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باتت مسألة الدفاع عن احلقوق واحلريات الصحفية موضع قلق يف كثري من األحيان، 
االعللالم، يف وقت  الصحفيني ووسائل  اعللتللداءات ضد  املتكررة من  بسبب احلللاالت 

تتضاءل فيه املطالبة حبماية احلريات الصحفية.
وحبسب منظمة “مراسلون بال حدود” يف تقريرها السنوي لعام 2014 تراجعت حرية 
الصحافة بشكل “حاد” على الصعيد العاملي. ووفقا للتقرير نفسه، فإن سوريا والعراق 
وليبيا من بني الدول اليت حتتل أسفل الرتتيب العاملي حلرية الصحافة، واشارت ان 
اجلميع يستهدف الصحفيني )منظمات ارهابية، مهربي املخدرات، املافيات( ختتلف 
االنتقامية  واألعمال  “الرتهيب  على  تقوم  وهي  ذاتها”،  هي  األساليب  لكن  الدوافع 
أن  يرفضون  أو  وجيللرون حتقيقات  يتجرؤون  الذين  واملدونني  الصحافيني  إلسكات 
املرتبة  يف  العراق  جاء  املنظمة،  قيمتهم  بلد   180 اصل  ومن  حاهلم”،  لسان  يكونوا 
الصحفية  احلريات  تقرير جلنة  واشللار  العامل.  يف  االخطر  البلدان  حيث  من   156
الصادر من نقابة الصحفيني العراقيني اخلاص بالعام املاضي اىل “استمرار عمليات 
الرابعة من  السلطة  ملنع  والوعيد يف حماولة  والتهديد  بالقتل  استهداف الصحفيني 
اداء دورها الرقابي اخلالق”، على الرغم من وجود “التوجه اجلديد حلكومة السيد 
حيدر العبادي وانفتاحها الواسع على حرية العمل الصحفي”، واوضحت “ان االجواء 
الدميقراطية السائدة واملناخات اليت تتعزز بشكل كبري يف حرية التعبري وما حتظى 
به االسرة الصحفية من اهتمام ورعاية رمسية وشعبية، هذه االجواء مل متنع مسلسل 
العنف القائم على استهداف الصحفيني وان العمل الصحفي بالعراق رغم كل ذلك 
مازالت حتفه املخاطر وااللغام، والبد من االشارة اىل ان بعض املؤسسات االعالمية 
ومساكن الصحفيني مل تسلم من حاالت االعتداء سواء من قبل االجهزة االمنية أو من 
خالل اطراف جمهولة بهدف اسكات صوت احلق وتغييب احلقيقة ومصادرة االفكار 
باإلكراه وفرض اهليمنة بلغة التهديد والوعيد”، كيف ال والصحافة العراقية خسرت 
)14( شهيدا من الصحفيني، اضافة اىل رصد 178 حالة اعتداء تراوحت بني “حوادث 
املؤقت  واالعتقال واالحتجاز  القضائية  الدعاوى  ورفع  واالعتداء اجلسدي  االغتيال 

واملنع القسري حتت تهديد السالح من تغطية االحداث والنشاطات”.
ومن هنا كان لزاما على العاملني يف هذا اجملال ان يدركوا جيد قيمة صوتهم وقلمهم 
الباطل، والللذي ارعب كل  او كلمة احلق وقت  الوطن  البعيد عن االنتماء جلهة غري 
من يقف امامهم، ومل يعرف سبيال للرد سوى استخدام القتل والتعذيب واالعتقال 
والسجن، وغريها من اساليب الضعفاء، اليت بالتأكيد لن تعيق عمل املخلصني الذين 

رفعوا شعار “افضل احلرية مع اخلطر على السلم مع العبودية”.
لذا أصبح من الضروري أن يهتم املثقفون باحلريات الصحفية ملا للصحافة من تأثري 
على حياة األمم، من خالل زرع الثقافة والفكر يف مناهج احلياة املختلفة، باعتبارها 

سلطة مستقلة قادرة على ممارسة الرقابة والنقد واملعارضة.
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اليسعف الشيعة وهم يسرتجعون تارخيهم 
فيه،  للحكم  جتربة  استذكار  )العراقي( 
عن  للسائد  مغاير  كمذهب  عرفوا  منذ 

املذاهب االسالمية ومفارق هلا..
انهم يف اكثر حاالت االسرتجاع التارخيي 
تلللفلللاؤال ودالللللللة، يلللعلللودون اىل الللتللجللربللة 
قصرية  جتربة  وهي  الكوفة،  يف  العلوية 
بها..  او ماحلق  زمنيا مقارنة مبا سبقها 
مناطقية  جتربة  تكون  ان  الميكن  وهللي 
خاصة بالعراق الذي نعرفه منذ تشكلت 

حدوده بعد احلرب العاملية االوىل..
الللتللجللارب  ببعض  الللتللاريللخ  يسعفهم  قللد 
خللارج )االطلللار اجلللغللرايف الللعللراقللي( مبا 
الشعار  ,كللان  احلالي،  شكله  عليه  اكتمل 
التارخيية،  املظلومية  هو  للشيعة  االبللرز 
اجتماعية   – )ديللنلليللة  تلللللويللنللاتللهللا  بللكللافللة 
ثللقللافلليللة(..   – سياسية   – اقللتللصللاديللة   –
للشيعة  حللادا  منعطفا  شكل   2003 العام 
كجماعة دينية، مل حتكم نفسها بنفسها، 
وهللو حللاد يشي بعدم االسللتللعللداد للله من 
قبل اجلماعات السياسية املمثلة للشيعة، 
بعد صدام  مللاذا  لسؤال:  االجوبة  وتهيئة 
حسني؟ ليس كشخص بل كنظام سياسي 
رسخ بنيانه يف العقل السياسي العراقي، 
وكنظام ثقايف شيد بنيانه يف الصميم من 
طرق واساليب املعيش اليومي للعراقيني 
طيلة عقود اربعة.. أما الشعار االبرز بعد 

العام 2003 هو االغلبية السكانية، وهي 
وان كانت حقيقية، اال انها وقد اصبحت 
على سدة احلكم والسلطة، مل تستطع ان 
تطمئن االقللللليللات االخللللرى، اللليت بللرزت 
مفهوم  وهو  للجماعات  جديد  مفهوم  مع 

املكونات.
العام 2014 ليس حتديدا زمنيا يفرتض 
انه  الشيعية،  للحظة  التأريخ  يف  الللدقللة 
داللة رمزية مبا انتهت اليه السنوات اليت 
سبقته عند العام 2003، فاملآالت الراهنة 
تلك  استولدته  او  ولللدتلله  مللا  هللي  واالن، 
السياسي  الواقع  تغري  نتيجة  السنوات، 

العراقي..
السنوات املاضية عربت بالشيعة كجماعة 
تتصارع  سياسية،  جمموعات  اىل  دينية 
مع  وتتصارع  بينها،  فيما  السلطة  على 

االخرين عليها..
بالضرورة  ليس  االخللر  هللو   2015 الللعللام 
عللامللا سلليللتللوقللف عللنللد حلللظللتلله االخلللرية 
ابعد  على  ينفتح  ايضا  انلله  بل  القادمة، 
من ذلك لسنوات اخرى بعده، فالتحديات 
السابقة واالنية يف راهنيتها، هي خماطر 
الشيعي  الللقللرار  صانع  يستطع  مل  كبرية 
ان جتعل من  هلللا، ميكن  بلورة حلول  من 

االغلبية صمام امان لألقليات االخرى..
مسؤولياتهم؟  مللن  االخلللللرون  يعفى  هللل 
يبلور  اخللذ  املذهيب  فاآلخر  ال،  بالقطع 

العراقي،  االجتماع  يف  جديدة  مظلومية 
سللرديللاتللهللا  تشكيل  علللللى  االعللللالم  يعمل 
ويتوجه بها اىل حميطه االقليمي والذي 

يشعر فيه بانه االغلبية الوحيدة.. 
الللذي كسب الكثري  االخللر القومي، وهللو 
من املظلومية املشرتكة مع الشيعة، اصبح 
عند  املبتزة  مطالبه  التقف  ثقيال  حليفا 
حد، وهو يلوح باستمرار باالنفصال عن 

العراق.
هي  الللقللادم،  الللعللام  يف  الشيعية  اللحظة 
من  الللعللراق  على مصري  اخللللوف  حلظة 
قللادة  مللن  احللد  فللال  والتقسيم،  التشظي 
الللعللمللل الللسلليللاسللي الللشلليللعللي يللريللد هلللذه 
اللحظة ان تتم، رغم قناعتهم التامة انها 

حلظة تلوح يف االفق..
العام 2015، يطرح اكثر من سؤال: ماهو 
بعد  ملللاذا  اللللدوللللي؟  الللتللحللالللف  مستقبل 
داعش؟ هل سيتشكل اقليم البصرة؟ واذا 
الشيعة؟  وضع  عليه  سيكون  كيف  تشكل 
وهللل  الللشللعلليب؟  مللاهللو مستقبل احلللشللد 
داعش ستكون احملطة االخرية يف سلسلة 
الشيعية  االحلللزاب  دور  ماهو  املخاطر؟ 
يف املرحلة القادمة؟ ولعل السؤال االبرز 
الشيعية  الللديللنلليللة  املللرجللعلليللة  دور  مللاهللو 
ميكن  وهللل  التحديات  تلك  مللواجللهللة  يف 
حتويلها اىل فرص حتفظ للشيعة منجز 

احلكم يف العراق؟

الشيعة يف العراق بني عامني 2014 – 2015
التحديات – املخاطر – الفرص

العراقيون ومسلسل تضييع الفرص
كشفت أزمة اهلبوط الدراماتيكي ألسعار النفط يف العامل، أغطية كثرية كانت ختفي حتتها )الغباء 
السياسي(، لقادة ومسؤولني يف عدة دول، السيما املتأخرة منها فعندما كان يبلغ سعر الربميل الواحد 
العراق يصّدر يوميا ماليني الرباميل، وحيصل على  اكثر من 100 دوالر امريكي، وكان  النفط  من 
الللدوالرات، كانت تبلغ امليزانية السنوية اكثر من مئة مليار سنويا،  عائدات ضخمة تتمثل مبليارت 
واليوم بعد وصول برميل النفط اىل ما يقرب من 30 دوالرا امريكيا، بفارق هبوط يتجاوز الل 70 

دوالرا.
بدأ السياسيون يف العراق يدركون او رمبا مل يدركوا بعد!.. فداحة اخلسائر اليت تعرض هلا البلد 
بسبب السياسة القاصرة، االمر الذي يؤكد أن السياسيني العراقيني مل يفكروا بقضية واحتمالية 
هبوط اسعار النفط!، مثلما اهملوا خطورة السياسة االقتصادية الريعية اليت انتهجوها منذ عشر 
سنوات، فجعلوا من العراق وشعبه بلدا يعتمد يف وجوده وإدامة حياته وصنع حاضره ومستقبله على 
تصدير النفط فقط، ومل يرد يف عقوهلم إقامة مشاريع اقتصادية اخرى، تصنع روافد اخرى للموارد 
اقل اعتمادا على مصدر أوحد لإليرادات، كما هو  البلد وجتعله  النفط، وتصب يف صاحل  تساعد 
احلال اآلن مع النفط، علما ان اجلميع يعلم، وأوهلم السياسيون بأن هذه السلعة - النفط- معرضة 

للنفاذ يف املستقبل.

ازمة  من  االن  الللعللراق  له  يتعرض  واالحنلللراف، مما  والتقاعس  العجز  هللذا  على حجم  أّدل  وليس 
اقتصادية، حياول بعض السياسيني حتميل أعبائها على كاهل الفقراء من أصحاب الدخل احملدود 
كاملوظفني ومستحقي رواتب الرعاية االجتماعية، والبطالة، وشرحية املتقاعدين، لدرجة ان بعض 
السياسيني ال يستحي وال خيجل، من التصريح باقتطاع جزء من هذه الرواتب القليلة أصال، فيما مل 
يتطرق احدهم خبصوص امتيازاتهم وخمصصاتهم اليت أثقلت كاهل امليزانية املالية لسنوات عديدة، 

وكأن مسلسل الفساد املستمر ال يكفي مللء جيوبهم.
أما البحث عن احللول، فإن احلل االول يكمن يف القضاء العجز والقصور يف العمل والتفكري السياسي 
السياسيون  يشرعها  اليت  االمتيازات  جنون  تكبح  اليت  االجرائية  اخلطوات  بكل  الشروع  ثم  أوال، 
ألنفسهم، فضال عن احلاجة املاسة السرتجاع مجيع االموال املهدورة بالفساد والسرقة واالختالس، 
بل )حماكم القضاء على الفساد(، تصدر أوامرها  والبد من إطالق حماكم خاصة، ميكن أن تسمى 
وميكن  واالخللتللالس،  االحتيال  طللرق  بشتى  املسروقة  االمللوال  تلك  باسرتجاع  القانونية  القضائية 
االستفادة من جتارب دول اخرى يف هذا اجملال، كان ينخر جسدها الفساد، واصبحت بفضل قادة 
اذكياء واصحاب إرادة قوية وقانون قوي وفاعل، خالية من الفساد واملفسدين، وهذا ما حنتاجه اآلن 

يف العراق كطريقة ناجعة لتحقيق البناء األمثل يف اجملاالت كافة. 

يف ظل األوضللاع الراهنة اليت يعيشها العراق، تطفو إىل السطح فكرة 
األقاليم او املطالبة باألقاليم، ومبا يف األقاليم او ما عليها من عيوب او 
حلكم  ُمثلى  كطريقة  األقاليم  أطروحات  استعراض  من  البد  مميزات، 
ويعتقد  دميوغرافيا،  واملختلف  طائفيا  واملتعدد  عرقيا،  املتنوع  البالد 
البعض ان الفدرلة او األقلمة مشروٌع أمريكي بامتياز بداللة ان أول من 
االمريكي،  الرئيس  نائب  بايدن(  )جو  هو  له  ونظر  املشروع  هذا  طرح 
تبلور فكرة  عللن  املللسللؤول  مللن  هللي:  نفسها هنا  تللطللرح  اللليت  واألسللئلللللة 
األقلمة؟، وملاذا تريثت األحزاب السياسية املنبثقة من املعارضة وقاعدتها 
املشروع؟،  هذا  تبين  او  عن حتريك  واجلنوب  الوسط  من  اجلماهريية 
أخذت  اليت  هي  للعراق  القومية  األحللزاب  نلحظ  ملللاذا  الثاني  والسؤال 
تطالب مبشروع األقلمة، السؤال الثالث: هل العراق مهيأ ملشروع األقلمة؟ 

وما هي سلبيات األقاليم واجيابياتها. 
تنفيذ  العراقية إىل  السياسية  العقلية  الدالئل إىل عدم استعداد  تشري 
احلكومات  بعض  أوضللاع  وتدهور  السياسية،  فالطفولة  األقاليم،  فكرة 
احمللية العاجزة عن االهتمام او إدارة او مراقبة املشاريع اخلدمية فيها، 
الذي  العدائي  السلوك  ومنحنيات  الدميوغرافية  الرتكيبة  عن  فضال 
رسخته السلوكيات الطائفية اليت رافقت األحداث يف العراق تنبئ ببوادر 
اإلصالحي  مبعناها  الفدرلة  او  األقلمة  وليس  الكارثي  مبعناه  التقسيم 
املتطور املنظم لألمور، وحتى على املستوى اإلقليمي رمبا ستلتهم إحدى 
الدول او بعضها إقليما او إقليمني مما يؤشر على التقسيم وليس األقلمة.
العقلية  تهيئة  ان  املللؤكللد  فمن  األقاليم  اجيابيات  إىل  انتقلنا  مللا  وإذا   
ومراعاة  باجتاهها،  العراقي  املواطن  ثقافة  وتغيري  العراقية،  السياسية 
فلسفة األقاليم على ان ال خترج من حدود األقلمة إىل التقسيم، حتما 
واألعمار  التطور  باجتاه  الرتاجع  دائللرة  من  العراق  إخللراج  ستؤدي إىل 
والرقي، ألنه سيحدد املناطق حتديدا دقيقا، وستسعى احلكومات احمللية 
إذا أثبتت جهوزيتها إىل النهوض بواقع احملافظات واالهم سيتم حتجيم 
السلطة املركزية اليت طاملا كانت سببا يف تعثر اي حماولة لإلعمار، ورمبا 
من أهم اجيابيات األقاليم اليت نتأملها هو سعي احلكومات الفيدرالية او 
حكومات األقاليم إىل االعتداد بنفسها وشعورها بأهمية املنطقة املؤقلمة 
اسرتاتيجيا واقتصاديا األمر الذي سيدفع بها إىل االكتشاف واالهتمام 
مبقدرات املنطقة األمر الذي سوف ينعكس إجيابا على املواطن، ستعمل 
األقاليم على ختفيف حدة التوترات داخل العراق متهيدا للتعايش السلمي، 
تللوازن بني األقاليم  العراق إىل إحللداث  ورمبا سيخلق تعدد األقاليم يف 
وهذا التوازن سوف حيول دون تطرف مطالبة إقليم على حساب إقليم او 
على حساب األقاليم البقية، وبالتالي ستحدث عملية توازن حتفظ للعراق 
استقراره وتساهم بشكل كبري يف تسريع عملية االعمار، وحتما ستنعكس 

هذه األمور على حياة املواطن العراقي أينما كان.   

العراق وفلسفة األقاليم..
 بني السلبيات وااليجابيات

حيدر الجراح

أحمد املسعودي / مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية
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العراقي، جبلسته  الللوزراء  وافللق جملس 
االخللللرية، على مللشللروع قللانللون احلللرس 
الللوطللين، اللللذي جلللاء ضللمللن بللنللود ورقللة 
بني  عليها  املللتللفللق  الللسلليللاسللي  االصللللالح 
اجملتمع  ملكونات  املمثلة  السياسية  الكتل 
اللللعلللراقلللي وبللللاألخللللص امللللكلللون الللسللين، 
وحتول، )بعد املوافقة عليه(، اىل الربملان 
على امل اقراره يف اسرع وقت، ويهدف 
برزت  انية،  مشاكل  جتنب  اىل  القانون 
اىل السطح اثناء التصدي لتنظيم داعش 
يف املناطق اليت سيطر عليها التنظيم يف 

غرب وشرق البالد.
وكلللان االسللللراع بللإقللرار قللانللون احلللرس 
الوطين، احد اهم نقاط االتفاق السياسي 
بللني املللكللونللات املللشللاركللة ضللمللن برنامج 
القت  انها  اال  املللوحللد،  احلكومي  العمل 
العديد من العراقيل واملخاوف، حتى من 
قبل الدعمني هلا ألسباب عديدة، يتعلق 
داخل  التقسيم  تعزيز  مبخاوف  بعضها 
ومللذهلليب،  طائفي  اسلللاس  على  الللعللراق 
فيما ابدى البعض االخر حتفظاته بشأن 
بنسب  املتعلقة  الللقللانللون  فللقللرات  بللعللض 
وجه  ان  احلقيقة  يف  والتسليح،  التمثيل 
نظر الللطللرفللني )املللؤيللديللن واملللعللارضللني( 
هلللا مللا يلللربر خمللاوفللهللا والللشللكللوك اللليت 
ال  البالد  وضع  وان  تساورها، خصوصا 
حيتمل املزيد من “املغامرات السياسية” 

او “اجملللاملللللة الللسلليللاسلليللة”، ملللع االخلللذ 
مبرحلة  مير  الللعللراق  ان  االعتبار  بنظر 
اي  وان  للغاية،  حرجة  وامنية  سياسية 
قرار سياسي او اقتصادي او أمنى غري 
مدروس قد يتبعه انهيارات وتبعات غري 
هذا  ينطبق  هل  لكن  العواقب،  حممودة 

االمر على قانون احلرس الوطين؟
املسلحني  ان  نعرف  ان  البداية علينا  يف 
للتنظيمات  املنتمية  العناصر  غري  )مللن 
يف  منتشرين  االرهللابلليللة(  او  املللتللطللرفللة 
فالسالح  تقريبا،  الللعللراق  من  مكان  كل 
الزمت  ثقافة  من  جللزء  هو  واستخدامه 
اجملتمع العراقي منذ زمن بعيد، وجاءت 
احلروب واالزمات الالحقة، واليت مرت 
الثقافة  لتعزز من مكانة هذه  البالد  بها 
وترسخها بني شرائح واسعة من اجملتمع، 
ويف حال كان هناك اعرتاض على قانون 
)الذي من املفرتض ان  الوطين  احلرس 
الدولة  بيد  واستخدامه  السالح  حيصر 
للمقاتلني، حبسب  ويعطي اطارا قانونيا 
تأكيدات مكتب رئيس الوزراء العراقي(، 
فلللللاألوىل ان يللسللبللق هللللذا االعلللللرتاض، 
اعلللللرتاض مللشللابلله علللللى تللفللشللي ثللقللافللة 

انتشار السالح واملسلحني.
ملللن جلللانلللب اخللللر وحلللتلللى ال يللغللن حق 
اجلللملليللع، وحتللفللظ حللقللوق مللن سللاهللمللوا 
يف محللايللة الللبللالد والللعللبللاد مللن الللوقللوع 

)داعش  االرهابية  التنظيمات  ظلم  حتت 
ومللثلليللالتللهللا(، ومللللن بلليللنللهللم املللتللطللوعللني 
والعشائر  الللشللعلليب(،  )احلللشللد  الشيعة 
العراقية  الدولة  على  كللان  والصحوات، 
علللدم اهللمللال حللقللوقللهللم ودجمللهللم ضمن 

مؤسساتها واجهزتها االمنية.
يوفرها  ان  اللليت ميكن  االجيابيات  ومللع 
اقللللرار قللانللون احللللرس اللللوطلللين، يبقى 
هناك حتديان مهمان ينبغي على احلكومة 

العراقية احلرص على منع نفادهما:
1. منع افة الفساد من املساهمة يف تشكيل 
قوات احلرس الوطين، واليت قد تتغلغل 
اللللوالءات )مللن خللالل حتديد  يف حتديد 
الرتب العليا واملناصب اليت ستقود هذه 
التسليح  وصفقات  والتدريب  الللقللوات(، 
والتفاصيل األخرى اليت قد تنعكس سلبا 

على اهلدف من تشكيلها.
الللعللقلليللدة او “اهللللويلللة” اللليت  تللوضلليللح   .2
وانلله  سيما  “احللللللرس”،  هلللذا  سيحملها 
حيمل كلمة “الوطين”، فالعقيدة او اهلوية 
اليت ستسري عليها هذه القوات )يف حال 
اقرار القانون( مستقبال، هي من ستحدد 
مديات جناحه من فشله، كما ستحدد ما 
ملعاجلة  كونه جاء  فارق يف  سيشكله من 
االزمات اليت مير بها العراق ام اضافة 
يف  احلكومة  ستتحملها  اخللرى  الزملللات 

املستقبل.

قانون الحرس الوطني يف العراق...
نهاية ازمة ام بدايتها؟

إحداث التوازن بني أمريكا وايران يف العراق
ان تكلفة حماربة تنظيم )الدولة االسالمية/ داعش( يف العراق كانت وال زالت باهظة الثمن، وكما 
صرح رئيس الوزراء العراقي السيد “حيدر العبادي”، وكبار القادة والزعماء السياسيني العراقيني، 
ان العراق حيارب تنظيم داعش بالنيابة عن العامل، وهو ال يستطيع القيام بهذا الدور لوحده، من دون 
مساعدة اجملتمع الدولي له. وقد شكلت الواليات املتحدة يف سبتمرب املاضي، التحالف الدولي )الذي 
انضمت اليه 60 دولة غربية منها دول عربية( ملساعدة العراق يف تصديه لتنظيم داعش واجلماعات 
االخرى اليت حتالفت مع التنظيم، باملقابل فان ايران، اليت تعترب العراق جمال اسرتاتيجيا ملصاحلها 
العراق منذ عام 2003، تراوح بني دعم اجلماعات الشيعية املسلحة  العليا، مارست دورا مهما يف 
اليت قاومت القوات احملتلة )الواليات املتحدة االمريكية( وبني تقوية نفوذها السياسي داخل احلكومة 
العراقية، وهو امر اقلق الواليات املتحدة االمريكية )يف ظل حكومة بوش االبن(، بعد رجحان كفة 
تفوق  املراقبني اىل  املتحدة االمريكية، واشار بعض  الواليات  العراق على حساب كفة  ايران داخل 
للواليات  لنسب قد تصل اىل 60%، مقابل %30  الفرتات(  العراق )يف بعض  االيراني داخل  النفوذ 
املتحدة االمريكية، و10% ألطراف اقليمية اخرى ابرزها السعودية وتركيا، خصوصا يف فرتة حكم 

رئيس الوزراء العراقي السابق.
للحكومة  ايللران  دعم  على  تعرتض  ال  قد  االمريكية  املتحدة  الواليات  ان  احملللني  من  الكثري  ويللرى 

العراقية، او زيادة نفوذها السياسي يف العراق ما مل تتجاوز اخلطوط احلمراء اليت رمستها الواليات 
املتحدة االمريكية داخل العراق، كما ان مشاكلها مع االصالحيني )داخل ايران، سيما وانها دخلت 
مبفاوضات مباشرة معهم حول امللف النووي االيراني(، ال تقارن باحملافظني او من تصفهم باملتشددين 
)داخل ايران(، وال يبدو املشهد الكلي قامتا بالنسبة لتعاون حمتمل بني الواليات املتحدة االمريكية 
وايران يف العراق، يف ظل وجود العديد من االهداف واملصاحل املشرتكة للطرفني يف دعم احلكومة 

احلالية يف مساعيها الداخلية واخلارجية، وذلك لوجود:
1. خطر تنظيم داعش الذي يهدد مصاحل الواليات املتحدة االمريكية وايران يف العراق على حد سواء.
2. سري املفاوضات اجلارية لالتفاق على امللف النووي االيراني، وهو امر راهن عليه الرئيس االمريكي 
من طرف  الشديدة  املعارضة  رغم  روحاني”،  “حسن  االصالحي  االيراني  والرئيس  اوباما”  “بللاراك 

احملافظني لكال البلدين.
3. املصاحل االخرى للطرفني )ايران والواليات املتحدة( خارج العراق، سيما يف منطقة اخلليج وسوريا 

ولبنان وغرب اسيا...اخل.
4. العقوبات االقتصادية اليت تفرضها الواليات املتحدة االمريكية ضد ايران، خصوصا وان االخرية 

يف امس احلاجة لتخفيف هذه القيود اليت خنقت اقتصادها.

يف أحدث االخبار الواردة الينا عرب وكاالت انباء عاملية، ان تركيا تقاطع 
مؤمتر األمن يف ميونيخ بسبب مشاركة إسرائيل. 

ومثل اخر حول املواقف من قانون احلرس الوطين املقدم للتصويت عليه 
داخل الربملان العراقي، صرح التحالف الكردستاني، ان قوات البشمركة 
االكللراد  ان  اىل  يشري  ذلللك  مقابل  ويف  القانون،  بذلك  مشمولة”  “غللري 
ونينوى  الللديللن  وصللالح  ديللاىل  حللرس  يف  معينة  نسبة  على  سيحصلون 
وكركوك، ويف خرب اخر نشرته احدى الصحف الشيعية العراقية وعلى 
صفحتها االوىل نقال عن وكالة انباء اشهر من نار على علم، وهي تنقل 
تصرحيا ملسؤولني امريكيني قوهلم: اآلن على احلكومة العراقية التعامل 

مع 20 مليون سين حمروم.
يف اخلرب الثاني، كيف تلفق القوميات او االقليات مواقفها من واقعة ما 
القومية جتاه  ملا متليه مصاحلها  تبعا  نفسه  الوقت  وتكون مع وضد يف 
االخرين، وهي نوع من انواع االبتزاز جلهات اخرى تتشارك معها نفس 

املصري يف البلد الواحد، اتاحته هلا تغيريات يف نظام حكم سابق.
مابثته داعللش حللول حللرق الطيار االردنلللي، واثللار جللدال اخالقيا ودينيا 
واعالميا، والذي استخدمت فيه داعش تكنولوجيا متقدمة يف التصوير 
مع مؤثرات صورية اخراجية غاية يف االتقان، منهم من قارنها مبا تقوم 
به هوليوود يف افالمها. ما الذي تريده داعش من تلك االفالم بهذه التقنية 
العالية. ولنشر ثقافة اخلوف، كما يرى اخلرباء، عدة أدوات ووسائل منها:

أ  - تزوير املعلومات ونشر الشائعات.
ب  - حتويل حادث فردي وتصويره وكأنه وباء اجتماعي.

غللري حمببة  بصفات  اجملتمع  معينة يف  فللئللات  أو  األقللللليللات  وصللم   - ج  
كنعت فئة من املواطنني بالصفوية أو وصم املسلمني يف الواليات املتحدة 

األمريكية باإلرهاب.
د  - تلفيق كامل للحقائق والوقائع مثل احلديث عن هالل شيعي، أو إطالق 
كلمة شهيد على صدام حسني، واطالق تسمية ثوار العشائر على جماميع 
داعش يف العراق، او حمرومية اهل السنة وابادتهم يف العراق.. وغريها 

من تسميات وصفات.
العقول عرب  على  السيطرة  يستهدف  النهائية  التلفيق يف حمصلته  هذا 
الدميقراطيات  او  الديكتاتوريات  االعللالم، وال فرق يف ذلك بني  وسائل 
كما يرى الدكتور علي ناصر كنانة يف كتابه )انتاج واعادة انتاج الوعي.. 
عناصر االستمالة والتضليل( ففي االوىل يعاقب اجلسد حبماقة لتطويع 
لرتويض  اجلسد  يغازل  الثانية  ويف  املللمللاألة،  قبول  على  واجللبللاره  العقل 

العقل بدهاء.
لتدجني  اجلسد  مع  السليب  التعامل  يتم  الدكتاتوريات  يف  اخللر،  بكالم 
املعارضة، ومن خالهلا الراي العام يف سياسة تقوم على التخويف، وتدور 
اليات العمل بالدميقراطيات يف جمال صناعة الوعي لتحويل اجتاهات 

الراي العام وصناعة اخلوف ضمن سياسة ختويف غري مباشرة.

تلفيق

باسم حسني الزيدي
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عندما تللوىل امللللللك اجلللديللد “سلللللمللان بن 
عللبللدالللعللزيللز”، علللرش الللسللعللوديللة، خلفا 
ويف  الللعللزيللز”،  عبد  بللن  اهلل  “عبد  للملك 
للملكة  التلفزيون الرمسي  بثها  كلمة  اول 
بالنهج  متمسكني  “سللنللظللل  مللؤكللدا  قلللال 
الللقللويللم، اللللذي سلللارت عليه هللذه الللدولللة 
مللنللذ تللأسلليللسللهللا، وللللن حنلليللد عللنلله أبلللدا”، 
وقد حيمل هذا الكالم اكثر من معنى او 
تأويل يف حقيقة االمر، فهل املقصود من 
وراء هذا الكالم العودة اىل اجلذور؟، ام 
عليه  سللار  الللذي  القويم”  “النهج  مواصلة 
سلفه؟ ام االمرين معا ولكن على طريقة 

امللك اجلديد “سلمان”؟.
يف مللعللرض الللسللؤال عللن امللللللك اجلللديللد، 
قللالللت “كلللاريلللن الللليلللوت هلللللاوس”، )كللاتللبلله 
السعودية(  السياسة  حللول  كتابا  نشرت 
إن “االنللطللبللاع الللسللائللد عللن امللللللك سلمان 
فيمكنك  لذا  الدينية،  املؤسسة  من  قربه 
رغباتهم  بعض  عند  سينزل  بأنه  اجلللزم 
الدينية  االحللكللام  تشديد  يف  االقلللل  على 
بدء “سلمان” بسلسة  السعودية”، وقد  يف 
التغيريات يف املنصب املهمة )مشلت  من 
اكثر من 35 مرسوم ملكي(، استبدل فيها 
اغلب طاقم االمراء الذين خدموا يف عهد 
االمللراء  من  خصوصا  اهلل”،  “عبد  اخيه 
احملسوبني على “امللراء االصللالح” او من 

داخل  النظام  التجديد وحتديث  حياولون 
اململكة، )منهم تركي بن عبد اهلل وإعفائه 
العديد  توالت  الللريللاض(، فيما  إمللارة  من 
من املؤشرات والتسريبات عن عزم امللك 
اجلديد اعادة اهليبة لدور السلطة الدينية، 
واليت بدئها بهيئة االمر باملعروف والنهي 
عن املنكر، الداعمة للنظام امللكي املطلق 
مؤسسة  اكللرب  باعتبارها  السعودية،  يف 
التنفيذية  السلطات  العديد من  دينية هلا 
والرقابية داخل اجملتمع السعودي، ومثلما 
اعللفللى امللللللك الللسللابللق “عللبللد اهلل بللن عبد 
العزيز” الشيخ عبد العزيز احلمني، ليحل 
بن  اللطيف  “عبد  الشيخ  الدكتور  حمله 
الشيخ”  آل  الرمحن  بن عبد  العزيز  عبد 
)الذي وصف بانه اكثر انفتاحا من سلفه، 
كون احلمني مل يتمكن من اصالح اهليئة 
الللذي ازعللج  بعد سنتني مللن تعينه االمللر 
االخري  ليعفي  اجلديد  امللك  جاء  امللك(، 
ويعني بدله الدكتور “عبدالرمحن السند”، 

ويضعه مبرتبة وزير.
ورفللللض الللكللاتللب “مللايللكللل آكللسللورثللي” يف 
صحيفة “الغارديان” الربيطانية، األصوات 
اللللليت اشلللللادت “حبلللملللاس بللاإلصللالحللات 
اهلل”،  عبد  امللك  بها  قللام  اللليت  املزعومة 
إىل  يقودنه  شيئا  يسمع  “مل  بانه  مؤكدا 
أفللضللل”،  سيكون  خليفته  بللأن  االعللتللقللاد 

“لللكللنللهللم جتللاهلللللوا حقيقة غري  واضللللاف 
التطرف  أشكال  أسللوأ  أن  وهللي  مرحية، 
اإلسالمي واإلرهاب يف العقدين املاضيني 
والنفوذ  التمويل  خللالل  مللن  تللنللامللت،  قللد 
اللللديلللين الللللذي تلللرعلللاه املللملللللكللة الللعللربلليللة 
“سلمان”  امللللللك  ان  واعللتللقللد  الللسللعللوديللة”، 
“النفوذ  يرى ضرورة احملافظة على هذا 
اململكة  به  تتمتع  الذي  اخلارجي  الديين” 
للللللمللحللافللظللة علللللى امللنللهللا واسللتللقللرارهللا 
النفوذ  على  كثريا  يعتمد  الذي  الداخلي، 
والللسلللللطللة الللديللنلليللة، وهلللي علللودة طبيعية 
تأسست عليها  اليت  اىل اجلللذور االوىل 

اململكة السعودية.
املللؤشللرات على  ان نذكر اوىل هللذه  بقي 
اخلارجي،  اجلللذور مبستوها  اىل  العودة 
العضو  التوجيري”،  “امحللد  بدئها  واللليت 
الللسللابللق يف جملس الللشللورى الللسللعللودي، 
مبللعللرض حللديللثلله عللن االخللللوان املسلمني 
)الد اعداء امللك السابق( موكدًا “اململكة 
اإلخلللوان  مجللاعللة  تللصللف  أن  تستطيع  ال 
بأنها إرهابية، أخذ هذا املفهوم وتطبيقه 
من  متتد  كبرية  منظمة  على  عللام  بشكل 
إنللدونلليللسلليللا إىل امللللغلللرب ويللتللم اتللهللامللهللا 
بلللاإلرهلللاب فللهللذا أملللر غلللري مللقللبللول من 
مشكلة  هلا  ليس  واململكة  عاقل،  شخص 

مع هذه اجلماعات والعكس صحيح.

السعودية والعودة اىل 
الجذور املتشددة

اليمن.. مستقبل مجهول بصفقات خليجية دولية
اليوم وحبسب بعض اخلرباء منعطفا خطريًا، قد يقود  اليمن دخلت  الراهنة اليت تشهدها  األزمة 
البالد إىل كارثة حقيقية تؤدي اىل متزيق وحدة البالد اليت قد تتحول اىل ساحة لصراع إقليمي 
جديد، بسبب التحركات والتدخالت اخلارجية اليت تقوم بها بعض دول اخلليج العربية وعلى رأسها 
السعودية، اليت تسعى اىل إضعاف نفوذ حركة “أنصار اهلل” والسيطرة على مركز القرار يف هذا 

البلد.
وهو ما قد يهدد مصاحلها خصوصا انها ختشى من ان بقاء الوضع احلالي او الوصول اىل اتفاق 
وطين بني ابناء اليمن، قد يساعد يف زيادة قوة مجاعة أنصار اهلل وهو ما قد ميهد اىل زيادة النفوذ 

اإليراني يف املنطقة.
 لذا فقد سعت اىل إتباع خطط وأساليب جديدة من اجل تعقيد األمور وخلق حالة من الرعب والقلق 
الداخلي واإلقليمي، هذا باإلضافة اىل حتريك ودعم بعض اجلهات املعارضة يف سبيل خلق حالة من 
الفوضى وعدم االستقرار الداخلي، وهو ما قد ميهد إىل اختاذ قرارات أممّية تبيح استخدام القّوة 

يف اليمن، وهذا ما دعت إليه السعودية والدول اخلليجية األخرى.
 وهو ما اعتربه الكثري من املراقبني تدخال مرفوضا وغري مربر وهو دليل واضح يثبت التناقض يف 
املعايري السعودية، اليت سعت اىل دعم بعض اجلهات واجلماعات يف دول أخرى وألهداف طائفية، 

بشتى  قمعها  اىل  األخللرى وسعت  الشعبية  والثورات  التحركات  واستنكار  رفض  اىل  فيما سارعت 
الوسائل والطرق وهو ما حدث يف البحرين وحيدث اليوم يف اليمن.

 وحبسب بعض اخلرباء فإن الوضع اليمنى الراهن ينذر بدخول البالد يف حرب طاحنة قد تقود اىل 
تقسيمها اىل أقاليم متعددة، وهو سيناريو موضوع ومعد مسبقًا وجزء من خطة غربية من اجل توفري 

األمان لدول املنطقة.
رئاسي  منافسيها إىل جملس  اجتذاب  القوية  اليمنية  على صعيد متصل ستحاول حركة احلوثيني 
جديد إلدارة شؤون البالد خالل حمادثات قد تنتشل اليمن من حافة اهلاوية أو تدفعه للسقوط يف 

آتون احلرب األهلية. 
وبالنسبة لكل األطراف فإن األيام املقبلة قد تكون حامسة. ورغم سيطرتهم على صنعاء فإن احلوثيني 
اليزالون حتى اآلن مرتددين يف تولي زمام السلطة بشكل رمسي بينما سيتعني على منافسيهم االختيار 

بني التعاون معهم أو مواجهتهم.
وقد يؤدي الفشل يف املفاوضات إىل ارتفاع وترية العنف وإىل كارثة إنسانية وحتول اليمن إىل دولة 
فاشلة ميكن أن ختطط منها مجاعات متشددة -مثل تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب الذي حاول 

تنفيذ هجمات على طائرات متجهة للواليات املتحدة – لتنفيذ عمليات.

مع اقرتاب احلرب يف سوريا من إمتام عامها الرابع يرتاجع شكل الدولة 
القوى  جيعل  مما  املتحاربة،  املليشيات  من  جمموعة  لصاحل  وأكثر  أكثر 
األجنبية أكثر عزوفا عن التدخل يف هذا البلد حتى مع حتوله بشكل أكرب 

إىل بؤرة لتقويض استقرار املنطقة.
إذ يرى معظم املراقبني انه بعد سقوط 200 ألف قتيل وتشرد املاليني ميكن 
أن تزداد سوريا متزقا ألسباب كثرية أضيف إليها االخنفاض املفاجئ يف 
أسعار النفط يف ديسمرب كانون األول. هذا الضغط االقتصادي اإلضايف 
سيجعل من الصعب على أي طرف إحراز تقدم حاسم، وهذا يبقي على 
مأساة  واحللللروب  العنف  موجات  لتصبح  مستمرا،  الللسللوري  الللدم  نزيف 

إنسانية تهدد السلم األهلي.
ويرى هؤالء املراقبون أن حماوالت إجياد حل سياسي تبددت أيضا لشراسة 
احلرب يف امليدان وعزوف الدول االقليمية والدولية على اجياد حل فاعل 
أنه  يبدو  أمر  تفتت سوريا وهو  يستمر  الوقت  نفس  السورية، يف  لالزمة 
يفيد العبا واحدا فقط هو تنظيم داعش الذي شكل هياكل إدارية مللء حالة 

الفراغ والفوضى اليت خلفتها احلرب.
اوربا  العدائية االستعمارية يف  الدول  العديد  ان  فميا يرى بعض احملللني 
وبعض الدول اإلقليمية والعربية قد سعت يف جعل سوريا حمور الصراع 
بنقل  أجندة خاصة  لتحقيق  وذلللك  األوسللط،  الشرق  األزمللات يف  ومرتع 

وتداول أزمات تلك الدول، لتمرير أزماتهم اىل داخل سوريا.
وحيلللذر اخللللرباء يف مكافحة االرهللللاب مللن ان هلللؤالء الللشللبللان االوربلليللني 
العائدين من مناطق القتال يف سوريا ميثلون التهديد الرئيس على صعيد 
املعطيات  وعليه تشري  االوربية،  االراضللي  اعمال عنف على  امكان شنهم 
اعتاب  يتعدى  امنيا  يشكل خطرا  قد  سوريا  االرهللاب يف  ان  الذكر  آنفة 
البالد السورية ليصبح إرهاب متنقل رمبا يهدد أغلب بلدان العامل، بينما 
يقول حمللون كثريون إن الضربات اجلوية ضد داعش لن تفعل أكثر من 
كبح اجلماعة اليت حصنت نفسها جيدا يف األجزاء اليت تسيطر عليها يف 

سوريا.
وعليه يبدو أن عام 2015 سيكون عام الفوضى الشاملة يف سوريا استنادا 
ملا اظهرته املستجدات األخرية يف القضية السورية، من مفارقات وتباينات 
بشكل  املشاركة  والعاملية  اإلقليمية  الدول  بعض  لدن  من  املقاصد  متعددة 
مباشر يف هذه القضية الدولية، حيث تسعى تلك اىل إجياد حل سياسي 
لتسوية االزمة يف سوريا بالظاهر، بينما تذكي االزمة وتزيد من تعقديها 
باخلفاء، مما وضع النزاع السوري داخل حلقة مفرغة تساعد على دميومة 
العنف وينشر الدمار يف البالد، وهذا ما جعل منها  الصراع الذي يغذي 
أزمة بالغة الضخامة هلا أبعاد إقليمية ودولية، قد تكون األخطر على السلم 
واألمن العامليني منذ احلرب العاملية الثانية، ليبقى املشهد السوري غامضا 

حتى اللحظة الراهنة.

سوريا..
 تـُمزقها حروب عاملية 

بالوكالة

باسم حسني الزيدي 

كمال عبيد



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

5
www.annabaa.org العدد التاسع - شباط 2015 - ربيع الثاني 1436
 دولي

ذكللللللر رئلللليللللس جللللنلللة االمللللللللن اللللقلللوملللي 
والسياسات اخلارجية يف جملس الشورى 
اإليراني عالء الدين بروجوردي جملموعة 
من الصحفيني حول السياسية اخلارجية 
واملبدئية  الثابتة  “السياسة  بللأن  إليلللران 
العالقات  أفضل  نسج  على  تقوم  إليللران 
ودول  عموما  املنطقة  دول  مللع  األخللويللة 
اجلوار خصوصا، مبا فيها اململكة العربية 
السعودية”، وأضاف “حنن نعترب أنه كلما 
بني  وتعززت  األخوية  العالقات  توطدت 
نساعد  أن  استطعنا  املنطقة،  هللذه  دول 
يف ترسيخ األمن واالستقرار وتعزيزهما 
يف ربوعها”، وفيما يبدو فان ايران )اليت 
أرسلللللت وزيللللر خللارجلليللتللهللا حمللمللد جللواد 
يف  االيللرانلليللة  اجلمهورية  ليمثل  ظللريللف 
للسعودية(  السابق  امللك  جنازة  مراسيم 
حتاول التأكيد على مسار التفاوض الذي 
املفاوضات  انطالق  منذ  لنفسها  اختارته 
االمريكية  املتحدة  الللواليللات  مع  النووية 
واللللللدول اللللكلللربى، وملللع ان الللتللفللاهللمللات 
بالسعودية  ايللران  مجعت  اللليت  السابقة 
السياسيات  كبري يف  عن حتول  تثمر  مل 
جتاه  طللرف  كل  ميارسها  اللليت  العدائية 
االخر منذ عام 1979، اال انها خففت من 
حدة املواجهات املباشرة، وان كانت هناك 
ما  ايران  من  ختوفات سعودية- خليجية 
اتفاق على  االتفاق )يف حال حدوث  بعد 

امللف النووي( مع الغرب، ومكانية حتوهلا 
منطقة  علللللى  مهيمنة  إقليمية  قلللوة  اىل 

اخلليج والشرق األوسط.
زار الللرئلليللس األمللريللكللي الللسللعللوديللة يف 
“عبد  بامللك  ليلتقي  املاضي  اذار/مللارس 
بللأشللهللر، يف حمللاولللة  وفلللاتللله  قللبللل  اهلل” 
االمريكية-  العالقات  يف  اجلمود  لكسر 
التقليدي  احلليف  وتطمني  الللسللعللوديللة، 
مملليللزة(،  نفطية  مبللكللانللة  يتمتع  )الللللذي 
واذابلللللللة اجلللللليللد اللللللذي تلللرسلللب بسبب 
املخاوف السعودية من اهليمنة اإليرانية، 
اليت قد متليها نتائج املفاوضات النووية 
وسياسية التقارب مع الغرب، يف منطقة 
)اخلليج( تتصارع فيها العديد من القوى 
اإلقليمية والعاملية من اجل احلفاظ على 

مصاحلها االقتصادية والسياسية.
قد  اهلل”  “عللبللد  امللللللك  وفللللاة  ان  ويلللبلللدو 
العودة  األمريكي  الرئيس  من  استدعت 
على  لللالطللالع  اململكة  اىل  أخلللرى  ملللرة 
والقناعات  امللكية  السلطة  يف  التغريات 
وفللاة  بللعللد  احلللاكللمللة  للعائلة  الللسلليللاسلليللة 
يقوم  السعودية  نظام  وان  سيما  امللللللك، 
فيه  تعتمد  واللليت  املطلقة”  “امللكية  على 
قلللرارات  على  للبالد  الللعللامللة  السياسية 
البالد،  يف  سلطة  اعلى  باعتباره  امللك، 
وال تقوم على أساس تنوع صناعة القرار 
او تعدد املؤسسات التشريعية والتنفيذية 

بالرغم  امللك،  للسلطة  موازية  كسلطات 
ملللن تللأكلليللدات امللللللك اجللللديلللد “سلللللمللان” 

بالبقاء “متمسكني بالنهج القويم.
واملرجح لدى بعض الباحثني واملراقبني ان 
حتافظ السعودية على مسارها التقليدي 
تكون  ان  دون  من  واملنطقة،  إيللران  جتللاه 
بني  يذكر  تقارب  او  انفتاح  بللوادر  هناك 
يتمكن  حللال مل  الللطللرفللني، خصوصا يف 
أوباما من حسم ملف املفاوضات النووية 
وشن  النهائي،  االتللفللاق  عقد  خللالل  مللن 
اإلرهلللاب  ملكافحة  كللبللرية  امنية  محللالت 
داخلللللل أراضللليلللهلللا، ملللع تلللزايلللد الللتللهللديللد 
الداخل بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية، 
والنشطاء  املللعللارضللة  على  التضييق  مللع 
وأصللحللاب الللراي من الللداخللل، وهللو امر 
قللد يللسللبللب احلللللرج للللللرئلليللس االمللريللكللي 
فلللشلللل يف عللبللور  ان  بلللعلللد  أخللللللرى  ملللللرة 
حلفائه،  اقللرب  بها  تسبب  اليت  العقبات 
اصبح  وفلسطني  إسرائيل  بني  فالسالم 
مستحيال مع سياسيات نتنياهو وشروطه 
التقارب  حلم  يتحول  ورمبللا  التعجيزية، 
للواليات  بالنسبة  والسعودية  ايللران  بني 
املتحدة االمريكية )وهو تقارب تسعى اليه 
الواليات املتحدة االمريكية لضبط إيقاع 
بالنسبة  كللابللوس  األوسللللط( اىل  الللشللرق 
ألوبللامللا يف حللال تللوىل احملافظني زمللام 

األمور يف اململكة. 

أمريكا والوساطة بني 
السعودية وايران

يهود اوربا واالبتزاز االسرائيلي
مل تكن دعوات رئيس الوزراء االسرائيلي ليهود اوربا باهلجرة اىل “ارض امليعاد” هي االوىل من نوعها، 
ولن تكون االخرية بطبيعة احلال، فقد سبقتها دعوات مماثلة يف املاضي، اال ان املالحظ يف الدعوات 
االخرية، انها كانت معربة بوضوح عن ابتزازا كبري الوربا، وجاءت محاسة احلكومة االسرائيلية بعد 
موجة من االعتداءات طالت عدد من الدول االوربية )الدمنارك، فرنسا، بلجيكا، اضافة اىل اوكرانيا 
اليت تعاني من اضطرابات سياسية وامنية(، ومشلت اهلجمات معابد وحمال وقبور خاصه باليهود، 

راح ضحيتها عدد من يهود اوربا.
باستهجان هذه  االرهلللاب،  اوربللا ضد  الزمللة  املستغلة  االسرائيلية  الللدعللوات  اوربللا  قللادة  اغلب  ورد 
التصرحيات اليت اتت يف وقت تعاني فيه اوربا العديد من اجلراح )االجتماعية واالمنية واالقتصادية( 
وحتاول عبور هذا املنعطف بتماسك وثبات، حتى ان العديد من املنظمات واملواطنني اليهود داخل اوربا 

رفضوا هذه الدعوات للهجرة اىل دولة اسرائيل.
ولعل احلساسية االوربية من دعوات اسرائيل االخرية، عربت عنها رئيسة وزراء الدمنارك بالقول 
“إن ما جيري ليس حربا بني اإلسالم والغرب، أو بني املسلمني وغري املسلمني، بل إنها حرب كل فرد 
حر ضد األيديولوجيات الظالمية”، وبالتالي فان ما اصاب اليهود يف فرنسا وبلجيكا والدمنارك مل 
يكن موجها بالتحديد حنوهم )وهو ما حاول نتنياهو تأكيده او التحريض عليه(، وان هناك مسيحيني 

ومسلمني قد تعرضوا ايضا العتداءات مشابه طالت يهود اوربا، فاألمر مل يعد جمرد حركة “معادية 
للسامية” او اعتداءات ذات طابع ديين، بل هي حرب املتطرفني الذين يستهدفون اجلميع من دون 
ابتزاز  اوربا” ال ميكن وصفها سوى بعملية  التعامل االسرائيلي مع “جرح  استثناء، لذا فان طريقة 
واضحة تهدف اىل احراج قادة اوربا وجمتمعاتها، واظهار دولة اسرائيل بصفتها احلامي لليهود يف 

العامل.
لكن، ومع كل هذه احلماسة اليت يشعر بها نتنياهو استعدادا الستقبال املهاجرين املتوقعني من اوربا 
جتاه اسرائيل، يسأل الكثري من الكتاب )ومنهم الكتاب اليهود انفسهم( عن حال هؤالء املهاجرين يف 

اسرائيل؟ وهل سيكون افضل من حاهلم يف فرنسا مثال؟.
وهو امر نفاه احمللل اإلسرائيلي “تسفي برئيل” يف مقال لصحيفة “هآرتس”، بعد ان عقد مقارنة بني 
اوربا واسرائيل، واشار اىل ان اليهود االوربيني “سيحظون بفرصة أن يكونوا مكشوفني لتسجيالت 
بهدف  النازيني  مع  يتعاون  وهو  اإلسرائيلي  اليسار  فيها  يظهر  اليت  الفيديو،  أشرطه  من  اليمني 
البالد كالجئني أريترييني،  يتعلمون كم هو جيد حظهم ألنهم مل يصلوا  إبادة دولة إسرائيل، سوف 
سوف  األوروبية  الالسامية  من  هربوا  الذين  اليهود  أثيوبيا،  من  كمهاجرين  حتى  أو  سودانيني،  أو 

يستبدلونها بعنصرية إسرائيلية، سيكتشفون، أنهم مواطنون يف دولة احتالل.

وتنمر املشددين،  املعتدلني  ايران حاليا بني طموحات  السياسة يف  تتأرجح 
اي بني القوة الناعمة لسياسة روحاني والقوة الصلبة لثوابت خامنئي، وهو 
ما انعكس جليا يف املشهد السياسي على الصعيد الداخلي يف ايران خالل 
االونة االخرية، فقد ظهرت مؤشرات انقسام وصراع حقيقية بصبغة جدلية 
بني االصالحيني واملتشددين يف اجلمهورية االسالمية على غرار التعامل يف 
الشؤون السياسية اخلارجية وال سيما امللف النووي االيراني املثري للجدل، 
والتصدع االقتصادي املزمن، وجانب الفساد وملف احلريات واحلقوق، كل 
املتبادلة  واالتهامات  واالنتقادات  الصراعات  القضايا فاقمت من حدة  هذه 
وكٌل منهما جيري من أجل طموحاته  الداخل،  السياسيني يف  بني اخلصوم 
ومصاحله يف مارثون تنافسي شرس لكسب هيمنة طرف على حساب اآلخر.

ما  وهو  جللدا،  الرئيسني مضطربة  الطرفني  بني  العالقات  تللزال  ال  وهكذا 
فرض حتديات جديدة على حكومة روحاني بسبب الصراعات مع خصومهم 
من املشددين بشأن عدة قضايا أبرزها االقتصاد والفساد، فضال عن اجلدل 
سيناريوهات  طللرح  إىل  أدى  مما  واالجتماعية،  الصحفية  احلللريللات  حللول 
املعتدل  روحاني  لكن  مؤخرا،  اإليراني  السياسي  املشهد  عن  متباينة  كثرية 
االسالمية علي خامنئي  للجمهورية  االعلى  املرشد  بدعم  االن  حيظى حتى 
الذي له الكلمة الفصل يف امللفات اإلسرتاتيجية للجمهورية االسالمية ومن 
روحاني  يبدي  إذ  شعبيته حمليا،  من  زاد  ما  وهللذا  النووي،  الربنامج  بينها 
خالل  من  وذلللك  الرئاسة،  مقاليد  تسلمه  منذ  وجللرأة  مرونة  أكثر  زعامة 
تعهداته بتحسني وتغيري الشؤون الداخلية االيرانية على مستوى السياسية، 

االقتصاد، احلقوق، احلريات.
روحاني ميثل فرصة ممكنة حلل  ان حسن  احملليني  من  الكثري  يرى  لذلك 
املعتدل  الدين  أن رجل  أنهم حذروا من  إال  واخلارجية،  الداخلية  املشكالت 
ال ميلك زمام األمور لفرض تغيريات، وسيظل القول الفصل للزعيم االعلى 
ملوافقته، كذلك  تغيري سياسي حيتاج  اي  فإن  لذلك  آية اهلل علي خامنئي، 
يرى هؤالء احملللون أن روحاني سيواجه عراقيل من املؤسسة احملافظة ولن 
يتمكن من التحرك بسرعة، فمن غري املرجح أن يسعى الرئيس روحاني إىل 
إصالحات عميقة لكن منصبه سيوفر له قاعدة سياسية أوسع إلجناز املهام، 
فيما يرى بعض املراقبني أن روحاني رمبا تتملكه اآلن ثقة مفرطة يف وقت 
من املفرتض أن يسعى فيه لرأب الصدع مع املتشددين حلل القضايا العالقة 
النووية وسياسيته اخلارجية فضال عن هيمنته  واالزمللة  االقتصاد  وابرزها 

الداخلية على معظم مفاصل الدولة يف امليادين كافة.
ايللران  الثوري يف  واحلللرس  والللربملللان  بني احلكومة  العالقة  أن  يبدو  وعليه 
وصلت اىل مرحلة حساسة مع متسك كل جهة مبوقفها والسري يف طريق 
تضع  قللد  االمللد  طويلة  سياسية  ملعركة  ميهد  ممللا  النهاية،  حتى  املواجهة 

اجلمهورية اإلسالمية على مفرتق طرق حنو التغيري الداخلي.

ايران من الداخل..
بني نعومة روحاني وصالبة 

خامنئي
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اقتصاد وتنمية

يف  التفاوت  فجوة  اتساع  قضية  احتلت 
الدخل مرتبة عالية على قائمة اهتمامات 
دافللوس  يف  العاملي  االقللتللصللادي  املنتدى 
هلللذا اللللعلللام. مللن امللللعلللروف أن اقللتللصللاد 
على  كبريًا  منللوًا  املتحدة سجل  الواليات 
املاضية، ولكن هذه  الثالثة  العقود  مدى 
مل تللكللن حلللال دخلللل األسللللرة األمللريكلليللة 
املتوسطة. والواقع أن أعلى 1% من سكان 
الواليات املتحدة دخال )بل أعلى %0,01( 
استأثروا بأغلب املكاسب، وهو أمر من 
غري املرجح أن تتحمله اجملتمعات لفرتة 

طويلة.
وخيللشللى كللثللريون أن تللكللون هللذه ظاهرة 
كل  أسباب مماثلة يف  إىل  ترجع  عاملية 
مكان، وهللو االدعلللاء األسللاسللي يف كتاب 
املللال يف  “رأس  الشهري  بيكييت  تللومللاس 
الللقللرن احللللادي والللعللشللريللن”. ولكن هذا 
االقرتاح قد يكون مضلاًل إىل حد خطري.

من األهمية مبكان أن منيز بني التفاوت 
وبللني عدم  الللشللركللات  بللني  اإلنتاجية  يف 
املساواة يف توزيع الدخل داخل الشركات. 
كانت املعركة التقليدية بني العمل ورأس 
الثاني من عدم  النوع  حللول  دائللرة  املللال 
وأربلللاب  العمال  يتقاتل  حيث  املللسللاواة، 
ولكن  الكعكة.  يف  حصتهم  على  العمل 
يف  مذهل  حد  إىل  عميق  تفاوت  هناك 

إنتاجية الشركات، وهذا يعين أن حجم 
هللذا  ويللصللدق  يللتللفللاوت جللذريللا.  الكعكة 
حيث  النامية،  البلدان  يف  خللاص  بشكل 
الللشللائللع أن جنللد اخللتللالفللات هائلة  مللن 
أو  األقللاللليللم  مستوى  على  اإلنتاجية  يف 
مللن األحلليللان على  الكثري  الللواليللات ويف 

مستوى البلديات.
وكثريًا ما خيتلط هذان النوعان املختلفان 
للغاية من التفاوت، وهو ما مينع التأمل 
فكل  مللنللهللمللا.  أي  يف  وتللعللمللق  بلللوضلللوح 
منهما يرتبط مبظهر مشابه من اإلنتاج 
من  العديد  يتطلب  أنه  حقيقة  احلديث: 
املدخالت التكميلية. وال يقتصر هذا على 
املواد اخلام واآلالت، واليت ميكن شحنها 
بللل وأيللضللًا العديد  مللن مكان إىل آخللر، 
والبنية  املتخصصة،  العمالة  من مهارات 
األسللاسلليللة، والللقللواعللد، والللليت ال ميكن 
ترتيبها  من  البد  وبالتالي  بسهولة  نقلها 
مكانيا. ونقص أي من هذه املدخالت من 
على  وخيمة  تللأثللريات  خيلف  أن  املمكن 

اإلنتاجية.
أجللزاء  من  العديد  التكامل جيعل  وهللذا 
اللللعلللامل الللنللامللي غلللري مللنللاسللبللة لللإلنللتللاج 
األسللاسلليللة  املللللدخللللالت  احلللللديللللث، ألن 
مفقودة. وحتى داخل املدن، تكون املناطق 
للغاية  احلللظ  وقليلة  منفصلة  الللفللقللرية 

حتى أن اإلنتاجية تصبح تعيسة. ونتيجة 
الشركات  بني  كبرية  فللوارق  نشأت  هلذا 
الدخل  يف  وبالتالي  لل  الكفاءة  حيث  من 

الذي ميكن توزيعه.
الفقرية  الللبلللللدان  أن  هللي  هنا  واملعضلة 
كل  لربط  الللالزمللة  الوسائل  إىل  تفتقر 
األمللاكللن جبميع املللدخللالت. وهللي تواجه 
بللني ربللط أمللاكللن قليلة بأغلب  االخللتلليللار 
املدخالت واحلصول على إنتاجية عالية 
كل  املدخالت يف  بعض  وضللع  أو  هناك، 
األماكن واحلصول على منو ضئيل للغاية 
يف اإلنتاجية يف كل مكان. وهلذا السبب 
متيل التنمية إىل التفاوت وعدم املساواة.
األكثر  على  تعود  ال  املكاسب  أن  الواقع 
امللللال”،  “رأس  ارتللفللاع  فللكللان  استحقاقا. 
وغريها  فرنسا  يف  بيكييت  يوثقه  الللذي 
من البلدان، ناجتًا يف األغلب عن ارتفاع 
املللواقللع  ألن  وببساطة  الللعللقللارات،  قيمة 
اقتصاد  يف  قيمة  أكللثللر  تصبح  اجللليللدة 
مللتللزايللد.  بشكل  الللشللبللكللات  علللللى  يعتمد 
وكما هي احلال مع األراضي، فإن نظام 
حقوق امللكية الفكرية احلالي، من خالل 
إفراطه يف محاية األفكار القدمية، رمبا 
تفاقم  إىل  تلللؤدي  ال  قللوى سوقية  ُيللفللِرز 
التفاوت يف الدخل فحسب بل وقد تلحق 

الضرر باإلبداع أيضا.

إعادة توزيع أم إدماج؟

هبوط أسعار النفط.. لعبة األقوياء مقابل الفقراء
اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية، والذي أثار حالة من اهللع واخلوف لدى الكثري من الدول 
املنتجة بسبب تراجع الطلب ووفرة املعروض، ال يزال يشكل مصدر قلق متنامي بسبب عدم وجود 
اتفاق خاص بني أعضاء منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( اليت وقفت عاجزة حيال هبوط أسعار 
النفط، اليت أثرت بشكل سليب على مجيع تلك الدول دون استثناء كما يقول بعض اخلرباء، الذين 
النفط اليت قد تطول  اليوم حقبة جديدة بسبب أسعار  العاملية دخلت  النفط  أكدوا على ان أسواق 

لفرتات غري حمددة.
وهو ما قد يسهم بإثارة أزمات وصراعات جديدة يف املنطقة والعامل، خصوصا وان بعض املراقبني 
قد أرجع هذا التدهور الكبري ألسباب سياسية اهلدف منه معاقبة بعض الدول املهمة ومنها )إيران 
من  خسارتها  رغم  األمريكية،  املتحدة  والواليات  العامل  يف  الكبار  النفط  منتجو  اتفق  اذ  وروسيا(، 
النفط الصخري، على خفض األسعار من أجل معاقبة روسيا اقتصاديًا بسبب موقفها من األزمة يف 
أوكرانيا، وكذلك معاقبة إيران اليت مت ختفيف العقوبات املفروضة عليها، وأصبح لديها قدرة أكرب 

على بيع نفطها يف اخلارج.
ويف هذا الشأن قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط قد تواصل اخنفاضها وإن تعافيها قد 
النزولي سيتوقف ورمبا يف  العالمات اليت تشري إىل أن االجتاه  تزايد  الوقت رغم  يستغرق بعض 

النصف الثاني من العام احلالي مع تباطؤ منو املعروض يف أمريكا الشمالية. وهبطت أسعار النفط 
حنو 60 باملئة على مدى األشهر الستة املاضية وجيري تداول خامي القياس العامليني حاليا دون 50 
دوالرا للربميل يف ظل معروض من اخلام اخلفيف العالي اجلودة من الواليات املتحدة وكندا يفوق 

الطلب يف وقت يشهد ضعفا يف النمو االقتصادي العاملي.
وأضافت الوكالة اليت تقدم املشورة للدول الصناعية خبصوص سياسات الطاقة أن اخنفاض أسعار 
النفط سيؤدي يف النهاية إىل احلد من اإلنتاج وتعزيز الطلب. وتابعت “أبرز اآلثار امللموسة املرتتبة 
على األسعار تظهر على جبهة العرض. كانت خطط اإلنفاق على أنشطة املنبع أول املتضررين من 
هبوط السوق. وبدأت الشركات يف تقليص ميزانياتها وأرجأت أو ألغت مشروعات جديدة بينما تسعى 

الستخراج أكرب إنتاج ممكن من احلقول املنتجة.”
وعزت الوكالة ذلك إىل أن املنافع املعتادة اليت جيلبها تراجع األسعار من زيادة دخل املستهلكني القابل 
كانت  اليت  االقتصادية األساسية  الظروف  يقابلها ضعف يف  املدخالت  تكاليف  لإلنفاق واخنفاض 

بدورها سببا رئيسيا هلبوط األسعار يف املقام األول.
 وذكرت الوكالة أن النتيجة املرتتبة على هذه التغريات تتمثل يف أن ارتفاع املخزونات سيستمر يف 

النصف األول من العام احلالي. حبسب رويرتز.

االنعكاسات  من  الكثري  له  كللان  العاملية،  األسللواق  يف  النفط  أسعار  هبوط 
تلك  الللدول، خصوصا  العديد  السلبية وتأثريات متباينة على االقتصاد يف 
اليت تعتمد على النفط كمورد رئيسي للدخل يف موازناتها العامة ومنها دول 
اخلليج العربي، اليت تواجه اليوم وحبسب بعض اخلرباء مجلة من التحديات 

والضغوط هائلة بسبب اعتمادها الكبري على صادرات النفط.
فإن   ،ICAEW وويلز  اجنلرتا  يف  القانونيني  احملاسبني  معهد  وحبسب 
تراجع أسعار النفط سيضع حتديات هائلة أمام أسواق دول جملس التعاون 
اخلليجي، ال سيما مع ضعف الطلب وزيادة العرض، واألداء القوي للدوالر 
األمريكي. وحذر املعهد  وكما نقلت بعض املصادر اإلعالمية من تداعيات 
االخنفاض املستمر يف أسعار النفط، إذ أنها قد ُتلقي بضغوطات ال ُيستهان 
بها على اقتصادات دول اخلليج العربي، وستؤثر قطعًا على النمو احلقيقي 
إلمجالي الناتج احمللي، ما مل ُتّتخذ خطوات جادة خبصوص سياسات التنويع 

االقتصادي يف أسواق املنطقة. 
النامجة عن  إن اخلسائر  الدولي  النقد  الشأن فقد قال صندوق  ويف هذا 
النفط قد تستنزف ما يصل إىل 300 مليار دوالر من  اخنفاض صللادرات 
لتوقعاته  حتديث  يف  الصندوق  وذكللر  الللعللام.  هللذا  اخلليج  دول  اقتصادات 
ملنطقيت الشرق األوسط وآسيا الوسطى أن االقتصادات اليت تعتمد اعتمادا 
والسعودية ستكون  وليبيا  والعراق  قطر  ومنها  النفط  على صللادرات  كبريا 

األكثر تضررا من هبوط أسعار اخلام أكثر من 50 باملئة.
احمللي  الناتج  مللن  مئوية  نقطة   21 إىل  اخلسائر  تصل  أن  املللرجللح  ومللن 
مليار   300 مللن  يقرب  مللا  أو  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  يف  اإلمجللالللي 
دوالر. وقال الصندوق إن املتوقع أن تصل اخلسائر يف الدول خارج جملس 
التعاون اخلليجي ودول آسيا الوسطى إىل 90 مليار دوالر و35 مليار دوالر 
هذا العام. وأضاف ان الدول املستوردة للنفط ستحقق مكاسب أقل مقارنة 
مع خسائر املصدرين نظرا ألن اقتصاداتها أقل اعتمادا على سعر النفط. 
السيادية  الثروة  معهد صناديق  رئيس  مادويل  مايكل  لكن  رويللرتز.  حبسب 
الذي مقره الواليات املتحدة الذي يتابع هذا القطاع قال إنه حتى قبل بدء 
لنقل  السيادية  الصناديق  بعض  لدى  ميل  هناك  كان  النفط  أسعار  تهاوي 
مزيد من األموال إىل أوطانها لدعم النمو االقتصادي احمللي. وأضاف أن 
الثروة  هذا االجتاه قد يزداد قوة. وقال دييجو لوبيز مدير وحدة صناديق 
السيادية لدى شركة بي.دبليو.سي االستشارية إن الصناديق تتطلع لالستثمار 
يف أصول مثل البنية التحتية والعقارات لكنها تسعى بشكل متزايد لالستثمار 
املتقدمة. وعلى سبيل  الللدول  الفرص يف  ندرة  الناشئة مع  االقتصادات  يف 
املثال فقد أعلن جهاز قطر لالستثمار يف اآلونة األخرية عن محلة كبرية يف 
آسيا إذ يهدف الستثمار 15-20 مليار دوالر على مدى مخس سنوات لتنويع 

حمفظته اليت تركز على أوروبا.

دول الخليج..
 أسعار النفط تنسف خيارات 

االستثمار 
عبد االمري رويح 

ريكاردو هوسمان
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أو أمة  لبلد  ريللب أن جنللاح االقتصاد  ال 
مع  سليمًا،  علميًا  ختطيطًا  يتطلب  مللا، 
توفري اآللية التنفيذية السليمة، لتحويل 
ُيشار  اقللتللصللادي  منجز  إىل  التخطيط 
الرتابط بني  نوع من  بالبنان، فهناك  له 
اجملال  يف  والتنفيذ  التخطيط  عنصري 
يعود  االقللتللصللادي، ويف مجيع احللللاالت 
الللقللادة، فهم  أو  الللقللرار،  االملللر لصناع 
التخطيط  بعملييت  يللتللحللكللمللون  الللذيللن 
باالفراد  يتعلق  فيما  السيما  والتنفيذ، 
والعقول والكفاءات الصحيحة واملناسبة 

إلجناز هذا العمل أو ذلك.
منظور  املتمدن يف  اجملتمع  أن  وال شك 
اللللقلللرآن الللكللريللم هللو اجملللتللمللع الللللذي ال 
املعنوي،  كماله على اجلانب  يقتصر يف 
دون أن يضم إليه الكمال املادي والقدرة 
االقلللتلللصلللاديلللة الللللليت حتلللفلللظ ألفللللللراده 
ومتنحهم  معايشهم  وتللسللهللل  كللرامللتللهللم 
واحلياة  العيش  الللرفللاه يف  على  الللقللدرة 
إىل  يدعو  ال  الكريم  فالقرآن  اهلانئة، 
الفقر  حللد  عللن  أفللللراده  يللرتفللع  جمتمع 
وإمنا  فحسب،  األدنللى  باألقل  واالكتفاء 
يدعو اىل جمتمع يتحسس أفراده السعة 
مرحلة  وجتلللاوز  العيش  يف  والللرفللاهلليللة 
بالنعم  التزين  مرحلة  إىل  األدنللى  احلد 
اللللرزق،  مللن  بالطيبات  والتمتع  اإلهللليللة 
إنساني حيفظ لإلنسان  إطار  يف ضمن 

إنسانيته وينميها.
حيث نرى آية اهلل العظمى اإلمام السيد 
حممد احلسيين الشريازي )قدس سره( 
يشري إىل ذلك من خالل تفسريه هلذه 
اآلية، إذ يرى إن )قل( يا رسول اهلل )من 
حرم زينة اهلل اليت أخرج لعباده( مجيع 
واملتنزهات  املللسللاكللن  مللن  الللزيللنللة  انلللواع 
واحللللللللي وامللللالبلللس وامللللراكلللب وغللريهللا 
)والطيبات من الرزق( املأكل احلالل، أو 
واالستفهام على سبيل  رزق،  كل  املللراد: 
اإلنكار، أي أنها ليست مبحرمة وال حق 
الرهبان  يفعله  فما  حترميها،  يف  ألحد 

ليس صحيحًا.
والسياسية  االقللتللصللاديللة  االنللظللمللة  إن 
العامل هي اليت تقف  اليت قادت وتقود 
بللالللدرجللة  املللتللضللرر  كللمللا ان  ذللللك،  وراء 
االوىل هو الفقري املسحوق الذي يزداد 
انسحاقًا، يف وقت يزداد االثرياء ثراء، 
ولعل األزمة االقتصادية اليت عصفت وال 
تزال تعصف بالعامل نتيجة منطقية لسوء 
الرأمسالية  سللواء  االقتصادية  االنظمة 
أن  يستحسن  وهنا  منها،  االشرتاكية  أو 
نتساءل عن سبل اخلالص عامليا أو على 

مستوى الدول والشعوب ؟!.
بلللاألدللللة  لللللإلسللللالم جتلللربلللة مللثللبللتللة  ان 
والوقائع مع االقتصاد وكيفية التخطيط 
والربجمة والتنفيذ، فربغم سعة الدولة 

)عليه  علي  االملللام  عهد  االسللالملليللة يف 
السالم( إال أن الفقر كاد ان ينعدم متامًا 
ما  االسالمية عمومًا،  االمللة  افللراد  بني 
يدل على حسن الرؤية وجناح التخطيط 
التنفيذية  اخلطوات  ومتّيز  االقتصادي 
اليت قللت من الفقر إىل أدنى مستوياته 
حيث أن االقتصاد له األهمية الكربى يف 
االقتصادي  التوازن  كان  وكلما  السياسة 
اقلللللوى كلللانلللت الللسلليللاسللة اكلللثلللر سلللللدادًا 
ورشدًا، فلننظر إىل االسالم كيف جعل 
االفللاق  البعيدة  االسللالملليللة  الللدولللة  مللن 
النفوس،  الكثرية  االراضللللي،  الشاسعة 
أمة غنية كاد أن يصبح الفقر فيها خربًا 

لكان.
قد  وحللده  االقتصادي  العقل  فإن  كذلك 
املطلوبة  االقللتللصللاديللة  املللهللمللة  ينجز  ال 
بعض  حيمل  ال  الللفللرد  كللان  إذا  بنجاح، 
التفكري  يف  واالساسية  املهمة  الصفات 
مسة  املللثللال  سبيل  على  ومنها  والعمل، 
بها  يللتللحلللللى  أن  اللللليت جيلللب  احللللللرص 
السياسي  املللسللؤول  أو  االقللتللصللاد  رجللل 
اجلانب  هذا  على  القائمني  يوجه  الللذي 
ختطيطًا وتنفيذا، ومبعنى القائد االعلى 
الللوزراء حسب  رئيس  او  الدولة  كرئيس 
نللوع الللنللظللام الللسلليللاسللي، واحللللرص هنا 
يعين عدم التجاوز على املال العام مهما 

قل او كرب حجم التجاوز.

البعد 
االقتصادي 
املستقبلي 
يف تقريب 
القرآن اىل 

االذهان

أسعار النفط.. توترات جيوسياسية تهدد االستثمار العاملي
اخنفاض أسعار النفط يف السوق العاملية، والذي أثار حالة من اهللع واخلوف لدى الكثري من الدول 
املنتجة بسبب تراجع الطلب ووفرة املعروض، ال يزال يشكل مصدر قلق متنامي بسبب عدم وجود 
اتفاق خاص بني أعضاء منظمة البلدان املصدرة للنفط )أوبك( اليت وقفت عاجزة حيال هبوط أسعار 

النفط.
وبالتالي أثر ذلك بشكل سليب على مجيع تلك الدول دون استثناء كما يقول بعض اخلرباء، الذين 
النفط اليت قد تطول  اليوم حقبة جديدة بسبب أسعار  العاملية دخلت  النفط  أكدوا على ان أسواق 

لفرتات غري حمددة.
وهو ما قد يسهم بإثارة أزمات وصراعات جديدة يف املنطقة والعامل، خصوصا وان بعض املراقبني 
قد أرجع هذا التدهور الكبري ألسباب سياسية اهلدف منه معاقبة بعض الدول املهمة ومنها )إيران 
من  خسارتها  رغم  األمريكية،  املتحدة  والواليات  العامل  يف  الكبار  النفط  منتجو  اتفق  اذ  وروسيا(، 
النفط الصخري، على خفض األسعار من أجل معاقبة روسيا اقتصاديًا بسبب موقفها من األزمة يف 
أوكرانيا، وكذلك معاقبة إيران اليت مت ختفيف العقوبات املفروضة عليها، وأصبح لديها قدرة أكرب 

على بيع نفطها يف اخلارج.
وشهدت أسعار النفط يف األسواق العاملية منذ يونيو/حزيران 2014 هبوطا مطردا، إذ كان سعر خام 

برنت يف حدود 110 دوالرات للربميل، لكنه احندر يف األيام األوىل من يناير/كانون الثاني 2015 إىل 
ما دون مخسني دوالرا، وُيعزى هذا اهلبوط إىل ما يسمى “أساسيات السوق”، متمثلة يف التفاعل بني 
العرض والطلب، فضال عن قوة العملة األمريكية )الدوالر( وتأثري نشاط املضاربني يف األسواق، لكن 

البعض يشكك يف هذا األمر ويربطه بعوامل سياسية.
ويف هذا الشأن قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط قد تواصل اخنفاضها وإن تعافيها قد 
النزولي سيتوقف ورمبا يف  الوقت رغم تزايد العالمات اليت تشري إىل أن االجتللاه  يستغرق بعض 

النصف الثاني من العام احلالي مع تباطؤ منو املعروض يف أمريكا الشمالية. 
وشهدت األشهر املاضية هبوط أسعار النفط حنو 60 باملئة على مدى األشهر الستة املاضية وجيري 
تداول خامي القياس العامليني حاليا دون مخسون دوالرا للربميل يف ظل معروض من اخلام اخلفيف 
االقتصادي  النمو  الطلب يف وقت يشهد ضعفا يف  يفوق  وكندا  املتحدة  الواليات  العالي اجلودة من 

العاملي.
ورفعت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط أوبك خالل عام 2015 بأكمله بواقع 300 برميل يوميا إىل 
29,2 مليون برميل يوميا مبا يقل كثريا عن إنتاج املنظمة يف ديسمرب كانون االول البالغ 30,48 مليون 

برميل يوميا. 

حالة  حللول  املللألللوفللة  التقليدية  احلكمة  نلخص  أن  بوسعنا  يللكللون  رمبللا 
الفرتة 2007- املالية يف  األزمة  بداية  منذ  التالي:  العاملي يف  االقتصاد 
للتعايف من األزمللة، مع متكن الواليات  العامل املتقدم يكافح  2008، كان 
املتحدة فقط من التكيف. وكانت البلدان الناشئة أفضل أداء، ولكنها أيضًا 
بدأت تتعثر يف اآلونة األخرية. ويف ظل هذا املناخ االقتصادي الكئيب، كان 
الفائزون الوحيدون هم األثرياء، األمر الذي أدى إىل ارتفاع مستويات 

التفاوت بني الناس إىل عنان السماء.
قد يبدو هذا السيناريو صحيحًا متاما لل إىل أن يتبني لنا بعد دراسة أكثر 

تأنيًا أنه خاطئ متاما.
ولنبدأ بالنمو االقتصادي. وفقًا لصندوق النقد الدولي، خالل العقد األول 
من هذا القرن، بلغ النمو السنوي العاملي 3,7% يف املتوسط، مقارنة بنحو 
األربللع  السنوات  ويف  العشرين.  القرن  وتسعينيات  مثانينيات  يف   %3,3
األخرية بلغ النمو 3,4% يف املتوسط. وهذه النسبة أقل كثريًا مما كان يأمل 
كثريون؛ ففي عام 2010، توقعت أن العامل قد ينمو يف العقد املقبل مبعدل 

4,1% سنويا. ولكن 3,4% ليس معداًل كارثيًا باملقاييس التارخيية.
ال شك أن كل االقتصادات املتقدمة الكربى تنمو بسرعة أبطأ مما كانت 
ولكن  بكامل طاقتها.  تعمل  لديها  االقتصاد  كانت حمركات  عندما  عليه 
منطقة اليورو فقط هي اليت خيبت اآلمال على حنو جسيم يف السنوات 
األخرية. وكنت أفرتض عندما أدليت بتوقعاتي يف عام 2010 أن الرتكيبة 
قد  اليت  العوامل  من  املنطقة  الضعيفة يف  واإلنتاجية  الفقرية  السكانية 
متنعها من النمو مبعدل يتجاوز 1,5% سنويا. ولكنها مل تتمكن رغم ذلك 

من تسجيل منو يتجاوز %0,3.
ومثة عامل آخر يدعم نظرة أكثر إجيابية: إعادة التوازن اليت حدثت بني 
الواليات املتحدة والصني، الدولتني األكرب اقتصادًا يف العامل. فكل منهما 
دخلت األزمة املالية باختالالت ضخمة يف احلساب اجلاري. فكان العجز 
وكان  اإلمجللالللي،  الناتج احمللي  من   %6,5 من  أكثر  املتحدة  الللواليللات  يف 

الفائض يف الصني أقرب إىل 10% من الناتج احمللي اإلمجالي. 
كان من املألوف مؤخرًا أن يوجه قدر كرب من الذم لألداء االقتصادي يف 
البلدان الناشئة، وخاصة الصني وبقية بلدان جمموعة الربيك )الربازيل 
وروسيا واهلند(. ولكن ليس من املستغرب أن تتوقف هذه البلدان عن النمو 
بنفس السرعة اليت متكنت من حتقيقها ذات يوم. ففي عام 2010، توقعت 
أن يتباطأ النمو السنوي يف الصني إىل 7,5%. ومنذ ذلك الوقت كان النمو 
8% يف املتوسط. وكان أداء اهلند أكثر إحباطا، ولو أن النمو ارتفع بشكل 

كبري هناك منذ أوائل عام 2014.
أوقللات  يف  نعيش  أننا  مفادها  حقيقة  إنكار  هللذا  كل  من  املقصود  ليس 
عصيبة وغللري مللؤكللدة. ولللكللن هللنللاك أمللر واحلللد واضلللح: فعلى املستوى 
االقتصادي على األقل ال يزال العامل مستمرًا يف التحول إىل مكان أفضل.

مرحبًا باملعتاد 
الجديد

د. حازم فاضل البارز

جيم أونيل



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

8
www.annabaa.org1436 العدد التاسع - شباط 2015 - ربيع الثاني

استبداد

هللللل هلللنلللاك فللللللارق كلللبلللري بللللني اللللوطلللن 
واحلللاكللم؟، نعم مثة فللوارق كثرية وليس 
فللارقللا واحللللدا بللني األوطلللللان واحلللكللام، 
فالوطن له ثقل معنوي ال ُيضاهى، ومثة 
عالقة وثيقة تنعقد بني املكان واالنسان، 
علما ميكن أن تكون هذه العالقة جيدة أو 
املكان لإلنسان،  ملا يقدمه  ملتبسة وفقا 
بللهللذا املللعللنللى البلللد أن يللقللدم اللللوطلللن - 
املللكللان- لللالنللسللان مللزايللا وفلللوائلللد، لكي 

تنعقد بينهما عالقة جيدة ووثيقة. 
اللليت حياول  االشكالية  تبدأ  سللوف  هنا 
أن يثريها احلكام )املستبدون منهم على 
وجه اخلصوص(، فهذا النوع من احلكام 
ال تللللروق لللله عللالقللة طلليللبللة بلللني الللوطللن 
واملواطن، هلذا يسعى هؤالء احلكام اىل 
ختريب دور الوطن جتاه املواطن، لسبب 
الوطن  يأخذ احلاكم حمل  واضح، حتى 
لللدى املللواطللن، ويللكللون االخلللري حمتاجا 
دائللمللا اىل احلللاكللم وللليللس اىل الللوطللن، 
حقوقه  املللواطللن  ال مينح  الللذي  فالوطن 
والتطبيب  والتعليم  الكريم  العيش  يف 
والتعبري  الللرأي  وحرية  العمل  وفرصة 
وسواها، هذا النوع من االوطان، ال ميكن 
أن يكون حمط احرتام املواطن ومتسكه 

به.
جيعل  عندما  احلاكم  أن  يتضح  وهكذا 
واملللواطللن،  الللوطللن  بللني  ملتبسة  العالقة 

وجعل  تكريس سلطته،  اىل  يهدف  إمنا 
الللشللعللب حمللتللاجللا لللشللخللصلله، وصللاحللب 
من  له،  يلّبيها  ملن  مطيعا  يكون  احلاجة 
خنوع مجاعية، جتعل  حللاالت  تبدأ  هنا 
ويشعر(،  يللعللرف  أن  دون  )مللن  الشعب 
أسللللللريا للللللللحلللاكلللم، الللللللذي يلللقلللدم بللعللض 
الرماد  لذر  للشعب  واحلاجات  العطايا 
)الدولة  العيون، وما تبقى من موارد  يف 
وذويلله  هو  والللوطللن( سيكون من حصته 
لنا  أكللدتلله  مللا  ومعاونيه، وهللذا حتللديللدا 
عانت  لشعوب  وبللعلليللدة،  قريبة  جتلللارب 
البلدان  األمّرين من حكامها السيما يف 

العربية واالسالمية.
على  الللقللائللم  السلطوي  الللسلللللوك  وبللهللذا 
يكون  والتجويع،  واخلللداع  والقهر  القمع 
الشعب حمتاجا للحاكم اكثر من الوطن، 
بل الوطن كله وبكل مزاياها يتم اختصاره 

بشخصية الفرد احلاكم.
وغللالللبللا ملللا يللكللون هللللذا االخللللري بللديللال 
الفردية  االنظمة  ذات  الللدول  للوطن يف 
الللشللعللب خانعا  فلليللبللقللى  الللدكللتللاتللوريللة، 
ويف  احللللاكلللم،  اللللفلللرد  إلرادة  وخللاضللعللا 
الوقت نفسه يكون كارها للوطن الذي مل 
يلبِّ احتياجاته وحقوقه، يف حني أن هذا 
تلبية  الوطن على  قللدرة  عللدم  العجز يف 
بل  للوطن،  يللعللود  ال  مواطنيه،  حللاجللات 
دوره،  عن  أقصاه  الللذي  املستبد  احلاكم 

للقرار  الوحيد  الصانع  كونه  خللالل  من 
الللسلليللاسللي، واملللتللحللكللم األوحللللد مبصري 
هذا  يف  املواطن  فينجرف  كامل،  شعب 
احلللالللة ضللمللن انللسلليللاق  مجللاعللي، اىل 
حقيقة  يف  )املللوظللف  للحاكم  اخلللضللوع 
االمللللر بلللاللللدوللللة(، مللبللتللعللدا عللن متسكه 
وتلبية  علللن محللايللتلله  الللعللاجللز  بللالللوطللن 

احتياجاته للعيش بكرامة.
لذلك نالحظ يف االمم والدول املتطورة، 
ال يستطيع احلاكم أن يأخذ دور الوطن، 
الدستور  وقللوة  املؤسسات  وجللود  بسبب 
السارية  والقوانني  للضوابط  واالنصياع 
او  احلاكم  فيكون  املستقلة،  واملؤسسات 
خيتلف  ال  حكوميا  موظفا  هنا  الرئيس 
عن غريه من موظفي الدولة، إال حبجم 
املسؤولية والصالحيات املثبتة دستوريا، 
حكوميا  موظفا  املطاف  آخللر  يف  ليبقى 

ال اكثر.
ونللفللوذه  اسللتللثللمللار منصبه  للله  وال جيلللوز 
على  عائلية  او  فللرديللة  منفعة  لتحقيق 
حلللسلللاب امللللللال اللللعلللام ومللللللوارد الللشللعللب 
واللللللدوللللللة، أمللللا احللللاجلللة اىل احلللاكللم 
امللللتلللأخلللرة  اللللللللدول  إال يف  تللظللهللر  فللللال 
بسبب  فاشلة  سياسية  بأنظمة  املُللقللادة 
االسلللتلللبلللداد، حلليللث حيللتللاج الللنللاس اىل 
مجيع  بشخصه،  حيصر  ألنلله  احلللاكللم، 
وظائف ومسؤوليات الوطن جتاه الشعب.

ملاذا تحتاج الشعوب للحّكام 
أكثر من األوطان؟!

السلطة املطلقة واملخاطر الكربى
املنهج  تعتمد  ال  اليت  البلدان  األعلى يف  وباحلاكم  واحلكومة،  بالدولة  السياسية  السلطة  تاريخ  ارتبط 
االستشاري )الدميقراطي( يف ادارة احلكم وشؤون الدولة، مبعنى هناك اشكال عديدة للسلطة مضافا 
اىل الشكل السياسي هلا، يف البلدان االسالمية غالبا ما كانت السلطة السياسية خُتتَزل يف شخصية 
الفرد احلاكم، ويتم تركيزها يف شخصية بعينها، أو كما ُيقال يتم )شخصنة السلطة(، فيصبح اجلميع 
أو  باحلاكم  يد شخص يسمى  وتركيزها يف  وتكثيفها  السلطات  اختزال مجيع  ويتم  حتت رمحة فرد، 
)القائد األعلى(، وهنا يكمن اخلطر الفادح للسلطة، كما أثبتت التجارب يف البلدان االسالمية وعموم 
البلدان اليت تقودها أنظمة دكتاتورية فردية. وقد الحظ الدارسون واملعنيون، أن الدول اليت تعتمد نظام 
السلطة املطلقة، غالبا ما تنتهي اىل االنهيار، وقلما جند بلدا ربط مصريه بهذا النوع من السلطات، وجنا 
من حالة الدمار التام، لذلك ال ينبغي أن ترتكز السلطة السياسية بأيدي األفراد ووضعها حتت تصرف 
القائد األعلى، واحلجة هنا توحيد الكلمة ملواجهة االخطار اخلارجية!، ولعل التاريخ القريب واملنظور 
والبعيد ايضا، وما ينطوي عليه من احداث سياسية، السيما يف البلدان العربية واالسالمية، يؤكد لنا مبا 
ال يقبل الشك، أن السلطة املطلقة متثل أحد االمراض اخلطرية يف هذه الدول خبصوص ادارة السلطة 
والوصول إليها، وال شك أنها تنطوي على تبعات كبرية تعرِّض بلدانها خلسائر فادحة رمبا تصل بها اىل 
االنهيار، من هنا البد للسياسيني والنخب يف بلداننا أن تعتمد اإلجراءات اليت من شأنها احلد من جعل 

السلطة مطلقة، لفرد أو حاكم أو قائد أعلى، اعتمادا على املبادئ التالية:
- ترسيخ وإشاعة مبدأ التعددية يف العمل السياسي، ويف املؤسسات االجتماعية والعلمية وسواها، مبعنى 

أن يصبح هذا املبدأ، منهج تنظيم عام.
- ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، وعدم السماح بأي شكل من األشكال، انتزاع السلطة بالقوة 

الغامشة، كما كان معموال به يف عصر االنقالبات العسكرية.
- ترسيخ منهج الفصل بني السلطات، وتنمية ودعم املؤسسات املستقلة للدولة.

- محاية حرية االعالم وحرية الرأي ومؤسساته وفق ضوابط قانونية حتكم عمل هذه املؤسسات مبا 
يضمن عدم التجاوز عليها.

وتصحح  احلكومة  جتللاوزات  من  فاعلة حتد  رقابية  كمؤسسة  املدني  اجملتمع  منظمات  دعم جتربة   -
أخطاءها وتشكل قوة ضغط دائمة عليها.

- تنمية عمل االحزاب السياسية وفق ضوابط دستوري، ترّسخ التعددية، ومضاعفة املشاركة يف صناعة 
القرار.

بناء دولة قوية متحضرة،  أعللاله، اىل متاسك اجملتمع، واىل  باملبادئ  العمل  أن يقود  بالنتيجة البد   -
مستقرة، قادرة على مواكبة العصر واالصطفاف جبدارة اىل جانب الركب العاملي املتقدم.

البديل عن االيديولوجيا يف كل نظام سياسي، تعددت اشكاله وامساءه.. 
الن كل نظام من تلك االنظمة، حباجة اىل جمموعة منظمة من االفكار 
واألمللور  القضايا  لرؤية  وطريقة  وشاملة،  متماسكة  رؤيللة  تشكل  واللليت 
اليومية أو اليت تتعلق مبناحي فلسفية معينة سياسية بشكل خاص، أو قد 

تكون جمموعة من األفكار اليت تفرضها.
تعنيه من علم االفكار، فإنها مبرور  ان كانت االيديولوجيا قد بدأت مبا 
من  واسع  على طيف  تطلق  اصبحت  قد  هلا،  الواسع  واالستعمال  الزمن 
)دور  بل  االيديولوجيا  تقوم  االستخدامات.  ومتعددة  واحلللقللول  اجملللاالت 
اجتماعية  أخللرى:  كنموذج ألصناف  يستخدم  رمزي  نسق  ألنها  الوسيط 
ونفسية ورمزية وهي قد تشوه الواقع أو ختطئه لكنه تشويه يعكس حقائق 

معينة ويطمس أخرى لتوصيل رسالة معينة للمؤمنني بها(.
حسب فقيه السياسة، ويالرد مولنز، فإن اخلصائص األساسية الواجب 
وجودها يف اإليديولوجيا لكي تدعى بالتالي إيديولوجيا هي: جيب أن تكون 
هلا سلطة على اإلدراك، وأن تكون قادرة على توجيه عمليات التقييم لدى 

املرء، وأن توفر التوجيه جتاه العمل، وأن تكون متماسكة منطقيا.
موسوعته  الالنللد يف  الفرنسي  الفيلسوف  باحلقيقة، حيدد  يتعلق  ما  يف 
الفلسفية، املعنى الفلسفي ملفهوم احلقيقة يف مخس دالالت هي: )احلقيقة 
هي خاصية كل ما هو حق - احلقيقة هي القضية الصادقة - احلقيقة هي 
ما متت الربهنة عليه - احلقيقة هي شهادة الشاهد الذي يتكلم عما رآه 

أو ما مسعه - احلقيقة هي الواقع(.
فيما يرى ميشيل فوكو أن احلقيقة ال توجد خارج السلطة، بل إنها ذاتها هي 
السلطة ألنها نتيجة إكراهات متعددة. فالسياسة العامة للحقيقة تفرض 
أن حيدد اجملتمع نوع )أو أنواع( اخلطابات اليت يعتربها حقيقة. فاحلقيقة 
ومن  العلمي..  اخلطاب  يف  تنحصر   – مثال   – املعاصرة  اجملتمعات  يف 
هذا املنطلق ينتج اجملتمع وحيدد األشخاص واآلليات واهليئات اليت تسند 
املؤسساتي هو  الطابع  أن  يفيد  ما  باحلقيقة. وهذا  االهتمام  إليها مهمة 
الذي أصبح يطغى على مفهوم احلقيقة: ألن احلقيقة نابعة من مؤسسات 
ألتوسري  قسمها  الللليت  املللؤسللسللات  تلللللك  مللؤسللسللات،  وحتميها  تللروجللهللا 
الطابع  إن  القمعية.  واملؤسسات  األيديولوجية،  املؤسسات  نوعني:  إىل 
احلقيقة.  الصراع حول  وجللود  إىل  يللؤدي  الللذي  هو  للحقيقة  املؤسساتي 
مع العلم أن الصراع ال يكون من أجل احلد من سلطوية احلقيقة، وإمنا 
يكون من أجل إبعاد احلقيقة عن أشكال اهليمنة اليت ميكن أن تؤسسها 
خطابات حول احلقيقة. يف هذه النقطة حتديدا )احلد – االبعاد( تلتقي 
النظم االستبدادية، حيث تفرض حتديدا للحقيقة يؤدي اىل احتكارها من 
قبلها، وثم تفسريها وتقدميها اىل اجلمهور، مما يسهل عليه بالتالي قبول 

الالحقيقة كحقيقة مطلقة وواحدة يعيش عليها االستبداد..

احتكار الحقيقة يف 
النظام السياسي 

االستبدادي
حيدر الجراح
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تؤكد التجربة أن الدول اليت تتمتع حبكم 
رشلليللد أقللل عللرضللة للعنف وأقلللل عرضة 
للفقر. فما هو مفهوم احلكم الرشيد؟ وما 
هي معايريه ومقوماته؟ وملاذا ُيطبق احلكم 
الللرشلليللد يف بللعللض الللللدول وال ُيللطللبللق يف 
دول أخرى؟ ومن هو املسئول عن تطبيقه 

وضمانه استمراره؟. 
عللللرف الللبللنللك اللللدوللللي مللفللهللوم “احلللكللم 
اللللصلللاحل”، أو “احللللكلللم اللللرشللليلللد”، بللأنلله 
بعض  ويف  تقاليد  على  املعتمد  “احلللكللم 
معايري  ستة  على  الرتكيز  مت  الللدراسللات 
واملساءلة،  )احملاسبة  هي  الرشيد  للحكم 
احلكومة،  فعالية  السياسي،  االستقرار 
القانون  حكم  االقللتللصللاد،  تنظيم  نوعية 
الدراسات  كانت  بينما  بالفساد(  والتحكم 
الللللصللللادرة علللن بلللرنلللاملللج األملللللم املللتللحللدة 
تسعة  وتضمنت  أكللثللر مشلللواًل،  اإلمنللائللي 

معايري هي: 
والرجل  امللللرأة  املللشللاركللة: وتعين حللق   -1

بالتصويت.
2- حكم القانون: ويعين مرجعية القانون 
استثناء،  دون  من  اجلميع  على  وسيادته 
انطالقًا من حقوق اإلنسان بشكل أساسي.

3- الللشللفللافلليللة: وتللعللين تللوفللر املللعلللللومللات 
الدقيقة يف مواقيتها، وإفساح اجملال أمام 
اجلميع لإلطالع على املعلومات الضرورية 
واملوثوقة، مما يساعد يف اختاذ القرارات 
العامة،  السياسات  جمللال  يف  الللرشلليللدة، 

بعلنية  املعنية  اجلهات  تنشرها  أن  وجيب 
املشاركة  دائلللرة  توسيع  أجللل  مللن  ودوريلللة 
أجل  ومللن  جهة،  من  واحملاسبة  والرقابة 
التخفيف من اهلدر وحماصرة الفساد من 

جهة أخرى.
قللللدرة  4- حلللسلللن االسلللتلللجلللابلللة: ويلللعلللين 
اجلميع،  خدمة  على  واآلليات  املؤسسات 

وتلبية اجلميع دون استثناء.
على  اللللقلللدرة  إىل  ويللرمللز  الللتللوافللق:   -5
التوسط والتحكيم بني املصاحل املتضاربة 
من أجل الوصول إىل إمجللاع واسللع حول 
مللصلللللحللة امللللصلللاحل املللتللضللاربللة ملللن أجللل 
الوصول إىل إمجللاع واسللع حول مصلحة 

اجلميع.
الفرص:  تكافؤ  وخللاصللة يف  املللسللاواة   -6
النساء  حلللقَّ جلميع  إعللطللاء  إىل  وتللهللدف 
والللللرجللللال يف احللللصلللول علللللى الللفللرص 
املتساوية يف االرتقاء االجتماعي من أجل 

حتسني أوضاعهم.
الللقللدرة  تللوفللر  إىل  وتللهللدف  الفعالية:   -7
إىل  تستجيب  بنتائج  املشاريع  تنفيذ  على 
احللتلليللاجللات املللواطللنللني وتللطلللللعللاتللهللم على 

أساس إدارة عقالنية وراشدة للموارد.
8- احملاسبة: وتعين وجود نظام متكامل من 
واإلداريللة  السياسية  واملساءلة  احملاسبة، 
وملؤسسات  العامة  وظائفهم  املسؤولني يف 
اجملتمع املدني والقطاع اخلاص، والقدرة 
علللللى حمللاسللبللة املللسللئللولللني علللن إدارتلللهلللم 

مبدأ  تطبيق  وخصوصًا  العامة،  للموارد 
فصل اخلاص عن العام، ومحاية الصاحل 

العام من تعسف واستغالل السياسيني.
وهللللي  اإلسللللرتاتلللليللللجلللليللللة:  الللللللرؤيللللللة   -9
الثقافية  املعطيات  مللن  املنطلقة  الللرؤيللة 
شؤون  حتسني  إىل  اهلادفة  واالجتماعية 
الناس، وتنمية اجملتمع والقدرات البشرية 
)د.أمحد حممد األصبحي، مفهوم احلكم 

الرشيد ومضامينه(.
 خالصة القول: إن مفهوم احلكم الرشيد 
مفهوم إنساني وحضاري وديين، وهو ليس 
يف  استخدامه  راج  وإمنللا  حديثا  مفهوما 
العصر احلديث، وهو املمارسات الفضلى 
واإلدارة  واالقلللتلللصلللادي  الللسلليللاسلليللة  يف 
يوفر  وهللو مفهوم  واحلللقللوق،  واالجللتللمللاع 
للشعوب  زاهللللر  ومستقبل  كللرميللة  حلليللاة 
مللا مت  إذا  للتطبيق،  قللابللل  وهلللو  واألمللللم، 

األخذ به وتوفري أسبابه.
أيللة دولة   ولكن جنللاح احلكم الرشيد يف 
من الدول، ويف أي جمتمع من اجملتمعات 
مبفردها،  احلللكللومللة  مسؤولية  مللن  ليس 
اجلميع يف خمتلف  مسؤولية  مللن  هللو  بللل 
واألحزاب  الدولة  يف  املسؤولية  مستويات 
والتنظيمات السياسية ومنظمات اجملتمع 
الرشيد  احلكم  معايري  تلبية  وأن  املدني، 
ومستمرة  ومنظمة  مكثفة  جهودًا  تتطلب 
اجلهل  علللللى  للتغلب  وطللنلليللًا  واصللطللفللافللًا 

واألمية والفقر والفساد.

ملاذا نريد حكما رشيدا؟

املؤسسات الرياضية.. ظاهر ممتع جميل، باطن فاسد قبيح
السنوات  العاملية، اليت اتسعت بشكل كبري يف  الظواهر  الفساد ومبختلف أشكاله احد اخطر  يعد 
األخرية لتشمل الكثري من الدول واملؤسسات احلكومية وغري احلكومية السيما يف الدول اليت تتوافر 
فيها صفقات كبرية يف العلن او الكواليس، تربمها مؤسسات رياضية باتت وحبسب بعض اخلرباء 
بعض  العاملية. وحبسب  الرياضة  على  سلبًا  أثرت  اليت  املدمرة  الظاهرة  هذه  استفحال  من  تعاني 
املصادر فان هناك توجهات متنوعة يف تعريف الفساد فهناك من يعرفه بأنه وهو خروج عن القانون 
والنظام )عدم االلتزام بهما( أو استغالل غيابهما من اجل حتقيق مصاحل سياسية أو اقتصادية أو 
اجتماعية للفرد أو جلماعة معينة، فهو سلوك خيالف الواجبات الرمسية للمنصب العام تطلعا إىل 
حتقيق مكاسب خاصة مادية أو معنوية. وهناك اتفاق دولي على تعريف الفساد كما حددته “منظمة 
الشفافية الدولية” بأنه “كل عمل يتضمن سوء استخدام املنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية 

لنفسه أو مجاعته “.
ولعل من أهم امللفات الفساد الرياضية هو ملف استضافة وتنظيم نهائيات كائس العامل 2018 و2022 
لروسيا وقطر، وما أعقبها من اتهامات حول تقديم رشاوى وأموال ضخمة لبعض األعضاء يف املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، واليت التزال حمط اهتمام وجدل كبري داخل األوساط 

الرياضية واإلعالمية هذا باإلضافة اىل امللفات واالتهامات األخرى اليت تثار بني احلني واألخر.

ويف هذا الشأن فقد ظهرت مزاعم فساد جديدة شابت عملية اختيار الدولتني املضيفتني لنسخيت 
كأس العامل لكرة القدم 2018 و2022 اللتني فازت بهما روسيا وقطر. ونشرت جلنة الثقافة واإلعالم 
والرياضة بالربملان الربيطاني مواد قدمتها صحيفة صنداي تاميز ومل يسبق االطالع عليها. وتشرح 
صنداي تاميز، كيف أن املسؤولني عن ملف إجنلرتا أعدوا قاعدة بيانات من الشائعات واملعلومات 
بريطانية، فضال عن شركات خاصة.  بدرجة كبرية سفارات  اليت شاركت يف مجعها  االستخبارية 
غري أن الصحيفة مل تورد دليال واضحا إلثبات صحة املزاعم. وبدال من هذا، أوردت صنداي تاميز 
شهادات مفّصلة عن كيفية الشراء والبيع املزعوم لألصوات قبل التصويت الذي أجراه االحتاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا( يف ديسمرب/ كانون األول 2010.
كما تتطرق الشهادات إىل الكيفية اليت متت بها إساءة استغالل قواعد الفيفا املبهمة للدول الساعية 
الستضافة البطولة. وتزعم الصحيفة أن الرئيس الروسي فالدميري بوتني لعب دورا رئيسيا يف مسعى 
بلده الستضافة البطولة، لدرجة أنه استعان برئيس الفيفا، سيب بالتر، للمساعدة يف تأمني األصوات 
يف االقرتاع. وتشري مزاعم أخرى إىل أن القائمني على امللف الروسي سعوا للحصول على دعم رئيس 
االحتاد األوروبي لكرة القدم، ميشيل بالتيين، وذلك من خالل إهدائه لوحة فنية ُيعتقد أنها للفنان 

بيكاسو.

انتشار الفساد اغلب املعضالت االجتماعية كاإلرهاب، واإلفالس  يغذي 
االقتصادي، والبطالة، حيث تقف عدة اسباب وراء تنامي الفساد عربيا، 
أهمها هيمنة السياسيات اإلسرتاتيجية االقتصادية االحتكارية وسيطرة 
فقدان  مع  وعائلته(،  واوالده  احلاكم  من  )املقربون  املتنفذة  اجلماعات 
ان  من  الرغم  فعلى  الراهنة،  االقتصادية  األزمة  ملعاجلة  النافعة  السبل 
باألنظمة  اإلطاحة  إىل  أدت  اليت  الرئيسية  األسباب  أحد  كان  الفساد 
الدكتاتورية يف عدة دول عربية، إال أن آمال احلد منه مازالت بعيدة املنال 
وسياسة حماباة  القانون  تطبيق  يف  الرتاخي  بسبب  احلالي،  الوقت  يف 
يتعاملون  احلكام  بعض  فهناك  ونظامه،  احلاكم  من  املقربني  املسؤولني 
انهم داعمون  الفاسدين وفسادهم وفق سياسة غض الطرف جملرد  مع 
الرغم من اجلهود اجلدية  وعلى  لسياساته،  ومؤيدون  وموافقون  للنظام 
ملكافحة للفساد، مازالت هذه الظاهرة السلبية يف الوطن العربي متدثرة 
حتت غطاء اإلصالح السياسي الكاذب، فضال عن غياب احللول اجلذرية 
االكثر فعالية، ومع انتشار ظواهر الرشوة وغسيل األمللوال ال تزال آفة 
كذلك  األوىل،  بالدرجة  السياسية  االزملللات  تنمية  على  تعمل  الفساد 
منها  املتقدمة  العاملية  البلدان  اغلب  االنتشار يف  واسللع  الفساد  يللزال  ال 
والنامية وخاصة اإلفريقية واالسيوية، حيث ميارس مبختلف أنواعه يف 
يشمل  بل  معينة،  شخصية  او  هيئة  على  خيتصر  ال  فهو  البلدان،  تلك 
كونه  عن  العاملية فضال  املشكالت  أكرب  يشكل  فانه  لذا  بأكمله،  النظام 
صورة  ولعل  واملافيات،  واملخدرات  االرهللاب  أعمال  لتنامي  رئيسا  سببا 

الفساد باتت اليوم اكثر وضوحا يف البلدان العربية كما اثبتت الوقائع.
يف هذا السياق امر القضاء املغربي باعتقال عشرة دركيني على سبيل 
واستغالل  وابتزاز  رشى  بعمليات  ضلوعهم  يف  االشتباه  اثر  االحتياط، 
نفوذ بعد ظهور اشرطة فيديو تظهر تسلمهم رشى، حبسب الصحف ا. 
وافادت صحيفة “التجديد” املقربة من حزب العدالة والتنمية اإلسالمي 
الذي يقود التحالف احلكومي ان الدركيني العشرة يواجهون تهم “الرشى 

واالبتزاز واستغالل النفوذ واإلخالل بالواجب املهين”. 
تفتيش  “عملية  ان  اخلاصة،  املغربية”  اليوم  “أخبار  ذكللرت  جانبها،  من 
يتسلمون  وهللم  للمتهمني  فيديو  اشرطة  على  العثور  اىل  قللادت  روتينية 
األشرطة  ان  واضافت  سائقي حافالت”.  مع  يتفاوضون حوهلا  أو  رشى 
وبعد  املعتقلني،  الللدرك  عناصر  الشخصي ألحد  احلاسوب  “يف  وجللدت 
امام  سريعا  املثول  اىل  املتهمني  قللادت   )...( صحتها  من  عمليا  التأكد 
قاضي التحقيق”. وتابعت ان من قام بتصوير االشرطة “عمد اىل ابتزاز 
الدركيني، حيث كان يتلقى حتويالت مالية مقابل عدم نشرها )...( ويواجه 
بدوره شبح االعتقال بتهمة +التسرت+ على االبتزاز والرشى”، يذكر ان 
اتهامهم بقضايا  يتم  العربية غالبا ما  مسؤولني كبارا يف بعض االنظمة 
فساد مالي واداري، او ابرام صفقات مالية كبرية تتخللها شبهات ويشوبها 

الفساد، ومنها صفقات وهمية الوجود هلا.

فساد عربي أبطاله 
الحكام وضحاياه الشعوب

جميل عودة
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رهائن

والللتللوقللعللات  الللتللكللهللنللات  مسلسل  انللتللهللى 
الللطلليللار االردنللللي معاذ  اخللللاص مبصري 
الللكللسللاسللبللة الللللذي وقلللع بلليللد عللصللابللات 
داعش االرهابية بعد اسقاط طائرته يف 
ما  نشر  السورية، حيث  الرقة  حمافظة 
يسمى بتنظيم الدولة اإلسالمية “داعش” 
يف3 فرباير/شباط تسجيال مصورا على 
صفحات التواصل االجتماعي التابعة له 
تظهر عملية حرق الطيار األردنللي معاذ 
التلفزيون  اكده  ما  وهو  حيا،  الكساسبة 
األردنللي الذي أعلن من جانبه أن إعدام 
الللطلليللار مت قللبللل شللهللر متللامللا، أي يف 3 
يناير/كانون الثاني املاضي، هذه احلادثة 
وكللمللا يللقللول املللراقللبللني رمبللا ستكون هلا 
الكثري من العواقب والتداعيات اخلطرية 
امللن واالستقرار يف  تؤثر على  اللليت قد 
اململكة اليت تعيش اليوم يف وضع حساس 
االمنية  االوضللاع  تللردي  بسبب  وخطري، 

يف سورية والعراق وباقي دول املنطقة. 
افللعللال  ردود  اثللللارت  الللليت  العملية  هلللذه 
املراقبني  بعض  اعتربها  كبرية  شعبية 
حتدي جديد حلكومة االردن وملكها عبد 
اهلل الثاني املشارك يف االئتالف الدولي 
للللللقللضللاء علللللى داعلللللش، واللللللذي اصللبللح 
اللليللوم يف مللوقللف حملللرج بللسللبللب فشله 
الطيار  لقضية  فللوريللة  حلللللول  اجيلللاد  يف 

رأي  اىل قضية  اليت حتولت  الكساسبة 
اتهم  قللد  الللبللعللض  وان  عللللام، خللصللوصللا 
االمريكية  الضغوط  بالرضوخ اىل  امللك 
هذه  داعللش،  مع  االتللفللاق  بعدم  املطالبة 
االردنلللي من  الللشللارع  قللد تشعل  القضية 
جديد خصوصا مع وجود بعض التيارات 
االستفادة  اىل  ستسعى  اللليت  املعارضة 
من هذه االحداث، يضاف اىل ذلك وجود 
التيارات  و  النائمة  اخلللاليللا  مللن  الكثري 
االسللالملليللة املللتللشللددة املللنللاصللرة لتنظيم 
ايضا  واللليت ستسعى  االردن  داعللش يف 
واجبارها  االردنية  احلكومة  اربللاك  اىل 
على تغري خططها احلالية وابعادها عن 

حتالف الدولي.
قللالللت صحيفة  فللقللد  اللللشلللأن  هلللذا  ويف 
األردنللي  النظام  إن  الربيطانية،  التاميز 
امللك عبد  وإن  االنللقللسللام،  يللواجلله خطر 
الثاني يستنفذ رصيده من دعم األردنيني 
االسللتللقللرار  أن  الصحيفة  وأشللللارت  لللله. 
الذي شهده األردن منذ بدء ثورات الربيع 
الللعللربللي يللبللدو مللعللجللزة، إال أنلله ال ميكن 
هللي عليه  مللا  األملللور على  ببقاء  اجللللزم 
فامللك عبد اهلل الذي طاملا اعتمد صفقة 
الللوالء  وهللي  أال  أبناء شعبة،  مع  ضمنية 
على  تبدو  الصفقة  هللذه  االملللن،  مقابل 

شفري اهلاوية اليوم. 

وأوضحت الصحيفة أن األردن يعد حليًفا 
لدحر  الللدولللي  التحالف  جهد  يف  مهًما 
أبناء  أن  إال  اإلسللالملليللة،  الللدولللة  تنظيم 
األردن غري راضللني عن دور بالدهم يف 
هذا اجلهد، فعائلة الكساسبة وعشريته 
احلكومة  فشل  علنية  وبللصللورة  انتقدت 

حبماية أبنائها. 
ويف هذا الشأن فقد اعلن تنظيم “داعش” 
مقّربة  مواقع  تناقلته  فيديو  شريط  يف 
من مجاعة داعش االرهابية على شبكة 
االردني  الطيار  أحرق حيا  انه  االنرتنت 
 24 منذ  الللذي حيتجزه  الكساسبة  معاذ 
الشريط  وتضمن  االول/ديسمرب.  كانون 
الللللذي محللل عللنللوان “شللفللاء اللللصلللدور”، 
بسرعة  النار  تنتقل  اذ  مروعة  مشاهد 
للقفص ويشتعل الرجل يف ثوان، يتخبط 
متفحما.  يهوى  ان  قبل  ارضللا،  ويسقط 
جرافة  رؤيللة  ميكن  الحقة،  لقطات  ويف 
ضخمة ترمي كمية من احلجارة والرتاب 
على القفص، فتنطفئ النار ويتحطم، وال 
يشاهد اي اثر جلثة الرجل. ومت التقاط 
املشاهد وسط ركام انتشر بينه عدد من 
املسلحني امللثمني بلباس عسكري واحد. 
كما التقطت صور للطيار معاذ الكساسبة 
بني  وهللو جيللول  ايللاه  الربتقالي  باللباس 

الركام، قبل صور احلرق.

الكساسبة.. شرارة قد 
تحرق امللك واململكة

داعش تخرج اليابان من عزلتها السلمية
يف اآلونة األخرية استخدمت التنظيمات اإلرهابية املسلحة وأبرزها تنظيم القاعدة إسرتاجتية قتالية 
من نوع جديد، بديلة عن املواجهات العسكرية تسمى حبرب الرهائن، حيث أصبحت أعمال اخلطف 
املسلحة الوسيلة االنسب -من عدة أوجه- هلذه اجلماعات املسلحة، من اجل حتقيق اهداف وأجندات 

معينة كاالنتقام من بعض الدول املعادية هلا أو ما تسمى بدول التحالف ضد االرهاب.
وبعد أن أعدمت الدولة االسالمية اليابانيني اللذين كانا حمتجزين لديها تزايدت الدعوات للسماح 
للجيش الياباني الذي ظل لفرتة طويلة مكبال بقيود كثرية بتنفيذ مهام انقاذ خارج البالد يف إطار 
أن  األمنية، غري  القضايا  أنشط يف  بدور  القيام  آبي من أجل  الللوزراء شينزو  رئيس  يقودها  محلة 
البعض ومن بينهم املنادين بتغيريات قانونية لتحقيق هذا اهلدف يقولون إن اجليش الياباني يواجه 
عقبات يف سبيل اكتساب القدرة على القيام بهذه املهام بينما يقول منتقدون إن ارسال قوات للخارج 

لن يؤدي سوى إىل زيادة املخاطر.
يف حني يرى مراقبون أن الدبلوماسية اليابانية رمبا سجلت فشال واضحا يف التعامل مع قطع راس 
الرهينتني اليابانيني احملتجزين لدى تنظيم الدولة االسالمية، اال ان اليابان تشهد انقساما ملعرفة ما 

اذا كان يتحتم عليها تشديد منط حتركها العسكري القتالي يف املستقبل.
ويقول خرباء وكما تدل على ذلك مؤشرات الواقع، أن اليابان - قبل أزمة رهينتيها- جتنبت لزمن 

طويل اخلوض يف أتون مشاكل الشرق األوسط املشتعلة بالصراعات، لكن طبيعة اليابان املساملة مل 
تعد حتميه من هذه الصراعات، يضاف اىل ذلك طموحات رئيس وزرائها إلرجاع فخر اليابان وقوتها 
إىل الساحة الدولية، فيما يرى بعض احملللني أن اليابان حاليا منقسمة حيال االرهاب ما بني اخليار 
العسكري او املساعدة االنسانية، لكن ما تنتهجه التنظيمات االرهابية من عنف رمبا يرجح كفة اخليار 

العسكري لليابان والدول املهددة بذلك.
وقد نشر تنظيم الدولة االسالمية مقطع فيديو لذبح الرهينة الياباني الثاني الصحفي كينجي جوتو 
ما دفع آبي للتعهد بزيادة املساعدات االنسانية خلصوم التنظيم يف الشرق االوسط وتقديم القتلة 

للعدالة، ويف مقطع الفيديو وجه املتشدد الذي كان حيمل سكينا تهديدا لكل اليابانيني.
ويريد آبي سن تشريع هذا العام لرفع حظر على مشاركة أفراد اجليش يف عمليات قتالية يف اخلارج 

ملساعدة من يتعرض هلجوم من احللفاء. 
وسيكون هذا التغيري الذي يعرف باسم الدفاع اجلماعي عن النفس أكرب حتول يف السياسة العسكرية 
الثانية،  العاملية  اليابانية قبل 60 عاما بعد هزميتها يف احلرب  القوات املسلحة  إعادة جتميع  منذ 
وستوسع مقرتحات أخرى للتغيري من جمال املشاركة العسكرية يف إنقاذ املواطنني يف اخلارج. حبسب 

رويرتز.

باتت عمليات خطف الرهائن ميثل تكتيكا ارهابيا بهدف الدعاية حلرب 
التنظيمات اإلرهابية وأهمها تنيظم داعش االرهابي، الذي جعل من هذه 
ليصبح  العسكرية،  املواجهات  اىل  إسرتاجتية جديدة مضافة  العلميات 
الرهائن املخطتفون أدوات حتقق من خالهلا التنظيمات االرهابية اهداف 
وأجندات معنية كاالنتقام أو االستغالل املادية من بعض الدول العدو هلا 

كفرنسا وامريكا او ضد ما يسمى باحلرب على االرهاب.
ومشال  االوسللط  الشرق  منطقة  يف  امنية  املتسارعة  للتطورات  فنتيجة 
افريقيا خالل املدة األخرية، وسط خالفات كثرية بني القوى السياسية 
اإلقليمية والدولية، تشري هذه االمور اىل أن تكون هناك صفقات سياسية 
بني الدول املتصارعة، اخذت تلقي بظالهلا على التوازن االمين اهلش يف 
املنطقة، كما تبني ذلك من خالل األحداث والتطورات االمنية والسياسية 
االخرية، واملمتثلة بعلميات خطف الرهائن من لدن تنظيم داعش االرهابي.
العلميات خطف الرهائن فتحت مساحة  إذ يرى الكثري من احملللني أن 
جديدة لتنظيم داعش كي حياول اعادة بناء نفسه من جديد ويستخدمها 
وسلية للدعاية واثبات الوجود، ويرى هؤالء احملللون انه على الرغم من 
حتسني التعاون يف مكافحة اإلرهاب عن طريق التحالف الدولي، اال ان 

داعش ال يزال ميثل تهديدا مستمرا وخطريا على العامل أمجع.
فيما يرى حمللون آخرون ان علميات اخلطف هي رسائل انتقامية توجه 
ولتحسني  السياسية  مواقفها  يف  املختلفة  الدولية  االطللراف  بعض  اىل 
خطف  علميات  خللالل  مللن  العسكرية  قوتها  بللابللراز  املشوهة  صورتها 

الرهائن.
مما دفع بعض دول القوى العاملية والسيما أمريكا وفرنسا انتهاج سياسية 
جديدة تتوافق مع التطورات اجلديدة على األصعدة كافة، وذلك باعتماد 
إسرتاتيجية جديدة لضمان حتقيق مصاحلها االقتصادية واإلسرتاتيجية 

والسياسية يف الشرق االوسط ومشال افريقا.
وعليه مهما تتعدد واختلفت األجندة لتلك الدول، ال يبدو انها ستحصل 
على مرادها بسهلة، نظرا لفعالية ملف الرهائن وغريه من إسرتاجتيات 
صراعات  العامل  يشهد  فرمبا  داعللش،  تنظيم  يعتمدها  اللليت  احلربية 
جديدة، قد ختلق ازمات ال حتمد عقباها، ويف هذا اجملال اكد الرئيس 
اللليت كانت  اوبللامللا مقتل االمللريكلليللة كايال جللني مولر  بلللاراك  االمللريكللي 
عن  املسؤولني  متعهدا مبالحقة  سوريا  داعللش يف  تنظيم  لدى  حمتجزة 
حلب يف  مولر يف  االغاثة  عاملة  املتطرف خطف  التنظيم  وكللان  قتلها، 

مشال سوريا يف آب/اغسطس 2013. حبسب فرانس برس.
وقال البيت االبيض ان التنظيم املتطرف بعث “رسالة خاصة” اىل عائلة 
مولر حتتوي على تفاصيل اضافية قامت اجهزة االستخبارات ب”التحقق 
منها” ما اتاح هلا تاكيد مقتلها، وقال اوباما يف بيان “حبزن شديد تلقينا 
املتحدة على  الللواليللات  “ستعثر  واضلللاف  مللولللر”.  جللني  كايال  مقتل  خللرب 
االرهابيني املسؤولني عن اسر وقتل كايال وتقدمهم للعدالة مهما استغرق 

ذلك من وقت”. 

خطف الرهائن..
ابتزاز ارهابي للدعاية والتمويل 

عبد االمري رويح
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تعاني العديد من شعوبنا ظاهرة اجتماعية 
مريرة تكرس العنف والعدوانية، أال وهي: 
الفاعلني  وتهّيب   ، أزاء اجلرمية  الصمت 
مللهللمللا كللانللت افللعللاهلللم، وعللللللادًة ملللا جند 
من  تشكو  جمتمعات  يف  الللظللاهللرة  هللذه 
ضللعللف عللاملللللني أسلللاس يف تللوفللري االمللن 
االجتماعي: االول: القانون والثاني: القيم 
مثل  تقع  منكرة  جرائم  فهنالك  واملبادئ. 
القتل والللسللرقللة وغللريهللا، فللرغللم وجللود 
شهود عيان، نالحظ التنّصل عن الشهادة 
أمام القضاء، بل عدم احلاجة اىل تدخل 
القانون والقيم واملبادئ يف هكذا قضايا، 

إمنا حُتل وفق قاعدة “البقاء لألقوى”...!
االجتماعية،  احلللالللة  او  الظاهرة  وهلللذه 
ونفسية  تارخيية  علللّدة؛  وعللوامللل  اسللبللاب 
تللصللوغ ثللقللافللة اجملللتللمللع وتللطللبللع سلللللوكلله 
وعاداته. يف مقدمتها الظروف السياسية 
اليت يعيشها ذلك اجملتمع، فآثار السياسة 
هذه  تشكيل  يف  دورهلللا  هلللا  االستعمارية 
الللثللقللافللة، وللللو نلقي نللظللرة خللاطللفللة على 
مكانة هكذا جمتمع يف اخلارطة االقليمية 
انلله يعيش ضمن حللدود  والللدوللليللة، جنللد 
واألزملللات  والتبعية  التخلف  يعاني  بلد 
الذي  فالشخص  واالقتصادية.  السياسية 
حقه  استيفاء  عن  قللادر  غري  نفسه  جيد 
بالشكل الصحيح، ويشعر أنه معرض يف 

كل حلظة للسطو والسرقة واالعتداء من 
بللاالبللداع  التفكري  ميكنه  كيف  “األقللللوى”، 
والتطور واالسهام يف تقدم بلده، النه جيد 
الصغري  االجللتللمللاعللي  حميطه  يف  نفسه 
“شريعة  بل  تكون  ما  أشبه  معادلة  وسللط 
الللغللاب” رغللم عللدم وجللود مالمح واضحة 
هلذه الشريعة يف الظاهر العام، لذا ميكن 
على  الظاهرة  هلللذه  عللدة مساوئ  حتديد 

اجملتمع والبلد بشكل عام:
والنظام  بللالللقللانللون  الثقة  فللقللدان  االول: 
يف  التدخل  عن  عاجزًا  يقف  النلله  العام، 
السلوكيات  وتقويم  االجتماعي  الللوسللط 

املنحرفة.
الثاني: تراجع احلاجة اىل العلم واملعرفة 
جيد  واملثقف  العامل  كللان  فللاذا  والثقافة، 
الللدراسللة  مللن  مللشللوار طللويللل  بعد  نفسه، 
انه امام معادلة تناقض  والتعّلم والبحث، 
املنطق والعقل، ويكون احيانًا جمربًا على 
املللوجللود،  االجتماعي  للسياق  االنللصلليللاع 
فما الذي حيّث اآلخرين على سلوك هذا 
الطريق؟ حتى وإن سلكوه فان اهلدف من 

هذا العلم لن يكون للصاحل العام.
الللثللالللث: وهلللو األخلللطلللر؛ احنللسللار مكانة 
من  فبالرغم  اجملتمع.  يف  واملبادئ  القيم 
الصدق  مثل  ثابتة  بقيم  اعللرتاف اجلميع 
واالملللانلللة واحللللرتام اآلخلللر وغللريهللا، إال 

الفللتللات مجيلة حتفظ  تبقى جمللرد  انها 
الظاهر العام، وإال فان االلتزام بها يكلف 
أصحاب منطق “األقوى” التنازل عما بلغوه 
القوة واهليمنة على اآلخرين.  من مراتب 
وهذا جيعل من االلتزامات الدينية والقيم 
لدفع  قشرية  ممارسات  جمرد  واملبادئ، 
بصلة اىل  وال متللت  واحلللللرج،  الللواجللب 
واقع االنسان ومنهجه وسلوكه يف احلياة. 
وعندما يكون االعتماد على منطق القوة، 
وللليللس للللللوجللدان والللضللمللري اللللذي تغذيه 
القيم واملبادئ، فمن الصعب احلديث عن 
حلول ملشاكل اجتماعية كبرية مثل الفقر 

والبطالة وغريها. 
القانون، متمثلة  تتبلور مسؤولية  من هنا؛ 
الثقافة  أهل  وايضًا مسؤولية  الدولة،  يف 
وامللللعلللرفلللة يف مللكللافللحللة هللللذه الللظللاهللرة 
اخلللطللرية والللنللائللمللة وسلللط اجملللتللمللع، من 
خالل سن قوانني رادعة للجاني وملن تسّول 
نفسه االقللدام على أي نوع من اجلرمية، 
ثللم تللكللريللس ثللقللافللة احللللق واحلللقلليللقللة يف 
الوسط االجتماعي، فالقانون لوحده رمبا 
ال يكون العالج الناجع على املدى الطويل 
لظاهرة من هذا النوع، إمنا جيب ان يكون 
والسلم  األمللن  لثقافة  كامل  تبين  هنالك 
االجللتللمللاعللي الللقللائللم علللللى اللللتلللزام القيم 

االخالقية واملبادئ االنسانية. 

منطق العنف والقوة 
ومستقبل األمن االجتماعي

العنف ضد املرأة.. األسباب، الوسائل، الضمانات
 يقول األمني العام لألمم املتحدة السيد بان كي ل مون “ما زال العنف ضد النساء والفتيات مستمرًا دون 
هوادة يف مجيع القارات والبلدان والثقافات. وهو حيدث أثرًا مدمرًا على أرواح النساء وعلى أسرهن 
وعلى اجملتمع بأسره. ورغم أن معظم اجملتمعات حتظر هذا العنف – إال أنه يف واقع األمر يتم التسرت 

عليه يف أكثر األحيان”.
 ويف هذا اإلطار، استنتجت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، الدورة احلادية عشرة، 1992، “أن 
املللرأة والعنف القائم  الللدول األطللراف ال تعكس على حنو كاف الصلة الوثيقة بني التمييز ضد  تقارير 
على أساس نوع اجلنس، فما معنى العنف ضد املرأة؟ يعّرف العنف ضد املرأة بأنه “سلوك أو فعل موّجه 
والقهر  واالضطهاد  التمييز  من  متفاوتة  بدرجات  ويتسم  واإلكللراه،  والشّدة  القوة  على  يقوم  املللرأة  إىل 
والعدوانية، ناجم عن عالقات القوة غري املتكافئة بني الرجل واملرأة يف اجملتمع واألسرة على السواء، 
والذي يتخذ أشكاال نفسية وجسدية ومتنوعة يف اإلضرار. )إبراهيم بهلوي – العنف ضد املرأة، مظاهره 

ونتائجه(. 
من هنا البد من دراسة أسباب العنف ضد املرأة. وبناء عليه، فان هناك مجلة من التوصيات تساهم بتقليل 

العنف ضد املرأة، وهي:
واالعتداء  األسللرة، واالغتصاب،  املعاملة يف  وإسللاءة  العنف  تناهض  اليت  القوانني  تتيح  أن  ينبغي  أوال- 

اجلنسي وغريه من أشكال العنف القائم على أساس نوع اجلنس، محاية كافية جلميع النساء، واحرتام 
سالمتهن وكرامتهن.

ثانيا- تدريب العاملني يف القضاء ويف إنفاذ القوانني وغريهم من املوظفني احلكوميني على اإلحساس 
بتمايز اجلنسني أمر أساسي لفعالية تنفيذ االتفاقية.

ثالثا- ينبغي اختاذ تدابري ملنع اإلكراه فيما يتعلق باخلصوبة واإلجناب، وأن تكفل عدم اضطرار املرأة إىل 
اللجوء إىل اإلجراءات الطبية غري املأمونة كاإلجهاض غري املشروع بسبب االفتقار إىل اخلدمات املناسبة 

فيما يتعلق بالتحكم يف اخلصوبة.
 رابعا- سن تشريعات إلبطال دفاع الشرف فيما يتعلق باالعتداء على إحدى أفراد األسرة اإلناث أو قتلها.

خامسا- اختاذ تدابري احلماية، مبا يف ذلك توفري خدمات املأوى واإلرشاد وإعادة التأهيل والدعم للنساء 
الالئي يقعن ضحية للعنف أو يتعرضن خلطر العنف.

سادسا- وضع برامج إلعادة التأهيل خاصة مبرتكيب العنف املنزلي؛ ودعم اخلدمات املقدمة لألسر اليت 
حدثت فيها حوادث السفاح أو االعتداء اجلنسي.

سابعا- ينبغي أن تشتمل تدابري محاية املرأة من العنف على توفري فرص التدريب والعمالة ورصد ظروف 
العمالة بالنسبة للعامالت يف املنازل.

 سألين )ارهللابللي( ذات مللّرة حللاول ان ُيللقللارن، بللل ُيللسللاوي، بللني جرائم 
الّناسفة يف  واالحِزمة  املفّخخة  السيارات  وتفجري  الرقاب  حّز  عملّيات 
زمالءه  يرتكبها  واللليت  املكتظة،  العامة  واألماكن  واحلسينيات  املساجد 
االرهابيني حبقِّ ضحاياهم، وبني إدماء الرأس يف يوم عاشوراء، متسائاًل؛

 ما الفرق بينهما؟ فكالهما عمٌل إرهابي؟!.
د، إمّنا سقتها ألمٍر  الللرّ  هي مقارنة سخيفة بال شك وغّبية ال تستحّق 

آخر.
التصّيد  حياولون  اّلذين  املغرضني  بعض  اليوم  جيريها  املقارنة  فنفس   
الشاّذة اليت قد يرتكبها  العكر واستغالل وتوظيف بعض اجلرائم  باملاء 
أفراد للطعن بنوايا احلشد الشعيب والتقليل من إجنازاته العظيمة، من 
هلا  يندى  اليت  االرهابّيني  جرائم  بني  تساوي  مشبوهة  مقارنات  خالل 
جبني االنسانّية وبني مثل هذه االعمال الّشاذة، اذا بهم يقيمون الّدنيا وال 

يقِعدونها لكذبٍة يكذبونها او حّبة يصنعون منها ُقّبة كما يقول املثل.
 انهم يقارنون لتربير جرائمهم، او على األقل للتقليل من أهميتها، وهي 

مقارنة ظاملة بال شّك ومغالطة كبرية يتلّمسها كّل منصف؛
او  او شخصيًا  شللاذًا  فعاًل  وليست  منهجّية  االرهابيني  جرائم  ان  اواًل؛   
فرديًا، انها القاعدة وليست االستثناء، انها اعمال ممنهجة تعتمد الفكر 
التكفريي وثقافة الكراهية، ولذلك فهم يرتكبونها يف كّل مكان يتمّكنون 
ويف  ونيجرييا  والباكستان  وأفغانستان  وكوباني  واملوصل  الرقة  منه، يف 

كل مكان.
 فأين ما حّلوا حّلت معهم جرائم حّز الرقاب وتفجري السيارات املفخخة 
ودور  والكنائس  واحلسينيات  واملراقد  اآلثار  وتدمري  الناسفة  واالحزمة 

العبادة االخرى وانتهاك األعراض وسيب النساء.
 حصل هذا يف سوريا ويف العراق ويف أفغانستان ويف ليبيا ويف افريقيا 
اّن جرائمهم منهٌج  واحللدة، ما يعين  لليلة  ولو  كّل مكاٍن متّكنوا منه  ويف 

وليست حاالت شاذة او مبادرات شخصية او قرارات فردية، ابدًا.
 اّما )اجلرائم( الشاّذة اليت لو سلمنا جداًل بأّن عناصر يف احلشد الشعيب 
ليست  فإنها  االرهابيني،  يد  من  يتم حتريرها  اليت  املناطق  ترتكبها يف 
ممنهجة ابدًا، بل العكس هو الصحيح، فهي ممارسات شاذة ال تنتمي اىل 

ثقافة احلشد الشعيب ابدًا، والدليل على ذلك انها استثناء يف القاعدة.
وفقهاء  التكفري  فقهاء  قبل  من  ُمستحسنة  االرهابّيني  جرائم  ان  ثانيًا؛   
البالط وغري ُمستهجنة وهي ليست ُمستنكرة ابدًا، بل على العكس من 
ذلك فهي موضع فخر وترحيب وإشادة من قبلهم، بل ان غريهم كذلك 
واالطالع على رسائل  العنكبوتية  الشبكة  بسيط يف  وببحٍث  يستحسنها، 
والتكفرييني،  السلفّيني  من  الكثري  يديرها  اللليت  االجتماعي  التواصل 

فسنالحظ ذلك واضحًا وجليًا.
 اّنهم يدعون لالرهابيني بالنصرة من على منابر اجلمعة يف جّل الدول 
الحد  الفيديو  مقطع  شاهد  الكريم  القارئ  ولعّل  واإلسالمية،  العربية 
خطباء )مجعة موزة( وهو يدعو لالرهابيني ويثين على جرائمهم البشعة.

بني)جريمتني(
نزار حيدر

محمد علي جواد تقي

جميل عودة
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صدام حضارات

الدينية  اهلوية  على  الللصللراع  يقتصر  مل 
االوسلللط،  الللشللرق  حلللدود  يف  والطائفية 
وامنلللا تللعللداه حنللو اوربللللا الللليت غللالللبللا ما 
اليت  العظيمة”  “بدميقراطيتها  تفتخر 
يقبل  مدنيا  جمتمعا  خالهلا  من  اسست 
االخلللتلللالف والللتللعللدديللة وحيللللرتم الللللرأي 
والتعايش،  االندماج  على  ويشجع  االخللر 
االوربية  واالنظمة  االوربلللي  اجملتمع  لكن 
تفاجأت من ردة الفعل وحجم التفاعل مع 
املظاهرات واالحتجاجات العنصرية اليت 
متطرفة  وحركات ميينية  احللزاب  قادتها 
املانيا، اليت  داخل اجملتمع االوربللي، ويف 
يفتخر املواطنون فيها بالنظام االجتماعي 
يتمتع  اللللليت  والللدميللقللراطلليللة  املللنللسللجللم 
جتللاوز  مللن  متكنوا  ان  بعد  اجلللملليللع،  بها 
االملللانللي  اجملتمع  عاشها  قاسية  جتللربللة 
تالها،  وما  الثانية  العاملية  خالل احلرب 
الللعللنللصللريللة  احلللللركللللات  اوىل  انللطلللللقللت 
“ألسلمة  والرافضة  املسلمني  املوجة ضد 
اللللغلللرب”، حللسللب حللركللة “بلليللغللنللدا” اللليت 
قلللرنلللت االسلللللالم واملللسلللللمللني بلللاإلرهلللاب 
والتطرف، واستطاعت من خالل دعواتها 
مواطنني  )مللن  املسلمني  ضد  باالحتجاج 
ومهاجرين(، حتشيد عشرات االالف من 
اقامة  كما جنحت يف  لدعواتها،  املؤيدين 
اخرى  اوربية  دول  يف  مماثلة  مظاهرات 
غللري املللانلليللا، اللليت منعت اسللتللمللرار هذه 

املظاهرات حبجج امنية.
ان  واملتابعني،  اخلللرباء  من  الكثري  ويللرى 
املسلمني  احللتللواء  فشلت يف  اللليت  اوربلللا 
هو  االوربلليللة،  اجملتمعات  داخللل  ودجمهم 
ملللا سللبللب هلللذا الللتللنللافللر بلللني الللطللرفللني، 
فللالللتللعللايللش الللسلللللمللي داخللللل اجملللتللمللعللات 
بللدون  اجلميع  يشمل  ان  ينبغي  الغربية 
اسللتللثللنللاء او متلليلليللز، فلليللمللا يلللرى اخلللرون 
داخللل  الفاشلة  واالحللللزاب  احلللركللات  ان 
من  هللي  والللغللربلليللة،  االوربلليللة  اجملتمعات 
ساهم يف صنع اسطورة “االسالموفوبيا” 
اجل  من  واجتماعيا  سياسيا  واستغالهلا 
اللللرتويلللج حلللمللالتللهللا االنللتللخللابلليللة وكللسللر 
افللكللارهللم املتطرفة  تللرويللج  بللعللد  الللعللزلللة 
والتخويف من االسالم واملسلمني، والدليل 
على ذلك ان حجم املتظاهرين الرافضني 
كانت غالبا  االوربيني  املتطرفني  لدعوات 
ما تفوق اعداد املتظاهرين ضد املسلمني، 
وبللالللتللالللي فلللان هللنللاك شللرحيللة هامشية 
تللدعللم هلللذه الللتللوجللهللات املللتللطللرفللة، لكن 
وعلى الرغم من ذلك، تبقى هذه الدعوات 
مللصللدر خللطللر، للليللس علللللى االسلللللالم او 
املسلمني فحسب، بل على عموم االنسانية 
فقبول  العامل،  دول  خمتلف  يف  واجملتمع 
االخر والتنوع والتعددية داخل اجملتمعات 
اجلميع،  فيه  يشرتك  انساني  مطلب  هو 
وان الدعوات الداعية اىل التطرف ونبذ 

او  البشرية  تقدم  على  تساعد  ال  االخللر 
حتقيق االمن والسلم يف عموم العامل. 

اللليت  وبللعللد اهلللجللمللات  يف سلليللاق متصل 
استهدفت مواقع دينية إسالمية يف فرنسا، 
“بيغيدا”  حركة  نظمتها  اليت  واملسريات 
املللعللاديللة لللإلسللالم يف أملللانلليللا والللنللمللسللا، 
موجة  بللدورهللم  الللسللويللد  مسلمو  يللواجلله 
“احلللزب  أنصار  قبل  من  التهديدات  من 
رغم  املتطرف،  السويدي  الدميقراطي” 
األكثر  البلدان  بني  من  تعترب  السويد  أن 
انفتاحا يف العامل، ولديها تقاليد قدمية يف 
استقبال الالجئني واملهاجرين، إال أن هذا 
األمم  اإلنسان يف  مل مينع جملس حقوق 
املتحدة من أن يدق ناقوس اخلطر ويعرب 
اهلجمات  حللدة  ارتللفللاع  إزاء  عن خماوفه 
ومسلمي  اإلسلللالم  تستهدف  بللاتللت  اللليت 
هناك  املسلمني  معاناة  وحول  البلد،  هذا 
يف مدينة “إسلوف” جبنوب السويد حيث 
نفذه  هجوما  املدينة  هللذه  مسجد  شهد 
جمهولني، ما أدى إىل تدمري أجزاء كبرية 
املسجد:  إمام  موريتش  وقال مسري  منه، 
“شخص جمهول قام بكسر نافذة املسجد 
وألقى مادة تشبه الغاز وأضرم النار داخل 
الللقللاعللة”، وأضلللللاف: “لللقللد بقيت حللائللرا 
وتساءلت من بإمكانه أن يقوم بهذا الفعل، 
وهو السؤال الذي يطرحه مجيع املسلمون 

هنا”.

الـ اسالمفوبيا يف اوربا...
تطرف يهدد التعايش االنساني

الصراعات اإلقليمية وصناعة العنف
هناك قضية مشروعة تسعى إىل حتقيقها مجيع الدول يف العامل، تتمثل حبماية مصاحلها وجعلها 
مصانة من أي تهديد بغض النظر عن مصدره، هذه القضية أو هذا اهلدف اجلوهري للدول يبدو 
لنا مشروعا ومقبوال، ولكن ينبغي أن يرتبط هذا اهلدف بالوسائل والطرق اليت تستخدمها الدول 
من اجل ضمان مصاحلها، مبعنى هناك دول تنتهج طرقا وسبال ووسائل مشروعة ال تتسبب بأذى 
مشروعية محاية  تعتين جبانب  وال  تهتم  ال  أنها  إذ  ذلللك،  من  العكس  على  دول  وهناك  لآلخرين، 
مصاحلها،  لضمان  واحلتمية  النهائية  بالنتيجة  اهتمامها  بقدر  باآلخرين  األذى  وإحلاقها  املصاحل 

مبعنى أن هناك دوال تضع نصب عينيها محاية مصاحلها بالوسائل املشروعة وغري املشروعة!!.
ُترى هل يصح مثل هذا األسلوب يف سعي الدول لضمان مصاحلها، وهل حيق هلا أن تلحق األذى 

بالشعوب والدول من اجل حتقيق هدفها هذا؟.
املنطق يقول عكس ذلك، والتصرحيات الرمسية وسواها تقف بالضد من ذلك، ولكن ما حيدث على 
أرض السياسة، يؤكد مبا ال يقبل الشك أن هناك دوال معروفة تسعى إىل ضمان مصاحلها حتى لو 

مت ذلك على حساب اآلخرين،
من هذه الطرق غري املشروعة، إثارة الفنت واعتماد سياسة التأجيج الطائفي لقطف الثمار املتعلقة 
بضمان املصاحل للدول املثرية للفنت، حتى لو مت ذلك على حساب مصاحل وأمن واستقرار دول أو دولة 

إقليمية بعينها، وهذا ما حيدث يف العراق وسوريا على سبيل املثال، بل وما حيدث يف دول عديدة 
تنتمي جغرافيا إىل  منطقة الشرق األوسط، علما أن هذه السياسة ال تعتمد الوضوح، وال تظهر على 
السطح بصورة علنية إال ما ندر، مبعنى أن الدول اإلقليمية اليت تنتهج أسلوب إثارة الفنت والعنف 
والتأجيج الطائفي، غالبا ما تتخفى بأساليب خمادعة، وُتظِهر غري ما ُتبطن، وتقول غري ما تفعل، 
فتذهب إىل أهدافها على حساب أرواح قد تصل إىل مئات اآلالف، وقد يتم ذلك على حساب حاضر 

ومستقبل دول، كما حيدث اآلن مع دولة العراق!
لذلك البد من القيام بوضع خطوات إلطفاء التأجيج الطائفي وكما يلي:

- عدم اعتماد سياسة خلط األوراق.
- الدين أرقى من السياسة بكثري.. لذا فالسياسة تتبع الدين.

- اشعار الدول االقليمية اليت تنتهج هذا االسلوب بأنها مكشوفة هي واهدافها.
- حماولة اقناع حكومات الدول االقليمية بأن سبل التعاون أجدى من الصراع.

- هناك ارادة شعبية قد تكون ضعيفة او غري واعية لكنها تقوى مع الزمن.
- البد ان يكون هناك أسلوب دبلوماسي فعال ضد العنف.

- واخريا البد من اختاذ اخلطوات االجرائية السيادية املستقلة.

ما يدور يف ساحة التطرف العاملي اليوم، يشبه اىل حد بعيد )معارك الكر 
واالسلحة،  واخلطط  االساليب  اختالف  مع  الوغي،  ساحات  والفر( يف 
واألدهللى واألمللر، أن حاالت الصدام ال تقتصر على الشارع )األدنللي يف 
مستوى الوعي(، وامنا يشرتك قادة العامل او )قادة احلضارات( يف هذا 
الصراع او األصح )الصدام(، األمر الذي يعكس تصادما ال يقبل الشك 
بني احلضارات اليت ختتلف ثقافاتها واجتاهاتها الفكرية ونظرتها اىل 

)حرية التعبري(.
اليوم، ويف ساحة  التعبري( متثل يف عامل  )حرية  أن هذه اجلملة  ويبدو 
التطرف، الشماعة اليت يتم تعليق أخطاء القادة السياسيني عليها، وهم 
قادة العامل الذين أخذوا ينجّرون اىل سجاالت ومعارك كالمية خطرية، 
تعكس حالة من )صدام احلضارات( ال ميكن جتاهلها، أو حتى التنّصل 
املفكرون  مشهد حمتقن، رمسه  امللام  يبدو  كما  العامل  إن  عواقبها،  من 
سابقا، وحتدث عنه احملللون والكتاب، وأّلفوا عنه الكتب الكثرية، ولكن 
كان كل ذلك يف معرض االفكار او يف اجملال النظري فقط، أما ما حيدث 
يف ساحة التطرف العاملي اليوم، فإنه ميّثل جتسيدا لتلك االفكار، هذا 
اذا مل نتجاهل اجلذور العميقة للحروب الكالمية املتطرفة بني قادة العامل 

)اوردغان/ نتياهو/ كامرون.. وغريهم(.
واملثري للدهشة دخول رجال االديان يف اللعبة، كما هو احلال مع اآلراء 
املتضاربة لرجال الكنيسة، فمنهم من يرفض االساءة للمقدس الديين، 
ومنهم من يرى العكس ويعلن أن شتم االديللان حرية شخصية!!، جيري 
وما  الشارع  أما  دين(  رجال  )ساسة،  القيادية  العقول  على مستوى  هذا 
حيدث فيه من اعمال عنف بلغت درجة قصوى من اخلطورة، فهي متثل 
تضارب )االفعال وردودها(، وهذا يؤكد أن العامل يدخل اليوم يف خماض 
عسري، جيعله العنف والتطرف، أكثر ميال للتصادم من احلكمة واالحتواء.
وكل اخلطورة واملأساة تكمن يف ظاهرة انزالق العقول الكبرية )القادة(، 
اىل حالة الصدام، يف تعبري ال يقبل الشك عن احندار احلضارات اىل 
اللللرأي، وال غلواء،  )الللصللدام( بديال عن )احللللوار(، وال مبالغة يف هللذا 
واخرى  فرتة  بني  وتأجيجها  املسيئة(،  )الرسوم  أزمللة  تابعنا  اذا  خاصة 
وفق ارادات جمهولة، هلا حساباتها السياسية واالقتصادية وغريها، إذ 
مل جتد طريقا اقصر اىل اهدافها واجنداتها سوى )صدام احلضارات( 
بشدة  هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  ندد  وقد  حتاورها!.  من  بدال 
بأعمال العنف اليت رافقت التظاهرات املناهضة لصحيفة “شارلي إيبدو” 
يف العامل، وقال من “غري املقبول” حرق العلم الفرنسي، متعهدا بل”معاقبة” 
املتورطني يف ذلك. وحرق متظاهرون مناهضون لصحيفة “شارلي إيبدو” 
نواكشوط يف موريتانيا  العديد من عواصم دول مثل  الفرنسي يف  العلم 
وداكار بالسنغال احتجاجا على رسم النيب حممد الذي نشرته الصحيفة 

األربعاء املاضي.

شارلي ايبدو والنفق 
املظلم لصـُدام الحضارات
كمال عبيد
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الرمز

حيدر الجراح

اليت  البينة  هي  لالنسان،  الروحي  املللوت 
تقوم على افرتاض وجود عامل بال رموز، 
تعين  اليونانية،  من  مأخوذة  كلمة  الرمز 
بني  تقسم  او اخلشب  اخلللزف  قطعة من 
يدل  منهما قسم  واحللد  كل  بيد  شخصني 
صلته  طبيعة  ويثبت  احدهما  هوية  على 
بلللاآلخلللر.. وهلللللذان الللشللخللصللان ميللكللن ان 
يكونا ضيفني او حاّجني او دائنا ومدينا.. 
وبللاجلللمللع بلللني قللسللمللي الللقللطللعللة يللعللرتف 
الطرفان مبا بينهما من ضيافة او صداقة 
الللرمللز  تللعللريللف  يتضمن  لللذلللك  ديللللن..  او 

معنيي الفصل والوصل يف الوقت نفسه..
القدمية  اللليللونللان  يف  الللرمللوز  استعملت 
باعتبارها عالمات يتسنى لآلباء بواسطتها 
للبيع..  املللعللروضللني  ابنائهم  على  الللعللثللور 
معنى  اكللدت  للكلمة  االصلية  الصيغة  ان 
التوجه اىل االخر، وتكتسب كلمة )رمزي( 
ضمنيتني،  داللللتللني  االنللثللروبللولللوجلليللا  يف 
فهي تستخدم من جهة اوىل باملعنى العام 
الذي يشري اليه التمثل اجلماعي املقونن.. 
وهللكللذا عللمللد كلللللود ليفي سللللرتاوس اىل 
تعريف الثقافة بوصفها مجلة من االنساق 
الرمزية، تأتي اللغة يف الصف االول منها، 
االقتصادية،  والعالقات  الللزواج،  وقواعد 

والفن، والعلم والدين..
ميكن رصد مخس خصائص كربى تتصف 

بها الرموز وهي:
1 – التلبس بالوجود االنساني، اذ السبيل 
للكالم عن الرموز خارج احلياة االنسانية.. 
ولذا يستحيل غياب الرموز عن اية وضعية 
يعتقد  مثلما  الكون  يف  لالنسان  وجللوديللة 
ذللللك مللريسلليللا الللليلللاد.. فللالللرمللز هللو تلك 
اىل  ينتمي  مثال  املؤمن  اللليت جتعل  اللغة 
اجملموعة املتكلمة باللسان ذاته، مبعنى ان 
لكل مجاعة دينية نظامها وقيمها الرمزية 
بها تعّرف.. وحينما ينهار هذا النظام تفقد 

تلك اجلماعة هويتها الدينية..
2 – قد تكون العالقة يف الرمز بني الرامز 
واملرموز اليه، نازعة اىل شيء من الثبات.. 
من ذلك القبة يف املسجد او اخليمة لدى 
البدو الرحل ترمز دائما اىل السماء. ولكن 
الثبات املشار اليه بني مكوني الرمز ليس 
ثباتا مطلقا، مبعنى ان للرمز معنى بديهيا 
تضاف  ان  باالمكان  ولكن  عليه،  ومتفقا 
اىل ذلك املعنى االصلي معان اخرى.. ان 
بإمكان الرمز حينما يكتسب معنى جديدا 

ان يعيد صياغة الشعائر الدينية..
ومنطقه  اخلللاصللة  معقوليته  للرمز   –  3
املللملليللز لللله. فللرمللزيللة االللللللوان )يف قللانللون 
الطرق مثال( ليست حمايدة او اعتباطية 
بينما  اخلطر  اىل  يرمز  االمحللر  )اللللللون 
يرمز اللون االخضر اىل االمان واالباحة(. 

الشكل  بني  االنسجام  على  مثاال  وحسبنا 
الذي يظهر فيه الرمز واملعنى املستخلص 
الكنسية  التقاليد  يف  مللوجللود  مللاهللو  منه 
على  واخلمر  اخلبز  يقدم  املسيحية حني 
املسيح  عللن جسد  مللعللربان  رملللزان  انهما 

ودمه..
4 – خضوع الرموز ملبدأ التصنيف، فهي 

تتوزع على مراتب عديدة اهمها:
الرمز احلي والرمز امليت – توزع الرموز 
بني ان تكون كونية وبني اال تكون كذلك – 
الرمز البسيط والرمز الصميم.. فالرمز 
البسيط هللو الللرمللز املللللوات، املللا الللرمللز 
الللصللملليللم فللانلله يللتللوفللر علللللى ثللالثللة ابللعللاد 

حسب بول ريكور فهو يف الوقت نفسه: 
كوني: النه يتجلى يف العامل املرئي احمليط 

بنا..
وحلمي: اي انه ينتمي اىل عامل االحالم، 
اذ الرمز متجذر يف الذكريات واحلركات 
اليت تظهر يف احالمنا معربة عن سريتنا 

احلميمة تعبريا واضحا.
وشاعري النه يتوسل اليه بواسطة اللغة..

ان  مبعنى  للللللتللأويللل،  الللرمللوز  قابلية   –  5
الللرمللز المللعللنللى للله ملللامل خيللضللع لعملية 
تللأويللللليللة حللسللب مللعللايللري دقلليللقللة ختتلف 
بللاخللتللالف مللنللطلللللقللات امللللؤوللللني الللفللكللريللة 

واملنهجية..

متخيل
يدرك املتخيل غالبا بوصفه نقيضا للواقعي، فهو يتناقض ويتقاطع معه.. ومسرح هذا التقاطع والتناقض 
الواعية  وغللري  الواعية  األفكار  تشمل  وهللي  النفس،  معنى  تتضمن  والللذات  االخللر،  مقابل  الللذات  هو 

والعواطف اليت تشكل معنى من حنن وكل املشاعر اليت جلبت إىل مواضع خمتلفة من خالل الثقافة.
فتاريخ  األصلّية«؛  »الّنماذج  االستنجاد مبفهوم  ُبَوا  لوسيان  يقرتح  للمتخيَّل«  تاريخ  أجل  »من  كتابه  يف 
املتخّيل هو تاريخ الُبنى األصلّية. وقد حّدد مثاني ُبنى أصلّية قادرة على تغطية ما هو مهّم يف متخّيل 

منغرس يف املسار الّتطّورّي للّتاريخ.
1. الوعي حبقيقة متعالية: ميّثل االعتقاد يف حقيقة غري مرئّية ومتعالية بنية أصلّية يف الفكر اإلنسانّي؛ 
فاإلنسان حيتاج إىل اإلميان حبقيقة ّما مهما تكن هذه احلقيقة متعالية. والغاية من ذلك إعطاء معنى 
للعامل وللوضع اإلنسانّي. 2. القرين: املوت واآلخرة: إّن هذه البنية األصلّية تعكس تصّورًا خمصوصًا 
للكائن البشرّي؛ فاجلسد املاّدّي لإلنسان يقرتن بقرين هو الّنفس أو الّروح... ومهما يكن من أمر، فإّن 
اجلسد املاّدّي يردف جبانب الماّدّي، بل إّن هذا العنصر الاّلماّدّي، ذات أو نفس أو روح ُيواصل وجوده، 

وإن ُفِصَل عن اجلسد.
3. الغريّية: إّن الغريّية بنية أصلّية يف الفكر اإلنسانّي، فهي تتجّلى بدءًا باالختالف البسيط إىل الغريّية 
أم  دينّية  أم  جنسّية  أم  عرقّية  أكانت  سواء  االختالفات،  من  إىل مجلة  تستند  فالغريّية  الّراديكالّية؛ 

سياسّية. فعرب منطق الغريّية يرسم اإلنسان صورة لآلخر املختلف عنه.
4. الوحدة: تسعى هذه البنية األصلّية إىل إخضاع العامل إىل مبدإ موّحٍد لتحقيق االنسجام وإعطاء 

معًنى للوجود.
5. حتيني األصول: يتعّرف اإلنسان ذاَته عرب أساطريه الّتأسيسّية. فلألصول قيمة رمزّية كربى لدى 
اإلنسان؛ فهي اليت تلقي اجلسور بني املاضي واحلاضر، وهي من مّثة آلّية تفسريّية من جهة، ووسيلة 

بها حتافظ اجملموعة على خصوصّيتها الّذاتّية من جهة أخرى.
6. استكناه املستقبل: لإلنسان توق الستكناه الّزمن املستقبل. ولعّل ذلك قد جتّلى يف خمتلف األنشطة 

الّرمزّية والّسحرّية اليت سعى من خالها اإلنسان إىل كشف ما سيحصل يف قادم األّيام.
ثابتة يف الفكر اإلنسانّي، ويتجّلى يف موقفني أساسّيني، فيكون  بنية أصلّية  يعّد اهلروب  7. اهلروب: 
اهلروب، إّما حنو املاضي بتمجيد زمن ذهيّب عاشه األسالف، وإّما حنو زمن املستقبل بفضل الّطوباوّيات 

أو احللم مبجتمع راٍق ومتطّور َيِعُد بالفردوس املفقود.
القائم على  اإلنسانّي  الفكر  آلّيات اشتغال  آلّية من  البنية  تؤّكد هذه  تكامل( األضللداد:  )أو  8. صراع 
الّظلمة واخلري نقيض الّشّر،  الّليل، واألسود نقيض األبيض، والّنور نقيض  الّثنائّيات؛ فالّنهار نقيض 

وتتجّسد هذه الّنظرة املانوّية يف األديان والفلسفات على حّد سواء.

احدى  تلك  السلطة،  على  تتنافس  احللزاب  بللدون  سليمة  سياسية  حياة  ال 
حقائق الواقع السياسي للكثري من بلدان العامل، وهي ايضا كونها حقيقة 
السياسيون  الللفللاعلللللون  يسعى  السياسية،  الللعلللللوم  مباحث  يف  افللرتاضلليللة 

لتجسيدها على ارض الواقع يف البلدان الدميقراطية.
ولوعيه بأهمية االحزاب السياسية ودورها يف حياة اجملتمع، فقد كتب االمام 
حممد احلسيين الشريازي )قدس سره( عن هذا املوضوع يف اكثر من كتاب 
من كتبه يف كتابه )الشورى يف االسالم( يتحدث عن هذا املوضوع بتعريف 
هلم  الذين  الناس  من  أو جمموعة  فريقًا  تعين:  عربية  )كلمة  انلله  احلللزب 
تفكرٌي واحد وهدف واحٌد(. ثم يعمد اىل تعريف احلزب السياسي بقوله: 
)احلزب السياسي هو عبارة عن الشرحية لطبقة اجتماعية تكافح نظامًا 
وتطبيق  السلطة  واستالم  تراها  ما  املصلحة حسب  تأمني  أجل  ملن  معينًا 
احلللزب(.  هللذا  ميثلها  اللليت  اخلاصلة  الطبقة  وزعللامللة  العقائدي  مسلكها 
)ُتقسم  انها  الراحل  االمام  يرى  السياسية  تقسيمه لألحزاب  ويف معرض 
ينسى  وال  داخلها(.  واآلخللر  الربملانات  خارج  ينشط  أحدهما  إىل صنفني 
ان يقارن بني هذين الصنفني من حيث مشروعيتهما )فاألحزاب الناشطة 
خارج الربملانات هلا متركٌز ومتاسٌك اكثر من تلك األحزاب الليت تعمل داخل 
الربملانات، نظرًا ألن تكامل مثل هلذه األحزاب يبدأ ملن األعللى(. ويعتقد 
تزال  وال  كانت  األفللراد  من  املشرتكة جلمٍع  )املصلحة  ان  الراحل،  االمللام 
تشكل عامل تكتٍل وجتمٍع بني هؤالء األفراد، ولكن وجود مصلحٍة مشرتكٍة 
بني عدٍد أو فئة من األشخاص ال يكفي ألن يشمَل املصلحة العامة أيضًا(. 

ويعمد االمام الراحل اىل تقسيم االحزاب تبعا لتوجهاتها وبراجمها اىل:
من جمموعات  وتتألف  املتشددة(:  التقدمية  )أو  الراديكالية  األحللزاب   -1
التقدمية  األحللزاب   -2 التغيري  إىل  ترمي  وساخطة  ُمعارضة  اجتماعية 
املعتدلة )أو األحللرار(: وتتألف من جمموعات اجتماعية ال ُتبدي امتعاضًا 
وُسخطًا جتاه الظروف السائدة داخل اجملتمع، لكنها يف الوقت نفسه على 

استعداد ألي تغيري يف الوضع بصورة هادئة.
3- احملافظون، هم جمموعات تبدي ارتياحًا حيال الوضع الراهن وال ترغب 
احلالة  حتسني  إىل  يسعون  أنهم  يزعمون  أنهم  من  بالرغم  تغيري  أي  يف 

السائدة فلي اجملتمع.
4- الرجعيون، هم جمموعة من الناس الذين يبدون رضاءهم حيال الوضع 

الراهن داخل اجملتمع وال يرضون ألي حتسني أو تغيري يف هذا الوضع.
وهذه التقسيمات يراها االمام الراحل غري ثابتة بالنسبة الختيارات الناس 
تبعا ألعمارهم، )اذ إن الناس يف سين عمرهم املختلفة ُيغريون أساليبهم، 
ففي سين الشباب مييلون إىل االجتاه التقدمي املتشدد، وكلما تقدموا يف 
إىل  الشيخوخة  سين  يف  املطاُف  بهم  يصل  حتى  اجتاَههم  غللريوا  الُعمر 
االجتاه الرجعي، ونادرًا ما َحَصل أن غرَي فرٌد اجتاَهه إىل االجتاه املناِهض 

فجأًة(.

االحزاب
من قاموس االمام الشريازي

مفاهيم
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جللللاء ملللن اجلللللزائللللر سلللاعللليلللًا إىل حلليللاة 
أفلللضلللل، مللتللوقللعللًا اهلللللللروب ملللن الللفللقللر، 
والقمع، واليأس. ويف باريس وجد وظيفة 
ال حتللتللاج إىل مللهللارات عللاللليللة، ثللم صار 
مواطنني  وباعتبارهم  وأحللفللاد.  أبللنللاء  للله 
التعليم  يف  احلللللق  هللللم  كللللان  فللرنللسلليللني، 
والللرعللايللة الللصللحلليللة. ولللكللنللهللم نللشللأوا يف 
بالسكان  املكتظة  الفقرية  األقليات  أحياء 
والللليت تللطللوق امللللدن الللكللربى يف فرنسا، 
وكانوا حماطني بأسر مثل أسرهم تعيش 
حرفيًا على هامش اجملتمع. ومع عجزهم 
الفرص  كانت  كامل،  بشكل  االندماج  عن 
اقتصادي  تقدم  أي  لتحقيق  هلم  املتاحة 

قليلة. وهكذا، تبدد حلم الفردوس.
الللواقللع أن هلللذه الللقللصللة تللكللررت ماليني 
الغربية، حيث  أوروبللللا  بلللللدان  امللللرات يف 
انللتللهللت احللللللال بللاملللهللاجللريللن وأسلللرهلللم 
أسللللوأ  ويف  واالسللللتللللبللللعللللاد.  اللللفلللقلللر  إىل 
الللسلليللنللاريللوهللات، جتللنللدهللم اجلللمللاعللات 
تقدم  وكأنها  األمللر  يبدو  اللليت  املتطرفة 
هلم ما كانوا يفتقدونه: الشعور باالنتماء، 

واهلوية، والغرض.
الفرنسية  اجمللة  على  اهلجوم  أعقاب  يف 
الساخرة شارلي إبدو يف باريس وإحباط 
هجوم آخر يف بلجيكا، ينبغي ألوروبللا أن 
ويتعني  نفسها.  على  فاحصة  نظرة  تلقي 
عليها أن تدرك أن اجليلني الثاني والثالث 

من املهاجرين ُعرضة إلغراءات املنظمات 
مل  األوروبية  املواطنة  ألن  اآلن،  اإلرهابية 
واقتصادي  اجتماعي  اندماج  إىل  ترتجم 
الللتللفللاوت  فلللجلللوة  أن  شلللك  وال  حللقلليللقللي. 
بِفعل  تفاقمت  واللليت  لل  االتساع  املتزايدة 
سنوات األزمة لل جتعل املشكلة أشد سوءا.

كما  األملللللل،  إىل  حيللتللاجللون  اللللنلللاس  إن 
حيتاجون إىل اإلميان برؤية، مبشروع َيِعد 
وذات  وجملتمعاتهم.  هلم  أفضل  مبستقبل 
يوم كانت بلدان أوروبا تعرض عليهم ذلك 
الشعور باألمل. ولكن األزمة، واالستجابة 
الللرمسلليللة هلللا، وضللعللت اإلحللبللاط وخيبة 

الرجاء يف حمل األمل.
للشعبويني  أرضللًا خصبة  هللذا  َخَلق  وقللد 
املعادين لألجانب واإلرهابيني اإلسالميني 
على حد سواء. فتشري التقديرات إىل أن 
انضموا  فرنسي  مواطن   1200 من  أكثر 
فضاًل  سوريا،  يف  اجلهادية  القضية  إىل 
من  و550  املتحدة،  اململكة  من   600 عن 

أملانيا، و400 من بلجيكا. 
هذه  مثل  أن  هو  جوهرية  األكثر  واألمللر 
احللللللللول تللتللطلللللب هللجللر ذلللللك االنللفللصللام 
الللزائللف بللني احلللريللة واألملللن. فللإذا كانت 
احلقوق  على  األمللنلليللة  للمخاوف  الللَغللَلللبللة 
واحلريات األساسية، فإن التعصب يسجل 
بهذا انتصارًا واضحا؛ وسوف حيدث نفس 
مثل اخلوف  تعبريات  تزايدت  إذا  الشيء 

من اإلسالم وكراهية األجانب.
فهو  نظام عقيدي؛  ليس جمرد  الدين  إن 
أيضًا مؤسسة، ولغة، بل إنه طرف فاعل 
يف سوق من نوع ما، يتنافس على األتباع 
اإلرهابية  اجلماعات  وحتللاول  واألنللصللار. 
املللتللطللرفللة تللرسلليللخ نللسللخللة مللشللوهللة من 
املؤسسة  باعتبارها  “احلقيقي”  اإلسللالم 
بالسوق  للفوز  لغتهم  فيفرضون  الوحيدة، 

اإلسالمية بالكامل.
ذلللك شأن  اجلللهللاد، شأنها يف  فللكللرة  إن 
أي برنامج سياسي اختزالي آخر، قادرة 
من  واسعة  متنوعة  جمموعة  إغللواء  على 
واحللدة  مسة  يف  يشرتكون  الذين  الناس، 
دائمة تقريبا، وهي شعورهم باإلحباط أو 

االفتقار إىل الغرض.
أن الصراع  أن يدرك  الغرب  ويتعني على 
يف الللعللامل الللعللربللي، كللمللا أظللهللرت حالة 
أفللغللانللسللتللان واللللعلللراق، مللن غللري املمكن 
العسكري  الللتللدخللل  خلللالل  مللن  للللّل  حُيَ أن 
الستعادة  الللوحلليللدة  فالطريقة  األجللنلليب. 
النظام وحتفيز التقدم يف املنطقة تتلخص 
يف متكني املسلمني املعتدلني، حتى يصبح 
بوسعهم حتقيق النصر على قوى التطرف 
والعنف. ويتلخص دور الغرب يف التعرف 
علللللى هللللؤالء املللعللتللدلللني ومللنللحللهللم الللقللبللول 
والدعم. وينبغي هلذا الدرس أن يطبق يف 

اخلارج والداخل.

جيل جهادي يف أوروبا

أربع خطوات تنقل فرق العمل من الفشل إىل النجاح
إن اخلسارة يف جمال األعمال والتجارة، وبقدر أضرارها، تعد فرصة ساحنة أليضا للمراجعة. فإذا 
كان فريق عملك مكونًا من شخص واحد آخر، أو من عدد هائل من العاملني املنتشرين يف أرجاء 
العامل، فإن اخلسارة تعين أنه قد حان الوقت لكي تتوىل إعادة تصميم بنية عملك، وكذلك إعادة 

حتديد وجهة ذلك العمل.
وتقول جوليان بريكينشو، أستاذة االسرتاتيجية واألعمال التجارية يف لندن: “من طبيعة البشر يف 
أنه فيما  بيد  األزمللة.  تنتهي  وننتظر حتى  يقولوا ألنفسهم: جنمع شتاتنا  أن  والركود  النكسة  حالة 

ينشغل اآلخرون بالرتاجع يف مواجهة األزمة، ميكنك أن تندفع أنت بعملك يف اجتاه جديد.”
البداية تكون بدراسة ما أدى بك إىل تلك احلالة حتى ال تتكرر التجربة، على حد قول بريكينشو. أما 
اخلطوة التالية فتتمثل يف رسم خطة لتجاوز تلك املنطقة الوعرة. وبعد ذلك تبدأ مرحلة اإلنفراج 

بوقوفك على السبل اليت تتيح لك إعادة إبتكار نهج جديد يف إجناز مهام العمل.
فالعاملون السعداء يعملون بهمة أكرب، ويسعون جاهدين لتحقيق املزيد من األهداف وفقًا ملا توصلت 

إليه أحدث الدراسات والتقنيات. 
عليك أواًل أن تتجنب الفكرة اليت تقول إن ذلك له عالقة باملال الذي حيصل عليه العاملون، ألن 
السعادة نادرًا ما تقاس باألجور واملرتبات وحدها، لكنها يف معظم احلاالت ترتبط بنيل العاملني 

االعرتاف بالكفاءة، واإلقرار بالنجاحات، والشعور باالنتماء إىل مجاعة أكرب ذات هدف مشرتك.
مع موظفيك. فذلك سوف  تأسيس صلة شخصية  تشرع يف  أن  ناجح،  كمدير  فإن عليك،  وهكذا 

يساعدك بدوره يف فهم ما يعود عليهم بالشعور بالسعادة.
ومن األفضل التحقق من معرفة أفراد الفريق بأنك تدعم أهدافهم، ثم يكون عليك توفري املشورة 

احلكيمة من طرفك أو من طرف آخرين.
وعند تأسيسك ملكان العمل السعيد هذا، ولفريق العمل املتميز، فإن النجاح عادًة ما يتحقق. لكن 
عليك أن تتوخي احلذر، فالتماسيح وأمساك القرش ترتبص بك: ذلك أن املنافسني يتطلعون دائمًا 

الختطاف أكثر موظفيك مهارة وجناحًا.
وحلسن احلظ، مل يعد فن اإلبقاء على املوظفني األكفاء من األسرار. فاملسألة تتعلق باألساسيات: 
مثل معاملتهم باحرتام وكرامة، والتيقن من أن مكان العمل يقدرهم ويثمن جهودهم، وذلك وفقًا ملا 

يقوله كريس إبراهام، أستاذ اإلدارة يف كلية “إس بي. جني” سكول يف دبي.
فبعضهم ال يتوق إىل أكثر من إدراك أنهم جزء مهم من صورة أكرب، وأن جهودهم ال تزال تعين 
حتقيق جناحات للشركة. وآخرون منهم قد ينشدون إعادة رسم أدوارهم وهم يركزون جهودهم على 

العمل الذي جيدونه أكثر متعة.

دافللوس،  يف  العاملي  االقتصادي  للمنتدى  األخللري  السنوي  االجتماع  يف 
املؤسسة  مستقبل  ملناقشة  الللدفللاع  قلللادة  مللن  مؤلفة  جلنة  يف  شللاركللت 
من  نللوع  أي  األهمية:  بالغة  تناولناها  اللليت  القضية  وكانت  العسكرية. 

احلروب ينبغي للمؤسسات العسكرية أن تستعد اليوم خلوضها؟
كللان اجللليللل األول مللن احللللروب احلللديللثللة يتألف مللن مللعللارك ختوضها 
التشكيالت  استخدام  مع  اجلند  من  بقوات حاشدة  باالستعانة  اجليوش 
ذروتلله يف  بلغ  الللذي  الثاني،  اجليل  وكللان  النابليونية.  والعمودية  اخلطية 
احلرب العاملية األوىل، مدفوعًا بقوة النريان الكثيفة، وهو ما عربت عنه 
مقولة صيغت يف معركة فردان يف عام 1916، “املدفعية تقهر، واملشاة 
حيتلون”. أما اجليل الثالث لل الذي صقلته أملانيا من خالل طريقة “احلرب 
اخلاطفة” اليت وظفتها يف احلرب العاملية الثانية لل فقد أكَّد على املناورة 
قبل القوة، مع استخدام اجليوش ألساليب التسلل والتغلغل لاللتفاف حول 

العدو وإسقاط قوته من املؤخرة، بداًل من مهامجته وجهًا لوجه.
ويدفع اجليل الرابع من احلروب هذا النهج الالمركزي خطوة أخرى إىل 
األمام، مع غياب أي جبهات ميكن حتديدها على اإلطالق. بل تركز بداًل 
من ذلك على جمتمع العدو، فتمد ذراعها إىل عمق أراضيه لتدمري اإلرادة 
السياسية. بل وقد نضيف جيل خامس، حيث تعمل التكنولوجيات، مثل 
الطائرات بدون طيار واهلجمات اإللكرتونية العدائية، على متكني اجلنود 

من البقاء على بعد قارات عن أهدافهم املدنية.
وتستغل مثل هذه املنظمات يف كثري من األحيان الدول اليت تفتقر إىل 
فّعال، فتطلق خليطًا من  أراضيها بشكل  إدارة  القدرة على  أو  الشرعية 
العمليات السياسية واملسلحة اليت متنحها مبرور الوقت سيطرة قسرية 
اليت  اإلرهابية،  اجلماعات  حتاول  جانبها،  ومن  احملليني.  السكان  على 
أدركت أنها ال تستطيع إحلاق اهلزمية جبيش تقليدي يف حرب مباشرة، 
استخدام قوة احلكومات ضدها. ففي أعمال عنف مسرحية، أثار أسامة 
دفعها إىل  الذي  واستفزها إىل احلد  املتحدة  الواليات  بن الدن غضب 
تدمري مصداقيتها،  أدى إىل  الذي  النحو  على  أفعاهلا  ردود  املبالغة يف 
استنزف  املللطللاف  نهاية  ويف  اإلسللالمللي،  الللعللامل  يف  حلفائها  وإضللعللاف 

مؤسستها العسكرية لل وجمتمعها بشكل ما.
بني  فيخلط  اسرتاتيجية مماثلة،  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  يوظف  واآلن 
اإلعللالم  وسائل  على  املهيجة  واحلللمللالت  الشرسة  العسكرية  العمليات 
إعللدام  لعمليات  الفيديو  ومقاطع  الللصللور  تتخللها  واللليت  االجتماعية، 

وحشية، مبا يف ذلك قطع رأس مواطنني أمريكيني وغربيني آخرين. 
إن تطور احلروب على هذا النحو الذي ال ميكن التنبؤ به يفرض حتديًا 
خطريًا على املخططني الدفاعيني. وبالنسبة لبعض الدول الضعيفة، توفر 
من  املتحدة  الواليات  على  ويتعني  واضحة.  أهدافًا  الداخلية  التهديدات 
جانبها أن تعمل على إجياد التوازن بني الدعم املستمر لقواتها العسكرية 
التقليدية اليت تظل تشكل رادعللًا مهمًا يف آسيا وأروبللا، واالستثمار يف 
يف  الصراعات  إليها  حتتاج  اللليت  البديلة  الللقللدرات  من  واسعة  حافظة 

الشرق األوسط.

مستقبل القوة

خافيري سوالنا

إريك بارتون

جوزيف ناي
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أندريس فيالسكو األهلية الديمقراطية للمدارس االنتقائية

األمريكي  الللنللواب  رئيس جملس  ميللارس 
جلللون بلليللنللر وهلللو مجلللهلللوري ملللن أوهللايللو 
بنيامني  اإلسللرائلليلللللي  الللللللوزراء  ورئللليلللس 
ينطوي  يفعالنه  ما  لعبة خطرة..  نتنياهو 
مثرية  قضية  إسرائيل  جعل  خطر  على 

النقسام عميق على املستوى احلزبي.
من  للنيل  ونتنياهو  بينر  جهود  تتضافر 

مكانة الرئيس باراك أوباما.
وبللتللوجلليلله اللللدعلللوة إىل نللتللنلليللاهللو إللللقللاء 
خطاب أمام الكوجنرس دون التشاور مع 
البيت األبيض ينتقم بينر من الرئيس ألنه 
أصدر يف اآلونة األخرية قرارات تنفيذية 
-مللتللجللاوزا الللكللوجنللرس- بللشللأن اهلجرة 

وقضايا أخرى.
يف  نفسه  نتنياهو  يضع  الللدعللوة  وبقبول 
اجلمهوريون  ألوبللامللا.  املللنللاوىء  املعسكر 
من  غاضبون  والدميقراطيون  مبتهجون 

إظهار عدم االحرتام للرئيس.
السياسية  احللليللاة  يف  تقريبا  شللليء  كللل 
الدميقراطيون  حزبيا.  صللار  األمريكية 
االتفاق  باستطاعتهم  ليس  واجلمهوريون 
على مسائل الضرائب أو التعليم أو ما إذا 
كان النشاط السياسي هو السبب يف تغري 

املناخ أو كيف يسري االقتصاد.
دأبت إسرائيل على أن تكون نسبيا مسألة 
غري حزبية. األمريكيون مل يظهروا يف أي 
وقت قدرا كبريا من التعاطف مع القضية 

احلال.  يزالون على هذا  وال  الفلسطينية 
وخالل حرب غزة يف الصيف عرب 14 يف 
املئة فقط من األمريكيني عن تعاطف مع 
الفلسطينيني وفقا الستطالع رأي أجراه 

مركز بيو لألحباث.
وعرب 51 يف املئة وهي بالكاد أغلبية عن 
التعاطف مع إسرائيل. وقال ثلث من أدلوا 
بآرائهم إنهم يتعاطفون مع اجلانبني أو ال 

يتعاطفون مع أي جانب أو ال رأي هلم.
ويزيد التعاطف الشعيب مع إسرائيل منذ 
2002 طبقا الستطالع رأي أجراه معهد 
اىل  كبري  بشكل  ذلك  يرجع  لكن  جالوب 
الشعور املوالي إلسرائيل بني اجلمهوريني. 
قلللبلللل علللللام وصلللللل تلللأيللليلللد اجلللمللهللوريللني 
التأييد  أمللا  املللئللة  إلسللرائلليللل إىل 81 يف 
بشكل  أقل  الدميقراطيني  بني  إلسرائيل 
كبري )58 يف املئة( وكان بني املستقلني 56 

يف املئة.
مللوالللني إلسرائيل  وأصللبللح اجلللمللهللوريللون 
بشكل موحد يف حني انقسم الدميقراطيون. 
يشمل  ال  الدميقراطيني  بللني  واالنللقللسللام 
يؤيد  آخر  مقابل  مواليا إلسرائيل  فريقا 
عدد  سللوى  يتعاطف  وال  الفلسطينيني. 
الفلسطينيني  قليل من الدميقراطيني مع 
الللللرأي(.  املللئللة يف اسللتللطللالعللات  )17 يف 
االحتالل  االنقسام حول سياسات  ويدور 
اإلسرائيلي اليت يعتقد املنتقدون هلا انها 

تنتهك حقوق االنسان.
وحيلللللاول زعلللملللاء احلللللزب الللدميللقللراطللي 
اخللفللاء ذللللك االنللقللسللام. وفللعلللللوا ذللللك يف 
القومي الدميقراطي عام 2012.  املؤمتر 
وعندما وافق املندوبون على تعديل إلعادة 
“اللللقلللدس هللي عاصمة  إن  تللقللول  عللبللارة 
إلسللرائلليللل وسللتللظللل كللذلللك” كلللان الللدعللم 
الثلثني  أقل بوضوح من نسبة  املؤمتر  يف 
املللطلللللوبللة. وبللعللد بللعللض امللللشلللاورات دعللا 
الرئيس إىل تصويت ثان. وجاءت النتيجة 
بوضوح  الرئيس  أعلن  فقد  لللذا  مماثلة. 

املوافقة على التعديل.
وظللللل اللللكلللوجنلللرس هلللو امللللكلللان الللوحلليللد 
يف الللسلليللاسللات األمللريللكلليللة احملللصللن من 
االنللقللسللام املللتللنللامللي بللني احلللزبللني فيما 
الدميقراطيون  وكلللان  بللإسللرائلليللل.  يتعلق 
بشدة  املؤيدين  من  دائما  الكوجنرس  يف 
إلسللرائلليللل مللثللل زمللالئللهللم اجلللمللهللوريللني. 
الكوجنرس  يف  إسرائيل  انتقاد  واقتصر 
وأقصى  اليسار  اقصى  أطللراف من  على 

اليمني.
الللدميللقللراطلليللون  يشعر  ان  املللرجللح  وملللن 
العاديون باالستياء بسبب اهانة رئيسهم. 
وسيتمثل اخلطر يف ان الدعم إلسرائيل 
بلللني الللدميللقللراطلليللني سلليللتللأثللر وسلليللنللهللار 
الللتللوافللق احلللزبللي املللؤيللد إلسللرائلليللل يف 

الواليات املتحدة.

لعبة إسرائيل الخطرة يف 
دهاليز السلطة يف واشنطن

ُترى من أين تأتي النخب يف أمريكا الالتينية؟ إذا كان لنا أن نسرتشد بالقصص الواقعية السحرية اليت 
حظيت بشعبية كبرية يف الواليات املتحدة وأوروبا، فإن النخب احلالية تنتمي إىل واحدة من 14 عائلة 
)أجل، هذا هو الرقم دائما( اليت امتلكت منذ عهد االستعمار كل األراضي الصاحلة للزراعة لل فضاًل عن 

كل شيء آخر.
ولكن الواقع أكثر تعقيدًا من اخليال. ففي أغلب بلدان أمريكا الالتينية، تعلمت األسر احلاكمة التقليدية 
منذ فرتة طويلة كيف تتقاسم مكانها على الطاولة مع أنواع خمتلفة من النخب: من أبناء املناطق احلضرية، 
ولكن يف شيلي، رمبا  املنطقة.  العامة يف  واجلامعات  املللدارس  أفضل  واملتعلمني من خرجيي  واملهنيني، 

توشك هذه احلال أن تتغري.
وأنها  لل خاصة  فخورة  باشيليت  مثل  تقدمية  زعيمة  قد جتعل  امللللدارس  هللذه  مثل  أن  املللرء  يتوقع  وقللد 
ذاتها درست فيها. غري أنها اقرتحت خطة، وافق عليها الكوجنرس الشيلي مؤخرا، من شأنها أن تقلب 
العالية  العامة  املللدارس  من  عن عشرين  يقل  ال  وما  الوطين  للمعهد  وتسمح  عقب،  على  رأسللًا  النظام 
التنافسية األخرى يف خمتلف مدن شيلي باختيار 30% فقط من طالبها عرب اختبارات القبول، على أن يتم 
اختيار البقية عن طريق القرعة. وبطبيعة احلال، يشعر طالب ومعلمو وخرجيو هذه املدارس املتضررون 

باالستياء الشديد.

فما الذي قد يدفع أي شخص إىل إضعاف املدارس العامة باسم املساواة؟ الواقع أن مؤيدي هذا اإلصالح 
يسوقون حجتني لل وكل منهما غري مقنعة.

تقول احلجة األوىل إن إجنازات هذه املدارس تبدو أعظم من حقيقتها. فمن خالل اختيار أقوى الطالب 
فقط، كما يزعم املنتقدون، تضمن هذه املدارس نتائج قوية، من دون االضطرار إىل إضافة الكثري من 
القيمة. وهو منط منوذجي من املشاكل “الداخلية املنشأ”: فهل يتفوق الطالب بسبب نوعية املدرسة أم أن 

املدرسة حتقق النتائج القوية بسبب نوعية الطالب؟
والواقع أن املنتقدين، الذين ساعدوا يف صياغة اإلصالح املقرتح يدركون هذه احلقيقة. وهم يزعمون أن 
ميزة األداء هي بالضبط السبب وراء ضرورة فتح أبواب مثل هذه املدارس للجميع، وبدون اختبارات قبول.

ولكن يف العديد من األماكن، كانت التجربة قصرية األجل. فقد استأنفت مؤسسات مثل جامعة شيلي 
وجامعة ساو باولو يف الربازيل عملية القبول العالية التنافسية.

إن هيمنة مثل هذه املؤسسات احملاِفظة النخبوية هي على وجه التحديد السبب الذي يضفي أهمية كربى 
على املدارس مثل املعهد الوطين. ولكن مبجرد أن يدخل إصالح باشيليت األخري حيز النفاذ فإن خرجيي 
هذه املدارس قد ال يصبح بوسعهم أن حيافظوا على ترتيبهم املتفوق. وعندما تعاني مدارس النخبة العامة 

هذه فإن الدميقراطية يف شيلي سوف تعاني أيضا.

بعد بضع سنوات من انتهاء احلرب العاملية الثانية، عندما مت التصديق على 
معاهدة مشال األطلسي وترسخت عالقتنا مع أوروبا، قال الرئيس األمريكي 
هاري ترومان ببساطة: “كلما متكنت دول اجملتمع األطلسي من العمل معًا 

بشكل أوثق من أجل السالم، كان ذلك أفضل لكل الناس يف كل مكان”.
املشهد  روسيا  عرضت  حيث  أوكرانيا،  هو  األول  االختبار  أن  الواضح  من 
األمين يف شرق ووسط أوروبا للخطر، أواًل من خالل احتالهلا غري املشروع 
لشبه جزيرة القرم واآلن عرب جهودها العلنية والوقحة لزعزعة االستقرار 

يف شرق أوكرانيا.
وقد أعادني هذا التحدي مؤخرًا إىل كييف للقاء الرئيس برتو بورشينكو، 
الوزراء أرسيين ياتسينيوك، ووزير اخلارجية بافلوف كليمكني، يف  ورئيس 
فرانسوا  الفرنسي  والرئيس  أجنيال مريكل  األملانية  املستشارة  قامت  حني 
هوالند بزيارة كييف ثم موسكو يف إطار املساعي الرامية إىل تفعيل خطة 
لن  العسكرية  القوة  أن  نتفق مجيعًا على  املوقف هناك. وحنن  ملنع تصعيد 

تنهي هذا التحدي لل بل إن الدبلوماسية هي وحدها الكفيلة بإنهائه.
رفع  سللوى  بال خيار  العامل  كلما أصبح  املوقف،  هللذا  أمللد  طللال  كلما  ولكن 
املتحدة  الللواليللات  تقف  وسللوف  ووكللالؤهللا.  روسيا  تتكبدها  اللليت  التكاليف 
وفرنسا وأملانيا وحلفاؤنا وشركاؤنا صفًا واحدًا يف دعم أوكرانيا ويف الدفاع 
عن املبدأ األساسي املتمثل يف عدم جواز تغيري احلدود الدولية بالقوة، سواء 
يف أوروبا أو أي مكان آخر. وال يوجد انقسام بيننا على اإلطالق بشأن هذه 

القناعة األساسية.
أن  والواقع  العنيف.  التطرف  صعود  يف  الثاني  الرئيسي  االختبار  يتلخص 
مقطع الفيديو اجلديد الذي نشره تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام 
احنطاطًا  األسللري ميثل  األردنللي  بالطيار  الوحشية  التضحية  يظهر  والللذي 
جديدًا إىل مستوى غري مسبوق من اخلسة والوضاعة. ويف األسبوع املاضي 
بالفعل: وهو أن هذه  به  املتحدة خربًا كان كثريون قد علموا  أذاعللت األمم 
وتستخدم  أحياء،  وتدفنهم  األطللفللال،  تصلب  البغيضة  الشريرة  اجلماعة 

الشباب املعوقني ذهنيًا كمفجرين انتحاريني.
إن العامل ال يستطيع أن يضعف، ولن يضعف، يف مواجهة هذا التطرف أينما 
كان، سواء يف منطقة الساحل، أو نيجرييا، أو العراق، أو سوريا. واليوم بلغ 
عدد أعضاء التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة اإلسالمية أكثر من 
ستني عضوًا نشطا. ومنذ شهر سبتمرب/أيلول، استعدنا 700 كيلومرت مربع 
النفط  منشآت  من  مائتني  استخدام  من  اجلماعة  حرمنا  كما  األرض.  من 
والغاز لل والعائدات اليت تدرها. كما جنحنا يف تعطيل هيكل التنظيم القيادي، 
وتقويض آلته الدعائية، وقتل نصف قياداته العليا، وتقليص متويله، وتدير 

شبكات إمداده، وتشتيت أفراده.
اليوم تفرض علينا اإلعداد  واآلن حان دورنا. إن االختبارات اليت نواجهها 
والتخطيط، والتوحد، والدفاع عن مستقبلنا اجلمعي ضد بارانويا اإلرهابيني 
يف  املتمثلة  العاملية  للقيم  ينتمي  املستقبل  يللزال  وال  والبلطجية.  الرجعيني 

التمدين، والعقل وسيادة القانون.

تحدي الفوضى

بيل شنايدر

جون كريي
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إسالميات

تناقضا  االوىل  للوهلة  هناك  ان  يبدو 
والليربالية  احلللداثللة  اليه  تدعو  ما  بني 
مللن افللكللار وقلليللم، مللن احلللرتام للتعددية 
والللتللسللامللح واالعلللللرتاف بلللاآلخلللر، وبللني 
وسياسية  ثقافية  فاعليات  به  تقوم  ما 
جتللللاه نللفللس ملللا تللدعللو اىل االعللللرتاف 
بلله واحلللرتامللله مللن خلللالل االسلللللاءة اليه 
نفسه  التناقض عرب عن  وانتهاكه.. هذا 
يف اكللثللر ملللن ملللرة سللابللقللا، ويللعللرب عن 
يعرب عنها  وسللوف  احلللاضللر،  نفسه يف 
يف املستقبل ايضا، لتبقى تلك االشكالية 
قائمة، وهي التناقض بني الدعوة للقيم 
االنسانية العليا، ويف نفس الوقت انتهاك 
تلك القيم عرب اقصائها عن الفضاءات 

العامة للتواصل مع اآلخرين..
الطويلة اليت قطعتها  رغم كل االشواط 
الللشللعللوب االوربللليلللة مللنللذ عللصللر االنلللوار 
بقيت  فللجللوة  هللنللاك  ان  إال  االن،  وحللتللى 
الذي  السياسي  التحديث  بني  مللوجللودة 
علللرب علللن نللفللسلله بللقلليللم الللدميللقللراطلليللة 
واحرتام حقوق االنسان، وبني التحديث 
يللراوح يف مكانه من  الللذي بقي  الثقايف 
خالل بقائه مسجونا يف صور الكراهية 
اليت انتجها اخلطاب الالهوتي املسيحي 

يف القرون الوسطى..
الللتللنللافللس بني  كلللان سببها  وهلللي صلللور 
اسللالملليللة وغللربلليللة، شابها  حللضللارتللني 

الكثري مللن املللواقللع احلللربلليللة واالقللتللتللال 
واحلللللللللروب املللللقللللدسللللة.. قللللد يلللقلللال يف 
معرض االعرتاض على هذا الكالم، ان 
اجملتمعات االوربية قد هجرت الكنائس 
واصبحت جمتمعات ملحدة او )ال ادرية( 
يف غالبيتها العظمى، وبالتالي فان تلك 
الصور السابقة من الكراهية واليت تعود 
اىل القرون الوسطى الميكن ان يكون هلا 
ذلك التأثري على تفكري تلك اجملتمعات. 
يكمن اجلواب على مثل هذا االعرتاض، 
ان الدين ليس له عالقة بارتياد الكنيسة، 
الللديللنلليللة الميكن  الللثللقللافلليللة  اهلللويللة  وان 
والطقوس  الشعائر  من  بعدد  اختزاهلا 
كي يقال عمن ميارسها انه متدين، مثل 
اخر من فرنسا هذه املرة، وهي موطن 
اشعلتها صحيفة  اللليت  االخلللرية  االزملللة 
)شلللارللللي ايلللبلللدو( بللرسللومللهللا الللسللاخللرة 
عديدة  استطالعات  فحسب  واملسيئة، 
ودراسللللللات سللابللقللة قللبللل سلللنلللوات، جتد 
جمتمعا  حتكم  نفسها  العلمانية  الدولة 
يتدين بتصاعد وهذه مفارقة مقلقة جدا 
للدولة الفرنسية، أثارها أكثر من مفكر 

وحملل سياسي ورجل دين..
ومع أن رئيس فرنسا علماني يف حياته 
العامة، إال أنه ال خيفي التزامه الديين 
الكاثوليكي يف حياته اخلاصة، إذ يستغل 
لشهود  “بريغانسون”  يف  عطلته  أوقللات 

وزيره  أما  ميموزا”،  لي  بل”بورم  القداس 
األول الللسللابللق جلللان بلليللري رافلللللاران فال 
يرتدد يف رفض دولة ملحدة ال دين هلا 
ألسبوعية  تدينه  عللن  اإلفللصللاح  يف  وال 
ملللارس/آذار 2003:  “لللوبللوان نفسها يف 
النظر  بغض  أنللين،  “أنللا مسيحي، غري 
عللن إميلللان كللل فلللرد، أظلللن أن يف كيان 

اإلنسان جزءا مقدسا”.
وهللللنللللاك دراسللللللللة أجلللرتلللهلللا اجلللمللعلليللة 
بينت  والغرب”. وقد  الفرنسية “اإلسالم 
أن صورة اإلسالم، اليت ترمسها الكتب 
املدرسية، ولو أنها حتسنت قليال إال أنها 
مازالت ختضع لنفس النموذج التارخيي 
لإلسالم  والغرائيب  االختزالي  السليب 
والللعللامل اإلسللالمللي والللعللربللي يف الرؤية 

الغربية عموما.
املفرطة  بللالللعللداوة  تتسم  مل  وإن  فللهللي 
وعربي،  إسالمي  ماهو  لكل  واملباشرة 
غري  وبللصللورة،  طياتها  يف  حتمل  فإنها 
واعية أحيانا، مفاهيم وأفكار حتط من 
اإلسللللالم واملللسلللللمللني )“تلللطلللرف، تللواكللل، 
وتظهر  تللسللامللح.”(.  عللدم  خشونة،  قمع، 
الللعللامل اإلسللالمللي والللعللربللي يف الللوقللت 
على  يعتمد  مللتللخلللللف،  كللعللامل  احلللاضللر 
املللسللاعللدات اخلللارجلليللة الللغللربلليللة، غري 
مللنللتللج، وال ميلللللك إال تللصللديللر الللبللرتول 

واليد العاملة. 

 صورة االسالم واملسلمني
يف املخيال الغربي

ُقم املقدسة وبزوغ الحوزة العلمية
العلمية شاخمة مبكانتها  واحلواضر  املدن  بني  املقدسة،  قم  مدينة  تقف  العلمية،  تاريخ احلوزة  يف 
وسامراء  املقدسة  وكربالء  االشللرف  النجف  ثم  واحللة  بغداد  مللدن  فبعد  واحلضارية،  التارخيية 
والسياسية  االجتماعية  االبعاد  ودورها احلضاري يف  العلمي  املدينة عطائها  تواصل هذه  املقدسة، 
والفكرية. يكفي أن نعرف العمر القصري هلذه احلوزة الشاّبة – إن صّح التعبري- قياسًا باحلوزات 

العلمية اليت شّيدها كبار علماء الدين.
 االمر الذي يدعونا ألن نسلط الضوء على ثالث عوامل يف تفوق احلوزة العلمية يف مدينة قم املقدسة، 

وسر حيويتها ونهضويتها وتقدمها يف فرتة قاسية: 
االول: املكانة التارخيية والسجل الوالئي احلافل، جعلها تكون ضمن املدن واملناطق اليت يفصح بها 
املدينة  احتضان  الثاني:  السالم.  عليهم  البيت،  الللوالء ألهل  أنها من مراكز  املعصومون على  األئمة 
للجثمان الطاهر لسليلة البيت العلوي، السيد فاطمة بنت االمام موسى ابن جعفر، عليهم السالم. 

الثالث: وهو األهم؛ جهود وتضحيات علماء الدين، الذين عرفوا قيمة هذه املدينة وأهلها. 
وعندما وصل الشيخ احلائري هذه املدينة، كانت على موعد إلحياء ذكرى املبعث النبوي الشريف، 
فكانت الشوارع واالحياء السكنية واحملال التجارية حافلة مبظاهر الزينة والفرح، فكان االستقبال 
العلمية يف قم  ان احلوزة  الدينية علما  العلوم  الدين وطلبة  االهالي وعلماء  وبهيجًا من قبل  حافاًل 

املقدسة، مل تنحصر ضمن جدرانها األربعة، إمنا مشلت بعطائها اجملتمع وما حيتاجه اليه. 
ومن ابرز املواقف البطولية لعلماء الدين واليت ما تزال يف ذاكرة الشعب االيراني، تصّديهم الشجاع 
للقرار اجلائر ذو الصبغة العلمانية، الذي اختذه “رضا شاه” حبظر ارتداء احلجاب، مماليًا يف ذلك 
االستعمار الربيطاني الذي رفعه من رتبة ضابط خيالة يف اجليش االيراني التابع للدولة القاجارية، 
“الدولة  بل  ملا يسمى  “امللك”  ليلة وضحاها  الدولة، اصبح بني  انهيار هذه  وبعد  اىل قائد عسكري، 
تركيا، وقد استمرت  بهلوي” كان رديفًا ألتاتورك يف  أن “رضا شاه  الباحثون اىل  البهلوية”. ويشري 

املواقف الرافضة لسياسة بهلوي حتى مع رحيل مؤسس احلوزة العلمية.
االجتماعي  اجلائرة، السيما يف اجملال  للسياسات  املقدسة تصديهم  بقم  الدين  علماء  واصل  فقد 
حيث كان الواضح آنذاك اإليغال يف متييع اجملتمع وتكريس حالة التحلل اخُللقي مبا يبعده عن الدين 

واالخالق. 
من هنا؛ جند أن الشعب االيراني بشكل عام، وأهالي مدينة قم املقدسة بشكل خاص، يدركون منزلة 
علماء الدين واحلوزة العلمية يف تشكيل وعيهم السياسي وثقافتهم الدينية وفضلهم فيما وصلوا اليه 
من عّزة واقتدار يف العامل االسالمي بعد العيش قرونًا متمادية يف ظل أنظمة حكم حولت االنسان 

االيراني اىل ما يشبه العبد الذليل.

كما أن اسم اجملدد الراحل السيد ميزرا حممد حسن الشريازي – قدس 
فانه حُيظى يف  االيرانية،  الللثللورات  مكانة المعة يف سجل  سللره- حيتل 
والباحثني  الدين  علماء  لدن  من  خاّصني  وتقدير  باحرتام  نفسه  الوقت 
واملثقفني يف ايران، ويعدونه من مفاخر التاريخ االيراني. فقد أحصيت 
من موقع “وكالة أنباء الكتاب االيراني – abna” وجود )37( كتابًا حول 
التبغ”، وملن يقرأ عن  “انتفاضة  بل  الثقافية االيرانية  ُيسمى يف األدبيات 
هذه االنتفاضة املدوية، خيال له أنها عبارة عن معاهدة استثمار خيانية 
من قبل شاه ايران )القاجاري(، وفتوى حتريم استخدام التبغ، ثم تراجع 
الشاه عن االتفاقية وإلغائها... فهذه هي الصورة العامة للقضية، بيد أن 

احلقائق التارخيية تؤكد وجود جهد علمائي متكامل خلفها. 
حتديدًا،  التاسع  القرن  ويف  القاجاري،  العهد  يف  ايللران  عن  فاملعروف 
التوسعية، وبني  الروسية ذات االطماع  الدولة  كانت تعيش بني كماشيت 
آنللذاك،  العامل  يف  والللصللوالت  اجلللوالت  الربيطاني، صاحب  االستعمار 
وتتسابق  تتصارع  الكربى  القوى  وأذرع  اخلفية  االيلللادي  كانت  وعندما 
ايللران، كان الشعور بالضعة واهلللوان، هو  اللتهام أكرب قطعة ممكنة من 
سيد املوقف يف الدولة االيرانية، فكان البالط يشعر دومًا بالتهديد من 
تلكم األيادي، وما حتمله من عوامل ضغط اقتصادي متمثلة بالشركات 
واملؤسسات املختصة ببناء الطرق واجلسور واملستشفيات وغريها. فكانت 
شركة “رجيي” برئاسة اجلنرال الربيطاني “جريالد تالبوت”، من مجلة 
خالل  من  الكعكة،  هذه  من  لقضم حصة  املتلهفة  الربيطانية  الشركات 

احلصول على امتياز زراعة وانتاج وتصدير التبغ االيراني. 
جتاهل الشاه وغطرسته وإعالنه للمأل، أن إلغاء االتفاقية أمرًا مستحياًل، 
ولن يرتاجع عنها، مل يكن بأي حال من االحللوال سببًا لسكوت وصمت 
العلمائي  ايللران، فقد كان التحرك  علماء الدين واخلطباء يف كل أحناء 
وشللرياز  اصفهان  يف  اخلطباء  كللان  فقد  اجلللمللاهللريي،  الغضب  يللواكللب 
وطهران وغريها يبينون للناس اآلثار الكارثية هلذه االتفاقية على كرامة 
املواطن االيراني. وليس أدّل على ذلك االستقبال احلافل والفرحة العارمة 
الشريازي حبرمة  اجملللدد  من  الفتوى  إصللدار  عند  االيراني  الشارع  يف 
استخدام التبغ االيراني. فبالرغم من حماوالت السلطة إخفاء االمر على 
التفاعل كان  الناس، نظرًا على انعدام وسائل االعالم آنذاك، إال حجم 

ميثل باحلقيقة وسيلة إعالم فائقة السرعة. 
هذا املآل املخزي واخلطري جعل الشاه على حافة اهلاوية، فتشبث بكل 
“قّشة” منها حماولته استمالة املريزا حممد حسن االشتياني أحد ابرز 
التبغ،  استخدام  جتيز  خاصة  فتوى  الصللدار  طهران،  يف  الدين  علماء 
فكان اجلواب القاطع سريعًا بالنفي من هذا العامل وسائر علماء الدين، 
أن الشخص الوحيد القادر على تغيري الفتوى، هو نفس املرجع األعلى 

اجملدد الشريازي املقيم يف مدينة سامراء.

املجدد الشريازي ودعم 
نضال علماء الدين يف ايران
محمد علي جواد تقي
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الفرق  أتباع  حللال  على  الضوء  يلقي  مما 
الللضللالللة اللللذيلللن يللضللحللون بللكللل شللليء يف 
سبيل املعتقد الباطل ألنهم حيسبون انهم 
الفرقة  بينما جند رئيس  حيسنون صنعا. 
وضالله  مسلكه  ببطالن  عللامل  انلله  حيث 
لذا فانه ال يضحي حبياته وال بثرواته وال 
االستمتاع  بل جنده حريصًا على  مبوقعه 
مبلللبلللاهلللج احللللليللللاة ولللللللذا جتلللدهلللم أيلللضلللًا 
تأتي  ان  اىل  والللغللرب  بالشرق  يرتبطون 

نهايتهم السيئة.
أكللثللر  أن  اللللظلللاهلللر  ان  للللذللللك:  ويللشللهللد 
املضللني  من  هم  االرهابيني  االنتحاريني 
أنفسهم  يللفللجللرون  فتجدهم  املللخللدوعللني 
ليقتلوا العشرات من األبرياء والصاحلني 
غللريهللم  او  )ع(  الللبلليللت  اهللللل  اتلللبلللاع  ملللن 
متوهمني انهم بذلك حيسنون صنعًا وانهم 
وانهم  حربيني  كفارًا  أو  املشركني  يقتلون 
سيصلون بذلك اىل اجلنة سريعا بزعمهم.
اتباع  من  الكثريين  حللال  نتصفح  وعندما 
نراهم  املنحرفة  واالديلللان  الضالة  الفرق 
يللعللتللقللدون انللهللم علللللى صلللواب امللا  بالفعل 
جبهل مركب او باجلهل الربزخي، فكيف 
يسيطر قادة الفرق الضالة على اتباعهم؟

احللصللاءات  حسب  االحيللائللي:  التنويم   )1
الذين  نسبة  فان  العاملية  الصحة  منظمة 
هلم قابلية الوقوع ضحية التنويم االحيائي 
تصل اىل 90% من سكان العامل!! وهكذا 
أكللرب  تستفيد  الللضللالللة  اللللفلللرق  ان  جنلللد 
االستفادة من هذه النافذة بل هذه البوابة 
اللللكلللربى املللشللرعللة البلللتلللالع امللللاليلللني من 

الناس.
2( املخادعة: تعترب املخادعة من االسلحة 
الفرق  أربلللاب  يستخدمها  اللليت  الفعالة 
اِدُعوَن  َناِفِقنَي خُيَ الضالة قال تعاىل: )ِإنَّ املمُْ
االتباع  ان  واملشكلة  َخللاِدُعللُهللممْ(  َوُهلللوَ  اهللََّ 
الن  اخلللداع؛  ملكامن  يفطنون  ال  البسطاء 
الناس  يقيس  مللا  عللادة  البسيط  االنللسللان 
بسطاء  اجلميع  ان  فيتصور  نفسه  على 

ووادعون وليسوا خمادعني.
حدين،  ذا  سالحًا  العلم  يعترب  العلم:   )3
على  واالخلليللار  االشللللرار  إستخدمه  وللللذا 
مر االعصار وقد استخدم الغرب فروعًا 
من سالح العلم كثريًا جدًا لضرب األديان 
القضية  وخللاصللة يف  االسللللالم  ولللضللرب 
تنصب  الدراسات  إحدى  وكانت  املهدوية، 
وتسليحه  للللللسللفللارة  مللللّدع  علللللى صللنللاعللة 
باحلجج العلمية )الغيبية( مثل ان يستدل 
على الناس بانه سينزل أربعة مالئكة من 
السماء أو أكثر يشهدون له بذلك!! وعملية 
اخلللللداع الللبللصللري هلللذه سهلة مللن خللالل 
الللعلللللم احلللديللث وللليللس فللقللط عللرب سحر 
رَتمَْهُبوُهممْ  األعني )َسَحُروا َأعمْنُيَ النَّاِس َواسمْ
تقنية  َعِظيٍم(، وذلك عرب  ٍر  ِبِسحمْ َوَجللاُءوا 
هنا  ومن  اهلولوكرام.  أهمها  جللدًا  حديثة 
علينا ان منيز بدقة بني التطور العلمي أو 
النفسانية  الرياضة  أو  السحرية  اخلدعة 

وبني املعجزة االهلية بالفعل.
افتتح  الكريم  القران  ان  كله جند  ولذلك 
والللقللراءة  والتعلم  واملعرفة  العقل  أبلللواب 
عصر  باعتباره  مصراعيه  على  والكتابة 

خامت األديللان واألنبياء حممد )ص( فهذا 
كَحكم  الفطري  العقل  عصر  هو  العصر 
أسللاسللي وتللبللقللى املللعللجللزات والللكللرامللات 
الكلمات  أوىل  فكانت  مللسللاعللدة.  عللوامللل 
القرآنية النازلة هي هذه اآليات اخلمسة: 
للِم َربِّللَك الَّللِذي َخللَلللق(. ومللن هنا  )اقمْلللَرأمْ ِبللاسمْ
جند ذلللك احلللث الشديد واحلللض األكيد 
يف اآليات والروايات على التدبر والتفكر 

وهي بالعشرات.
مغالطة  هو  واملسمى:  االسللم  مغالطة   )4
الشاخص  ومغالطة  والللكللربى  الللصللغللرى 
والللشللخللص ومللغللالللطللة الللكلللللي واجلللزئللي، 
وهذه معادلة تعتمد على نوع من السرقة 
الشيطانية الغريبة؛ فمثال: حيث ان املهدي 
بشر  وقللد  فيها  شللك  ال  حقيقة  املنتظر 
بها الللرسللول )ص( واألئللمللة واألنللبلليللاء من 
أفضل  بللان  املبطلني  بعض  يللرى  لللذا  قبل 
السذج  وخللداع  املفاجئ  للصعود  طريقة 
هو )دعللوى انللين أنللا املهدي املللوعللود(! أو 
يقوم  وهكذا  املنشود(!  سفريه  انللا  )انللين 
أو  اإلهللليللة  الشخصية  هللذه  اسللم  بسرقة 
تلك ويتلبس بلباسها ظلمًا وزورًا ألغراض 

دنيوية شريرة أو مادية مستحقرة.
بللل انلله وصللل االملللر ببعضهم اىل ادعللاء 
الربوبية. أعاذنا اهلل وإياكم من شرور هذه 
ورزقنا  املستعار  الفنت ومن حمنه اإلميان 
البصرية الثاقبة يف الدين والفكر واملعرفة 

واإلميان املستقر بلطفه وكرمه.
* سلسلة حماضرات يف تفسري القرآن 

الكريم

 وسائل السيطرة على الجماهري،
االيحاء، الخداع، العلم واملغالطة

الحوزات العلمية وسياسات الرتهيب
تكاد تقوم حياة االنسان بصورة شبة تامة على األضللداد داخليا، أي بني االنسان ونفسه واالفللراد يف 
حميطه، وينسحب هذا على الفضاء اخلارجي كما نالحظ يف اجملموعة الشمسية والكواكب اليت تتواجد 
يف مداراتها، والليل والنهار، وانتشار النجوم يف صفحة السماء، وتعاقب الفصول بني حر وبرد، وهكذا 
نالحظ أن احلياة تقوم على ما خيدم االنسان وما يقف بالضد منه، فالسلطة عندما تكون مستبدة ستقف 
بالضد من مصاحل وحقوق الناس، يقابلها الكفاح االنساني للحد من سطوة السلطة، ومن أهم املؤسسات 
الكفاحية هي احلوزات العلمية اليت تضع يف مقدمة أهدافها كبح غرور السلطة، ومقارعة أفعاهلا اليت 

تنطوي على ظلم وقمع وما شابه.
أيقن نظام صللدام خطر  السلطة، فعندما  العلمية دورهللا األسللاس يف مقارعة  تأخذ احلللوزات  وهكذا 
احلوزات العلمية على مصاحله، جلأ احلل األخري اىل الظلم، فبدأت السلطة الصدامية بسلسلة من 
االغتياالت طالت كبار املراجع، كما حدث مع السيد الشهيد حممد باقر الصدر الذي أعدمته سلطات 
وكذلك مت  1999م،  عام  الصدر  السيد حممد حممد صللادق  به شهيدا،  ليلتحق  1980م،  الطاغية يف 
استهداف الشيخ الشهيد الغروي عام 1419هل حيث قام ازالم النظام بتصفيته على طريق كربال- جنف. 
واجباتها  تللؤدي  ال  اليت  االنظمة  من  بالضد  الوقوف  تصاعديا يف  العلمية  احلللوزات  دور  استمر  وقد 
استقالل  لرتسيخ  كبريا  دورا  اليوم  احلللوزات  متللارس  وهلللذا  الشعب،  ازاء  بصورة صحيحة  التنفيذية 

كما  واالجتماعي،  السياسي  الصعيدين  على  املهمة  االهللداف  من  عدا  ان حتقق  فاستطاعت  الشعب، 
يالحظ املراقبون ذلك يف اخلطوات التالي اليت تصدت احلوزات العلمية لتحقيقها، وكما يلي:

- تدخلت احلوزات العلمية بطريقة سليمة وحامسة لرتسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة يف العراق، 
ولعل ما حدث من انتقال سلمي للسلطة يف العراق من شخص اىل آخر هلو افضل دليل على دور احلوزة 

يف ترسيخ هذا املبدأ السياسي اجلوهري.
االنهيار  خطر  من  العراق  أن حتّصن  واستطاعت  متاما،  املناسب  يف  العلمية  احلللوزة  تدخلت  وقللد   -

الوشيك.
- وقد ازداد دور احلوزات العلمية قوة وثباتا، بقوة مبدأ )األمر باملعروف والنهي عن املنكر(.

- استطاعت احلوزة العلمية من الثبات على مبادئها، ورفض التبعية للسلطات.
- متكنت احلوزة العلمية من تأسيس مؤسسات ذات ختصصات خمتلفة.

أي خرق  واالهللداف ضد  اآلراء  وتوحيد  بينها  فيما  التوحد  العلمية  للحوزات  االساسية  املهام  ومن   -
سلطوي.

- من االمور املهمة ان حتافظ احلوزات العلمية على األسس التارخيية اليت قامت عليها منذ ما يفوق 
من املائة سنة.

هناك شواهد وأدلة ال ميكن جتاوزها، تثبت أن طبيعة البناء الذي ترتكز 
إزاء  أننا  تؤكد  العملية،  و  العلمية  أنشطتها  جممل  يف  احللللوزات،  عليه 
منوذج ناجح، ميكن أن يكون مثاال لآلخرين يف البناء احلضاري األمثل، 
العلمية، وهناك  للحوزات  االول  يعّد اهلدف  النموذج  بناء  أن  ,هذا يعين 
ما  كل  تقدم  أن  خالهلا،  من  احللللوزات  تستطيع  علمية  عملية  جمللاالت 
حيتاجه اجملتمع والفرد، من دوافع كي ميضي ُقُدمًا باجتاه البناء الناجح، 
واالهتمام  االبلللداع،  مبجال  وسعها  يف  ما  اقصى  احلللوزة  تبذل  فعندما 
بالثقافة، وتطوير الوعي اجلمعي، ويندرج يف هذا اجلانب، االعمال اليت 

ميكن للحوزة العلمية أن تتقنها، وتبدع فيها.
لذلك ال ميكن أن نتصور جناح احلوزة من دون حتقيق التمّيز واالبداع يف 
الفعالة  املساهمة  بإمكانهم  الطالب،  من  ومتميزة  عالية  كفاءات  ختريج 
واقع  فللإن  لذلك  اجملتمع،  اىل  الديين  الثقايف  العلمي  العون  تقديم  يف 
احلال يفرز لنا، حوزات علمية فاعلة ذات بناء ناجح، هلا تأثريها املباشر 
على طبقات واسعة من املسلمني، يف حني هناك حوزات باالسم فقط!!، 
مبعنى ال يعرف منها الناس سوى امسها، بسبب ضعفها وقّلة فاعليتها 
للناس،  كونها أساسا ال تشكل منوذجا  كافة،  يف اجملتمع على األصعدة 
ألسباب معروفة، اما انها فاقدة الستقالليتها وتابعة للحكومة أو منظمات 
أو  اهللداف مغرضة وحمللددة مسبقا،  تقودها وتسرّيها كما ترغب وفق 
الفعال مع اجلامعات  للتواصل  يكون  ان  انها غري متميزة علميا. وميكن 
االكادميية وإجياد حال التكامل ان خيلق منوذجا حضاريا متميزا يشكل 

خطوة ديناميكية إلجياد الرتاكم املعريف البناء والتقدمي.
مراكز  مثل  احلللوزات  الرديفة يف  الفكرية  املؤسسات  وجللود  فان  كذلك 
الدراسات واألحباث يشكل عنصرا هاما يف بناء الزخم الفكري العميق 
ومن  للمستقبل.  واملستشرف  واملتقدم  االبللتللكللاري  اإلجنلللاز  حالة  خللق 
جتسيد منذجة احلوزات هو الذهاب مبنهجية اسرتاتيجية متكاملة حنو 
الكربى  احلضارية  لللالهللداف  يكون  حيث  املوضوعية  املؤسساتية  خلق 
احملورية األساسية، بعيدا عن املصاحل الفردية والفئوية املؤقتة. وعنصر 
االستشارية هو اهم أعمدة خلق النموذج الناجح عرب عملية مجع العقول 
واستيعابها وبوتقتها دون تهميش او استبعاد او استئثار، لذلك فان الشورى 
واالستشارية يف هيكلية احلوزات العلمية تساهم بشكل جوهري يف بناء 

النموذج الصاحل وحتوله اىل منذجة منهجية معيارية الجيال املستقبل.
من هنا البد للحوزات العلمية الرصينة من االصرار على أن تكون منوذجا 
للبناء الناجح، ودافعا حيّفز الفرد واجملتمع لكي ينحو بصورة دائمة صوب 
النجاح والتمّيز، وهذا هو الذي يتحقق فعال يف امليادين العلمية العملية، 
بسبب قناعة الناس باحلوزة العلمية الراسخة، على خالف احلوزة التابعة 

اليت غالبا ما تعاني من الضعف يف مجيع اجملاالت على حد سواء.

الحوزات العلمية 
وبناء النموذج 

الناجح

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

واإلسللالملليللة متزقا  العربية  الللبللالد  تلللزداد 
للذئاب  نهبا  أصبحت  وقد  وفقرا  وحروبا 
والضباع املتطرفة اليت اخذت تقتل وحترق 
االمام  يقول  رادع،  أي  بال  وتغتصب  وتهدم 
السيد حممد  العظمى،  اهلل  آيللة  الللراحللل، 
السبيل اىل  كتابه  الشريازي يف  احلسيين 
بسلسلة  االصطدام  )إن  املسلمني:  انهاض 
للذين  الطبيعية  النتيجة  هللو  املشاكل  مللن 
أوامره  يعرضون عن ذكر اهلل وال يطيعون 
يف الللدنلليللا، ويف اآلخلللرة اخلللسللران املبني، 
بللُأم  الللدنلليللا  املسلمني يف  رأيللنللا قصة  وقللد 
وتللفللّرقللوا  تشتتوا  قللد  فاملسلمون  أعيننا، 
وصللللاروا طللرائللق قللللددًا، ونصبت احلللدود 
املسلم  كان  فبينما  بالدهم،  بني  املصطنعة 
بيوتهم  له )خيربون  املسلم أصبح عدوًا  أخ 
أولي  يا  فاعتربوا  املؤمنني  وأيللدي  بأيديهم 
األبصار(، نزلت هذه اآلية يف شأن الكفار، 
أما اآلن فقد صارت منطبقة على املسلمني 
مكان،  كل  متأخرون يف  املسلمون  هم  وها 

ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا(.
وقلللللللد انللللشللللغللللل بللللعللللض قللللللللادة املللسلللللمللني 
اهلللدف،  هللذا  حتقيق  يف  كثريا  املخلصني 
األنظمة  أن  إال  العظام،  مراجعنا  السيما 
حيققون  احلاكمة،  السلطوية  االستبدادية 
نسيج  بتمزيق  للمسلمني،  املعادين  اجندة 
االمللللة، وجللعلللللهللا املللة مللتللنللاحللرة مللتللحللاربللة، 

ضللعلليللفللة ال تلللقلللوى علللللى مللواكللبللة الللعللصللر 
التشتت  من  االمة  ولتخليص  ومستجداته، 
يؤكد االمام الشريازي، )رمحه اهلل(، على 
كمنطلق  الفقهاء  املللراجللع  شلللورى  نظرية 
لوحدة االمة ومتاسكها حيث يقول يف كتابه 
القيم املوسوم بل )الشورى يف االسالم(: )إّن 
بني  الفاصلة  الشورى سيجعل  تطبيق  عدم 
احلاكم واحملكومني شاسعة وكبرية، فيأخذ 
كل طرف بقذف الطرف اآلخر، وهنا يبدأ 
الصراع، فيأخذ احلاكم اللذي يسمي نفسه 
ويقذفهم  املسلمني  مبهامجة  بللاإلسللالمللي 
ملن ضد  ابلللتلللداءًا  الللتللهللم،  أحنلللللاء  مبختلف 
الثورة أو ضد احلاكم أو عمالء لالستعمار 
واألجنيب وانتهاءًا بأنهم رجعيون خرافيون، 
من  ذلك  إىل غري  عاطلون،  كساىل  وانهم 

الُتهم واالفرتاءات(.
إننا عندما نتكلم عن قدرة املراجع العظام 
علللللى حتللقلليللق هلللذا اهلللللدف الللكللبللري، فإننا 
تاريخ  أن  كما  الللواقللع،  أرضلليللة  مللن  ننطلق 
الشخصيات  وجللود  يؤكد  العظام  املللراجللع 
انتهاج  على  الللقللادرة  واالرادات  والللعللقللول 
الشورى كسبيل للوصول اىل أكثر االهداف 

صعوبة وتعقيد.
يللقللول االملللللام الللللشللللريازي يف )املللرجللعلليللة 
التاريخ  إىل  نظرنا  مللا  )إذا  االسللالملليللة(: 
فللسللنلللللتللقللي بللسللجللل حلللافلللل مملللللللوء بللصللور 

مشرقة عن حياة العلماء الذين أدوا األدوار 
الكبرية يف حياة األّمة اإلسالمّية... فهناك 
الضياع يف  األّمللة من  أنقذ  العلماء من  من 
من  وهناك  املنحرفة...  التيارات  متاهات 
كالعاّلمة  املسلمني  العلماء من صان وحدة 

احللي قدس اهلل روحه( 
)اللللوحلللدة  الللللشللللريازي ان،  ويلللللرى االملللللام 
غري  لعواطف  وكبديل  كشعار  اإلسللالملليللة 
إلباسها  أمللا  سهل،  شلليء  القلب  من  نابعة 
لباس الواقع املباشر، فهو حباجة إىل طرح 
ناحية،  مللن  والللدولللة  األملللة  يلف  متكامل، 
واملللراجللع  التقليدية  االجتللاهللات  وخمتلف 
والللعلللللمللاء مللن نللاحلليللة ثللانلليللة(. فللالللوحللدة ال 
عن  والللدفللاع  واحلللللوار  البحث  عللدم  تعين 
املعتقد، بل تعين التنسيق والتعاون يف قبال 
بل  االشلللرتاك،  نقاط  ويف  املشرتك  العدو 
احلللوار،  بللاب  فتح  على  املبنية  الللوحللدة  إن 
أكثر، وغريها ليس  التقارب  وستدفع حنو 
أكثر من تظاهر ونفاق عادًة، وبعبارة أخرى 
قيمة  مللع  الللوحللدة  قيمة  تتكامل  أن  ينبغي 

احلرية ال أن تلغيها.
والتعددية  بالشورى  ستزداد  االمللة  قوة  ان 
والتنوع واحلللوار واحللرتام اآلخر ومحايته، 
اما االستفراد واالستبداد واالستئثار وإلغاء 
ستؤدي  فإنها  ومعنويا  ماديا  وقمعه  اآلخر 
اىل تشرذم االمة وسقوطها يف احلضيض.

شورى املراجع 
وإنجاز الوحدة

املحيط املعريف وبناء اإلنسان
املعرفة حبسب توصيف املعنيني هي اإلدراك والوعي وفهم احلقائق، أو اكتساب املعلومة عن طريق 
التجربة، أو من خالل التأمل يف طبيعة األشياء، وتأمل النفس، أو من خالل اإلطالع على جتارب 
اآلخرين، وقراءة استنتاجاتهم، واملعرفة مرتبطة بالبديهة والبحث الكتشاف اجملهول وتطوير الذات 

وتطوير التقنيات.
كتابه  )رمحه اهلل(، يف  الشريازي  السيد حممد احلسيين  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  االمللام  يقول 
القّيم املوسوم بل )الفقه: االجتماع ج1( حول هذا املوضوع: إن )اإلنسان يتالقى مع احمليط الطبيعي أو 
االجتماعي أو الصناعي، وقد أودع اهلل يف اإلنسان ذخائر، كما قال علي عليه السالم يف حكمة بعث 
األنبياء: ] ليثريوا هلم دفائن العقول[ وبهذا التالقي تنعكس حاالت احمليط إىل داخله، مما يسمى بل 
أول املعرفة(. علما أن االنسان يولد ويولد معه حب االستطالع، فيدخل يف سلسلة من املنافسات مع 
اقرانه او مع من سبقوه ايضا من خالل االحتكاك بالتجارب، فيغدو يف حالة حبث دائبة عن املعرفة. 
وُيعرف االنسان على انه متميز على الكائنات االخرى ببعض الصفات والسمات، ومنها تكوينية تتعلق 

باخللمْق.
فالعقل الذي وهبه اهلل تعاىل لالنسان هو الذي جعله سيدا على الكائنات االخرى اذ يقول االمام 
الشريازي يف هذا الشأن بكتاب الفقة االجتماع: )هناك يف داخل اإلنسان جهاز العقل، وهو كالنبتة، 

تنمو وتنمو، فإن شذب وهذب منا منوًا مستقيمًا، وإال منا منوًا منحرفًا(. 
وقد خيطئ االنسان اذا اعتمد كليا على املعرفة املنبثة من ذاته، فقد يتوهم االنسان بأنه عارف لشيء 
ما ولكنه خمطئ يف ذلك. يقول االمام الشريازي حول هذا املوضوع: إن )املعرفة الذهنية املستفادة من 
احلواس، والعقلية اليت تتكون عند اإلنسان من داخله ليست صحيحة دائمًا وال باقية دائمًا، بل أحيانا 

تكون اشتباهًا، كمن يرى ماء البحر أسود، أو الشيء الكبري ل من البعيد ل صغريًا(.
الغلط،  إىل  الصحيح  من  تتغري  أحيانًا  املعرفة  )إن  آنفا:  املذكور  كتابه  الشريازي يف  االمللام  ويؤكد 
أن  باعتبار  الصحيح،  إىل  الصحيح  من  يكون  أن  ونللادرًا ميكن  الغلط  إىل  الغلط  من  أو  وبالعكس، 
الصحيحني هلما جامع صحيح هما جزئيه(. فال ثبات لنتائج املعرفة بصورة مستمرة، ألنها حمكومة 
بالظروف يف حاالت كثرية. ويبقى عقل االنسان هو الفيصل يف قضية االنتقاء املعريف، ونظرا الهمية 
العقل احلامسة يف االنتقاء املعريف والتطوير واحلسم، فإنه سيبقى عرضة للعقاب والثواب الدنيوي 

واالخروي ايضا.
)الثواب والعقاب يف الدنيا واآلخرة مرتبطان  كما يؤكد ذلك االمام الشريازي يف قوله الدقيق: إن 
بالعقل، وإال فاجملنون حيّس وال يعاقب كما ال يثاب، ألن ال عقل له، ويف احلديث: إن اهلل ملا خلق العقل 

قال له: بك أثيب وبك أعاقب(.

لوضع  يسعون  ومنّظرون  هلا،  مؤيدون  وهناك  للحروب،  دعللاة  يوجد 
بأن  فيصّرح  ذلللك،  من  أبعد  اىل  يذهب  وبعضهم  هلا،  علمية  قواعد 
احلرب هلا فوائد كبرية لصاحل اإلنسانية!، وهذا كما يتّضح اّدعاء ال 
لنا احلروب اليت  يصمد أمام املنطق والشواهد واألدلللة اليت تركتها 
مرت يف تاريخ البشرية، لذلك هي ال تلتقي مع فطرة االنسان وال ميوله 
الطبيعي الذي يرغب بالسالم والعيش يف اجواء االستقرار، والبحث 

عن السبل اليت تقوده اىل االمام دائما. 
لقد تطّرق االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين 
االجتماع  )الفقه:  بل  املوسوم  القّيم،  كتابه  الشريازي )رمحه اهلل(، يف 
بأنها  يللرون  احلللرب  دعللاة  أن  نقرأ  إذ  االّدعللللاءات  تلك  لبعض  ج2(، 
تعمل على: )توحيد األقوام، إذ الطرفان يتعارفان بعد انتهاء احلرب، 
ويللتللوحللدان أخلللريًا بعد أن كشف كللل طللرف نفسيات الللطللرف اآلخللر 
)حيث  الفكر:  تقدم  على  تساعد  انها  أيضا،  دعاتها  ويرى  النظيفة(. 
تتالقح أفكار الطرفني املتحاربني، مبا يؤدي اىل تقدم الفكر، فإن حال 
الفكر حال البدن، فعندما يتالقح البدنان سيؤدي ذلك اىل النسل الذي 

يقدم اإلنسان إىل األمام(.
االّدعلللاءات  هللذه  غرابة  نثبت  كي  اضافية  أدلللة  اىل  ال حنتاج  ولعلنا 
مناصرو  يدعيه  فيما  األغلللرب  اجلللانللب  ولعل  املنطق  عللن  وابتعادها 
للبلدان  الصناعي  التقدم  يف  سببا  )احللللرب(  يرونها  أنهم  احلللرب، 
االفكار  هللذه  عليها  تنطوي  براعة  فأية  أمجلللع!!،  وللعامل  املتحاربة، 
املخادعة!، وكيف ميكن أن تصل نوايا وأفكار االنسان اىل هذه الدرجة 
عي  من االحنطاط. كما نقرأ ذلك بكتاب االمام الشريازي، عندما يدَّ
انصار احلرب بأنها: )تقود اىل جتديد املدن والقالع وما أشبه، لبنائها 

من جديد، حيث يصيبها اخلراب بواسطة احلرب(!.
ألسنة  ترد على  اليت  التخرصات  تلك  الشريازي كل  االمام  ويدحض 
دعللاة احلللروب عندما يقول االمللام: إن )األقللوام إمنا تتوحد بالثقافة 
اآلخللر،  على  أحدهما  تغلب  سللواء  بعضًا،  بعضهم  بقتل  ال  املشرتكة، 
األجواء  )إن  الشريازي:  االمللام  بينهما صلح وهدنة(. ويضيف  وقع  أو 
الصاحلة للعلم والعلماء تطّور الصناعة، وتشجع على صنع املختربات، 
نفس  وتعطي  وحنللوهللا،  واملنافسة  باملال  العلماء  تشويق  على  وتعمل 

النتائج اليت تعطيها احلرب، ولكن بدون أضرار وال ضحايا(.
وال ميكن أن يكون تدمري املللدن وهللدر االمللوال يف االسلحة احملرتقة 
واملمتلكات املهدمة، طريقا لتطوير االنسان، وحتسني احواله، إذ يؤكد 
ذلك االمام الشريازي: ان )حتسني حالة اإلنسان، يكمن بعدم صرف 
الثروة يف اهلدم والدمار وقد ذكر يف تقرير أنه تصرف الدول كل يوم 

مليار دوالر، يف التسليح(.

الحروب..
فوائد كاذبة وخسائر 

فادحة
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البد من وجود أسباب تقف وراء االساءة، 
وآله،  عليه  اهلل  الكريم صلى  النيب  ملقام 
والشلللك ان مللن أسللبللاب االسللللاءة، أولئك 
الللسللاسللة اللللللذي اطلللللقللوا علللللى أنللفللسللهللم 
يستحقون هذا  للمسلمني، وهم ال  خلفاء 
بللعلليللد او قللريللب، لسبب  الللتللشللريللف مللن 
بسبب  ذلللك  يستحقون  ال  أنللهللم  بسيط، 
اعماهلم وافعاهلم اليت يندى هلا اجلبني، 
واليت ال متت لالسالم بصلة، فمن هؤالء 
الللبللعللض ممللن اصللبللح حللاكللمللا علللللى رقللاب 
باسم  الناس  انتهكوا حرمة  من  املسلمني 
االسالم وقتلوا االبرياء من شيوخ مرضى 

ونساء حوامل وأطفال.
إذ يقول عنهم مساحة املرجع الشريازي: 
اهلل  لرسول  خليفة  نفسه  مّسى  )بعضهم 
صلللللى اهلل عللللليلله وآللللله، ومللنللهللم مللعللاويللة، 
الللذي قللام وخللالل يللوم أو يومني أو ثالثة 
وعرب مبعوثه بسر بن أرطللاة إىل اليمن، 
بذبح أكثر من ثالثني ألفًا من األبرياء يف 

اليمن(. 
تاريخ  على  يطلعون  الذين  ان  املؤكد  من 
قادة من هذا النوع وهم ال يعرفون اجلوهر 
ان  يتصورون  سللوف  لللالسللالم،  احلقيقي 
مثلما  له،  املسيئني  بهؤالء  يتمثل  االسالم 
ونسبوها اىل شخص  االحللاديللث  حللّرفللوا 

الرسول الكريم، وهو حاشاه مل يقلها ومل 
يعمل بها، وال شك أن التحريف والصاق 
الللتللهللم الللكللاذبللة بللالللرسللول الللكللريللم يدفع 
االخرين للنفور من االسالم واالبتعاد عنه.

)ورّب  الللشللريازي:  املللرجللع  يقول مساحة 
عن  الناس  ابتعد  ملاذا  وهو:  يطرح  سؤال 
اإلسالم وتنّفروا منه؟ واجلواب احلّق على 
وبين  أمية  بين  وتعامل  أسلوب  هو:  ذلك 
العباس، هو الذي أّدى إىل ذلك(. إنها كما 
يتضح للجميع أعمال وأفعال وأفكار يندى 
هلللا جبني االنللسللانلليللة، فهي مللن االسللالم 
ان  بللل  بصلة،  لالنسانية  متللت  وال  بلللراء، 
والعباسيني  االمللويللني  احلللكللام  سلوكيات 
يتساءل  وهنا  اصحابها.  على  عللارا  متثل 
مساحة املرجع الشريازي قائال يف كلمته 
نفسها: )هل هناك ما يستحّق أن نعرضه 
متسائال:  مساحته  ويضيف  للعاملني؟(، 
هلللم حكومة  ونللعللّرف  عليهم  نعرض  )هللل 
معاوية أم يزيد أم حكومة بين مروان أم 
هارون، أم املأمون، أم البهلوي، أم صدام، 

أم القذايف؟(.
إنلللله للللألسلللف تلللأريلللخ خمللللز، ال يللشللرف 
احلللد لللالنللتللسللاب إللليلله او الللتللحللدث عنه 
واالستشهاد به، كما انه ال ميكن أن يكون 
إال وسيلة طاردة للناس عن االسالم، والبد 

أن من يطلع على هذا التاريخ الذي يغص 
ألنه  االسللالم،  من  هاربا  يوّلي  باجلرائم 
يظن أن هؤالء هم من ميثل االسللالم، يف 
حني أن االسللالم احلق هو اسللالم حممد 
أئمة  اسلللالم  وهللو  وآلللله،  عليه  اهلل  صلى 
أهل البيت عليهم السالم، هؤالء هم أهل 
البيت، وهم األدرى مبا ميثله دين جدهم، 
للللذا يللدعللو مسللاحللة امللللرجلللع اللللشلللريازي 
مجيع املسلمني اىل أهمية االطللالع على 
تاريخ وسرية اهل البيت لكي يطلعوا على 
يقوم  لكي  احلقيقي،  جبللوهللره  االسلللالم 
ودعللوة  التصحيح،  يف  بدورهم  املسلمون 
اآلخرين للنظر اىل االسالم احلقيقي عن 
وليس  السالم،  عليهم  البيت  اهللل  طريق 
واعللللداء االنسانية  اعللدائللهللم  عللن طللريللق 

مجعاء. 
اىل  الشريازي  املرجع  ويرشدنا مساحة 
على  )جيللب  قللائللال:  القويم  الطريق  هللذا 
املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، 
بللللاألخللللّص جلليللل اللللشلللبلللاب، أن يللقللومللوا 
مبطالعة ومعرفة سرية رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وآله من التاريخ الذي كتبه أهل 
البيت األطهار صلوات اهلل عليهم، ال مما 
كتبه غريهم، فأهل البيت أدرى مبن فيه، 

كما قيل(.

ما هي أسباب 
اإلساءة ملقام النبي 

)ص(؟

كيف نواكب حداثة الزراعة والعمران؟
يف كل يوم جديد يفاجئنا ابتكار جديد يف الزراعة، ويف التصاميم العمرانية للمدن بساحاتها وشوارعها 
وحدائقها وعمارتها املتميزة، وكأن العامل املتقدم يف واٍد وحنن يف آخر!، ُترى أين يكمن اخللل، وكيف 

ميكننا مواكبة التحديث املتسارع يف الزراعة والعمران؟ 
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( 
يف كتابه القّيم املوسوم بل )السياسة من واقع االسالم(: يف عهد احلكومة االسالمية )كانت الزراعة 

موجودة بكثرة هائلة منقطعة النظري، حتى قياسا إىل هذه األيام(.
ويضيف مساحته يف اجملال نفسه: لقد )كان العراق يسّمى بل أرض السواد ألّن الشخص يف العراق أين 
ما كان يذهب أو حيل، يبصر الزراعات(. ويؤكد مساحة املرجع الشريازي قائال )ومصر كذلك كانت 

مزروعة وأرضها خصبة يف عهد احلكومة اإلسالمية(. 
وهذا ميثل دليال قاطعا على تطور الزراعة آنذاك، على العكس مما نالحظه اآلن من تراجع خطري 

يف قطاعّي الزرعة واهلندسة العمرانية. 
من االمور املتَّفق عليها منطقيا، وفقا لقانون الرتاكم، أن املسلمني اليوم ينبغي أن يقودوا العامل يف 

جمال الزراعة، أما اذا تراجعت فهذا ينبئ بوجود خلل يف التخطيط واالدارة والتنفيذ،؟!.
لذا نقرأ يف كتاب املرجع الشريازي: )ذكر املقريزي ل وهو من املؤّرخني: إن هشام بن عبد امللك سنة 

107 هجرية، أمر عبد اهلل بن احلّجاب عامله على خراج مصر أن ميسحها ل أي، يستعلم مساحتها 
مليون  - ثالثني  النيل 30,000,000  يركبه  الزراعية، مما  أرضها  بنفسه، فوجد مساحة  ل فمسحها 

فدانًا(! ويضيف مساحته: 
)يقول جرجي زيدان: مع أّن مساحة األرض الزراعية يف وادي النيل سنة 1914 مع ما تبذله احلكومة 
كل  فبعد  اآلن  أمللا  اخل(.  كللثللريًا..  فللدان  ماليني  سّتة  تتجاوز  مل  وتعمريها  إخصابها  العناية يف  من 
التطورات اليت حدثت يف الزراعة، فإنها يف العراق بلغت أدنى مستوياتها االن علما ان مساحة املرجع 

الشريازي.
 يؤكد على أن: )هذه الشواهد وإن كانت ال تعطينا صورة تفصيلية عن العمران والزراعة يف ظل احلكم 

اإلسالمي يف البالد اإلسالمية كلها، إال أنها تكفي ألن تكون أمنوذجًا عن ذلك(. 
وقد كان املسلمون يف السابق ال يرتكون ارضا بال زراعة، فمن االحكام االسالمية اليت كانت سائدة 
يف عهد احلكومة االسالمية بصدر االسللالم، أن االرض ملن يزرعها، من هنا يؤكد مساحة املرجع 

الشريازي على مبدأ )االرض ملن عّمرها وأحياها، قائال مساحته يف كتابه املذكور نفسه:
وأحياها،  عّمرها  ملن  األراضللي  وأبيحت  احلكم،  ذلك  إىل  ل  اليوم  ل  اإلسالمية  األنظمة  رجعت  )لو 

ورفضت القوانني املقّيدة، والضرائب الباهظة، لساد البالد اإلسالمية العمران الشامل(.

الثقافة  الراهن، مسلمون وغريهم،  العصر  انسان  من أهم ما حيتاجه 
الفكر  وهللو  البشرية،  حتتاجه  ما  أهللم  على  احتوائها  بسبب  النظيفة، 
املرجع  يقول مساحة  االنسان،  اىل جانب  تقف  اليت  واملبادئ  النظيف 
الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام 
إن  املسلمني:  اىل  مؤخرا  وجهها  اللليت  القيمة  كلماته  احللدى  يف  ظله(، 
)ثقافة أهل البيت صلوات اهلل عليهم، إذا وصلت إىل كل إنسان، صغريًا 
كان أو كبريًا، وعاملًا أو جاهاًل، حتى إن كان حربًا يهوديًا، فسريونها ثقافة 
معقولة، فيدخلون يف اإلسالم، والكثري من علماء اليهود وأحبارهم، كتبوا 

العديد والعديد من الكتب بعد إسالمهم لتأييد اإلسالم(. 
لذلك حنن بأمس احلاجة اىل ترسيخ الثقافة النظيفة ونشرها يف الدول 
والشعوب االسالمية، بل والعامل أمجع، وهذا يستدعي جهودا كبرية، كما 
يؤكد مساحة املرجع الشريازي: )هذا اهلدف حباجة إىل توسيع وتركيز 
وتنويع، وحباجة إىل عرض ثقافة –أهل البيت- النظيفة، وأأّكد وأقول 

النظيفة، عرب اإلعالم احلديث، باألخص القنوات الفضائية(. 
جوهر  تشويه  اصحابها  حيللاول  مشبوهة  اخللرى  ثقافة  هناك  أن  علما 
يندى هلا جبني االنسانية،  االسالم احملمدي من خالل قيامهم جبرائم 
وهنا تكمن اخلطورة، وتتضاعف مسؤولية مجيع املسلمني من اصحاب 
الثقافة النظيفة. لذلك يؤكد مساحة املرجع الشريازي: )أنَّ ثقافة أهل 
البيت صلوات اهلل عليهم ثقافة نور وثقافة أخالق وثقافة فضيلة(. لذا 
ال أحد من املسلمني ُيستثنى من هذه املسؤولية، إذ يقول مساحة املرجع 
الشريازي: )الكل مسؤولون، كل يف جماله، ومبقداره، سواء يف العراق أو 

يف البالد اإلسالمية وغري اإلسالمية(.
ومثة دعوة ووصية مهمة جدا يقدمها مساحة املرجع الشريازي وخيص 
بها شباب املسلمني، طالبا منهم وجوب االطالع على تاريخ العراق، واملعين 
هنا هو االطالع على تارخيه آل البيت عليهم السالم، لكي يستمدوا منها 
مآثر ومزايا الثقافة النظيفة وحتويلها اىل مفردات عمل تصب يف صاحل 
املسلمني، وجتعل منهم امة قوة مستقرة ومتطورة. لذلك يوّجه مساحة 
بل  واملسلمني  الشيعة  الشباب  كل  اىل  هللذه  وصيته  الللشللريازي  املرجع 
وشباب العامل أمجع، قائال مساحته يف هذا اجملال: )أنا أوصي شباب 
العامل ثانيًا، وثالثًا شباب املسلمني  العراق أواًل، وشباب الشيعة يف كل 
يف كل العامل، وبعد ذلك مجيع الشباب يف العامل كّله، أوصيهم بقراءة 
ومطالعة التاريخ املهم للعراق، أي تاريخ أهل البيت صلوات اهلل عليهم 

يف العراق(.
وبهذا اذا مت التزام الشباب يف العراق وسواه بهذه الوصية، سيغدو العراق 
الشريازي: )سوف  املرجع  نقرأ ذلك يف قول مساحة  بلدا معافى، كما 
أينما  العراق إن شاء اهلل وسائر بالد اإلسللالم على احلرية اليت  يقبل 
احلسنة  األخللالق  وكانت  اجلميع  اخلري  عّم  الصحيح،  مبعناها  أتيحت 

حتكم اجلميع(.

هل يحتاج املسلمون 
للثقافة النظيفة؟
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“حسن  االيللرانللي  الللرئلليللس  وصللل  عندما 
روحلللللللانلللللللي”، احمللللللسلللللوب علللللللى اللللتللليلللار 
االصللالحللي، كرئيس سللابللع إليلللران عام 
2013، كان حيمل الكثري من الطموحات 
منها،  االستنتاج  ميكن  اللليت  واالحللللالم، 
“الرغبة يف التغيري”، وهو العنوان االكرب 
اليت  االنتخابية،  وعللوده  به  جللاءت  الللذي 
الغرب  على  واالنفتاح  االقتصاد  مشلت 
وإطالق احلريات العامة وغريها الكثري. 

لكن مع وصول روحاني اىل سده احلكم، 
حتلللوللللت هللللذه “اللللللوعلللللود” او “اللللرغلللبلللة” 
الللتللحللديللات، والحللقللا اىل  اىل مجلة مللن 
الطرف اآلخر،  ان استشعر  بعد  صراع، 
“احمللللافلللظلللون” خمللاطللر “االصلللالحللليلللني” 
فللان حللركللة االحتجاجات  لللذا  الللقللادمللة، 
بعد  االصللالحلليللون  نظمها  اللليت  الواسعة 
اعلللللادة انللتللخللاب “امحلللللدي جنللللاد” لللفللرتة 
سيطرة  على  فعل  كللردة  ثانية،  انتخابية 
السلطة  على  “املتشددين”  او  احملافظني 
يف ايران، مل تكن االوىل، ورمبا لن تكون 
االخرية، وبغض النظر عن الطريقة اليت 
جوبه بها املتظاهرين من قبل الرافضني 
احملتجني  مطالب  فان  االحتجاج،  لفكرة 
الشعب  ان  وترى  وعفوية،  بسيطة،  كانت 
من  بللاملللزيللد  ينعم  ان  يستحق  االيلللرانلللي 
احللللريلللة، وللللكلللن رمبللللا تلللزدهلللر احلللريللة 

يتدنى  ما  او تضمحل، وغالبا  الشخصية 
العربي والشرق  العامل  سقف احلرية يف 
املللتللطللورة،  باجملتمعات  مللقللارنللة  االوسلللط 
انساني  معنى  يبقى  احلرية  مفهوم  لكن 
الوصول  البشر  بللين  مجيع  حيللاول  نبيل 
فان  وبالتأكيد  حياتهم،  يف  وتطبيقه  اليه 
ذلك،  عن  خارجا  ليس  االيللرانللي  الشعب 
التيار االصللالحللي،  عللول عليه  امللر  وهللو 
وايللللده خللصللوصللا مللن طلللالب اجلللامللعللات 
ان زادت يف  بللعللد  واملللثللقللفللني،  االيللرانلليللة 
اآلونللللة االخللللرية الللرغللبللة يف رفلللع القيود 
املللتللشللددة على حللريللة االنللرتنللت ومللواقللع 

التواصل االجتماعي.
حرية  على  الصارمة  الرقابة  تأتي  كما 
الصحافة ووسائل االعالم االخرى، سيما 
اليت  احلملة  مللن  كجزء  منها،  املعارضة 
اي  منع  يف  للسلطة”،  “احملبون  ميارسها 
صوت او فعل من شانه ان يقدح او يعارض 
او يفضح افعال املتعلقني بالسلطة، ولعل 
احلمالت املنظمة اليت تقوم بها االجهزة 
وغلق  الصحفيني  اعللتللقللال  يف  االمللنلليللة، 
املكاتب الفضائية لعدد من القنوات )واليت 
كان اخرها غلق ومصادرة اكثر من عشر 
قللنللوات عاملة داخللل ايلللران اواخلللر العام 
املاضي، اضافة اىل اعتقال كوادرها(، مل 
تنقطع بني الفينة واالخرى، حتى يف ظل 

تولي االصالحيني للسلطة يف ايران، وهو 
امر يعكس واقللع اخلللالف ورمبللا الصراع 

اخلفي الذي يدور بني التيارين.
واذرعه  املتشدد  بالتيار  االمر  وصل  وقد 
العديد من  ان يشن  الداخل،  املتنوعة يف 
احلمالت الدعائية واالمنية، ضد العديد 
مللن املللرجللعلليللات الللديللنلليللة الللكللبللرية داخللل 
إيران، وباألخص املرجعيات اليت حاولت 
اسداء الرأي والنصيحة للنظام القائم يف 
كيفية تعاطيه مع تنوع االفكار والثقافات 
واحلريات، من دون ان يكون هناك رغبة 
التعاطي  او  للحوار  باب  فتح  حقيقية يف 
استخدام  عن  بعيدا  املرجعيات،  تلك  مع 
االجللراءات  او  املقيتة  الدعائية  االساليب 

االمنية ذات الطابع القمعي.
من  إليللران،  الذاتي  التدمري  فان  بالتالي 
خلللالل الللقللائللمللني علللللى الللنللظللام احلللالللي، 
ما  الللوضللع على  بللقللاء  حللال  سيستمر يف 
بللاب االصللالح، )وهو  هو عليه، وان غلق 
مطلب غالبية الشعب االيراني(، ال ميكن 
ان يبقى اىل ما ال نهاية، اذ ان مراجعة 
الللللذات واالعلللللرتاف بللاألخللطللاء وحمللاولللة 
دولة  إيللران  من  ما جيعل  هو  اصالحها، 
قللويللة ومللتللمللاسللكللة وللليللس االصلللللرار على 
حماصرة “الشعب” ومن حياول “االصالح” 

بقيود عفا عليها الزمن.

 املتشددون ومؤشرات
التدمري الذاتي

االتجار بالبشر.. جريمة عابرة للحدود بال حلول
جرائم االجتار بالبشر أضحت اليوم وحبسب بعض اخلرباء من أخطر التحديات وأهم املشكالت اليت 
تواجه اجملتمع الدولي بشكل عام، خصوصا وان جرائم االجتار بالبشر اليت يقع ضحيتها املاليني من 
البشر األبرياء أغلبهم من النساء واألطفال، اصبحت حتتل مرتبة عاملية متقدمة بعد جرائم االجتار 
بالسالح واملخدرات، بسبب مردوداتها املالية الضخمة قد دفعت العصابات االجرامية املنظمة اليت 
تكثيف جهودها وتوسيع عملها يف سبيل حتقيق ارباح اضافية، ويرى بعض اخلرباء ان هذه اجلرائم 
رمبا ستزداد بشكل كبري يف السنوات القادمة، بسبب تفاقم املشكالت االقتصادية واتساع دائرة الفقر، 
يضاف اىل ذلك املشكالت واالزمات السياسية واالمنية وانتشار اجلماعات االرهابية اليت تقوم بتمويل 

عملياتها املسلحة من خالل التهريب واخلطف واالجتار بالبشر.
واالجتار بالبشر وحبسب موقع اإلنرتبول العاملي، شكل من أشكال اجلرمية املنظمة الدولية، اليت تدّر 
مليارات الدوالرات ومتّثل االسرتقاق يف العصر احلديث. وُيستدرج ضحايا االجتار بالبشر عن طريق 
اخلداع أو اإلكراه، وُيتجر بهم بني البلدان واملناطق، وحيَرمون من استقالليتهم وحّريتهم يف التنقل 
واالختيار، ويتعرضون ملختلف أشكال اإلساءة اجلسدية والنفسية. ويقسم االجتار بالبشر إىل ثالثة 
أنواع رئيسية هي: االجتار ألغراض السخرة، االجتار لالستغالل اجلنسي، االجتار باألعضاء البشرية.

بون دخول  املهرِّ ُيدبر  بالبشر حيث  وثيقا مبسألة االجتار  ارتباطا  املهاجرين  تهريب  وترتبط مسألة 

أشخاص بطريقة غري مشروعة إىل بلدان ليسوا من رعاياها وال من املقيمني الدائمني فيها، للحصول 
على مكاسب. وبشكل عام، تنتهي العالقة بني املهاجرين غري الشرعيني فور تسديد املبلغ املطلوب. 
بينهم  احتجزت 17 شخصا  النيجر  السلطات يف  إن  قال مصدران  فقد  تلك اجلرائم  وفيما خيص 
زوجات سياسيني لالشتباه بتورطهم يف شبكة لتهريب اطفال رضع. والقي القبض عليهم بعد حتقيق 

لشرطة النيجر بشأن 30 شخصا يشتبه بشرائهم اطفال حديثي الوالدة.
وتهريب البشر وبيع االطفال قضية قدمية يف احناء غرب افريقيا. وداهمت الشرطة النيجريية العام 
على  جيربن  كن  اللواتي  احلوامل  الفتيات  عشرات  سللراح  وأطلقت  اطفال”  “مصانع  بضعة  املاضي 
احلمل قسرا بغرض بيع االطفال. وقال مسؤول قضائي طالبا عدم نشر امسه “وجه قاض الئحة اتهام 
واحتجز أكثر من 12 شخصا بتهم الكذب بشأن الوالدة والتزوير واستخدام وثائق مزورة.” وأضاف 

قائال “االمر مرتبط مبصانع اطفال يف نيجرييا.” 
وقال مصدر قضائي ثان إن 17 شخصا اعتقلوا وان البحث جيري عن شخص آخر. وقال املسؤول 
األول إن من بني املعتقلني احدى زوجات هاما أمادو رئيس اجلمعية الوطنية للنيجر. وقال املسؤول 
القضائي إن زوجة لوزير الزراعة يف النيجر وايضا مدير بنك سابقا وزوجاته الثالث بني املعتقلني. 

حبسب رويرتز.

قضية املدون والناشط احلقوقي السعودي )رائف بدوي( مؤسس “الشبكة 
يف  الدين  دور  تناقش  واللليت  اإلنرتنت”  على  احلللرة  السعودية  الليربالية 
اململكة واحملكوم عليه بالسجن 10 سنوات باإلضافة لل 1000 جلدة بتهمة 
اإلساءة للدين اإلسالمي وانتقاد ما يسمى بل “هيئة األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر” عرب املوقع االلكرتونية وإطالق دعوات للتحرر الديين، اصبحت 
من اهم قضايا الساعة خصوصا وأنها قد أثارت ردود أفعال غاضبة يف 
خمتلف األوساط اليت استنكرت مثل هكذا احكام وحشية كما يقول بعض 

املراقبني يف الشأن السعودي.
فيما  العامل  دول  اسللوأ  من  تعد  اليت  السعودية  العربية  اململكة  وتتعرض 
قبل بعض  انتقادات وضغوط كبرية من  االنسان اىل  يتعلق مبلف حقوق 
تقيدها  بسبب  العاملية،  واحلقوقية  االنسانية  واملنظمات  احلللكللومللات 
للحريات العامة واخلاصة، وممارساتها القمعية املستمرة ضد املواطنني 
املطالبني بقدر أكرب من الدميقراطية وحرية التعبري، يف هذا البلد الذي 
فرض  اىل  الساعني  املتشددين  الدين  رجللال  سيطرة  من  يعاني  اليللزال 
نفوذهم من خالل تطبيق أنظمة وقوانني دينية متشددة تعتمد على فتاوى 

واجتهادات خاصة بعيدة كل البعد عن قيم واخالق اإلسالم.
الفتاوى على مصادرة احلريات وتكفري االخر وإتباع أساليب  تنص هذه 
العنف والقسوة ضد املخالفني او املنتقدين هلم واليت قد تصل اىل فتوى 
القتل، حيث تعترب هذه االمور وكما يقول بعض املراقبني من اكرب الكبائر 
يف هذا البلد الذي يعاني من سيطرة واجرام جهاز الشرطة الدينية او ما 
يعرف )بهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر( املكلفة مبعاقبة املخالفني 
وتطبيق اوامر رجال الدين من أتباع الفكر الوهابي املتشدد، حيث يتعرض 

آالف األشخاص سنوًيا إىل حماكمات غري عادلة واعتقاالت تعسفية. 
ويف هذا الشأن فقد نشر على موقع يوتيوب مقطع مسرب لعملية جلد 
الناشط السعودي رائف بدوي. وأظهر التسجيل توجيه 50 جلدة للناشط 
تنفيذا حلكم  يللوم مجعة  كللل   50 تتبعها  أن  على  عللام،  مكان  املللذكللور يف 
أصدرته السلطات السعودية ويقضي جبلد بدوي ألف جلدة والسجن عشر 

سنوات، بعد إدانته بارتكاب جرائم تتعلق باألنرتنت وباإلساءة لإلسالم.
منظمة  احتجت  فقد  كبريا،  دوليا  استياء  أثللار  بللدوي  على  احلكم  وكللان 
رائف  املللدون  جلد  برلني ضد  السعودية يف  السفارة  أمللام  الدولية  العفو 
تنفيذ عقوبة اجللد يف حقه، كما تظاهر عدد من  بدوي وطالبت بوقف 
وقدمت  وايطاليا.  فرنسا  اململكة يف  سفارتي  أمام  بدوي  مع  املتضامنني 
املنظمة احلقوقية للسفارة ما جمموعه مخسني ألف خطاب تضامين مع 
املدون السعودي. كما نّظمت منظمة العفو الدولية وقفة احتجاجية أمام 
السفارة السعودية يف برلني ضد جلد املدون رائف بدوي. ومجعت املنظمة 

ما ال يقل عن مخسني ألف رسالة تضامنية معه.

رائف بدوي..
بني سوط الجالد وحرية 

التعبري
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نورمبريغ،  اىل حماكمات  االشللارة  ميكن 
الللدولللي  الصعيد  علللللى  كلللاول احملللللاوالت 
لتطبيق العدالة االنتقالية يف البلدان اليت 
الثورات او  حتدث فيها ازمات حادة بعد 

احلروب وتغيري االنظمة احلاكمة..
وقد تناولت احملاكمات يف فرتتها األوىل، 
جمرمي حرب القيادة النازية بعد سقوط 
مّتت  الثانية،  الفرتة  ويف  الثالث،  الرايخ 
التجارب  أجللروا  الذين  األطللبللاء  حماكمة 

الطبية على البشر..
تلك  امللام  املطروحة  االسئلة  كانت  حيث 

احملاكمات هي:
ارتكبت  اللليت  الفظائع  ان متر  هل ميكن 
دون عقاب؟ وهل ميكن ان يفلت اجلناة من 
الضحايا  ثقة  كسب  ميكن  وهل  العقوبة؟ 

بعد تلك االهوال؟
تلك احملاكمات بنت عليها الدول ماسوف 

يعرف الحقا بالعدالة االنتقالية.
التعامل  يف  الشرقية  أوروبلللا  مساهمات 
مللن خالل  اإلنللسللان  انتهاكات حللقللوق  مللع 
فتح ملفات األمن الداخلي كما حدث يف 
وكذلك  برلني،  حائط  سقوط  بعد  أملانيا 
يف  حدثت  اللليت  التطهري  عمليات  أيضا 

تشيكوسلوفاكيا يف 1989.
املقاربة  من  نوع  هي  االنتقالية  والعدالة   
من  االنتقال  فللرتات  يف  العدالة  لتحقيق 

اللللنلللزاع و/أو قللمللع اللللدوللللة. وملللن خللالل 
عن  والتعويض  احملاسبة  حتقيق  حماولة 
الضحايا، تقّدم العدالة االنتقالية اعرتافًا 
املدنية،  الثقة  وتشّجع  الضحايا  حبقوق 

وتقّوي سيادة القانون والدميقراطية. 
عدم اللجوء اىل العدالة االنتقالية سوف 
وسيوّلد  اجتماعية  انقسامات  إىل  يؤدي 
غياب الثقة بني اجملموعات ويف مؤّسسات 
الدولة، فضاًل عن عرقلة األمن واألهداف 
أّنلله  كما  حتقيقهما.  إبللطللاء  أو  اإلمنللائلليللة 
بسيادة  االلتزام  بشأن  تساؤالت  سيطرح 
املطاف إىل  نهاية  يللؤول يف  وقد  القانون 
حلقة مفرغة من العنف يف أشكال شّتى. 
اليت  االسرتاتيجيات  او  االللليللات  ماهي 

تلجا اليها العدالة االنتقالية؟
احملاسبة والقصاص، املصاحلة الوطنية، 
امللللالحلللقلللات الللقللضللائلليللة، جلللرب الللضللرر، 

إصالح املؤسسات، جلان احلقيقة.
آللليللات أخلللرى: يشري الللواقللع إىل وجللود 
آلللليلللات أخللللرى ملللن قللبلليللل جللهللود ختليد 
والنصب  املتاحف  إقامة  وتشمل  الذكرى 
العامة  الللذكللرى  اللليت حتفظ  الللتللذكللاريللة 
للضحايا، وترفع مستوى الوعي األخالقي 

بشأن جرائم املاضي.
االسللللبللللاب اللللداعللليلللة لللتللطللبلليللق الللعللدالللة 

االنتقالية:

العديد  يعترب  الدميقراطية:  تقوية   -  1
الدميقراطية ال ميكن  أن  األشخاص  من 
جهودًا  وأن  أكللاذيللب  أسللاس  على  بناؤها 
مللسللتللمللرة ومللنللظللمللة وتللوافللقلليللة ملللواجللهللة 
دميقراطية  إىل  تللؤدي  أن  ميكن  املاضي 

أكثر قوة. 
2 - الواجب األخالقي يف مواجهة املاضي: 
يستدل نشطاء حقوق اإلنسان والضحايا 
وآخلللللرون بلللأن مثلللة واجلللبلللًا أخللالقلليللًا يف 
الللتللذكللر، لللقللبللول الللضللحللايللا واالعلللللرتاف 
الضحايا  نسيان  أن  كما  كضحايا.  بهم 
من  شللكللاًل  يعترب  الفظائع  مللن  والللنللاجللني 

أشكال إعادة اإلحساس بالظلم واإلهانة.
املللاضللي: مثة  املستحيل جتاهل  مللن   -  3
تربير آخر وهو أنه من املستحيل جتاهل 
نللسلليللانلله، فللهللو دائلللملللًا يطفو  املللاضللي أو 
إظهاره  األفضل  من  لذلك  السطح،  على 
نسمي  أن  وميكن  وشافية.  بّناءة  بطريقة 
البديل اآلخر “بثورات” الذاكرة حيث يغلي 
الغضب وعدم الرضا حتت سطح احلياة 
السياسية وبالتالي ينفلتان من وقت آلخر.

هذا  يعترب  املستقبل:  ذلك يف  لنمنع   -  4
نوعًا  املاضي خيلق  مع  التعامل  أن  املربر 
باحملاسبة  واملطالبة  فالتذكر  الللردع.  من 
هما وحدهما الكفيالن بالوقاية من وقوع 

أشياء فظيعة جمددًا يف املستقبل.

العدالة االنتقالية 
يف بلدان التحول 

الديمقراطي

قصة البحرين.. استئصال شعب وسلطة غاشمة
ابناء  التعسفية جتاه  العنف وأقسى االجللراءات  البحرين اشد اساليب  السلطات احلاكمة يف  تنتهج 
الشعب، واليت تنتهك ابسط حقوق املواطنني والغاية منها قمع االصوات املعارضة املطالبة حبقوقها 
منذ العام 2011 عندما بدأت تظاهرات معارضة تطالب بإصالحات سياسية وملكية دستورية وعدالة 

اجتماعية وغريها من احلقوق االنسانية املوجودة يف أغلب بلدان العامل املعاصر.
وقد  البحريين  الشعب  احلاكمة ضد  السلطة  لدن  من  االنتهاكات  ازدادت  االخللرية  اآلونللة  يف  لكن 
جتسدت هذه االنتهاكات بإسقاط سلطات البحرين اجلنسية عن 72 شخصا اتهمتهم بالضلوع يف 
أعمال عنف، وباإلضرار مبصاحل اململكة، مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب، وبررت السلطات قرارها 
بان هؤالء الل72 قاموا بأفعال تسببت يف االضرار مبصاحل اململكة، وان القرار يقع “يف اطار االجراءات 

اليت تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على االمن واالستقرار.
منظمات  لللدن  ومللن  واحمللية  الدولية  التنديدات  من  مبوجة  قوبلت  التعسفية  االجلللراءات  تلك  لكن 
انتهاكات تعسفية غري مربرة تسعى إلسكات صوت احلرية  بأنها  حقوقية وصفت هذه االجللراءات 
وسلب اصحاب احلق من ابسط حقوقهم، يف الوقت ذاته شهدت البحرين مظاهرات رفع متظاهرون 
خالهلا أعالم البحرين، وتنتشر يف الشوارع صور على سلمان، املعارض الشيعي، الذي حياكم بتهمة 

التحريض على قلب نظام احلكم.

وعلى هذا االجراء حذر اخلرباء يف حقوق االنسان كذلك من ان سلمان قد ال حيظى مبحاكمة عادلة، 
مشريين اىل مزاعم بان حماميه مل يسمح له على ما يبدو باالطالع على االدلة واعداد الدفاع عن 
موكله، وقال اخلرباء ان ما يثري القلق بشكل خاص هو التقارير اليت نشرت مؤخرا وتشري اىل تفريق 
السلطات للتظاهرات اليت اعقبت اعتقاله واحيانا باستخدام القوة، مشريين اىل تقارير عن اعتقال 
150 شخصا على االقل واصابة حنو 90 آخرين خالل التظاهرات واالشتباكات مع الشرطة، وتابعوا 
ندعو حكومة البحرين اىل االفراج الفوري عن مجيع من اعتقلوا بسبب التعبري السلمي عن آرائهم، 
كما انتقد اخلرباء حكومة البحرين لسحبها جنسيات 72 شخصا يف خطوة وصفوها بأنها “حماولة 

اخرى من حكومة البحرين لقمع املعارضني.
ومع ذلك ال تزال مطالب الشعب احلقوقية مستمرة، رغم القمع ضد ابناء الشعب، يف الوقت الذي 
تقف فيه املنظمات احلقوقية والبلدان العربية والعاملية، مكتوفة األيدي ومغمضة العينني أمام العنف 
واالضطهاد غري املربر ضد ابناء البحرين، يف حني تقدم احلكومة وحلفاؤها من الغرب تعهدات ال 
تغين وال تنفع الشعب البحريين، كونها وعود كاذبة جوفاء، ختفي حقيقة الوجه االخر حلقوق االنسان 
يف البحرين، فازدواجية وانتقائية بعض البلدان العربية والغريبة يف موقفها من بلدان الربيع العربي 

يدفع بأحالم الشعوب احملتجة حنو حافة اهلاوية.

إن مصر على مفرتق طرق على صعيد احلقوق واحلريات خاصة  يبدو 
العربي  البلد  العنف املضطرد يف هذا  اآلونللة االخللرية، فمع تصاعد  يف 
تتصاعد يف الوقت ذاته انتهاكات حقوق االنسان مما يسهم يف احنراف 

ضآلة الدميقراطية املأمولة يف بالد الفراعنة. 
القليلة  السنوات  خالل  والدميقراطية  احلرية  مظاهر  من  الرغم  فعلى 
بتزايد  مصر  يف  احلريات  وقمع  احلقوقية  االنتهاكات  ان  اال  املاضية، 
ملستقبل  واحلساسية  احلللذر  من  كبري  قللدر  على  ينطوي  وهللذا  مستمر، 
احلريات واحلقوق هناك. حيث شكلت التجاوزات احلقوقية أسوأ مظاهر 
االنتهاكات االنسانية، وسببت موجات عارمة من العنف والفوضى بسبب 
التعبري،  وانتهاك حرية  والتحرش  والتعذيب  االعدامات  تواصل مسلسل 
مما أثار استياء منظمات حقوقية حملية ودولية. فقد أثار صدور حكم من 
حمكمة مصرية بإعدام 183 من مؤيدي مجاعة االخوان املسلمني احملظورة 
احلريات  حللول  واسعا  جللدال   ،2013 عللام  شرطة  ضباط  بقتل  إلدانتهم 
واحلقوق يف مصر، السيما وأن صدور احلكم بعد يوم من اإلفللراج عن 
صحفي اجلزيرة بيرت جريست الذي قضى 400 يوم يف السجن مبصر 
التهامه “مبعاونة مجاعة إرهابية” يف إشارة إىل مجاعة اإلخوان املسلمني. 

وال يزال زميالن له يف القناة يف السجن مبصر.
ويصف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان قائدا للجيش عندما أعلن 
عزل مرسي مجاعة اإلخوان املسلمني بأنها تهديد أمين كبري ملصر. وتقول 
اجلماعة إن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية، وال تفرق السلطات يف 
مصر بني اإلخوان املسلمني والدولة اإلسالمية والقاعدة ويقول املسؤولون 
منهم  كل  اللليت ميثلها  اخلطورة  وإن  واحللد  فكر  يشرتكون يف  الثالثة  إن 
متساوية، ويف حني كثريا ما يستهدف متشددون إسالميون قوات األمن 
فإن اهلجمات على القضاة نادرة، وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي اجلماعة 
يف احتجاجات ختلل كثري منها العنف بعد عزل مرسي. وقد جتسد هذا 
اجلدل بفضاء اإلعالم املصري من خالل قضية اإلعالمي الساخر باسم 
احلقوقية  االنتهاكات  إن  اإلنسان  منظمات حقوق  تقول  يوسف. يف حني 
زادت باملقارنة بعهد مبارك الذي متر البالد منذ اإلطاحة به باضطراب 
سياسي، وترى تلك املنظمات أن االصالحات القانونية رمزية يف مصر 
النساء  العنف ضد  االنتهاكات احلقوقية على غرار  إنهاء  تفشل يف  زقد 
أماكن  يف  تعذيب  وعمليات  مجاعية  حترش  وأعمال  جنسية  كإعتداءات 
احلجز، يف حني رأى مراقبون حقوقيون إنه رغم مبادرات أطلقت يف اآلونة 
األخرية بينها تعديل قانوني جيرم التحرش اجلنسي فإن أوجه قصور يف 
العنف ضد  ملرتكيب  طويل  وقت  منذ  موجودة  وحصانة  املصري  القانون 
النساء يعين أن العنف اجلنسي والعنف القائم على أساس النوع ال يزال 

قائما عل نطاق واسع.

الحقوق والحريات يف مصر.. 
االنتهاكات املتزايدة تكشف 
حقيقة االصالحات الرمزية

كمال عبيد
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أخالقيات الربح والخسارة

اإلتقان
كي حنقق الربح بشّقيمْه املادي واملعنوي، البد من االلتزام بضوابط أخالقية ال مناص منها، ويف حالة 

إهمال هذه الضوابط واألخالقيات ألي سبب كان.
 فإننا سوف نكون عرضة للخسارة احلتمية، علما ان قيمة اخلسارة ودرجة تأثريها سوف تتحدد وفقا 

لدرجة اإلهمال والتقاعس يف األداء.
باإلضافة اىل درجة أهمية املشروع املتَّفق على إجنازه بني طريّف العرض والطلب، علما أن املشاريع 

ال تنحصر يف جمال حمدد، وال تقتصر على التعامل املادي الرحبي فقط.
ولعل األمر ال حيتاج اىل كثري من العناء او الذكاء، ملعرفة االسباب اليت جتعل من هذه القيمة ذات 
تأثري فعال يف حتقيق الرحبية املضمونة املتصاعدة أو عكسها، فاإلتقان يعين تفكري مسبق للطرف 
املنِتج، مبا سوف ينعكس من السلع املنَتجة على التسويق، وعلى الزبائن، أفراد أو شركات أو دول، 

مبعنى – أمر بديهي- كلما كانت درجة اإلتقان عالية.
 – املنِتج  الطرف  يهمل  وعندما  أيضا،  عالية  والفكرية  واملعنوية  املادية  الرحبية  نتائج  كانت  وكلما 

صاحب العرض- هذه القيمة.
وال حيسب حسابها، أو أنه يفهمها ويقّدر مدى تأثريها، ولكنه يتعامل بطريقة اخلداع مع الزبائن، 

كأن يستخدم مواد أولية فاسدة او اقل جودة يف تصنيع سلعته.

يتفق املعنيون على أن هناك ترابطا وثيقا بني احلرية واالبداع، فال ميكن 
للمبدع أن يتقدم خطوة يف طريق االبداع، ما مل تتوافر له أجواء احلرية 
املتكاملة، فإن حصل املبدعون على ما يشجع تواصلهم وتوفري الظروف 
املالئمة هلم، وخلق أجواء التحرر هلم، عندها سوف تكون النتائج باهرة، 
بالتابوات  االبللداع  أصحاب  وحوصر  احلرية،  غابت  إذا  العكس،  وعلى 
املعروفة، وبغريها من وسائل حماربة املبدعني، فإن املوت األكيد للمواهب 
النافرة سيكون نتيجة حتمية، إذ ال ميكن أن يزدهر االبداع واملبدعون إال 

حتت ظالل احلرية.
املبدعون هم صناع احلياة، وال يقتصر وجودهم يف اجلانب النظري او 
االنتاج  لتحسني  ما  طريقة  يبتكر  الللذي  املاهر  فالعامل  فقط،  الفكري 
إذا  عموما،  واالنللسللان  والطبيب،  للمعلم،  بالنسبة  وكللذا  مبدعا،  يصبح 
متّيز يف حياته العملية والفكرية، وكان ذا فكر خمتلف من حيث احليوية 
والتجديد، او ذا قدرة على صنع االشياء بطريقة فريدة، فإنه سوف يدخل 
فضاء االبداع واملبدعني من أوسع األبواب، وليس هناك من هو مستثنى 
من هذا االمر، فاملعلم مثال، ال ميكن أن ينجح بتطوير طالبه ما مل مينحهم 
حرية التفكري الكافية واملناقشة واالسهام حبيوية يف ادارة الدرس، واذا 
شعر الطالب بأنه ازاء حرية يف الفكر واالنتاج، ال شك انه سوف يصبح 
اكثر اندفاعا وابداعا، مع مواصلة التوجيه واالرشاد للطلبة، فال يصح ان 
مينح التدريسي طالبه احلرية التامة بغياب االرشاد والتوجيه، لذلك تؤكد 
للطالب،  املسؤولة  للحرية  املؤيدين  االساتذة  اليت حيققها  النجاح  نسب 

حتقيق رحبية عالية هلذا النوع من التعامل.
ذلك  ويؤكد  أيضا،  املعادلة  او احلكومات، خيضعون هلذه  الللدول  رؤسللاء 
ودولللة  افضل  شعبا  تساوي  اكثر  )حرية  يلي  ما  على  تللدل  اللليت  النتائج 
ميارس  اليت  تلك  املقهورة،  الشعوب  من  العكس  على  استقرارا(،  اكثر 
انللواع القمع واإلذالل، شعب من هذا النوع ال ميكن  عليها حكامها شتى 
املاضية يف  العقود  أثبتت  كما  ملبدعيه،  يكون طللاردا  بل سوف  يبدع،  ان 
العراق وسواه من الدول القمعية، فقد هربت كفاءات كبرية بسبب ظلم 
احلكومات وإقصائها للكفاءات، وبسبب اعمال القسر واجلرب وما شابه 
لتلك  الفرص  معيار  ويكون  املبدع،  العقل  ختشى  كونها  املبدعني،  ضد 
الدوائر  امتألت  لذلك  املللؤهللالت،  عن  النظر  بغض  الللوالء  احلكومات، 
واملؤسسات احلكومية يف العراق، بآالف الطارئني من انصاف املوهوبني، 
وأخذوا أمكنة أصحاب الكفاءات عنوة، فباتت هذه املشكلة تهدد - وفقا 
غياب  بسبب  الللعللراق،  ومستقبل  حاضر  واخلللسللارة-  الربح  ألخالقيات 
األهم يف  املعيار  وغياب  والقسرية  الكبت  مللوازاة  الصحيحة يف  املعايري 
هذا اجملال، أال وهو معيار احلرية، الذي يدفع الشعب واالفراد على حد 

سواء، حنو االزدهار وحتقيق الرحبية على املستويات كافة.  

الحرية 
واإلبداع

الللصللراع،  مللن  نللوع  نشوء  يعين  التصادم 
يللتللدرَّج صللعللودا، بني  بللدرجللة أو مستوى 
يللبللدأ  وقلللد  أكلللثلللر،  او  خمتلفتني  قللوتللني 
االهتمام،  تثري  ال  الصراع مبشكلة  هذا 
حالة  - يف  تتحول  بللشللرارة صغرية،  أي 
إهماهلا وعدم االهتمام هلا وغض الطرف 
عن معاجلتها- اىل )حرائق كبرية(، تأكل 
األخللضللر واللليللابللس كللمللا ُيللقللال، السيما 
اسباب  املتصادمة  األطللراف  أهملت  إذا 
على  الللقللادرة  السبل  وأهملت  الللصللراع، 
العكس  حيللدث  بينما  املسببات،  إطللفللاء 
الصراع،  هللذا  احتواء  يتم  عندما  متاما 
حللّيللز  ويللللدخللللل يف  يللسللتللفللحللل  أن  قلللبلللل 
التصادم، فتغدو معاجلته أصعب بكثري، 
ويغدو احتواؤه أصعب أيضا، ويستمر يف 

التطور ليصل اىل درجة إعالن احلرب.
الرحبي  اجلانب  يف  االحتواء  أخالقيات 
الللصللراع  حتييد  اىل  أوال  تسعى  مللنللهللال 
وللليللس إلللللغللللاءه، فلللاللللصلللراع ملللوجلللود يف 
للللللبللشللر، وال ميكن  الللنللفللسلليللة  الللرتكلليللبللة 
إلغاءها، بل ال يصح إلغاء الصراع بصورة 
التاريخ،  عللرب  الللتللجللارب  أن  علما  كلية، 
البعيد مللنلله واملللنللظللور علللللى حلللٍد سلللواء، 
لنا أن سياسة احتواء الصراعات،  يؤكد 
دوال  جنَّبت  اليت  الوحيدة  الطريقة  هي 
وشعوبا وأمما، ويالت وضحايا وخسائر 

التطور  أبلللواب  أمامها  وفتحت  فللادحللة، 
واالستقرار واإلبللداع واسعة، مع أنها مل 
ترفض وجود الصراع، ومل تقف بالضد 
منه، من هنا البد ملن يهمه االمر من قادة 
النخب، السيما أهل السياسة والعاملون 
بللهللا، أن حيللقللقللوا الللرحبلليللة املللمللكللنللة يف 
هللذا اجملللال، واللليت ميكن حتصيلها من 
بقيمة االحلللتلللواء،  الللتللام  خلللالل االميللللان 
وقدرة هذا االسلوب العملي من ترويض 
الللصللراعللات واالزمللللات، بللدال مللن خوض 
التصادم معها، وهو امر ال جيدي نفعا، 
القيمة،  هللذه  مللن  االفللللراد  ُيستثنى  وال 
االعللتللدال  مللن  تقرب  االحللتللواء  فسياسة 
سليم  وعقل  ومعرفة  ذكللاء  هناك  ولكن 
يعتمد هذه السياسة، وصوال اىل معايشة 
الصراع من دون تلّقي أضراره ومصائبه، 
يقربون  النوع، ال  افللرادا من هذا  فنجد 
يبتعدون  وال  املللشللادات،  او  املللشللاجللرات 
عن النافس مع االخرين من اجل حتقيق 
تطلعاتهم كبرية كانت او ادنى، ولكن كل 
هذا يتم وفق سياسة )االحتواء بدال من 
التصادم(، فيكون االنسان يف هذه احلالة 
مبللعللزل عللن الللتللصللادم املللبللاشللر، وبعيدا 
عللن اخلللسللائللر امللللاديلللة والللبللشللريللة، ويف 
ويهدف  يرغب  مما  قريبا  نفسه  الوقت 
وفللق  ولللكللن  اهلللللداف،  مللن  اىل حتقيقه 

سياسة  عن  الناجتة  الرحبية  أخالقيات 
االحتواء، ونبذ التصادم بصورة كلّية.

العمل  حول  مغاالته  يصّر يف  من  هناك 
علللللى انلللهلللاء اللللصلللراعلللات بلللني االفلللللراد 
وبعضها،  اجلللمللاعللات  وبلللني  وبللعللضللهللم، 
االمللر،  حقيقة  فاشلة يف  سياسة  وهللذه 
لللسللبللب بللسلليللط انللهللا تللعللمللل بللالللضللد من 
نفسه  الللوقللت  ويف  الللبللشللريللة،  الطبيعة 
للصراع  تندفع  ومجللاعللات  افللراد  هناك 
مللن دون تللفللكللري، فللكللانللت الللنللتللائللج عرب 
التاريخ البشري، حروبا كربى بني االمم 
والشعوب، وحروبا عاملية )أوىل وثانية(، 
يرى  املعنيني  واملتابعني  اخلللرباء  وبعض 
أن حللربللا عللامللليللة ثللالللثللة علللللى االبللللواب، 
من  يستفد  مل  االنللسللان  أن  يعين  وهلللذا 
الللللدروس املللاضلليللة يف هللذا اجمللللال، ومل 
االحتواء  لسياسة  القاطع  باللجوء  يفكر 
وكلللأنللله مل يشتعل  اللللتلللصلللادم،  ملللن  بلللدال 
السابقة،  الللكللربى  الللصللراعللات  بللنللريان 
الللليت ازهللقللت ارواح املللاليللني وأحللرقللت 
ليس  لذا  برّمتها،  وشعوبا  أمما  ودمللرت 
الدمار  جينبها  طريق  من  االنسانية  اما 
واملوت القادم، سوى )أخالقيات الربح(، 
درء خماطر  يف  اعللتللمللادهللا  ميكن  اللليت 
احلروب والصراعات، من خالل سياسة 

احتواء الصراعات وليس إلغاؤها.

احتواء الصراعات

 مع انها حتمل نفس املواصفات اليت حتملها السلعة املتقنة، ولكن هذا التشابه يكون يف املظهر فقط، 
الزبون أصلية، فيقتنيها، ويقع  مبعنى تكمن نقطة اخلداع هنا، يف تصنيع سلعة مزيفة، قد يظنها 
بالفخ، ولكن هذا االسلوب يف املخادعة والتزييف ال ينجح يف استغفال الزبون سوى مرة واحدة، بعده 
سيكون واعيا وفاهما للعبة، فيستغين وميتنع عن اقتناء السلع املزيفة ويكشف لعبة اخلداع، فيتعرض 
اصحاب مثل هذا النمط من التعامل اىل خسائر فادحة، بسبب عدم االتقان، على العكس متاما ممن 

يضع قيمة االتقان شرطا ال مناص منه يف تصنيع لسلعة ما.
وهذا ما جيعله حمط ثقة الزبون، فيحقق له رحبية عالية تتضاعف مع مرور الوقت، فيجين أرباحا 
متصاعدة وهائلة، مع تصاعد مسعته الطيبة بني الزبائن مبختلف أحجامهم )أفرد، شركات، دول(.

اكتسبت  نللدر، هلذا  ما  إال  االنتاج،  االتقان يف  قيمة  اليت مل جتللاِف  اليابانية  الصناعة  هنا  ومثالنا 
الصناعة اليابانية مسعة ال تضاهيها أقوى الصناعات العاملية واكثرها تطورا.

بهذا الوضوح سيكون لإلتقان تأثريه الكبري يف مسارّي )الربح واخلسارة( على االنسان، فمن يلتزم 
بهذه القيمة سوف حيقق رحبية متصاعدة، )مادية معنوية(.

ومن يتهّرب منها، ويبتعد عنها، ويضربها عرض احلائط، فسوف ينعكس ذلك عليه بصيغة خسائر 
مادية ومعنوية، تساوي بالضبط درجة إهماله والمباالته لالتقان، يف تعامالته مع الطرف االخر!!. 
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الللليت يعيشها  رغلللم االزملللللات واملللشللاكللل 
املللسلللللمللون يف شللتللى أحنللللاء اللللعلللامل، إال 
كونهم  واالعللتللزاز  بالفخر  يشعرون  أنهم 
واآلداب  بللاالحللكللام  يلللللتللزمللون  مللسلللللمللني، 
والقيم، ومرّد هذا، اىل ما يوفره االسالم 
مللن اسللتللقللرار نفسي وحللالللة مللن الرضا 
يف احلللليلللاة، السلليللمللا عللنللدمللا يللالحللظللون 
الللظللروف اللليت تعيشها األملللم االخلللرى، 
حيث االزمللات واملشاكل، ليس يف ظاهر 
احللليللاة، إمنللا تللضللرب يف أعللمللاق جللذور 

البناء االجتماعي والعقائدي.
وما  احلضارية  املنجزات  تصفحنا  واذا 
ميكن ان يستفيد منه االنسان يف حياته، 
والتطور، جند  التقدم  على سكة  وجيعله 
والعناصر  املللفللردات  من  العديد  هنالك 
ينصرف  ورمبللا  العامل،  غائبة عن سكان 
الللللذهللللن هلللنلللا اىل الللللدعللللوة مللللزيلللد مللن 
الللعللامل،  حلللول  والللنللشللر  التبليغ  محلللالت 
وبلللذل املللؤسللسللات واهللليللئللات املللزيللد من 
اجلللهللد يف هللذا الللطللريللق. وهللو صحيح، 
يتم  أن االسللتللحللقللاق احللللضلللاري ال  بلليللد 
بلللهلللذه الللطللريللقللة وحلللسلللب، وهلللللذا يعين 
منه،  مفر  ال  واستحقاق  مهمة  امللام  أننا 
مكان،  كللل  يف  املسلمون  يتحمل  أن  وهللو 
مسؤولية تصدير عناصر التقدم والتطور 
بالضرورة  تتعلق  ال  فالقضية  االنساني، 

غري  او  ثقافية  مبؤسسة  او  ديللن،  بعامل 
أو  ذلك، إمنا االنسان املسلم، رجاًل كان 
امرأة او حتى شاب يقضي فرتة الدراسة 
يف بالد الغرب او الشرق، عليه أن يقدم 
صورة مشرقة حتمل املضامني االنسانية 
يستفهم  سائل  ورب  الللبللنللاءة.  والعناصر 
حتول  وسبب  العامل،  يف  الراهن  الوضع 
االسالم من مبادئ انسانية، اىل “ارهاب” 

و”رعب اسالمي” )إسالم فوبيا(...؟
هللنللالللك اسلللبلللاب علللديلللدة، مللنللهللا اعللتللمللاد 
الللغللرب  يف  وحتلللديلللدًا  fالعامل  املسلمني 
الشرق  دول  مللن  القادمة  املشاريع  على 
بلللاألزملللات  االوسللللللط، وهلللي دول مللللليللئللة 
والكبت،  الللديللين  التطرف  مثل  والللفللنت، 
فيما كانت بالد الغرب، تعيش ازمات من 
واالقتصاد،  السياسة  عامل  يف  آخر  نوع 
حيث الشعوب تعيش وطأة سباق التسلح 
واحلللرب الللبللاردة ومللا بعدها من أزمللات 
الشعوب،  على  اخلناق  شللدت  اقتصادية 
العاملية.  االقتصادية  االزمللة  آخرها  كان 
فبداًل من ان نصدر اىل الغرب املفاهيم 
االنللسللانلليللة والللقلليللم االخللالقلليللة ونللعللرض 
احللللللللول واخلللللليلللللارات املللنللطللقلليللة حللليللاة 
نقلنا  ثم  جانبًا  هللذا  كل  وضعنا  افضل، 
وحياتنا، سواًء  واقعنا  االزمللات اىل  تلك 
او يف بالدنا االسالمية،  الغرب  يف بالد 

فللأزمللة االمللللن واالسلللتلللقلللرار الللليت كانت 
اكثر من نصف  اوربللا خللالل  منها  تعاني 
وحتى  الثانية  العاملية  احلللرب  بعد  قللرن 
انتقلت  والعشرين،  الواحد  القرن  مطلع 
اىل االسلللللالم، واصللبللح هللو الللللذي ميثل 
ليس  واالضطراب  الالاستقرار  وجيسد 

يف الغرب، وإمنا يف مجيع احناء العامل.
تنبأ به مساحة االمللام الراحل  وهللذا ما 
مؤلفه  يف  املاضي  القرن  تسعينات  منذ 
الللقللّيللم، حلليللث دعلللا اىل اعللتللمللاد أسللس 
رصلليللنللة تللنللقللل اللللصلللورة احلللقلليللقلليللة عن 
االسالم، يسميها مساحته “اآليات األربع” 
وهللي: الشورى واحلرية واألمللة واألخللوة. 
إن اللللتلللزام هلللذه الللقللواعللد واألسللللس هو 
الذي مينح القوة واملنعة للمسلمني يف كل 
أحناء العامل، ألن العامل حينها سيتعرف 
ويكتشف حقيقة االسالم ومبادئه وقيمه 
اليت تتطابق مع الفطرة االنسانية وجييب 
وهذا  واالستفهامات.  التساؤالت  كل  عن 
حبللاجللة اىل انللتللاج مللعللريف وعللمللل ثقايف 
مقدرته  كٌل حسب  اجلميع،  فيه  يشرتك 
فحتى  والفنية.  واملهنية  العلمية  كفاءته 
بالعامل، قادٌر  بلد  الطفل الصغري يف أي 
عن  وحسنة  مشرقة  صللورة  تقديم  على 
مثل  عليها،  يرتبى  اللليت  واملللبللادئ  القيم 

الشفقة والتسامح والتآخي وغريها.

تصدير عناصر التقدم

“العـِربة” واالستفادة من تجارب اآلخرين
باجملتمع  يتعلق  ما  او حتى  االجتماعية،  او حياته  الشخصية،  تغيري جانب من حياته  يروم  من  كل 
الكبري )األمة(، فان أول ما يصطدم يف طريقه هذا، جبدار عاٍل ومسيك من مشاعر االعتداد بالنفس 
واحلفاظ على قناعات وتبنيات يف أعماق النفس، يف أدبياتنا؛ كٌم هائل من التفسري والتوضيح ملفهوم 
احيانًا،  البعض  أن  بيد  احلياة.  جوانب  عموم  على  ينصرف  اآلخرين مبا  من  “اإلتعاظ”  او  “الِعربة” 
يكون يف طريق التكامل املادي، والبحث عن املكاسب واملصاحل اليت قد تكون مبنصب بالدولة او يف 
امتيازات سياسية طبعًا؛ هنالك مربرات أخرى هلذا التوجه تعطيه أهمية خاصة، فيكون استحقاقًا 

وليس جمرد اجتهاد او خيار قابل للرد. 
وحتى ال يزيد الفارق بني “جتارب اآلخرين” و”االعتبار من اآلخرين”، ينبغي النظر بعني البصرية اىل 
كل ما حيصل حولنا، سواًء أكان أمرًا بسيطًا او كبريًا، ورمبا هذا البسيط، يتحول اىل قضية كربى، 
مثل “احلرية” اليت يعده الكثري مسألة طبيعية مالزمة لإلنسان، لكن عندما جتتمع عندها مسائل 
اجتماعية وعقائدية وسياسية واقتصادية، يتضح مدى أهمية هذا املفهوم، ثم مدى اهمية “االعتبار” 
من الشعوب اليت جربت احلرية بشكل خاطئ فانزلقت يف مهاوي االحنراف ثم الفشل يف حتقيق 

طموحاتها وما كانت تصبو اليه. 

قللدس سللره- يف كتابه “لكي ال   – الللشللريازي  السيد حممد  الللراحللل  من هنا يدعو مساحة االمللام 
تتنازعوا” عندما يشري اىل أهمية االعتبار يف احلياة حتى يضمن االنسان عدم السقوط يف احملذور، 
فالقضية لن تكون دائمًا حباجة اىل حبوث ودراسات، إمنا هي رؤية ثاقبة ألوضاع الساحة والتأمل 
العرب  من  الكثري  الكثري  ستظهر  عندّئذ  الصغرية”،  “القرية  عصر  يف  السيما  االمللور،  مبجريات 

والدروس والتجارب. 
ومساحته يورد يف هذا املوضوع حكاية للعربة من عهد “ابن طولون” الذي حكم مصر يف القرن الثالث 
اهلجري، حيث كان يف رحلة صيد، ويف الطريق صادفه صياد فقري مع ابنه، وكان مظهره ينئ عن 
حاله وفاقته الشديدة، فأخرج هذا امللك دينارًا وأعطاه هلذا الصياد الذي كان مشدوهًا اليه، لكن 
ابن طولون  واالستغراب،  العجب  ميتًا...! فأخذ  االرض  الدينار سقط على  الصياد  أخذ  ان  مبجرد 
وحاشيته، وملا سألوا عن تفسري هذه احلالة، قالوا: ان هذا الرجل مل ير شكل الدينار الذهب يف 
حياته، فلما ملسه بيده، اجتاحه شعور عارم بالفرح مل يتمكن من السيطرة عليه فقتله. هنا أراد امللك 
أن يطيب خاطر االبن ويعطي اهلدية اليه، فرفض. فسأله عن السبب، فقال: ان هذا الدينار هو الذي 

قتل أبي، وأنا أخشى منه على حياتي.

التعاون ومد أيادي العون إلزالة مشكلة او حل أزمة معينة، ُيعد من املبادئ 
التقدم  اىل  والطامح  احليوي  اجملتمع  عنها  يستغين  ال  اليت  االنسانية 
والُرقي ولو ألقينا نظرة خاطفة على االزمات احمليطة بنا، وجدناها تعود 
اىل قضايا كربى، وألبعادها الواسعة، يتصور الكثري أن ال حول له وال قوة 
العالية املستوى  الفئات  دائمًا اىل املسؤولني، صحيح هذه  وحييل األمر 

مطالبة بالتعاون فيما بينها حلل االزمات..
بيد أن االزمات ليست خاصة بهؤالء، إمنا تعين كل فرد من افراد اجملتمع. 
اىل ذلك يشري مساحة االمام الراحل يف كتابه “التعاون والعمل أساسا 
أبلغ  اجلماعي  العمل  بل  الفردي،  العمل  ال  “والتعاون  فالعمل  التقدم”، 

لوصول الغايات واألهداف”. 
ويوجد عن ذلك امثلة عديدة، ابرزها ما يستشهد به االمام الشريازي يف 
كتابه عن مسرية االستقالل اليت طواها الشعب اهلندي، وكيف انه تعاون 
والقيام  الربيطاني  النسيج  مقاطعة  “غاندي” يف  القائد  مع  فللردًا  فللردًا 
حبملة واسعة للغزل اليدوي، ليكون شعارًا وسالحًا للمواجهة، فكان هذا 

من عوامل انصياع االستعمار الربيطاني ملطالب هذا الشعب. 
الدرجة  من  سياسية  احللزاب  تشكيل  يف  الناس  يسهم  بالضرورة  وليس 

االوىل ذات افكار ونظريات واموال وكوادر...
تتوزع  اليت  املدني”،  اجملتمع  “منظمات  طريق  االوىل يف  اخلطوة  إمنا   
على اهتمامات عديدة تكون على متاس مع اجملتمع، مثل الصحة والتعليم 
الذي  املنظم هو  العمل  النمط من  وهللذا  واالعللالم وغريها.  واخلللدمللات 
يعاضد العمل احلزبي الناجح يف الدول الغربية، فتكون حلقة الوصل بني 

هذه االحزاب وبني اجلماهري.
 وهنا مثة التفاتة جديرة؛ يف عديد بالدنا نالحظ دعوات احلكومات بل 
باالقتصاد  املتعلقة  القرارات  او  مثاًل-   – االمنية  األجهزة  مع  “التعاون” 

وغري ذلك، على أمل اجناح السياسات العامة املتبعة.
االحسن،  حنو  والتغيري  التقدم  اىل  والطامح  الناهض  الشعب  ان  بيد 
خالل  من  السياسي  بالتطوير  االسهام  يف  مللبللادرًا  يكون  ان  به  يفرتض 
احلي  من  ابللتللداءًا  اجلماعية،  احلالة  اىل  الفردية  احلالة  من  اخلللروج 
السكين الصغري مثل املنطقة االكرب يف املدينة ثم املدينة بأكملها وتشكيل 

تنظيمات ومجعيات تعنى بقضايا عامة.
وهذا من شأنه ان يدق جرس انذار يف االروقة السياسية، سواًء يف السلطة 
التنفيذية او التشريعية او حتى القضاء بأن هناك يقظة ومطالبات من 
مساحة واسعة يف اجملتمع بتحقيق االفضل واالحسن، ومعاجلة حقيقية 

لالزمات.
ان روح العمل اجلماعي والتعاون فيما افراد اجملتمع، ميثل قوة معنوية – 
باحلقيقة- وهذه القوة تفوق – كما هو معروف- القوة املادية يف كثري من 
االحيان، بل ان االجنازات الكبرية تكون حباجة دائمًا اىل املستوى العالي 

من احلالة املعنوية، وبالنتيجة نكون على طريق التقدم والتطور. 

التعاون من اجل 
االهداف الكبرية
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ملتقى

والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  ناقش 
االسبوعي  النبأ  ملتقى  يف  السرتاتيجة 
ورقلللللة حتلللت علللنلللوان “اللللدعلللم الللعللسللكللري 
داعش،  ملواجهة  كردستان  إلقليم  الغربي 
املللظللاهللر والللللللدالالت”، وقلللدم الللبللاحللث يف 
مللركللز الللفللرات األسللتللاذ بللاسللم عبد عون 
فيها  أكللد  اللليت  البحثية  ورقته  احلسناوي 
على ان هناك ثالث صور يف تأريخ العراق 

املعاصر هي:-
1- حترك عسكري ذو طابع طائفي يسعى 
برئاسة  املللركللزيللة  احلكومة  مللن  للتخلص 

رئيس الوزراء السابق السيد املالكي.
تلك  واسللتللقللرأ  حلل  شيعي  مستهدف   -2
اإلحللللللداث ووضللعللهللا يف خللانللة االنللقللالب 

العسكري املدعوم عربيًا ودوليًا.
األحللللداث  هلللذه  ملللن  كللللردي  مستفيد   -3
خصوصا بعد أن فقدت احلكومة املركزية 
األكراد  واستحواذ  كركوك  على  سيطرتها 

عليها.
األستاذ علي الطالقاني تطرق يف مداخلته 
اقليم  بلله  يتمتع  الللذي  الللذاتللي  احلكم  اىل 
كللردسللتللان مللنللذ سللنللوات واسللتللطللاعللوا من 

خالله احلصول على دعم دولي.
ملللن جللانللبلله الللبللاحللث امحللللد جللويللد شبه 
الدولة العراقية بالدولة العثمانية )الرجل 
وهي  األوىل  العاملية  احلللرب  املريض( يف 

األستاذ محد  السيادة.  منتهكة  دولة  اليوم 
القانون  كلية  يف  التدريسي  حممد  جاسم 
تسليح  مع  يكن  مل  انه  أكد  كربالء  جامعة 
األكللراد واألفضل أن يكون تسليحهم جزء 
ملللن تللسللللليللح اللللدوللللة االحتلللاديلللة واجللليللش 
االحتلللللادي. املللا الللدكللتللور علللالء احلسيين 
من جامعة كربالء يرى من جهته “إذا كان 
التسليح للدفاع عن النفس مشروع وحسب 
ولكن  مهددين  فعال  األكلللراد  إن  اعللتللقللاده 
على  للسيطرة  داعلللش  ورقلللة  استخدمت 
املناطق املتنازع عليها. وأكد الدكتور خالد 
لتقسيم  توجه  أن هناك  العرداوي:  عليوي 
املللنللطللقللة واألكللللللراد بللارعللني يف اسللتللقللراء 
اليت  احلكومات  ومجيع  الدولية  الساحة 
تشكلت بعد 2003 مل تنجح باعطاء منوذج 
للتعايش السلمي، ويعتقد عدنان الصاحلي 
وأكثر  أمريكية  خللدعللة  داعلللش جمللرد  إن 
واألكراد  كانت تشري إىل ذلك  التحليالت 

على علم بهذا املخطط. 
وطرح احلسناوي التساؤل الثاني للنقاش: 
هلللل اسللتللطللاع اإلقللللليللم الللتللحللكللم مبللسللرح 
النتائج  بأفضل  منها  واخللللروج  األحلللداث 
واقل اخلسائر قياسا بباقي القوى العراقية 
وكيف؟. علي الطلقاني قال: حلد اآلن حنن 
نعتمد على التقارير الصحفية الصادرة من 
جهات أجنبية ومراكز ومعاهد للدراسات. 

اخر  رأي  جويد  امحللد  للباحث  كللان  فيما 
الللواقللع احلللالللي يبني إن األكلللراد  وهللو إن 
هللم اكللرب الللراحبللني يف هللذه املللعللركللة. من 
العرداوي  خالد  الدكتور  يرى  آخر  جانب 
اخلللاسللريللن يف هذه  اكللرب  هللم  الشيعة  ان 
احلرب. وخيتلف األستاذ حيدر جابر عن 
املتحدثني ويرى إن حلم الدولة الكردية بدأ 
يضمحل بسبب تصرفات مسعود برزاني. 
التساؤل  إىل  احلللسللنللاوي  انتقل  واخللللريًا 
يف  لإلقليم  العسكري  الدعم  هل  الثالث: 
مواجهة داعش يشكل نقطة البداية لتكوين 

قوة عسكرية كردية؟.
أجللللاب امحلللد جلللويلللد: إن إعللللالن الللدولللة 
ولو  الدولي،  القرار  على  متوقف  الكردية 
إسرائيل  ومعها  امريكا  لللدى  النية  كانت 
ألعلنت الدولة. فيما يرى الدكتور قحطان 
الللكللرديللة يشمل  الللدولللة  حسني ان إعللالن 
جانبني وهما احمللي واألمريكي ويف وقت 
دولللة  على  الفدرالية  تفضل  أمللريكللا  آخللر 
ان  الللعللرداوي  خالد  الدكتور  وقللال  كردية. 
هناك رأي مجاعي يف ان العراق حاليا لن 
وألسباب  تعلن  لن  الكردية  والدولة  يقسم 
منها الن األكراد اليستطيعون إعالن دولة 
يف بيئة دولية مهددة امنيا. ويف النهاية ختم 
النقاشية  احللقة  عبدعون  باسم  األستاذ 

بالشكر اجلزيل للحضور.

الدعم العسكري الغربي إلقليم 
كردستان العراق.. املظاهر والدالالت

الحوثيون وإمكانية حكم اليمن
حبث مركز املستقبل للدراسات والبحوث يف ملتقى النبأ األسبوعي ورقة حتمل معها أسئلة عن احلوثيني 

وإمكانية حكم اليمن، قدمها الباحث يف املركز الدكتور قحطان احلسيين، جاء فيها:
مقرا هلا مسيت  اليمن  من صعدا مشال غرب  تتخذ  مسلحة  دينية سياسية  احلوثية: حركة  احلركة 
بهذا االسم نسبة اىل مؤسسها زعيم احلركة بدر الدين احلوثي وجنله حسني احلوثي تأسست احلركة 
سنة 1992. السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يستطيع احلوثيون ان حيكموا اليمن وحيققوا االستقرار 

املنشود؟
ان االجابة عن هذا التساؤل تدفعنا اىل تشخيص اهم الصعوبات اليت تواجه احلوثيني لتحقيق السيطرة 

على اليمن وهي:
1- ان اليمن مقسمة طائفيا وال يوجد مذهب يشكل اغلبية عظمى يف البالد. 2- ان اخلوف من جناح 
احلوثيني قد يؤدي اىل موجة من التدخالت االجنبية يف الشأن الداخلي. 3- هناك من يرى ان طبيعة 
احلركة وظروف نشأتها وطبيعة استخدامها للقوة جتعل منها حركة دينية مشولية ال تقبل التعدد. 4- 

نقص املوارد املالية للحوثيني. 5- يشكل املوقف األمريكي الصامت جتاه احلوثيني لغزا مثريا لالنتباه.
وقد أوضح الشيخ مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ان احلوثيني هم انبثاق هم انبثاق 
من احلركة الزيدية القدمية وهم قد يكونون اقرب إىل السعودية من إيران يف جذورهم العشائرية، 

واقرب اىل ايران يف بناهم العقائدية، ويرى معاش إنهم قللادرون على حكم اليمن. فيما يشري امحد 
املسعودي إىل عدة عوامل داخلية وخارجية ترفع من أهمية احلوثيني يف اليمن منها املوقع اإلسرتاتيجي 
املهم بالنسبة لليمن على البحر األمحر. وخيتلف الباحث حيدر املسعودي مع اجلميع يف إن احلوثيني 

سيحكمون اليمن وقال الباحث باسم احلسناوي: نعم هم قادرون على حكم اليمن.
والسؤال الثاني الذي طرحه احلسيين كان عن شكل الظام يف ظل احلوثيني؟، فأجاب الباحث امحد 
جويد، ان نظام احلكم أما يكون برملانيا رئاسيا بانتخاب رئيس اجلمهورية بشكل مباشر أو برملان ينتخب 

رئيس اجلمهورية من داخل الربملان. 
 ويرى الشيخ مرتضى معاش إن أصل املشكلة العربية هي النظام الرئاسي االستبدادي واملركزية. لذلك 
يف املستقبل القادم ستكون هناك أنظمة برملانية فدرالية مثل العراق وحتى مصر اليت شذت عن هذا 
التوافقية واحملاصصة الن  الفدرالي وفق  بالنظام  اليمن الميكن إن حيل إال  إليه كذلك  النظام ستعود 

العشائر التتحمل نظاما رئاسيا.
وعن سؤال هل ستتغري املواقف الدولية جتاه احلوثيني؟ قال الشيخ معاش: أمريكا االن تسعى للتوفيق 
بني ايران والسعودية من اجل حل امللفات ومنها اليمن، لكن السعودية ختاف من الدور اإليراني وتشعر 

بالقلق منه، وسياسة أمريكا دائما تركز على حتالف املعتدلني يف مقابل املتشددين. 

يف ملتقى النبأ االسبوعي قدم حيدر اجلراح ورقة محلت عنوان )التكريس 
كآلية من آليات انتاج االستبداد( جاء فيها: بعيدا عن الداللة الدينية هلذا 
كنسي،  أو  روحللي  بعمل  للقيام  التفرغ  تعين:  واللليت  املسيحية  يف  املفهوم 
الكلمة، فالتكريس هو:  الرهبنة. احللاول االقللرتاب من هذه  أو  الكهنوت  يف 

)التأسيس - الرتسيخ – التثبيت(.
من اجهض مشروع البحث عن احلرية يف االنتفاضات العربية؟ يف منتصف 
السبعينات قام نظام البعث يف العراق بعملية )تبعيث – بعثنة( الرتبية والتعليم 
يف العراق.. اين هي االن خمرجات هذا التبعيث او البعثنة؟ انها يف مناصب 
ادارية عليا حبكم العمر واخلدمة، غريت وتغري فيها مصائر الكثريين. من 
أن  يساهم يف صناعة اإلنسان منذ طفولته؟. االهل واملدرسة.. وهذا يعين 
الرتبية يف ظل االستبداد ُتصبح أداة خمتطفة لتثبيت واقع القهر وتربير هذا 
الواقع وإعادة إنتاجه، كيف حيول الطاغية واملستبد )سلطته إىل حق وطاعته 
إىل واجب(؟ وهو اي الطاغية يدرك انه اليستطيع ان يبقى قويا دون ذلك، 

كما يعتقد جان جاك روسو.
أزمة  على  مؤقتة  فعل  ردة  ليست  املنظور  هللذا  ضمن  لالستبداد  القابلية 
اقتصادية أو سياسية خانقة كما تطرحه نظرية الزعامة الكاريزمية مثاًل، 
بل منط ثقايف ل اجتماعي يتمتع باستمرارية وعالقة تفاعلية. لذا حنتاج اىل 
ثورة أخالقية، ُتستنفر فيها كل القوى الثقافية والدينية واحليل االجتماعية 

واحلركية إلحياء القيم العليا يف نفوس الناس.
وكانت للحاضرين عدد من املداخالت جاء فيها:

الدكتور عالء احلسيين: من اجهض مشروع احلرية عامالن، العامل الداخلي 
والعامل اخلارجي، واتصور ان دور العامل الداخلي اكرب يف عملية اجهاض 
املشروع. ويرى علي الطالقاني ان هناك نقطتان: االوىل، قابلية املتلقي هلذا 
التغيري والنقطة الثانية، وجود مجاعات خفية او ظاهرة تعمل على احباط 
التغيري. وتساءل الدكتور قحطان احلسيين: هل ان اجملتمعات العربية تعي 
اجملتمعات  قيمها؟  وفللق  تعمل  لكي  نفسيا  مهيأة  هي  هل  احلللريللة؟  اهمية 
العربية تبحث عن احلرية والمتتلك االبداع او القدرة على صناعتها، صناعة 
حرية منسجمة مع طبيعة اجملتمع العربي، مع قيمه، مع افكاره، مع ما يؤمن 
به، دائما ما تأخذ اجملتمعات العربية مناذج جاهزة من الغرب او من مدارس 

فكرية غري عربية او اسالمية. 
االقتصادي.  والعامل  النفسي  العامل  عللامللالن:  هناك  يقول:  جويد  امحللد 
التجربة  يف  اكلللرب..  حللريللات  متتلك  اقتصاديا  املستقلة  الشعوب  ان  ويللرى 
العربية عندما حكم العثمانيون مارسوا سياسة افقار اجتاه اجملتمعات اليت 
حكموها، فيما قال حيدر جابر: االعرتاض على كلمة االجهاض.. فحتى لو 
اساء بعض الثوار اىل ثورتهم فان جذوة احلرية التنطفئ يف داخلهم، فهذه 

الثورات عندما التليب طموحات الثائرين والقواعد الشعبية.

اجهاض االنتفاضات 
العربية وتكريس 

االستبداد
حيدر الجراح 

انتصار السعداوي
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واالعللالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  حصلت 
علللللللى تلللكلللريلللم ثللللللالث جللللهللللات رمسللليلللة 
خللللالل األسلللبلللوع امللللاضلللي، وقللللال مللديللر 
علي  الصحفي  الللكللاتللب  املللؤسللسللة  إدارة 
قبل  من  املؤسسة  تكريم  مت  الطالقاني، 
السيد  املقدسة  كللربللالء  حمافظ  السيد 
املؤسسة  حصلت  كما  الطرحيي،  عقيل 
اعللالمللي ميثل  وفللد  مللن قبل  تكريم  على 
السيد حمافظ ذي قار، كذلك مت تكريم 
األول  الللنللائللب  السيد  قبل  مللن  املللؤسللسللة 
جاسم  االستاذ  املقدسة  كربالء  حملافظ 

الفتالوي.
هذا  مللن  جلللزءا  ان  الطالقاني  وأضلللاف 
الللتللكللريللم مت حبلللضلللور مسلللاحلللة الللشلليللخ 
إدارة  رئللليلللس جملللللس  ملللعلللاش  مللرتللضللى 
املللللؤسللللسللللة وجمللللمللللوعللللة ملللللن املللثللقللفللني 

واالعالميني.
جللاء على  التكريم  هللذا  ان  أيللضللا  وقلللال 
خلفية انشطة اعالمية وثقافية قامت بها 
فيها  مبا  املاضية  الفرتة  خالل  املؤسسة 
خالل  املؤسسة  أقامتها  اللليت  األنشطة 

زيارة أربعينية االمام احلسني )ع(.
ملللن جللهللتلله شللللدد رئللليلللس جملللللس إدارة 
خالل  مللعللاش  مرتضى  الشيخ  املؤسسة 
ذي  االعالمي من حمافظة  بالوفد  لقاءه 
قار على أهمية رعاية الثقافة بشكل عام 

على  أكللد  كما  خللاص،  بشكل  والصحافة 
املؤسسات  ختللوضلله  اللللذي  اللللدور  أهمية 
الثقافية الذي حيتم على اصحاب القرار 
دور  من  االستفادة  الرمسية  واملؤسسات 
مللنللظللمللات اجملللتللمللع املللدنللي واملللؤسللسللات 

الثقافية واالعالمية.
من جهته قال االستاذ نعمة عبد الكريم 
رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف 
كربالء جاء تكريم السيد حمافظ كربالء 
تبذله  ملللا  العراقيني  الصحفيني  ونقابة 
مؤسسة النبأ من جهود ثقافية واعالمية، 
ومن هنا يعترب هذا التكريم مبثابة دعم 
ملا  الصحفيني  زمالئنا  مع  ووقفة  معنوي 
وقت  وخصوصا يف  نشاطات  من  يبذلوه 
مير به البلد بتحديات كبرية استطاع من 
خالهلا الصحفيني ممارسة مهامهم رغم 

املصاعب اليت تواجههم.
املللقللدم من  التكريم  هللذا وجللاء يف كتاب 
النائب األول حملافظ كربالء  السيد  قبل 
االستاذ جاسم الفتالوي” بالنظر للجهود 
مهامهم  الصحفيني  املتميزة يف ممارسة 
احلرة  الكلمة  باعالء  املتمثلة  الرسالية 

بشكل مهين وصادق وحيادي...
املؤسسة علي  إدارة  من جهته قال مدير 
الللطللالللقللانللي حنللن بللأمللس احلللاجللة اللليللوم 
اىل االعلللالم احلللر واحلللاجللة اىل إميللان 

احلريات  من  التضحية  روح  يعزز  عميق 
أكثر  معقدة  املللسللألللة  وتللبللدو  الصحفية. 
ساحة  اىل  االعالميني  ينسحب  عندما 
املتملقني للحكومات. لذلك أصبح اخلوف 
هاجسا  الصحفية  احلللريللات  تراجع  من 
من  نللأمللل  حلللللول  لنا  تبقى  ولللكللن  خميفا 
استفحاهلا  قبل  املشاكل  معاجلة  خالهلا 

وتكمن هذه احللول يف عدة حماور.
منها تقييم حال حرية الصحافة والدفاع 
علللن وسلللائلللط اإلعلللللالم أملللللام اهلللجللمللات 
اإلشللادة  وكذلك  حريتها  على  تشن  اليت 
بللالللصللحللافلليللني اللللذيلللن فلللقلللدوا أرواحلللهلللم 
الللرتكلليللز  يللتللم  وان  واجللبللهللم  أداء  أثلللنلللاء 
بني  تناغم  وعلى  قضائية  ضمانات  على 

السلطات العامة.
كللذلللك جيللب ان تللأخللذ وسللائللل االعلللالم 
يتناسب  مبللا  الصحيح،  بالشكل  دورهلللا 
واملواثيق  واخالقياتها،  استقالليتها  مع 

االعالمية.
بالشكر  نتقدم  قللائللال  الطالقاني  وخللتللم 
والسيد  املقدسة  كربالء  حمافظ  للسيد 
حمللافللظ ذي قللار والللسلليللد الللنللائللب األول 
حملافظ كربالء االستاذ جاسم الفتالوي 
السيد نعمة  وكذلك الشكر موصول اىل 
عبد الكريم رئيس فرع نقابة الصحفيني 

لتقديرهم ودعمهم للصحفيني.

ثالث جهات رسمية تّكرم 
مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم

مركز الفرات يناقش اقرار املوازنة على الحكومات املحلية
السبت  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الكائن  االسرتاتيجية  والللدراسللات  للتنمية  الللفللرات  مركز  عقد 
2015/2/21 حلقته النقاشية الشهرية حتت عنوان )تأثري إقرار املوازنة االحتادية لعام 2015 على 
احلكومات احمللية – كربالء منوذجًا( واليت حضرها عدد من الباحثني واألكادمييني املتخصصني يف 

الشأن االقتصادية.
بالضيوف  رحب  الذي  العرداوي  عليوي  خالد  الدكتور  املركز  مدير  وقدمها  النقاشية  احللقة  أدار 
احلاضرين ومن ثم قدم الباحثني أصحاب األوراق البحثية وهم كل من الدكتور عامر عمران املعموري 
“عجز  عنوان  املعموري حتت  عمران  عامر  الدكتور  ورقللة  وكانت  ال طعمة،  حيدر حسني  والدكتور 
املوازنة واالنعكاسات على الوضع املالي واالقتصادي بالرتكيز على حمافظة كربالء” حيث حتدث عن 
نفقات املوازنة العامة سواء من جانب النفقات او اإليرادات وكيف ان كل منهما أداة من أدوات السياسة 
املالية، وكيف ان احلكومة من خالهلما تستهدف حتقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية يف 

إطار خطة تنموية شاملة تستهدف حتقيق النمو االقتصادي ورفع املستوي املعاشي.
اما الورقة البحثية الثانية فكانت للدكتور حيدر حسني ال طعمة املوسومة بل “مالمح االقتصاد العراقي 
يف ظل إقرار املوازنة” ابتدأها بسؤال وهو هل يعكس العام 2015 مالح جديدة لالقتصاد العراقي 
وهل املوازنة األخرية كانت موازنة برامج ام كانت موازنة ردود أفعال نتيجة للوضع السياسي الذي 

مير به البلد، وذكر عددا من األرقام اهلامة يف موازنة عام 2015 اليت تبلغ حوالي 119 ترليون دينار 
وامجالي اإليرادات املتوقعة حوالي 94 تريلون دينار واإليرادات النفطية حوالي 87 تريليون دينار اي 
نسبة 83%من حجم اإليرادات الكلية كما ذكر ان نسبة العجز اإلمجالي يف املوازنة يصل إىل حوالي 

25 ترليون دينار.
بعد انتهاء الباحثني من أوراقهم البحثية فتح احلوار والنقاش مع احلضور الباحثني واملختصني حوهلما.
الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف مداخلته عرج على عدد 

من اجلوانب منها حيث قال:
يصنع  االقتصادي  فاملواطن  استهالكي،  مواطن  إىل  وليس  اقتصادي  مواطن  إىل  البلد حباجة  ان 
سياسي اقتصادي، كما تطرق اىل ضرورة تطوير السياسة البنكية حتى يتم التخلص من حالة االدخار 

السليب الذي ينتهجه بعض املواطنني.
والتشريع  اإللية  اىل  تطرق  كربالء  القانون/جامعة  كلية  يف  التدريسي  املوسوي  عالء  الدكتور  أما 
القانوني الذي منحت من خالله جمالس احملافظات الصالحيات واالستحقاقات يف ما خيص اجلانب 
االقتصادي وهي التخصيصات املالية االحتادية وكذلك احمللية واكد على ضرورة فرض رسوم على 

الشركات العاملة يف املدينة لسد بعض النفقات احمللية.

أقام مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث ضمن نشاطاته الشهرية، 
املدني..  الديين والطيف  املد  العراق بني  حلقة نقاشية حتت عنوان )شيعة 
مقاربات يف اهلوية(، إستضاف فيها الدكتور جعفر جنم نصر االستاذ يف 

اجلامعة املستنصرية قسم االنثروبولوجيا التطبيقية.
حتدث حيدر اجلراح مدير املركز يف بداية احللقة عن قوى االسالم السياسي 
الشيعية اليت تدير دفة احلكم يف العراق بعد عام 2003 وهذه القوى، يف 
تارخيها القريب وراهنها احلالي، مل تصدر عنها رؤى فكرية اسالمية حتدد 

شكل الدولة اليت تريدها، وال كيفية ممارسة السلطة فيها.
بعدها حتدث الدكتور جعفر جنم عن ورقته وابتدأها بصراع هويتني أوهلما 
)االسالم السياسي( أو من يدعي امتالك األيديولوجيا اإلسالمية، واملد او 
اهلوية  من  ألن جيعل  األول  املد  يسعى  إذ  املدني(.  )اجملتمع  املدني  الطيف 
أيًا كانت عناوينها تدور يف فلك الدين، حيث انهم يقدمون “اهلوية الدينية” 
الوقت ذاته ألن جيعلوا منها إطارًا  على سائر اهلويات األخرى ساعني يف 
جمتمعيًا/ثقافيًا يبتلع سائر اهلويات األخرى السيما “اهلوية السياسية” اليت 
يدخلوها يف تنميطات دينية يشرتطونها ويصرون عليها. أما أصحاب الطيف 
الثاني– “اجملتمع املدني” بعبارة أخرى أن دعاة “اهلوية السياسية” املدنية – 
احلداثوية املعربة عن “املواطن” تريد أن يظل سقف الوالءات مرتفعًا لصاحل 
أركانه  يثبت  الذي ال ميكن أن  الدولة” ونظامها الدميقراطي  لل”هيبة  الوالء 
والوالءات التقليدية لل”الطائفة – العشرية – احمللة – القومية” مقدمة على 
الوالء “للدولة” ومشروعها الوطين الذي يتأسس بدوره على قواعد اجملتمع 

املدني وأنشطته اجملتمعية املتنوعة.
بعد هذا  فيما  اللليت جنم عنها  األزمللة  جللذور  ان  الدكتور جعفر،  وأضللاف 
اشكاليني  اىل  يرجع  املللدنللي  والطيف  الللديللين  املللد  بللني  املتواصل  الللصللراع 
اإلسالمية  املدونة  عن  احلديث  باملعنى  الدولة  فكرة  غياب  هما:  حمورين 
الشيعي والسين حمصورًا  النضوج ألنه ظل ويف كال املذهبني  وتأخره عن 
يف زاوية غيبية – تضفي عليه القداسة على الرغم من كونه شأن بشري – 

وضعي ليس إال. 
وسياسية،  ومدنية  دينية  شخصيات  من  متنوعًا  حضورًا  احللقة  وشهدت   
العلي  جبار  يعتقد  حيث  املللوضللوع،  حللول  ونقاشات  للباحث  اسئلة  ختللتها 
منسق التيار الدميقراطي يف كربالء ان شكل احلكومة والدستور سواء قبل 
2003 او بعدها، هما من خلقا البيئة الصاحلة ملا نعانيه اليوم من صراعات، 
ان  يرى  واالعللالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  رئيس  معاش  مرتضى  الشيخ  اما 
الشيعة اليوم هم يف أشد احلاجة للمجتمع املدني لكي يكونوا طائفة تعيش 
يف حريتها الدينية والفكرية، وهناك خطأ كبري بتصور ان اجملتمع الشيعي 
منفصل عن اجملتمع املدني. وأضاف، ان املشكلة الرئيسية تكمن يف املركزية 
السلطوية، هي من تعطي لنا هذه النتائج الكارثية يف بناء اجملتمع، والنزعة 

السلطوية التفرق بني العمامة واالفندي يف االستبداد.

شيعة العراق بني املد 
الديني والطيف املدني

محمد الصايف

باسم عبد عون فاضل
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اداة  وهللي  املعرفة،  لنقل  وسيلة  الكتابة 
املستهِلك،  اىل  املصنع  من  االفكار  لنقل 
فعندما تدور يف عقل ما أفكار حمددة، 
ويلللرغلللب صللاحللب االفلللكلللار بللنللقلللللهللا اىل 
اآلخر، فسوف تكون أمامه وسيلة اللغة، 
هللي الللليت سللتللسللاعللده علللللى نللقللل افللكللاره 
أن  وعندها ميكن  الللورق،  اىل  من عقله 
تكون واضحة وقابلة للتطبيق، لذلك تعد 
اللغة مصنع االفكار، وال ميكن االستغناء 
عنها يف أي حال، لسبب واضح أن تطور 
أصبحت  فللإذا  باللغة،  حمكوم  االنللسللان 
يللؤدي  سللوف  العلل،  مللن  تعاني  االخلللرية 
هذا بدوره اىل ندرة وصعوبة يف توصيل 

االفكار.
مثة مالحظة تتعلق يف هذا اجلانب وهي 
سلليللطللرة الللصللورة علللللى وسللائللل التعبري 
االنللسللان  بلللات  اذ  املختلفة،  والللتللوصلليللل 
بدال  معها  والتعامل  للصورة  تقبال  اكثر 
ولعل  واالفللكللار!،  الكلمة  مع  التعامل  من 
التعامل  وسللرعللة  بسهولة  يتعلق  االملللر 
أن  يفضل  مثال  فاالنسان  واالستيعاب، 
يشاهد شاشة التلفاز ساعات متواصلة، 
هذا  ربللع  يصرف  ان  مستعد  غللري  لكنه 
والكتابة  والللقللراءة  الكلمات  مللع  الللوقللت 
واالفللللكللللار، للللذللللك يللفللضللل اللللصلللورة يف 
هلللا من  ملللا  ايللضللا،  املطبوع  الشاشة ويف 

تللأثللري سللريللع على ذائللقللتلله، مللن دون أن 
التفكري  مللن  سلسلة  بلللذل  مللنلله  تتطلب 

بالكلمات للفهم والتفسري واالستيعاب.
ولعلنا نتفق على أن هناك معادلة ال ميكن 
إهماهلا، تنص على ما يلي: )كلما حتّسنت 
لغتنا حتسنت أفكارنا(، هذه العالقة بني 
ونعين  هلللا،  نتنّبه  قلما  واألفللكللار،  اللغة 
والذين  الكلمة  مع  يتعاملون  الذين  بذلك 
يرمسون افكارهم من خالل احلروف كي 
يقدموها ملن حيتاجها، فحتى هؤالء باتوا 
اللغوية،  وسيلتهم  بتحسني  إهتماما  أقل 
فباتت االفكار تعاني من الضعف، وأحيانا 
الواقعني  من الشحة، لينعكس ذلك على 
الثقايف والفكري، والنتيجة بدورها سوف 
للمجتمع،  العملي  املشهد  على  تنعكس 
لنصل اىل نتيجة مؤداها، عندما تضعف 
الكتابة تضعف االفكار، ويشّح التجديد، 
وتأخذ حياتنا طابعا واحدا، يفتقر للتنوع 
بعضهم  يعزو  وقد  والتجديد،  والطموح 
تللأرجللح الكتابة بللني امللللوت واحللليللاة اىل 
معظم  او  اجملتمع  معرفة  عللدم  مشكلة 
ورمبا  اللغة،  مع  التعامل  كيفية  مكوناته 
الللرأي اىل حد بعيد، فهناك  يصح هذا 
بصورة  اللغة  معرفة  يف  فعلية  مشكلة 
جيدة، او حتى مقبولة، ولكن السبب هنا 

يتعلق باالفراد أنفسهم وباجملتمع ايضا.

فللهللنللاك علللزوف عللن تعلم اللللللغللة، وعللدم 
طموح ورغبة يف إتقانها والتعامل معها، 
والعيب هنا ليس يف اللغة، وإمنا باجملتمع 
نفسه، لذلك ينبغي أن يعاد النظر فرديا 
ومجللعللّيللًا يف هللذه الللظللاهللرة، ونللعللين بها 
والكتابة،  باللغة  االهتمام  عللدم  ظاهرة 
والبلللللد أن يللتللم الللتللخللطلليللط علللللى أعلللللى 
املستويات املسؤولة واملهتمة بهذا االمر، 
من اجل النهوض معا وبقوة ملعاجلة هذا 
النقص اخلطري من خالل إقامة الدورات 
يتمكن  لكي  متواصلة،  بللصللورة  اللغوية 
اجملتمع مللن الللدخللول يف هللذه اللللدورات 

التعليمية.
وبلللهلللذه الللطللريللقللة تللكللون عللالقللة الللفللرد 
يتاح  إذ  مللتللواصلللللة،  اللغة  مللع  واجملللتللمللع 
بوضوح  افكارهم  عن  يعربوا  أن  للجميع 
من خالل اللغة وكتابة افكارهم ورمسها 
تكون  لكي  لللآلخللر،  وطرحها  بللاحلللروف 
وهكذا ميكن  والللتللداول،  االهتمام  حمط 
أما  املهمة،  هللذه  يشرتك يف  ان  للجميع 
فيما يتعلق باملفكرين الذي ميتهنون كتابة 
فهذه  رحبلليللة،  كسلعة  وعرضها  االفللكللار 
مع  بالتعامل  ايللضللا،  مطالبة  الشرحية 
يكونوا  وادق، حتى  اكثر  باندفاع  الكتابة 
كتابة  منهج  باعتماد  لآلخرين  منللوذجللا 

االفكار من اجل تطوير الفرد واجملتمع.

الكتابة بني 
املوت والحياة

الثقافة العاملية.. مشكالت مزمنة وسعي لرتميم خراب العالم
للثقافة دور مهم واساسي يف بناء وتطوير اجملتمع، لذا فقد سعت الكثري من الدول واحلكومات على 
تشجيع ودعم العمل الثقايف مبختلف أنواعه وأشكاله، من خالل تفعيل بعض االنشطة واقامة بعض 
باإلضافة اىل االستفادة من  والكتاب، هذا  املثقفني  العديد من  وتكريم  والعاملية  املسابقات احمللية 
بعض  يقول  كما  الثقافة  وتعميم  نشر  اهلائل يف  والتكنلوجي  العلمي  والتقدم  السابق  الثقايف  االرث 

اخلرباء يف هذا اجملال. 
والثقافة كما تشري بعض املصادر هي الرتاث الفكري الذي تتميز به مجيع األمم عن بعضها البعض. 
حيث ختتلف طبيعة الثقافة وخصائصها من جمتمع جملتمع آخر، وذلك لالرتباط الوثيق الذي يربط 
بني واقع األمة وتراثها الفكري واحلضاري، كما أن الثقافة تنمو مع النمو احلضاري لألمة، وكما أنها 
ترتاجع مع ذلك التخلف الذي يصيب تلك األمة، وهي اليت تعرب عن مكانتها احلضارية بالثقافة اليت 

وصلت إليها.
من جانب اخر يرى بعض املراقبني أن الثقافة العاملية ال تزال تراوح مكانها بسبب تأثرها بالكثري 
من املشكالت واالزمات السياسية واالقتصادية، اليت تفشت بشكل كبري واثرت على الثقافة واملثقف، 
الغري  السياسات  لبعض  املستمر  تصديه  بسبب  املتعمد  والتهميش  االهمال  من  يعاني  أصبح  الذي 
الثقايف بني  اثرت االمتزاج  بها، واليت كانت سببا يف تعميق الصراعات واخلالفات اليت  مرغوب 

االمم والشعوب.
ويف هذا الشأن فقد وجه الكاتب الفرنسي الدائم الرتحال جان-ماري لوكليزيو نداًء من “اجل فتح 
احلدود” يف تصريح يدل على ان املؤلف احلائز جائزة نوبل لالداب مل يغري موقفه بعد االعتداءات 
اليت شهدتها فرنسا اخريا. ويقول الكتاب احلائز جائزة نوبل لالداب العام 2008 انه “صاحب هوية 
متعددة” هو الذي عاش يف قارات عدة مع طفولة امضاها يف افريقيا وغوصه يف حياة قبيلة من هنود 

القارة االمريكية يف السبعينات.
وال يرتدد صاحب كتب مثل “ديزير” )الصحراء( و”الفريكان” )االفريقي( بوصف فضاء شنغن االوروبي 
“اننا نغلق اوروبا امام افريقيا والشرق وحتى امريكا الالتينية”. واجلدل حول  بانه “خمز” موضحا 
اهلجرة الذي اججته اهلجمات الدامية يف كانون الثاني/يناير يف فرنسا ومن بينها اهلجوم على جملة 
“شارلي ايبدو” الساخرة يف باريس، ال مكان له يف عامل جان -ماري لوكليزيو. ويف رسالة نشرتها 
الضحايا  روح  اقيمت على  اليت  التجمعات  ابنته على مشاركتها يف  الكاتب  هنأ  “لوموند”،  صحيفة 
مؤكدا يف الوقت ذاته ان القتلة وهم فاشلون يف اجملتمع الفرنسي “ليسوا وحوشا”. وقد تلقى الكثري 
من االنتقادات على هذا التصريح احدها من الكاتب البريويف ماريو فارغاس يوسا الذي توج هو ايضا 

جبائزة نوبل لالداب يف العام 2010.

قليلة تلك النوافذ اجليدة اليت ميكن أن نطلع من خالهلا على العامل، مبا 
ينطوي عليه من كائنات وغرائب وظواهر ال تعد وال حتصى، والقراءة هي 
النافذة األوسع واألفضل لفهم ما يدور حولنا يف العامل ويف الكون كله، 
باالضافة اىل إمكانية تعضيد افكارنا ومعرفتنا باجلديد دائما، فاالنسان 
وهو يتبّوأ الصدارة يف قيادة نفسه والعامل أمجع، حيتاج على مدار الساعة 
منذ والدته للمعرفة بكل فروعها واشكاهلا، وهذا االحتياج الضخم واملهم 
واملعقد يف الوقت نفسه، ال ميكن حتقيقه إال عرب القراءة، إذ حتى وسائل 
التوصيل االخرى، كالصورة والصوت وما شابه، ال متتلك قوة نقل االفكار 

مبختلف مضامينها، مثلما تقدمه القراءة من مزايا لالنسان.
من هنا البد أن نعرتف بفضل القراءة على البشرية عرب رحلتها الطويلة، 
فمنذ ان مت اكتشاف الرموز اللغوية، ودخول العامل عصر الكتابة والقراءة، 
تغري وجه العامل، وتغري تفكري االنسان، واستطاع أن حيّسن حياته، وينتقل 
والتسّيد  قيادتها  االخللرى، اىل مرحلة  الكائنات  التشابه مع  من مرحلة 
عليها، فالقراءة أتاحت له استثمار عقله وذكائه يف صنع االفكار وتنميتها 
من  العامل  ولتنقل  البشرية،  املعرفة  ثللورات  لتسهم يف صناعة  وتناقلها، 
سكونيته وثباته وروتينية العيش، اىل ما مسّي )حبقبة االنفجار املعريف( 
اليت أسهمت القراءة بصناعتها، فضال عن الرموز اللغوية اليت غريت 
وجه العامل، فقد سئل ارسطو مرة هذا السؤال: كيف حتكم على إنسان 

ما؟ فأجاب: أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ؟.
وهذا دليل قاطع على فاعلية القراءة، فهي وسيلة متنوعة االستخدام، وهلا 
اهميتها يف مجيع اجملاالت املعرفية، بل هي الوسيط الوحيد القادر على 
نقل االفكار مبختلف توجهاتها بسرعة ووضوح وتأثري كبري، فضال عن 
كونها الوسيط األفضل واألسرع يف تناقل االفكار وحتويلها من صيغتها 

اجملردة اىل حّيز التطبيق العملي.
 وينطبق هذا بالضبط على اجملتمعات، فاجملتمع القارئ، واملّيال حنو فعل 
القراءة، يتقدم اجملتمعات االخرى دائما، يف طراز احلياة وطرائق العيش 
العلماء املختصون، أن تطور اجملتمعات واالفراد  وما شابه، لذلك يقول 

مشروط بفعل القراءة.
هناك أغراض أخرى للقراءة منها، القراءة ملعرفة رأي ما، وقراءة التثقيف 
الذاتي واجلمعي واالستزادة، وكذلك قراءة االستعداد والتهيؤ لربنامج أو 
مقابلة مجهور، ومثة قراءة ملعرفة وسائل حل املشكالت، وهناك قراءة 
مجع الرباهني واحلقائق ملوضوع ما، ويرى املختصون اللغويون أن هناك 
) قراءة  بل  يتمثل مبا يسمى  للقراءة، فأحد مستوياتها  متعدد  مستويات 
السطور( وهناك مستوى )قراءة مابني السطور(، وأخريا مستوى )قراءة 
ما وراء السطور(، ولذلك كان وال يزال وسيبقى دور القراءة حجر الزاوية 
وتعضيد  االفكار  وأدارة  العقل  تنمية  خالل  من   ، اجملتمعي،  التطور  يف 

املعرفة وترسيخها للفرد واجملتمع.

القراءة وعصر 
االنفجار املعريف

علي حسني عبيد
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الكبري  الللدور  اىل  بعضهم  يتنّبه  مل  رمبللا 
الفكر،  الصحافة على صعيد  تلعبه  الذي 
املتعبة  املهنة  اصللحللاب  مللن  الكثري  ولللعللّل 
لللللللزوا كلللل جلللهلللودهلللم على  واخلللللطللللرية ركَّ
الللصللحللافللة اخلللربيللة، وبللذلللك مت إقللصللاء 
وأظن  الصحفي،  الفعل  ساحة  من  الفكر 
الللصللحللافللة مل  أن مللعللظللم ملللن عللمللل يف 
يتعمده،  ومل  اإلقللصللاء  هللذا  يقصد  يكن 
غالبا  اللليت  هي  املستقِبلة  االوسلللاط  لكن 
مللا تللرغللب بللاخلللرب الللسللهللل واملللثللري الللذي 
او  التحري  او  االطلللالع  يف  رغبتها  يشبع 
نللقللل املللعلللللومللات عللن حللللوادث وامللللور تهم 
اعالمية،  مؤسسات  هناك  الللنللاس.  حياة 
ومواقع وشبكات الكرتونية )لكنها نادرة(، 
االنرتنيت  منظومة  يف  ثابتة  مللواقللع  هلللا 
وتللصللدر عللنللهللا صللحللف ورقلليللة ودوريللللات 
األسلللاس  دوره  للفكر  أعللطللت  وجمللللالت، 
يف الصحافة والكتابة، ومن النماذج اليت 
ميكن االسللتللدالل بها عللن هللذا املللوضللوع، 
اللليت  واالعلللللالم،  للثقافة  الللنللبللأ  مللؤسللسللة 
موقعا  الساعة  مللدار  وعلى  يوميا  حتللّدث 
الكرتونيا بعنوان )شبكة النبأ املعلوماتية(، 
فللقللد اهللتللمللت هلللذه املللؤسللسللة ملللن خللالل 
نوافذها وأدواتها االعالمية كافة )صحف 
ودراسللات  رقية، مراكز حبللوث  وجمللالت 
يتعلق  بالذكر فيما  متنوعة(، ولكن اخص 

بللاجلللانللب الللصللحللفللي، فلللإن )مللوقللع شبكة 
تأسيسه  منذ  اعتمد  املعلوماتية(،  النبأ 
قبل ما يقارب العقدين من السنوات، وال 
يزال حتى اآلن، مبدأ الصحافة الفكرية، 
اليت  األفكار  نشر  على  املوقع  ورّكللز هذا 
بكثري  أكثر  ورؤيته،  االنسان  عقلية  تطور 
من تركيزه على اجلوانب اخلربية كونها ال 

تطور مستوى تفكري االنسان.
املعلوماتية(  النبأ  )شبكة  كللانللت  هنا  مللن 
الفكرية،  الصحافة  مبدأ  تنتهج  تزال  وال 
على  أكللد  كما  اللللرأي،  صحافة  وصناعة 
ذلللللك اللللكلللاتلللب املللللعللللروف األكللللادميللللي يف 
أكد  الللذي  القيم،  كامل  الدكتور  االعلللالم 
يف إحدى احللقات النقاشية اليت عقدتها 
مؤخرا،  واالعلللالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 
على أننا )بأقصى احلاجة اىل الصحافة 
القّيم  وأثنى  اللللرأي(،  وصحافة  الفكرية 
على شبكة النبأ املعلوماتية ودورها يف بث 
وترويج الصحافة اليت تبث االفكار وتسهم 

يف نشرها وإيصاهلا اىل العقول كافة.
اليت  هي  احلقيقية  الصحافة  فإن  لذلك 
حتلللللل وحتلللللاور وتللنللاقللش، وملللن ثلللم تللقللرأ 
يللدور  ومللا  الللسللطللور،  وراء  مللا  وتستكشف 
يف الكواليس، من خطوات وعمليات تتعلق 
السبل  بكل  وحتللاول  وسللواهللا،  بالسياسة 
مستوياته  بكل  والقارئ  االنسان  تضع  أن 

امام التحديات وجها لوجه، حتى تستفزه 
الرأي  التفكري وحتريك  بللدوره يف  للقيام 
العام حول قضية ما من القضايا اليت يعج 
على  بالتعقيد  واملمتلئ  املللأزوم  واقعنا  بها 

األصعدة كافة.
ولعل احلجب الذي يتعرض له هذا املوقع 
من بعض الدول االسالمية والعربية، يؤكد 
املللوقللع يف  الللذي يعتمده هللذا  هللذا املنهج 
القراء،  لدى  الساكنة  االفكار  بركة  اثللارة 
اهللللادف  الصحفي  والللللدور  يتناسب  مبللا 
تكون قادرة على  تثوير االفكار، لكي  اىل 
حماسبة احلكومات، فالعامل اليوم مل يعد 
حكومات  عللامل  او  متجربين،  حكام  عللامل 
فاسدة، إنه عامل الشعوب املتحررة القادرة 
لكل  املضاد  الللرأي  التفكري وصناعة  على 

من يقف بالضد من تطلعاتها.
الللفللكللريللة الصحفية  الللسلليللاسللة  هلللذه هللي 
هو  وهللذا  املعلوماتية،  النبأ  شبكة  ملوقع 
هدف املؤسسة االم )مؤسسة النبأ للثقافة 
اللليت تسعى على حنو مستمر  واالعلللالم( 
ومتصاعد، لصحافة تطور الفكر، وتصنع 
اللللللرأي اللللضلللاغلللط، كللللون هللللذا االسلللللوب 
االعللللالم أثللبللت قللدرتلله علللللى نللقللل شعوب 
وجمتمعات ودول كثرية، من مستوى رديء 
يليق  الللذي  االرتللقللاء  مللتللدٍن، اىل مستوى 

باالنسان.

صحافة األفكار
وصحافة األخبار

حريات السلطة الرابعة.. بني نزيف الحرب وقمع الكلمة
تعرض صحفيو العامل يف عام 2014 لعمليات اغتيال وقمع غري مسبوقة، يف ظل تكرار االنتكاسات 
األمنية، حتى صار موت املدنيني وعناصر قوات األمن جمرد إحصاءات قتلى ملنظمات رمسية وغري 
رمسية دون إجياد سبل حلماية الصحفيني، فيما تسعى اغلب حكومات العامل لتقييد الصحافة يف 
الوصول على حق املعلومات، من خالل فرض قيود عن طريق سن قوانني تتحكم حبريات استخدامه، 
كما هو احلال يف بعض الدول الغربية والشرقية. والسيما الشرق االوسط الذي بات املكان االكثر 

دموية على الصحفيني يف العامل.
مفرمة  عن  فضال  احلللرة،  الكلمة  تقمع  مواجهة خطوط محللراء  الصحفيني  من  الكثري  إذ خيشى 
املتواصل ألسباب  والقمع  بالقتل واملالحقة  املمارسات اإلجرامية حبقوق الصحفيني اليت جتسدت 
واهية، فلم تكتف السلطات اليت تدعي احلريات واحلقوق بوسائل الرقابة والقمع املتعارف عليها يف 
امليدان اإلعالمي، بل ابتدعت أساليب جديدة لتمويه شعوبها، بأن هناك حرية إعالمية، من خالل 

تعبئة الرأي العام.
ويرى مراقبون بأن عام 2014 من أكثر االعوام انتهاكا ودموية للصحافة يف العامل وخاصة يف املناطق 
الرأي  وخاصة حرية  اإلعالمية  احلريات  على  التضييق  باستمرار  وذلك  وسياسيا،  امنيا  الساخنة 
والتعبري وفقدان األسس واملعايري الصحافية السليمة، فضال عن نقص يف املهنية وشيوع الفوضى 

بسبب خملفات االضطرابات االمنية وسيطرة األنظمة الشمولية، كلها عوامل تشكل عقبات كبرية 
امام تأسيس سلطة إعالم مهنية تتمتع حبرية متكاملة.

 ويف هذا السياق قال االحتاد الدولي للصحفيني إن عدد الصحفيني القتلى الذين استهدفوا سواء 
يف عمليات قتل متعمدة أو هجمات بقنابل أو إطالق نار يف أحناء العامل ارتفع إىل 118 يف 2014 
من 105 يف 2013، وقال االحتاد ومقره بروكسل إن 17 صحفيا آخرين القوا حتفهم يف حوادث أو 
كوارث طبيعية خالل اداء مهام عملهم. ويقول االحتاد إنه أكرب منظمة للصحفيني يف العامل. حبسب 

ما ذكرته رويرتز.
14 صحفيا  فيها  قتل  اإلعللالم حيث  وسائل  لعمل  بالنسبة  الللدول  أخطر  قائمة  باكستان  وتصدرت 
الثاني حيث قتل 12 صحفيا، وذكر االحتللاد أن كال من أفغانستان  يف حني حلت سوريا يف املركز 
واألراضي الفلسطينية شهدت مقتل تسعة صحفيني يف حني قتل مثانية يف كل من العراق وأوكرانيا، 
تنظيم  متشددو  وذبح  وستيفن سوتلوف.  فولي  األمريكيان جيمس  الصحفيان  قتلوا  الذين  بني  ومن 
داعش الذي استوىل على أجزاء من سوريا والعراق، وقال االحتاد إن أرقامه تعد تذكريا للتهديدات 
املتزايدة للصحفيني وطالب احلكومات جبعل محاية أفراد وسائل اإلعالم ذات  أولوية، تتقدم على 

سواها، كونها تتعلق باالعالميني الذين غالبا ما يقتحمون مناطق مدججة باخلطر.

يعد اإلعالم يف املرحلة الراهنة اقوى سالح فكري ومعلوماتي يف العامل، 
إذ يعمل على تغطية االحللداث يف حني، ويصنعها يف حني آخللر، بهدف 
قيادة اجملتمعات صوب أجندة القائمني بصناعته، فمن دون شك هناك 
عالقة محيمة بني املال واإلعالم والسلطة، مما جيعل من مهنة املتاعب 

حمركا اساسيا يف لعبة الصراعات الدولية. 
يرون  الشؤون االعالمية  املتخصصني يف  الكثري من  ان  الرغم من  على 
ان اهلدف من صناعة االعالم هو تغطية االحداث واحلصول على ارباح 
مادية عن طريق االعالنات اليت باتت مصدرا رئيسا لتمويل الكثري من 
وسائل االعالم املتطورة، لكن واقع العمل االعالمي يشري اىل ان هناك 
دوافع أخرى تتخطى جمرد جين االرباح علما أن ما يشهده عامل االعالم 
يف اآلونة االخرية من فساد وانتهاكات يشكل ظاهرة مرفوضة مثل سرقة 
بل  االنرتنت،   االلكرتوني  االعللالم  وسائل  الفكرية، خاصة عرب  امللكية 
أذكللاء  يف  اساهمه  خللالل  مللن  املفسد  إىل  الفاسد  مللن  اإلعلللالم  وانتقل 
ليست  حامسة  ملواجهة  حيتاج  وهللذا  املغلوطة،  األفكار  وزرع  الطائفية 
فقط بالقانون ومواثيق االخالق، ولكن عرب تثقيف وتوعية اجملتمع بشكل 
شامل، وكذلك بتبين محالت ودعوات يتم تدشينها ملواجهة طوفان الفساد 

االعالمي الذي يهدد اجملتمعات على االصعدة كافة.
فعلى الرغم مما يشكله اإلعالم من فضاء مثالي للتعبري عن الرأي يف 
اآلراء،  وتللبللادل  واملعلومات  اإلحلللداث  نقل  يف  ويعمله  اجملتمعات،  بعض 
فضال عن مساهمته بشكل كبري يف تطوير اجملتمعات من خالل التثقيف 
والتعليم وتشكيل الراي العام وغريها الكثري من الوظائف االخرى، لكن 
يف الوقت نفسه فأن الغزو االعالمي للمجتمعات النامية ترك آثارا سلبية 
االنباء  فوكاالت  والثقايف،  االعالمي  اجملللال  وخاصًة  اجملللاالت  شتى  يف 
العاملية مبا متتلك من قدرات على نقل اخبار العامل وتشكيل التصورات 
من  الدولية  باالتصاالت  والتحكم  والثقافات،  والشعوب  االشخاص  عن 
خالل االقمار الصناعية، اضافة اىل اهليمنة على السوق التجاري انتاجًا 
واالفللالم  الربامج  خللالل  من  البشري  العقل  وتشكيل  لصناعة  وتسويقًا 
البلدان  الكثري من  لدى  انسالب واضحة  ما خلق حالة  وهو  واجملللالت، 
النامية السيما بلدان الوطن العربي وتتمثل هذه احلالة باالعتماد الشامل 
يف معرفة وتناقل االخبار على وكاالت االخبار االجنبية واهمال املصادر 
املصادر احمللية هي  ان هذه  من  الرغم  على  االخبار  معرفة  احمللية يف 

اقرب من مثيلتها االجنبية.
الراهن، من  العاملي اجلديد يف عصرنا  النظام  بات  وعليه فان االعالم 
خالل ما يقدمه من خدمات واسعة النطاق وعلى أكثر من صعيد سواء 
كان اجيابية أو سليبة، السيما يف هذا العصر الذي أحدث فيه االنرتنت 
والتكنولوجيات اجلديدة ثورة يف هذا القطاع ويف اجملتمع ككل حتى صار 

اليوم اإلعالم ميدان عاملي يف جماالت احلياة العامة كافة.

دهاليز صناعة 
اإلعالم

كمال عبيد 
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هي  االجللتللمللاع،  علم  يعرفها  كما  األسلللرة 
اخلللللليللة األسلللاسللليلللة يف اجملللتللمللع وأهلللم 
من  اخللية  هذه  تتكون  األولية،  مجاعاته 
أفراد تربط بينهم صلة القرابة والرحم، 
االجتماعي  النشاط  يف  األسللرة  وتساهم 
يف كل جوانبه املادية والروحية والعقائدية 
واالقتصادية، هذا الكيان املهم واألساسي 
املشكالت  من  العديد  يعاني  اليوم  أصبح 
واألزمات اليت تهدد البناء السليم لألسرة 
واخطر  أهم  من  ولعل  وألسباب خمتلفة، 
العنف  ظاهرة  تفاقم  هي  املشكالت  هذه 
األسللللري، الللليت تللعللد مللن أكللثللر الللظللواهللر 
دول  مللن  الكثري  يف  انتشارا  االجتماعية 

العامل.
والتطور  التقدم  ان  اخلللرباء  بعض  ويللرى 
الللكللبللري اللللذي أسللهللم بتغري منللط احللليللاة 
العالقات  على  بظالله  ألقى  قد  العامة، 
والوحدة األسرية اليت تأثرت بشكل سليب 
كبري حتى باتت تعاني االحنالل والتفكك 
و ازديلللللاد حللللاالت اللللطلللالق وغلللريهلللا من 
دراسللات  أثبتت  فقد  األخلللرى.  املشكالت 
عدة أن أكثر اجملرمني واملنحرفني ينتمون 
إىل أسر مفككة، هذا باإلضافة اىل باقي 
واالجتماعية  )الثقافية  األخللرى  العوامل 
أسهمت  ودينية(  والسياسية  واالقتصادية 
بتغري طباع وعللادات اإلفللراد يف اجملتمع 

و كللانللت دافلللع مهم الرتللكللاب الللعللديللد من 
اجلرائم األسرية.

مظاهر العنف األسري وكما يقول خرباء 
ختتلف من بلد اىل آخر، باختالف العادات 
وحلساسية  املتبعة،  واألنظمة  والتقاليد 
األسللر فأن هذه  لدى بعض  القضية  هذه 
امللللملللارسلللات قلللد حتللللدث بللصللمللت داخلللل 
جدران املنزل، وهو ما كان سببا مهما يف 
غياب البيانات احلقيقية عن حجم ظاهرة 
العنف األسري. ووفقًا إلحدى الدراسات، 
باإلبالغ  قمن  اللللللواتللي  النساء  نسبة  فللإن 
قبل  من  اجلسدي  لللإليللذاء  تعرضهن  عن 
إىل   %69 بللني  تتفاوت  احلميم  شريكهن 

10% وذلك تبعًا الختالف الدولة.
وفيما خيص بعض اجلرائم األسرية فقد 
عثر على مواطن بريطاني مقتول ذحبا يف 
بالي وقد أقرت زوجته بأنها أمرت بقتله 
على ما أفادت الشرطة يف هذه اجلزيرة 
الشرطة  واعلنت  السياحية.  االندونيسية 
جثة  على  عللثللروا  املنطقة  يف  السكان  ان 
روبللللرت ايللللليللس )60 عللامللا( اللللذي حيمل 
اجلنسية االسرتالية أيضا يف حقل لألرز 
بالبالستيك  غطي  وقللد  معزولة  بلدة  يف 
وكلللان مللوثللوق اللليللديللن والللرجلللللني. وكللانللت 
اىل  توجهت  ايلليس  نور  جوالخيا  زوجته 
بعيد  زوجها  اختفاء  عن  للتبليغ  الشرطة 

اكتشاف اجلثة قبل ان ختضع الستجواب 
احملققني.

وقال احملقق ويسنو واردانللا “بدأت تتكون 
لدينا شبهات حول الزوجة بعد تصرحيات 
بعض أصدقاء الضحية اليت أشارت اىل 
الزوجني منذ فرتة”. وأضاف  مشاكل بني 
باألمر  أقرت  بهدوء  إليها  “بعدما حتدثنا 
الزوجة  وضعت  وقللد  املللطللاف”.  نهاية  يف 
وعللاملللللتللا تنظيف وشللريللك أحللداهللمللا يف 
احلبس على ذمة التحقيق. وتبحث الشرطة 
يشتبه  الشريك  هلللذا  أصللدقللاء  أربعة  عن 
القتل. حبسب  عملية  بضلوعهم يف  ايضا 
فللرانللس بللرس. مللن جانب آخللر فجر رب 
عائلة نفسه يف سيارته يف مدينة هومربغ 
الصغرية يف غرب املانيا اثر شجار عائلي 
“دي  االملانية  االنباء  وكالة  ذكرت  ما  على 
البالغ  ايلله”. فبعد خالف غادر الرجل  بي 
49 عاما املتزوج واالب لطفلتني، بسيارته 
مهددا بإحلاق األذى بنفسه وبعائلته. وقد 
مت تبليغ الشرطة اليت كانت تنتظره امام 
منزله واليت شهدت انفجار سيارته. فيما 
قللتللل رجلللل بللالللرصللاص مثللانلليللة أشللخللاص 
بينهم طفالن يف ادمونتون غرب كندا قبل 
ان ينتحر القاتل املصاب باالكتئاب والذي 
الرتكابه  الشرطة  قبل  مللن  معروفا  كللان 

اعمال عنف. 

العنف األسري..
الحاضنة األكرب إلنتاج 

املجرمني واملنحرفني

مجتمع

التحرش الجنسي يف الوطن العربي.. مخاطر واقعية الكرتونية مزدوجة
تعاني اجملتمعات اإلسالمية والعربية احملافظة، العديد من املشكالت واالزمات بسبب التحوالت السياسية 

واالمنية الكبرية اليت تعيشها اغلب البلدان العربية، واليت كانت سببا يف افراز مشكالت وظواهر 
اخالقية واجتماعية غريبة مل يعرفها اجملتمع العربي من قبل، ومنها انتشار ظاهرة التحرش اليت غزت 
اجملتمع العربي بشكل خميف، حتى باتت متثل تهديدا خطريا على االمن واالستقرار، خصوصا وانها 
قد تكون سببا يف حدوث بعض اجلرائم اخلطرية ومنها جرائم القتل واخلطف واالغتصاب، وهو ما 
ستكون له آثار صحية ونفسية خطرية على الضحايا وقد يدفعهم اىل اتباع تصرفات عدوانية انتقامية 

ملا حدث هلم من قبل اجملتمع. 
يرى بعض املراقبني ان تفاقم هذه الظاهرة اخلطرية يف جمتمعاتنا العربية يعود جملموعة من االسباب) 
دينية وسياسية وامنية واجتماعية(، حيث أسهمت اخلالفات السياسية والصراعات املتجددة يف اضعاف 

سلطة القانون والقوى األمنية املتهمة اصال يف بعض تلك احلاالت، يقابلها
االبتعاد عن القيم الدينية واخللقية، اليت اوصى بها الدين اإلسالمي احلنيف والرسول الكريم)ص(، 
الذي اكد على وجوب تفعيل منظومة القيم واالخالق من اجل بناء اجملتمع ولعل خري دليل على ذلك قوله 
َنُعوَن،  وا ِمنمْ َأبمَْصاِرِهممْ َوحَيمَْفُظوا ُفُروَجُهممْ َذِلَك َأزمَْكى هلُممْ ِإنَّ اهللََّ َخِبرٌي مِبَا َيصمْ تعاىل: “ ُقلمْ ِللمُْمؤمِْمِننَي َيُغضُّ

سورة النور 30”

يضاف اىل ذلك غياب الدور االسري وضعف املؤسسات الرتبوية، واالستغالل السيئ للتطور العلمي 
والتكنولوجي الكبري الذي كان سببا يف انتشار وسائل االتصاالت احلديثة اليت سّهلت إيصال الصورة 
والكلمة احملرمة اىل اغلب فئات اجملتمع وخباصة الشباب الذي يعاني اليوم من مشكالت نفسية خطرية 
بسبب تفاقم ازمة البطالة والفقر و تعاطي املخدرات و تأخر الزواج والتأثر ببعض الثقافات الدخيلة 
وخصوصا الثقافة الغربية وغريها من املشكالت االخرى، وميكن للتحّرش اجلنسي أن يأخذ أشكاال 
النظر املتفّحص للجسد، والتعبريات  أو أكثر يف وقت واحد وهي:  ا  خمتلفة وقد يتضمن شكال واحللدً
واالهتمام  والدعوة ملمارسة اجلنس،  التتبع،  أو  واملالحقة  والتعليقات،  والبسبسة،  والنداءات  الوجهية، 
غري املرغوب به، والصور اجلنسية، والتحّرش عرب اإلنرتنت، والتحّرش عرب املكاملات اهلاتفية، واللمس، 

والتعّري.
قد حيدث التحّرش اجلنسي يف أي مكان، سواء يف األماكن العامة أو اخلاصة، املتحّرشون قد يكونون 
أفللراًدا أو جمموعات من الرجال أو النساء. وقد يكون املتحّرش شخًصا غريًبا عنك بالكامل أو أحد 
معارفك: صاحب العمل، موظف، زميل يف العمل، عميل، أحد املارة، أحد األقارب، أحد أفراد العائلة 
ش بهم أو املعتدى عليهم فقد يكونون أفراًدا أو جمموعات من مجيع شرائح النساء  أو ضيف. أما املتحرَّ

او الرجال او أطفال.

قضية العنف اجلنسي اصبحت من اهم واخطر القضايا العاملية خصوصا 
وان بعض التقارير قد اكدت انتشار العنف اجلنسي على مساحة واسعة 
املنظمات  من  العديد  لدى  الكبري  القلق  من  حالة  أثللار  ما  وهو  النطاق، 
الللظللاهللرة اخلللطللرية،  هللذه  وانللتللشللار  مللن تفشي  اللليت ختشى  احلقوقية 
الكثري  يف  معاجلتها  يصعب  مستوطنة  ظاهرة  باتت  قد  أنها  خصوصا 
رقعة  اتساع  من  تعاني  اللليت  املناطق  تلك  السيما  واللللدول.  املناطق  من 
ازديللاد  يف  سببا  كانت  اللليت  املتواصلة،  واحللللروب  املسلحة  الصراعات 
يقول  كما  والنساء  االطفال  ضد  اجلنسي  واالنتهاك  االغتصاب  جرائم 

بعض املراقبني.
قد ساعدت يف  اخللرى  ان هناك عوامل  على  ايضا  املراقبون  اكللد  وقللد 
هذه  وختتلف  اجملتمعات،  من  الكثري  يف  اخلطرية  الظاهرة  هذه  تفاقم 
االجتماعية  االنللظللمللة  اخللتللالف  آخلللر حبللكللم  مللن جمتمع إىل  األسللبللاب 
والسياسية والقانونية والدينية، إال أن قواسم مشرتكة بني كل اجملتمعات 
ميكن أن تؤدي إىل ممارسة هذا النوع من العنف. ومن بني هذه األسباب 
وانتشار  واالسرية  الرتبوية  املؤسسات  احلكومية وضعف  الرقابة  غياب 

املخدرات وتفشي الفقر والبطالة...اخل من املشاكل والسلبيات االخرى.
الللظللاهللرة اخلللطللرية فقد نشرت األمللم  وفيما خيللص بعض اخللبللار هللذه 

املتحدة على موقعها االلكرتوني
أرقام مروعة عن العنف املمارس ضد النساء والذي اعتربته “وباء عامليا”، 
وأشارت األرقام إىل أن 70 يف املائة من النساء يعانني من العنف يف حياتهن 
و35 باملائة منهن تعرضن لعنف جنسي. “أكسروا حاجز الصمت وال تقفوا 
مكتويف األيدي عند مشاهدة ظواهر العنف ضد النساء والفتيات”، ويف 
بعض البلدان تتعرض سبع من كل عشر نساء إىل هذا النوع من العنف. 

تشويه  خطر  تهديد  حتللت   15 سللن  حتللت  فللتللاة  مليون   30 حنللو  ويبقى 
أعضائهن اجلنسية أو ما يعرف باخلتان، يف حني تعرضت أكثر من 130 
مليون امرأة إىل تلك املمارسة على مستوى العامل والسيما يف أفريقيا 
تللزوجللن ومل  اللواتي  النساء  عللدد  ويللقللدر  األوسلللط.  الللشللرق  دول  وبعض 
امللرأة، منهن 250 مليون تزوجن دون سن  بللل700 مليون  يزلن صغريات 
اخلامسة عشر. ومن املرجح أال تكمل الفتيات اللواتي يتزوجن حتت سن 
الثامنة عشر الدراسة، كما أنهن أكثر عرضة للعنف املنزلي ومضاعفات 
الوالدة، وفيما تصاعدت الضغوط املطالبة بتحرك اجلامعات األمريكية 
لكبح العنف اجلنسي، أظهر استطالع للرأي نشره معهد ماساتشوستس 
املعهد  )إم آي تي( أن واحللدة من بني كل ست طالبات هذا  للتكنولوجيا 
الشهري تعرضت العتداء جنسي لكن أقل من مخسة باملئة منهن أبلغن عن 
جرمية جنسية. وأفصحت مخسة باملئة من طالبات املعهد الالتي مشلهن 
واحللدة من بني كل مخس  وقالت  تعرضن لالغتصاب،  أنهن  االستطالع 

منهن أنها كانت على علم مبرتكب االعتداء اجلنسي.

العنف الجنسي.. 
حرب االغتصاب تستهدف 

دول العالم
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النسوية،  واالزدهلللار  املللودة  قامت مجعية 
النبأ  مؤسسة  اروقللة  بني  ميدانية  جبولة 
للللللثللقللافللة واالعلللللللالم ملللع بللعللض امللللواهلللب 
الدورة  الكتابة ضمن  لعامل  دخلنَّ  اللواتي 
اوىل  كانت  حيُث  اجلمعية  اقامتها  اللليت 
حسني  علي  االستاذ  الكاتب  مع  الوقفات 
ملوقع شبكة  بتعريفه  ابتدأها  واليت  عبيد 
وأهللم  االنللرتنلليللت  علللللى  املعلوماتية  الللنللبللأ 
وكلليللفلليللة تصفحه  بلللوابلللاتللله ومللللا حيلللتلللوي 
التالية  وقفتنا  كانت  ثم  منه.   واالستفادة 
عند االستاذ )حيدر اجلراح( مدير مركز 
والبحوث،  للللللدراسللات  الللشللريازي  االملللام 
الكاتب  ودار احلديُث فيها عن سر جناح 
وتفوقه وكيف له ان يكون مبدعًا يف زمن 
وجاء  مرفوضا،  التقليدي  الطابع  اصبح 
سلللر الللنللجللاح ملللللخللصللا بللنللقللاط يف غللايللة 

االهمية:
1- توفر عنصر الشغف ليكون هو الوقود 

احملرك للفكرة. 
2- خلللللق هللويللة خللاصللة لللللذات الللكللاتللب/

الكاتبة بعيدًا عن التقليد. 
والللليت اطلللللق عليها  اللللقلللراءة  اهللملليللة   -3
مابني  )قللراءة  التأويلية  الللقللراءة  مصطلح 
السطور وفهم الرسالة غري املباشرة اليت 
خبأها الكاتب بني سطوره واليت جيب ان 
تتوفر عند القارئ اللبيب لتصنع منه كاتبا 

أديبا(. 
بللعللدهللا انللتللقلللللنللا اىل االسلللتلللاذ )علللدنلللان 
الللللصللللاحلللللي( مللللديللللر مللللركللللز املللسللتللقللبللل 
معنا  حديثه  بدأ  إذ  والبحوث،  للدراسات 
عن اهداف املركز واليت تلخصت بأهمية 
الللسلليللاسللي للعقل  الللفللكللر  رفللللع مللسللتللوى 
العراقي وبالتحديد العقل الشيعي واهمية 
وطبقاته  توجهاته  بكل  املللواطللن  معرفة 

للواقع السياسي. 
أما )االستاذ باسم حسني الزيدي( باحث 
يف مركز املستقبل فقد تطرقَّ لنقطة مهمة 
لكونها  الكتابي  امللللرأة  دور  اهمية  وهلللي: 
متتاز حبس مرهف وعواطف مُتكنها من 
االبللداع والتأثري يف هذا اجملللال. حمطتنا 
النبأ  مؤسسة  رئلليللس  عند  كللانللت  التالية 
للثقافة واالعالم مساحة الشيخ )مرتضى 
اهمية  عللن  فيها  احلللديللُث  ودار  مللعللاش( 
)االحرتاف( يف جمال الكتابة وكيف جيب 
على الكاتب ان ُيفكر بهذا اجلانب حتى ال 
والتقليدية  اهلواية  واقفًا يف حمطة  يبقى 
فيكون بذلك عاديًا ال يتعدى كونه هاويًا، 
اجنح  )لكي  قاعدة  اهمية  اىل  تطرق  ثم 
اللوم على نفسي( فوجود  القاء  ال بد من 
تكون  وبالتالي  االنسان  ُتضعف  املللربرات 
وللخروج  املسؤولية،  حتمل  عدم  النتيجة 
من هذه القوقعة البد من )استثمار نفسي، 

خلق  اهمية  اىل  ايضًا  واشللار  وطاقاتي( 
فللرتك  املللثللقللفللة،  الشيعية  للللللمللرأة  منلللوذج 

اجملال فارغًا يعود بعواقب سيئة. 
)حنُن  قائال:  معاش  الشيخ  واكللد مساحة 
خنلق الفرص وأنتم عليكم ان تستثمروها(. 

ثم ختم حديثه بوصايا مهمة جاء فيها: 
1- وجوب تطوير برامج الكتابة. 

خواطري  مثل  املنوعة  الكتُب  قلللراءة   -2
السيد حسن  السعيد  للشهيد  القرآن  عن 
الللللشللللريازي )قللللدس سللللره( والللكللثللري من 
بالفكر  ترتقي  ان  شأنها  من  اليت  الكتب 
آراء  استطلعنا  وقللد  الكاتب.  لللدى  والقلم 
بللعللض الللطللالللبللات املللشللاركللات عللن فللوائللد 
هلللذه اللللزيلللارة، فللأجللابللت والء عللطللشللان: 
كللانللت جللولللتللنللا يف مللؤسللسللة الللنللبللأ مفيدة 
ومجيلة رفعت من معنوياتنا وضاعفت من 
وتطوير  الكتابة  على  باملواظبة  إصللرارنللا 
قدراتنا يف هذا اجملال.  أما الطالبة حنني 
التالي:  الشكل  على  رأيها  كان  فقد  حليم 
النشاط  روح  لقد جددت هذه اجلولة يفَّ 
واالحلللسلللاس بللاملللسللؤوللليللة الللليت تللقللع على 
عاتقي.  فيما أجابت الطالبة زهراء حسن 
قائلة: كانت اجلولة ممتازة اذ الحظت أن 
املؤسسة حمفزين جدًا ومن  االساتذة يف 
أن  على  أصللر  جعلوني  حتفيزهم  خللالل 

أطّور قلمي واستمر يف هذا اجملال.

جولة عن فن الكتابة 
يف أروقة مؤسسة 
النبأ للثقافة واالعالم

ارتفاع أسعار األدوية.. من املسؤول عنها؟
شهدت الصيدليات األهلية يف السنوات األخرية حالة جنونية من التسابق يف أسعار األدويللة، رغم 
فيها  األسعار  لتقبل  والنفسي  املللادي  التهيؤ  الزبون  على  يتطلب  إذ  العالجي  والتأثري  املنشأ  تشابه 
والتقيت الشاب عالء هادي وهو حيمل وصفتني لنفس العالج لزوجته املريضة من طبيبني خمتلفني 
احدهما من حي احلسني والثاني من حي املوظفني وقال لي إن الصيدلية يف حي احلسني طلبت 95 
البالغة 30 ألف دينار وجلسات  ألف دينار على دورة عالجية واحللدة فقط هذا عدا أجرة الكشف 
العالج الطبيعي اليت تكلف مبجملها أكثر من150 ألف ينار. عليه اضطررت لشراء نصف الكمية من 

العالج فقط وذهبت احبث عن العالج يف صيدلية ثانية.
املواطنة أم حيدر /60 سنة: تقول انها مصابة مبرض السكري منذ فرت طويلة وحتتاج إىل أنواع معينه 

من العالج التتوفر أحيانا يف املستشفيات فاضطر لشرائها من الصيدليات األهلية. 
املواطنة سهيلة من اهلندية تقول: إن إصابات أطفالي متكررة يف أي أيام الربد ودخل زوجي العسكري 
مهما كان اليكفي ملراجعة واحدة ألطفاله اخلمسة هلذا مضطرة للذهاب إىل مضمد قريب ذو خربه 

ينصحين بالدواء املناسب ألطفالي. 
 الشيخ عبد الكريم هادي/50 سنه موظف يقول: وجدت انه ميكنين االستغناء عن اهللع والركض وراء 
الصيدليات باالعتماد على األعشاب الطبية وبشكل مستمر حتى تكونت لدي خربة يف هذا املوضوع 

من قراءاتي يف الكتب وعلى االنرتنيت. 
الصيدالني ميثم يتفق مع الصيدالنية سندس موضحا إن النقابة قد تسمح حتى بل40% أرباح على 
الدواء ولكن الصيدالني يضطر من نفسه ختفيض هذه النسبة العالية على األدوية الغالية جدا الن 

املريض قد يعزف عن شرائها وتكتفي أحيانا بل20 أو حتى %10. 
وأضاف هناك بعض األدوية حتمل نفس االسم والغالف واللون والقرص لكنها من منشئني خمتلفني 
بالدرجة األوىل يعرف ما  املنشأ بل املريض  نوع  للمريض  وبسعرين خمتلفني والصيدالني الخيتار 

الذي يناسبه.
 وقال الناطق اإلعالمي لدائرة صحة كربالء سليم كاظم: ان شعبة تفتيش املؤسسات الصحية احلكومية 
يف دائرة الصحة: تضم )شعبة تفتيش املؤسسات الصحية احلكومية وشعبة تفتيش املؤسسات الصحية 
غري احلكومية وشعبة السيطرة على األدوية وشعبة التفتيش اإلداري وشعبة الشكاوي(، آلية العمل 
تكون حمددة خبطة يعدها القسم بإشراف السيد مدير عام دائرة صحة كربالء واملفتش العام يف 
وزارة الصحة اهلدف هو اإلشراف املباشر على مجيع املؤسسات الصحية احلكومية وغري احلكومية .
من جهته عزا نقيب صيادلة كربالء الدكتور حيدر املؤذن التفاوت بأسعار األدوية يعود اىل التفاوت يف 

بدل اإلجيار وضريبة الدخل وكل حسب منطقته.

غادروا مدنهم وقراهم اىل اجملهول بعد ان حاصرهم املوت من كل جانب، 
عراقية  مدن  أن شهدت مخس  بعد  العراقيني،  النازحني  حال  هو  هذا 
الذي  داعللش  تنظيم  ومسلحي  احلكومية  القوات  بني  عسكريًا  صراعًا 

اقتحم مدنهم وحياتهم وبيوتهم فجأة. 
هناك معاناة كثرية يف قصصهم املؤملة من حلظة خروجهم من بيوتهم، يف 
رحلة رافقتها مشاهد املوت واملخاطر وصواًل اىل معاناة اكرب، فالنازحون 
الصحية  الرعاية  فللقللدان  مللن  التعقيد  يف  غاية  ظللروفللًا  اللليللوم  يعيشون 
ما  وما شابه، ويف ظل  العمل  الطعام وفرص  واخلدمات االساسية اىل 
يقاسيه النازحون العراقيون بعد هروبهم من عصابات داعش، حيل فصل 

الشتاء بكل قسوته مضيفًا اىل حمنتهم معاناة جديدة .
)12700( عائلة  يقارب  ما  النازحني اىل مدينة كربالء  فقد وصل عدد 
يناير 2015 واكثر من  بتاريخ 21  نيوز  العراق  حسب مصدر موقع عني 
على  املنتشرة  وهناك ممن سكنوا احلسينيات  نللازح غري مسجل   5000
الطريق بني كربالء والنجف، وواجهوا صعوبات كثرية الن تلك احلسينيات 
من  الرغم من وصللول عدد  وعلى  لفرتة طويلة،  فيها  للسكن  معدة  غري 
النازحني  اعللداد  اىل  قياسا  كافية  تكن  مل  انها  إاّل  هلم  املؤقتة  اخليام 

الكبرية . 
وملعرفة أوضاع النازحني، زارت )شبكة النبأ املعلوماتية( بعض العائالت 
النازحة، وحتدثت لنا السيدة )جنالء عبد القادر( البالغة من العمر 27 
سنة وهي نازحة من مدينة املوصل سهل نينوى، واآلن مقيمة مع اسرتها 
يف كربالء يف منطقة حي العباس بفندق )قصر االمري(، تقول “خرجُت 
من املدينة يف أحلك الظروف برفقة زوجي واوالدي االربعة بعد ان خيم 
الرعب على اجواء املدينة وخرج كل اهلها ووجدت نفسي امام امر واقع: 
اما البقاء ومواجهة املوت او الرحيل. وفجأة يرى املرء نفسه مرميًا خارج 
فيجدون  االطفال  امللا  منزهلا،  خللارج  فجأة  نفسها  فاملرأة جتد  ارضلله، 
انفسهم وقد انتزعت منهم العابهم انتزاعًا من غري ذنب اقرتفوه، او جرم 
ارتكبوه، هذه الصورة تشكل حال النازحني الذين فقدوا بني ليلة وضحاها 
كل شيء على يد العصابات التكفريية واالجرامية املسماة بل داعش، أما 
السيد عامر املوسوي مدير وصاحب فندق )قصر االمري( الذي يسكن 
هؤالء  استقبال  عند  كبرية  صعوبات  واجهنا  “لقد  فقال  النازحون،  فيه 
النازحني، إذ مل يكن لدينا مبالغ كافية إلعالة هذا العدد اهلائل من الناس، 
وكان عددهم يقارب )1500( شخصا، ومل نكن مهيئني لتقديم اخلدمات 

االساسية هلم مثل املالبس واالدوية واملواد الغذائية.
واخللريا هللذا مشهد واحللد من واقللع النازحني، ومللع االشلللادة مبا تبذله 
اجلهات الرمسية والدينية واألهلية، لتذليل مصاعب هؤالء، إال أن سقف 

م هلم من املساعدات ال يزال دون املستوى. املقدَّ

النازحون العراقيون: 
هل فقدوا األمل بحياة كريمة

مروة ناهض الكربالئي

كربالء/انتصار السعداوي

تحقيق: زهراء حسن
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الللكللسللل واخللللملللول آفللللة جلللديلللدة وخللطللر 
الوخيمة  العواقب  من  العديد  له  متفاقم 
واجتماعية  )صحية  السلبية  والتأثريات 
فهذه  احللليللاة،  على  تنعكس  واقللتللصللاديللة( 
االفة اجلديدة اليت تتسبب وحبسب بعض 
الدراسات اخلاصة، مبوت مخسة ماليني 
انسان سنويا، اصبحت اليوم تشكل حتديا 
جديدا يضاف اىل مجلة التحديات اليت 
يشهدها العامل، وذلك ملا قد يرتتب عليها 
الفرد  على  ونفسية  صحية  اضلللرار  مللن 
الذين  اخلللرباء  بعض  يقول  كما  واجملتمع 
اكدوا على ازدياد معدالت الكسل واخلمول 
اليت اصبحت  العديد من اجملتمعات،  يف 
تللعللتللمللد بللشللكللل كللبللري علللللى الللتللكللنللولللوجلليللا 
احلديثة والوجبات السريعة وهو ما اسهم 
بتقليل احلركة والنشاط وادى اىل ظهور 
الصحية  واملشكالت  االزمللات  من  الكثري 
أمللراض  ومنها  الللبللشللر،  مللن  الكثري  لللدى 
القلب والشرايني والسمنة والسكري هذا 
باإلضافة اىل املشكالت النفسية االخرى 
اللللليت كلللانلللت سللبللبللا يف ارتلللفلللاع مللعللدالت 

الوفيات حول العامل.
وكللشللفللت بللعللض اللللدراسلللات الللسللابللقللة أن 
اخلمول البدني كان سببًا يف وفاة الكثري 
ملللن الللبللشللر يف خمللتلللللف أحنلللللاء اللللعلللامل، 
بدني.  نشاط  أي  من  حياتهم  خلو  بسبب 
الوفيات  مللن   %17 كللانللت  بريطانيا  ففي 

بسبب اخلمول البدني. ويف اليونان %4,2. 
نسبة  فكانت  املللتللحللدة،  الللواليللات  أمللا يف 
صاحبة  مالطا  وكللانللت   .%10,8 الللوفلليللات 
أعلللللى نللسللبللة يف الللوفلليللات الللنللامجللة عن 
مضاعفات اخلمول البدني، إذ بلغت نسبة 
الوفيات 19,2%. وكانت نتائج الدراسة قد 
بنسبة  القائمة  مالطا  أشللارت إىل تصدر 
ثم   ،%69 بنسبة  سللوازيللالنللد  تلتها   ،%72
بنسبة  وصربيا   %68,3 بنسبة  السعودية 

68% وبريطانيا بنسبة %63,3. 
والحلللللظ اللللبلللاحلللثلللون أن أمنلللللاط احللليللاة 
املستقرة احلديثة تؤثر سلًبا على الصحة، 
حيث إن الكثري من الناس يقضون ساعات 
طللويلللللة يف الللوظللائللف املللكللتللبلليللة، وقلليللادة 
الكمبيوتر  شللاشللات  وأمللللام  اللللسللليلللارات، 
احلديثة  اللوحية  واألجهزة  والتليفزيون، 
بللدوره يقضى  واهلللواتللف احملمولة، وهللذا 

على األنشطة البدنية من احلياة اليومية.
املستقر  احلياة  أن منط  الباحثون  ووجللد 
بالوفاة،  لإلصابة  جللًدا  خطري  عامل  هو 
تدخني  خطر  يللعللادل  أن  ميكن  إنلله  حيث 
على  باحلصول  الباحثون  وينصح  التبغ. 
30 دقيقة ملمارسة النشاط البدني معظم 
أيام األسبوع، وتشمل تلك األنشطة املشي 
السريع، والسباحة، التمشية يف احلدائق. 
دقللائللق يف   10 كللل  أن  الباحثون  وأضلللاف 
ممللارسللة الللريللاضللة حتللافللظ علللللى صحة 

القلب من اإلصابة بكثري من األمراض.
أن  الدراسة  أجللروا  الذين  الباحثون  وقال 
مشكلة اخلمول وصلت إىل مستوى غاية 
باعتبارها  معا  التعامل  وجيللب  السوء  يف 
املشكلة  هللذه  أن معاجلة  وأضللافللوا  وبلللاء. 
للعالج  جديدة  طللرق  يف  التفكري  يتطلب 
خماطر  من  األشخاص  حتذير  بينها  من 
الكسل واخلمول بدال من تذكريهم بفوائد 
البحث  فريق  وقللال  الرياضية.  التمارين 
أحنللاء  مللن خمتلف  باحثا   33 الللذي يضم 
العامل إن حكومات الدول جيب أن تبحث 
عن سبل لتشجيع مواطنيها على ممارسة 
الللبللدنلليللة جبعلها أكللثللر مللالءمللة  األنللشللطللة 

وأمانا بأسعار مقبولة.
مللن جانب اخللر أرجللعللت دراسلللة أمريكية 
قد  معينة  جينات  إىل  بالكسل  الللشللعللور 
للنشاط  ملليللال  أكللثللر  األشلللخلللاص  جتللعللل 
البدني وأكثر إقباال على مزاولة الرياضة 
أو العكس، قد جتعلهم أكثر ميال للخمول 
والكسل. وقام فريق من العلماء األمريكيني 
التجارب،  حتت  الفئران  من  عللدد  بوضع 
اتسم بعضها بصفات وراثية متعلقة بكثرة 
اآلخر  البعض  كان  فيما  البدني،  النشاط 

مياال للكسل.
على صعيد متصل أظهرت دراسة أمريكية 
حديثة، أن تناول الوجبات السريعة، يعزز 

الشعور بالكسل لدى اإلنسان. 

الكسل والخمول.. يقتالن بصمت

األمراض واألوبئة..  ملاذا تستهدف الفقراء قبل غريهم؟ 
البشر كل عام، السيما  املعدية واألوبئة الصحية اليت تهدد سالمة وصحة املاليني من  األمللراض 
الفقراء يف الدول املتأخرة بسبب عجزهم املادي عن املعاجلة كما يفعل االغنياء، وعلى الرغم من 
التطور الكبري الذي يشهده عامل الطب ال تزال تشكل حتدي كبري وخطر قائم ال ميكن االستهانة 
به او جتاهله، خصوصا مع انتشار األمراض احلديثة اليت ميكن هلا أن تتحول إىل أوبئة يصعب 
السيطرة عليها كما يقول بعض اخلرباء يف هذا اجملال. والذين أكدوا على وجود ترابط كبري بني 
الفقر واملرض خصوصا وان العديد من التقارير والدراسات قد أثبتت ان اجملتمعات الفقري هي أكثر 

عرضة ملخاطر انتشار األمراض واألوبئة الصحية مبختلف إشكاهلا.
وتسبب األمراض يف قتل وإعاقة أعداد من الناس تفوق الذي قتلوا يف مجيع احلروب جمتمعة. ففي 
كل عام، ميوت ماليني الناس بسبب األمراض. ويعيش ماليني غريهم بعد إصابتهم بأمراض خطرية، 
مثل السرطان أو السكتات الدماغية، ولكنهم خيرجون منها بعجز دائم. وتصاب أعداد غفرية أخرى 
بأمراض عارضة خفيفة، مثل نزالت الربد وآالم األذن، ويربأون منها. وحتدث أمراض عديدة بسبب 
كائنات حية دقيقة مثل البكترييا أو الفريوسات، تقوم بغزو اجلسم. وهذه الكائنات الدقيقة تسمى 
األحياء  هذه  عن  الناجتة  األمللراض  وتسمى  أحياء جمهرية.  يسمونها  العلماء  ولكن  جراثيم  عللادة 

األمراض املعدية.

املعدية هلا أسباب  األمللراض األخللرى أمراضًا غري معدية. واألمللراض غري  ميكن تصنيف مجيع 
عديدة، بعضها تسببه مواد مؤذية أو مهيجة للجسم، مثل دخان السجائر أو الدخان الناتج عن حركة 
املرور، وبعضها اآلخر حيدث بسبب عدم تناول أغذية متوازنة. وميكن للقلق والتوتر أن يؤديا إىل 
أمراض الصداع وارتفاع ضغط الدم والتقرحات وغريها. وهناك أمراض أخرى غري معدية حتدث 

جملرد أن الشيخوخة تؤثر على بعض أجزاء اجلسم.
ان خطر اصابة  املتحدة  الواليات  نتائجها يف  الشأن فقد اظهرت دراسللة حديثة نشرت  ويف هذا 
اصللول  مللن  او  الللسللوداء  البشرة  مللن  وبتحدرهم  بالفقر  مرتبط خصوصا  الللربللو  االطللفللال مبللرض 
بورتوريكية. وهذه الدراسة اليت اجريت على اكثر من 23 الف طفل تراوح اعمارهم بني 6 و17 عاما 
نفت ايضا الفرضية السائدة منذ نصف قرن بأن سكان البيئة احلضرية هم االكثر عرضة لالصابة 
بهذه احلساسية يف اجملاري التنفسية بسبب وجود عدد اكرب من مسببات احلساسية باملقارنة مع 

املناطق االقل حضرية.
وكشفت هذه الدراسة اليت نشرت نتائجها يف جملة “الريجي اند كلينيكل اميونولوجي” وجود فارق 
ضئيل يف معدالت االصابة بالربو لدى االطفال املقيمني يف املدن من جهة )13 %( ويف الضواحي 

واملناطق الريفية من جهة ثانية )11 %(. 

املضادات احليوية وكما تشري بعض املصادر املتخصصة، هي أدوية فعالة 
تكافح العدوى البكتريية. وهي من أكثر املنتجات الطبية شيوعًا وتستخدم 
العصر  يف  ويوجد  مضاعفاتها.  أو  املعدية  األملللراض  معظم  من  للعالج 
احلالي أكثر من مائيت نوع من املضادات احليوية، ولكل نوع منها أمساء 
متعددة ختتلف باختالف الشركة املصنعة للدواء ويتم تصنيعها على شكل 
أقراص أو كبسوالت أو حقن وبعضها على هيئة مساحيق أو مراهم جلدية 
باختالف  احليوية  املضادات  أنللواع  وختتلف  األشكال.  من  ذلك  إىل غري 
رئيسي  يكون فعاال بشكل  ما  األدويللة  البكترييا، فمن  تأثريها على  مدى 
على البكترييا إجيابية اجلرام، ومنها ما يكون فعال ضد البكترييا سالبة 
اجلرام، والبعض اآلخر فعال ضد النوعني، ومنها ما يقتل البكترييا ومنها 

ما مينع منوها.
واملضادات احليوية اليت تلعب دورا مهما يف عالج العديد من األمراض 
وحبسب بعض اخلرباء وهي سالح ذو حدين، فإن استخدمت االستخدام 
األمثل باتباع إرشادات الطبيب وتوجيهات الصيدلي كان هلا أثر إجيابي 
تؤدي  فإنها  استعماهلا  وأسيء  بطريقة عشوائية  استخدمت  وإن  وفعال، 

إىل أضرار بالغة قد تودي حبياة املريض.
حساسية  ظهور  منها،  اجلانبية  اآلثللار  من  الكثري  احليوية  وللمضادات   
ألجسام بعض املرضى عند تناول نوعية من املضادات وخصوصا جمموعة 
البنسلني، وختتلف درجة اخلطورة من شخص إىل آخر، فمنها ما هو قليل 
أو  املعدة  والقيء واحلرقان اخلفيف يف  اإلسهال اخلفيف  مثل  اخلطورة 
طفح جلدي وهرش، ومنها ما هو أخطر من ذلك مثل اإلسهال الشديد أو 
صعوبة التنفس، ويف هذه احلالة جيب على املريض التوقف فورا عن أخذ 

الدواء واالتصال بالطبيب املعاجل.
املللدى يف  واسعة  احليوية خصوصا  املللضللادات  أنللواع  بعض  تتسبب  وقللد 
اإلرشللادات  اتباع  عدم  بسبب  األمعاء  املوجودة يف  النافعة  البكترييا  قتل 
الطبية واستخدام الدواء لفرتة طويلة مما يسهل إصابة األمعاء بهجمات 
تكتسب  وقللد  جللديللدة يصعب عالجها.  عللدوى  تللؤدي إىل  بكتريية ضللارة 
وذلك  االستعمال،  لسوء  نتيجة  احليوية  املضادات  ضد  مناعة  البكترييا 
عند االستهالك املفرط للمضادات احليوية أو حينما تعطي جبرعات غري 
مناسبة، أو تعطى بالقدر املطلوب على فرتات غري منتظمة بني اجلرعات، 
أو تعطي ملدة قصرية غري كافية للعالج. ومن األسباب كذلك االستعمال 
غري املالئم للمضادات يف حاالت ال حتتاج إىل معاجلة بل تشفى ذاتيا، 
حيث ختلق  طبيعية،  تكون  قد  احليوية  املضادات  البكترييا ضد  ومناعة 
البكترييا ولديها القدرة على مقاومة بعض أنواع املضادات احليوية أو كلها، 

وقد تكتسب البكترييا هذه املناعة بطرق خمتلفة.
على  العلماء  يعكف  احليوية  املضادات  ملفعول  البكترييا  مقاومة  وبسبب 

تطوير أدوية جديدة قادرة على ختطي تلك املشاكل.

املضادات الحيوية.. 
والجراثيم املضادة
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املللتللجللددة أصبح  الللطللاقللة  احلللصللول على 
العامل،  دول  مللن  للكثري  الشاغل  الشغل 
اللللليت سللعللت يف ظلللل ملللا يللشللهللده الللعللامل 
واقتصادية  بيئية  ومشكالت  ازملللات  مللن 
متفاقمة، اىل جتنيد كل طاقاتها يف سبيل 
احلصول على الطاقة الرخيصة من خالل 
االعتماد على مصادر انتاج متنوعة ومنها 
اللللوقلللود احللليللوي اللللذي يللعللد أحلللد أسللرع 
العديد  منوًا يف  املتجددة  الطاقة  مصادر 

من الدول كما يقول بعض اخلرباء.
والوقود احليوي هو الطاقة املستمدة من 
الكائنات احلية سواء النباتية أو احليوانية 
مللنللهللا. وهلللو أحلللد أهلللم ملللصلللادر الللطللاقللة 
املللوارد  من  على خالف غريها  املتجددة، 
احلجري  والفحم  النفط  مثل  الطبيعية 
وكللافللة أنلللواع الللوقللود األحللفللوري والللوقللود 
النووي. وبدأت بعض املناطق بزراعة أنواع 
معينة من النباتات خصيصًا الستخدامها 
يف جمال الوقود احليوي، منها الذرة وفول 
الصويا يف الواليات املتحدة. وأيضا اللفت، 
الللربازيللل.  السكر يف  أوروبلللا. وقصب  يف 

وزيت النخيل يف جنوب شرق آسيا.
احليوي  الوقود  على  احلصول  يتم  أيضا 
ملللن الللتللحللللليللل الللصللنللاعللي للللللمللزروعللات 
ميكن  اليت  احليوانات  وبقايا  والفضالت 
واخلشب  القش  مثل  استخدامها،  إعللادة 

نفايات  وحتلللُللل  االرز،  وقللشللر  والللسللمللاد، 
املللللنللللازل ونلللفلللايلللات الللللللورش وامللللصلللانلللع، 
حتويلها  ميكن  اللليت  األغللذيللة،  وخملفات 
ميكروبات  طريق  عن  احليوي  الغاز  إىل 
ذات اهلللضللم الللالهللوائللي. وتللعللد الللربازيللل 
تشري  وكما  األمريكية  املتحدة  والللواليللات 
أبللرز منتجي  بعض املللصللادر االعللالملليللة، 
الوقود احليوي بني دول العامل، فالربازيل 
تنتج مادة اإليثانول من قصب السكر منذ 
العام 1975 الستخدامه وقودًا للسيارات، 
الوقود  هللذا  املتحدة  الللواليللات  تنتج  بينما 
من الذرة، وتستأثر هاتان الدولتان بل 90 
مادة  وتشكل  العاملي.  اإلنتاج  من  املئة  يف 
اإليللثللانللول اللليت تنتج أسللاسللًا مللن قصب 
السكر والذرة أكثر من 90 يف املئة جممل 
إنتاج الوقود احليوي يف العامل، بينما مادة 
من  الثانية  املرتبة  يف  فتأتي  البيوديزل 

الوقود احليوي.
لتقليص  احليوي  الوقود  الدول  وتستخدم 
اعتمادها على الوقود النفطي، فالواليات 
املتحدة مثاًل تسعى إىل تقليص اعتمادها 
امللللئلللة يف  الللنللفللط مبلللقلللدار 20 يف  علللللى 
الوقود  باستخدام  وتعويضه   2017 العام 
احلللليلللوي، وقلللد مت مللثللاًل إجللبللار مصايف 
الللنللفللط يف واليلللة كللاللليللفللورنلليللا علللللى مللزج 

البنزين مبادة ببيوايثانون.

رغم  احليوي  الوقود  انتاج  تقنية  وتواجه 
بسبب  االنللتللقللادات  مللن  الكثري  اهميتها، 
الللتللوسللع املللسللتللمللر الللللذي تللقللوم بلله بعض 
النوع  الللدول من اجل احلصول على هذا 
من الطاقة والذي كان له آثار ضارة على 
البيئة الطبيعية، واألمن الغذائي وكربونية 
الللرتبللة، ويللواجلله الللعللامل اللليللوم وحسب ما 
ألللف   25 وفللللاة  نلليللوزويللك  جملللللة  أوردت 
باجلوع.  مرتبطة  ألسللبللاب  يوميا  شخص 
والتناسل،  لالزدياد  قابل  الرقم  لكن هذا 
للليللس فللقللط بسبب ارتللفللاع أسللعللار امللللواد 
اقتصادي  انكماش  لتوقع  ولكن  الغذائية، 
عاملي ولدور الواليات املتحدة واملتقدمة يف 
تطوير وإنتاج الوقود احليوي من املنتجات 
الذي  السكر..(  وقصب  )الللذرة  الزراعية 
كان يف السابق املادة املصدرة واملستهلكة 
مللن الللبلللللدان امللللعلللوزة والللفللقللرية، ويللقللدر 
الطاقة  سللوق  احليوي يف  الللوقللود  نصيب 
لكنه  املللئللة،  يف   1,5 بنحو  حاليًا  العاملية 
يعترب مسئواًل عن 70 يف املئة من ارتفاع 
واللللذرة  القمح  وخللاصللة  الللغللذائلليللة  السلع 
منها  اليت يستخرج  السكر وهي  وقصب 
ملللادة اإليللثللانللول. لللدرجللة أن اإلحللصللاءات 
تشري إىل أن ثلث إنتاج الواليات املتحدة 
الللعللام 2008 سيذهب إىل  اللللذرة يف  مللن 

خزانات الوقود.

الوقود الحيوي..
 مخاطر االنتاج وموانع 

الجدوى االقتصادية

التغريات املناخية.. تدمري األرض وتفجري النزاعات
 ال تزال التغريات املناخية اليت تسببت حبدوث كوارث كبرية يف النظام البيئي لألرض، تشكل خطرا 
حقيقيا على مستقبل احلياة يف هذا الكوكب، الذي تأثر سلبًا باتساع األنشطة البشرية اليت تسببت 
حبدوث تغريات مناخية خمتلفة وخطرية، منها ازدياد نسب الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي اليت 
التنوع  ارتفاع درجللات احلللرارة، وحللدوث االعاصري املدمرة والللزالزل والرباكني وفقدان  ادت اىل 

احليوي وانتشار األمراض املعدية بشكل عاملي وغريها من الكوارث االخرى.
املنصرمة وكما تشري بعض املصادر،  الل 150ل  الصناعة يف االعللوام  التوجه حنو تطوير  أدى  ولقد 
إىل استخراج وحرق مليارات االطنان من الوقود االحفوري لتوليد الطاقة. هذه األنواع من املوارد 
االحفورية اطلقت غازات حتبس احلرارة كثاني أوكسيد الكربون وهي من أهم أسباب تغري املناخ. 
ومتكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة الكوكب. ويتوقع العلماء وكما تشري بعض املصادر اىل 
أن العامل سيشهد يف السنوات القادمة تغريات مناخية أسوأ مما كان متوقعًا حتى اآلن، ويعتقدون 
إىل  قد تصل  البشرية  أن خسائرها  كما  القادمة،  املئوية  االقتصادية ستتضاعف يف  عواقبها  أن 

عشرات اآلالف. 
وحبسب بعض اخلرباء فان ظاهرة تغري املناخ ستؤثر ايضا على العالقات الدولية ورمبا ستسهم 
بظهور مشاكل ونزاعات عاملية، حيث يتوقع خرباء البيئة واملناخ بتعرض بعض املناطق اىل موجة 

جفاف كبرية وهو ما قد يؤدي حلدوث صراعات مسلحة بني الدول حول الغذاء، وموارد املياه وغريها 
من االمور االخرى خصوصا مع غياب التنسيق والتوافق الدولي. 

ويف هذا الشأن فقد قالت وكالتان حكوميتان أمريكيتان إن العام املاضي كان أشد األعوام حرارة 
الوقود  حبللرق  املناخ  يفسدون  البشر  أن  على  جديد  مؤشر  يف  االرض  سطح  على  اإلطللالق  على 
االحفوري الذي يتسبب يف انبعاث الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري. وقال البيت األبيض 
إن الدراسات اليت أجرتها إدارة الطريان والفضاء األمريكية )ناسا( واإلدارة القومية للغالف اجلوي 
االحتباس  لظاهرة  املسببة  االنبعاثات  إجللراء خلفض  هناك حاجة الختاذ  أن  أظهرت  واحمليطات 

احلراري.
وأظهرت البيانات أن االعوام العشرة األكثر حرارة منذ بدء السجالت يف القرن التاسع عشر كانت 
منذ عام 1997. وكان العام املاضي األكثر حرارة من أعوام 2010 و2005 و1998. وفندت السجالت 
جدل املتشككني الذين يقولون إن ارتفاع درجة حرارة األرض توقف يف السنوات األخرية. وقال العلماء 
إن درجات احلرارة املرتفعة القياسية امتدت إىل احناء العامل مبا يف ذلك مشال أفريقيا وغرب 
الواليات املتحدة وأقصى شرق روسيا وإىل غرب االسكا وأجزاء داخل أمريكا اجلنوبية باإلضافة 

إىل أجزاء من الساحل الشرقي والغربي ألسرتاليا ومناطق أخرى. 

تعد مشكلة نقص املياه وشحتها، من اخطر التحديات اليت تهدد مستقبل 
احلياة على سطح الكرة االرضية، اذ اصبحت املعمورة تعج بالكثري من 
املشكالت واالزمات واملخاطر املتفاقمة، بسبب انانية االنسان واستمرار 
الصراعات واخلالفات السياسية بني اغلب دول العامل، يف سبيل حتقيق 
منافع ذاتية كانت سببا كبريا يف خراب هذا الكوكب احلي كما يقول بعض 
اخلرباء. وقد أكد اخلرباء يف تقارير خمتلفة، أن النمو السكاني وتغرّي 
املياه  املناخ بصورة متزايدة يؤديان إىل إحداث تغيريات يف مدى توافر 
اليت ازداد الطلب عليها بشكل كبري، إذ أخذت مصادر املياه العذبة يف 
التقلص، هذا باإلضافة اىل ان عددا كبريا من مصادر املياه أصبح مهددا 
بسبب الصرف اخلاطئ للنفايات وطرح امللوثات الصناعية واملياه امللوثة، 
تقود اىل حدوث  ازمللات عاملية جديدة، قد  وهللو ما قد يسهم حبللدوث 
مصادر  على  احلصول  سبيل  عسكرية يف  وحللروب  ونزاعات  صراعات 
املياه وحتويل جماري االنهار. وعدم اختاذ خطوات فعالة قد يكون له نتائج 

خطرية على نطاق واسع.
املياه سريتفع  العاملي على  الطلب  فإن  التقارير اخلاصة  بعض  وحبسب 
مرت  مليار   6900 اىل  احلاضر  الوقت  يف  مكعب  مرت  مليار   4500 من 
مكعب يف العام 2030. ووفقا للتقديرات حيتاج كل فرد يف املتوسط إىل 
1000 مرت مكعب من املياه على األقل سنويا ل أي ما يعادل مخسي حجم 
بركة سباحة أوملبية. ألغراض الشرب والنظافة وزراعة متطلبات غذائه. 
واحتمال حصول الناس على كميات كافية من املياه يتوقف يف الغالب على 

مكان إقامتهم، ألنه مثة تباين كبري يف توزع املوارد املائية العاملية.
وتوقع خرباء البيئة واملناخ أيضًا أن تشتد ندرة املياه يف بعض املناطق مثل 
األقاليم القاحلة يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا واألقاليم الداخلية يف آسيا 
وأسرتاليا. ويف سياق متصل، توقع بعض اخلرباء تردي نوعية املياه عامليًا 
بأثر من ارتفاع درجات حرارة االرض والتغيريات يف الظروف املناخية 
غري العادية اليت تشمل الفيضانات واجلفاف وغريهما. وحملوا إىل أن 
يتسبب  أن  السواحل ميكن  املياه اجلوفية على طول أحد  االخنفاض يف 
الشأن  هذا  ويف  فيه.  اجلوفية  املياه  إلمللدادات  املاحلة  املياه  اقتحام  يف 
ان وضع حد  )ناسا(  االمريكية  الفضاء  لوكالة  تقرير جديد  اظهر  فقد 
ملشكلة اجلفاف اليت تضرب والية كاليفورنيا منذ ثالث سنوات حباجة 
اىل 42 كيلومرتا مكعبا من املياه اي ما يعادل حواىل مرة ونصف املرة 
احملتوى االقصى ألكرب خزان يف البالد. ففي وقت سابق ويف عز موسم 
باألقمار  بيانات مجعت  اىل  استنادا  هذا  العلماء  فريق  حدد  اجلفاف، 
نهري ساكرامنتو وجواكني  احواض  املياه يف  ان خمزونات  االصطناعية 

هي دون املستوى املومسي االعتيادي بكثري.

نقص املياه..
مشكلة جفاف تكتسح 

دول العالم
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بشكل  تعمل  اليت  االسباب احلقيقية  إلتقاط  يتعاكس طريقان يف 
العراقية،  املكونات  بني  االهلي  االحللرتاب  أجللواء  تهيئة  على  دائللم 
اولوية  رؤيللة  يطرح  الللذي  احلكومي  الطابع  حيمل  االول  الطريق 
حماربة داعش دون التوقف عند احلوادث اليت حتاول جر اجملتمع 

اىل االنكفاء والتخلي عن الصراع مع االرهاب.
املوجودة  واجلماعات  االفللراد  يوميات  يف  يتشكل  الثاني  الطريق 
ما حيصل هو صناعة سياسية  ان  يذهب اىل  العراقي،  باجملتمع 
التوصيف  عللن  واملشاغلة  االنللهللاك  نفق  يف  يدخل  اجملتمع  جلعل 
الصحيح لالزمة العراقية، التقاطع بني رؤية الطريقني يكشف لنا 

بأن اجملتمع مبسار والعمل السياسي مبسار آخر.
عملية  اجلللللراءات  انللهللا  اىل  الللوطللنلليللة  املللصللاحلللة  متطلبات  تللشللري 
بها  القيام  املطلوب  املعاجلات  متخصصة، حتدد  هيئات  بها  تقوم 
التصور  هذا  واالجتماعية،  النفسية  وأثللاره  الضرر  تستوعب  لكي 
نوع  هناك  2006 حصل  بعد  الللعللراق.  يف  حاصل  غللري  واالجللللراء 
العملية السياسية، ولكن  الوطنية وسري  التالزم بني املصاحلة  من 
عن ضرورة  احلديث  أن  الغريب  االجيابي،  وليس  السليب  باملعنى 
وترية  تصاعد  مؤشرا حنو  بات  الوطنية  املصاحلة  امتام خطوات 
فنية  مبراجعة  القيام  يطرح  من  هناك  لذلك  جديد،  من  االزمللة 

وقانونية للشكل املطروح ملشروع املصاحلة.
وتعتمد أساسيات اجراء املصاحلة على تبين مفهوم االعرتاف الذي 
يفتح الطريق أمام تعيني أخطاء املاضي وتشخيص من قام بها دون 
اللجوء اىل اعتماد إسقاطات التاريخ بصراعاته املاضية املذهبية 
أفق  اىل  وممارسة  تطبيقا  االعللرتاف  تبين  ميهد  وااليديولوجية، 
لكشف ما مت التغاضي عنه اثناء مسرية الصراع منذ حلظة نشوء 

الدولة العراقية ولغاية اليوم.
نالحظ  فأننا  ومعناه  التغالب  مضمون  أمللام  قليال  نتوقف  حينما 

اآلتي:
السلم  معنى  اليت حتمل  االجتماعية  القيم  أغلب  التغالب  يتجاوز 
مفهوم  تقبل  صعوبة  نلمس  هنا  “التعاون”،  مثل  املشرتك  والعيش 
االعرتاف كقيمة إنسانية تعزز السلم االهلي، اذ عدم أهمية القيم 
االجتماعية احلافظة لالستقرار واولوية الوسيلة على الغاية يشري 
اىل صعوبة التعامل مع االعرتاف كمدخل ملعاجلة االزمة العراقية.

االجتماعي  السلوك  أولويات  تغيري  كيف ميكن  السؤال  يظل  هلذا 
العراقي؟ ترتبط اجابة السؤال املطروح بزاوية النظر اىل االزمة 
وأسباب نشوئها، هناك من ينظر هلا من جانب غياب الدولة مشروعا 
ونظاما، وآخر يذهب بعيدا حنو عدم اكتمال معنى اجملتمع العراقي 

داللة ومفهوما وامنا هناك مجاعات متناحرة تارخييا وسياسيا.
هذا املأزق العميق “غياب الدولة واجملتمع” يف ثنايا االزمة العراقية، 
االجتماعية  االرضية  نهيأ  لكي  املصارحة  عن  البحث  يدفعنا حنو 
لللقللد تسبب حللصللر الللصللراع يف جانبه  لللبللذر مللفللهللوم االعلللللرتاف، 
الذهنية  يف  ينطوي  كونه  املصارحة  موقف  تبين  صعوبة  الطائفي 

العراقية على مضمون االتهام وحتميل اخلطأ.
لآلخر  واضح  مفهوم  صياغة  عن  بعيدة  العراقية  الثقافة  مازالت 
القفز على أساس  الشريك باألرض والتاريخ، رمبا هناك نوع من 
مقوالت مكررة تشيع بني من يتوىل احلديث عن املصاحلة الوطنية 
التحول يف منط  نللواجلله صعوبة  وكأننا  الللعللراقلليللة،  املللكللونللات  بللني 

العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع.

فضيحة سويس ليكس اخلاصة بتورط بنك “إتش 
تبييض  عمليات  يف  الللسللويللسللري  سلللي”  بللي  إس 
نللطللاق دوللللي والللتللهللرب الضرييب،  األملللوال على 
املهمة  والشخصيات  العديد من االمسللاء  مشلت 
بينهم رؤساء وشخصيات سياسية، هذه القضية 
وكما يقول بعض املراقبني أخذت منعطفا جديدا 
بعد تدخل السلطات واالجهزة القضائية بالعديد 
مللن دول الللعللامل، وخللصللوصللا يف سللويللسللرا اليت 
سارعت اىل فتح حتقيق جنائي، من اجل الوصول 
الللتللسللريللبللات،  فضيحة  يف  جللديللدة  حللقللائللق  اىل 
املصارف  مسعة  على  سليب  بشكل  اثللرت  اللليت 
الللسللويللسللريللة، ويلللواجللله املللصللرف إمللكللان فللرض 
بالسجن  عللقللوبللات  وحللتللى  عليه  بللاهللظللة  غللرامللة 
ميكن أن تصل إىل مخس سنوات. وحذرت النيابة 
العامة يف جنيف من أن التحقيق موجه اآلن ضد 

املصرف، لكنه من املمكن أن يشمل أفرادا.
االملللوال  وتبييض  الللضللريلليب  الللتللهللرب  وفضيحة 
بللاسللم »سللويللس ليكس« بعد كشف  تللعللرف  بللاتللت 
مللعلللللومللات قللامللت بللهللا يف الللتللاسللع ملللن فللربايللر 
)شباط( جمموعة من الصحف األجنبية. وراجعت 
هلللذه الللصللحللف طيلة أشللهللر بلليللانللات سللربللهللا يف 
2007 خبري معلوماتي سابق يف املصرف يدعى 

أن  عن  البيانات  هذه  وكشفت  فالسياني.  إيرفيه 
ألف  مائة  من  ألكثر  العائدة  اللللدوالرات  مليارات 
املصرف  عللرب  مللرت  اعللتللبللاريللة  زبلللون وشخصية 
 2006 الثاني(  )تشرين  نوفمرب  بني  يف سويسرا 
ومارس )آذار( 2007 من خالل شركات وهمية أو 
هيئات “أوف شللور”. وحبسب بعض اخلللرباء فان 

هذه الفضيحة اليت قد تستمر لوقت طويل.
,قد اكد موظف مصرف “إتش أس بي سي” السابق 
صحيفة  مع  نشرت  مقابلة  يف  فالشياني  إرفيه 
التقارير اإلعالمية  أن ما ورد يف  باريزيان”،  “لو 
ليس سوى جزء بسيط مما تضمنته الوثائق اليت 
هذا  إن  وقللال  الفرنسية.  السلطات  إىل  سلمها 
ضجة  التسريبات  وأثللارت  البداية”.  سوى  “ليس 
املالية  العمليات  لتفضح  العاملي  الصعيد  على 
الربيطاني  الربملان  حث  ما  العامل،  أثرياء  لكبار 
يف  املصرف  عمل  حللول  سريع  فتح حتقيق  على 
ليكس”  بل”سويس  تعرف  اللليت  والفضيحة  لندن. 
الضرييب  التهرب  ممللارسللات  على  الضوء  تلقي 
مصرف  اعتمدها  اليت  اآللية  تفاصيل  فتكشف 
إتش أس بي سي يف سويسرا ملساعدة عدد من 
عمالئه على إخفاء أموال غري مصرح بها. ووردت 
بالوثائق أمساء مشاهري وجتار سالح وسياسيني، 

وال يعين ذلك بالضرورة تورط مجيع األمساء يف 
أكد  بعضهم  أن  خاصة  للقانون،  منافية  أعمال 

تسوية أوضاعهم القانونية.
وحبسب الوثائق، اليت نشرت فإن فرع إتش أس 
أكثر من  زبللائللن يف  بللي سللي يف سويسرا ساعد 
حسابات  يف  الضرييب  التهرب  على  دولللة   200
مصرفية تصل إىل 119 مليار دوالر )104 مليار 
يورو(. وسرق إرفيه فالشياني، مهندس املعلوماتية 
للمصرف  السويسري  الفرع  يعمل يف  كان  الذي 
العام 2007 وسلمها إىل  الوثائق يف  الربيطاني، 
عديدة  سنوات  مدى  وعلى  الفرنسية.  السلطات 
وعلى  القضاء  على  حكرا  املعلومات  تلك  بقيت 

بعض املصاحل الضريبية.
وحصلت صحيفة لوموند على املعطيات املصرفية 
ألكثر من مئة ألف من عمالء املصرف ووضعت 
املعلومات يف تصرف االحتاد الدولي للصحافيني 
االستقصائيني يف واشنطن، الذي تقامسهم بدوره 
مع أكثر من 45 وسيلة إعالمية حول العامل. وتابع 
ميتلكه  مما  “أكثر  تتضمن  الوثائق  أن  فالشياني 
الصحافيون. فالوثائق اليت سلمتها تشمل ماليني 
الصفقات”، مشريا إىل أن هذه األرقام قد تعطي 

فكرة عن حقيقة ما حصل.

املصالحة الوطنية يف العراق، 
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