة حن  الشمسية  الطاقة  من  ذلك  من  بدًا  وااستفادة  التكلفة  لتقليل 
موضوع خزين الطاقة الشمسية من امواضيع الي حتاج إلي حث علمي أكثر واكتشافات جديدة. 
وتستثمر الدول امصنعة أمواًا طائلة ي جال اخايا الشمسية وذلك على مستوى البحث والتطوير 
والتطبيق بغية الوصول إى خفيض أسعارها وزيادة كفاءتها وتسهيل طرق إنتاجها وجعلها واعدة 

لإنتاج والتطبيق اموسع.

يرى خراء ي جال الطاقة، ان امنافسة الي احدثها النفط الصخري 
قد اسهمت بشكل مباشر ي اارباك احاصل ي اسعار النفط، اضافة 
اى التوقعات امستقبلية الي قد تنتج واقعا جديدا على مستوى ااكتفاء 
الذاتي أمريكا والتخمة الكبرة ي امعروض ي حال م اعتماد النفط 
امديرة  عليه  اك��دت  ام��ر  وه��و  التقليدي،  النفط  جانب  اى  الصخري 
التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان، بعد اشارتها اى ان التطورات 
ي سوق الطاقة خال ال12 اى 18 شهرا امقبلة ستكون مهمة لرقب 
النفط السعودي علي  النفط الصخري، وقال وزير  التأثر على منتجي 
الغموض  مستويات  ان  ابوظي  العربي ي  الطاقة  مؤمر  امام  النعيمي 
ي سوق الطاقة قد ارتفعت وا مكن احد ان يتكهن “ما سيحصل ي 
امستقبل”، واعتر النعيمي ان “هناك الكثر من النفوط الي تعد كفاءتها 
اانتاجية منخفضة )كلفة انتاجها مرتفعا( غر النفط الصخري، كل هذه 
ستتأثر بقوة”، واضاف “اامر قد يتطلب سنة او سنتن او ثاث، ا نعرف 
ماذا سيحصل ي امستقبل، ااكيد ان امنتجن بكفاءة مرتفعة سيحكمون 

السوق ي امستقبل”.
ورجح استطاع شهري أجرته رويرز أن تنتعش أسعار النفط ي النصف 
الثاني من عام 2015 إذ قد يسهم احتمال تباطؤ انتاج النفط الصخري ي 
الوايات امتحدة ي ذلك احن ي تقليص خمة اامدادات الي تفاقمت 
من  فريتش  كارسن  وقال  امنظمة،  انتاج  أوبك عدم خفض  قرار  جراء 
كومرتس بنك “ستنخفض أسعار النفط ما حد من اغراء ااستثمار ي 
الصخري”،  النفط  انتاج  وهو ض��روري استمرار مو  الصخري  النفط 
وتوقع ااستطاع الذي شارك فيه 30 اقتصاديا وحلا أن يكون متوسط 
سعر برنت ي العام امقبل 74 دوارا للرميل وان يرتفع إى 80,30 دوارا 
ي عام 2016، وتقل التوقعات للعام امقبل بواقع 8,50 دوار عن متوسط 

التوقعات ي استطاع سابق.
النفط  استمر  ح��ال  )ي  القادمة  ااي��ام  ان  اخ��راء  من  العديد  واش��ار 
صعوبات  ستشهد  ااس��ع��ار(  ي  جديدة  قياسية  مستويات  اى  بالنزول 
ااقتصادية  بالتزاماتها  اخليج  دول  وفاء  مدى  بالنسبة  اقتصادية مة 
ومستوى حجم اانفاق اخدمي والتشغيلي الكبر، خصوصا وان اعتماد 
العملة  من  ااسراتيجي  )اخزين  السيادي  النقد  صندوق  على  اغلبها 

الصعبة( لن يدوم اى وقت طويل.
عدم  على  واخليج  اوب���ك  اص���رار  م��ع  سيتضرر  اجميع  ف��ان  وبالتالي 
خفيض اانتاج النفطي بالرغم من وجود خمة كبرة ي ااسواق، فيما 
اشار اخرون اى ان عوامل سياسية تقف خلف لعبة ااسعار واخفاضها 
استخدام  فيها  م  قد  مشابهة  ام��ور  عن  يتحدث  التاريخ  وان  امفاجئ، 
او حقيق  امصاح  بعض  اج��ل مرير  من  سياسي  كورقة ضغط  النفط 

جاحات سياسية للدول الكرى.    

ااقتصاد الخليجي 
محاصَر بغموض معركة 

ااسعار النفطية
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ترجمات

رم����ا ك���ان���ت ال��ق��م��ة ال��س��ن��وي��ة اخ��ام��س��ة 
وال��ث��اث��ن ل��� »ج��ل��س ال��ت��ع��اون اخليجي« 
اأول/  ك���ان���ون   10 ي  ان���ع���ق���دت  ال����ي 
ديسمر ي قطر، ااجتماع اأكثر فعالية 
ال���ذي ُع��ق��د ح��ت��ى اآن ل���دول »اج��ل��س«. 
احاصل  الدبلوماسي  الشقاق  وضع  فمع 
ب���ن ق��ط��ر وام��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
واإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة ام��ت��ح��دة وال��ب��ح��ري��ن 
ثاثة  م��ن  أكثر  قبل  مؤقت  بشكٍل  جانبًا 
مد  بن  ميم  اأم��ر  استضاف  أسابيع، 
آل ثاني حاكَمي الكويت والبحرين، فضًا 
ودول��ة  السعودية  ل��ق��ادة  اممثلن  كبار  ع��ن 
يعانون  ال��ذي��ن  ُع��م��ان  وسلطنة  اإم����ارات 
من  ُقصد  وقد  مشاكل صحية.  من  حاليًا 
وصلت  حيث  م��وج��زًا،  يكون  أن  ااجتماع 
اليوم  ال��دوح��ة وغ��ادرت��ه��ا ي  ال��وف��ود إى 
ن��ف��س��ه. وق���د س��اع��دت ال��رس��ال��ة ام��وح��دة 
م��ك��اف��ح��ة اإره������اب - ع���ر دع����م اح��ك��م 
إعادة  العسكري ي مصر - على ترسيخ 
ان��ض��م��ام ق��ط��ر إى اأُخ������ّوة ال���ي جمع 
أنظمة اخليج املكية، بينما ُتركت امسائل 
ااقتصادي  التكامل  مثل  إح��اح��ًا  اأكثر 
السياسي  العمل واإصاح  وإصاح سوق 
أّن  ونظرًا إى  اأعمال.  بعيدًا عن جدول 
منظمًة  ��ّد  ُي��عَ اخليجي«  التعاون  »جلس 
ي��ع��ان��ي من  ف��ه��و  ن��س��ب��ي��ًا،  ح��دي��ث��ة  إقليمية 

التنسيق  خ��ّص  م��ا  ي  اخ��اص��ة  مشاكله 
ال��س��ي��اس��ات، وم��ك��ن فهم بعض هذه  ب��ن 
ام��ش��اك��ل م��ن خ���ال ال��ن��ظ��ر إى ال��س��ي��اق 
ال��ت��ارخ��ي. ففي ح��ال��ة ااح���اد اأوروب���ي 
للمسائل  ال��ت��درج��ي  التنسيق  ب��دأ  م��ث��ًا، 
استغرقت  فيما   ،1957 عام  ي  التجارية 
ال����دول اأع��ض��اء أك��ث��ر م��ن ث��اث��ن ع��ام��ًا 
النقدية  والسياسة  إدراج سياسة اهجرة 
قوانينها؛  ي  امشرك  الرماني  والتمثيل 
الواسع  والعسكري  اأمي  التعاون  أّن  إّا 
النطاق م يظهر إّا ي اآونة اأخرة. ومع 
ااقتصادية  التنمية  تستمر  وبينما  ذل��ك، 
احلية بامضي قدمًا بسرعة الرق، يبدو 
أن قيادات دول »جلس التعاون اخليجي« 
اإقليمي  التنسيق  ي��ت��ق��ّدم  أن  تستنظر 
الوحدة  مسألة  أّن  غر  نفسها.  بالسرعة 
النقدية ا حرز أي تقدم، وتشهد مسألة 
بينما  ج��زءًا  تقدمًا  ااقتصادي  التكامل 
يتسم التقدم على صعيد التجارة اإقليمية 
ذل�����ك، ميل  ب���اإض���اف���ة إى  ب��ال��ض��ع��ف. 
اقتصادات »جلس التعاون اخليجي« إى 
اأخرى  اأعمال  وم��اذج  امؤسسات  نسخ 
بدًا من تبسيطها وزيادة كفاءتها. كما أّنه 
من الصعب تطبيق أي اتفاق حول امسائل 
اأمنية، ا سيما أّن الدول اأعضاء ختلف 
الي  بالدولة  امتعلقة  العملية  اأمور  حول 

وم��ا  ال��ت��ع��اون��ي��ة  ال��ك��ي��ان��ات  تستضيف  ق��د 
أما  اجماعي.  اأم��ن  عليه  ينطوي  ال��ذي 
اهدف اأساسي هذه الدول، فهو ضمان 
استمرارية اأنظمة املكية القبلية السنية. 
إّن مكافحة  ال��غ��رب ج��ي��دًا،  ي��ع��رف  وك��م��ا 
اإرهاب مكن أن تكون أداة سياسية مفيدة 
ي توسيع الرقابة احكومية وزيادة اإنفاق 
على الدفاع وتضييق اخناق على اخاف 
أّن  كما  أخ���رى.  مواضيع  ح��ول  السياسي 
امسلمن«،  »اإخ����وان  اس��ت��ه��داف م��اع��ة 
وب��ال��ت��ال��ي اإس�����ام ال��س��ي��اس��ي ب��اع��ت��ب��اره 
اخليج  ل��دول  يسمح  امتطرفة،  امعارضة 
اموجهة  اخ��ط��اب��ات  ح��دة  بتقليص  أي��ض��ًا 
ضد إيران، وتصعيد قمع أي آراء معارضة 
داخلية، وتوليد منطق التدخل ي امنطقة 
ااخ��ت��اف��ات  أّن  ويقينًا،  ن��ط��اق��ًا.  اأوس���ع 
ال���ت���ع���اون اخ��ل��ي��ج��ي«  ب���ن دول »ج���ل���س 
السياسات  ي  التفاوتات  وتعكس  مهمة، 
ال��داخ��ل��ي��ة واه��ي��اك��ل ااق��ت��ص��ادي��ة؛ وه��ذه 
ذل��ك، توصلت  ت��زول. ومع  ااختافات لن 
اإمارات العربية امتحدة وامملكة العربية 
ال��س��ع��ودي��ة، وال��ب��ح��ري��ن إى ح��د م��ا، إى 
توافق جوهري مفاده أّن سياسة امعارضة 
تساوي اإره��اب. غر أّن ذلك ليس خٍر 
وخاصة  الغربين،  للشركاء  بالنسبة  سار 

الوايات امتحدة.

مجلس التعاون الخليجي« ي العام 2015
اأمن الداخلي يتفوق على 

التكامل اإقليمي

أطفال اأمن القومي
�� يبدو أن الوايات امتحدة تواجه وفرة من حديات اأمن الوطي، من ظهور  واشنطن، العاصمة 
تنظيم الدولة اإسامية إى التوسع الروسي وصعود الصن. ولكن كما يشر تقرير حديث بعنوان 

“العمل اجزي.
ا تزال اأجور غر كافية لتغطية تكاليف امعيشة”، فإن ا شيء يفرض على مستقبل أمركا تهديدًا 

أكثر قوة من الفشل ي توفر الرعاية الكافية والتعليم لأطفال دون سن اخامسة.
إذا م حصل اأطفال على رعاية عالية اجودة من مهنين متعلمن يفهمون كيف حفزون ويشكلون 
مو الدماغ، فإن أفراد اجيل القادم من اأمركين سوف يعانون من فجوة إجاز متزايدة ااتساع 

مقارنة بأقرانهم ي البلدان امتقدمة اأخرى والبلدان الناشئة امنافمسة.
الذين  ُتدَفع أولئك  امهنين احرفن نفس اأجور الي  ومع هذا فإن اأمركين يدفعون هؤاء 
يوقفون سياراتنا، أو ينزهون كابنا، أو يعدون لنا شطائر الرجر أو امشروبات. وامغزى الضمي 
هنا واضح: فاأطفال اأمركيون ا حتاجون إى قدر من ااهتمام أكر من ذلك الذي حظى به 

احيوانات أو اجماد.
وإنه خطأ جسيم. ذلك أن رعاية الطفولة امبكرة من اممكن أن تشكل قدرة اإنسان على التعلم، 
توفر رعاية عالية اجودة  أن  والواقع  واستقاله طيلة حياته.  ذاته،  وثقته ي  العاطفية،  ومرونته 

تعمل على إشراك اأطفال وإرشادهم ي السنوات اخمس اأوى من حياتهم. وهذه ليست معلومات 
ر قبل  جديدة. فكتاب “اخايا العصبية إى اأحياء السكنية: علم تنمية الطفولة امبكرة”، والذي ُنشم
التطور منذ  يبدأ بااعراف بأن وترة  للعلوم،  الوطنية  َبل اأكادمية  أكثر من عشر سنوات من قم
احمل وحتى اليوم اأول ي رياض اأطفال “تتجاوز مثياتها ي أي مرحلة احقة من احياة. واآن 
تستمد هذه اماحظة الدعم من علم اأعصاب، الذي حدد كيف يتطور الدماغ خال تلك الفرة 
وأنشأ نظامًا لقياس فجوات التعلم. وقد أَكدت مثل هذه البحوث على أن بناء الدماغ ا يقل أهمية 

عن تغذية اجسد إنتاج بالغن أصحاء وأذكياء.
وقد سجلت دراسة حديثة نتائج مشروع كارولينا اهجائي، التجربة ااجتماعية الي أجريت ي واية 
نورث كارولينا والي بدأت ي سبعينيات القرن العشرين. قارنت هذه الدراسة بن جموعتن من 
اأطفال احرومن حيث حصل أفراد إحداهما على تغذية متازة ورعاية عالية اجودة وحفيزية 

مدة ماني ساعات يوميًا من امياد إى سن اخامسة.
البالغون  يكن  عقود، م  أربعة  وبعد  عادية.  ورعاية  عادية  تغذية  اأخ��رى  تلقت اجموعة  ي حن 
امنتمون إى اجموعة الي تلقت رعاية أوفر صحة من الناحية البدنية فحسب؛ بل كانوا أكثر َقدرة 

من امنتمن إى اجموعة الثانية على احصول على شهادة جامعية.

ي اأول من كانون اأول/ديسمر 2014، كشف رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي أن دراسة جزئية لوحدات اجيش العراقي وجدت أكثر من 
مسن ألف “جندي شبح”، أو وهمي، كانوا مسجلن رمّيًا على قائمة 
رواتب اجيش مع أنهم نادرًا ما كانوا حضرون أداء مهامهم. وهذه ليست 
نقطة ضعف جديدة: فهي تشكل مشكلة مزمنة منذ عام 2009 أي ي ذروة 

توجيه احكومة اأمريكية وفعالية قوات اأمن العراقية.
وي ذل���ك ال��وق��ت ف��ه��م اج��م��ي��ع ج��ي��دًا ظ��اه��رة “اج��ن��دي ال��ش��ب��ح”، من 
العسكرين  القادة  وإى  الوحدة  مستوى  على  اأمريكين  امستشارين 
الفساد  ه��ذا  يشكل  م  اح��ن  ذل��ك  ففي  احكومة.  وأع��ض��اء  العراقين 
اخفاض  بسبب  اليوم  يشكله  ال��ذي  القدر  بنفس  معيقًا  عامًا  امتجذر 
العراقية  ال��وح��دات  أن  كما  اأمريكية،  ال��ق��وات  وت��واج��د  العنف،  درج��ة 
تضمنت بصورة متعمدة عناصر كان يوازي عددها 125 بامائة من قوتها 

امفرضة، وذلك جزئّيًا لتعويض الغياب.
وأثارت تعليقات حيدر العبادي الدهشة فقط أن احالة امزرية ل� “قوات 
اخمس  ال��س��ن��وات  ي  كبر  ح��ٍد  إى  مفهومة  تكن  م  العراقية”  اأم��ن 
اأخرة. وهناك اثنن من امفاهيم اخاطئة الشائعة الي حيط بالكارثة 
الي حلت ب� “قوات اأمن” ي عام 2014: أوًا أن “قوات اأمن العراقية” 
كانت ي وضع جيد إى حد كبر قبل سيطرة تنظيم »الدولة اإسامية 
ي العراق والشام« )»داعش«( على اموصل؛ وثانيًا أن “قوات اأمن” كانت 
إن  ال��واق��ع،  لكن ي  ذل��ك.  تا  ال��ذي  اأسبوع  تقريبًا ي  بالكامل  مدمرة 
تدهور “قوات اأمن العراقية” يعود إى نصف عقد من الزمن، حيث أن 

ماسك الوحدات واتساقها وعددها بدأ بالراجع تقريبًا.
ي بداية عام 2013، بدأت “قوات اأمن العراقية” تعاني بالفعل من التغيب 
مدار  وعلى  القيادية.  امراتب  امسيسة ي  التعيينات  إعادة  وآثار  امزمن 
العراقي  نشر فرق اجيش  بإعادة  العراقية”  اأمن  “قوات  قامت  العام، 
للتعويض  ونينوى  اأن��ب��ار  حافظي  ي  بكثر  أك��ر  بشكٍل  اجنوب  ي 
التوجهات سقوط  وقد سّرعت هذه  الفردية.  الوحدات  الضعف ي  عن 
اأول/دي��س��م��ر 2013. وحن  ك��ان��ون  أواخ���ر  »داع���ش« ي  بيد  الفلوجة 
نتجت  الي  اهلع  حالة  أدت   ،2014 اموصل ي حزيران/يونيو  سقطت 
عن ذلك إى انهيار حوالي ربع ما تبقى من قدرات “قوات اأمن العراقية” 
الناشطة. وقبل سقوط اموصل، كانت “قوات اأمن” ا تزال مكّونة من مائة 
لواء ا تتمتع بالقوة الكافية من اجيش العراقي، و”الشرطة ااحادية”، 
وقوات حرس احدود والقوات اخاصة، علمًا أن كل لواء يعمل ي الغالب 
التغيب. ويشر ذلك  بنصف قوته )2000 عسكري وليس 4000( بسبب 
إى أن انهيار “قوات اأمن العراقية” كانت عملية دامت عدة سنوات، إا 

أن معظم اأضرار حصلت قبل سقوط اموصل.

إعادة قوات “الشبح” 
العراقية إى الحياة

كرين إي. يونغ

آن ماري ساتر

مايكل نايتس
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اريك بارتون قوة الركيز مفتاح لتحقيق النجاح ي العمل

ال��ت��ط��ورات اأك��ث��ر ترويعًا الي  ب��ن  م��ن 
أحاطت بصعود تنظيم الدولة اإسامية 
أن ع����ددًا ك��ب��رًا م��ن م��واط��ي ال��ب��ل��دان 
اجماعة،  صفوف  إى  انضموا  الغربية 
وحولوا إى مفجرين انتحارين وقاطعن 
لرؤوس الرهائن. ولكن ماذا يرك امئات 
امتعلمن  م��ن  وأك��ث��ره��م   ���� امسلمن  م��ن 
 �� امتوسطة  الطبقة  إى  ينتمون  ال��ذي��ن 
ال��دم��ق��راط��ي��ات ال��غ��رب��ي��ة ام��رح��ة لكي 
ينضموا إى حركة همجية وحشية؟ وما 
الذي جعل الشباب من الرجال والنساء 

ُعرضة للرسالة اإسامية امتطرفة؟
بينما ك���ان ي��راق��ب ص��ع��ود ال��ن��ازي��ن ي 
ث��اث��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ع��ش��ري��ن، َوَص���ف 
سيجموند فرويد اجاذبية اخطرة الي 
وتفخيم  امستبدون  الزعماء  بها  يتسم 
أتباعهم  ال����ذي ج��رب��ه  ام��ش��بم��ع  ال����ذات 
إيديولوجية  شخوصهم  ُيسلممون  عندما 
اأع��وان  أولئك  أو ماعة. وي نظر  ما 
مثل احرية شرطًا مرهقًا من الناحية 
النفسية. وعلى حد زعم إريك فروم، وهو 
املحة  الرغبة  فإن  فرويد،  تامذة  أحد 
ي اهروب من أعباء ااختيار احر �� من 
معاير  أو  جامدة  معتقدات  تبي  خال 
امطابقة �� قد تصبح قهرية بشكل خاص 
بالنسبة أولئك الذين م يتطور شعورهم 
على  قدرتهم  أو  القوية  امستقلة  باهوية 

التفكر أنفسهم بشكل كامل.
الواقع أن الدمقراطيات امعاصرة الي 
تقدم  الغربيون  اجهاديون  عنها  ينشق 
درج���ة غ��ر مسبوقة م��ن اح��ري��ة. فمن 
أشكال  من  أي شكل  نتصور  أن  الصعب 
اجتمع السياسي يتطلب من أفراده مثل 
ويقرح  ال��واء،  من  الضئيل  القدر  ه��ذا 
امعاير  م��ن  الضئيل  ال��ك��م  ه��ذا  عليهم 
وال��ق��واع��د، وي��ف��رض ه��ذا ال��ع��دد القليل 
السلوكية. وي كل  التوجيهية  امبادئ  من 
نتمتع  حياتنا  جوانب  من  تقريبًا  جانب 
ح��ن اأوروب���ي���ون ي اأس���اس ب��ق��در من 
احرية يسمح لنا أن نتصرف كما حلو 

لنا.
وقد يبدو هذا وكأنه حالة مرغوبة للغاية 
طيبة.  حياة  استنبات  إى  تفضي  أنها 
اارتباط  فك  الداخلي  امستوى  ويشهد 
السياسي  النظام  عن  واس��ع  نطاق  على 
بن  البالغ  بالسخط  امتنامي  والشعور 
ب��ع��ض ام���واط���ن���ن، وخ���اص���ة ال��ش��ب��اب. 
واسعة  زي��ادة  أيضًا  يبدو  ما  ي  وهناك 
النطاق ي أشكال اخلل النفسي، تراوح 
بن فقدان الشهية والسمنة وخلل نقص 
اانتباه وفرط النشاط وااكتئاب الواسع 
ال��ن��ط��اق، وق���د أدى ك��ل ه���ذا إى زي���ادة 
هائلة ي استهاك العقاقر ذات امفعول 

النفسي.

الواقع أن مثل هذه اأعراض وامتازمات 
ا مكن فهمها من ناحية اقتصادية حتة، 
إى  نسبة  هوياتنا  وننمي  ن��ط��ور  وح��ن 
اآخرين. ويساهم استيعاب اافراضات 
بناء  ي  والتطلعات  واأف��ك��ار  الثقافية 
بالوجهة  وي���زودن���ا  ال��ع��ام  إى  نظرتنا 
جتمعات  وي  واأخ���اق���ي���ة.  ال��ن��ف��س��ي��ة 
تظل  الثقافات،  امتعددة  امفتوحة  اليوم 
احاجة إى ااختيار قائمة دوما، سواء 
كانت القضية عادية )أي معجون أسنان 
ينبغي لي أن أشريه؟( أو قضية أساسية 
)أين أستطيع أن أجد مصادر الغرض أو 

امغزى من حياتي؟(.
 ول��ك��ن م���ع غ��ي��اب ال��ت��ق��ال��ي��د ال��ث��ق��اف��ي��ة 
اخ��اذ  ي  إليها  نستند  ال��ي  ام��ش��رك��ة 
القرارات امتعلقة بالكيفية الي قد مكن 
امرء من حقيق رفاهته أو توجيه حياته، 
ااخ��ت��ي��ارات  ب��ن  ميز  أن  للمرء  فكيف 
ُي��َع��د  ال���ذي ق��د  الطيبة وال��ردي��ئ��ة؟ وم���ا 
ص��واب��ًا أو خ��ط��ًأ، ج���ادًا أو زائ��ف��ا؟ على 
ختارون  الذين  الغربيون  مثل  ما،  حو 
تبي إيديولوجية إسامية متعصبة جانبًا 
متطرفًا من ظاهرة أوسع كثرا. والواقع 
أن عقيدة تنظيم الدولة اإسامية الي 
تتسم باجمود الشديد ُتعفي أتباعها من 
العبء امربك امتمثل ي التفكر امستقل 

أو ااختيار. 

الفرار من الحرية

عندما دخل سائق الفورموا 1 ديريك بيل إى سيارته وأدار احرك، تبخرت كل مشاغل احياة عن 
ذهنه. ا مكن لبيل، الذي شارك ي سباقات السيارات منذ عام 1968 حتى عام 1996 لفرق من بينها 
فراري وماكارين، أن يفكر ي شيء طوال الساعات القليلة القادمة سوى ضغط ااطارات وكم تبقى 

من الوقود ي السيارة وكيف كان وضع السيارة عند امنعطف، فاشيء يشغله سوى امضمار.
ويتذكر بيل، وهو بريطاني اأصل يعيش ي “بوكا راتون” بواية فلوريدا اأمريكية، تلك اللحظات من 
مشاركته ي سباقات الفورموا، قائا إنها كانت “جربة احرص الكامل والركيز بالكامل على كل 

شيء دقيق للقيادة”. وأضاف: “ا توجد فرصة لتفقد الركيز أن القيادة تشغل كل حظة منه”.
مكن للركيز، الذي كان يسيطر على سلوك بيل ي سيارة السباق وامتمثل باحرص على كل حظة 
لديه، أن يعادل النجاح ي اأعمال التجارية. ويسمى ذلك هذه اأيام “أن تعيش اللحظة” أو أن تكون 
واعيا ما تفعل مام الوعي. تظهر اأحاث أن الركيز الشديد على مهمة بعينها وليس تعدد امهام ي 

الوقت الواحد مكن أن جعلك أكثر انتاجية وفاعلية ي أداء مهام العمل.
وعلى مستوى امديرين، فإن ذلك يعي خلق الوسائل مساعدة اموظفن على الركيز بشدة ي عملهم، 
إن  يقول تشاسكالسون  الذهي.  الركيز  كاتب وخبر ي جال  حسب مايكل تشاسكالسون، وهو 

اأمر يتعلق “بإدارة انتباهك وانتباه موظفيك للحظة احاضرة”.

ويوصي تشاسكالسون برامج تدريبية تتعلق بطريقة توظيف اانتباه الكامل، وعادة ما يكون التدريب 
لتحسن  واأعصاب  امخ  علم  على  تعتمد  الي  وطرق  التأمل  تشمل  أسابيع  لثمانية  جلسات متد 
بنك”  “دويتشه  ومصرف  “آب��ل”  شركة  بالفعل  ذلك  تفعل  الي  الشركات  ومن  واانتاجية،  الركيز 

وشركي “جنرال ميلز” و”غوغل”.
وتقول تريزا غلومب، أستاذة السلوك التنظيمي ي كلية كارلسون لإدارة جامعة مينيسوتا: “العمل 
بركيز ووعي كاملن بعي التخلي عن فكرة إجاز مهام عديدة ي وقت واحد. وهذا صحيح أن فكرة 
إجاز أكثر من مهمة ي وقت واحد هي وصفة رائعة إجاز عدة أشياء على حو سيء مع عدم اياء 

أي منها ااهتمام الذي تستحقه، وهذا جعل امديرين ي حالة من التشتت الذهي طوال الوقت”.
ومثال على ذلك سياسة الباب امفتوح الي يسعى العديد من امديرين جاهدين اتباعها. فبالرغم من 
أنها تشجع على اإبداع من خال السماح بالتواصل مع امديرين بصورة أقوى وبشكل مستمر، فإن 
اجانب السلي ي ذلك يتمثل ي توقف مسار العمل من حن آخر وجعل الركيز ي مهام العمل 

أمرا صعبًا.
خيل نفسك اذن كمدير تفعل الشيء نفسه: كل مهمة أمامك حظى باهتمامك الكامل، ومن ثم تكتسب 

أنت الثقة الكاملة كذلك.

إن كنت قد أكملت التسوق موسم اأعياد، أو أممت تعبئة ماذج مرجعات 
الضريبة، فهنيئًا لك على كونك منظمًا. أغلبنا ينتظر حتى ما قبل الساعة 
إكمال  حظة  آخ��ر  ينتظر  أو  العيد،  حاجيات  ش��راء  إكمال  اأخ��رة 

مشروع يقرب موعد تسليمه.
ماذا نضع أنفسنا ي هذه الضائقة؟ هل بسبب انشغالنا، أو بسبب كسلنا، 

أو لقلة ماسنا، أم بسبب خوفنا من الفشل، أو هذه اأسباب جتمعة؟
جأنا إى موقع كورا )Quora( لأسئلة واأجوبة، معرفة كيفية التغلب 
قاله عدد من شاركوا ي  ما  وإليك  ه��ذه،  السيئة  التسويف  ع��ادة  على 

اإجابة.
ما  هذا  الركيز،”  على  يساعدك  ا  فيه  ما  كل  نعيش ي جتمع  “حن 

كتبته شاز حسن.
ويضيف حسن أن السبب ي ذلك هو اإنرنت، وينقل عن إريك ميدت، 
امدير التنفيذي موقع غوغل قوله: “ُينشر على اإنرنت ي غضون يومن 
اثنن كمية من امواد أكثر ما ابتكرناه منذ فجر التاريخ وحتى عام 2013. 
كما أن ما يرفع على موقعي يوتيوب وفيسبوك وتوير وعلى امدونات من 

مواد جدير بتشتيت ذهنك يوميا.”
ويعتقد نيكانت فوهرا أن التسويف أمر عادي، ويقول: “معظم الناس ي 
العام يؤخرون أعماهم من وقت آخر، وأحيانًا نؤخر اأمور الصغرة 
مثل تنظيف امنزل، أو شراء مواد البقالة، أو غسيل امابس...إخ. لكن ي 
أغلب الوقت ماطل ي أمور مهمة جدًا ي حياتنا مثل الذهاب إى النادي 

الرياضي، أو ااستعداد لامتحانات، أو دفع الفواتر.”
ماذا نقدم على امماطلة والتسويف؟ يذكر فوهرا ثاثة أسباب لذلك:

يثقون بقدرتهم الشخصية  التقليل من قدراتك الشخصية: “كثر منا ا 
على إج��از العمل ي الوقت اح��دد. ليس ذلك فحسب، بل ا نثق بأنه 
سيكون لدينا دافع للقيام ي امستقبل بالعمل الذي بن أيدينا. ونبدأ ي 
البحث عن أعذار لتجنب القيام بالعمل. مشغول جدًا، مرهق جدًا، مفلس 
جدًا. أحيانًا تكون هذه اأعذار حقيقية، لكن ي أغلب اأحيان هي جرد 

مررات خلقها أنفسنا لعدم القيام بالعمل.
حياتنا  ت��زدح��م  تكنولوجيًا،  امتطور  العصر  ه��ذا  ي  الكثرة:  امشاغل 
بالعمل احقيقي. كيف مكن لشخص  القيام  تقعدنا عن  الي  بامشاغل 
يكون على صفحته ي فيسبوك حوالي 30  ااستعداد لامتحان عندما 
طلب لاشراك ي لعبة كاندي كراش؟ كيف مكن أن نذهب إى النادي 
على  اإجابة  علينا  يتعن  ال��ذي  الوقت  ي  الرياضية  بالتمرينات  للقيام 
مئات رسائل الريد اإلكروني؟ لقد بات معظمنا عديم اإرادة إزاء هذا 
النوع من امشاغل. وعندما نكون ي شك من قدرتنا على النهوض مشروع 
معن، قد جد أنفسنا نتخلى عن هذا امشروع، لنتمكن من االتفات إى 

مهمات أخرى. 

ماذا نؤخر إنجاز أعمالنا 
حتى اللحظة اأخرة؟

إيفا هوفمان

ماريا أتاناسوف
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حجم  قناعة،  على  ميعا  أننا  ش��ك  ا 
تربط  ال��ي  احقيقية  الرابطة  وطبيعة 
واس��ع  وم��ه��ور  العلمية،  اح����وزات  ب��ن 
من امسلمن ي عموم الدول ااسامية، 
ف��ك��م��ا ذك��رن��ا س��اب��ق��ا، أن ه���ذه ال��ع��اق��ة 
بل  وض��ح��اه��ا،  ليلة  ي  ت��نَ  م  الوثيقة، 
امتدت على حقبة طويلة، تطورت حاها 
وال��ي  ال��ع��اق��ة،  ه��ذه  ال��ي حكم  الثقة 
اس��ت��ن��دت ع��ل��ى ت��راك��م خ���روي استغرق 
م��ئ��ات ال��س��ن��ن، حتى ب��ات ال��ك��ام ال��ذي 
ذا  ل��ل��ن��اس،  العلمية  ع��ن اح����وزة  ي��ص��در 
احري  والتطبيق  ااستماع  ي  قدسية 
له، وهذا ينبع بالدرجة ااوى من الثقة 
ي��ول��ي��ه��ا م��ه��ور امسلمن  ال���ي  ال��ع��ال��ي��ة 

مراجع احوزات ورجااتها.
ه����ذا ي��ع��ي أن ع�����ددا ك���ب���را ج����دا من 
ام��س��ل��م��ن، ون��س��ب��ة ك��ب��رة م���ن اج��ت��م��ع 
)اسيما ي العراق الذي يعاني من فساد 
احوزات  تراه  ما  يستجيبون  مستحكم(، 
دور  ه��ن��اك  معنى  ب��ه��ا،  ام��وث��وق  العلمية 
رئيس للحوزة العلمية ي توجيه الشرائح 
الطبقات،  عموم  وم��ن  ك��اف��ة،  اجتمعية 
الفساد  كانت، حاربة  او خبوية  شعبية 
بكل السبل امتاحة، وتأتي هذه التوجيهات، 
عر وسائل التوصيل امختلفة ي ااعام 
امتنوع، امرئي وامسموع وامكتوب، وعر 
بشكل  تؤثر  باتت  الي  اانرنيت  مواقع 

كبر ي توصيل امعلومة بسرعة خارقة، 
اى اوساط واسعة من امسلمن .

عمليات  جاح  ي  ااساسية  اميزة  ولعل 
ام��ؤس��س��ات  ي  ال��ف��س��اد  ض��د  التحشيد 
اح���ك���وم���ي���ة، ت���أت���ي م���ن درج�����ة ال���ت���زام 
اج��م��اه��ر، م��ا ت���راه اح���وزات العلمية 
تقود  الفساد بصورة عملية،  ي مكافحة 
اى النجاح ي القضاء على الفساد كلّيا، 
ان  تقدير، خاصة  اق��ل  منه ي  اح��د  أو 
احوزات العلمية ها باع طويل ي قضية 
الصراع مع اانظمة السياسية الفاسدة، 
ولعل ااطاع على تاريخ هذا الصراع بن 
احوزات العلمية وتلك اانظمة السياسية 
اجائرة، والنتائج الي غالبا ما تأتي ي 
اح��وزة  غلبة  لنا  ستؤكد  اح���ق،  ص��اح 
ومؤيديها وامنتمن ها ي الفكر والتعاليم 
والعمل التطبيقي للتوجيهات الي تصدر 

عنها.
فمثلما تدخلت احوزات العلمية، وأعلنت 
موقفها ال��واض��ح ض��د ااره����اب، ودع��ت 
م  واضحة،  تعليمات  عر  حاربته  اى 
الشرائح،  عموم  من  للمسلمن  توجيهها 
يتدخل  ان  ابد  نفسه  التحشيد  أن  جد 
جحت  ومثلما  الفساد،  مكافحة  جدية 
جهود احوزات العلمية ي قضايا إصدار 
ااره��اب  قتال  على  ح��ث  ال��ي  الفتاوى 
التوجيهات  ه���ذه  أت���ت  وق���د  وم��واج��ه��ت��ه، 

ُأُك��ل��ه��ا ع��ل��ى اارض، وأوق��ف��ت  ام��ت��وات��رة 
زح���ف )ع��ص��اب��ات داع����ش( ح��و ب��غ��داد. 
ول��ع��ل ال��ن��ت��ائ��ج اح��اص��ل��ة ع��ل��ى اارض 
خ����ص����وص ال���ت���ح���ش���ي���د ال���ش���ع���ي ض��د 
ي  الرشيدة  امرجعيات  ودور  ااره���اب، 
أهمية  لنا  تؤكد  امأمولة،  النتائج  حقيق 
الدور نفسه ي التحشيد الشعي والعام 
ض��د ال��ف��س��اد وم���ن ي��رع��اه م��ن احيتان 
ال��ي ب��ات��ت واض��ح��ة وم��ع��روف��ة للجميع، 
الضغط احكومي  يستمر  ان  لذلك ابد 
حن  اخ��اص��ة  وي  الشعي.  القضائي 
حشيد  ملة  اى  احاجة  بأشّد  اليوم 
العلمية، شبيهة  تقودها اح��وزات  شعي 
بتلك احملة الي انتفضت ضد اارهاب، 
فالفساد واارهاب وجهان لعملة واحدة، 
الدامغة  واأدل���ة  ال��واق��ع  اثبتت  طاما  ب��ل 
لكي  ل��اره��اب  ال��ف��س��اد  عمليات  م��وي��ل 
ب���اارواح  والفتك  ااب��ري��اء  بذبح  يستمر 
قطع  اام��ر  استوجب  ه��ذا  واممتلكات، 
داب�����ر ال���ف���س���اد وأرب����اب����ه وال��ع��ام��ل��ن به 
وامتعاونن من الصغار مع احيتان، حتى 
العصابات  ه��ذه  م��ن  ال��ب��اد  تنظيف  يتم 
العلمية  اح��وزات  دور  ولعل  ااجرامية، 
هو امتصدر )توجيها و تفعيا(، من اجل 
هذه  على  للقضاء  ام��ت��واص��ل  التحشيد 
اجميع  حياة  تهدد  باتت  ال��ي  الظاهرة 

من دون استثناء.  

 الحوزات العلمية
والتحشيد مكافحة الفساد

الحوزات العلمية والسلم اأهلي
يؤكد امعنيون بعلم ااجتماع، أن حجر الزاوية ي استقرار اجتمع وتفرغه لابداع، تكمن ي حقيق 
مكونات  بن  واانسجام  التناغم  من  القصوى  الدرجة  الزاوية ي حقيق  فهو حجر  اأهلي،  السلم 
اهدف  هذا  لتحقيق  والفكرية  امادية  اجهود  من  كثرا  الدولة  تقدم  السبب  الواحد، هذا  اجتمع 
احيوي، فرصد ماين الدوارات لتمويل منظمات ومؤسسات تأخذ على عاتقها تثبيت السلم وجعله 
منهج حياة مستمرة يؤمن به اجميع، وترصد مبالغ طائلة منظمات اعامية وثقافية تنشط ي ااجاه 
نفسه وتكون مهمتها ترسيخ السلم بن افراد وماعات ومكونات اجتمع، كذلك هناك اجهزة امنية 

ضخمة يقع على عاتقها حقيق السلم بن امواطنن، وعموم اجتمع.
والسؤال امهم هنا، ترى هل تستطيع احوزات العلمية فعا، ان جعل اجتمع الواحد اكثر ماسكا، 
وأقل فوضى وعشوائية، واقل تصادما اسباب فكرية او عقائدية؟، واذا كانت ميع اأدلة والوقائع 
والراهن التارخية، تؤكد قدرة احوزات على حقيق درجة عالية من السلم اأهلي، فلماذا تعمل 
بعض احكومات ااسامية بالضد ما تهدف إليه احوزات، وحاول بكل ما ملك من وسائل وسبل، 
إن حّجم دورها ي هذا اجال، وتضع عراقيل ومعوقات مفتعلة امامها، علما أن الفائدة امتحققة 
سوف تصب ي صاح احكومة نفسها، فضا عما سيحصل عليه اجتمع من مزايا ااستقرار لبلوغ 

التقدم ومواكبة العصر؟.

إن ااجابة عن السؤال امطروح ي أعاه، معروفة كما نظن، فاحكومات امستبدة ا تريد للحوزات 
العلمية أن تأخذ دورها الطبيعي ي اقامة عاقات وطيدة مع مكونات وافراد اجتمع، والسبب هو  
خشية تلك احكومات الفاسدة، من ان تكون هناك عاقات قوية وحقيقية بن الشعب من جهة، وبن 
احوزات العلمية من جهة اخرى، اما احكومات الواعية، غر القمعية، الي تصل اى السلطة من 
خال ااقراع الشعي السليم، وعر قنوات التداول السلمي للسلطة، فإنها حرص على ان يكون دور 

احوزات العلمية حاضرا وفاعا.
لذلك ابد أن تأخذ اانظمة السياسية ي الدول ااسامية، بنظر ااعتبار، عدم مضايقة احوزات 
العلمية، وحصرها ي مسار واحد، هو مسار تأييد احكومة وسياساتها الي قد ا تصب ي صاح 
اجتمع، معنى ابد من اعطاء اح��وزات العلمية فرصة كاملة غر منقوصة كي تؤدي دوره��ا، ي 

ترصن السلم اامي.
فاستطاعت تلك الدول واجتمعات امنسجمة، ان حقق كل ما تبتغيه من اهداف وطموحات، بعد ان 
ضمنت هدفها اجوهري، الذي يكمن ي التعايش اجتمعي القائم على الراضي والتكافل والراحم، 
والتعاون بن اجميع للوصول اى اهدف اأكر واأهم واأمى، وا مكن حقيق مثل هذه ااهداف 

الكرى، للسلم اأهلي، ما م تأخذ احوزات العلمية دورها احيوي.

مواصفاته  وتشكل  اجتمع  تبي  عليه،  ومَتفق  معروف  هو  كما  الثقافة 
كافة، أي اذا كانت الثقافة سليمة وجيدة ومنفتحة ومتوازنة، مكنها أن 
تبي جتمعا حمل امواصفات نفسها، بااضافة اى بناء دولة مستقرة 
ومتوازنة، ويؤكد امعنيون بااجتماع، واجتمعات على ختَلف مستوياتها 
من حيث الرقي والتحّضر، على دور الثقافة احاسم ي البناء اجتمعي، 
لذلك تشر اأدلة كافة، اى معادلة ا تقبل الشك أو حتى النقاش، يقول 
نص هذه امعادلة، كلما ارتقْت و صَحْت ثقافة اجتمع، كلما ارتقى اجتمع 
اى مستويات أرقى من سواه، وهذا بالضبط هو الدور احاسم للثقافة ي 

صناعة اجتمعات والدول.
كيف مكن  أي  نفسها،  الثقافة  ببناء  تتعلق  جدا  مهمة  نقطة  تنبثق  هنا 
والدولة كتحصيل حاصل، وهنا  بناء اجتمع  قادرة على  ثقافة  نبي  أن 
بالتحديد يظهر دور احوزات العلمية بصورة جلية، خصوص بناء الثقافة 
دور  يغيب  أن  هل مكن  هنا،  ينبثق  ال��ذي  وال��س��ؤال  السليمة.  اجتمعية 
الواضح  العلمية ي هذا اج��ال، وما هي اسباب غيابه؟، من  اح��وزات 
أن ااجابة مكن أن تأتي بهذا اخصوص بااجاب، فهناك دور مزدوج 
بالتطور  ت��ن��ادي  فهي  للجميع،  م��ع��روف  ااس��ام��ي��ة  اح��ك��وم��ات  لبعض 
التوعية  القيام بدورها ي  العلمية اى  اجتمعي قوا، وتدعو اح��وزات 
والتثقيف بالكام فقط، لذلك عندما تنشط احوزات وتؤدي دورها ي 
هذا اجال، تلجأ هذه احكومات باخفاء اى إفشال هذا الدور احوزوي 

لبناء اجتمع، وتستخدم ي ذلك كل شيء متاح ها.
ب��دوره��ا الثقاي  ال��ذات��ي��ة ي ع��دم ق��ي��ام اح���وزة العلمية  أم��ا ااس��ب��اب 
اجتمعي، فإن هذا يعود اى احوزة نفسها والقائمن عليها، فهناك مثا 
بعض احوزات تضع نفسها ي خدمة احاكم حتى لو كان ظاما، فتصبح 
بذلك مؤسسة تابعة للسلطة، تأمر بأوامرها وحتى تستلم رواتب منها، 
ي هذه احالة ا مكن ان يكون هناك تأثر مثل هذه احوزات امصطَفة 
مع احكومات الظامة، إا على امتعاونن مع السلطة فقط بسبب ارتباط 
ويعرف  ال��ص��ورة م��ام��ا،  يعرف  فهو  ع��ام  بشكل  أم��ا اجتمع  ام��ص��اح، 
له،  التابعة  الدينية  امؤسسة  وبن  القمعي  النظام  بن  الشائكة  العاقة 
والي ستفقد تأثرها الكلي ي البناء اجتمعي الثقاي، بسبب احيازها 

التام للحكومة.
بعض  منهج  تغير  خال  من  معاجتها  مكن  الذاتية  ااسباب  ان  علما 
الدائم  التأييد  منهج  عن  وال��ع��ودة  احكومات،  لبعض  التابعة  اح���وزات 

للحكومة وااصطفاف معها ضد مصاح الشعب.
العلمية، حتى تكون قادرة على  واهم شيء ي اجال استقالية احوزة 
مقارعة امنهج احكومي امعادي للشعب، فاحوزات العلمية ا مكن ان 
تقف مع احاكم الظام ضد الشعب، وا مكن ان تتنازل عن دورها امهم 
ي بناء الثقافة اجتمعية الي تقوم بدورها ببناء دولة مستقرة متوازنة 

ومنٍتجة. 

الحوزات العلمية 
وثقافة امجتمع
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ي البحث عن النجاح والتفوق ي احياة، 
ا تغفل الشعوب واأمم عن هذه الركائز 
الثاث، وعوامل اخرى تساعدها ي طّي 
السامية،  اهدافها  حو  التقدم  مراحل 
واحكم  والعلم  ام���ال  ع��ن  البحث  ان  ب��ل 
م��ن ب��دي��ه��ي��ات ال��ف��ط��رة اان��س��ان��ي��ة، وق��د 
احقيقة  ه��ذه  اى  الكريم  القرآن  اش��ار 
التكوينية، فقد جاء ي آيات عّدة إشارة 
ب��ام��ال، وال��رغ��ب��ة ي  اى تعّلق اان��س��ان 
لإطاع  حبه  واي��ض��ًا  واح��ك��م،  التسّيد 
وام��ع��رف��ة واخ������روج م���ن ظ���ام اج��ه��ل 
اى  توصل  قد  العام  كان  اذا  والتخلف. 
ب���اه���رة م���ن وراء ه��ذه  ه��ك��ذا ج���اح���ات 
ويشكو  يئن  جعله  ال��ذي  فما  ال��رك��ائ��ز، 
ب��ص��وت ع���اٍل وب���اارق���ام، م��ن اح��راف��ات 
اان��س��ان��ي وح���روب كارثية  ال��س��ل��وك  ي 

وانتشار اأوبئة الفتاكة...؟
م��اح��ة ام��رج��ع اام���ام ال��راح��ل السيد 
ح��م��د اح��س��ي��ي ال���ش���رازي – ق��دس 
س������ره- ي ك���ت���اب���ه “ال���س���ب���ي���ل إن���ه���اض 
هذا  على  فقط  ليس  يدلنا،  امسلمن”، 
امثلث احضاري، إما يدعونا كما يدعو  
العوامل  ه��ذه  ي  التكاملية  اى  ال��ع��ام 
والركائز الثاث، فابد من وجودها معًا، 
فهو مثلها ب� “اماء واهواء والنور”، معنى؛ 
ا يستغي إنسان عن أحد هذه العناصر 

احياتية بأي حال من ااحوال. وهذا ما 
بالنا  فما  ال��ف��رد،  اان��س��ان  حياة  يتعلق 
شعب  مصر  متعلقة  القضية  كانت  اذا 

بأكمله وأمة مرامية ااطراف؟ 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ق��ي��ادة، وه���ي م���ن ام��ف��اه��ي��م 
بالعام،  الفكرية  ام��دارس  اجوهرية ي 
كتب وحث ونّظر فيها الكثر، على أمل 
يعتمد  ن��اج��ح��ة  عملية  ف��ك��رة  تتبلور  أن 
ما ناحظه حتى  وه��ذا  اان��س��ان،  عليها 
ي ال��واي��ات ام��ت��ح��دة، ال��ي ت��ّدع��ي أنها 
راع��ي��ة “ال��دم��ق��راط��ي��ة” ي ال��ع��ام. أم��ا 
الباد  وي  الثالث  العام  ي  ال��دول  عن 
ااس���ام���ي���ة، ف����ان ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة مثل 
السّمة ااوى للحكم فيها. من هنا؛ جد 
ع��ل��ل نشوء  ع��ن  للبحث  ي��دع��و  م��اح��ت��ه 
كثرة  الديكتاتورية وااستبداد، وذلك ي 
من  اهائل  والعدد  احكومية  امؤسسات 
القوانن  وح��زم  العاملن،  غر  اموظفن 
أما  للحريات.  وامقيدة  الضرورية  غر 
امال، وهو العنصر امثر اآخر ي حياة 
الشعوب واأمم، فانه الضالة الكرى ي 
اان��س��ان.  حياة  وكيفية  امصائر  حديد 
مسألة  عن  وامفكرون  العلماء  كتب  وقد 
اف��راد  قبل  من  وال��ث��روة  بامال  ااستئثار 
عوائل  وحتى  جموعات  او  ش��رك��ات  او 
عن  العاطلن  م��وع  مقابل  ي  ص��غ��رة 

العمل والباحثن عن لقمة العيش وفرصة 
العيش الكريم. 

وق���د ك��ت��ب م��اح��ت��ه ي ه���ذا ام��وض��وع 
كثرًا، وي سياق حديثه عن تطبيق فكرة 
“النظام ااسامي” ي الكتاب امشار اليه، 
انسان،  يكون أي  أن  يدعو ماحته اى 
قادرًا على حصل امال حسب قدراته، ا 
أن يكون امال حكرًا على فئة او شخص 
املكية  باأسرة  ذلك  ناحظ  كما  معن، 
اانظمة  وال���رؤس���اء ي  ال�����وزراء  وأب��ن��اء 
بالشكل  نشهده  ا  ما  وه��ذا  اجمهورية. 
الكامل والصحيح ي أي بلد بالعام، حتى 
الباد الرأمالية امدعية الدمقراطية. 
بن  التكاملية  اح��ال��ة  أن  ج��د  هنا؛  م��ن 
ه���ذه ال��ع��ن��اص��ر ه��ي ض��ال��ة ال��ش��ع��وب – 
باحقيقة- واامام الشرازي يؤشر اى 
اح��ل ي “اإس����ام ف��ان��ه ي��وف��ر ااج���واء 
ال���ص���اح���ة ل��ل��ن��م��و ام��م��ك��ن ل��ك��ل اف����راد 
اج��ت��م��ع، ع��ل��م��ًا وم����اًا وح���ك���م���ًا...”. كما 
وجود  اأمرين؛  تعاني  شعوب  هي ضالة 
امال والثروة والعلم والقيادة، وايضًا من 
مساوئ كل هذه العناصر الثاث...! مثل 
متلك  كما  اهائلة  الثروة  فلديه  العراق؛ 
لكن  السياسين،  ال��ق��ادة  واي��ض��ًا  العقول 
امشكلة ي افراق كل عنصر وركيزة عن 

ااخرى.

الدولة الناجحة ومثلث؛
امال والعلم والقيادة

ي ذكرى امولد الشريف... لنتعلم كيفية التعامل مع ااخطاء
الرسالة الي بّشر بها الرسول اأكرم، صلى اه عليه وآله، كلها حق وخر وفضيلة لانسانية، انها 
تستند اى منهج رصن )القرآن الكريم( منزٌل من عند “حكيم عليم”. هذا ما عرفه امسلمون اأوائل 
وكيانهم.  وجودهم  كل  أصبح  بكل شيء، حتى  بذلوا وضحوا  أجله  ومن  ااسامية  الدعوة  فجر  ي 
وي السرة امطّهرة ناحظ مواقف متشنجة عديدة ظهرت من ااصحاب وردود فعل سريعة إزاء 
تصرفات وأعمال صدرت من هذا او ذاك، مثل اليهودي الذي حبس الني اأكرم بعد أن استوقفه 
لدين عليه، أو ذاك ااعرابي الذي جذب ردائه بعنف، لنتصور العهد الذي كان يعيش فيه رسول اه، 
وكيف كانت حالة امسلمن معه، عندما يرون احرافًا معينًا ي السلوك وامواقف، وحالة التوتر الي 
تتمّلك البعض عند حصول خطأ معن. فمن اأجدر باانفعال؛ حن الذين نعيش بغياب الولي امعصوم 
الذي يقدم لنا النموذج اأكمل، أم أولئك الذين عاشوا بن يدي خام اانبياء وامرسلن، وخر البشر 
أمعن؟!  هذه النقطة الدقيقة يشر اليها ماحة امرجع الراحل السيد حمد احسيي الشرازي 
قدس سره- ي كتابه “لكيا تتنازعوا”، ويبن كيف أن الني اأكرم حكمته وكياسته واستيعابه   –

للجميع، مكن من بناء جتمع وأمة عظيمة. فالقضية ليست بالسهولة الي يتصورها البعض؛ هذا 
ُخطئ فيعاقب فورًا، أو ذاك يقوم بعمل ما فُيضرب على يديه – مثًا-....! او غر ذلك، إما القضية 

ها أبعاد حضارية حقًا.

وابد من ااشارة اى قضية هامة ي هذا السياق، وهي أن تساؤات امستشرقن بشكل عام، جاءت 
ي العهود ااخرة، وم تأت ي القرون ااوى من تاريخ ااسام، معنى أن ااسام الذي يراه العام 

حّيًا نابضًا رغم الفن السياسية والتجاذبات امذهبية والفكرية.
وهو ما يزال عصّيًا على التصّدع، كما هو حال سائر ااديان وامذاهب، فان الفضل يعود اى امسرة 
امتواصلة للنهج النبوي – احمدي، متمثلة ي اأئمة ااثي عشر، عليهم السام، وما خلفوه لنا من 

تراث حضاري وانساني.
وابد من ااشارة اى قضية هامة ي هذا السياق، وهي أن تساؤات امستشرقن بشكل عام، جاءت 
ي العهود ااخرة، وم تأت ي القرون ااوى من تاريخ ااسام، معنى أن ااسام الذي يراه العام 
حّيًا نابضًا رغم الفن السياسية والتجاذبات امذهبية والفكرية، وي عهد غيبة اامام الثاني عشر، 
احجة امنتظر – عجل اه فرجه- ناحظ حّمل اأمانة الرسالية من قبل علماء الدين. ومن يريد 
البحث اكثر ي هذا اجال، له أن يطالع بعض مؤلفات ماحة اامام الشرازي الراحل، وهو يتحدث 
عن منهج العلماء من تسّنموا مسؤولية زعامة احوزة العلمية، وتبوأوا منزلة اجتماعية كبرة، وكيف 
أنهم تعاملوا مع أخطاء كبرة صدرت من هذا وذاك. وفضلوا اإصاح والتغير اهادئ وغر امباشر 

على العقاب والتشهر ما يسبب تصّدعات ي البناء ااجتماعي ثم احضاري لأمة.

يعيش امسلمون ي العام أمع، ظروفا قاسية و مؤمة تنطوي على الكثر 
الكريم،  والعيش  واحقوق  احريات  وااس��اءات ي جال  النواقص  من 
وهذا ما تؤكده أدلة ومؤشرات كثرة، تدل على أنهم - امسلمون- يعانون 
من فقدان معظم مقومات احياة، وحفظ له مكانته وطاما أن امسلمن 
ت��زال قضية حسن حياة  وا  كانت  فقد  ادن��ى،  من حالة عيش  يعانون 
اامة ااسامية، حط تفكر العلماء، ومنهم على سبيل امثال ماحة 
آية اه العظمى، اامام الراحل واجدد الثاني، السيد حمد احسيي 
الشرازي )رمه اه(، فقد دأب ي ميع مؤلفاته الي تركها لنا، على 
البحث عن السبل امناسبة لتغير احوال امسلمن، ومن بن اهم اافكار 
الي طرحها ماحته مؤلفاته ومن بن افكاره ورؤاه، قضية إزالة احدود 
امصطنعة بن الدول ااسامية، فعندما م اقامة دولة ااسام ي عهد 
قائدها اأول الني الكريم حمد بن عبد اه، صلى اه عليه وآله وسلم، 

كانت هذه الدولة الفتية القوية متد على مساحات مرامية ااطراف.
ليؤكد  للمسلمن، قادة ومواطنن،  ولعل هذا اامر يشكل درسا واضحا 
هم أن الوحدة ااسامية ليست معنية بالتجزئة اجغرافية الي قامت 
بتقطيع الدولة ااسامية اى دويات ضعيفة، ادت بدورها اى اضعاف 
امسلمن، وهذا بالضبط ما طرحه ماحة اامام الشرازي ي العديد 
من كتبه ومؤلفاته وطروحاته كافة، إذ ركز ماحة اامام الشرازي على 
هناك  كانت  لكن  ااسامية،  ال��دول  بن  امصطنعة  اح��دود  رف��ع  اهمية 
اعراضات كثرة عليه حتى من قبل امسلمن انفسهم، هذه اافكار تقودنا 
اى ما حدث هذه اايام ي زيارة اربعينية اامام احسن عليه السام، 
وتدفق مئات آاف الزوار على كرباء امقدسة، لقد ضاق امسلمون ذرعا 
باحدود امصطنعة، واذا فشل السياسيون ي رفع هذه احدود واحد من 
إزالة  تكفلوا  امسلمون(  )امواطنون  فإنهم  امسلمن،  تأثرها ي اضعاف 
هذه احواجز امصطنعة بن امسلمن، علما أن اهدف الذي يقف وراء 
القادمون من  امسلمون، اسيما  ال��زوار  فعله  ما  يرر  السلوك  مثل هذا 
دولة ايران كونها دولة جارة مسلمة، خاصة اذا كان اهدف من ذلك، هو 
ااح���رار، وسيد  اب��ي  السام،  اام��ام احسن عليه  الوصول اى مرقد 

شهداء اجنة، وسبط الرسول اأكرم.
ج��اءت مثابة  ال��س��ام،  عليه  اام��ام احسن  اربعينية  زي��ارة  ف��إن  لذلك 
يزيلوا  كي  للمسلمن،  ااوى  اخطوة  منها  لتنطلق  للمسلمن،  احافز 
للمسلمن كما يرون،  احدود ااستعمارية امصطنعة لذلك من اافضل 
العودة اى الوحدة، من اجل جميع القدرات والطاقات الي حفل بها 
الفكرة  بالضبط هي  بقاع اارض، وهذه  كانوا ي  اينما  امسلمن  ميع 
النظرية )العملية( الي طرحها ماحة اامام الشرازي، ي مطالباته 

امتكررة عن أهمية، بل حتمية حقيق الوحدة ااسامية.  

إزالة الحدود 
امصطنَعة بن 

امسلمن
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ي��ع��ت��ر ام��س��ل��م��ون ال��ش��ي��ع��ة ي ال��ش��رق 
العام ااسامي  ااوس��ط، جزء مهم من 
والركيبة السكانية الشرق اوسطية، وقد 
)دينية/ اقلية  كونهم  عن  البعض  يتحدث 

اغلبية  تكون  قد  ااقلية  ان  اا  سكانية(، 
ي م��ع��رض اح��دي��ث ع��ن دول���ة اي���ران او 
العراق او البحرين، اضافة اى وجودهم 
بنسب ا يستهان بها ي اغلب دول اخليج 
ودول حوض البحر امتوسط، اضافة اى 
باكستان واهند ودول غرب اسيا ااخرى، 
دول  اغ��ل��ب  الشيعة ي  ان  ال��ق��ول  وم��ك��ن 
اوطانهم،  ي  مندجون  ااوس��ط  الشرق 
جزء  هي  ال��ي  وعاداتهم  تقاليدهم  وه��م 
من اعراف وتقاليد تلك الدول، اا انهم، 
ي ال��غ��ال��ب، ي��ش��رك��ون ي ع���دة ع��وام��ل 

ميزتهم عن ااخرين:
ااساسي  احرك  هي  الوطنية  اهوية   .1
بلدانهم، وهي جزء  الشيعة ي  للمسلمن 
وان  سيما  اي��ض��ا،  الدينية  عقيدتهم  م��ن 
للحاكم  ال��واء  عن  )ختلف  للوطن  ال��واء 
لتماسك  كبر  ح��اف��ز  اح��ك��م(،  ن��ظ��ام  او 
ااوط��ان  على  واحفاظ  جهة  من  اجتمع 

من جهة اخرى.
2. ااستهداف والتهميش من قبل اانظمة 
اح��اك��م��ة ع��ل��ى م���ر ال���ت���اري���خ، وال��ع��ص��ر 
اح���دي���ث ل��ي��س اس���ت���ث���ن���اًء ع��م��ا س��ب��ق��ه، 
او  امواطنة  امطالبة حقوق  مع  خصوصا 

العدالة  وحقيق  العامة  احريات  اط��اق 
ااجتماعية.

3. ال��ع��ن��ف وال���ت���ط���رف )ال�����ذي ت���ق���وم به 
الشيعة  يستهدف  التكفرية(  اجماعات 
امنظمات  وان  خصوصا  ااول،  امقام  ي 
امتطرفة  ااسامية  اجهادية  واحركات 
)وال�����ي ت��ن��ش��ط ي ال���ش���رق ااوس�����ط(، 
ك��ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة وال����دول����ة ااس��ام��ي��ة 
تكفر  وغ��ره��ا،  حقاني  وشبكة  وطالبان 
ام��س��ل��م��ن ال��ش��ي��ع��ة وخ��رج��ه��م ع���ن ملة 
ااس����ام، وه��و ام��ر ج���ري، اي��ض��ا، على 
ميع شيعة الشرق ااوسط، بغض النظر 

عن مللهم او مذاهبهم ااخرى.
وق���د ن��ش��ط ش��ي��ع��ة ال���ش���رق ااوس�����ط ي 
ال��ع��ق��د ااخ����ر ب���ص���ورة م��ل��ح��وظ��ة، ففي 
العراق استطاع الشيعة ان يشكلوا اغلبية 
ال��ذي  التهميش  بعد  وسياسية،  برمانية 
ع��ان��وا منه ع��ر اج��ي��ال م��ن ال��زم��ن، لكن 
الي  ااخ���رة  السياسية  ال��ت��ط��ورات  وم��ع 
بعض  الشيعة ي  امواطنن  عليها  حصل 
بلدان الشرق ااوسط، اا ان الكثر منهم 
اخ��رى، ما زالوا  بلدان شرق اوسطية  ي 
يعانون من الصعوبات الي تفرضها عليهم 
تلك اانظمة، من دون ان يكون هناك اي 
تغرات  ح��دوث  على  مستقبلية  مؤشرات 
بامقابل  القائم،  الوضع  هذا  ي  ملموسة 
الي  اماحظات  من  ملة  تأشر  مكن 

العمل  تطوير  ي  منها،  ااستفادة  مكن 
من  ااوس����ط،  ال��ش��رق  لشيعة  السياسي 
اجل احصول على امزيد من ااصاحات 

الضرورية:
ضغط  م��اع��ات  تشكيل  على  العمل   .1
الشيعة  امسلمن  م��ع  بالتنسيق  دول��ي��ة، 
امنتشرين ي اغلب دول العام، وباأخص 
ي ال��ع��ام ال��غ��رب��ي، وه���و ام���ر ض���روري 
مكانة  ذات  داعمة  جهات  على  للحصول 

دولية.
2. ال��ت��ع��اون م��ع ام��ن��ظ��م��ات ال��دول��ي��ة ذات 
الطابع احقوقي، من اجل رصد وتسجيل 
اانتهاكات اليومية اموجهة ضد الشيعة من 
قبل اانظمة امستبدة واجهات التكفرية.
3. ااستمرار ي تأسيس منظمات حقوقية 
ناشطة ومراكز دراس��ات واح��اث، تسهم 
السياسية  ااف��ك��ار  م��ن  ام��زي��د  تقديم  ي 
ااس��رات��ي��ج��ي  ال��ب��ع��د  ذات  واح��ق��وق��ي��ة 
منطقة  ال��ش��ي��ع��ة ي  م��س��ت��ق��ب��ل  اخ����اص 

الشرق ااوسط.
4. التأكيد على هوية ااعتدال الي يتميز 
بها شيعة العام على وجه العموم، وشيعة 
الرغم  الشرق ااوسط باخصوص، على 
من حجم اهجمات الشرسة الي يتعرض 
تواجدهم،  مناطق  ميع  ي  الشيعة  ها 
اض���اف���ة اى ف��ت��ح ب����اب اح�����وار وت��ب��ادل 

اافكار مع اجهات الدينية ااخرى.

الشيعة ي الشرق ااوسط...
الحاضر وامستقبل

شيعة البحرين من امعارضة اى امجادلة
احدث الذي تصدر عناوين الصحف ونشرات ااخبار ي العام العربي، اضافة اى الوكاات العامية 
الي تصدر طبعاتها باللغة العربية، ي اليومن ااخرين، هو اعتقال الشيخ )علي سلمان( امن عام 
منظمة الوفاق الوطي من قبل قوات اامن احكومي وترحيله اى النيابة العامة، كإجراء تصعيدي 
الوفاق  القانوني حول وضع معية  الرمانية، واخاف  لانتخابات  امعارضة  على خلفية مقاطعة 

وخالفتها للشروط الرمية.
 كما ان ثورة اللؤلؤة كانت وما زالت تعر عن حاجة شعبية مواطي العام العربي منح امزيد من 
احكم  انظمة  العيش ي  عن  انفكت  ما  الي  الفاسدة،  العربية  اانظمة  واص��اح  العامة  احريات 
التقليدية للعصور الوسطى وما قبلها، وقد شهد عام 2014 سجا حافا باأحداث وااحتكاكات بن 

امعارضة والنظام ي امملكة.
 بعد ان رفع النظام وترة اانتهاكات حق امواطنن والنشطاء واصحاب الرأي، وبالعودة اى اخر 
اابرز )اعتقال امن منظمة الوفاق(، واجدوى من هذه اخطوة الي اقدمت عليها وزارة الداخلية 
التابعة للنظام، وما قد ينتج عليه من تأزيم موقف امتذبذب اصا، وغرها من اآراء والتكهنات، الي 

تبحث مجملها عن استيضاح وحليل خلفيات هذه ااخبار.
ان التحول اى جادلة النظام بشأن ما يكون او ا يكون، قد ا يثمر عن شيء، وكذلك البقاء ي حدود 

حركة او منظمة او رمز واحد، قد ا يثمر عن شيء ايضا، امطلوب ان تتوسع امعارضة البحرينية حو 
العامية والتفكر اجمعي، الذي يعر عن ارادة الشيعة وغرهم، فامهمة وطنية، سيما وانها حاول ان 

حدد مامح اهوية البحرينية سياسيًا.
 بينما حاول النظام ان يضفي هوية خاصة للمعارضة البحرينية، هوية ا تعدو كونها طائفية )الشيعة( 
ومرتبطة جهات خارجية )ايران(، وهو امر قد يفقد قوة امعارضة من الداخل، وحيلها اى مفهوم 

الصراع الطائفي امنتشر ي الشرق ااوسط خارج حدود البحرين.
وبالتالي، فان قادة امعارضة ي البحرين عليهم ان يعيدوا الكثر من حساباتهم، وطرح امزيد من 
من  امزيد  واضافة  توسيع  مع  احاكمة،  العائلة  امام  امعارضة  موقف  تعزز  الي  الوطنية  امشاريع 

اجمعيات واحركات الشبابية والفكرية وااجتماعية.
اضافة اى السياسية، إعطاء امزيد من الزخم للعمل اجمعي، حتى ا تتعرض امعارضة البحرينية 
اى انتكاسة جديدة او ضعف من الداخل، وهو ما ا يتمناه اجميع بعد ان سلبت اغلب ثورات الربيع 
العربي من رعاتها احقيقين، وااغلب ان عام 2015 سيشهد امزيد من امفاجآت لكا اخصمن 
)النظام وامعارضة(، على امل ان تستعد ااخرة إعادة ترتيب اوراقها وامبادرة امام النظام بدا من 

ااقتصار على رد الفعل. 

ادارة شؤون  ب��دور سياسي ح��وري ي  اضطلعوا  العراق  الشيعة ي  ان 
الباد، طبعا بالتوافق مع امكونات ااخرى، منذ سقوط النظام السابق 
)الذي كان يعتمد الفردية وااستبداد ي قيادة الباد( عام 2003 وحتى 
الوقت احاضر، وهو ما وضعهم ي واجهة ااح��داث امختلفة الي مر 
بها العراق، سلبية كانت ام اجابية، سيما وان التحول الدمقراطي الذي 
من  الكثر  له  كانت  وام��ا  ومثاليا،  يكن حوا سلسا  العراق، م  به  مر 
الداخلية واخارجية الي هددت )وما زالت تهدد(  التبعات والصعوبات 
مسألة التحول اى النظام الدمقراطي ودولة امؤسسات وحكم ااغلبية 

عن طريق صناديق ااقراع.
الكثر  اعتابه،  نهاية  على  نقف  ال��ذي   )2014( احالي  العام  شهد  وقد 
والدولية(  )ااقليمية  والصراعات  واامنية(  )ااقتصادية  اازم��ات  من 
واخافات السياسية )بن الكتل السياسية من جهة وبن امركز وااقليم 
من جهة اخرى(، الي عصفت بوجود الدولة العراقية، فضا عن استمرار 

العملية السياسية، وي هذا السياق كان الشيعة امام حديات مهمة:
1. خطر تنظيم ما يسمى )الدولة ااسامية/ داعش( والي اطلق عليها 
اماضي  التاسع من حزيران  التنظيم ي  ان مكن  بعد  الوجود”،  “ح��رب 
استغال ااوضاع اامنية والسياسية امرتبكة والقيام بهجوم واسع النطاق 

احتال حافظة اموصل بالكامل.
2. عملية اانتقال السلمي للسلطة التنفيذية )رئاسة الوزراء(، وما جرته 
من خافات حادة بن امكونات والكتل السياسية جعلت حد التوافق فيما 
بينها يقف على خيط رفيع بن استمرار العملية السياسية او اانتقال اى 

سيناريوهات غامضة.
3. مشكلة حفظ ااقليات وعملية التغير الدمغراي الذي فرضه اسلوب 
داعش ي مله اابادة الواسعة الي اعتمدها خال سيطرته على مناطق 

وجود ااقليات.
4. اازمة ااقتصادية الي ملت معظم الدول امنتجة للنفط، )سيما تلك 

الي تعتمد على النفط كمصدر اساسي لناجها القومي.
احتواء  ي  للشيعة  بالنسبة  حاليا  امتاحة  ال��ف��رص  م��ن  العديد  وه��ن��اك 
اازمات السياسية الي مر بها البلد، ومكن العمل على الفرص التالية 

ي التقدم حو اامام، كما حصل ي السابق:
ااره��اب  مكافحة  قضية  حول  الدولي  التوافق  فرصة  من  ااستفادة   .1
العامي، وهو توافق قل مثيلة ي تعزيز العاقات مع دول اجوار واحيط 

ااقليمي والدولي.
2. تعزيز جو التوافق السياسي الداخلي احالي حلحلة وتصحيح الكثر 

من امسارات امربكة للعملية السياسية.
الدولة(  )اموجود ي ميع مؤسسات  الفساد  3. ااستمرار ي مكافحة 

ومعداته امرتفعة جدا.
4. هبوط اسعار النفط، قد ولد فرصة إعادة التفكر ي جدوى ااعتماد 

على ااقتصاد ااحادي اجانب )الريعي(.

شيعة العراق:
التحديات والفرص امتاحة

باسم حسن الزيدي
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عام 2014 الذي مضى قبل أيام، هو العام 
ااول بعد عشر سنوات من عمر التجربة 
السياسية اجديدة ي العراق، معنى أن 
أحداث 2014 كانت تشكل خاصة لعشر 
امتواصل،  السياسي  العمل  م��ن  س��ن��وات 
لتشكيل نظام جديد ي العراق، يقوم على 
الدمقراطية،  وه��ي  أا  أساسية،  ركيزة 
فهل مكننا أن نستفيد من ااخفاق والفشل 
ال��ي م��ض��ت، وما  ال��س��ن��وات العشر  ي 
حدث ي العام اخاصة وهو عام 2014، 
وهل متلك القدرة واارادة على ااستفادة 
من الراجع والفشل ي حقيق ااهداف 
سوف  هنا  م��ي��ع��ا؟،  اليها  نصبوا  ال��ي 
ونعي  العراقية،  ل��ارادة  ااختبار  يكمن 
بها ارادة السياسين العاملن والناشطن 
وام��ش��ارك��ن ي ال��ع��م��ل ال��س��ي��اس��ي، فهل 
عرفوا ما هي اأخطاء الي وقعوا فيها، 
فرديا او ماعيا، خاصة ما يتعلق بالنهج 
ادارة  وتطبيقه ي  الصحيح  الدمقراطي 

الباد بصورة صحيحة؟.
اذن ليس هناك مفر من معرفة، مناطق 
ااخفاق ي ادارة العملية السياسية، وماذا 
ان  امعنية  السياسية  اجهات  تستطع  م 
تكمن  واين  الصحيحة،  بالصورة  تطبقها 
بالضبط، مكامن اخلل حتى يتم الشروع 
بتصحيحها ي العام اجديد الذي دخلناه 
توا، معنى أدق أننا كسياسين ومعاونن 

سياسيا  ما خسرناه  نربح  أن  اب��د  ه��م، 
ع��ام 2014 ي عامنا اجديد ه��ذا، ترى 
السياسية  للجهات  خطيط  ه��ن��اك  ه��ل 
العام  ي  خسائرنا  ل��دراس��ة  ال��ع��راق  ي 
يتخلص  ان  اب��د  مشكلة  هناك  ام��اض��ي، 
تتمثل  ال���ع���راق���ي���ون،  ال��س��ي��اس��ي��ون  م��ن��ه��ا 
او  الفردية  اآنية،  مصاحهم  بتفضيلهم 
اهمال  م��ع  العاجلة،  السريعة  احزبية، 
وت����رك ال��ت��خ��ط��ي��ط ااس��رات��ي��ج��ي بعيد 
ام��ش��ك��ل��ة ه��ن��ا، أن اجميع  ام����دى، ول��ع��ل 
ي��ت��ح��دث��ون عن  وأن��ه��م ميعا  خ��ط��ئ��ون، 
لكن  والدستور،  بالدمقراطية  مسكهم 
عندما نأتي لنتفّحص التطبيق، جد انهم 
بعيدون كل البعد عن العمل الدمقراطي، 
ي  الطريقة  ه��ذه  تتغر  أن  اب��د  ل��ذل��ك 
ال��ع��ام اج��دي��د ال��راه��ن، معنى ج��ب ان 
ي��ت��م ح���وي���ل ال��ع��م��ل ال���دم���ق���راط���ي اى 
مشاريع راسخة لتطوير البي ااقتصادية 
والسياسية وسواهما، على أن يتم هذا من 
خال ترسيخ الدمقراطية كسلوك يفهمه 
به ضمن ضوابط  ويتمسكون  السياسيون 
وحديدات ا جوز القفز عليها أيا كانت 

ااسباب وامررات.
ومن ااخطاء الي وقع فيها السياسيون، 
ون���ع���ي ب���ه���م ق������ادة ال���ك���ت���ل وااح�������زاب 
واعضائهما، هي قضايا التسقيط والتهم 
بعيدا  امناصب  خلف  واللهاث  امتبادلة، 

ع���ن ااس��ت��ح��ق��اق، واه���م���ال ال��ك��ف��اءات، 
وح���ص���ر ال������واء ب���اه���وي���ة ام��ن��اط��ق��ي��ة او 
ال��ع��ش��ائ��ري��ة وس����واه����ا، ول���ع���ل ام��ش��ك��ل��ة 
أن  ال��ص��دد،  ه��ذا  ي  وامعقدة  الواضحة 
اجميع يتحدث عن مسكه بالدمقراطية 
وال���دس���ت���ور، وع��ن��دم��ا ح����اول أن ختر 
ذل����ك، ج���د ان ال��ت��ص��رح��ات غ��ال��ب��ا ما 
اه��داف  لصاح  الدستور  تفسر  ح��اول 
حساب  على  النظر،  قصرة  آنية  ضيقة 
خطط مستقبلية اسراتيجية تبي الدولة 

واجتمع.
الي  الفعلية  وااج�����راءات  اآل��ي��ات  أم��ا 
الدمقراطي،  العمل  ت��رّس��خ  ان  مكنها 
تسمى  معروفة،  ق��واع��د  على  تقوم  فهي 
ق��واع��د ال��ل��ع��ب��ة ال��دم��ق��راط��ي��ة، اب���د أن 
العمل  ينضبط  حتى  السياسيون،  يتقنها 
وا  القواعد  ه��ذه  اط��ار  السياسي ضمن 
خرج عليها، عند ذاك سوف يصبح العمل 
السياسي دمقراطيا، ويتحول اى منهج 
وسلوك، ا مكن جاوزه، وعندها سوف 
نقطف الثمار كدولة وكحكومة وكشعب ي 
وقت واح��د، لكن اام��ر حتاج اى جهد 
تقوم  وم��ن��ّظ��م،  كبر  مؤسساتي  حكومي 
عليه إرادة سياسية، تسعى جديا وفعليا، 
اى ااستفادة من إخفاقات العام الفائت، 
العام  ي  اى جاحات شاخصة  لتحيلها 

الراهن.

ما خسرناه سياسيا ي 2014 
هل سنربحه ي 2015؟؟

ما خسرناه من القِيَم ي 2014 هل سنربحه ي 2015
يتفق العلماء امعنيون بااجتماع والقضايا اأخاقية والعرفية وما شابه، على أن الدور الذي تقوم 
حاما،  عاما  يعد  اجتمعات،  حركة  إي��ق��اع  ضبط  ي  واأع����راف،  القيم  ومنظومة  اأخ���اق  ب��ه 
باستقرارها، ي اجتمع العراقي، وهو احيط ااجتماعي امستهّدف ي هذا امقال، هناك مؤشرات 
على اهتزازات ي بعض القيم اجتمعية، حدثت طيلة السنة اماضية 2014، وهذا ا يعي أنها مبتورة 
عن اأعوام الي سبقتها، وإما تشكل امتدادا ما حدث للقيم من تراجع ي السنوات اماضية، ولكننا 
اذا حثنا عما حدث ي 2014، بهذا اجانب، فإننا سوف نكتشف من خال اماحظات والبيانات 

الدقيقة، أن هناك تراجعا ي اجانب اأخاقي.
واشك أن خسارة اجتمع جانب أخاقي ما، من خال اهتزاز القيم اأصيلة، مثل ضربة موجعة 
البنية  ي  فعا  ذلك  حدث  كما  والتدهور،  ااح��دار  اى  اجتمع  ذلك  ويدفع  ااجتماعي،  للنسيج 
ااجتماعية العراقية، فقد أصبحت بعض القيم امسيئة ذات مقبولية ي اجتمع، و وجدت من يتعامل 
معها على انها أمر واقع ومقبول، على الرغم من تهديدها الكبر للجانب اأخاقي وخرقها منظومة 
يتبع بطبيعة احال  التصحيح، فهذا  تتم عملية  أما كيف  بها،  امعمول  أو  السائدة  والضوابط  القيم 
اخاذ اخطوات اإجرائية الازمة ي عامنا اجديد 2015، والي تقود اجتمع اى كسب ما خسره 

أخاقيا.

ولعلنا ا نأتي جديد اذا قلنا أن اخسارة اأخاقية، ا مكن تعويضها باأموال، وا بالكام اجرد، 
أو الدعوات اجردة، بل اأمر برمته يستدعي جهودا استثنائية حيل خسائرنا اأخاقية اى أرباح 

معنوية ومادية ي العام اجديد.
 وهذا يتعلق بصورة فعالة باإرادة السياسية والتشريعية والربوية وما شابه، معنى أوضح، لكي حول 
اخسائر اخلقية اى مكاسب معنوية سلوكية، فنحن حاجة اى خطوات إجرائية ختلفة، فامطلوب 
منا ي هذه السنة 2015 أن نستفيد من أخطائنا وخسائرنا الي تعرضنا ها ي العام اماضي مجال 
التشريعات الازمة الي تساند وترّسخ  القيم وااخاق الضابطة إيقاع اجتمع، وابد من اخاذ 
القيم اأصيلة، وتستأصل القيم الدخيلة ي الوقت نفسه، واشك أن مثل هذه ااجراءات التشريعية 
أنها ستثبت  العام اماضي، كما  العام ما خسره ي  والتنفيذية سوف جعلنا جتمعا راحا ي هذا 
كمجتمع  امامنا  ليس  لذا  من مسؤولياته،  يتهرب  او  ينكفئ  وا  أخطائه  من  يتعلم  ذكي  أننا جتمع 

وكمؤسسات وكمنظمات بل وحتى كأفراد.
السيئة،  القيم  رف��ض  خ��ال  من  مكاسب،  اى  ها  تعرضنا  ال��ي  اأخاقية  اخسائر  أن حيل  إا 
الرادعة  التشريعية  والقانونية  منها،  الربوية  امتاحة، اسيما  السبل  بكل  اأصيلة،  القيم  ومساندة 

على وجه اخصوص.                        

عندما نعرف بأننا تعرضنا خسائر ي الثقافية، هذا يعني أن متلك 
ف��وق اج��رح، ولسنا من أصحاب  ق��درة على وض��ع اصبعنا  ولنا  ج��رأة، 
امكابرة الفارغة، أننا نعي ذاتنا جيدا، ونؤشر خساراتنا بدقة ووضوح، 
عامنا  ي  حدثت  ال��ي  اخسائر  ه��ذه  تعويض  اى  نسعى  أننا  ويكفينا 
اماضي، ولدينا تصميم على معاجتها ي عامنا اجديد 2015، أما إذا 
ي  واجازاتنا  بأنفسنا  مدحا  اللسان  وأطلقنا  والعيون،  ااذه��ان  أغلقنا 

الثقافة، فهو أمر ينم عن تغافل ا يقود اى تطور البلد ي أي حال.
إن ما فقدته ثقافتنا يشبه ما فقدته الدولة العراقية ي البناء السياسي، 
واحكومية،  اأهلية،  الثقافية  امؤسسات  وأع��ي  ثقافتنا،  بالغت  لذلك 
بإقامة امهرجانات والندوات الي تتعلق بكماليات اادب، ونسَيت دورها 
امهم ي الوصول اى الناس من ذوي امستويات امتدنية ي الثقافة والوعي، 
وقد يقول قائل أن هذه امهمة الثقافية ا تعود لأدب او امنظمات اادبية 
والثقافية، وهو تهّرب غر مقبول، إذا عرفنا أن قراءة اأدب والقضايا 
بوصفه  وامثقف  كله،  بالعام  ملتحما  اان��س��ان  جعل  عموما،  الثقافية 
عقلية بعيدة امدى، هو امسؤول عن إرشاد القائد السياسي، وتنبيهه على 
امطالب  الركيز على  لذلك ا يصح  الثقافية وسواها،  الشعب  حاجات 
الفردية، أو بقاء سقف امطالبات متدنيا عاجا وحصورا بن مكاسب 
مادية سريعة، واذا ما أصّر امثقفون والقائمون على الفعل الثقاي على 
هذا النهج، فإن اامر ا يعدو أن يصبح نوعا من الفساد، الذي يتهدد بنى 
الدولة واجتمع باجاات كافة، ولعل الفساد الثقاي يعد من اخطر انواع 

الفساد، وأكثرها تدمرا للمجتمع.
ومن خسائرنا أيضا، ضعف امبدئية ي العمل الثقاي، فبدا من ان تكون 
امؤسسة الثقافية موذجا حتذى به من لدن امؤسسات الزميلة ها، وبدا 
من ان يكون امثقف مثاا للمواطن اأقل مستوى ي الثقافة، ناحظ وجود 
العكس، وهو امر مكن تلّمسه من خال الوقائع، هناك بعض امؤسسات 
وهاثها  انتهازيتها  خال  من  للعراقين،  أس��اءت  الثقافة  على  احسوبة 
وراء امادة أوا، ينطبق هذا على بعض احسوبن على الثقافة وامثقفن، 
فبعض هؤاء يقدم نفسه على كل شيء، ويضع فائدته أوا من دون تردد، 

وهذا يعد من اخسائر الي تسبب بها امثقفون والثقافة للمجتمع.
لذا ابد أن يكون عام 2015، عامًا للتصحيح، وتعويض اخسائر الثقافية 
الي تعرض ها العراقيون، عسى أن يشكل ذلك دافعا للساسة وغرهم، 
امادية  م��وارده��ا  م��ع  تتسق  أعلى  م��رات��ب  اى  بالباد  النهوض  يتم  ك��ي 
والبشرية، فتعويض خسائر العراقين ثقافيا ي عام 2015 سوف يشكل 
العراقي  امسار  لتصحيح  بذها  يتم  الي  السياسية  للجهود  كبرا  دعما 

على وجه العموم.

ما خسرناه ثقافيا ي 
2014.. هل سنربحه 

ي 2015
علي حسن عبيد
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رؤىمن أفكار اإمام الشيرازي

أن  إا  اان��س��ان  أم��ام  ليس  امعنيون  يقول 
ي��ت��ع��ام��ل م��ع ام��س��ت��ق��ب��ل، وي��ت��ن��ب��أ ب��أح��داث��ه 
وي���درس���ه���ا ع��ل��ى ض����وء أس��ان��ي��د ي��ق��دم��ه��ا 
احاضر واماضي معا لانسان اآن، لذلك 
ال��راح��ل، آي��ة اه العظمى،  ي��رك��ز اام���ام 
السيد حمد احسيي الشرازي )رمه 
ماحته  قائا  اموضوع،  هذا  على  اه(، 
امستقبل(:   )فقه  ب�  ام��وس��وم  القّيم  بكتابه 
)ينبغي على اانسان معرفة امستقبل بكل 
أب��ع��اده وأج��زائ��ه وج��زئ��ي��ات��ه، ف��ب��دون هذه 
حسن  أن  اإن���س���ان  يستطيع  ا  ام��ع��رف��ة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط ل��ل��م��س��ت��ق��ب��ل، وب������دون حسن 
التخطيط ا ملك اإنسان حلوًا له، ورّما 

أوجب امستقبل سقوطه(.
الفرد واجماعة  اانسان  امام  ليس  لذلك 
بالعقل  امستقبل،  خفايا  مع  التعامل  سوى 
ما  على  مسبقا  وامَطلع  امتبّصر  ال��ع��ارف 
ينّبه  ل��ذا  م��ف��اج��آت.  م��ن  امستقبل  خّبئه 
الذي  )اإنسان  أن  اى:  الشرازي  اام��ام 
يتطّلع إى ما قد سيحدث له ي امستقبل، 
امؤاتية،  الفرص  وميز  اأخ��ط��ار،  وُم��ّي��ز 
سيأمن جانبه، وسيبعد عن نفسه اأخطار 
امؤاتية(.  الفرص  من  وسيستفيد  امهلكة 
وابد أن تتم معرفة تفاصيل خريطة الزمن 
ال��ق��ادم وفقا اح���داث وم��ؤش��رات اماضي 
ااحتماات  وضع  ثم  ومن  معا،  واحاضر 

اأك��ث��ر قربا م��ن س��واه��ا، ي ه��ذه احالة 
امستقبل  معرفة  من  اانسان  يربح  سوف 
جوانب مهمة، أهمها جّنب امفاجآت غر 

امتوَقعة.
نفسه ي  بكتابه  ال��ش��رازي  اام���ام  ي��ق��ول 
هذا اجال: )إذا استطاع اانسان أن يتنبأ 
بصورة  آف��اق��ه  وي��ق��رأ  امستقبل  ويستشف 
ي  واح���ذر  احيطة  سيأخذ  فإنه  ج��ي��دة، 
ّم���ا س��ت��ح��ّل عليه،  ك��ارث��ة  ف���إّن  ذل���ك، وإّا 
امملوء  الزمن  وخسر كّل شيء ي صفقة 

بااحتماات(.
ع��ن��دم��ا ي��ت��ق��وق��ع ف��ك��ر اان���س���ان وت��ف��ك��ره، 
ااخ��رى،  اافكار  مع  التاقح  عن  وينعزل 
قد  الصعوبة،  بالغة  ستكون  النتائج  ف��إن 
تصل اى تهديد مصر اانسان واجتمع 
م��ع��ا، ه���ذا م��ا ي��ؤك��ده اام����ام ال���ش���رازي، 
الذين  الناس  )أم��ا  ماحته:  يقول  عندما 
التفكر  عن  العزلة  أنفسهم  على  فرضوا 
سيصبحون  م��ا  ع���ادة  ف��إن��ه��م  بامستقبل، 
َح���َرَق���ًة ل���أح���داث ال���ق���ادم���ة(. وه����ذا ما 
ااف���راد  مستوى  على  وح��ص��ل  بالفعل  م 
واجماعات ايضا، فهناك أشخاص أهملوا 
امستقبل، وظّلوا يراوحون عمرا كاما ي 
على  ينطبق  وه��ذا  يتطوروا،  فلم  مكانهم، 
اجماعات بالضبط، فمن م يبذل اجهد 
يبقى  امستقبل، سوف  الكاي ي استقراء 

أسر احاضر حتى يوافيه اموت.
ع��ل��ى ال��ع��ك��س م��ام��ا م���ن اان���س���ان ال���ذي 
خطط ويرسم ويضع ااحتماات امتعددة، 
وجهد نفسه وتفكره، ويبذل ما يلزم من 
امستقبل،  لقراءة  وامادية  الفكرية  اجهود 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال��ن��اس س��وف ي��ك��ون ق��ادرا 
بلغت  مهما  مشكلة  أي���ة  م��ن  ال��ن��ج��اة  ع��ل��ى 
درجة خطورتها، أنه وضع احلول مسبقا، 
عندما تنازل عن امكاسب واللذات العاجلة، 
وتفاصيله نصب  امستقبل  اكتشاف  ووضع 
يتقدموا،  أن  ه��ؤاء  مثل  فاستطاع  عينيه، 
وبلغوا مراتب عليا، وبقي ااخرون من م 
يهتموا بامستقبل، قابعن ي امراتب الدنيا.

لذلك يرّكز اامام الراحل، ي كتابه )فقه 
امستقبل(، بوضوح ودقة على: أن )اانسان 
ال����ذي ي��ع��ي ام��س��ت��ق��ب��ل وخ��ط��ط ل���ه ب��دق��ة 
ووضوح، سينجو حتى لو حّلت الكارثة؛ أنه 
قد تدّبر لكل أمٍر أمرًا، ووضع لكل احتماٍل 

حًا. فهو متطلع دائمًا للزمن القادم(. 
ب��ه،  نعتي  أن  ينبغي  م��ا  بالضبط  وه���ذا 
واهتمامنا  أوقاتنا،  من  يكفي  ما  ونعطيه 
وعلمنا وقدراتنا على ااكتشاف والتنبؤ، بل 
خدمة  نضعها ي  أن  ينبغي  أموالنا  وحتى 
فمن  ال��ق��ادم،  الزمن  اكتشاف  مع  التعامل 
يربح  س��وف  ب��ذك��اء  امستقبل  م��ع  يتعامل 

اأزمنة كافة!.

قراءة امستقبل 
تحجـِم الكوارث 

امفاجئة

أشكال البيئة وأثرها ي بناء اإنسان
للبيئة اشكال متعددة تؤثر ي تشكيل وبناء شخصية اانسان، منها على سبيل امثال البيئة ااجتماعية 
ثم شابًا  وينمو صبيا مراهقا،  فيه طفا،  اانسان، ويربى  يولد  البشري حيث  الوسط  الي مثل 
فكها ويعّرف اامام الراحل، آية اه العظمى، السيد حمد احسيي الشرازي )رمه اه(، ي 
الع�ام عبارة ع�ن  )البيئة بامعنى  للبيئة ما يلي:  العام  البيئة(، امفهوم  ب� )الفقه:  القّيم اموسوم  كتابه 
جموعة الظروف وامؤثرات اخارجية والداخلية، فالبيئ�ة احيطة بأي كائن م�ن إنسان أو حيوان 
أو نبات تشمل الظروف السلبية وتشم�ل اآثار الطبيعية والكيماوي�ة والصحراوية والبحرية واجوية 
والنباتية وااجتماعية، وه�ي أي الظروف وامؤثرات مرابطة بعضها بالبعض اآخر(. كما يرى اامام 
الشرازي أن: )البيئة وحدة متكامل�ة تتجّمع فيها الكثر م�ن العلوم الي اكتشفها اإنسان من سياس�ة 

واجتماع واقتصاد وغر ذلك(. 
واشك أن التأثرات الي تتعرض ها شخصية اانسان، ا تنحصر بالقيم او ااعراف او الثقافات 
بل بالوراثة ايضا، يقول اامام الشرازي: أن )البيئة الوراثية تؤثر على الولد باإضافة إى تأثرها 

ف�ي نفس اأم وأخاقها وآدابها وأعماها والتزاماتها وغر ذلك(. 
ويضيف اامام قائا: )ه�ذا باإضافة إل�ى أن امرأة اجميلة مثًا إذا كانت غر ملتزمة سيكون ماها 
وباًا على زوجها، فكيف سيكون حال أوادها وأسرتها(. ويقودنا هذا اامر اى البيئة ااجتماعية 

وأثرها ي بناء الشخصية، اذ يقول اامام الشرازي: إن )البيئة ااجتماعية هي م�ا تشكل شخصية 
اإنسان، فإذا كانت هذه البيئة بيئة إمانية ينشأ الطفل عل�ى اإمان، وإذا كانت بيئة منحرفة ينشأ 

الطفل نشأة منحرفة(.
ولدينا أيضا البيئة الثقافية، اذ يؤكد اامام الشرازي قائا: )للبيئة الثقافية تأثٌر ي تنشئة الولد، 
وقد ذكر علماء النفس تأثر الثقافة على اجنن، فكيف بالوليد، ونقص�د بالبيئة الثقافية امعرف�ة 

والعقائد والعل�م والقانون واأخاق والُعرف والعادة وما أشبه ذلك(.
اام��ام  يقول  إذ  الرصينة،  الشخصية  بناء  ي  الكبر  ودوره��ا  ايضا،  ااقتصادية  البيئة  لنا  وت��رز 
الشرازي: )للمشكات ااقتصادية تأثر كبر ف�ي البعد الربوي لأطفال، وق�د تؤدي إى خّلف 
عقلي واحراف نفسي يصيب اأطفال وهم ا ذنب هم إّا أنهم ولدوا ي أسرٍة متهاوية ومنحرفة 

أخاقيًا وعقيدّيًا(.
كذلك مة تأثر للبيئة الطبيعية على البشر، كما يؤكد اامام الشرازي قائا: )للبيئة الطبيعية أثر 
كبر على حياة اإنسان، فمن كان يعيش بعيدًا عن الشمس ي طرف الشمال أو اجنوب � مث�ًا � حيث 
يرد اهواء هناك ليصل إل�ى ما يقارب الثاثن حت الصفر أو أكثر، ناحظ أثر ذلك ي أمزجتهم 

الباردة وأخاقهم عادة، ونوعًا ما ف�ي أبدانهم(.

العراق بلد ثري وغي باموارد امادية والبشرية وغرها، لكنه يعاني من 
شبكة فساد معقدة وخطرة، تضاهي خطر اارهاب الذي يعاني منه 
منذ عقد من السنوات. يقول اامام الراحل، آية اه العظمى، السيد 
حمد احسيي الشرازي )رمه اه(، ي كتابه القّيم اموسوم ب� )إذا 
)العراق يسبح فوق  إن  ال��ع��راق(، حول هذا اجانب:  قام ااس��ام ي 
الزراعية  باإضافة اى احاصيل  والنفط،  امعادن  من  هائلة  ثروات 
البلد  يضرب  ال��ذي  ااره��اب  بأن  أثبتت  التجارب  ولعل  واحيوانية(. 
وحاصره  عنف  بكل  البلد  تضرب  الي  الفساد  شبكات  على  يتغذى 
م��ن ك��ل ح��دب وص���وب، اذ يؤكد ذل��ك اام���ام ال��ش��رازي ق��ائ��ا: )اب��د 
وااجتماعي  اإداري  كالفساد  أقسامه،  جميع  الفساد  حاربة  من 
وااقتصادي وغر ذلك، فإن الفساد يوجب تأخر اأمة وتذمر الشعب 

بعد أن يسلب اطمئنانهم بالدولة(. 
ومن امشاكل اخطرة الي يتسبب بها الفساد، أنه ا يتوقف عند حد 
معن ويأخذ اشكاا كثرة، لذلك يقول اامام الشرازي ي هذا اجال، 
بكتابه امذكور نفسه: )من مظاهر الفساد ااجتماعي واأخاقي، تفشي 
اخمر والقمار والزنى والشذوذ اجنسي وااحتيال واخداع والكذب 
والنميمة إى غر ذلك(. وهذه مظاهر عن احال اجتمع واحداره، 
ويضيف ماحته أيضا: )هناك مؤشرات عن الفساد ااقتصادي مثل 
والفقر جوعا(.  الغي خمًة  يقتل  الثروة ما  توزيع  وسوء  ااحتكار 
ولعلنا ناحظ الرؤية الثقافية لامام الشرازي عندما يقول ي كتابه 
امذكور نفسه حول الفساد:  إن )ما نراه من كثرة امشاكل وزيادة الفساد 
وكبت  اإسامية  القوانن  ترك  اإسامية سببه،  الباد  من  كثر  ي 
حريات الناس والظلم الكثر وما إى ذلك(. وهناك ايضا جانب مهم 
ومتطلباته  الشعب،  احتياجات  بتوفر  يتمثل  الفساد،  يتعلق مكافحة 
للفساد.  ردع ماعية  حالة  هناك  يكون  حتى  امتنوعة  ااصعدة  على 
كما نقرأ ذلك ي رؤية اامام الشرازي قائا: )ا مكن تطبيق نظام 
العقوبات ما م تطبق قوانن اإسام اأخرى حيث توفر الدولة كل 
التخطيط  م  واذا  للناس(.  والصحيحة  السليمة  احياة  مستلزمات 
من  وترفع  البطالة،  متص  تصنيعية  ومشاريع  أعمال  جيدة  بصورة 
من خال  للدولة  اي��رادات مضاعفة  للفرد، وحقق  امعاشي  امستوى 

حقيق درجة معينة من ااكتفاء الذاتي.
يقول اامام الشرازي، عن هذا اموضوع: إن )التصنيع يعطي حاجات 
الباد ويوجب ااكتفاء الذاتي وكل ذلك بدوره يؤدي اى تقليل الفساد 
اأخاقي، والسرقة، وامرض، واستعمال امخدرات، وحوها(. كذلك 
تشريع  قضية  الفساد،  الشعي ضد  احشد  عمليات  ترافق  أن  ابد 
العقوبات الازمة للحد من هذا امرض العضال الذي يفتك بالنسيج 
اجتمعي، وهذا يستوجب تثبيت النظام واامن بقوة التشريعات الي 
تتعقب اجرمن. كما يؤكد ذلك اامام الشرازي قائا بوضوح شديد: 

)إن النظام واأمن ا يستتب إا بعقاب اجرم(.

الحشد الشعبي 
مكافحة الفساد
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ع���ر ت���اري���خ اان��س��ان��ي��ة ال���ط���وي���ل، ك��ان 
عن  للبحث  م��ّي��اا  ي����زال،  وا  اان���س���ان 
اجالن  ي  ب��ه،  يقتدي  ال��ذي  النموذج 
ال��ف��ك��ري وال��ع��م��ل��ي، ل���ذا ي��ق��ول ماحة 
امرجع الديي الكبر، آية اه العظمى، 
)دام  السيد صادق احسيي الشرازي 
)حو  ب�  ام��وس��وم  القّيم  كتابه  ي  ظله(، 
موقف  ي  )لنا  واج��ت��م��ع(:  النفس  بناء 
اإمام احسن سام اه عليه مع احر 
فإن  أي��ض��ًا،  ق��دوة  كرباء  وأصحابه ي 
اإم��ام س��ام اه عليه سقاهم ام��اء مع 
قاتلوه   – إا احّر   – أنهم  يعلم  أنه كان 
بعد ساعة!(. لذا علينا أن نتخذ النموذج 
لنا كأسوة حسنة ي حياتنا، وا  اأمثل 
نتأثر من ا مت بصلة للمخربن الذين 
أه��ل بيت  وأف��ك��ار  ا عاقة هم مبادئ 

النبوة عليهم السام أمعن.
)لنسَع  الشرازي:  امرجع  يقول ماحة 
أن نصلح ما خّرب غرنا. ونقول للناس: 
إن الني واأئمة سام اه عليهم كانوا 
ص��ل��ح��اء وم��ص��ل��ح��ن، ف��ا ت��ت��أث��روا ما 

يصدر عن غرهم(.
وي��ط��ال��ب��ن��ا م��اح��ة ام��رج��ع ال��ش��رازي 
بكتابه امذكور نفسه، بأن نقدم النماذج 
الرائعة للناس دائما، أي نكون حن اوا 

حيث  من  احسن  اام��ام  يريدنا  مثلما 
اأفعال واافكار، لكي نكون ماذج جيدة 
يقول  إذ  اآخ���ري���ن،  إص����اح  ت��س��ه��م ي 
نفسه:  بكتابه  اج��ال  ه��ذا  ي  ماحته 
للناس  العملية  النماذج  لتقديم  )لنسَع 
اأطهار  اأئمة  منا  أراده وطلبه  ما  وهو 
يدعو  كما  أم��ع��ن(.  عليهم  اه  س��ام 
ماحته اهل العلم اى جادة الصواب، 
)إذا ما  من خال قوله ي هذا اج��ال: 
صدر من أحد أهل العلم تصرف مشن، 
إنه  نقل  وا  ل��ت��دارك��ه  نسعى  أن  ينبغي 

تصرف شخصي وا عاقة لنا به(. 
يقوم  م��ا  ك��ل  ان  على  نتفق  ان��ن��ا  وحتما 
يعد  السام،  عليهم  البيت  أهل  أئمة  به 
خريطة فكرية وعملية لنا، وا شك أننا 
وااحاديث  الشريفة  الروايات  أن  نتفق 
امباركة عن آل بيت النبوة ااطهار، تعد 
أنفسنا وحصنها  بها  وني  لنا،  دروس��ا 
وما  ال��زل��ل،  ال��وق��وع ي  م��ن  ونصونها 
انتهجه أئمتنا عليهم السام وفق مبادئ 
وعملية،  اخاقية  تربوية  عديدة  كثرة 
ال��ق��س��م، كما  تفيد اان���س���ان، ه��و ع���دم 
ال��ش��رازي،  ام��رج��ع  ذل��ك ماحة  يؤكد 
ومثلما يرد ذلك ي كتابه امذكور نفسه، 
الي  وام��ب��ادئ  النصائح  ح��ول ملة من 

ااطهار،  أئمتنا  حياة  حاضرة ي  كانت 
ت���ط���ّرز م��واق��ف��ه��م ام��ب��دئ��ي��ة ب��ال��ت��وف��ي��ق 
والنجاح اأكيد، إذ يقول ماحة امرجع 
كتابه  ي  اموضوع  هذا  حول  الشرازي 

)حو بناء النفس واجتمع(:
)ي رواية صحيحة – عن اإمام الصادق 
عن اإمام الباقر سام اه عليهما – أن 
اإمام السجاد سام اه عليه كان مدينًا 
بعد  وف��اه  ث��م  دي��ن��ار  بأربعمائة  لشخص 
اإمام  أنكر على  الشخص  أن  إا  ذل��ك. 
ذلك وطالب بامبلغ جددًا أو أن حلف 
اإمام باه تعاى أنه وفاه، ولكن اإمام 
أن  عليهما  اه  س��ام  الباقر  ابنه  أم��ر 
يعطيه امال وم يكن مستعّدًا أن حلف. 
وكان الدينار الواحد مكن أن يشرى به 
خروفا يومذاك، ما يدّل أن امبلغ م يكن 
اإم���ام وهو  ذل��ك م حلف  وم��ع  قليًا، 

صادق!(.
ال��ب��ي��ت عليهم  أه���ل  أئ��م��ة  يبقى  وه��ك��ذا 
ومواقفنا  حياتنا،  لنا، ي  أس��وة  السام 
العملية والفكرية، كونهم مدرسة انسانية 
دروسا  لانسانية معاء  تقدم  عظيمة، 
النجاح ي  النفس، وشق طريق  بناء  ي 
ش��ق��ّي��ه ال��دن��ي��وي وااخ������روي، ع��ل��ى حد 

سواء.    

أئمة أهل البيت )ع( 
أسوة للمسلمن

أقرباء القائد والتجاوز على امال العام
نتيجة لقّلة امعرفة، وضآلة الوعي، وعدم السيطرة على أهواء النفس، يقع بعض القادة وامسؤولن ي 
فخ اازدواجية بالتعامل مع اأقرباء، ويقع أقارب القائد ي الفخ نفسه، إذ يرى هؤاء أنهم مفّضلون 
على غرهم من عامة الشعب، يقول ماحة امرجع الديي الكبر، آية اه العظمى، السيد صادق 
احسيي الشرازي )دام ظله( ي كتابه القّيم اموسوم ب� )السياسة من واقع ااسام(: )كان اامام علي 
عليه السام ا يفّرق أقرباءه عن غرهم، وإما كان يساوي بينهم وبن غرهم ي ختلف اجاات(. 
القيادية اخالدة ماذج هم ي هذا  من هنا ينبغي على قادة امسلمن أن يتخذوا من الشخصيات 
اجال، كما هو احال مع الكيفية الي تعامل بها اامام علي عليه السام قائد دولة ااسام اأعلى مع 
اأقرباء. لذا يذّكرنا ماحة امرجع الشرازي، قائا ي هذا اجال: )هذه هي السياسة اإسامية 
الرشيدة الي طّبقها أمر امؤمنن عليه السام على نفسه وعلى أقربائه قبل أن يطّبقها على سائر 

الناس، ويطالبهم بالعمل عليها(.
وتشر مدَونات التاريخ حول احكام بصورة عامة، اى تعامل ختلف للحكام، مع اهدايا الي حصل 
عليها، ومنهم من جعلها مْلكا شخصيا، فيما حفظها بعضهم ي متاحف، أما اامام علي عليه السام 
ي عهده، كان يرى ي اهدايا الي تصل إليه ملكا للدولة والشعب، وحيلها اى بيت امال، ليس هذا 

فحسب بل منع ااقرباء من التصرف بها او استماكها، أنها ملك امسلمن ميعا.

فقد أورد ماحة امرجع الشرازي ي هذا اجال بكتابه امذكور اعاه ما يلي: )روى امؤّرخون: »أّنه 
ُبعث إى أمر امؤمنن عليه السام من البصرة من غوص البحر بتحفة ا يدرى ما قيمته، فقالت ل�ه 
ابنته أم كلثوم: يا أمر امؤمنن أجّمل به ويكون ي عنقي؟ فقال علي عليه السام خازن بيت امال 
أبي رافع: يا أبا رافع أدخله إى بيت امال. ثم قال ابنته: ليس إى ذلك سبيل حتى ا تبقى امرأة 
من امسلمن إا وها مثلما لك«(. والسؤال اأهم كيف يتصرف القادة وامسؤولون مع امال العام؟، أم 

حدث ي بلداننا ااسامية جاوزات واختاسات هائلة طالت امال العام؟. 
بكتابه  اجال  هذا  وساتهم، ي  امسلمن  قادة  اى  كامه  موجها  الشرازي،  امرجع  يقول ماحة 
تلميذ رس��ول اه صلى اه عليه  أبي طالب  بن  فليتعلم من علي  أراد سياسة اإس��ام  نفسه: )من 
وآله(. نعم ا شك ان قادة اليوم ي الدول ااسامية مطالبون بانتهاج سياسة اامام علي عليه السام 

كنموذج ي التعامل مع ااقرباء ومع امال العام وامناصب. 
وا يصح التعامل مع هذا املف بطريقة تؤكد احياز القائد وامسؤول اى اقاربه وذويه، إا حدود 
الضوابط امعروفة، أن الواقع يشر اى تعامل ينطوي على شبهات كثرة حوم حول القادة ي بعض 
الدول واحكومات ااسامية، وهو امر ا يليق بامسلمن، طاما أنهم متلكون إرثا مشِرفا ي جال 

حفظ امال العام والتعامل بعدالة حتى مع أقرب الناس للقائد واحاكم وامسؤول.

ي تعبر مباشر، وبكلمات واضحة دقيقة، ّخص ماحة امرجع الديي 
الكبر، آية اه العظمى السيد صادق احسيي الشرازي )دام ظله(، 
الطريقة الي مكن من خاها أن تنجح احكومة ي خدمتها للشعب، 
التوجيهية  كلماته  إح��دى  قال ماحته ي  عندما  وقبوله،  رض��اه  وتنال 
القّيمة: إن )العفو رمز جاح احكومة وخلودها(. ويرشدنا القرآن الكريم 
اى سياسة العفو، وعدم مقارعة اإساءة مثلها، بل على العكس ماما، 
أن  بسيط،  لسبب  ااس���اءة،  مقابل  وااح��س��ان  العفو  اى  اللجوء  ينبغي 
سعادة اانسان تكمن ي هذا التعامل، نظرا أن امسيء سيتعامل وفقا 
اإنسان  )أّن  على:  الشرازي  امرجع  أّك��د ماحة  فقد  لذا  الفعل.  لرد 
الذي يعمل بهذه اآية الشريفة ويصنع هذا الصنيع، على شّتى امستويات، 
العائلة والعشرة والقرية وامدينة واجران والشركاء  أي على مستوى 

واأرحام، سيكون موّفقًا وسعيدًا ي الدنيا وسعيدًا ي اآخرة(. 
دولة  قائد  لشخصية  مَلكة  يشكل  اانساني،  ااخاقي  امنهج  ه��ذا  ان 
امسلمن، فكان العفو مع اجميع، سياسة لدولة ااسام. يقول ماحة 
امرجع الشرازي ي هذا اجال، موجها كامه اى الناس واحكام: )كان 
رسول اه صلى اه عليه وآله يزاول خلقه الرفيع ي كل مكان، ي بيته 
ومع أصحابه وأعدائه وي احرب والسلم. وهذا اخلق جعل من رسول 

اه صلى اه عليه وآله أجح حاكم ي التاريخ(. 
ويرى ماحة امرجع الشرازي، أن على اانسان أن يتحلى بروح العفو، 
ملك  نفسه  ي  الشخص  يكون  أن  هو  ام��اك  )إّن  يؤكد ماحته:  ل��ذا 
روح العفو، على شتى اأصعدة وامستويات. فعلى الوالدين أن يعفوا عن 
أوادهم، واأواد يعفون عن آبائهم وأمهاتهم، وهكذا بالنسبة لأقرباء 
أرفع  وام��ؤم��ن��ات، وحتى على  وال��زم��اء  وال��ط��ّاب  بعضهم ج��اه بعض، 

مستوى ي احكومات، أي الرؤساء(.
وعندما ا يعي امسلمون، اأفراد والقادة، أهمية سياسة العفو، وعندما 
ا يعرف امسلمون أهمية هذا امنهج وهذا ااسلوب ي ادارة العاقات 
يقول  ف��ادح��ة،  خسائر  هناك  تكون  ان  اب��د  ذاك  عند  بينهم،  امتبادلة 
ماحة امرجع الشرازي حول هذا اجانب حديدا: )إن امشاكل الي 
ترونها اليوم لدى مسلمن، ي اخارج والداخل، ولغر امسلمن، يرجع 
القسم الكبر منها إى انعدام روحية العفو أو ضعفها، مع شديد اأسف، 

على مستوى احكومات واأفراد(.
الواضح للنص  التوجيه  نابعة من فحوى  وا شك ي ان هذه السياسة، 
امرجع  يؤكد ماحة  لذلك  السيئة(،  أحسن  بالي هي  )ادف��ع  القرآني 
الشرازي على انتهاج هذه السياسة بقوة، قائا بدقة و وضوح: )أوصي 
الَسِيَئَة* وأرّكز وأؤّكد  َأْحَسُن  َي  اجميع باآية الكرمة *إْدَفْع بماَليم هم
تركيزهم  م��ن  أن جعلوا  وال��ش��ب��اب،  ال��ش��اّب��ات  ب��اأخ��ّص  اجميع،  على 
على سرتهم  الكرمة  اآية  تطبيق  فشيئًا،  شيئًا  وتصميمهم،  وعزمهم 

الشخصية(.

سياسة العفو وصناعة 
السعادة والتفوّق
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حقوق

أربعة عشر قرنا  اإس��ام - منذ  شرع 
ون��ي��ف – ملة م��ن ح��ق��وق اإن��س��ان ي 
مول وعمق، وهي حقوق أبدية ا تقبل 
التعديل أو التعطيل، وأحاطها بضمانات 
على  جتمعه  وص��اغ  حمايتها،  كافية 
أص�����ول وم���ب���ادئ م��ك��ن ه����ذه اح��ق��وق 
احرية،  وح��ق  اح��ي��اة،  كحق  وتدعمها 
وح����ق ال����ع����دل، وح����ق ام����س����اواة، وح��ق 
هذه  إق��رار  وأضحى  وغ��ره��ا.  احماية 
احقوق ي امفهوم اإسامي هو امدخل 
الصحيح إقامة جتمع إسامي راشد.

 لكن.. ذك��رى استشهاد اإم��ام احسن 
وأهل بيته وأصحابه ي واقعة الطف ي 
اح��رام  ح��رم  شهر  من  العاشر  اليوم 
هذه  وم��ا صاحب  ق��رن��ا،   14 أكثر  قبل 
انتهاكات جسيمة ضد أهل  الواقعة من 
النساء  الني حمد )ص( اسيما  بيت 
اانتهاكات  ه��ذه  وم��ا خلفته  واأط��ف��ال، 
من آثار جسيمة ليس على الذين انتهكت 
حقوقهم ي تلك الواقعة بل على اجتمع 
ن��ق��ارن بن  اإس��ام��ي، ح���اول هنا أن 
امبادئ اإسامية،  احقوق الي تشكل 
وهل  ك��رب��اء،  بواقعة  تطبيقاتها  وب��ن 
تصلح هذه امعركة لتكون منطلقا حقوق 
اإنسان باإسام من جهة خصوصا وأن 
الطرف الذي انتهكت حقوقه هو اإمام 

من  يعد  ال��ذي  ال��س��ام(  )عليه  احسن 
وهل  اإنسان؟  مبادئ حقوق  دعاة  أئمة 
تصلح هذه الواقعة للتعريف باانتهاكات 
جيش  قبل  من  ارتكبت  ال��ي  اجسيمة 

بي أمية من جهة ثانية؟.
اانتهاكات  أنواع من  ثاثة  ونستعرض   

واقعة كرباء:
- انتهاك حق التعبر عن الرأي.

وما  الشخصية  اح��ري��ة  ح��ق  انتهاك   -
ترتب عليه مع عمليات احتجاز وتعسف 

واعتقاات.
- انتهاك احق ي احياة وما ترتب عليه 
وسي  ون��ه��ب  وس��ل��ب  قتل  عمليات  م��ن 

للمدنين ما فيهم اأطفال والنساء.
ال��رأي:  ع��ن  التعبر  ح��ق  انتهاك  أوا:   
يزيد  زم��ن  ي  اأم��وي��ة  السلطة  طلبت 
بن معاوية من بعض أشراف العرب أن 
عنهم؛  رغما  اج��دي��دة  اخليفة  يبايعوا 
ومن م يبايع فمصره اموت. إذ “َأْرَسَل 
َيَة رمساَلَتُه إمَى والي امدينة،  يُد ْبُن ُمعاوم َيزم
يها: “إمذا َأتاَك كمتابمي  َيَة، َوفم َبْعَد َمْوتم ُمعاوم
َوَعْبَد  َعلمٍي،  ْبَن  اُحَسْنَ  رم  َفَأْحضم َهذا، 
لمي،  بمالَبْيَعةم  َفُخْذُهما  ال��ُزَب��ْرم،  بْ��نَ  اهم 
َواْبَعْث  ُعْنَقْيهمما،  ْب  َفاْضرم اْمَتَنعا،  َف��إمنم 
بمالَبْيَعةم،  ال��َن��اَس  َوُخ��ذم  بمَرْأَسْيهمما،  إمَل��َي 

يهم اُحْكم”. ْذ فم َفَمنم اْمَتَنَع، َفَأْنفم

 إا أن اإمام احسن “ع” م يقبل ببيعة 
احاكم اجديد، وم يكن يرى ي يزيد 
النبوة،  إَن���ا أه��ل بيت  ل��ل��خ��اف��ة”..  أه��ا 
بنا  امائكة،  الرسالة، وختلف  ومعدن 
َفتح اه وبنا ختم، ويزيد رجل َشارُب 
ُمعلٌن  احَرمة،  النفس  وقاتُل  اُخ��م��ورم، 
ب��ال��ف��س��ق، وم��ث��ل��ي ا ي��ب��اي��ع م��ث��ل��ه، ولكن 
أّينا  وتنظرون  وننظر  وتصبحون  نصبح 
ق��رر اإم��ام  وبالتالي  ب��اخ��اف��ة”.  أَح���ّق 
احسن اخروج من امدينة معية أهله 
وبعض أصحابه خشية القتل أو ااغتيال.

 هذا السلوك خافة بي أمية وحكامها 
دون  طاعتهم  على  اآخ��ري��ن  إج��ب��ار  ي 
رض���اه���م، ك���ان م��ث��ل ان��ت��ه��اك��ا فاضحا 
اإس���ام،  اإن��س��ان ي  ح��ق��وق  منظومة 
ا س��ي��م��ا ح����ق ال��ت��ع��ب��ر ع����ن ال������رأي، 
وااعراف باآخر، إقصائه. وقد ضمن 
اإس��ام لكل فرد احق ي مايته من 
تعسف السلطات معه، وا جوز مطالبته 
بتقديم تفسر لعمل من أعماله أو وضع 
ل��ه إا  ات��ه��ام  م��ن أوض��اع��ه، وا توجيه 
بناء على قرائن قوية، تدل على تورطه 
إليه “والذين يؤذون امؤمنن  ُيوجه  فيما 
وامؤمنات بغر ما اكتسبوا فقد احتملوا 
النور، اآية  “ ]س��ورة  بهتانا وإم��ا مبينا 
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 انتهاكات حقوق اإنسان
ي واقعة كرباء

ي بلداننا الحقوق تنتهك، والشعوب تلتزم الصمت !!
10 ديسمر هو ذكرى اليوم العامي حقوق اإنسان، وهو مناسبة للتأكيد على أهمية احرام حقوق 
اإنسان، وأن يعمل اجميع لتكريس ثقافة احرام حقوق اإنسان، والدفاع عن كل من تنتهك حقوقه، 
العام وواقع حقوق اإنسان ي بلداننا  والوقوف ضد كل من يعتدي عليها، ومر هذه امناسبة هذا 
ي أسوأ حالتها، ي ظل صمت الشعوب عما حدث من اعتقاات تعسفية لسجناء الرأي واإصاح 

وصدور أحكام قاسية جدا وصلت إى حد امؤبد واإعدام!.
ما أسباب تفاقم حاات اإنتهاكات لأعراض واحقوق واإعتقاات التعسفية والتعذيب للمواطنن ما 
خالف القوانن اإهية والوضعية ومنها القوانن الدولية، وماذا الصمت الشعي والدولي اجاهها، 

وإى مدى ستكون آثارها سلبية وتداعياتها وخيمة؟.
شعوب اخليج شعب واحد والعوائل متداخلة فيما بينها، بل قبل عقود من الزمن قبل تأسيس الدويات 
احديثة، قد كانت امنطقة على ساحل اخليج حت سيادة واحدة، وكانت الشعوب اخليجية تتصف 
بالطيبة والكرم والتسامح وحب السام، والبعد عن العنف والتدخل ي شؤون اآخرين. نريد التأكيد 
على تأييدنا لبناء دولة القانون وامؤسسات- امنبثق من دستور مثل الشعب ي كل دولة - وأحرام 
دولة  ورفض  السلطة،  واستغال  والفساد  الظلم  ورفض  اجميع،  قبل  من  اإنسان  وحقوق  القانون 

القبيلة وامزاجية، ورفض اإعتداء على حقوق اإنسان.

وطاما تفاخرت أنظمة وشعوب اخليج باحرام العادات والتقاليد ي امنطقة، ورغم ان شعوب امنطقة 
مظلومة ومهمشة وحرومة من حقوقها، سيما حق امشاركة ي إخاذ القرار أو تقرير امصر، - واذا 
طالب مواطن حقوقه امسلوبة يتم اعتقاله وتعذيبه وخوينه وسحب جنسيته، وجلب أشخاص أجانب 
ولكن لاسف   - اأصلين  بامواطنن  للتنكيل  اأمنية  توظيفهم ي اجهات  ويتم  ومنحون اجنسية 
سلب  من  يقع  عما  وصمتهم  والفساد؛ عر سكوتهم  الظلم  اخليجن شركاء ي  بعض  أصبح  فقد 
للحقوق واعتقاات تعسفية، وإعتداءات وإنتهاكات للشعب، إذ إن اإعتداءات الي تقع على البعض، 
ظلما وعدوانا، هي إعتداء على كل الشعب اخليجي، من باب ان اخليجين شعب واحد ومصره 
واحد، كما حدث حاليا من انتهاك لأعراض ي البحرين عر اختطاف عدد من النساء واعتقاهن، 
والتنكيل بهن وتعذيبهن، وسجنهن مع أطفاهن على أيدي القوات اأمنية، وذلك بسبب التعبر عن 

الرأي ورفض الظلم. 
احرية للمعتقلن اأبرياء وامظلومن؛ والشعب امتماسك احب لوطنه واحريص على مصلحة وطنه 
كل  امعتقلن ي  عن  ويدافع  اإنسان،  حقوق  انتهاك  ومنها  الظلم  يرفض  من  هو  امواطنن،  وكافة 
مكان وزمان، ويوم 10 ديسمر فرصة لتأكيد التضامن مع امعتقلن وامطالبة باافراج عنهم ي زمن 

الشعوب تلتزم الصمت عن انتهاك حقوقها. ر

على  امنظمة  اجماعي  القتل  سياسة  على  اجماعية  اإب��ادة  أسم  ُيطلق 
اجماعية  اإب���ادة  وتعي  سياسي..  أو  دي��ي  أو  عرقي  أو  قومي  أس��اس 
اإبادة اجماعية  منع جرمة  الدولية  ااتفاقية  الثانية من  امادة  ب  ُوجم مم
أو  الكلي  التدمر  قصد  على  امرتكبة  التالية،  اأف��ع��ال  من  أي��ا   ،1948
اجزئي جماعة قومية أو أثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل 
أعضاء من اجماعة، وإحاق أذى جسدي أو روحي خطر بأعضاء من 
اجماعة، وإخضاع اجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدمرها 
امادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابر تستهدف احؤول دون إجاب اأطفال 

داخل اجماعة.
أثناء احرب  النازيون  به  قام  ما  هو  اجماعية  اإب��ادة  عمليات  وأشهر   
العامية الثانية، واجاز امرتكبة ضد اأرمن، ومذحة صرا وشاتيا ضد 
الشعب الفلسطيي، واإبادة اجماعية ي رواندا، وامذابح ضد امسلمن 
 1988 البعثيون  ارتكبها  ال��ي  اأنفال  وعمليات  واه��رس��ك،  البوسنة  ي 
ضد الكرد، وجاز انتفاضة آذار 1991 الي ارتكبها البعثيون أيضا ضد 

الشيعة. 
 فهل تعد اجرائم الي ارتكبها تنظيم الدولة اإسامية “داعش” وحزب 
البعث ي العراق ضد طلبة قاعدة سبايكر ي تكريت وضد سجناء سجن 
بادوش ي اموصل من جرائم اإبادة اجماعية؟ وما هو اموقف القانوني 
واإنساني الذي يقع على عاتق اجتمع الدولي واحكومة؟ قالت منظمة 
هيومن رايتس ووتش إن إرهابين من تنظيم “الدولة اإسامية” اإرهابي 
قاموا  بإعدام 600 من النزاء الذكور بأحد سجون اموصل بالعراق، وهذا 
الساحقة  اأغلبية  كانت  الناجن..  روايات  يونيو/حزيران حسب  ي 10 
من القتلى من الشيعة. فبعد ااستياء على سجن بادوش قرب اموصل، 
قام مسلحو تنظيم الدولة اإسامية امعروف إعاميًا ب� )داعش(، بفصل 
النزاء السنة عن الشيعة، ثم أجروا الرجال الشيعة على الركوع بطول 
آلية،  وأسلحة  بنادق هجومية  من  النار  عليهم  وأطلقوا  قريب،  واد  حافة 
حسب ما قال 15 سجينًا شيعيًا من جوا من امذحة ل� هيومن رايتس 
النزاء  من  ع��دد  بقتل  كذلك  قاموا  امسلحن  إن  الناجون  وق��ال  ووت��ش، 

الكورد واإيزيدين.
الدولة  التالي مذحة 10 يونيو/حزيران، نفذ إرهابيو تنظيم  اليوم   وي 
اإسامية مقتلة ماعية مشابهة للجنود الشيعة ي مدينة تكريت، على 
أعدمت  أنها  اجماعة  زعمت  حيث  ب���ادوش،  جنوب  كيلومرًا   225 بعد 
1700 جندي شيعي ي تلك امقتلة، ونشرت مقاطع فيديو على اإنرنت 

تصور مسلحيها وهم يطلقون النار على مئات من الرجال اأسرى.
 وقد توصل حقيق أجرته هيومن رايتس ووت��ش، يتضمن حليًا لصور 
أو  وكلهم  أسر،  وفاة 770-560  على  قوية  أدلة  إى  الصناعية،  اأقمار 
معظمهم على ما يبدو من جنود اجيش العراقي، ي تلك امذحة، كما م 

يستبعد التحقيق احتمال وفاة كثرين غرهم.

جرائم اإبادة ي سبايكر 
وبادوش وحقوق الضحايا

علي ال غراش

جميل عودة
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فيها  يعلن  ال��ي  اأوى  ام��رة  تكون  رم��ا 
العامري،  ه��ادي  مثل  ب��ارز  ميداني  قائد 
بقرب توجيه “ضربة قوية” ضد عناصر 
موجهًا  ام��ق��دادي��ة،  ق��ض��اء  “داع�����ش” ي 
نداءه اى اأهالي برك منازهم حسبًا 
لوقوع اصابات خال امعارك، وقال عر 
وسائل ااع��ام: “ان امعركة القادمة هي 
حرير مناطق مالي قضاء امقدادية...” 
معرضون  القضاء  “أه��ال��ي  أن  موضحًا: 
م��ن قبل  ب��اه��اون��ات  للقصف  ب��اس��ت��م��رار 
مسلحي داعش”. علمًا أن ااخبار الواردة 
من هناك، تشر اى بداية نزوح طوعي 
القضاء خال  مركز  من  أسرة  خمسن 
قذائف  هطول  بسبب  اماضين،  اليومن 

اهاون عليهم.
طبعًا؛ هذا النداء له مدلول آخر، بضرورة 
السكنية  ام��ن��اط��ق  إخ����اء  ي  اإس������راع 
الواقعة ي دائرة احرب، وعدم التمسك 
يبدو ماحظًا  ما  وهو  وامنازل،  ب��اأرض 
من سكان امقدادية، ورما عديد ااقضية 

والنواحي ي خط النار ااول. 
مصادر اأمم امتحدة تشر اى أن أكثر 
من مليوني نازح، بواقع حوالي 320 الف 
أس���رة ت��ع��رض��ت ل��ل��ن��زوح داخ���ل ال��ع��راق، 
خال عام 2014، وعلى خلفية ااحداث 
أخ��رى  وم��ن��اط��ق  ام��وص��ل  ال���ي شهدتها 

ومناطق  مدن  “داع��ش”  عناصر  واجتياح 
ع���دي���دة ي ح��اف��ظ��ة ام���وص���ل وص���اح 
الرقم ا يشمل  أن  واان��ب��ار. علمًا  الدين 
النازحن الذين مكنوا من مغادرة العراق 
اى الوايات امتحدة و اوربا وباد اخرى.

 واذا ك���ان اام���ن وااس��ت��ق��رار وف��ق��دان 
نتائج  أول  م��ن  الرئيسية،  امعيشة  سبل 
فان  للسكان،  اجماعية  واهجرة  النزوح 
مهمة  مثل  الفقدان،  هذا  عن  التعويض 
بلد يتعرض  للغاية على أي  شاقة وثقيلة 
نكون  ا  رم��ا  و  انسانية،  نكبات  ه��ك��ذا 
النزوح  مشاهد  ي  العام  ي  الوحيدين 
اج��م��اع��ي وح����ول ال��س��ك��ان م��ن العيش 
البيوت، اى سكان  والطبيعي ي  اهادئ 
وال��راري، حت اخيام حت  الصحاري 
أشعة الشمس احارقة صيفًا، وي أجواء 
الرد القارص شتاًء، اى جانب الظروف 
السيئة،  والنفسية  وامعيشية  الصحية 

وتصّدع كرامة اانسان بشكل عام. 
ن����زوح ج��دي��د، وح����ول ع���دد من  إن أي 
خيمات  اى  بيوتها  من  اآمنة،  العوائل 
النازحن، يعي للدولة وامسؤولن، عبًء 
عليها  يتعن  إذ  ام��ي��زان��ي��ة،  على  ج��دي��دًا 
الي  ااس��اس��ي��ة  امستلزمات  ك��ل  ت��وف��ر 
وأقلها  بيوتها،  ي  ال��ع��وائ��ل  ه��ذه  تركتها 
الطعام وال��ش��راب وال���دواء وال��وق��ود، اى 

جانب اماء والكهرباء، أن رب اأسرة ي 
هذه احالة جد نفسه مقيدًا ، ا يقوى 
على احركة واانتاج وتوفر لقمة العيش 
أسرته.  لذلك فإن التفكر مؤخرًا بدعوة 
نينوى وطوزخورماتو  تلعفر وسهل  شباب 
وغرها من امناطق الي احتلها “داعش” 
ق��وات احشد  مع  ااندماج  اى  مؤخرًا، 
مناطق  واإس���ه���ام ي ح��ري��ر  ال��ش��ع��ي 
ومدنهم يعد أمرا صحيحا. ومن الواضح، 
ل���و ك��ان��ت ه���ذه ال���دع���وة، وض��م��ن خ��ّط��ة 
معد ه��ا س��ل��ف��ًا، قبل ت��ع��رض ه��ذه ام��دن 
ل��اح��ت��ال، ل��ك��ان م��س��ار ااح����داث بغر 
ال��ي��وم، او على ااق��ل، كان  ال��ذي نشهده 
القوة  معادلة  على  واض���ح  بشكل  ليؤثر 
بن هذه اجماعة اارهابية، وبن القوات 
احكومية. وما لدينا اليوم؛ هو أن احكومة 
وال���دول���ة ب��ش��ك��ل ع����ام، ت��ع��رض��ت لنكسة 
بعد  العراقي  اجيش  جانب  م��ن  قاسية 
وغرها،  وتكريت  ام��وص��ل  ي  ااح���داث 
كما تعرضت لضغوط هائلة جراء حشود 
ال��ن��ازح��ن ال��ذي��ن ي��ت��واف��دون ع��ل��ى ام��دن 
ااخرى بشكل عفوي وسريع. وباحصلة؛ 
معادلة  تغير  من شأنه  الواقع  ه��ذا  ف��ان 
وصاح  صاحها  لغر  الساحة  ي  القوة 

البلد بشكل عام.  

النزوح..
هل يكون الثمن الوحيد 

محاربة اارهاب؟

عقوبة ااعدام.. جدل القصاص حول حق امجرمن ي الحياة
عقوبة اإعدام كانت واتزال موضع جدال ونقاش مستمر وحتدم بن العديد من امنظمات احقوقية 
وااوساط الدينية والثقافية والقانونية ي ختلف دول العام، خصوصا وان العديد من تلك اجهات 
تعارض تطبيق هذه العقوبة بشكل قاطع، باعتبارها انتهاك حقوق اانسان، وهو ما يرفضه مؤيدو 
هذا احكم الذين يعترون ان عقوبة اإعدام  اجراء قانوني مهم، جب ان ينفذ من اجل حقيق العدالة 
ي اجتمع خصوصا وان هذه العقوبة العادلة تنفذ حق بعض القتلة واجرمن الذين خرجوا عن 

كل قيم اانسانية.
وعقوبة اإعدام وكما تشر بعض امصادر، هو قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب. وتعرف 
اجرائم الي تؤدي إى هذه العقوبة جرائم اإعدام أو جنايات اإعدام. وقد طبقت عقوبة اإعدام 
ي كل اجتمعات تقريًبا، وطرق اإعدام ختلف حسب القانون امعمول به ي كل بلد و تشمل طرق 

تنفيذ حكم اإعدام بالكهرباء واإعدام رمًيا بالرصاص.
ال��رأس  ال��دول اإسامية باإضافة إى قطع  ال��ن��ار، وال��رج��م ي بعض   وغرها من ط��رق إط��اق 

بالسيف، وغرفة الغاز والشنق واحقنة امميتة.
ومنذ احرب العامية الثانية، أصبح هناك اجاه مستمر حو إبطال عقوبة اإعدام. ففي عام 1977، 
قامت 16 دولة بتأييد مبدأ اإلغاء. وبداية من 1 مايو 2009، قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول 

ألغتها مع إمكانية العمل بها ي ظروف معينة، باإضافة إى 36 دولة م يعملوا بها مدة 10 سنوات 
على اأقل أو كانوا ي فرة تعليق العمل بهذه العقوبة. بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة اإعدام. 
وخال عام 2007، م احكم على 3000 فرد أو أكثر بعقوبة اإعدام. وي هذا الشأن اعلنت منظمة 
“دوي هوا” )حوار( غر احكومية ان الصن اعدمت 2400 شخص ي 2013، بينما ا تنشر السلطات 
ي بكن اي تعداد رمي ي اموضوع. واضافت امنظمة الي تتخذ مقرا ها ي الوايات امتحدة ي 
بيان ان هذا العدد يشكل تراجعا ب20% مقارنة ب2012 وتراجعا كبرا مقارنة ب2002 عندما كان 

العدد 12000.
وحتى عدد ااعدامات ي 2002 كان قليا مقارنة بالرقم القياسي الذي بلغ 24 الف حكم بااعدام ي 
1983 العام ااول من ملة “الضرب بقوة” الي اشرف عليها الزعيم انذاك دينغ شاوبينغ. وا تكشف 
السلطات ابدا عن عدد الذين تطبق عليهم العقوبة القصوى ان ذلك من اسرار الدولة. اا ان العديد 
من منظمات الدفاع عن حقوق اانسان تقول ان الصن وحدها تنفذ اكر عدد من عمليات ااعدام 

مقارنة بكل الدول ااخرى جتمعة. 
ايلول/سبتمر 2012  توقيعها ي  منذ  العقوبة  هذه  الغاء  اجل  من  العمل  بدأت مدغشقر  قد  فيما 

بروتوكول “اميثاق الدولي امتعلق احقوق امدنية والسياسية”.

العامي  باليوم  اأول  كانون  شهر  من  العاشر  ي  ع��ام  كل  العام   حتفل 
حقوق اإنسان، ويستعيد ي ذاكرته الرغبات والطموحات الي كانت لدى 
قادة دول العام عندما أقروا اإعان العامي حقوق اإنسان ي العاشر 
تدرجيا  أدت  متميزة  اإع��ان طفرة  ذل��ك  ك��ان   ،1948 اأول  كانون  من 
إى عومة مفاهيم حقوق اإنسان، وانتشار ثقافة تطورت تدرجيا حماية 
البشر من ااستبداد والطغيان وإرهاب الدولة، وتعمق الوعي بشأنها حتى 
أصبحت ها مراكز دولية، وم إدخاها ي امناهج الدراسية ي اجامعات 
مدى  معيارا  وأصبحت  لدراستها،  الدولية  امؤمرات  وعقدت  وام��دارس، 

تقدم الدول أو تأخرها.
العامة،  والقواعد  والقيم  امبادئ  من  اأخ��اق جموعة  إن  نقول  بداية   
لتوجيه السلوك البشري داخل اجتمع، حو حقيق ما ُيعتقد أنه اخر، 
ِسد الشر. وغاية اأخاق، هي ي نهاية  ُنب ما ُينظر إليه على أنه ُجَ وَجَ
معنى  البشرية  اح��ي��اة  وإع��ط��اء  البشر،  ب��ن  العاقات  حسن  ام��ط��اف 
ُيساعد على احفاظ على التماسك ااجتماعي، بالرغم من وجود الفوارق 
العليا  اأخاقية  والقيم  وبينها.  البشرية  اجتمعات  داخل  والتناقضات، 
أحيانا  توصف  ال��ي  تلك  حتى  البشرية،  اجتمعات  ميع  ي  م��وج��ودة 
بقدر  وكونية،  موضوعية  حقائق  عن  ُتعِر  ا  القيم  هذه  ولكن  بالبدائية. 
ما هي دالة على آمال وأماني وخ��اوف بشرية، ا شك أنها ختلف ي 
الزمان وامكان. والعديد من امفاهيم اأخاقية يصعب تفسُره وتريُره، 
عمَية سياسية. نستشهمُد هنا برأي  عمَية دينية أو مرجم بدون اإحالة إى مرجم
للفيلسوف اإجليزي )برتراند راسل(، ورد ضمن كتابه )اجتمع البشري 
وخال  اأخاقية،  القيم  “إن   :1946 ال��ص��ادر  والسياسة(  اأخ��اق  بن 
التاريخ امكتوب كله، كان ها مصدران ختلفان ماما، أحدهما سياسي 

واآخر ديي”.
 أَما السياسة َفُتَعَرف بأنها فن إدارة وتدبر الشؤون العامة للدولة، كما 
ي  السلطة  وم��ارس��ة  استعمال  وتنظيم  تقنن  فن  بأنها  أحيانا  ُت��َع��َرف 
أيضا قواعدها  للسياسة  فإن  البشرية. وعلى غرار اأخاق،  اجتمعات 
َيَمها، وهي تتميز عادة بأنها أكثر التصاقا بالواقع. وقد أبرزها امفكر  وقم
السياسي اإيطالي مكيافيللي، عندما أكد ي كتابه اأمر، أن السياسة 
ااعتبارات  خ��ارج  واجماعية  الذاتية  ام��ص��اح  إدارة  ف��ن  ع��ن  خ��رج  ا 

اأخاقية وامعيارية.
 وينصرف مفهوم حقوق اإنسان إى جموعة من ااعتبارات ي مقدمتها 
دعم قدرة اجتمع مؤسساته الرمية ومنظماته ااجتماعية على بلورة 
سياسات وبرامج من شأنها تعزيز ثقافة حقوق اإنسان بن اأفراد وفى 
أو  ام��رأة  أو حقوق  الطفل  منها حقوق  تعلق  ما  القضايا، س��واء  ختلف 
حق امواطن ي النمو وامشاركة ي عملية التنمية الشاملة، كما تستهدف 
برامج حقوق اإنسان دعم القدرات امؤسسية للهيئات الرمية واأهلية 
على التعامل اموضوعي والشامل مع انتهاكات حقوق اإنسان ومعاجتها 

حـُقوق اإنسَان بن اأخاق 
وامصالح السياسية

عبد اأمر رويح

حمد جاسم محمد
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أخاقيات الربح والخسارة

ربحية اإنصاف وخسائر اإجحاف
ُيَعّد اإنصاف قيمة شاملة من قيم العدل والتقدم ومؤازرة احق، وتنطوي هذه القيم الي تدخل ضمن 
مدار اإنصاف ي جوهرها، على مضامن وأفكار تصّب بالنتيجة ي صاح اإنسان، لذلك أثبتت 
الوقائع على مستوى بناء الفرد والدولة واجتمع، بأن استثمار اإنصاف كقيمة راسخة ي اجتمع، 

يعود برحية كبرة ي هذا اجال.
 بامقابل هناك خسائر فادحة من اممكن ان يتعرض ها اانسان الفرد واجتمع ي حالة التنّكر لقيمة 
اإنصاف وإهماها، وتفضيل قيم اخرى مناقضة ها، كاإجحاف، والتنّكر حقوق اآخرين، وانتفاء 

معاير العدل ي التعامات امتبادلة بن الناس.
علما ان هذه القيمة ا تنحصر بكيان انساني حدد، بل اجميع معي بها وينبغي له استثمارها على 
الوجه اأمثل، لذلك فهي باختصار، قيمة )انسانية(، تشمل الفرد صعودا اى الشخصيات والتسميات 
والتجمعات ااخرى اأكر، وعلى امستوى امعنوي، سوف حصل اانسان امتمسك باإنصاف على 
رحية معنوية هائلة، تراكم مع مرور الوقت، حيث يصبح اانسان امنصف ذا قيمة اجتماعية كبرة 
ي اجتمع، وسوف تكون قيمة اإنصاف عنوانا كبرا له، تعرفه الناس من خاله، وهذا حد ذاته 
جعله إنسانا وشخصية متميزة ي احيط اجتمعي، وسوف يكون ذان تأثر مباشر على الناس ي 
ميع اامور، وقد احظنا تأثر مثل هذه الشخصيات امنصفة حتى ي اجال السياسي، عندما كان 

أن حسن الظن باآخرين، أفضل من أن تظن سوءًا بهم، فامطلوب حتى 
ا تكون اخسائر كبرة، أن حسن الظن باآخرين، ولكن بشرط أن يتميز 
هذا الظن بالذكاء، هذا ااسلوب من التعامل، يزيد الرحية، على امستويات 
الطرفان،  منها  وما شابه، فيستفيد  والفكرية  وامعنوية  منها  امادية  كافة، 
اآخر،  معرفة  على  والقدرة  واخ��رة،  والفراسة  الذكاء  يكون  أن  ومكن 
عاما مساعدا على بدء التعامل مع ااخر، بدا من حاشيه، او التهّرب 

منه.
او  دون ح���ددات  م��ن  اجميع  م��ع  تتعامل  أن  يعي  ا  الظن  فمبدأ حسن 
ضوابط ضامنة، لذلك من حق اانسان أن يكون حذرا، وأن حمي نفسه من 
حاات اخداع والتزييف والوقوع ضحية أاعيب السّيئن، وعليه بذكائه أن 
يتحاشى الطريق امنحرف الذي قد يسلكه أناس يعلنون شيئا ويبطنون شيئا 
التعامل  وقدرته على  اانسان  ذكاء  هنا  الفيصل  فيبقى  يعلنون،  ما  نقيضا 

حذر وجاح ي الوقت نفسه.
وعندما يكون هناك أناس يتحَينون الفرص لتحقيق امكاسب السريعة غر 
امشروعة، على حساب اآخرين، فا يصح تعميم ذلك على اجميع، معنى 

ينبغي أن ا يعمم الناس ااساءة الفردية على اجميع.
اأكثر  الشخصيات ي اجتمع، هي  أن اجح  ااجتماع  يرى علماء  لذلك 
انفتاحا على غرها، مع ااحتفاظ بشرط الذكاء، والفراسة والقدرة على 
أمر مكن حقيقه من خال  وهو  الناس،  من  وال��رديء  اجيد  بن  الفرز 
اعتماد مبدأ أو قيمة )حسن الظن الذكي(، وهذه القيمة تدفع حاملها اى 
التعامل مع الناس حسن الظن الذي يفهم عقلية اآخر، وخّمن أو يعرف 
ماذا يريد، وبأي شيء يفكر، واى ماذا يتطلع ويطمح، عند ذاك سوف يعود 

حسن الظن امشروط بنتائج طيبة جميع ااطراف.
علما ا يصح أن يتقدم هاجس امؤامرة على سواه ي التعامل مع اآخر، 
أنه سوف يكون عائقا أمام اانسان، وحد من عاقاته، فينكمش ويراجع 
وينعزل عن حيطه ااجتماعي اأوسع، وتصبح شخصيته هزيلة مرددة، 
غر قادرة على التفاعل مع الناس وا تقوى على امواجهة، هنا سوف يتحول 
خسائر  اى  امنكمش  اانسان  بتعرض  تتسبب  مرضية،  حالة  اى  اام��ر 
كبرة على ااصعدة امادية والنفسية والسلوكية، ولعل هذه النتائج مكنة 
احدوث ي الواقع، بل هي امر واقع فعا يتعرض له الذين يتعاملون مع 

اآخرين وفق سوء الظن وهاجس امؤامرة.
اانسان  يتحلى  أن  كافة،  اج��اات  الرحية ي  اى  يقود  ال��ذي  الصحيح 
بالراعة ي ادارة العاقات وليس جنبها او إلغاءها، بل على العكس ماما، 
ااجاهات،  متعددة  وجعلها  عاقاته،  من  يوّسع  أن  اانسان  على  ينبغي 
ولكن مة شرط حد من التسرع ويزيد من احنكة ي العاقة مع ااخرين، 
ذلكم هو )حسن الظن ام��دروس(، وهذا امبدأ ا يشرط منح اجميع ثقة 
تامة اسيما ي التعامات الي تتعلق بتحقيق الرحية امادية، فضا عن 
الرحية امعنوية او الفكرية، فكل هذه اانواع من الربح مهمة وا تقل بعضها 
عن بعض مكانة وقيمة، بل هناك معادلة تقول )إعمل وفق مبدأ حسن الظن 
مع اآخر مع استخدام الذكاء واحنكة(، وهذا أفضل بكثر، من القطيعة 
واانعزال، فمع القطيعة تصل الرحية اى درجة الصفر جميع ااطراف.

حسن الظن

ا أحد يعرض على ما يذهب إليه علماء 
يؤكدون  عندما  أيضا،  وااجتماع  النفس 
النزعة العفوية عند اانسان حو التفّوق، 
وب��ل��وغ أع��ل��ى ام��رات��ب ي اج��ال��ن ام��ادي 
وامعنوي، فهناك ي تركيبة اانسان دافع 
خفي حّثه على امضّي ُقٌدما اى اأمام، 
وهذا البحث الدؤوب حو النجاح والتفوق، 
ا  اان��س��ان  ي  تكوينية  أس��اس��ي��ة  طبيعة 
مكن إهماها، ولعلها تشكل حالة خطرة 
فيما لو كان الدافع وراءه��ا، غر حكوم 
سوف  ذاك  عند  اان��س��ان��ي��ة،  بالضوابط 
أطلمَق  مرضَية  حالة  اى  ال��داف��ع  يتحول 

عليها تسمية )الطَمع، اجَشع(.
متلك  اان���س���ان  أن  ال���واض���ح  م���ن  إذن 
ال��ط��م��وح )ال��ع��ف��وي، اآل����ي( ك��ي ي��ت��ف��وق، 
على  مساعد  عامل  أن��ه  الصدق  بشرط 
جاح اانسان، ليس بوصفه قيمة اخاقية 
تنطوي على عمق انساني فحسب، واما 
مساعد  ع��ام��ل  اى  يتحَول  هنا  ال��ص��دق 
لتحقيق  امساعدة  ام��ادي��ة  العوامل  يشبه 
تقدم اانسان ي جاله العملي أو الفكري 

الذي ينشط فيه.
)ال��ص��دق(،  ي��ت��ح��ّول  أن  كيف مكن  ُت���رى 
اى عامل مادي مساعد، ُيسهم ي تطور 
اانسان وارتقائه وتقدمه، من الواضح ان 
اامر يبدو كأنه واضح للجميع، وا يتجاوز 

لذاعلينا  للكلمات،  اإن��ش��ائ��ي  ام��س��ت��وى 
ي  الصدق  قيمة  تكمن  أي��ن  نتساءل،  أن 
امشاريع امادية؟، فنحن نعرف أن امطعم 
حتاج اى ديكور جيد أنيق وألوان راقية 
ج��ذب ال��زب��ون، وع��ّم��ال على درج���ة من 
اجميل،  وامظهر  التعامل  اأناقة وحسن 
ونظافة ومشجعات أخرى كلها تدخل ي 
باب استقطاب امطعم لزبائن أكثر، ولكن 
هل تكفي كل هذه العوامل اُمشار إليها، إذا 
نواياه  امطعم صادقا ي  يكن صاحب  م 
ب��ص��دد خ��دم��ة ال���زب���ون، ك���أن خ��دع��ه ي 
ومواد  )رخيصة(،  حوم  استخدام  قضية 
فاسدة وما شابه، ُترى هل تصمد النظافة 
وما  والديكور  وااناقة  اجميل  والتعامل 
شابه، بوجه الكذب الذي يلجأ إليه مالك 
ولنتصور  الربح،  اجل حقيق  من  امطعم 
التعامل  لو أن الصدق ي  النتائج  ما هي 
امادي بديا كان بديا عن خداع الزبون.

على صاحب  ينطبق  أن  امثال مكن  هذا 
الشركة، وامصنع، وامتجر، وكل اخدمات 
منها  العلمية  حتى  ااخ���رى،  وامنَتجات 
قيمة  الصدق  يصبح  معنى  والتعليمية، 
رح��ي��ة ع��ال��ي��ة، ي م��س��ت��وي��ات ام�����ادة أو 
تعليمية  مؤسسة  مثا  ولنتصور  سواها، 
ال��رح��ي��ة ي تقديم  ت��ق��وم ع��ل��ى  أه��ل��ي��ة، 
حدث  كما  للطلبة،  التعليمية  خدماتها 

العراق  العام، ومنها  اان ي معظم دول 
الذي جّرب التعليم والتدريس اأهلي منذ 
أجرتها  جامعات  فهناك  قليلة،  س��ن��وات 
الشيء،  واخرى عالية بعض  عالية جدا، 
ي  وال��س��ب��ب  التكلفة،  متوسطة  واخ���رى 
تتعلق  ال��واح��د،  للطالب  ااس��ع��ار  ت��ف��اوت 
امؤسسات  تعتمدها  الي  الصدق  حالة 
التعليمية مع زبائنها، ونعي بالصدق هنا 
للطالب،  امقَدم  التعليمي  امستوى  درج��ة 
الصدق ي  حالة  أن حقق  وهكذا مكن 
الرحية،  ي  م��ض��ط��ردا  تفوقا  التعامل 
وه���و ام���ر ي��ن��ب��غ��ي أن ا خ���ص اج��ان��ب 
ااخاقي فحسب، معنى ينبغي أن يكون 
اانسان صادقا حتى ي التعامات امادية 

الصرفة.
الرحية  أن  الواقعة،  الدائل  تؤكد  ه��ذا 
من  تتحقق،  أن  مكن  ا  وامعنوية  امادية 
دون تدّخل الصدق كعامل مساعد حيوي 
فعا،  ال��رح��ي��ة  حققت  واذا  وم��ب��دئ��ي، 
بغياب  قصرا  يكون  س��وف  عمرها  ف��إن 
الصدق، ومستمر حضوره وتأثره، وهذا 
امشاريع  أص��ح��اب  وج��رب��ه  يعرفه  اأم���ر 
الثقافية  او  ااجتماعية  او  ااقتصادية 
اأول  امسبب  هو  الصدق  وكان  وسواها، 
بشّقيها  الرحية  وحقيقهم  جاحهم  ي 

امادي وامعنوي.

ربحيـّة الصدق

مثل هؤاء الناس الثقاة قبلة للسياسين يطلبون معاونتهم على إقناع الناس بهم من اجل احصول 
على أصواتهم، وا ينحصر تأثر الشخصية امنصفة ي هذا اجال فقط، بل متد لكي يكون مؤثرا 

ي ميع مفاصل حياة اجتمع.
لذلك يقول اامام علي عليه السام )من يتحّلى باإنصاف، بلغ مراتب اأشراف(، أن هذه القيمة 
اسم  اإنصاف  فإن  نعرف  وكما  معنى،  من  الكلمة  هذه  تعنيه  ما  بكل  الشرف،  اى  تنتمي  نفسها 
علم مؤنث عربي، معناه العدل، ااستقامة، تقديم احق، امساواة بن اخصمن بالعدل، وبهذا فإن 
اأمن  التعامل  تعي شرف  إنها  او احصر ي مال ح��دد،  باجمود  تتصف  ا  قيمة  اإنصاف 

امتبادل بن اافراد واجماعات وصوا اى الدول.
ترّكز النصائح ااقتصادية احديثة على هذه القيمة، وحذر من القيم امناقضةا، وا ترى ي قيم 
ااحتيال  الي تهدف اى الرحية باخداع، إمكانية لتحقيق جاح دائم حتى ي اجال ااقتصادي، 

وهذا ما يفسر النجاحات اهائلة لصناعات بعض الدول كاليابان.
حيث اجتاحت البضائع اليابانية ختلف ااسواق وحققت رحية متميزة واقباا فائقا، على الرغم 
من ارتفاع امانها على سواها، اامر الذي يؤكد أن انصاف امشري، الزبون، كان هدفا مباشرا من 

اهداف الصناعة اليابانية. 
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م����ة ت���ص���ور ش���ائ���ع ي ااوس���������اط، أن 
م��ا، من  اج��از معن ي مشروع  حقيق 
له  التنفيذ،  وع��وام��ل  القوى  تعدد  خ��ال 
فالبعض  ف��وائ��ده،  ل��ه  م��ا  اكثر  سلبياته 
خ���ل���ق ه���اج���س ض���ي���اع ال���ف���ك���رة ب��ع��دم 
اابداع،  القدرات وتشوه  التفّهم، وتشتت 
الفكرة  على صاحب  يضيع  ال��ذي  اام��ر 
وام��ش��روع ف��رص��ة ال��ن��ج��اح، ورم���ا يكون 
هنالك ااح��ب��اط واان��ك��ف��اء وغ��ره��ا من 
ه��ذا  ل���دى   – اح���ل  بينما  ال��ت��داع��ي��ات، 
ال��ب��ع��ض- ه��و ب��اان��ف��راد وت��وف��ر راح��ة 
امطلوب.  بالشكل  بامهمة  للنهوض  البال 
أمام كثرة  التصور لن يصمد  ولكن؛ هذا 
السلبيات ي اخيار الثاني، أن احقيقة 
ام���ع���روف���ة ت���ق���ول: أن ال��غ��ص��ن ال��دق��ي��ق 
واليابس قابل للكسر بسهولة، لكنه يكون 
عصّيًا، عندما تصطف اى جانبه أعداد 
ا بأس بها من ااغصان اليابسة، ورما 
ما هي  لكن؛  تتحول اى حزمة ضخمة، 
تلكم امشاريع وااعمال الي تستوجب كل 
هذا التوجه واحرص على جاوز الذات 

وااندماج ي اجموع...؟.
ب��ك��ل ب��س��اط��ة، ان��ه��ا ام��ش��اري��ع وااع��م��ال 
ال���ي م��ت��د م���ع ال���زم���ن وا ت��ت��وق��ف مع 
ت��وق��ف ص��اح��ب��ه��ا، أي س��ب��ب ك���ان، رم��ا 
منها ارح��ال��ه عن دارال��دن��ي��ا، كما ترك 

ت��أث��ره��ا ال��ع��م��ي��ق ي ال��ن��ف��وس وت��ت��ح��ول 
باحقيقة-   - وه��ذا  وس��ل��وك.  منهج  اى 
على  امطروحة  ااشكاليات  إح��دى  ُيعد 
امفكرين  او  ال��ف��ك��ري��ة  ال��ت��ي��ارات  ب��ع��ض 
والشخصيات الثقافية والدينية الناهضة 
وال��ط��اح��ة ل��ل��ت��غ��ي��ر، ف��ان��ه��ا ح��م��ل بن 
ي  وتفكر  واأم���ة،  اجتمع  ه��ّم  جنباتها 
أن  بيد  والتغير حو ااحسن،  اإصاح 
امشكلة ي اآلية والسبيل لتحقيق امراد، 
التأليف والتنظر، فقد  البارز ي  مثالنا 
بروز  اماضي  القرن  اامة خال  شهدت 
م��ف��ك��ري��ن وم��ن��ظ��ري��ن ق��دم��وا اط��روح��ات 
والسياسي،  والثقاي  ااجتماعي  للتغير 
الساحة  ي  اخاديد  افكارهم  شّقت  وقد 
بها  اب��أس  اع����دادًا  وح��ص��دوا  الثقافية، 
م���ن ال���ق���راء وام��ت��اب��ع��ن، ب��ي��د أن ه���ؤاء 
يتقدموا  وم  الكتاب  دف��ي  ي��ت��ج��اوزا  م 
ب��ع��ي��دًا عن  خ��ط��وة واح����دة ع��ل��ى اارض 
رف����وف ام��ك��ت��ب��ات، وم ي��ام��س��وا واق���ع 
اانسان، وبعبارة أخرى؛ م يتحولوا اى 
على  مصاديقه  له  ملموس  حقيقي  تيار 
اارض. فهذه اافكار لو كانت حولت اى 
مراكز احاث ودراسات مزيد من جديد 
الفكر وحديث الطرح، لكان أكثر فائدة 
امراكز  إطار هذه  بل وحتى ي  وتأثرًا، 
العمل  ض���رورة  ج��د  اي��ض��ًا،  الدراساتية 

عند  تتوقف  ا  فامسألة  ايضًا،  اجمعي 
حد، وإا سيكون امفكر، صاحب مشروع 

مؤسسي،. 
من هنا؛ يؤكد ماحة امرجع الراحل على 
من  ه��ذه احقيقة  اى  االتفات  ض��رورة 
يريد حقيق ااهداف الكبرة، ويستشهد 
وه��و عام  وب���ارز،  كبر  ماحته م��ث��ال 
وااجتماعية،  العلمية  امكانة  ذو  الدين، 
ويلقي  باعداد غفرة،  يؤّم اجماعة  فهو 
الدروس ي العلوم الدينية وينفق ويؤسس 
وي��ؤل��ف و...ف��ي��ق��ول م��اح��ت��ه: “ل��و فعلت 
ميع ذلك، عليك أن تعرف أن عملك كله 
ف��ردي��ًا، وخليق  م خ��رج من كونه عمًا 
ب���أن ي��ن��ه��ار، أن ك���ل ع��م��ل ف����ردي م��آل��ه 
للعلماء  اانهيار. وبالعكس لو كّونت هيئة 
للنظر ي شؤون الناس، وللنظر ي شؤون 

الناس...”.
ويدعونا ماحته اى أن تكون مشاريعنا 
“حمولة على أكتاف اجتمع...”. أن هذا 
من شأنه ان يوفر الوقت مزيد من العمل 
ي مشاريع اخرى، ثم يعطي اجاز العمل 
وه��ذا  اجميع،  يستشعره  آخ���رًا   طعمًا 
الوعي  ونشر  الفكرة  تكريس  شأنه  من 
وام��ع��رف��ة على ن��ط��اق واس���ع وع��ل��ى مدى 
ف���رات زم��ن��ي��ة غ��ر ح����دودة. فاجميع 

حملون الفكر واجميع ينتصرون به.

 لّذة اانجاز بالعمل الجماعي

 التفكر الجماعي وتحطيم جدار اليأس
ا ماري أحد ي أن ااعمال الكبرة إما تتحقق على أيدي كثرة، مرورًا بتظافرة اجهود واجتماع 
السيد حمد  الراحل  اام��ام  يعاجها ماحة  الظاهرة  ه��ذه  واح��دة،  بوتقة  وال��ق��درات ي  الطاقات 
احسيي الشرازي ي كتابه “وصوًا اى حكومة اسامية” يطالب ماحته النخبة امثقفة وامسؤولية 

ب� “تضافر اجهود” لتحقيق هذا اهدف الكبر.
واللغات  ااع���راق  متعددة  وب��اد  شعوبًا  تضم  اسامية  حكومة  تشكيل  امكانية  مناقشته  سياق  وي 
على   – ال��واردة على سبيل استحالة حقيق ذلك ي الوقت الراهن  والثقافات، فانه يفند كل احجج 
اأقل حسب زعمهم- ويورد أمثلة عديدة من العام امعاصر، فالقائد الصيي الشهر “ماوتسي تونغ” 
بدأ مشواره بالفشل واهزمة عندما بادر على تشكيل جيش ثوري قائم على عمال امناجم والفاحن، 
ونظم انتفاضة ُمنيت بالفشل، كلفته على الصعيد الشخصي إقصاءه من احزب الشيوعي، وجريده 
من مسؤولياته كلها، ثم فراره إى اجبال، وهناك أسس عام 1927م قاعدة سوفيتية، فبادر إى عملية 
توزيع اأراضي واأسلحة على الفاحن جاعًا من احادات الفاحن اأداة اأوى للحكم. وي عام 
1935م تسّلم ماو، زمام قيادة احزب مرة أخرى وترأس امكتب السياسي، ي عام )1949م( أعلن قيام 

مهورية الصن الشعبية، وأصبح رئيسًا للحكومة ورئيسًا للحزب ورئيسًا للجمهورية.

واإص��اح  البناء  ااسراتيجي ي  البعد  ذات  امشاريع  ي��وم، اى  وكل  اليوم  اأم��ة حاجة  كانت  ف��اذا 
والتغير، فانها تبعًا لذلك حاجة اى نفوس كبرة تعي امرحلة وتتطلع اى آفاق امستقبل، فامعروف 
أن الباد ااسامية مشحونة بالقدرات والطاقات امادية والعلمية، وإذن؛ حن أمام أزمة نفسية – اى 
حٍد ما- هي الي خلق اجدار الفاصل بن النظرية والتطبيق، وبن الفرد واجماعة، وحتى بن الشعب 
والقيادة. لذا يتساءل ماحته ي هذا ااطار: “...فهل تتصورون أن زعماء الكفر يديرون أمورهم ي 
بادهم وحتى خططاتهم ي بادنا، أوحادًا منفردين؟! أبدًا، وهذا التصور غر صحيح، فإن أغلب 
اأمريكين � مثًا � عملوا مع زعمائهم ورؤسائهم الذين جاءوا إى دفة احكم، و أوصلوا أمريكا )...( إى 
ما هي عليه اليوم من التطور والتقدم التقي والصناعي وما أشبه. وكذلك ي سيطرتهم على العام”، 
باليهود،وكيف أنهم عملوا يدًا واحدة وأوجدوا الصهيونية ي فلسطن احتلة  كما يستشهد ماحته 

وي العام.
وهذا يعطينا امصداق للحديث النبوي الشريف: “ كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته”. من هنا؛ فان إقامة 
احكومة ااسامية الواحدة على رقعة جغرافية واحدة تضم الباد  ااسامية، كما كان طموح ماحة 

اامام الراحل – قدس سره- وكذا الطموحات الي حملها اأمة، حاجة اى تفكر ماعي.

ُيقال دائمًا؛ أن “اهدم أسهل من البناء”، على أن عملية اهدم سريعة تهدف 
اى إزالة الشيء من مكانه، هذا رما يصدق على “البناء اإنشائي”، بينما 
وامتبنيات ليس  القناعات  بالبناء اانساني، فوجود  اامر ختلف مامًا 
من السهل إزالتها، ولعل من أبرز العوامل الي تساعد اصحاب اافكار 
والنظريات بالتمسك بها واحؤول دون امساس بها، هو عدم وجود بديل 
نعم؛ رما  السيئة”  “أفضل اخيارات  يرونه  فانه  لذا  به،  يقتنعون  أفضل 
ااخر  اجدار  هي  والشرق،  بالغرب  القائمة  والنظريات  اافكار  تكون 
الراحل  أفكار ماحة اامام  اذا طالعنا  بينما  للمنتج احضاري هناك، 
السيد حمد احسيي الشرازي – قدس سره- جد انه يبشرنا بوجود 
بديل ما مكن إزالته وهدمه من ُبنى فكرية ومتبنيات ثقافية ا خدم حياة 

اانسان.
“بناء  مهمة  ي���درس  امسلمن”،  إن��ه��اض  اى  “السبيل  القّيم  كتابه  وي 
اهدم  طبيعيتن:  مرحلتن  مر  أنها  يؤكد  ال��ي  ااسامية  الشخصية 
أوًا، والبناء ثانيًا...”. يتحدث ماحته عن “حطيم الثقافات ااستعمارية 
الغازية، وهدم البنى الفكرية امستوردة”، موضحًا ذلك ب� “معرفة اأمراض 
الكامنة ي جسد اأمة اإسامية، هذا ما كان حاكي الواقع الذي عاشه 
القرن اماضي، فاليوم ا يوجد ااستعمار  العقود اماضية من  آباؤنا ي 
العلي، وا حتى احكام العماء، فقد سقط العديد منهم بعد انتهاء فرة 

صاحيته، وبقي القليل. 
مسرة  ي  وك��ب��رة  ثرية  تارخية  بتجارب  ماحته  يستشهد  هنا؛  م��ن 
التغير واإص��اح، قدمت اامة ي طريقه الكثر من التضحيات، فهو 
يشر اى “حركة السنوسي ي ليبيا ومال الدين اأسد آبادي وحمد 
عبده، واجدد الشرازي، واآخوند اخراساني، واامام امرزا حمد 
تقي ال��ش��رازي، قائد ث��ورة العشرين وغ��ره��م...”، وه��و ي ذل��ك يدرس 
 -  “ وأنهم  ااخفاق  سبب  ويبن  ااسامي،  احكم  جربتهم ي حقيق 
ومع اأسف الشديد - م يتمكنوا من إقامة احكومة اإسامية الواحدة، 
وعاد امسلمون عبيدًا بأيدي الشرق والغرب...”. وبقراءة سريعة للساحة 
البناء  الثقافية، جد ان سبب عدم وجود الرغبة ي التغير فضًا عن 
وتقبل اجديد، هو عدم وجود الرغبة ي بعض النخب الثقافية ب� “التغير 
الذاتي”، فاذا كان ااصرار على اادانة والقدح والتشكيك، فان امؤكد ان 
ناحظ إصرار بامقابل على التمسك وااعتداد بالنفس، وهي مسألة تبدو 
طبيعية وفطرية. اامر الذي يتطلب اخروج من دائرة ردود الفعل، اى 
الفعل امؤثر على الواقع، وهو ما يدعو اليه ماحة اامام الراحل ي هذا 
الكتاب وي كتب اخرى، بل وي احاديثه اخاصة والعامة، بضرورة تأليف 
وطباعة ونشر “مئات اماين من الكتب الي تضع بدائل متكاملة جوانبه، 
حددة براجه، واضحة معامه، بينة أساليبه وأهدافه، وما م نفعل ذلك 

سوف تتكرر امأساة مرة أخرى”.

التفكر بالبناء ا 
الهدم فقط

محمد علي جواد تقي
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تواصل

امرء  حتكُر  أل��ف؛  عندما؛  امشكلة  تبدُأ 
احقيقة، سواء السياسية منها او امنهجّية 
او العقّدية او اية حقيقة اخرى، فا يرى 
وا  عباءته،  ح��تم  من  اا  للجّنة  طريقًا 

يسلم على دين ااخرين اا باّتباع ُسننه.
��ه��ا على  ب�����اء؛ ي���ب���ذل ك����ّل ج���ه���ده ل��ف��رضم
بالتهمة  او  م��ث��ًا  ب��ال��س��ي��ف  ااخ����ري����ن، 
بأي  او  الشخصّية،  واغتيال  والتسقيط 
شيء آخر، خاصة اذا كان مبسوط اليد 
واما  مطلقة.  سياسية  سلطة  وصاحب 
يرتكب اارهابيون جرائمهم حّق الناس 
عن  رغما  ومعتقداتهم  أجنداتهم  لفرض 
انفهم، بعد ان حصروا الطريق اى اجنة 

من خاهم فقط!.
جيم؛ وبن األف والباء يبدأ ملة تفتيش 
لعقائد الناس على طريق حاكم الّتفتيش 
ان���ت���ش���رت ي أورب������ا ي ال���ق���رون  ال����ي 

ألوسطى.
احملة  ه���ذه  أدوات  أخ��ط��ر  م���ن  ول���ع���ّل 
طرح ما ُأمّيه باأسئلة اإرهابّية الي 
حاصر الناس بن خيارين ا ثالث هما، 
يكْن معنا فهو علينا  )م��ْن م  على قاعدة 

او ضّدنا(.
ُي���روى ان زب��ون��ًا ذه��ب اى اح���ّاق اي��ام 
)ام��س��ت��ب��ّدة وام��ش��روط��ة( ي اي����ران وق��د 
انتشر الّذبح والقتل على اهوّية بن أنصار 

اجموعتن ي قصص مرّوعة معروفة م 
على اثرها إعدام الفقيه الشهيد اية اه 
وبينما هو حت موس  ن��وري،  فضل اه 
احاق الذي وصل اى أسفل ذمقنه، بادرُه 
بالسؤال عّما اذا كان من أنصار امستبدة 
او امشروطة؟ حر الزبون، فان قال اّنه 
من أنصار امستبّدة فقد يكون احاق من 
أنصار امشروطة فينتقم منه جرة موس 
له  قال  وإذا  لوزته،  على  واح��دة مررها 
العكس فقد خالفه راي احاق، فيفعل 

الشيء نفسه، فأجابه بالقول؛
سيدي احّاق؛ انا ا من أنصار هؤاء وا 
من أنصار ه��ؤاء، انا صاحُب عياٍل، لي 

زوجٌة وأطفال!!
وعلى  ال��ن��اس،  ع��ق��ائ��د  ي  التفتيش  اّن 
خ���ت���ل���ف ااص������ع������دة، ب���ط���ري���ق���ة ط���رح 
جدًا  منهجّية خطرة  اإرهابية،  اأسئلة 
ُملفت  بشكٍل  صفوفنا  ي  تنتشر  ب��دأت 
على  تقتصر  ا  كمنهجية،  وهي،  للنّظر، 
الوهابي  اح���زب  ات��ب��اع  م��ن  التكفرّين 
امدعوم من نظام القبيلة الفاسد احاكم 
الناس  يكّفر  ال��ذي  العربية  اجزيرة  ي 
إمانهم،  ي  ويشّكك  بعقائدهم  ويّتهمهم 
واما قد نصاب بها حن من حيث نشعر 
ال��ي��وم ي  ُينتشر  م��ا  ول��ع��ّل  نشعر،  ا  او 
التواصل  وس��ائ��ل  جموعات  م��ن  الكثر 

خطر  استفحال  اى  ينّبئ  ااج��ت��م��اع��ي 
هذه امنهجّية.

لقد قال اامام جعفر بن حمد الصادق 
ع��ل��ي��ه ال���س���ام أب���ي ب��ص��ر، وه���و أح��د 
أصحابه امقربن؛ يا أبا حّمد ا ُتفتش 
فتبقى با صديق.  أدي��امن��ه��م،  ال��ّن��اس عن 
وعمًا بهذه النصيحة الذهبية من اامام 

عليه السام تعالوا.
الناس  دي��ن  ع��ن  ال��س��ؤال  م��ن  نقّلل  اوًا؛ 
وع��ق��ائ��ده��م وم����اذا ي��ؤم��ن��ون؟ وم����اذا ا 
يقّلدون؟  ا  وم��اذا  يقّلدون؟  ومن  يؤمنون؟ 
يساعد  وا  بيننا  امشاكل  يثر  ذلك  فان 
على إجاد اارضّية امشركة فيما بيننا.

ثانيًا؛ ان يكون امعيار ي احوار والنقاش 
ه��و ال��ت��ف��ك��ر ال��س��ل��ي��م ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر عن 
اخلفّية، فكم من )ُملتزم( ا يفّكر بشكٍل 
سليم وكم من )غر ملتزم( ُيبهرك تفكَره 

السليم؟.
ثالثًا؛ وان يكون امعيار ي العمل امشرك 
والتعاون هو أوسع ااطر وليس أضيفها، 
ال��ذي ا يتحّقق اا باعتماد فكرة  اام��ر 

التعددية الي تقوم على أساس التنوع.
ف��ض��اءات  اج��ل خلق  م��ن  لنتعاون  راب��ع��ًا؛ 
آرائهم  عن  الناس  لُيعّر  اح��رّ  الّتفكر 
ح���رّي���ة، ب��ع��ي��دًا ع��ن اّي ن����وٍع م��ن ان���واع 

اارهاب الفكري و )الديي(.

عـَِلُل التـّعايـُش

اأعذار وااعتذار
والنصف صباحا سأكون  التاسعة  امطار..  للذهاب إى  اأجرة  احد سائقي سيارات  تواعدت مع 
الساعة  به..  ااتصال  أجابي عند  دقائق وم حضر.. سأصل قريبا، هكذا  عندك.. مرت عشر 
العاشرة، سأصل قريبا، العاشرة وعشرون دقيقة: أنا قريب منك ي امنطقة الفانية.. العاشرة 
والنصف وصل مصحوبا بهبة عواصف من اأعذار.. طيلة الوقت الذي كنت انتظره م يكلف نفسه 

عناء ااتصال وتطييب اخواطر عن تأخره.
 هذا السائق ليس وحده من يقابلك بعاصفة من اأعذار اذ يتأخر عنك وعن اخرين عن موعده 
امتفق عليه مع غره، بل هي حالة عامة وسط اجتمع العراقي، ا تاقي اي احتجاج او اعراض 
انتظار  من  واعصابه على صفيح  زمنه  انتهاك  قد م  ويكون  امواقف،  لتلك  يتعرض  من  قبل  من 

وترقب ساخن.
رما ما جعل من ثقافة ااعذار مقبولة وواسعة اانتشار هو موروثها الكبر والواسع ي منظومتنا 
الثقافية وااجتماعية، وليس بعيدا من ذلك امثل الشهر عراقيا )الغيب عذره وّياه( والي تتيح هذا 
الغائب التاخر ي احضور او حتى عدم حضوره ان ااعذار دائما معه، وتعفيه من ادنى مسؤولية 

عن التأخر وعدم احضور، أذن هو معذور ولوم عليه. ما هي تلك امسؤولية الي أحدث عنها؟
لصاحب  يشفع  وا  عليه،  امرتب  الضرر  حجم  كان  مهما  التأخر  عن  اأخاقية  امسؤولية  انها 

ااعذار ازدحام الطرق )متى كانت غر مزدمة؟( او التعلل بعدم ااستيقاظ، او عدم ماع صوت 
امنبه، او اتصال هاتفي من طرف اخر ذكره موعد مسبق يتضارب مع موعده اجديد امتخلف 
عنه. هل تتذكرون صخرة عبعوب الشهرة؟ والي غرقت بغداد بسببها بعد زخات مطر متوقعة، 
لكن تلك الصخرة م تسد اجاري وحدها، بل سدت الطريق عن ااعتذار ما اصاب الناس بسببها، 
وبالتالي خلصت صاحبها من مسؤوليته ااخاقية امام الغرقى. وهي الصخرة نفسها الي تقطع 
الطريق على مسؤولن وسياسين اخرين جميع اطيافهم من ااعتذار للعراقين عما حق بهم من 

مصائب وويات..
يتناول علماء النفس مسألة اأعذار الي يتعلل بها الناس كثرا، بأن هناك ما ا جب استخدامه 
منها، كأن يقول الفرد )أنا مشغول جدا( ان هذا ا يسوغ عدم القدرة على االتزام بأى شىء وفى 

ميع اأوقات، فاجميع مشغولون على اأغلب.
يشعروا  ان  يستطيعون  فإنهم  للناس  أع��ذارا غر صادقة  امرء  وعندما ختلق  أخرى  ناحية  ومن 
باأمر، حتى لو م يصرحوا بذلك فى الوقت نفسه، وحينها قد يكون العذر أقبح من الذنب، وي 
َلة(: ُيضرب من ا ُحسن عمَله فيتخّلق  امثل لكنه هذه امرة من العربية الفصحى )ا تعدم خرقاء عم

اأعذاَر الكاذبة.

وهي  ال��دارج��ة،  باللهجة  العراقين  السنة  على  الكلمة  ه��ذه  ت��رد  ما  كثرا 
وتتعدد  وال���دال(،  وال���واو  )العن  تتكون من  زي��ادة  ب��دون  اح��روي  بثاثيها 

القراءات هذه احروف حسب التوليف الكامي ها..
باموسيقار  ارتبطت  امعروفة بهذا ااسم، والي  اموسيقية  عود: وهي االة 
وامغي فريد ااطرش، او اموسيقار العراقي منر بشر... او العود الصغر 
الذي تنكش به ااسنان اخراج بقايا الطعام منها وخاصة بعد وجبة الكباب 
العراقي الشهرة، والذي يتم استراده من الصن كغره من السلع. هناك 
)يامعّود(  بعنوان  اغنية  ايضا  وه��ن��اك  الغريي(  م��ع��ّود  )آل  باسم  عشرة 
عنوانها  بوشناق  لطفي  للمطرب  اخ��رى  واغنية  سلطان،  بهاء  للمطرب 
)التكتيك العربي( يقول فيها: )كل شيء افهمتوا فيك يامعّود اا التكتيك(، 
وايضا هناك مكان ي ااردن يسمى )حوض عراق معّود( وهو تقسيم اداري 
يقع ضمن منطقة ابو )علندا( ضمن حافظة عمان، ويوجد ايضا جبل حمل 
اردنا  اذا  السطور،  كاتب  يرى  كما  العراقية  )يامعّود(  و  معّود(  )جبل  اسم 
التوسع فيها من خال ماحدث وحدث ي العراق، على مستوى السياسة 
والثقافة وااجتماع، جد ها اضاءة تسلط الكثر من القراءة هذه الكلمة ي 
مقطع من رواية )اعدائي( ممدوح عدوان: نتعود؟ تعرف ماذا تعلمنا ياأبي؟ 
ذات يوم شرحوا لنا ي امدرسة شيئا عن التعود حن نشم رائحة تضايقنا 
فان ملتنا العصبية كلها تتنبه وتعر عن ضيقها.. بعد حن من البقاء مع 
الرائحة خف الضيق، اتعرف معنى ذلك؟ معناه ان هناك شعرات حساسة 
اجملة  تنبه  تعد  ثم م  ومن  تتحسس،  تعد  فلم  ماتت  قد  الشم  ي جرى 

العصبية. 
جد اضاءة اخرى عن معنى التعود )العراقي( ي رواية )من وراء القضبان( 
ااف  القطاع  ه��ذا  ي  وزم��اؤه  هو  واكتشف  فيها:  يقول  تشيسمان  لكارل 
امتصاعد  اهائل  النن  وك��ان  ومتحللة،  كانت مزقة  الي  اليابانية  اجثث 
منها منع هؤاء الرجال من الراحة والنوم وااكل.. بعدها الف الرجال ذلك.. 
وصاروا يستخدمون رؤوس اليابانين بعد معاجتها حيث يكشفون اجمجمة 

املساء املتمعة ويستخدمونها زينة مكاتبهم.. 
كلمة  وليست  العراقين،  حياة  ي  ع��اب��رة  كلمة  ليست  العراقية،  يامعّود 
بل هي  )يامعود طر(  احيانا  السخرية  او  العتاب  او  امواساة  او  للتنشجيع 
اصبحت مفهوما اجتماعيا وثقافيا راكزا ي الشخصية العراقية، من خال 
واجتمع  نفسها  وتعيد  تتكرر  واح��داث  وقائع  من  عنه  ونسمع  مانشاهده 
العراقي على سلبيته وامبااته ي التفاعل مع هذه ااحداث والتعامل معها، 
ينطبق عليه ماقاله بطل رواية اعدائي: حن انتعود اا اذا مات فينا شيء..

ان  يقودنا جب  من  ان  على  تعودنا  حتى  فينا  ماتت  قد  ااش��ي��اء  من  فكم 
يتماهى مع جادنا اربعة عقود، وتعودنا على حكم القتلة واللصوص، طاما 
انهم ينتمون اى طائفتنا او عشرتنا او منطقتنا، وا يهم كم قتل او سرق 
من ااخرين اخوانا او اصدقاءا لنا. وتعودنا على سوء اخدمات وعلى امياه 
ي  للمسؤولن  اخاصة  احمايات  جاوز  وعلى  الفاسدة،  وااغذية  املوثة 
الشوارع، وتعودنا على انتهاكات رجال الشرطة وعلى اكاذيب الساسة.. كم 
من ااشياء اانسانية ماتت فينا حتى تعودنا على كل ماتعودنا عليه دون ان 

ننتفض او نثور؟..

يا.. معوَد
حيدر الجراح

نـــــزار حيدر
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ع��ق��د م��رك��ز آدم ل��ل��دف��اع ع���ن اح��ق��وق 
الشهرية  ال��ن��ق��اش��ي��ة  حلقته  واح���ري���ات 
ام��وس��وم��ة ب�����)2015 ب��داي��ة ت��اري��خ جديد 

لضمان حقوق اانسان ي العراق(.
 تأتي هذه احلقة ضمن اه��داف امركز 
ج��دي��دة حماية حقوق  ان��ط��اق��ة  ل��رس��م 
من  عدد  اانتهاك، حضور  من  اانسان 
وق��ال  وااك��ادم��ي��ة  العلمية  الشخصيات 
الباحث امد جويد آدم مدير امركز، ان 
هدف هذه احلقة النقاشية جاء من اجل 
طرح افكار ورؤى من شأنها التخفيف من 
حاات انتهاك حقوق اانسان الي باتت 

تراجع ي اآونة ااخرة.
النقاشية  احلقة  بداية  ي  جويد  وق��دم 
بلغت  الي  اانتهاكات  جموع  احصائية 
على  ان��ت��ه��اك��ات  ب���ن  ت���وزع���ت   381000
وااقليات  النازحن  وحقوق  احياة  حق 
اانتهاكات  عن  فضا  وامعتقد  والديانة 
والتعليم  وال��ص��ح��ة  اج��رم��ة  ج���ال  ي 
ااقتصادية  واج��وان��ب  التعبر  وح��ري��ة 

والثقافية.
 ودارت النقاشات حول حورين اساسين 
ي اح��ل��ق��ة وه���م���ا ح����ور ع���ن ال���رؤي���ة 
ي  اانسان  حقوق  لضمانات  القانونية 
العراق والذي حدث عنه الدكتور صاح 
البصيصي من جامعة كرباء واستعرض 

امقرحة  وامعاجات  التوصيات  اهم  فيه 
للنهوض بواقع حقوق اانسان ي العراق 
امدنية  اجوانب  ميع  وم��ن   2015 لعام 
والسياسية وحقوق امرأة والطفل وحقوق 
وجوانب  وااقليات  والنازحن  الاجئن 

اخرى.
 واحور الثاني قدمه الدكتور سامر مؤيد 
من مركز الدراسات والبحوث ي جامعة 
ك��رب��اء ب��ورق��ت��ه ام��وس��وم��ة “ م��ع��اج��ات 
عام  العراقي  اان��س��ان  حقوق  النهوض 
2015 “ من اجل حقيق ااهداف امنشودة 
والي تتمثل بإيقاف نزيف الدم اخاص 
السيطرة  ع��ر  اان��س��ان  حقوق  بانتهاك 
اوا، وح��س��ن  ال��ن��زي��ف  م���ص���ادر  ع��ل��ى 
ااوضاع العامة حقوق اانسان والنهوض 
بها، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة 

تكنقراط لتحل حل النظام الرماني.
وض����رورة اج���راء اص��اح��ات ج��ذري��ة ي 
القضائية  وام��ن��ظ��وم��ة  اأم����ي  ال��ن��ظ��ام 
وااق��ت��ص��ادي��ة ي عموم ال��ب��اد م��ن أجل 

اخروج من اأزمة الراهنة.
معاش  مرتضى  الشيخ  ق��ال  جهته  م��ن   
رئيس مؤسسة النبأ للثقافة وااعام ي 
قفزة  اى  حاجة  ال��ي��وم  ح��ن  مداخلته: 
للتقدم  اان��س��ان  حقوق  نوعية ي ج��ال 
كان  إذا  عما  “متسائا  اام���ام،  بها حو 

ي  كرامته  حفوظة  ال��ع��راق��ي  اإن��س��ان 
الوقت احاضر ام ا”، مؤكدا على ضرورة 
كونه  البروقراطي  النظام  من  التخلص 
ينتهك كرامة اانسان ي العراق، وشدد 
تسبب  م��ن  حاسبة  وج��وب  على  معاش 
يعيش ي  العراق  العام وجعل  امال  بهدر 

ازمة اقتصادية خانقة.
ي غضون ذلك بن رياض امسعودي من 
جامعة كرباء ان حقوق اانسان انتهكت 
ع��ن��دم��ا اب��ت��ع��دن��ا ع��ن ام��ن��ه��ج ااس��ام��ي، 
قبل  من  الوضعية  القوانن  بأن  موضحا 
نفعا  ول��ن ج��دي  م  احقوقية  امنظمات 
ما م نتبع منهج الرسول واهل بيته عليهم 

الصاة والسام.
بتقديم عدة  النقاشية  واختتمت احلقة   
توصيات بهذا اخصوص قدمها الباحث 
ام����د ج���وي���د م���دي���ر ام���رك���ز م���ن اج��ل 
ي  حقوقه  على  اانسان  حصول  ضمان 
امواطنن  قبول شكاوى  بينها  عام 2015 
انتهاكات حقوق اانسان،  واهيئات حول 
الضغط لتعديل القوانن ما خدم حقوق 
وتطوير  جديدة  قوانن  وتشريع  اانسان 
حقوق  ج��ال  ي  الرمانية  اللجان  عمل 
اانسان واخرا تستطيع ان تلعب وسائل 
حقوق  مسار  على  حاما  دورا  ااع��ام 

اانسان.

مركز آدم يناقش حقوق 
اانسان ي العراق بن 

2015- 2014

افتتاح نادي اصدقاء الكتاب ي جمعية امودة
حت شعار )ليكن الكتاب صديقنا( افتتحت معية امودة واازدهار النسوية نادي اصدقاء الكتاب وذلك 
ي يوم اجمعة السابع عشر من ربيع اأول لعام 1436ه� امصادف لوادة الرسول اأعظم )حمد صلى 

اه عليه وآله( وحفيده اإمام جعفر الصادق )عليه السام( ي مقرها بكرباء امقدسة.
 واهدف من الرنامج هو تشجيع وحفيز على ثقافة امطالعة والقراءة ي اجتمع وقد ُأْختَر الشعار 
بهذا ااسم )ليكن الكتاب صديقنا( أن الصديق يلجا اليه اانسان ي كل ااحوال سواء كان فرحا او 
حزينا، مسرورا او كئيبا كما حاول قضاء اوقات طويلة معه والتواصل معه دائما وإذا ابتعد عنه حس 
بالفراغ، فكذلك جب ان تكون عاقة الفرد بالكتاب، باإضافة اى حث الشباب إعطاء أهمية للكتاب 

واقتناءه واستشعار فائدته، كما ان القراءة وامناقشة تقوي بيان الفرد وترتقي بأفكاره.
ويكون برنامج النادي انتخاب كتابا شهريا ثم يتم مناقشته واحوار فيه ي اجتماع شهري يضم العضوات 
وكل من يرغب ي الفائدة،  وقد انتخب يوم اافتتاح تزامنًا مع مناسبة وادة الرسول اأعظم )صلى 
اه عليه واله وسلم( حامل لواء اقرأ وحفيده اإمام الصادق )عليه السام( مؤسس اجامعة ااسامية 
وسرتهم  كلماتهم  من خال  لذلك  وتأكيدهم  وال��ق��راءة  والكتاب  العلم  على  حثهما  بهما ي  واق��ت��داءًا 
للست  اافتتاح  كلمة  كانت  ثم  ومن  )عج(  العصر  لصاحب  والدعاء  بالزيارة  الرنامج  افتتح  امباركة، 
جنان - مدرسة - بينت ي كلمتها أهمية التواصل ي طلب العلم وامطالعة ووصايا الرسول )ص( وأهل 

بيته )ع( ي احث على العلم والتعلم.
وبعدها بدأت امناقشة ي كتاب )اامام الصادق ع مناهجه ومعام تراثه( للفقيه امقدس السيد حمد 

رضا الشرازي )قدس سره( الذي م اعطاؤه سابقا للعضوات الاتي أرْدَن ااشراك بالنادي.
العلمي  البعد الشخصي والبعد  ابعاد ختلفة منها:  ويطرح الكتاب اامام الصادق )عليه السام( ي 
الذي ينبهر به امنصفون من علماء الغرب عندما تعرض عليهم هذه احقائق العلمية والبعد الفقهي اذ 
ان الراث الفقهي الذي خلفه لنا اامام )عليه السام( تراث ا نظر له، والبعد امعري وامقصود منه 
اجوانب امتعلقة بالعقائد واصول الدين، باإضافة اى نشر العلم وامعرفة واهدي الديي من خال 
تيسر الفقه للعلماء ونشره بن عموم الناس من اجل اكتساب الوعي وامعرفة الي حد من عنجهية 

احكام الطغاة.
ومن جانب اخر اعربت انعام )مدرسة( عن رأيها: افتتاح النادي تعتر خطوة متازة ي بث روح القراءة 

ي الفرد وتغذيته فكريا واحتاج اى هذا التوجه ي مسرتي العملية.
ومن جانب ثالث فقد وجد الباحثون بعد ست دقائق فقط مع الكتاب – أي كتاب-ان التوتر لدى

 وي ختام اجلسة م توزيع كتاب )اسراتيجيات انتاج الثروة ومكافحة الفقر ي منهج اامام علي )ع(( 
على العضوات امشاركات للمناقشة به ي اجلسة القادمة للنادي.

مدينة  ي  الكائن  اإسراتيجية  والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  أقام 
كرباء امقدسة حلقة نقاشية اقتصادية حت عنوان )ااقتصاد العراقي 
ع��ام 2015 ب��ن ال��واق��ع وال��ط��م��وح( ح��ض��ور ع��دد م��ن النخب الرمية 
واأكادمية ومثلي منظمات اجتمع امدني، وأدار احلقة النقاشية مدير 

امركز الدكتور خالد العرداوي وقدمت ي هذه احلقة ورقتان حثيتان:
 اأوى بعنوان )حليل متغرات ااقتصاد العراقي( قدمها الدكتور عباس 
كاظم جاسم الدعمي التدريسي ي كلية اإدارة وااقتصاد/جامعة كرباء 
تطرق فيها إى العجز ي اموازنة واى عدد من احلول معاجتها منها: 
خصصات  وخاصة  مكن  ما  اق��ل  إى  احكومي  اإنفاق  ضغط  تقليل 
الدرجات اخاصة والوزراء وغرهم، إجبار امصارف التجارية )احكومية 
واأهلية( على ااحتفاظ بنسبة 10% من احتياطاتها امودعة لدى البنك 
امركزي العراقي، كذلك إصدار اذونات اخزانة قصرة اأجل ومدة ثاثة 
الثروة ااقتصادية من  أشهر وبأسعار فائدة منخفضة، وإنشاء صندوق 
اإيرادات العامة ما فيها النفط، تنويع مصادر اإيرادات، تنشط القطاع 
اخاص. والثانية بعنوان )التطورات ااقتصادية العامية والعربية واحلية( 
أعدها الدكتور هاشم جبار احسيي امتخصص ي إدارة اموازنات العامة 
من كلية اإدارة وااقتصاد/جامعة كرباء، حدث فيها عن أسعار النفط 
وتأثرها على  القاع  الفرة اأخرة ووصوها إى مستوى  وتذبذبها ي 
ااقتصاد العراقي، وذكر النفقات ي اموازنة العراقية الي قسمها إى 

جزأين: نفقات رأمالية ونفقات ريعية.
رئيس  فتحي  ناصر حسن  اأس��ت��اذ  نصيب  من  ام��داخ��ات  أول  وكانت 
اللجنة ااقتصادية ي جلس حافظة كرباء ي مداخلته على اإشارة 
النفط والي هي  العراق عدا مورد  بها  يتمتع  الي  الوفرة  ام��وارد  إى 
حاجة إى إعادة تنظيم وإدارة ي استغاها وتوجيهها خدمة ااقتصاد 
العراقي. ومن جانبه الشيخ مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة 
واإعام تطرق إى امشكلة الراهنة الي تعانيها ااقتصاديات الريعية 
وهي  النفط  على  كاملة  بصورة  يعتمد  ال��ذي  العراقي  ااقتصاد  ومنها 
ارخ��ص  يبيع  وم��ن  العامية  اأس���واق  ي  احصص  على  اح��رب  مشكلة 
النائبة الرمانية السابقة الدكتورة عقيلة عبد  لضمان اأسواق له.  أما 
هي  هل  العراقي  لاقتصاد  اح��ل  مكامن  عن  فتسأل  الدهان  احسن 
الي  ااسراتيجية  السياسات  وأي��ن  خ��ارج��ة؟  أم ي  ال��ع��راق  داخ��ل  ي 
رمت لتطويره بعد عام 2003؟ وأين اموازنات اانفجارية الي وضعت 
التحتية  العراق  بنية  ال��ي حققت ي  النتائج  وم��ا  السابقة  اأع��وام  ي 

والعمرانية وااستثمارية واجتمعية الي حدثت على ضوئها؟.
وختم مدير احلقة النقاشية الدكتور خالد العرداوي بالقول أن وقائع هذه 
احلقة بأوراقها البحثية ومداخاتها وتعقيباتها وتوصياتها سوف تصدر 

ي كتاب شامل حمل عنوان )العراق عام 2015(.

مركز الفرات يناقش 
واقع ااقتصاد العراقي 

ي عام 2015

مصطفى مُا هذال
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ملتقى

قدمت مؤسسة النبأ للثقافة واإعام ي 
البحثية  ورقتها  اأسبوعي(  النبأ  )ملتقى 
ام��وس��وم��ة “م��ش��روع اأق��ل��م��ة ي ال��ع��راق 
ل��ه “ وق����ال الشيخ  ال��داع��م��ة  واج���ه���ات 
م��رت��ض��ى م��ع��اش رئ��ي��س م��ؤس��س��ة النبأ 
للثقافة واإعام ي بداية املتقى: ي ظل 
اأوضاع السياسية واأمنية الي يشهدها 
مطالبات  السطح  على  تظهر  ال��ع��راق، 
إن���ش���اء أق���ال���ي���م ي ال����ع����راق وال���ص���وت 
إقليم  إنشاء  هو  امطالبات  هذه  الواضح 
أقاليم  أخ��رى إنشاء  وأص��وات  البصرة، 
أكثر من حافظة. ومشروع اأقلمة ليس 
جديد ي العراق وإما يطرح بن فرة 

وأخرى وأول من طرحه هم اأكراد.
وي نهاية حديثه طرح سؤاا على ضيوف 
ام��ل��ت��ق��ى: ه��ل ت��ص��ب��ح اأق��ل��م��ة م��ش��روع��ا 
أساسيا؟. ومن هي اجهات وراء امطالبة 
بفكرة اأقلمة؟ هل هو مطلب شعي، ام 

وراء الستار أجندات أخرى؟.
من  احسيي  قحطان  ال��دك��ت��ور  أج���اب   
اأكراد  نال  عام 1993  منذ  بابل  جامعة 
أول من  اأم���ن وه��م  ام���اذ  م��ن  نصيبهم 
الفكرة فضا ع��ن أح��زاب  روج���وا ه��ذه 
وهناك  ها  روج��ت  شيعية  سياسية  وكتل 
أي���ض���ا أح������زاب ل��ي��رال��ي��ة روج�����ت ه��ذا 
امشروع وي الفرة اأخرة روجت بعض 

اجهات ي امنطقة الغربية. وهذا رد فعل 
شعي لغياب امعطيات احقيقية للتغير.
 من جهته يعتقد الدكتور حازم فاضل من 
نتيجة  داخلية  إنها قضية  كرباء  جامعة 
فقدان  إى  أدى  سياسية ما  صراعات 
هوية الفرد العراقي ما ادى اى جوئه 

اى امطالبة بااقلمة إثبات ذاته.
ويعتقد امد امسعودي من مركز الفرات 
إن  اإسراتيجية:  وال���دراس���ات  للتنمية 
ظهور ااقلمة على السطح قد يعود إى 
أم��ري��ن رئ��ي��س��ن، ال��س��ي��اس��ي اخ��ارج��ي 
ب��ال��ش��رق اأوس���ط  ال���ذي يتحكم  ال��ذك��ي 
وعلى امستوى الداخلي السياسي الفاشل 
ال��ذي عجز عن إرض��اء امواطن بظاهرة 

امركزية.
 م���ن ج��ان��ب آخ����ر ي����رى ال��ب��اح��ث ج���واد 
يدفعون  دائما  كانوا  اأك���راد  إن  العطار 
ب���ه���ذا ااج�����اه أم����ا ال����دع����وات اأخ����رة 
العراق،  لتفتيت  انطلقت  فهي  للفدرالية 
ال��ع��رب  اأوى  ب��ال��درج��ة  حليا  ورائ��ه��ا 
السنة وإقليميا الدول امعرضة على حكم 

اأغلبية ودوليا اللوبي اليهودي.
 وطرح الشيخ مرتضى معاش سؤاا آخر: 

هل ستؤدي اأقلمة إى تقسيم العراق؟.
 ق����ال ال���دك���ت���ور ق��ح��ط��ان اح��س��ي��ي إن 
واح��دة  لعملة  وجهان  والتقسيم  اأقلمة 

ومكن هذا التخوف إن يزول ي يوم من 
اأيام وقد تكون اأقلمة ناجحة ي حال 
حقيق مصاحة وطنية وقومية وطائفية.

من جهته يرى الباحث حيدر اجراح من 
للدراسات  الشرازي  اإمام  مدير مركز 
وم  فعا  موجود  التقسيم  ان  والبحوث 
يبقى سوى رسم احدود. وستكون هناك 
امتنازع  امناطق  على  ج��دي��دة  ص��راع��ات 
الي  تلك  عليها بن احافظات وخاصة 

متلك موارد وثروات طبيعية.
العراق  ك��ان  إذا  اح��ض��ور  توقعات  وع��ن 
البعض  اعتقد  فقد  اأقلمة؟  حو  سائر 
إن الرؤية غر واضحة مع وضوح الرؤيا 
عند اأكراد والسنة. ويرى البعض اآخر 
واأقلمة  التقسيم  ذاه��ب حو  العراق  ان 
أبينا  وق���د أص��ب��ح واق����ع ح���ال ش��ئ��ن��ا أم 
يتجه حو  العراق  إن  منهم  ويعتقد قسم 

التمزيق وليس حو اأقلمة.
وخرج املتقى بعدة توصيات وبدائل منها 
ال��ت��وج��ه ح��و م��ن��ح ج��ال��س اح��اف��ظ��ات 
ام��زي��د م��ن ال��ص��اح��ي��ات ع��ل��ى امستوى 
تشكيل  البعض  واق��رح  واإداري  امالي 
اإقليم  على  للتهيئة  رم��ي  شبه  جمع 
وخصيص مساحة حرة للحوار وتنشيط 
احياة السياسية بااجاه الصحيح فضا 

عن تفعيل دور القانون مستوى الدولة.

مستقبل اأقلمة ي العراق والجهات 
الداعمة له

امجتمع العراقي والجيل الثالث من خدمة الهاتف النقال
قدم مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية ي )ملتقى النبأ اأسبوعي( ورقته البحثية اموسومة 
)اجتمع العراقي واجيل الثالث من خدمة اهاتف النقال( الي قدمها الدكتور خالد عليوي العرداوي 
مدير امركز، واستهل حديثه باحديث عن انطاق هذه اخدمة ي العراق والي بن أنها انطلقت ي 1/1 

/2015 لتفتح بذلك عهدا جديدا من هذه اخدمة م يعهدها اجتمع العراقي سابقا.
العلمية،  ت��س��اؤات مهمة أحاطت جوانب اح��دث  ث��اث  ال��ع��رداوي  البحثية ط��رح  ال��ورق��ة  ق��راءة  وبعد 
والقانونية، وااجتماعية: وعن السؤال اأول: هل أنت مع إطاق خدمة اجيل الثالث أم ا؟. كان الدكتور 
قحطان احسيي مع إطاق اخدمة قائا: أنها خدمة ضرورية وحقق غاية أو مصلحة للناس وهي ا 
الباحث واأكادمي  الكثرة، من جهته أوضح اأستاذ مصطفى فؤاد  خلو من سلبيات رغم اجابياتها 
من واشنطن أن اهواتف الذكية وااتصاات السريعة هي طريقة متطورة وسريعة لتوصيل امعلومة إى 
اجمهور للتأثر ي الرأي العام، والذي يوصل امعلومة أسرع لآخرين، هو الذي متلك القرار، ومثال 
عى أن تكون ها أولوية ي التأثر  على ذلك هو التنافس بن الوكاات ومنها )CNN( وفوكس نيوز الي تسم
على اجمهور والتنافس ليس على نقل اأخبار فقط وإما حصل على التطور التكنولوجي ما يؤثر على 

الرأي العام، ومع ذلك فانه من امؤيدين لفكرة اطاق اجيل الثالث.
وأثار حيدر امسعودي نقطة مهمة مع تأييده للفكرة وهي: ما ان دول العام استخدمت اجيل الرابع اان 

فقد أصبحت خدمة اجيل الثالث بدائية، وإذا كانت كذلك فلماذا ا ننتقل إى خدمة اجيل الرابع على 
أن يوفر امشرع القانوني أو الدولة نوع احاسبة وامراقبة بدل إن نشرع مرتن مرة للجيل الثالث ومرة 

للجيل الرابع.
من جانب آخر حدث السيد علي الطالقاني مدير مؤسسة النبأ للثقافة واأعام عن التأثرات السلبية 
قائا: أن هذه التقنية مكن استخدمها من قبل التنظيمات اإرهابية، حيث ان خدمة حسن اخرائط 
التنظيمات  والسنتمرات وهذه اخدمة تستفيد منها  باأمتار  جيدة جدا ي هذه اخدمة وهي توضح 

اإرهابية.
وبعد هذا خرج املتقى بعدد من التوصيات وااقراحات لتنظيم عملية ااستفادة من خدمة اجيل الثالث

منها:
1- الدعوة إى عدم التخوف من اطاق هذه اخدمة مع ان يكون دور للحكومة ي اخاذ السبل الكفيلة 

بتنظيم هذه العملية وماية امستهلك.
2- خلق ثقافة ااستخدام وتوظيف هذه اخدمة إيصال امعلومة وصناعة اأفكار.

3- أن تصنع الدولة جيشا رديفا للجيش العراقي من التقنين والفنين وتوظيفها خدمة اجتمع العراقي 
امنيا وصحيا وتربويا.

 قدمت ي )ملتقى النبأ اأسبوعي( الورقة البحثية اموسومة )اإسراتيجية 
اأمركية ي العراق ومعامها( وتناول فيها الباحث امغرب مصطفى فؤاد 
حاور مهمة تناول فيها واقع السياسة اأمركية ي العراق وامنطقة واهم 

معامها على امدى القريب وامتوسط والبعيد. 
وقال ي مستهل حديثه ان أمركا تسعى خلق توازنات جديدة ي امنطقة 
من خال استبدال       حلفاءها ااسراتيجين حلفاء تكتيكين ي امنطقة 
لتغير واقع السياسة اأمريكية ي امنطقة. وأضاف ان هذا اجانب يساعد 
على قلب اأوراق ي العراق والظاهر ان أمريكا ستفتح اجال للعراق ي 
وخلق  ال��ع��راق  ي  اإره���اب  ظهور  من  وللحد  وامتوسط  القريب  امستقبل 
الكفة  العراق  يوازن  إن  الشيعي شيعي معنى  التوازن  توازنات جديدة وهو 
اإيرانية ي امنطقة ان الوايات امتحدة ترغب ان تضع حدا للنفوذ اإيراني 
ي امنطقة وخلق توازن شيعي شيعي، وسي سي ي امناطق السنية، وشيعي 

سي ي امنطقة مع الدول اجاورة. 
وي نهاية حديثه طرح سؤاله اأول على احضور: ماهو رأيكم باإسراتيجية 

اأمركية ي العراق على امدى القريب وامتوسط والبعيد؟. 
من جانبه اختلف النائب السابق ي الرمان العراقي عبد امهدي اخفاجي 
مع رأي احاضر مصطفى فؤاد ي قضية التوازن الشيعي الشيعي، وأوضح 
ان ليس هناك توازنات بل هي عملية بيع النصف الشيعي إى إيران وبيع 

النصف السي إى السعودية وقطر مقابل أمان.
 من جهته قال الدكتور قحطان احسيي من كلية العلوم السياسية جامعة 
بابل: ان ااسراتيجية اأمريكية ي العراق غر واضحة وغر مكتملة امعام 
ان الوضع السياسي ي العراق معقد جدا وهذا اربك السياسة اأمركية 
ي العراق، فهل تتعامل مع حكومة ضعيفة امكن إن تفرض سيطرتها على 
امنطقة ام مع حكومات مفككة، هذا جأت أمريكا إى إجاد توازن تررها 

)حسب تصرحاتهم(. 
النبأ  مؤسسة  إدارة  جلس  رئيس  معاش  مرتضى  الشيخ  أوض��ح  حن  ي 
للثقافة واإعام ان تصريح أوباما قبل سنتن عن سوريا “إن قواعد اللعبة 
تفكر بشيء  واان  كلها تغرت  اأمريكية  السياسة  ان  “ويقصد  قد تغرت 
من اهيمنة الذكية باستخدام ااسراتيجيات دون الدخول ي التكتيك ودون 

الدخول ي امواضع التفصيلية العسكرية. 
برأس  وابتدأت  ال��رؤوس  ضرب  سياسة  ي  أمريكا  وجربت  معاش،  وتابع 
الربيع  لعبة  إى  امباشر  العسكري  ال��دخ��ول  من  وانتقلت  ادن  بن  أسامة 
العربي لتغير اأنظمة. وجب حليل مستقبل السياسة اأمريكية ي العراق 
يرغبون  اأمركين  ان  وأض��اف  ال��زاوي��ة،  التغير من هذه  على ضوء هذا 
يتعامل  وا  سياسية  ومامح  مرتكزات  وها  الواضحة  القوى  مع  بالتعامل 
مع القوى امهلهلة وحتى رؤيتهم حزب اه واحوثين كان من هذا امنطلق. 

اإسراتيجية اأمركية 
ي العراق ومعامها 

امستقبلية
انتصار السعداوي
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إعام وصحافة

عن  ه��اوس  فريدم  منظمة  تقرير  كشف 
من  العديد  ي  الصحافة  حرية  ت��راج��ع 
واأردن  وليبيا  مصر  بينها  م��ن  ال���دول، 
ها  م��س��ت��وى  أدن���ى  إى  لتصل  وت��رك��ي��ا، 
خال العقد اماضي، كما صنفت امنظمة 
س��وري��ا وال��ب��ح��ري��ن وإي����ران ض��م��ن أس��وأ 
عشر دول حرية الصحافة، ذكر التقرير 
تراجعت  ال��ع��ام  ي  الصحافة  حرية  أن 
أكثر من عقد  أدن��ى مستوى ها ي  إى 
اس��ي��م��ا ب��س��ب��ب اع����ت����داءات ك��ب��رة على 
منطقة  اإع���ام ي  ووس��ائ��ل  الصحفين 
ال��ش��رق اأوس����ط، وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر أن 
هناك واحدا من ستة أشخاص فقط، أو 
يعيشون  السكان،  بامائة من إمالي   14
بأنه حر،  اإع��ام  فيه  يصنف  مكان  ي 
وذل����ك م��ق��اب��ل 44 ب��ام��ائ��ة ي��ع��ي��ش��ون ي 
احر،  بغر  اإع��ام  فيها  ُيصنف  أماكن 
يصنف  أماكن  بامائة ي   42 يعيش  فيما 
ب��أن��ه ح��ر ج��زئ��ي��ا، وقالت  فيها اإع���ام 
التقرير،  كارليكر، مديرة مشروع  كارين 
اإع���ام على  ت��راج��ع��ات ح��ري��ة  “نشهد 
احكومات  جهود  بسبب  العامي  امستوى 
للسيطرة على الرسالة ومعاقبة امرسل”، 
بيان صحفي رافق  وأضافت كارليكر ي 
نشر التقرير، “كانت هناك حاات أخرى 
الصحفين  ت��س��ت��ه��دف  ل���دول   2013 ي 

اأج����ان����ب ووس����ائ����ل اإع��������ام”، وق��ال��ت 
وامصرية  ال��روس��ي��ة  السلطات  “رف��ض��ت 
ت���أش���رات  ج���دي���د أو ه�����ددت ح��ج��ب 
ب��ارزي��ن، غر  ال��دخ��ول مراسلن أج��ان��ب 
أن اح��ك��وم��ة ام��ص��ري��ة اج��دي��دة مضت 
خ��ط��وة أب��ع��د ب��اع��ت��ق��ال ع���دد م���ن ف��ري��ق 
اإرهاب”.  بدعم  اتهامهم  اجزيرة  عمل 

حسب الوكالة اأمانية.
وأض������اف ال��ت��ق��ري��ر، “وب���اإض���اف���ة إى 
ال��راج��ع ال��ك��ب��ر ب��ك��ل م��ن م��ص��ر وليبيا 
ملحوظة  ان��ت��ك��اس��ات  ه��ن��اك  واأردن، 
ي ت��رك��ي��ا وأوك��ران��ي��ا وع���دد م��ن ال���دول 
الي  البيئة  ي  وت��ده��ور  أفريقيا  بشرق 
بالوايات  نسبيا  إعاميا  انفتاحا  تشهد 
ب��ن 197 دول���ة ومنطقة  ام��ت��ح��دة”، وم��ن 
 63 تصنيف  م   ،2013 ي  تقييمها  م 
دول��ة بأنها ح��رة، و68 أخ��رى بأنها حرة 
جزئيا و66 بلدا بأنها غر حرة، وصنفت 
ف���ري���دوم ه�����اوس أس�����وأ ع��ش��ر دول ي 
العام ي هذا الصدد على النحو التالي: 
البحرين وسوريا وكوبا وغينيا ااستوائية 
وإيران وبياروس وإريريا وتركمانستان 

وأوزبكستان وكوريا الشمالية.
التابعة  “روزان”  صحيفة  تسلمت  فيما 
ل��ل��ت��ي��ار اإص���اح���ي ب���اغ���ًا م���ن حكمة 
ط���ه���ران، ي��ط��ل��ب م���ن ال��ص��ح��ي��ف��ة إغ���اق 

مقرها ي العاصمة اإيرانية، وكان هذا 
الباغ قد أرسل ي وقت سابق إى وزارة 
الثقافة اإيرانية، ونقلت وكالة أنباء “مهر” 
الصحيفة،  حرير  رئيسة  عن  اإيرانية 
مسي بور حمدي، أن الباغ م حدد 
قائلًة  اإي��ق��اف،  ه��ذا  الدقيقة  اأس��ب��اب 
إن ام��دي��ر ام��س��ؤول ع��ن الصحف ب��وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة اإي��ران��ي��ة ق���ال ه��ا ي ات��ص��ال 
هاتفي إنه ليس مع خطوة من هذا النوع، 
تراجع  أن  “تأمل  أنها  وأضافت حمدي 
السلطة القضائية قرارها هذا، ا سيما 
أن “روزان” صحيفة تصدر منذ 19 عامًا، 
وم يكن لديها أي سوابق غر مرضية”، 
حسب تعبرها، وكانت الصحيفة تصدر 
ي حافظة خوزستان جنوب الباد، ثم 
امدن  كل  ي  تطبع  صحيفة  إى  حولت 
قبل  طهران  العاصمة  ومقرها  اإيرانية 
أربعة أعوام فقط، وكانت امواقع اإيرانية 
قد نشرت أن سبب إيقاف الصحيفة يعود 
الذي نشرته على غافها،  اموضوع  إى 
حيث إنها أحيت الذكرى اخامسة لوفاة 
رجل الدين حسن علي منتظري، وكتبت 
باخط  ع��ن��وان��ًا  اأوى  صفحتها  ع��ل��ى 
عن  فضًا  امختلف”،  “الفقيه  العريض 
نشر لقاءات ومقاات مع أفراد يتحدثون 

عنه ي العدد ذاته.

الحريات اإعامية ي الشرق ااوسط..
بن عنف السلطة وسطوة الكلمة

الصحافة صراع القيد والقلم
تعتر الصحافة امهنة ااخطر بالعام، وهي قدمة يرجع تارخها اى زمن البابلين حيث استخدموا 
كاتبا لتسجيل اهم ااحداث اليومية اطاع الناس عليها.. اما ي روما فقد كانت قوانن وقرارات 
جلس الشيوخ والعقود وااحكام القضائية وااحداث ذات ااهمية الي تقع ي اامراطورية، تسجل 
لتصل اى الشعب ليطلع عليها، ي حوالي عام 1465م، بدأ توزيع أوى الصحف امطبوعة وعندما 
أصبحت تلك اأخبار تطبع بصفة دورية، أمكن عندها التحدث عن الصحف معناها احقيقي وكان 

ذلك ي بدايات القرن السادس عشر
اليومية  الصحف  أوى   Daily Courant ك��وران  الديلي  لندن صحيفة  1702 ظهرت ي  عام  ي 
ظهرت   1805 ع��ام  وي   ،  1788 ع��ام  ي  أس��س��ت  فقد   Times التامز  أم��ا صحيفة  ال��ع��ام,  ي 
لطباعة صحيفة  البخارية  الطباعة  آات  استخدمت   1814 عام  وي   ،Courier الكوريية  صحيفة 

التامزاللندنية.
ي اخر تقرير ها أصدرته منظمة مراسلون با حدود، لرصد اانتهاكات الي تعرض ها الصحفيون 
على مستوى العام، والي مثلت طبقًا للمنظمة ي قتل 66 صحفي واأكثر دموية منهم 5 حاات، 
وتعرض 119 صحفي لاختطاف، وسجن 178 آخرين ي مناطق متفرقة من العام وأشارت امنظمة 
إى أن تراجع حاات القتل ذلك العام عن اماضي، ي مقابل ارتفاع ي أعداد امختطفن، حيث كانت 

حصيلة 2013 قتل 71 صحفي واختطاف 87.
ولفتت امنظمة إى أن عمليات القتل أصبحت أكثر وحشية وباتت وترة عمليات ااختطاف تتزايد 
العام  من  التدقيق  وردع  امستقلة لأخبار  التغطية  منع  يسعون  ينفذونها  الذين  وأن هؤاء  بسرعة، 
على  “اأكثر خطورة”  اخمسة  للبلدان  الصدارة  سوريا موقع  احتفظت  للتقرير،  ووفقا  اخارجي. 
الصحفين، ي ظل تفاقم حدة الصراع امسلح ي الباد الي شهدت مقتل 15 صحفيا، بينما قتل 7 

ي فلسطن، و6 ي أوكرانيا، و4 ي ليبيا و4 ي العراق، عاوة على 30 ي بقية العام.
أما فيما يتعلق بالبلدان الي يفر منها الصحفين فقد جاءت ليبيا ي الصدارة الي بإمالي 43 

صحفيا، ثم سوريا 37، وإثيوبيا 31، وإيران، 9، وإريريا 6، و33 ي بقية العام.
وي صدارة “أكر مسة سجون للصحفين ي العام”، بإمالي 178 صحفيا مسجونا، جاءت الصن 
ب�29 صحفيًا، يتبعها كل من إريريا 28 صحفيًا، وإيران 19 صحفيًا، ثم مصر 16 صحفيًا، وسوريا 

13 صحفيا، و73 ي بقية العام.
أما أكثر مسة بلدان ي العام تشهد وقائع احتجاز صحفين، بإمالي 853 صحفيا، جاءت ي 
الصدارة أوكرانيا ب�47 صحفيا، ثم مصر 46 صحفيا، وإيران ونيبال 45 صحفيا لكل منهما، وفنزويا 

34 صحفيا، و636 ي بقية العام.

لكنها تشر إى  تتعدد  توصيفات  امخاطر(  وامصاعب،  )امتاعب،  مهنة 
باموت  احفوف  الصحفي  العمل  واق��ع  تلمسه ي  واح��د مكن  مضمون 
واخطر بشكل دائم خاصة ي مناطق النزاع الساخنة الي تعاني تأزما 

أمنيا شبه يومي.
امغامرة على  بطبيعة احال ا خلو من  العمل وهو  اختاروا هذا  اَلذين 
الي  وامشكات  فالصعوبات  عاتقهم.  على  املقاة  امسؤولية  علم حجم 
تواجه ااعامين ا تقل ي مستوى حدياتها عن التحديات الي يواجهها 
العسكر، واأجهزة اأمنية، أنهم دائما ي امواجهة وعلى خطوط التماس 

بن أطراف احرب.
للعراق خصوصيته، وكلما تصاعدت حدة اأزم��ات كان لعمل الصحافة 
جهود مضاعفة. الناس تتابع الشاشات وتردها اأخبار ي دفق مستمر 
مرئية  وسائل  ي  والتقارير  اإخبارية  النشرات  وتتواى  امعلومات،  من 
ومسموعة ومكتوبة. البعض جد إن اخر ي هيئته بسيط مستساغ ينقل 
ما حدث بتلقائية حتى أن الكثر من يتابع وسائل اإعام يقولون، إن 
الصحفي يعيش ي عام من العاقات امشوقة والرف إا إن الواقع شيء 
واحقيقة الي خلف الواقع شيء آخر، كون هذه التقارير )سهل متنع( 

أنتجت بعد جسر من التعب واجهود امضنية.
رب سائل يسأل أيهما أهم ويتصدر قائمة امخاطر بالنسبة للصحفين؟ 
واجواب بالتأكيد يشر اى احالة اأمنية وما يرافقها من قلق وترقب 

وجازفة فيما حدث، وما قد حدث.
وامخاطر  العبء  حتمل  ا  اإقتصادية  اأخ��ب��ار  قسم  ي  يعمل  فالذي 
الي يواجهها الصحفي اميداني )امراسل احربي(، واأمر ذاته من باب 
السياسية..  اأخبار  من  عبئًا  أقل  الثقاي  للشأن  التغطيات  فإن  امقارنة 
واأمر يتدرج من حيث اخصوصية للعمل وحجم امسؤولية، أو امخاطر.

امفاجئة  بالتفجرات  امتمثلة  اأمنية  التحديات  يعيش  العراق  إن  وما 
الصحفي ي  فإن  داع��ش،  مع عصابات  وامواجهة  اأمنية  واإخراقات 
وضع ا حسد عليه حن ينذر نفسه هذه امهمة، إا وهي إيصال احقائق 

من مصدرها وحيادية عالية وصدق وأمانة ي النقل والتفسر.
فالصحفي مواطن كباقي امكونات اإجتماعية لكنه وحكم طبيعة عمله 
فلك  ي��دور ي  وما  وحاجات اجتمع  الشارع  بهموم  إحاطة  اأكثر  يكون 
السياسة ومكاتب امؤسسات واحكومة، فهو أداة الربط بن صناع القرار 
والرأي العام، إنه يسعى أن تلتقي مصلحة الوطن والشعب مع مصلحة 
سيادة الدولة والقائمن عليها، فكم من ملفات ا يروق للسياسي وأصحاب 
امسؤولية اخوض فيها أو )التملص( عن إظهار أي معلومة أو أبداء رأي 
معن حول مسألة ذات حساسية ها صلة بعمل الوزارة، اأمر الذي يدفع 
الصحفي بأن يقف على عتبه كشفها والتطرق لتفصياتها رغم ما فيها 
اى  احكومي  العمل  مسار  وتعيد  امقصر  اجانب  من حساسية حرج 

الصحافة واإعام ي العراق 
بن هواجس اأمن وتحديات 

التغطية امحايدة

حيدر الجراح

تحسن صاحب الدراجي 
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ثقافة

مفهوم  العراقي  واأدب  الثقافة  تداولت 
اج���ي���ل، ووض�����ع ب��ع��ض ال��ن��ق��اد م��ام��ح 
ومات معينة لبعض ااجيال، ي الشعر 
والقصة والتشكيل وسوى ذلك، فصارت 
أي  عليه،  متفق  أم��ر شبه  القضية  ه��ذه 
امفهوم  هذا  على  يعرض  من  هناك  أن 
ومنه  اادب  أن  وي���رى  ب���ه،  ي��ع��رف  وا 
الشعر غر خاضع لزمن حدد، ويأتي 
أن  مثا  يؤكد  عندما  ذل��ك  على  باأدلة 
هناك ماذج ي اادب تفرض حضورها 
ي كل العصور، ومع ذلك كانت اشكالية 
البحوث  لبعض  خصبة  م���ادة  ااج��ي��ال 
اأدب  تناولت  ال��ي  النقدية  والكتابات 
العرقي )شعرا أو قصة أو رواية(، فضا 
عن امنجز النقدي نفسه، بااضافة اى 
الرواد، وسواه  التشكيلين، فهناك جيل 

من ااجيال ااخرى.
ي ال��ع��راق ظ��ه��رت ح��ال��ة ال��ص��راع بن 
لتتحول  كانت خ��ف  وأح��ي��ان��ا  ااج��ي��ال، 
وقلما  اج���اد،  التنافس  م��ن  ح��ال��ة  اى 
ك��ان��ت ت��ص��ل اى م��س��ت��وى ال��ت��ع��اون بن 
ااج��ي��ال، وص��وا اى ال��راه��ن الثقاي، 
إذ مكن لنا أن ناحظ طبيعة العاقات 
القائمة بن ااجيال السابقة والاحقة، 
طبيعة  وف��ه��م  استكناه  ح���اول  وع��ن��دم��ا 
فإننا  وامعرفية،  الفعلية  العاقات  تلك 

ااف���رازات  ا ش��ك سناحظ مثل ه��ذه 
ااجيال  بعض  فهناك  ذك��ره��ا،  ال��ي م 
تّدعي اأسبقية ي اابداع، أو ااكتشاف 
وال��ت��ط��وي��ر ي ااج���ن���اس اادب���ي���ة قبل 
سواها، وغالبا ما تستكثر على ااخرين 
مرموقا، حدث  ثقافيا  او  ادبيا  منجزا 
هذا حتى على مستوى اافراد، فبعضهم 
التقليل من حضوره  أو  يلغي اآخر،  قد 
من  ك��ان  اذا  اسيما  وفاعليته،  وت��أث��ره 
ج��ي��ل ال���ش���ب���اب!.  وي��ق��ول ب��ع��ض ال��ن��ق��اد 
ام��ع��ن��ي��ن ب��ال��ش��أن اادب�����ي ال��ث��ق��اي ي 
العراق ا مكن أن نّرئ اجيل اجديد 
من بعض ااشكاليات الي قد يثرها مع 
ااجيال السابقة، من باب إثبات الوجود 
كانت  واذا  وم��ا شابه،  ال��ذات  أو حقيق 
قضية ال��ب��ح��ث ع��ن اان��ت��م��اء وال��رس��وخ 
ومن  ال��ش��اب،  للجيل  وم��ش��روع��ة  واردة 
ف��إن  ه���ذا ااج����اه،  أن يسعى ي  ح��ق��ه 
ام��ش��ك��ل��ة س���وف ت��ن��ع��ك��س م���ن ااس��ل��وب 
الذي يستخدمه هؤاء الشباب، إذ رما 
ينطوي أحيانا على اعان الصراع بدا 
الثقافة  ينفع  ا  أمر  وهو  التنافس،  من 
واأدب بشيء، فالسبل امتاحة للتطور لن 
يكون ميدانها الصراع وإما التنافس وفق 
ومنجزه،  مكانته  ضوابط حفظ لآخر 
والعجالة  ااس��ت��ف��زاز  يكون  عندما  أم��ا 

اثبات  طريقا  احيانا  والتهّور  والتسرع 
الشاّبة، فهذا اام��ر ا مكن أن  ال��ذات 
يلقى ترحيبا أو قبوا من الوسط الثقاي 
اادبي، وحتما ستكون هناك حالة صراع 
مستدامة بن السابق والاحق، وهي ا 

خدم أحدا بطبيعة احال.
اخ��اص��ة ل��ي��س ه��ن��اك م��ف��ر م��ن قبول 
وت��ش��ج��ي��ع��ه، اسيما  ال��ع��م��ل اج��م��اع��ي 
اعتماد  من  واب��د  والفنون،  الثقافة  ي 
ااج��ي��ال  ميع  ب��ن  والتنافس  ال��ت��ع��اون 
التنافس  حتى  اأك��ر،  للفائدة  حقيقا 
ينبغي أن خضع للقيم والضوابط امتفق 
العاقات  وت��ن��ّظ��م  حكم  وال���ي  عليها، 
بعضها  ااج��ي��ال  بن  امتوازنة  الثقافية 
على  وبعضهم  ااف���راد  وب��ن  بعض،  م��ع 
 - امامها  ليس  الثقافة  أن  س���واء،  ح��د 
حتى تكون سليمة ونافعة - سوى طريق 
التنافس  التعامل السليم الذي يكمن ي 
التعاون  اى  بااضافة  للجميع،  احِفز 
ام��ت��ب��اَدل، ف��ه��و اس��ل��وب م��ت��وازن يرتقي 
جميع ااج��ي��ال ي وق��ت واح���د، لذلك 
وحتى  واادب  ب��ال��ث��ق��اف��ة  ن��ن��ه��ض  ح��ت��ى 
التعاون  على  نتفق  أن  ينبغي  ال��ف��ن��ون، 
نبعد  وأن  منهجا ي عاقاتنا  والتنافس 
الصراع عن طريقنا، حقيقا لأهداف 

النبيلة للمنجز الثقاي اأدبي.

ثقافة اأجيال.. 
تنافس أم تعاون أم صراع ؟؟

بناء امجتمع امثقف فكريا وماديا
اخواء الثقاي ي احيط العربي أمع، صناعة مؤسساتية بالدرجة ااوى، صحيح هناك مسؤولية 
دائما، بشقّيها اجيد  النتائج  يتصدر  للثقافة  امؤسساتي  الفعل  يبقى  ولكن  امثقف كفرد،  تقع على 
الثقافية،  امؤسسة  هو صناعة  العراقي،  ومنع  العربي  الثقاي  اخ��واء  أن  ناحظ  لذلك  وال��رديء، 
وهي امسؤول ااول عن ميع ااجواء الثقافية ذات الطبيعة الشكلية الي ابد أن تنعكس على ااداء 
والراسخة  الصحيحة  الثقافة  ركائز  لصناعة  وم��دروس  حقيقي  تصور  اي  عنها  يغيب  إذ  الثقاي، 

والفاعلة ي بناء اجتمع امثقف.
إن امثقف كما نتفق هو صنيعة احاضنة الثقافية، وطاما كانت هذه احاضنة تفتقر للرؤية بعيدة 
اأفق، فغننا ا مكن ان نصل اى بناء امثقف القادر على امشاركة اجادة والفعلية ي بناء اجتمع 
ثقافيا، فمن يفقد الشيء ا مكن أن يكون صانعا له، وعندما يكون امثقف ذا بناء ثقاي ركيك، أو 

متذبذب، هذا سينعكس بطبيعة احال على ثقافة اجتمع نفسها.
يعود السبب ي الغالب اى من يدير الشأن الثقاي ي امؤسسة الثقافية، وهذا يدل بصورة اكيدة على 
أن القائمن عليها، يعانون من عدم القدرة على رؤية ااعماق، وكأنهم خشون كل شيء جاد، فتجدهم 
البعيدة،  للرؤية  واافتقار  الصر  وقلة  النظر  دائما، رما بسبب قصر  والسطوح  القشور  ي��راودون 
وحتما أنهم عاجزون عن ربط اأقوال باافعال فيما يتعلق بالثقافة وتوابعها، لذلك جد أن القائمن 

عليها، يستغربون احديث عن صناعة الثقافة، وأنها اصبحت سلعة كغرها.
وينشرها  الثقافة  ينّمي  أمرا حتوما انه  بالثقافة صار  العمل  امادي من  الربح  فإن حقيق  لذلك 
وجعلها متاحة للجميع، فقر أو غي، ضعيف او قوي، مغرم بالثقافة أم جاٍف ها، قطعا ا أعي 
تقريع الذات بهذه الكلمات واآراء، ولكني حانق فعا، غاضب وساخط بشدة، هناك من القائمن 
على الثقافة ا يريد ها أن تنهض، بل يضع العصي ي الدواليب دائما، وا يريد للثقافة أن خرج 

من تأثره وسطوته.
قبل أيام حدث مغرب عراقي عن مطعم ي احدى امدن ااسرالية، قال: وأنا أمّر على هذا جوار 
امطعم رأيت طابورا طويا يتّجه اى بوابته، تصورت – والكام للمغرب- أن هناك أكلة جديدة مثرة 
دفعت الناس اى الوقوف واانتظام ي الطابور الطويل، ولكن تبّن أن امطعم يبيع نسخا من كتاب 

جديد وصله توًا،،!. اى هنا انتهى كام امغرب. 
العربية  الثقافة  على  القائمن  ب��ال  ي  خطر  وه��ل  الكتب؟؟،  ببيع  امطعم  عاقة  ما  هنا  ال��س��ؤال 
اام��وال  اصحاب  من  نتصور  أن  وهل مكن  أو غرها،  امطاعم  للفكر ي  يروجوا  أن  وااسامية، 
واثرياء القطاع اخاص أن يفكروا بتشغيل أمواهم ي مشاريع ثقافية رحية، تقدم الطعام والعصائر 

والثقافة ي سلة واحدة؟

عندما نكون حن من أوائل اأمم اأوى الي اكتشفت الكتابة ونشرتها 
بن اآخرين، هذا يعي أننا أصحاب عمق وجذر متميز ي تربة الثقافة 
أننا ج��اري ما يستجد ي ه��ذا اج��ال، أعي  وامعرفة، وم��ن امفّرض 
ولكن  ذلك،  اآخرين ي  نتصدر  إن م  وامعرفة،  والوعي  الثقافة  جال 
ثقافة  انتشرت  أن  بعد  ااوى،  اأم��م  نعد من  أننا م  تؤكد  مة حقائق 
ااثر والتناقل عر اهواء بالوسائل اإلكرونية )الرقمية( امتطورة! لكننا 
ناحظ اهماا حكوميا متعاقبا هذا النوع من ااستخدام الثقاي وامعري 

ونشر الوعي بن عموم الناس من امستويات كافة.
 واحقيقة هناك حالة من ااستغراب تسود كثرا من ااوساط امثقفة 
وحتى الشعبية، نتيجة هذا ااهمال الغريب من لدن احكومات العراقية 
لثقافة ااثر، او الثقافة الرقمية، خاصة انها تساعد على التخلص من 
الثقاي  العام  اى  اجتمع  بعموم  وتنتقل  القدمة،  امعرفية  ااساليب 
وهكذا  للعصر،  ومواكبا  ومثقفا  واع��ي��ا  جتمعا  يصبح  لكي  الرقمي، 
نتطلع أن يبدأ هذا امشروع الثقاي اأثري بالطاب، وهنا يتبادر اى 
أذهاننا عدد من التساؤات الي تفرض نفسها علينا بقوة، هل الواردات 
امالية العراقية قادرة على حّمل وزر هذه التحديثات ي اجالن امعري 
والثقاي؟ إن هذه ااسلئة بالتزامن مع ااجابة عنها، سوف تساعدنا على 

انتهاج امسار الصحيح لتحقيق هذا اهدف.
لذلك ينبغي أن تدفعنا مستجدات العصر ي جال الثقافة االكرونية، 
وذلك  اسراتيجيا،  يكون  ان  ينبغي  ال��ذي  اه��دف  هذا  تعزيز  أكثر حو 
األكروني  احيط  وتفعيل  اأث��ر  تعتمد  ال��ي  الثقافة  نشر  خ��ال  من 
عدد مكن،  اكر  اى  بامعلومة  تصل  اوس��ع،  ثقافية  مساحات  لتحقيق 
وهذه مهمة حكومية، ثم تأتي بعد ذلك، جهات اخرى، اجاز مثل هذا 
بنشر  تهتم  ال��ي  والدولية  احلية  امنظمات  مثل  اح��داث��وي،  ام��ش��روع 
بفتح  اخ��اص  القطاع  دور  حضور  من  اب��د  كذلك  االكرونية،  الثقافة 
وفق  اال��ك��رون��ي  والتعليم  ال��راج��ي��ات  خدمة  أم��ام  ااستثمار،  اب���واب 
ضوابط حمي امستثمر وامستهلك ي آن واحد، وجعل من اجتمع قادرا 

على التعامل مع التقانات احديثة.
هذا حن نعتقد أن ااوان قد حان لكي تقوم احكومة العراقية بدراسة 
مكتمل  كمشروع  بإطاقه  تبدأ  ثم  ومن  اخطر،  الثقاي  امشروع  هذا 
الثقافة عر اأث��ر، على أن خطط له وتضعه جهات  يهدف اى نشر 

علمية متخصصة.
 وينبغي أن يتدارسه خراء من ذوي الشأن، ومكن أن نبدأ بهذا امشروع 
الثقافية الي  ي وقت غر بعيد، نظرا للحاجة اى مثل هذه امشاريع 
أمام أعن  امقرح  تنعكس على عموم حياة اجتمع، من هنا نضع هذا 
وعقول القادة السياسين ي احكومة ااحادية واحكومة احلية الي 
العصر  تواكب  الي  بالثقافة  ااهتمام  وع��دم  التفكر  من مطية  تعاني 

الراهن!.

أين نحن من ثقافة 
اأثر؟

علي حسن عبيد
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اانتماء  يعلنون  أناس  أو  مثقفون،  هناك 
للثقافة، لكنهم ا متلكون امؤهات الي 
منحهم )هوية اانتماء للثقافة(، والسبب 
يكمن ي أنهم با جربة، وا رؤية بعيدة 
آنيون متعجلون، كأنهم  اآف��اق، كما أنهم 
ال��ذي��ن يهملون  ال��س��ي��اس��ي��ن  ن��س��خ��ة م��ن 
اخطط ااسراتيجية، وينشغلون بامنافع 
اآن���ي���ة، ف��ي��ه��درون ب��ذل��ك ف��رص��ا كبرة 
الراسخة،  امدنية  الدولة  لبناء  وعديدة 
الذين  امثقفون  كذلك  امؤسسات،  دول��ة 
يعجزون عن تقديم ثقافة ذات رؤية بعيدة 
اصحاب  م��ن  الغالب  ي  جدهم  ثاقبة، 
عن  فيعجزون  النظر،  القصرة  ال���رؤى 
ت��ق��دي��م ال��ب��دي��ل ال��ث��ق��اي ال��س��رات��ي��ج��ي، 
الثقاي  ال��واق��ع  على  اام���ر  ه��ذا  ينطبق 
العربي ومنه العراقي بطبيعة احال، وهو 
ب��ال��غ اخ���واء،  ث��ق��اي  واق���ع يشي مشهد 
حيث التعويل على الشكل او القشور اكثر 
بكثر م��ن اج��وه��ر وام��ض��ام��ن ال��ق��ادرة 
الطامة  وتكمن  حقيقية،  ثقافة  بناء  على 
الكرى، ان امؤسسة الثقافية اأعلى هي 
من تتبع هذا اخ��واء والشكلية ي ااداء 
ويغيب عنها  تنتجه،  بل هي من  الثقاي، 
لصناعة  وم�����دروس  حقيقي  ت��ص��ور  اي 
وال��راس��خ��ة  الصحيحة  ال��ث��ق��اف��ة  رك��ائ��ز 

والفاعلة ي بناء اجتمع.

ال��ق��ائ��م��ن على  اس��ي��م��ا أن ه��ن��اك م���ن 
الثقافة ا يريد ها أن تنهض، وا يريد 
ها أن خرج من تأثره وسطوته، كذلك 
كأنه  ال��ن��اس،  لعامة  تصل  أن  ي��رغ��ب  ا 
خشى فقدان اامتيازات الي يتمتع بها 
وما شابه، ولكن م يعد اامر مقبوا وا 

مستساغا!!.
على  القائمن  ب��ال  ي  ه��ل خطر  ُت���رى 
يروجوا  أن  وااسامية،  العربية  الثقافة 
مبتَكرة؟  أو  جديدة  اساليب  وف��ق  للفكر 
امديات،  وبعيدة  اآفاق  واسعة  رؤى  وفق 
وهل مكن أن نتصور من اصحاب ااموال 
يفكروا  أن  اخ��اص(  )القطاع  وااث��ري��اء 
ثقافية  م��ش��اري��ع  ي  أم���واه���م  بتشغيل 
رحية، تقدم الطعام والعصائر والثقافة 
ي س��ل��ة واح�����دة؟!، ث��م ه��ل ه��ن��اك ط��رق 
ونوافذ  أبوابا  خاها  من  نبتكر  جديدة 
جديدة لتسويق الثقافة ونشرها بن عموم 

الناس وختلف العقول وامستويات؟
إذن ه���ي ل��ي��س��ت ك��ل��م��ات ج��ل��د ال����ذات 
ونلمسها،  نعيشها  وقائع  إنها  وتقريعها، 
ول��ك��ن ه��ن��اك اه��م��ال ك��ب��ر أه���م عنصر 
هناك  ل��ذا  باجتمع،  اارت��ق��اء  بإمكانه 
على  القائمن  ل��دن  م��ن  خطر  تقصر 
القياديون  الساسة  فيه  يشرك  الثقافة، 
امسؤولون بطبيعة احال، ولكن متى كان 

السياسي حريصا على الثقافة وامثقف، 
بن  اأزل��ي  الصراع  طبيعة  نعرف  وكلنا 
ال��ط��رف��ن، ام��ث��ق��ف وال��ث��ق��اف��ة م��ن جهة، 
ال��س��ي��اس��ي واح��ك��وم��ة م��ن ج��ه��ة اخ���رى، 
واذا  أوا،  ام��ث��ق��ف��ن  م��س��ؤول��ي��ة  ه��ي  ل���ذا 
تراجعت الثقافة تراجعت اأمة بأكملها، 
وهذا الراجع يتحمله امثقف با نقاس، 
التعامل  ي  وخ��ل��ل  كسل  ي��وج��د  هنا  م��ن 
والتسويق  الرويج  جال  ي  الثقافة  مع 

والنشر. 
ب��أن دور امثقف  واب���د م��ن ااق���رار هنا 
العراقي العربي خامل مردد كسول كونه 
ا متلك رؤية بعيدة، فهو يرقب ما جود 
نريد  ا  العّلة  ه��ذه  عليه،  السياسي  ب��ه 
وراء  نلهث  منها،  نتخلص  أو  نغادرها  أن 
لنا!،  امعطاء  ي��ده  منحه  وم��ا  السياسي 
بامدح،  وااعتياش  التكّسب  سليلو  حن 
السياسي  تأليه  خانة  نغادر  أن  نريد  وا 
م��ن اج��ل ال��ع��ط��اي��ا!!، ل��ذا م يعد اام��ر 
قابا للصمت، لذا فإن من يتصدر قيادة 
الثقافة اليوم، ي العراق والدول العربية 
حويل  مسؤولية  عليه  تقع  وااسامية، 
صانع  اى  وامثقف  صناعة  اى  الثقافة 
ماهر ومستفيد ي وقت واحد، وا يعي 
من  خاصا  امسؤولية  ه��ذه  من  التملص 

عواقبها.

البعد 
ااسراتيجي 

ي صناعة 
الثقافة

الثقافة العربية ... ضياع اأصالة وغياب روح اابتكار
بعض  اط��اق  خال  من  بالثقافة،  تعنى  مشاريع  إقامة  اى  العربية  بالثقافة  امعنين  بعض  يسعى 
احمات وتأسيس امواقع االكرونية، وانشاء امنظمات الثقافية او صناعة بعض اافام التلفزيونية 
والسينمائية او امسرحيات، وكتابة بعض الروايات واحكايات عن الوضع العربي عموما، وي الغالب 
تكون مثل هذه امشاريع الثقافية والفنية عبارة عن حاكاة مشاريع اخرى سبقتنا ها الدول امتقدمة، 
لذلك يؤكد على مثل هذه احاوات على انها مستنسخة، وغر اصيلة، وتغيب عنها روح اابتكار، 
اامر الذي يشكل مثلبة على اصحاب مثل هذه اافكار وهذه امشاريع، الي ينبغي ان تتحلى بااصالة، 

اسيما ان اجذور الثقافية وااسس الفنية للعرب موجودة اصا، من خال ارثها ااسامي وسواه.
 لكن يبدو ان امثقفن ي الوقت الراهن، حبذون الركون اى تقليد التجارب من امم اخرى، انه 
ا ينطوي على التعقيد، اما غياب روح اابتكار فهو امر ا حسب له النخب حسابا ُيذكر، والدليل 
كما ذكرنا ان معظم امشاريع ا تنطوي على ااصالة، منها على سبيل امثال عرض عمل مسرحي 
اسباني اظهار معاناة امعتقلن الفلسطينين، أي ان النص امسرحي مؤلف اسباني، والكادر امسرحي 
باب  ليس من  ااق��ل،  او عربي على  النص فلسطيي  كاتب  يكون  ان  اافضل  وك��ان من  فلسطيي، 
اانغاق ورفض اعمال اامم ااخرى، ولكن قطعا ان امؤلف الفلسطيي اكثر قربا من معاناة امعتقلن 

الفلسطينين.

له  يتعرض  ما  ببعض  الفلسطيي  اجمهور  يعرف  ان  امالكي  اكرم  الفلسطيي  امخرج  اختار  فقد 
امعتقلون السياسيون من تعذيب ي مسرحيته )مذكرات دكتور بامي( للكاتب ااسباني انطونيو بويرو 
باييخو، وتتحدث امسرحية عن روايات مؤمة ما يتعرض له امعتقلون من تعذيب جسدي ونفسي داخل 
انتزاع اعرافات منهم اشياء  السجون تصل اى حد افقادهم رجولتهم او اغتصاب ذويهم بهدف 

فعلوها او م يفعلوها.
ويظهر احد امشاهد ظا للفنانة شادن سليم ي دور )لوسيا( خطيبة احد امعتقلن هي تصرخ فيما 
حاول خطيبها استجداء احققن ان ا يلمسوها، وتتوجه لوسيا بعد احادثة اى زوجة احقق 
الفنانة ريم تلحمي ي دور )ماريا( الي كانت طالبة لديها لتخرها ان احققن اغتصبوها من اجل 

انتزاع اعرافات من خطيبها.
وتوضح امسرحية ي العديد من امشاهد كيف يظن رجال امخابرات انهم حمون الوطن من خال 
وتبن  اعرافاتهم،  انتزاع  اج��ل  من  لتعذيبهم  ح��دود  هناك  يكون  ان  دون  “ااره��اب��ن”  مع  التحقيق 
امسرحية كذلك اثر تصرفات احققن على حياتهم الشخصية فيظهر احقق )دانييلو( الذي ادى 
التعذيب  يبدو ممارسات  تأثرا فيما  الزوجية  بواجباته  القيام  الباشا عاجزا عن  اممثل كامل  دوره 

أثناء التحقيق.

مفتوحا  طريقا  يشكل  اإب���داع  ب��أن  واح��ك��وم،  احاكم  الطرفان،  يتفق 
للتقدم، ومن دونه يبقى اانسان الفرد واجماعة، ساكنا ي مكانه، إن م 
يراجع اى اخلف، وصّناع اابداع، هم اأفراد اأكثر كفاءة من غرهم، 
للعقبات  والبدائل  للمشكات  احلول  وط��رح  اابتكار  على  ااق��در  وهم 
الذين  وهم  ااخرين،  ارتقاء  الوحيد  السبيل  باختصار  إنهم  الشائكة، 
يصنعون احياة اأفضل على حساب أوقاتهم ومشاغلهم ورما صحتهم 

ايضا.
امثقف  دور  تعي  ال��ي  البلدان  أن  التشكيك  يقبل  ا  ما  ناحظ  لذلك 
وقدرته على تطوير منظومة الفكر والسلوك معا، تعمل على حو جاد من 
اجل توفر متطلباته كافة ي اجانن امادي والفكري، وحاول اجهات 
العقول  ال��ازم��ة أص��ح��اب  ال��ظ��روف  وت��وف��ر  امعنية صنع  وام��ؤس��س��ات 
امبتكرة، لكي تتحول مبتكراتهم اى نتائج وخطوات تطبيقية ي ميادين 

احياة من اجل تطوير اجتمع.
ومن منطلق التذكر، أن امبدع امبتكر هو وسيلة وغاية احكومة وامؤسسة 
اام��ر، وهنا مة  يكون  ان  ينبغي  او هكذا  الرمية  الثقافية  امنظمة  او 
تساؤل يقفز اى الذهن ويفرض نفسه علينا: هل استثمرت امؤسسات 
آفاق  فتحت  وه��ل  ينبغي،  كما  امتاحة  ال��ظ��روف  امبدعن  بدعم  امعنية 
اابتكار والتطوير امامهم، وهل وفرت هم مستلزمات العمل، ودغمتهم 
اأفضل؟  العطاء  على  من حفيزهم  ويضاعف  يزيد  ما  ومعنويا  ماديا 
بامقابل هل كان امبدع مؤديا اى دوره فعا، وحريصا على دوره امطلوب، 
وهل أبدى سعيه واصراره على ترسيخ النهج التحرري، وهل م استثمار 
امتاح من حّيز التحرر كما جب أن ُيستثَمر؟ وهل فّكر امعنيون باإبداع، 
أف��راد أو جمعات، بأن الراجع والنكوص وال��ردد ي استثمار احرية 
بسلبها  احكومات-   – لآخرين  تسمح  قد  معاكسة،  نتيجة  اى  ي��ؤدي 

وتدمرها وإقصائها كلّيا وفرض النهج ااحادي امتطرف على اجميع؟.
سنقول بوضوح، كا م يقم امبدع الفرد وا اجماعة وا اجهات امعنية 
باحفاظ على الواقع امتحرر وا استثماره بطريقة جيدة، إذ هناك مول 
بّن، وكسل ا يقبل الدحض، رافق تلكؤ امبدعن، لدرجة أننا على سبيل 
اجتمع  مؤسسات  معظم  كاذبا  شكليا  نشاطا  نؤشر  أن  نستطيع  امثال 
امدني ي العراق على سبيل امثال، حيث كثر عددها ومويلها أضعافا، 
فيما غاب دورها وتقاعست ي استثمار احرية وتنمية اابداع ومعاونة 

وتشجيع امبدعن.
على  يتوقف  ا  وامبدعن،  ااب��داع  اخلل ي حجيم  أن  يتضح  هنا  من 
العجز والكسل احكومي ي رعاية هذه الشرحة امهمة من اجتمع، بل 
غالبا ما تكون احكومات وخاصة امستبدة، مرددة ومراوغة ي قضية 
رعاية اابداع وامبدعن، أنهم يشكلون خطرا على منافعها وامتيازاتها، 
ولكن هناك خلل آخر يرتكبه امبدعون ايضا، من خال تقاعسهم وصمتهم 

على اانتقاص من حقوقهم من دون حريك ساكن.

ما هي مهمات الحكومة 
تجاه امبدعن؟
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معلوماتية

حروب اإنرنت وامن امعلومات اصبحت 
اليوم وي ظل التطور التكنولوجي امتسارع 
ال�����ذي ي��ش��ه��ده ال����ع����ام، ي ج����ال نظم 
واخطر  اه��م  من  واات��ص��اات،  امعلومات 
من  الكثر  ت���ؤرق  ال��ي  العامية  القضايا 
م��ع تطور  وال����دول، خصوصا  اح��ك��وم��ات 
تهدد  أصبحت  الي  اإلكرونية  اجرائم 
بعض  يقول  كما  وال��دول��ي  القومي  اأم��ن 
ان اجرائم  اك���دوا على  ال��ذي��ن  اخ���راء، 
ي  كبر  بشكل  ازدادت  ق��د  اال��ك��رون��ي��ة 
ال��س��ن��وات ااخ����رة ب��س��ب��ب ات��س��اع رقعة 
اخ��اف��ات ال��س��ي��اس��ي��ة ب��ن ب��ع��ض ال���دول 
وهو ما قد يسهم حدوث ازمات وحروب 
ك��ارث��ي��ة، خ��ص��وص��ا وان ال��ب��ع��ض ي���رى ان 
اه��ج��م��ات اإل��ك��رون��ي��ة رم��ا ق��د تتسبب 
حالة  وذل���ك ي  م��دن��ي��ن،  ب��وق��وع ضحايا 
إذا ما تعرضت البنية التحتية لتكنولوجيا 
ااتصاات ي امستشفيات وحطات امياه 
والكهرباء وشبكات خدمات الطوارئ إى 
ه��ج��م��ات إل��ك��رون��ي��ة، إى غ��ر ذل���ك من 
كثرة  مادية  وخسائر  وتهديدات  أخطار 

ليس ها حدود.
وق���د ق��ام��ت ب��ع��ض ال����دول ال��ك��رى ومنها 
الوايات امتحدة وكما يقول بعض امراقبن 
لردع  جديدة  رمية  اسراتيجية  بوضع 
اهجوم  واعتبار   ، اإلكرونية  اهجمات 
أنظمة  على  أجنبية  دول��ة  من  اإلكروني 

عما  ال��ب��اد  ي  الرئيسية  الكومبيوتر 
من أعمال اح��رب، الي رما ت��ؤدي إى 
إطار  وتأتي هذه اخطة ي  رد عسكري. 
ااسراتيجية اأمركية لأمن اإلكروني 
الي أعلنها البيت اأبيض ي وقت سابق. 
كما أن الصن امتهم ااول ي العديد من 
ضد  اإل��ك��رون��ي��ة  اه��ج��م��ات  و  العمليات 
ال��دول، قد أعلنت عن تشكيل  الكثر من 
ق���وة م��ن ح��ارب��ي ال��ف��ض��اء اإل��ك��رون��ي، 
ق��وام��ه��ا 30 خ���ب���را، أط��ل��ق ع��ل��ي��ه��م اس��م 
تتلخص  اأزرق،  اإل���ك���رون���ي  اج���ي���ش 
الكومبيوتر  شبكات  م��اي��ة  ي  مهمتهم 
ااخراقات  من  الصيي  للجيش  التابعة 
واهجمات اإلكرونية، وحسن إجراءات 
اأمن اخاصة بالقوات امسلحة الصينية.

وي ه���ذا ال��ش��أن ي���رى ع���دد م��ت��زاي��د من 
خ�����راء اأم�����ن أن ح���رك���ا إج���اب���ي���ا من 
اح��ك��وم��ة ه��و أف��ض��ل ح��ل ل��ت��ف��ادي ك��ارث��ة 
التهديدات  ت��زاي��د  م��ن  خاوفهم  ظ��ل  ي 
العام  أحاء  باانرنت ي ميع  امتعلقة 
وعر ختلف الصناعات. ورغم ان بعض 
ابدوا غضبهم من نطاق جسس  اخراء 
ال���واي���ات ام��ت��ح��دة ع��ل��ى اان���رن���ت ال��ذي 
القومي  اأم���ن  وك��ال��ة  م��ع  امتعاقد  كشفه 
اكر  بشكل  قلقون  فإنهم  سنودن  إدوارد 
ال��ذي  تكنولوجيا  امتفوقن  اأع����داء  م��ن 
وم��ح��ون  خ���ري���ب  أدوات  ي��س��ت��خ��دم��ون 

الكمبيوتر  أجهزة  على  امخزنة  البيانات 
ويسرقون ااسرار الدفاعية والتجارية.

وكانت امخاوف وامقرحات بشأن قوانن 
التنفيذية  اج��ه��ات  م��ن  ج��دي��دة وح���رك 
مواجهة هذه التهديدات أهم امواضيع الي 
طرحت خال جمع باك هات وديف كون 
ي اس فيجاس وهما من أكر التجمعات 
وأثناء  اانرنت.  وقراصنة  اأمن  خراء 
جمع باك هات حدث الباحث امعروف 
ملفات  عن  رئيسية  كلمة  خ��ال  دان جر 
السياسة الوطنية والعامية. حسب رويرز. 
وق����ال إن ع��ل��ى اح��ك��وم��ة اأم��ري��ك��ي��ة أن 
ت��ط��ل��ب ت��ق��اري��ر م��ف��ص��ل��ة ع���ن ان��ت��ه��اك��ات 
الي  الطريقة  بنفس  ال��ك��رى  اان��رن��ت 
امميتة  اأم����راض  ع��ن  ت��ق��اري��ر  بها  تصل 
والوقاية  اأم��راض  على  السيطرة  مراكز 
بائعي  فضح  إى  أيضا  جر  ودع��ا  منها. 
إذا م  ق��ض��ائ��ي��ا  ال����رام����ج وم��اح��ق��ت��ه��م 
للعماء.  شفراتهم  م��ص��در  ع��ن  يكشفوا 
فيما قال مسؤولون امريكيون ان الرئيس 
اوباما سيواجه الرئيس الصيي شي جن 
التجسس  ب��ش��ان  امريكا  م��خ��اوف  بينغ  
اال��ك��رون��ي م��ن ج��ان��ب ح��ك��وم��ة وجيش 
ال��ص��ن وس��ي��ص��ر ع��ل��ى ان ي��ت��وق��ف ذل��ك 
النشاط. ي حن ان شكاوى واشنطن أدت 
اال��ك��رون��ي  التجسس  ي  اخ��ف��اض  اى 

الصيي. 

أمن امعلومات.. حرب با هوادة 
ساحتها اانرنيت 

التكنولوجيا العصرية.. ادمان افراضي ينخر امجتمع الواقعي
الفرد  اليوم، أثرت وبشكل كبر على حياة  العام  الكبرة الي يشهدها  والتكنولوجية  العلمية  الثورة 
جال  ي  وخ��دم��ات  واج��ه��زة  ابتكارات  من  تقدمة  وم��ا  احديثة  تكنولوجيا  اصبحت  فقد  واجتمع، 
ااتصاات وغرها من الصناعات ااخرى، احدى اهم امتطلبات ااساسية الي ا مكن ااستغناء، 
خصوصا وانها قد ملت ختلف جاات احياة، سواء كانت شخصية او علمية او اقتصادية او صحية 
كما يقول بعض اخراء، الذين اكدوا على ان هذه الثورة تكنولوجية على الرغم من فوائدها امتعددة، 
كان ها ايضا العديد من ااضرار والسلبيات اخطرة الي كانت سببا ي تغرت عاقنا الشخصية 

وااسرية.
عن  الناجة  والعضوية  النفسية  وامشكات  اأم��راض  بعض  وح��دوث  تفاقم  تسببت ي  قد  انها  كما 
إدمان الوسائل احديثة واإنرنت، الي اصبحت اليوم ي متناول اجميع خصوصًا شرحة اأطفال 
تأثرها  تأثر  من  الذين خشون  اأم��ور  أولياء  من  العديد  قلق وخ��اوف  اث��ار  ما  وه��و  وامراهقن، 
الكبر على مستقبل وسلوك اطفاهم، تلك امخاوف دفعت بعض امؤسسات والشركات امتخصصة اى 
التنافس من اجل اجاد تطبيقات وسبل جديدة تتيح لآباء امراقبة وااشراف على ااجهزة اخاصة 

بأطفاهم.
وي هذا الشأن فقد أفاد استطاع للرأي أن اآباء ا يدركون حجم امخاطر الي يتعرض ها اأبناء 

أثناء استخدام احاسبات اللوحية واهواتف الذكية ي تصفح اإنرنت دون رقابة. وأظهر ااستطاع 
أن طفا تقريبا من كل مسة أطفال قالوا إنهم شاهدوا أشياء أزعجتهم أثناء تصفح اإنرنت على 
ما  يراقبون  ا  اآب��اء  من  امئة  يربو على عشرين ي  ما  أن  إى  دراس��ة مستقلة  وتوصلت  أجهزتهم. 

يتصفحه أطفاهم على اإنرنت.
اآمن  اآب��اء ي اجلرا حدثوا إى أطفاهم بشأن ااستخدام  امئة من  ، فإن 90 ي  امسح  ووفقا 
لإنرنت على احاسبات اللوحية أو اهواتف الذكية، غر أن معظمهم قال إنهم يسمحون أطفاهم 
باستخدام أجهزتهم دون رقابة. وقال توني نيت، امدير التنفيذي موقع “Get Safe Online” امعي 
غر  أعمارنا،  تفاوتت  مهما   ، لأسف  “ميعنا  اإن��رن��ت،  أم��ان  بشأن  استشارية  خدمات  بتقديم 

حصنن من مواجهة مشكات على اإنرنت.” 
وأضاف “بدون استخدام رقابة مثل تفعيل خواص التأمن وماية اخصوصية تلقائيا على اأجهزة 
وكذا استخدام مرشحات حركات البحث على اإنرنت، واشك سيتعرض اأطفال أشياء ا تناسب 
أعمارهم أو أي عمر.” ووجدت الدراسة أن اأطفال امراهقن الذين تراوح أعمارهم بن 13 إى 16 
عاما هم الفئة العمرية اأكثر عرضة للتهديدات على شبكة اإنرنت مقارنة بالفئة العمرية اأصغر 
من سن 8 إى 12 عاما. وقال احد اخراء إن اآباء ا يدركون أن هناك خاطر من استخدام اإنرنت. 

على  بالسيطرة  داع��ش(  ااسامية/  )الدولة  يسمى  ما  تنظيم  يكتفم  م 
ااراضي الواقعة على جاني احدود بن العراق وسوريا واعان اخافة 
ايدلوجيته  العام حسب  لغزو  كمنطلق  ااوس��ط،  الشرق  ي  ااسامية 
امتطرفة، واما استخدم، ي سبيل حقيق هذا اهدف، اضافة اى العنف 
ااخ��رى(،  اجهادية  التنظيمات  ميع  قسوته  ي  ف��اق  )وال���ذي  امفرط 
وعام  باأنرنت  معه  وامتعاطفن  له  التابعة  اجهادية  العناصر  معرفة 
مواقع التواصل ااجتماعي الواسع، كوسيلة استقطاب اآاف من الشباب 
التقنين،  العديد من اخراء  عر ختلف طرق ااغراء والكسب، واكد 
ان تنظيم داعش جح ي استمالة العديد من العناصر حو اانضمام اى 
التنظيم من ختلف اجنسيات، خصوصا من القارة ااوربية الي غالبا ما 

يستهويهم متابعة مواقع التواصل ااجتماعي بصورة يومية. 
وأوض���ح ال��دك��ت��ور )اع��ل��ي��ا ال��ع��ان��ي( اخ��ب��ر ي اج��م��اع��ات ام��ت��ش��ددة أن 
اانتداب عن طريق اإنرنت أصبح أحد وسائل داعش ي الفرة اأخرة 
اأجانب  إى  بل  عراقين  مقاتلن  إى  يعد حتاج  م  التنظيم  أن  حيث 
هذه  مثل  إى  بالنسبة  ع��ّدة  إجابيات  له  أعليا  الدكتور  اعتره  ما  وه��و 
أق��ل ي  كلفتها  اإن��رن��ت  على  الدعاية  أن  أوه��ا  اإره��اب��ي��ة،  التنظيمات 
يستهوي  أسلوب  أن��ه  إى  إضافة  التقليدية،  الشبكات  عمل  صعوبة  ظل 
الشباب كثرا، ويهدف إى فتح جبهات جديدة ي القتال غر اجبهتان 
الشباب  عملية جنيد  “إن  العاني  الدكتور  واضاف  والسورية،  العراقية 
بالنسبة لداعش أصبح نوعا من التجارة واإنرنت هي وسيلة للتقريب من 
اموت”، واكد أن “داعش بدأ يشعر خطر الراجع وبالتالي أصبح يستخدم 
العراق  داخل  مواقعه  بعض  يسرجع  لكي  اإنرنت  طريق  عن  اانتداب 
ويفتح جبهات قتال ي البلدان الي تتوفر على بعض اهشاشة اأمنية مثل 

ماهو احال ي ليبيا وسوريا”.
ويبدو ان هناك معركة موازية ختلف عن الي تقوم بها القوات العراقية، 
اضافة اى التحالف الدولي )بقيادة الوايات امتحدة اامريكية(، وجري 
خلف احواسيب واهواتف، بأدوات تقنية حيث صعدت اغلب الدول العربية 
والغربية من ملتها امناهضة لتنظيم داعش لتفكيك منظومته االكرونية 
بامقابل فان  التنظيم،  امقاتلن بصفوف  امزيد من  واعتماده على جنيد 
تنظيم داعش زاد من حذره باستخدام امواقع اجهادية وشبكات التواصل 
االكرونية  امراقبة  لوحدات  سها  هدفا  اصبحت  ان  بعد  ااجتماعي، 
التابعة أجهزة ااستخبارات الغربية، والي قد حددت من خاها بعض 
ااهداف الدقيقة ي عملياتها العسكرية الي تستهدف مكافحة التنظيم 
إى  استنادا  الفرنسية،  لوموند  وأش��ارت صحيفة  العراق،  ي  خصوصا 
وثائق خاصة بالتنظيم قامت بااطاع عليها، إى قيامه بتزويد عناصره 
امتعلقة حماية  والتقنيات  للرامج  وإتاحته  التقنية،  والنصائح  ب��اأدوات 
بيانات عناصره عر اإنرنت، ويشدد التنظيم ي تعليماته على ضرورة 

حجب عناوين بروتوكول اإنرنت IP اخاصة بعناصره.

داعش واانرنت.. 
حرب افراضية توازي امعركة على اأرض 
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الفكر  نهل  وال��ش��ع��وب إى  اأم���م  ح��ت��اج 
ال��س��ل��ي��م ام��ع��ط��اء ل��ك��ي ت��ت��ج��اوز ح��ّدي��ات 
امعاصرة ومستجدات احداثة وإشكاليات 
تداولية اأفكار وامفاهيم والنمو امتضّخم 
ي إن��ت��اج اأزم����ات ي ع��ام ال��ي��وم. هذه 
وأبعد  التوصيف  من  أعمق  هي  احاجة 
م���ن ال���دال���ة ع��ل��ي��ه��ا، أن��ه��ا ت��ت��ح��ّف��ز إى 
والتفاعل  إى..  ال��س��ع��ي  ع��ر  التجسيد 
امتمّكن  الفكر  ذلك  من..  وااقتباس  مع.. 
الدقيقة  تفاصيل احياة  مع  اامتداد  من 
متوازن  بشكل  بها  النهوض  على  والقادر 
الدين  مع  واحقيقة،  اح��ّق  مع  ومتناسق 

والعلم. ولكنه أّي فكر؟!
ماحة  الكبر  الديي  امرجع  فكر  إّن��ه 
آية اه العظمى السيد صادق احسيي 
امضيء  الفكر  إّن��ه  ظله،  دام  ال��ش��رازي 
ال���ص���ادر م���ن م��ص��ب��اح ال���ق���رآن وال��ن��ب��ّوة 
واإم���ام���ة، إّن���ه ال��ف��ك��ر ام��م��ت��ّد م��ع اأّم���ة 
والفرد واجتمع ي آماها وتطلعاتها، إّنه 
الفكر الذي يغّذي احياة مناهج التطّور، 
ال��ذات  بناء  إى  يسعى  ال��ذي  الفكر  إّن��ه 
ويرشد  ينّمي  ال��ذي  الفكر  إّن��ه  واجتمع، 
وي��ع��لّ��م، إّن����ه ال��ف��ك��ر ام��ن��ف��ت��ح ع��ل��ى هموم 
اإن��س��ان وأزم����ات اجتمع وآم���ال اأّم��ة 
وا  فوقية  وا  ان��ع��زال��ي��ة  وا  خبوية  ب��ا 
الفكر السامق ي أطروحاته  إّنه  طبقية، 

ام���ت���ع���اي���ش ه���م���وم ال����ن����اس وم��ش��اك��ل��ه��م 
والدينية  السياسية  حياتهم  وإره��اص��ات 
وإى  والربوية.  والثقافية  وااجتماعية 
آنسن  وردن��اه  امعطاء  امبدع  الفكر  ذل��ك 
أعمالنا،  ومنهجًا  أزم��ات��ن��ا،  ح��ل��وًا  فيه 
وع��اج��ًا أوج��اع��ن��ا، وض��م��ادة جراحنا، 
عنه  فصّدرنا  أهدافنا،  لتحقيق  ووسائًا 
ما  الي  وامثمرة  امضيئة  القبسات  بهذه 
أحوجنا إى نورها وعطائها. هي قبسات 
مسالك  إى  وت��رش��د  اح��ي��اة  دروب  تنر 
اح���ّق وت��رف��د اإن��س��ان واج��ت��م��ع ب��رؤى 
لتطّوره امستقبلي ي ميادين احياة وآفاق 

الفكر.
ه��ي ق��ب��س��ات م��ن م��ص��در ام��ت��زج��ت فيه 
وجّسدت  العلم  بينابيع  احكمة  ينابيع 
فيها  قّدمت  إنسانية سامية  عره جربة 
العلم  فيها  وق��ّدم   ، احكمة عصارة اح��قّ
خاصة احقيقة، وقّدمت فيها اإنسانية 
شذرات جربتها ي معارج السمو، فكانت 
وتكون قراءة للباحث وأفقًا للمتأّمل ونهج 
ب��ن��اء للفرد واج��ت��م��ع. وه���ذه ال��ب��اق��ة من 
ال��ق��ب��س��ات م��ن ف��ك��ر ام��رج��ع ال��دي��ي آي��ة 
ال��س��ي��د ص����ادق احسيي  ال��ع��ظ��م��ى  اه 
اه  ندعو  بداية  هي  ظله  دام  الشرازي 
عّز وجّل أن يوّفقنا ي دمومتها ي أجزاء 
ال��رؤي��ة.  واكتمال  الفائدة  إم��ام  أخ��رى 

ي  بكر  وحاولة  متواضعة  لبداية  وإنها 
رحلة األف ميل فلعّلنا بها خطو اخطوة 
اأوى ولعّلنا بها نستثر تفكر الباحثن 
ل��ت��أّم��ل��ه��ا وإث���رائ���ه���ا ح��ت��ى ت��ك��ت��م��ل ميع 
لإنسان  الفائدة  فيه  ما  لنقّدم  جوانبها 
واجتمع واأّمة وهذه هي الغاية النهائية 
من ارتيادنا هذا الفكر امعطاء. كان ذلك 
 � )القبسات  ك��ت��اب:  مقدمة  ج��اء ي  م��ا 
العظمى  آية اه  الديي  من فكر امرجع 
دام  ال��ش��رازي  احسيي  ص��ادق  السيد 
ظله(، وهو عبارة عن مقاات نشرت ي 
)شبكة النبأ امعلوماتية( على مساحة من 
الزمن وكانت تعبرًا عّما يشغل بال القراء 
وما يتساءلون حوله أو ما يرغبون معرفة 
الكتاب  معه.  التفاعل  أو  التعامل  كيفية 
ام��وّق��رة  ه��و م��ن ج��ه��ود وإع����داد الزميلة 
a - � واإع���ام  للثقافة  النبأ   )مؤسسة 

nabaa.org( ي مدينة كرباء امقّدسة. 

يقع الكتاب ي )554( صفحة من القطع 
� وزيري(. هذا، وتقّدم  الكبر )17,5×24 
عليه  اه  اأك��رم صلى  الرسول  مؤسسة 
وآل����ه ال��ث��ق��اف��ي��ة، ب��ال��غ ش��ك��ره��ا ل��ل��زم��اء 
واإع����ام(،  للثقافة  ال��ن��ب��أ  )م��ؤس��س��ة  ي 
عليها  اه  س���ام  أب��ي��ه��ا  أّم  )م��ؤس��س��ة  و 
ي  معنا  تعاونها  على  اخرية(  الثقافية 

نشر فكر امرجعية الشرازية دام ظلها.

القبسات،
من فكر سماحة 
امرجع الشرازي

إقتصاديات اإعام 
اإعام صناعة ا ختلف احد على هذا التوصيف، واشك ان موضوع اقتصاديات اإعام خرج اى 
الوجود مع ثورة ااتصال، والنمو السريع لصناعة اإعام، وم يكن اموضوع مثارا ي أشكال اإعام 
القديم، ان تكلفة اإعام قبل اخراع الطباعة ثم اخراع الراديو والتلفزيون م تكن شيئا يستحق البحث، 
لقد كان ااهتمام بالشكل امثالي او محتوى الرسالة ي اإعام القديم يغلب على ما عداه، اما اليوم فان 
ااهتمام بالشكل امادي، وبتكلفة الرسالة اإعامية يقف اى جانب ااهتمام مضمونها كتفا بكتف إذ 
أن اصطباغ نشاط وسائل اإعام بصيغة صناعية متزايدة، رافقه تطور تكنولوجي عارم واتساع ي رقعة 
السوق وانفتاحها ما زاد تعقدها وحركيتها على امستوى العامي، فقد صدر عن دار الكتاب اجامعي ي 
)لبنان واامارات( للدكتورة )سهام الشجري( كتاب بعنوان )اقتصاديات ااعام(، ضمن اصدارات السنة 
2014، وامؤلفة أستاذة بكلية اإعام ي جامعة بغداد، والكتاب جاء ب� 484 صفحة من القطع امتوسط، 
وضم مقدمة وتسعة فصول، الفصل ااول أتى بعنوان )اقتصاديات ااعام:امفهوم، ااهمية، الوظائف(، 
وأنواعا،  وخصائص  مفهوما  ااقتصادية  وامؤسسة  مفهوما،  ااع��ام  اقتصاديات  امؤلفة  فيه  وتناولت 
وعاقة وسائل ااعام بالنظام ااقتصادي، وتناول الفصل الثاني )مويل امؤسسات ااعامية( ركزت 
فيه على مفهوم التمويل وأنواعه من عدة زوايا ووظائفه، أما الفصل الثالث فقد تناول )ملكية امؤسسات 
ااعامية(، حدثت فيه امؤلفة عن هذه املكية ي العام والباد العربية ومنها ملكية وادارة اإعام ي 

العراق بعد نيسان 2003، وتناولت ي الفصل الرابع )ادارة امؤسسات ااعامية( مفهوم اادارة وأهدافها 
وأدواتها وامستويات اادارية ي امؤسسات ااعامية ومسؤوليات هذه امستويات، وي الفصل اخامس 
تناولت )التطورات التكنولوجية وتأثرها ي اقتصاديات ااعام( وماهية تكنولوجيا امعلومات وااتصال 
ومفهومها وخصائصها ووظائفها وأهميتها للمؤسسات ااعامية وحجم اافادة منها وأثرها على تطوير 
عملية التحرير الصحفي، وتناول الفصل السادس )التسويق واقتصاديات صناعة ااعام( يتحدث عن 
ي  )ااستثمارات  بعنوان  السابع  الفصل  جاء  فيما  اإعامية،  امؤسسات  وي  عاما  مفهوما  التسويق 
الصناعات ااعامية وااستثمارات، وضخامة ااستثمارات ي صناعة  متناوا  امؤسسات ااعامية( 
ااعام وي امدن ااعامية، وحركة ااستثمار ي ااعام ي العام العربي، والفصل الثامن فقد تناول 
ااندماج مفهوما لغويا ومراحله التارخية ونظرياته ودوافعه وأسبابه وفوائده وآلياته ومراحله، وسلبيات 
ااعام  بن  وااندماج  الفضائيات،  ااقتصادي ي جال  وااندماج  اإعامية،  بامؤسسات  ااندماج 
امعرفة(  )اقتصاديات  تناول  التاسع  فصله  فيما  والتحالفات،  ااندماجات  وتكنولوجيا  واات��ص��اات، 
بقي  وتقنياته احديثة،  وفوائده وخصائصه وماته،  امعري وعناصره  ااقتصاد  ومفهومها ومكونات 
العربي، نظرا أهمية  العربية ولإعام  للمكتبة  الشجري اضافة جديدة ومتفردة  كتاب  ان  نقول  ان 

اقتصاديات ااعام ي الوقت احاضر.

صدر حديثًا من مؤسسة التقى الثقافية ودار العلوم للطباعة والنشر كتاب 
السيد مرتضى احسيي  اخ��ارج لسماحة  تقريرًا أحاث  ال��رؤى  فقه 
الشرازي ويدور الكام فيه عن دراسة فقهية واصولية وذكر امقرر الشيخ 
جعفر الفتاوي ي مقدمة الكتاب: )يعتر فقه اأحام وامنامات حسب 
الكتاب والسنة والعقل من البحوث امهمة وامستحدثة الي قّلما تطرق ها 
الباحثون والعلماء اللهم اا استطرادًا ضمن وريقات أو أسطر مناسبة ما، 
لكن السيد اأستاذ توسّع ي البحث وتناوله من ميع اجوانب وطرح كل 
اأدلة امطروحة وامفرضة وناقشها وأجاب عنها، وذلك مسيس احاجة 
اى ذلك، نظرًا أن ااحام هي من الظواهر العامة ي البشرية، ونظرًا 
ان الكثر من الناس وفيهم بعض امثقفن والطلبة امبتدئن يعترون – 
ونظرًا ان  ودليًا،  اأح��ام حجة  والسلوك-  اممارسة  او حسب  نظريًا 
بعض كبار اأعان – كصاحب الفصول والقوانن – ابديا رأيًا هامًا ي 
اموضوع وقد توقف عنده السيد اأستاذ طويًا، ونظرًا ان البعض اساء 
استخدام هذا اأمر اموهوم احجية كي يدعي بدعاوى ما انزل اه بها 

من سلطان. 
مرتضى  السيد  اه  آي��ة  اأس��ت��اذ  دروس  لسلسلة  تقريٌر  الكتاب  وه��ذا 
أدل���ة وج��وب  ال��ش��رازي ضمن سلسلة أح���اث اخ���ارج ح��ول  احسيي 
اأجتهاد ي أصول الدين، وقد تطرق ي اخامة إى بعض أصول علم 

اأحام وضوابطها وناقشها عقًا ونقًا. 
وأما دوائر البحث فهي ستة: 

الدائرة اأوى: هي حجية اأحام ي أصول الدين، كشأن النبوة واإمامة 
وما يتعلق بأصول الدين كالنيابة، أو ما سبق ذلك رتبة من جسيم اه 

وعدمه، أو عدله من ظلمه، وجره أو تفويضه، وما أشبه. 
الدائرة الثانية: هي حجية اأحام ي فروع الدين. 

الدائرة الثالثة: ومكن أن تلحق بالثانية وهي: حجية اأحام ي اأحكام 
الفقهية التكليفية والوضعية، من واجب أو حرم أو مستحب أو مكروه 

أو مباح.
الدائرة الرابعة: هي حجية اأحام ي الشؤون العامة كصلح أو حرب، 

أو تصويت. 
العامة  الشؤون  بن  امتوسط  ي  اأح��ام  حجية  هي  اخامسة:  الدائرة 
والشؤون اخاصة، كما ي شأن القضاء، فهل لشخص أن يشهد على آخر 
بالسرقة مثًا مناٍم رآه؟ بل حتى القاضي، فإن القاضي على رأي مشهور 

له أن يعمل بعلمه.
فهل رؤياه حجة لو أورثته ااطمئنان أو ليست حجة؟ كما لو رأى ي امنام 

أّن زيدًا هو السارق أو اجارح أو القاتل وهكذا. 
الدائرة السادسة: هي حجية امنامات ي الشؤون اخاصة وي اموضوعات 
الصرفة، فلو رأى ي امنام أن الذي سرقه هو زيد فهل له امقاصة منه؟ إذ 
حسب رأي العديد من الفقهاء فإن امسروق منه له امقاصة لو م يستطع 

اسرجاع أمواله بالطرق امعهودة، وم يرتب حذور(.
اأحكام،  عليها  ترتب  وموضوعاٍت  أحكام  بن  البحث  دوائ��ر  هي  هذه 
ومنها: ما هو ملحق بها، مثل امنامات ي الشؤون امستقبلية أو ما أشبه((.

فقه الرؤى
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ااخ��ر ا يعدو كونه ص��ورة مغايرة لانا، ودال��ة على وج��ود متفرد 
ما  ك��ل  يعي  م��ا  وااخ���ر غالبا  عليه..  يكون  أك��ون /  م��ا  ينتمي اى 
هو غر النفس امستقلة، معنى كل ما هو غر نفسي أنا، ُيعد من 
)اآخ��ر(. و)اآخر(  )اآخرين(، وكل فرد فيهم يطلق عليه مصطلح 

هنا تعي أيضا أنه كل ما هو ختلف عن اأصل.
الناس  يقوم  حيث  اه��وي��ة،  وتشكيل  فهم  أساسي ي  عنصر  اآخ��ر 
باآخرين  ومقارنة  قياسا  حياتهم  ومنهج  وقيمهم  أدواره��م  بتشكيل 
معان  بالضرورة  حمل  ا  ال��ي  البيي  التفاعل  منهجية  من  كجزء 
اآخرين  أو  اآخ��ر،  الشائع ي  الفهم  الغر ي  دال��ة  تتحدد  سلبية 
الذين ختلفون عي اعتمادا على مقياس حدد، فالغر هو امخالف 
الثقافة،  الدين،  العرق،  أو  اجنس  معيار  وامختلف عي حسب  لي 
اانتماء  نفس  يشاركي  ا  ال��ذي  ذل��ك  هو  الغر  أو  فاآخر  اللغة، 
الثقاي، احضاري، والعرقي وبذلك فدالة الغر ي التمثل الشائع 

وامشرك تتحدد معنى السلب، اآخر ليس الذات.
بينهما  القائمة  العاقة  معيار  وف��ق  باأخر  ال��ذات  عاقة  وتتحدد 
صراعيا  طابعا  العاقة  ه��ذه  ت��أخ��ذ  ق��د  ل��أخ��ر،  أحدهما  ون��ظ��رة 
التعصب  الديي،  التطرف  العنصري،  التمييز  السخرية،  )العنف، 
تضامن  عاقة  العاقة  تكون  وق��د  ااجتماعي(  ال��ص��راع  العرقي، 
اأخر  اس��راوس  يؤكد  والصديق  الشبيه  اأخ��ر هو  م��ادام  وتعايش 
اكثر  وااخ��ر  اان��ا  موضوع  يثر  ما  كثرا  اإنسانية.  لنا ي  أخ  هو 
هذه  والثقافة،  وااجتماع  السياسة  ي  جلياتها  جد  اشكالية،  من 
ااشكالية مكن طرحها عر سؤال هو: كيف يتحدد موقف اأنا من 

ااخر؟، هل على أساس ااحرام والتسامح أم النبذ وااقصاء؟.
هناك موذجان ختلفان تتحدد على اساسهما عاقة اانا بااخر 

هما:
القبول: ويتجلى ي: )احب – الصداقة – احوار – التسامح(...

الرفض: ويتجلى ي: )الكراهية – العداوة – التعصب – العنف(... 
ي امستوى ااول حضر الصدق والود والتعاطف. 

النموذج الثاني هو موذج الغرابة او الغريب، والذي يشر اى عدة 
معاني: اجهول والغامض وامخيف... 

ي هذا النموذج يتحدد الغريب ي اطار العاقات البشرية باعتباره 
)ذلك الدخيل الذي يهدد ماسك اجماعة وتوازنها الداخلي(، ينشأ 
والتهميش من أجل استعادة  والرفض  العدوانية  نزوع اى  عن ذلك 
على  احفاظ  شعار  ترفع  الي  اجتمعات  ي  وااستقرار.  التوازن 
تعمل  اام��ر  حقيقة  ي  فانها  الغريب  بوجه  ااجتماعي  التماسك 
على ترير اقصاء ورفض ذلك الغريب. ترى )جوليا كريستيفا( أن 
ااجتماعي،  الكيان  يهدد  ال��ذي  باأجني  فقط  ترتبط  ا  الغرابة 
اختاف  خ��ال  من  نفسها  ال��واح��دة  داخ��ل اجماعة  بل هو حاضر 
يسكننا  الغريب  )ان  بقوها:  عنه  تعر  ما  وهو  وتناقضهم،  أفرادها 
على حو غريب(. ومن هذا امنطلق بات من الطبيعي أن تكون العاقة 
التفاهم واح��وار وااح��رام  بن اأنا والغر قائمة على أساس من 
امتبادل، وليس على النبذ والصراع والعنف، وذلك لسبب بسيط هو 
الطرفن، ي ختلف جلياته  ولكن اح��وار بن  آخ��ر.  أنا  الغر  أن 
الفردية واجتمعية والثقافية، ينبغي أن يكفل هما معا حق ااستقال 
ااآخ��ر  تذويب  اى  ط��رف  أي  يسعى  أن  دون  اهوية  على  واحفاظ 
أو احتوائه. الدالة اللغوية سواء داخل التحديد العربي أو الاتيي 
جعل الغر واآخر هو امخالف وامغاير وان وجد بعض ااختاف 
بن التحديدين حول طبيعة ااختاف هل هو كلي ومطلق أم اختاف 

نوعي وجزئي.

أقامت مؤسسة النبأ للثقافة واإعام ي كرباء 
حلقة نقاشية عن حوات اإعام العراقي بن 
الواقع وامأمول بن )2014 -2015(. قدم للحلقة 
النقاشية بعد الرحيب باحضور مدير اجلسة 
حيدر امسعودي قائا: انه من اإجحاف ان ننكر 
فأن  العراق  اإعامية ي  احريات  حالة  تقدم 
على  اإع���ام  تصنع  ال��ي  الديكتاتوريات  زم��ن 
مقاسها قد وى وصوت الصحفين ماعاد مكنا 
خنقه، وم تكن أحداث عام 2014 والي احتلت 
امتفائلن.  أمنيات  ق��در  على  اإع��ام��ي  امشهد 
ام��اض��ي عمليات اس��ت��ه��داف  ال��ع��ام  ف��ق��د ش��ه��د 
تراجعا  يعد  م��ا  وتهديد  قتل  ب��ن  للصحفين 
ومؤشرا مزعجا على امسرة الدمقراطية، ما 
وما  التحديات  تلك  على  الضوء  تسليط  يتطلب 
هو مأمول ع��ام 2015 من اج��ل ماية اإع��ام 

بشكل عام.
 وت���ن���اول���ت اح���ل���ق���ة ح����وري����ن ل��ل��ن��ق��اش ب��ه��ذا 
السلطان  بدر  الدكتور  قدمه  اأول  اخصوص، 
“الوقوف  بعنوان  ورقة عمل  بابل ي  من جامعة 
ع��ل��ى أه����م ال��ت��ح��دي��ات ال����ي واج���ه���ت اإع����ام 
بعض  ف��ي��ه  اس��ت��ع��رض   ،2014 ي  ال���ع���راق  ي 
امؤسسات  بها  م��رت  ال��ي  التارخية  ام��راح��ل 
وقال  ولغاية 2003  املكي  العهد  منذ  اإعامية 

ومرتبطا  مسجونا  بقي  ال��ع��راق��ي  اإع���ام  إن 
بالدولة وامؤسسات احكومية لغاية 2003 حيث 
م كسر هذه احواجز للدخول ي فضاء واسع 
أن  وأض��اف  والراديو،  الفضائيات  مستوى  على 
فوضى  انتجت  ال��ي  ه��ي  السياسية  ال��ف��وض��ى 
العراقية  إع��ام��ي��ة وأص��ب��ح��ت وس��ائ��ل اإع���ام 
بايديولوجيات سياسية  او باخر  مربوطة بشكل 

او دينية او طائفية وحسب قوة امال.
 من جهته قدم الدكتور كامل القيم أستاذ اإعام 
ي جامعة أهل البيت حوره الثاني ي ورقة عمل 
بعنوان “اإعام العراقي وأزمات امرحلة.. رؤية 
تناست  اإع���ام  وس��ائ��ل  إن  وق���ال   “ مستقبلية 
ي  إن  وب��ن  امعلومة  على  اح��ص��ول  ي  حقها 
ال��ع��ام يعتر م��ن اه��م احقوق  ب��ل��دان كثره ي 
هو التعرف على ماجري ي أروقة ااجتماعات 
السياسية واحكومية. وانتقد القيم قانون ماية 
ال��راي  ع��ن  التعبر  ح��ري��ة  وق��ان��ون  الصحفين 

والتظاهر السلمي.
 وأضاف ان الفقر ااول ي العراق هو ي انتاج 
اافكار وحن حاجة ان نهندس جتمع يرصد 
ثقافة  وتنشيط  ال��ع��ام  ل��ل��راي  وينقله  ماحصل 

الصحافة ااستقصائية.
ام��داخ��ات والنقاشات ع��دد كبر   وش��ارك ي 

من الباحثن واإعامين بينهم الصحفي ماجد 
اخ��ي��اط رئ��ي��س وك��ال��ة أن��ب��اء ك��رب��اء ل��أخ��ب��ار 
الصحفين  دور  ع��ل��ى ج��اه��ل  اع���رض  وال����ذي 
العراقين ي رصد وماحقة الفساد وأشاد بدور 
للجيش  القتالية  العمليات  بتغطية  الصحفين 
واحشد الشعي ضد هجوم داعش ووادة نوع 

جديد من الصحافة وهي امراسل احربي.
 وحدث تيسر اأسدي رئيس حرير وكالة نون 
يوجهها  ال��ي  والصعوبات  امعاناة  عن  اخرية 
وال��دوائ��ر  ام��ؤس��س��ات  م��اف��ي��ات  أم���ام  الصحفي 
الصحيحة  امعلومة  احكومية ي احصول على 

واجديدة.
مؤسسة  رئيس  معاش  مرتضى  ق��ال  جهته  من   
النبأ للثقافة واإعام ان صحافة اليوم تبحث عن 
معاير وأسس مهنية نقيم مستواها على أساس 
الرأي.  وصحافة  ااستقصائية  الصحافة  تقدم 
وأضاف أن مشكلتنا ي العراق ان القوانن فيه 
حن  ي  اح��ري��ات  حماية  وليس  للقمع  تشرع 
تأتي القوانن ي اأنظمة الدمقراطية للحصول 
على حقوق الناس ومايتها. لكي يتحول اإعام 
إع��ام  إى  ويتحول  وحقيقي  منتج  إع��ام  إى 
مهمة  اشياء  ثاثة  تعاضد  اى  حتاج  معاصر 

“اإعام وااقتصاد وعلم النفس “.

فوبيا ااخر

مؤسسة النبأ تناقش تحوات اإعام العراقي 
لعام )2015- 2014(

كان يا مكان....

انتصار السعداوي

www.annabaa.org

annabaa@gmail.com

عدسة محسن يوسفي


