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الجماهري والتأني يف اإلنجاز؟

تظاهروا.. لم يعد هناك من يستمع اليكم

رئيس الوزراء العراقي ينقلب على ايران

من املستفيد من هجرة الشباب العراقي؟
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 متى عربيـًّا وكيف؟
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آل سعود؟

عيد الغدير االغر درس للتمييز 
بني الحق والباطل 2
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ميلك قاسم سليماني القابا عديدة وبصورة عامة فأن هذه االلقاب عادة ما يكون جزء منها أو مجيعها حتتوي على كلمة “ظل” أو 

“ظالم”. مع ذلك، فأن قائد احلرس الثوري االيراني ...
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العام  يف  بالعراق  حدثت  التتي  السياسية  املتغريات  رافقت  التتي  الظواهر  هي  كثرية 
العراقي توزعت على جماالت  الواقع  املراقبون صورا مستجدة يف  2003، وقد الحظ 
احلياة كافة، وقد كان للمتغري السياسي قصب السبق يف ذلك، بيد ان هذا املتغري اهلام 
العراقي يف جممل األنشطة  والفكر  السلوك  بدوره اىل متغريات مشلت منظومة  قاد 

الراكزة واملتداولة بني الناس.
داخل  واالصتتتالح  الرصد  على  االعالمية  املؤسسات  قتتدرة  املستجدات  هتتذه  بني  ومتتن 
املؤسسات االعالمية حكومية كانت او أهلية بشكل خاص، وذلك من أجل بناء سور من 
حديد مينع أي عملية فساد داخل هذا املرفق احليوي، وغالبا ما تظهر مجاعات معينة 
حتاول منع هذا االصالح يف حماولة حلماية هذه اجلماعات واستمرارها باحلفاظ على 

امتيازات معينة.
االعالمي  اخضاع  املؤسسات  هتتذه  بل حتتتاول  احلتتد  ذلتتك  عند  األمتتر  يتوقف  حيث مل 
املتتدراء الذين ميلؤون وسائلهم االعالمية مبواد ال تتناسب مع  لالنصياع لذهنية بعض 
املعنية دون  املؤسسات  وارغتتام الصحايف على قبول ومستتاع وجهة نظر  املهنة،  أختتالق 

نقاش أو رأي.
وهلذا السبب ُيستحسن أن نتخلص من هذه احلالة الي ال تليق باإلعالم كونه مرآة تعكس 
تطور اجملتمع وسجاياه وخصاله، وليس من الصحيح أن نربر شيوع مثل هذه احلاالت 
بكونها جزء ال يتجزأ من منظومة سلوك راسخة، إذ من املمكن ان تتغري األساليب وفقا 

لسعي املعنيني يف تغيريها حنو االفضل.
كفيلة  قوانني  وتشريع  النزاهة  ثقافة  نشر  ضتترورة  على  التشديد  اليوم  يتطلب  لذلك 
حبماية االعالميني، ومنع التسرت على املفسدين وحرية تبادل املعلومات، واعتبار محاية 

املال العام مسؤولية وطنية وأخالقية وشرعية.
ينبغي  بها وسائل االعتتالم، أي  تبدأ  ولذلك حنن حنتاج اىل خطوات فعلية لالصالح، 
أن يبدأ االصالح وينطلق من النخب واملؤسسات االعالمية نفسها، حتى تكون منوذجا 

للرسالة املوجهة.
فإن العملية االصالحية تعتمد بشكل كبري يبدأ من كشف املفسدين، فهناك من عبث بكل 
جوانب احلياة عرب الصفقات الفاسدة وعمليات االختالس الكبرية الي جرت منذ بداية 
التغيري يف العراق عام 2003، فكيف بوسائل االعالم، انها ال شك قادرة على امتالك 

وثائق معينة ومعلومات تدين هذه الرؤوس الفاسدة.
ملتتؤازرة  دائتتم  استعداد  حالة  الرصينة يف  االعالمية  املؤسسات  تبقى  أن  البتتد  هنا  من 
اجملتمع يف حمنته، وال جيوز يف أي حال أن تنزلق حنو منزلق املنافع واملناصب والكسب 

املادي غري املشروع.
والرصينة  املهنية  االعالمية  املؤسسات  يغذوا  أن  االعالمية،  النخب  على  ينبغي  لذلك 
مبشاركات فاعلة تدحر القيم الضالة، واعادة البناء وحتصني اجملتمع من األفكار السلبية 
الي حياول االعداء نشرها وتروجيها بني االوساط اجملتمعية املختلفة السيما الشباب.

االعالم والقدرة على دعم 
مسرية االصالح

الفارق بني بريوت وبغداد اكثر من 750 كلم، قلصتها االحتجاجات الشعبية الي رفعت شعارات “مكافحة الفساد السياسي”، الي 
زكمت “رائحته” انوف املواطنني يف كال البلدين... 

بناء الدولة بني اإلصالح والقيادة الفاسدة

16
القيادة يف أي جمال من جماالت احلياة، تنعكس عليها سلبا أو إجيابا، تبعا للقيادة نفسها، فالعائلة الصغرية عندما يكون األب قائدا 

جيدا هلا سوف تكون عائلة ناجحة، والسفينة الي متخر...

أمواج املهاجرين ومسؤوليات املهاجرين والحكومات االسالمية والغربية

13
ان هذه اهلجرة من البالد اإلسالمية اىل البالد الغربية قد جتاوزت احلدود املعهودة حتى اضحت هجرة مجاعية مل يسجل التاريخ 

هلا مثياًل او ندر ذلك. ال تهاجروا ابدًا اال اذا اضطررمت اىل ذلك...

من شبكة النبأ المعلوماتية

أمريكا وإدارة صفقة االتفاق النووي 
بني إسرائيل وإيران

العراق البيئة االخطر
522 إعالميًا يف العالم

حزمة االصالحات يف العراق وفرص 
19النجاح

عراق ثري وشعب فقري.. األسباب 
7والحيثيات
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تتتقتتريتتبتتا عتتلتتى اول مجعة  متتضتتى شتتهتتران 
انتتطتتلتتقتتت فتتيتتهتتا املتتتتظتتتتاهتتتترات التتشتتعتتبتتيتتة 
السياسية،  األوضتتتتاع  إلصتتتالح  التتداعتتيتتة 
واالقتتتتتتتصتتتاديتتتة، واخلتتدمتتيتتة يف التتتعتتتراق، 
ويف التتوقتتت التتتتذي كتتتان يتتتتتوقتتع كتتثتتريون، 
أن حكومة التتعتتبتتادي التتي اختتتذت )ُحتتزم 
تطبيقها  يف  ستنجح  عتتديتتدة(،  اصالحية 
التأخري  أن  آختترون  السريع، يرى  الفعلي 
فاق  املعَلنة،  االصتتالحتتات  تلك  تنفيذ  يف 
اجلماهري  صتترب  وأن  التتتتتوقتتعتتات،  مجتتيتتع 
الي منحت ثقتها للعبادي يف طريقه اىل 
التتنتتفتتاذ. كتتذلتتك يتترى متتراقتتبتتون أن توقيت 
اعتتالن اخلتتطتتوات االصتتالحتتيتتة احلكومية 
يف كل مخيس )أي قبل انطالق املظاهرات 
بتتيتتوم واحتتتد فتتقتتط.. يف كتتل مجتتعتتة(، جعل 
جرعات  كونها  اىل  إليها  ينظر  البعض 
امتصاص  تستهدف  ختديرية،  حكومية 
نتتقتتمتتة التتشتتعتتب عتتلتتى اختتتفتتتاق املتتؤستتستتات 
املتتعتتنتتيتتة يف حتتتتويتتتل متتتتفتتتتردات االصتتتتالح 
اللغوية،  واملتتفتتردات  األقتتتوال  متتن  املعلنة، 
حنتاج  هتتل  امللموس.  العملي  التتواقتتع  اىل 
التترغتتم متتن أن كثريا  اىل متتعتتجتتزة؟، على 
اإلعفاءات  مثل هذه  أن  اعلنوا  هتتؤالء  من 
وتتناقض مع  غتتري دستتتتتوريتتة،  واإلقتتتتاالت 
وما  الوظيفي  العمل  تنظم  الي  القوانني 
شتتتابتتته، إال أن هتتتذه االجتتتتتتتراءات أختتتذت 
آخر  دلتتيتتل  وهتتتذا  التنفيذ،  حنتتو  طريقها 
تطبيق  على  التتتوزراء  رئاسة  إصتترار  على 

احُلتتزم الي مت اعالنها للشعب، علما أن 
رئيس الوزراء أعلن أكثر من مرة أن طريق 
االصالحات طويل وشاق، وال ميكن أن يتم 
تنفيذه بعصا سحرية وبني ليلة وضحاها. 
تناقض  أن هناك  يؤكدون  املراقبني  بعض 
الي  والشخصيات  اجلتتهتتات  متتواقتتف  يف 
فهؤالء  االصالحات(،  )حزم  من  تضررت 
متتع االصتتالحتتات،  أنتتهتتم  املتتأ  يعلنون اىل 
سلطاتهم  من جرف  تأخذ  كانت  لو  حتى 
هؤالء  يهدف  اخلطوة  وبهذه  وامتيازاتهم، 
اىل جتتتنتتب غتتضتتب التتشتتعتتب، ومتتنتتهتتم من 
يذهب بعيدا، فيحسب حسابه لالنتخابات 
احمللية،  احلكومات  وانتخابات  الربملانية 
وال يريد أن جيازف حبرق ورقته وفقدانه 
لتتتالصتتتوات التتتي قتتد خيتتستترهتتا يف حالة 
اعالنه بوضوح أنه يقف ضد االصالحات.

ولتتكتتن مل يتتنتتتتتِه االمتتتتر عتتنتتد هتتتذا احلتتتد، 
هؤالء  أن  أنفسهم،  املراقبون  يقول  حيث 
موافقون  أنهم  يعلنون  التتذيتتن  املتضررين 
عتتلتتى متتا تتتتتتختتذه احلتتكتتومتتة متتن اجتتتتراءات 
تعويق  على  اخلتتفتتاء  يف  يعملون  حبقهم، 
ويناقشون  هلتتا،  العملي  االجتتتتراء  تطبيق 
تلك  دستورية  متتدى  باخلفاء  بينهم  فيما 
االصالحات!، وهذه االمور تشكل تناقضا 
يف متتواقتتفتتهتتم. ورمبتتتتا يتتتتتستتاءل آختتتترون، 
تعلن  التتي  الشخصيات،  او  اجلتتهتتات  متتن 
موافقتها علنا على االصالحات وترفضها 
هناك  تكون  أن  ال ميكن  واحلقيقة  ستترا، 

لسبب  اجلتتهتتات،  هتتذه  تشخيص  دقتتة يف 
واضح أنها غري معلنة، والدليل أن احلزمة 
عليها  التتتتتصتتويتتت  مت  لتتلتتعتتبتتادي،  االوىل 
باالمجاع يف جملس النواب، وبأكرب عدد 
نائبا،  الت )300(  النواب قارب  من حضور 
الربملان  قبة  قلما جيتمع حتت  رقتتم  وهتتو 
املراقبون،  يتترى  لذلك  واحتتدة،  يف جلسة 
أن ال تأثري ملن يرفض خطوات التصحيح، 
الرفض  أن  علنا، السيما  عليها  وافق  اذا 
سيشكل خطرا على مستقبلهم السياسي.

هتتتنتتتاك فتتترصتتتة لتتتنتتتجتتتاح اإلصتتتتالحتتتتات، 
بعد إلتتقتتاء التتضتتوء على جتتانتتب متتن ُحتتزم 
االصتتتالحتتتات، هتتنتتالتتك ستتتؤال يتتترتدد بني 
اجلميع، السيما أولئك الذين يبحثون عن 
الطبقة  بهم  ونعين  أفضل،  حلياة  فرصة 

املسحوقة من العراقيني.
ويقول املراقبون حنن نعرف أن املتضررين 
من اجتتراءات احلكومة، لن يقفوا مكتويف 
بينهم  معلنا  صتتراعتتا  هناك  وأن  األيتتتدي، 
من  اخلفي  اجلتتانتتب  لكن  احلكومة،  وبتتني 
هتتتذا التتصتتراع هتتو األكتتثتتر حتتتدة وختتطتترا، 
لتتذلتتك يتتترى متتتتتابتتعتتون أن هتتتذه املتتواجتتهتتة 
الشرسة بني احلكومة والشعب من جهة، 
من  جهة،  من  الكبرية  الفساد  رؤس  وبني 
حتى  ومعلنة،  مكشوفة  تكون  أن  األفضل 
وحتى  احلتتتروف،  على  النقاط  وضتتع  يتم 
يتتكتتون التتشتتعتتب واجلتتتمتتتاهتتتري اىل جتتانتتب 

احلكومة بقوة وحزم.

إصالحات العبادي بني ضغط 
الجماهري والتأني يف اإلنجاز؟

إصالح القضاء سجال الشخصنة واملؤسسة
مدحت احملمود هذه الشخصية العامة ال يعرفها الكثريون حتى وقت قريب على الرغم من سجل 
صاحبها الوظيفي واألكادميي املمتد طوال مخس ومخسني عامًا بدءا من ممارسته احملاماة عام 1960 
مرورًا بتعيينه يف السلك القضائي حمققًا عدليًا ثم قاضيًا ثم حماضرًا ثم رئيسًا حملاكم االستئناف، 
وإشغاله ملناصب قضائية متعددة يف حكومي أمحد حسن البكر وصدام حسني، وانتهاًء برتؤسه يف 

الوقت احلاضر ألكثر من جهة رمسية قد يكون من أشهرها رئاسته جمللس القضاء األعلى.
لكنَّ هذه الشخصية الي يبدو على صاحبها احلذر الشديد من الظهور يف وسائل االعالم حتوَّلت 
منذ وقت ليس بالقصري إىل عنوان مثري للسجال يف أوساط النخبة السياسية واالعالمية العراقية، 
والسيما يف فرتة الدورة الثانية من حكم رئيس الوزراء السابق نوري املالكي حني كان لقرارات احملكمة 
كان  الي  القانونية  النزاعات  بعض  الفصُل يف فضِّ  الكلمُة  أيضا  احملمود  يرأسها  الي  االحتادية 

املالكي فيها ميثل دور الطرف املنتصر قضائيًا غالبًا.
التتوزراء احلالي حيدر العبادي احنسر إىل حدٍّ كبري اهتماُم  وبعد تنحية املالكي واستبداله برئيس 
الرأي العام مبدحت احملمود، لكنَّ هذا الرجل ما لبث طويال حتى غدى حديث الشارع العراقي هذه 
املرة، وحتديدًا قبل أسابيع من هذا التاريخ تزامنًا مع انطالق التظاهرات املطالبة مبكافحة وجوه 
ومن  فتتورًا،  احملمود  مدحت  بإقصاء  املطالب  الشعيب  اهلتاف  ملوجة  ملحوظ  تصاعٌد  َة  فثمَّ الفساد، 

املتظاهرين من دعا إىل حماكمته باعتباره سببًا يف استصدار بعض أحكام كان من شأنها إحداث 
العام،  النافذة بل يف جمرى احلدث السياسي العراقي  تغيري جذري يف معادالت القوى السياسية 
والسيما ما يتعلق مبشهد االنتخابات الربملانية العراقية عام 2010م وتفسري احملكمة االحتادية العليا 

للمقصود من القائمة الفائزة دستوريًا.
لكن مقابل الرؤية السابقة الي حتدد اخللل يف صورة مدحت احملمود هناك من يقف بالضد من 
اهلتاف العالي الذي يستهدف اإلطاحة بهذه الشخصية، وحجته يف ذلك أن األمر أكرب من عنوان 
وظيفي يشغله هذا الرجل أو ذاك. إن اخللل احلقيقي حبسب هذه الرؤية املختلفة عن سابقتها يتعلق 

باملؤسسة القضائية برمتها.
هذا السجال بني من يرى أن املشكلة بالشخص، ومن يراها يف املؤسسة سجاٌل واقعي وال بد من 

التعاطي معه بإجيابية.
 لكنَّ املشكلة الي تصادف العراقيني يف حتقيق هذه الغاية اآلن تكمن من وجهة نظري يف جدول 
أو مبراجعة  للجدل  املثرية  الشخصية  بإقصاء هذه  يا ترى؟، هل  البداية  تكون  األولويات، فمع من 
ملف السلطة القضائية بشكل كامل متهيدا للحكم له أو عليه يف ضوء ما تنتهي إليه تفاصيل املراجعة 

املطلوبة؟.

ملاذا ايدت الكتل السياسية املشاركة يف احلكومة تلك اإلصالحات، وأعلنت 
الضغط  اىل:  ذلك  يعود  العبادي؟  حيدر  التتوزراء  رئيس  جانب  اىل  وقوفها 
اإلعالمي  التحشيد  مسبوق،  غري  مرجعي  بضغط  املصحوب  اجلماهريي 
املركز حول مطالبات املتظاهرين، ودخول مواقع التواصل االجتماعي اىل 
املواجهة بقوة كبرية، وصول النريان اىل عتبة الدار، فان مل يكن من املمكن 

اطفاؤها، فعلى االقل حماصرتها ومنعها من االنتشار.
احلتتتزم اإلصتتالحتتيتتة التتي صتتتدرت متتن رئتتيتتس التتتتوزراء هتتي جمتترد قتتترارات 
يف  تشريعها  ختتالل  من  اال  نافذة  قوانني  اىل  تتحول  ان  ميكن  ال  حكومية 
السياسية على  الكتل  كانت موافقة  والتصويت عليها. هلذا  النواب،  جملس 
الفساد،  والدعوة اىل حماربة  الصادرة  اإلصالحات  وحزم  التغيري  دعوات 
لن  انها سوف  املعرفة  حق  تعرف  الكتل  هذه  الن  جدية،  مواقف غري  هي 
الكتل  تتحول اىل قوانني نافذة اذا دخلت الكرة يف ملعبها. وسوف تستمر 
السياسية بالضغط على احلكومة لتحجيم االصالحات، من خالل الدستور 
بعد  جاءت  الي  والبيانات  التصرحيات  من  الكثري  وقد مسعنا  والقوانني، 
حزم اإلصالحات والي اكدت الوقوف معها على ان ال تتعارض مع احكام 
الدستور او القوانني النافذة او مبدا التوافق السياسي. والكتل السياسية يف 
حديثها عن الدستور، أيضا هو جمرد حديث فنطازي لالستهالك اإلعالمي، 
وإبتتراز غريها،  أخرى  فقرات  تغييب  او  لفقراته،  املستمر  انتهاكها  بسبب 
وهناك الكثري من األمثلة والسوابق ليس املكان مناسبا لسردها. تركز الكتل 
اخر، مقرون مبوافقتها على االصالحات احلكومية،  السياسية على شيء 
والذي هو يف  ملبدأ )احملاصصة(  امللطفة  التسمية  التوافق، وهو  وهو مبدأ 
نشرته  وقتتد  احلالية،  احلكومة  تشكيل  اىل  قتتادت  التتي  االتتتفتتاقتتات  صلب 
وسائل االعالم وقتها حتت مسمى )ورقة االتفاق السياسي(، والذي هو يف 
حقيقته يتعلق بتوزيع املناصب والدرجات الوظيفية يف أجهزة احلكومة، على 
وفق احلصص الطائفية والقومية، وما يستتبع ذلك من حصص يف املوارد 
واالمتيازات. مثلتها احدى الالفتات املرفوعة يف تظاهرات ساحة التحرير 
وورد فيها: حجنجلي جبنجلي، إقليم الك إقليم الي، برميل الك برميل الي، 
ورمبا أيضا مل ينتبه كثريون اىل قانون األحزاب الذي مت اقراره مؤخرا، وفيه 
فقرة تنص على متويل األحزاب اجملازة، وهي حاليا حبدود الثالمثائة حزب 
مسجل يف مفوضية االنتخابات، مع ترجيحات بزيادة عدد هذه األحزاب، 
وهو متويل سوف يضيف اعباءا جديدة على ميزانية العراق الي تعاني من 
ازمة خانقة بسبب تدهور أسعار لنفط. ماهي النوافذ الي ميكن ان يدخل 
منها الذباب وميكن ان يلوث األجواء احمليطة باإلصالحات؟ ميكن ادراجها 
على الشكل التالي: األزمة املالية، تدهور األمن، تراجع اخلدمات، استشراء 
الفساد، وهذه يسبقها عوامل جوهرية اخرى صنعت تلك النتائج وقادت اليها 
وميكن ادراجها على الشكل التالي: احملاصصة، االنقسام الطائفي، مسألة 

السّنة يف العراق، املصاحلة الوطنية. 

النوافذ التي يدخل 
منها الذباب

حيدر الجراح

علي حسني عبيد
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العراق 3
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جاءت دعوة الرئيس العبادي املدعومة من 
املرجعية الدينية ومن قبل الشارع العراقي 
لتكون أقوى هزة يف عمر النظام السياسي 
يف العراق منذ عام 2003 وخصوصا بعد 
فقد  متتا  عتتن حجم  احلتتقتتائتتق  تكشفت  أن 
البلد من أموال تقدر بت 350 مليار دوالرا 
منذ ذلك العام وهو ما وضع البالد ضمن 

أسوء الدول على قائمة مؤشر الشفافية.
لتتكتتن تتتبتتقتتى املتتفتتاجتتئتتات تتتتتتصتتدر ستتاحتتة 
قرارات  احلتتدث؛ وخصوصا عندما تصل 
الدولة،  االصتتالح اىل مواقع حساسة يف 
أن  آختتر  مبعنى  منها،  األمنية  وخصوصا 
اهلائلة  التتتتتطتتورات  حنتتو  توجهت  االنتتظتتار 
يف أتتتستتاع حتتزمتتة االصتتالحتتات التتي كان 
الي  النيابية  اللجنة  قتترار  تداعياتها  من 
سقوط  خيتتص  متتا  حتتول  تقريرها  قدمت 
والتتذي  داعتتش  تنظيم  بيد  املوصل  مدينة 
ورد فتتيتته اتتتهتتام رئتتيتتس التتتتتوزراء التتعتتراقتتي 
التتستتابتتق نتتتوري املتتالتتكتتي وقتتتادة عسكريني 

وحمليني باحلادثة.
إذ ان املؤسسة األمنية تعد الالعب الرئيس 
وتشهد  التتعتتراقتتي؛  السياسي  املشهد  يف 
انقسامات بني احلكومة والكتل السياسية 
حول املناصب. ومن شأن هذا التحدي، أّن 
يوجه البلد باجتاهني األول: الوصول اىل 
اتفاقات معينة من خالل تفاوض العبادي 
مع قادة الكتل السياسية من أجل ايصال 

البالد اىل بر األمتتان، أما االجتتتاه الثاني 
فهو االحندار بالعملية السياسية وبطبيعة 
احلل سينعكس ذلك على االوضاع األمنية.
بغداد  العاصمة  كيلومرتات من  بعد  فعلى 
األكرب  حتديها  العراقية  احلكومة  تواجه 
من قبل تنظيم داعش. ومنذ اطالق حزمة 
االصتتتالحتتتات تتتبتتنتتى التتتربملتتتان واحلتتكتتومتتة 
والداخلية  الدفاع  وزارتتتي  أن  إال  التغيري، 
الالعب  تبقى  األمنية  املتتؤستتستتات  وبقية 
غري  ديناميكيتها  بقيت  حتتيتتث  احملتتتتوري 
واضتتحتتة املتتعتتامل أمتتام ملف االصتتالحتتات. 
وعتتلتتى التتترغتتتم متتتن وجتتتتود وزيتتتتتري دفتتتاع 
وداخلية رمسيني، تشري املعطيات اىل ان 
الضغوط السياسية تدخل بقوة يف التوصل 
املتعلقة  املتتتواد  حتتول  فاعلة  اتفاقات  إىل 
باملؤسسة األمنية. وهو ما اعتربه حمللون 
مع  العبادي  ختتارج عن سيطرة  األمتتر  أن 

وجود حاجة ملحة اىل األمن.
وعتتتنتتتد احلتتتديتتتث عتتتن اصتتتتتالح املتتؤستتستتة 
األمنية إمنتتا هتتو متتن أجتتل االصتتتالح ومن 
أجل بناء جيش منظم وفق بصرية قيادية 
السياسية، وحتويل  األهداف  مع  تتماشى 
االصتتتالحتتتات اىل انتتتتتصتتار استترتاتتتيتتجتتي. 
السياسية  التتقتتيتتادة  بتتتقتتتدرة  ذلتتتك  ويتتتبتتتدأ 
عتتلتتى التتتتتعتتامتتل متتع املتتلتتف األمتتتين بكفاءة 
البالد  واستقرار  أمتتن  ضمان  ألن  عالية، 
أي  متتن  املؤسسة  هتتذه  تأمني  على  يعتمد 

أن  الضروري  من  أصبح  لذلك  خروقات. 
العسكرية  املؤسسة  االصتتالحتتات  تشمل 
وعتتلتتى املتتستتتتتويتتني التتقتتريتتب والتتبتتعتتيتتد، لتتذا 
يتتنتتبتتغتتي متتتراعتتتاة متتتا يتتلتتي: إعتتتتتادة تشكيل 
القوات املسلحة وهيكلة القيادة العسكرية 
تدريب  القومي،  لأمن  برنامج  وصياغة 
وحدات اجليش العراقي حسب االصناف، 
وبني  السياسية  القيادات  بني  الثقة  بناء 
سجالت  متتراجتتعتتة  العسكرية،  املتتؤستتستتة 
وزارتي الدفاع والداخلية وباقي املؤسسات 
للخدمة،  لتحديد من هم مؤهلون  األمنية 
باملصداقية  يتمتعون  جتتتدد  قتتتادة  تعيني 
واملهنية، ونشر اجليش وفق ماهو مطلوب 
من مهام، التعامل مع اجملموعات املسلحة 
وفتتتق التتقتتوانتتني التتدستتتتتوريتتة حبتتيتتث ميكن 
من  كل  بناء  املسلحة،  التتقتتوات  يف  دجمها 
كل  داخل  واملخابرات  االستخبارات  وكالة 

مؤسسة أمنية بشكل مهين احرتايف.
ان التتتعتتتراق التتتيتتتوم ميتتتر مبتترحتتلتتة أمتتنتتيتتة 
خطرية بسبب طبيعة العالقة بني السلطة 
لذلك  األمنية،  املؤسسة  وبتتني  السياسية 
تبناها  التتي  جيب أن تدخل اإلصتتالحتتات 
التنفيذ، من  العراقي حيز  التتوزراء  رئيس 
أجل ضمان اسرتاتيجية بناء الدولة. ويف 
السلطة  على  االستيالء  فان  الوقت  نفس 
من قبل العسكر سيوصف باالنقالب على 

املسرية الدميقراطية يف البالد. 

هزة االصالحات وارتدادها على 
البيئة األمنية

تظاهروا.. لم يعد هناك من يستمع اليكم
الفارق بني بريوت وبغداد اكثر من 750 كلم، قلصتها االحتجاجات الشعبية الي رفعت شعارات “مكافحة 
الفساد السياسي”، الي زكمت “رائحته” انوف املواطنني يف كال البلدين... ومع ان ال صله وصل جغرايف او 
سياسي او اقتصادي مهم، ميكن ذكره بني البلدين... اال ان االقدار السياسية شأت ان تتشابه مناخاتهما 
يف امور مهمة منها: االزمة السورية الي اثرت على امن واقتصاد لبنان والعراق بصورة مباشرة، النظام 
الدولة  فشل  وراء  السبب  املواطنون  ويعتربه  البلدين،  كال  طائفي يف  اساس  على  يقوم  الذي  السياسي 

ومؤسساتها يف النهوض بالبلد.
التنوع الدميغرايف، قسم البلدين اىل اديان ومذاهب عديده، وقد تعرض النسيج االجتماعي، تبعا لذلك، 
 ،)2008-2006( والعراق   )1990-1975( لبنان  االهلية” يف  “احلرب  الي وصلت حد  اهلزات  لعدد من 
فشل النظام االقتصادي املتبع يف الصمود امام التقلبات يف االقتصاد العاملي، ما تسبب يف تفاقم الفقر 

وضعف اخلدمات بصورة عامة.
البلدين، )حيث احتل  املستشري يف كال  واملالي  االداري  الفساد  كان  الي ذكرناها...  التشابه  نقاط  مع 
العراق املركز 170 ولبنان 163 على مؤشر الفساد ملنظمة الشفافية الدولية للعام 2014(، السبب االهم 
وراء التظاهرات االخرية، بعد ان عجزت مجيع احلكومات السابقة من حتقيق اي اجناز يذكر امام متدد 
الفساد. يف العراق... اكد العبادي على ان “الفساد واالرهاب وجهان لعملة واحدة”، وما زال يراوح يف حدود 

االصالحات “احملدودة” رغم تفويض “الشعب” له، ومطالبة “املرجعية” للعبادي بالضرب من حديد على 
الفساد. اما لبنان، فهي  امام “مجود سياسي” امتدت ألشهر، بعد ان فشل قادة الكتل البارزة “عشرات” 
املرات يف التوافق على حكومة جديدة، واالكتفاء بتمديد عمل حكومة “منتهية الصالحية”، عجزت حتى 

عن رفع نفايات العاصمة الي مأت الشوارع واالزقة.
لكن هل بقي شيء من احلكاية؟، نعم... الغريب يف تظاهرات بغداد وبريوت، ان قادة الكتل تشابهوا يف 
)معارضة  احلكومة،  وكأنهم خارج  ودعمها...  التظاهرات  ايد  البعض  اىل:  انقسمت  الي  االفعال  ردود 
مثال(، او هم ليسوا جزء من الفشل السياسي، البعض عارض التظاهرات معتربا ان ايادي خفيه، )نظرية 

املؤامرة(، حترك هذه املوجه املوجهة ضد اجنازات احلكومة او ضد احزاب بذاتها.
البعض املح اىل خوفه من تكرار “ربيع عربي” او “فوضى عربية” تعم البالد بسبب االحتجاجات، والي 
ستنتهي بطوفان سياسي وامين واقتصادي ال يعرف مصريه، وحتى يضاف املزيد من الفشل اىل جممل 
اوضاع البلد، يتم حتميل املواطن اعباء وذنوب اضافية، ألنه ببساطة حاول التعبري عن امتعاضه الشديد 
حلال البلد، سيما وانه حياول، من خالل التظاهر، ايضا، البحث عن حل ملشاكله املزمنة، ومع هذا جتد 
املزيد من “املطبات السياسية” وضعت مقدما للتذكري فقط... لذلك تظاهروا... مل يعد هناك من يستمع 

اليكم ولشكواكم. 

يف خطبة اجلمعة الي جرت يوم 2015/8/7 اختذت املرجعية الدينية العليا 
يف النجف األشرف أقوى موقف هلا ضد الفساد املالي واإلداري املستشري يف 
العراق منذ عام 2003، إذ خاطبت على لسان ممثلها يف كربالء السيد أمحد 
الصايف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصورة مباشرة وبطريقة نادرة 
“إن  بالقول:  املرتهل  احلكومي  األداء  من  الشديد  االمتعاض  مقدار  تعكس 
البلد يواجه مشاكل اقتصادية ومالية معقدة ونقصانا كبريا يف اخلدمات، 
وعمدة السبب وراء ذلك هو الفساد املالي واإلداري الذي عّم خمتلف دوائر 
إن  بتتازديتتاد.  يأخذ  يتتزال  وال  املاضية  السنوات  ومؤسساتها خالل  احلكومة 
هذا املوقف من املرجعية هو مبثابة فتوى وإعالن حرب على الفاسدين يف 
العراق، ومطالبة صرحية للحكومة يف تصحيح االحنراف واختاذ خطوات 
شاملة  مراجعة  وإجتتراء  املعتمدة  كل سياساتها  النظر يف  إعتتادة  جتتادة يف 
رئيس  العبادي  السيد  استجابة  إن  الي سبقتها.  احلكومات  لكل سياسات 
فأصدر  املتظاهرين،  ومطالب  املرجعية  لتوجيهات  سريعة  كانت  احلكومة 
بيانًا باإلصالحات املزمع القيام بها، وعند التأمل يف هذه اإلصالحات جيد 
احمللل املوضوعي أنها متثل ثورة جذرية على قواعد اللعبة السياسية الي 
وحماولة  البعث،  نظام  سقوط  منذ  التتعتتراق  يف  السياسية  العملية  حكمت 
أخرية للخروج من املأزق احلرج الذي أوصلت إليه القوى السياسية املتسيدة 
شاملة  اسرتاتيجية  املطلوب  جمتمعها.  العراق  يف  السياسي  املشهد  على 
لإلصالح، من أجل جناح العبادي يف منهجه اإلصالحي، وعدم وقوعه يف 
عدم  منه  فاملطلوب  منها،  املرجعية  حذرته  الي  الرتقيعية  احللول  شرك 
االكتفاء خبطوات إصالحية ترتبط بتغيري مسؤول ما أو إعادة هيكلة مؤسسة 
املفيد جدا أن تكون لديه اسرتاتيجية شاملة لإلصالح تشرف  ما، بل من 
احلرص  االسرتاتيجية  هذه  معامل  ومن  وتنفيذها،  ووضعها  تشكيلها  على 
الشديد على تفعيل قانون اخلدمة االحتادي واعادة النظر بقانون االنتخاب 
وغريها، وتقليص الفجوة بني احلد األعلى واحلد األدنى لرواتب املوظفني، 
وتفعيل دور الربملان العراقي يف تشريع القوانني املعطلة وعلى رأسها قانون 
للقوانني  شاملة  مراجعة  إجتتراء  على  فضال  االنتخابات  وقانون  األحتتزاب 
حلاجات  واستيعابها  املرحلة  متطلبات  مع  انسجامها  مدى  ملعرفة  النافذة 
القضاء  ونتتزاهتتة  فعلي الستقاللية  لضمان  جتتادة  واختتتاذ خطوات  التتنتتاس، 
الذي حيتاج إىل إجراء تغيريات حقيقية وجذرية للشخصيات الي متسك 
بزمام إدارته؛ وتفعيل دور مكاتب االدعاء العام واملفتشني العموميني وهيئة 
النزاهة وديوان املراقبة املالية؛ لتأخذ دورها احلقيقي يف مكافحة الفساد من 
خالل وضع إدارتها بيد أناس يتمتعون بالكفاءة واالستقاللية، وإبعاد سطوة 
األحزاب والقوى السياسية على مؤسسات الدولة؛ حتى تكون هذه املؤسسات 
أو  هتتذا احلتتزب  هتتوى  أستترية  تكون  العراقيني وال  مؤسسات خدمة جلميع 
ذاك، وتطبيق معايري املهنية والكفاءة واالستقاللية أيضا يف إدارة املؤسسات 
ومبا  قدراتها  وتنمية  كفاءتها  ورفع  عملها  وتنظيم  قيادتها  وتوحيد  األمنية 

يتناسب مع حجم التحديات الي يتعرض هلا العراق.

العبادي واسرتاتيجية 
اإلصالح الشامل

علي الطالقاني

د. خالد عليوي العرداوي 
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عربي 

يف احلرب الدائرة على اليمن، والفوضى 
الي خلفتها يف املنطقة، مثة جمال واسع 
لتصفية احلتتستتابتتات بتتني بتتني اخلتتصتتوم... 
اهليمنة  يف  تتناوب  الي  اإلقليمية  القوى 
على الدول االضعف، إضافة اىل حلفائها 
او من يقفون على احلياد، سيما وان رسائل 
احلرب الي تسبق اجلنوح اىل املفاوضات 
والسالم ميكن ان تكون أكثر تأثريا عندما 
مدفع  فوهة  او  حربية  طائرة  من  ترسل 
او منصة صواريخ بعيدة املدى. كل طرف 
حيتتتاول اثتتبتتات وجتتهتتة نتتظتترة على حساب 
اليمن وأهلها... لكن املثري يف هذه السجال 
املتواصل من االقوال واالحداث واملواقف، 
متتتا بتتترز يف التتتوستتتط متتتن حتتتتادث قصف 
تقوده  التتذي  العربي”  “التحالف  طائرات 
العماني  السفري  إقتتامتتة  ملقر  السعودية، 
يف العاصمة اليمنية صنعاء، وما تبعة من 
استدعاء وزارة اخلارجية العمانية للسفري 
رسالة  وتسليمه  مسقط  لتتدى  التتستتعتتودي 
احتتتتتجتتاج عتتلتتى تتتلتتك التتضتتربتتات اجلتتويتتة، 
حبسب الرواية الرمسية الي نقلتها وكالة 
فيها  وأكدت  )الرمسية(،  العمانية  األنباء 
لدى  عتتمتتان  سفري  إقتتامتتة  مقر  استهدف 
اليمن بصاروخ حربي لطائرات التحالف.
التتنتتاطتتق التترمستتي بتتاستتم قتتتوات التحالف 
هتتذا  نتتفتتى  التتعتتستتريي  العميد  التتستتعتتودي، 
الداخلية  وزارة  مبنى  ان  وأوضتتح  االمتتر، 

إقامة  وليس مقر  املستهدف  اليمنية، هو 
التحالف  قبول  مؤكدا  العماني،  السفري 
ألي حتقيق حتتول هتتذا احلتتادث.لتتكتتن هل 
اختيار  وراء  السبب  عن  نتسأل  ان  ميكن 
سفارة سلطنة عمان لضربها بصاروخ من 
العمانيون؟.  ادعتتاه  ما  ان صدقنا  اجلتتو... 
هتتتل التتستتبتتب الن متتستتقتتط هتتتي متتتن قتتتادة 
إيتتران  التتي مجعت  السرية  املتتفتتاوضتتات 
بالواليات املتحدة االمريكية قبل أكثر من 
عامني، لتنتهي بعقد اتفاق نووي )تارخيي( 
ادختتل إيتتران يف نتتادي الكبار النووي. هل 
ونهجها  إيتتران،  من  السبب قرب مسقط 
احليادي يف حرب اليمن واعرتاضها على 
وصمتها  متتشتترتكتتة،  عتتربتتيتتة  قتتتوة  تشكيل 
عتتن تتتأيتتيتتد او متتستتايتترة اغتتلتتب التتقتترارات 
التتستتعتتوديتتة. هتتل لتتأمتتر عتتالقتتة مبتتا تقوم 
اليمن،  قضية  يف  للوساطة  جهود  من  به 
بالتعاون  املتتفتتاوضتتات،  طريق  عتتن  وحلها 
متتتع األمتتتتتم املتتتتتتتحتتتدة التتتتواليتتتتات املتتتتتحتتدة 
األمم  وفد  وان  سيما  وإيتتران،  االمريكية 
املتتتتتحتتدة واحلتتوثتتيتتني وصتتلتتوا اىل مسقط 
الستئناف احملادثات الي أصرت حكومة 
هادي املدعومة من السعودية على فرض 
عالقة  هناك  هل  البداية.  منذ  شروطها 
بتتني التتضتتربتتة واالفتتتتتتراج عتتن 6 رهتتائتتن، 
بينهم  احلتتوثتتيتتني،  لتتتدى  معتقلني  كتتتانتتتوا 
املتحدة  األمتتم  اىل  وتسليمهم  سعوديان، 

عتترب مسقط أيتتضتتا. هتتل هتتي رستتالتتة من 
نوع ما )تهديد(، ملن يعنيه االمر )إيران(، 
تتتزامتتنتتا متتتع التتتتتحتتشتتيتتد التتتتربي التتتواستتتع، 
الجتياح  استعدادا  وحلفائها،  للسعودية 
منها.  احلوثيني  وطتترد  صنعاء  العاصمة 
قد يكون من املبكر ألوانه احلكم على ما 
ستؤول اليه احداث اليمن... لكن التصعيد 
تعطي  النحو  هتتذا  على  املواجهة  لغة  يف 
التتتتتوقتتعتتات، خصوصا  متتن  أوستتتع  مساحة 
التتعتتمتتانتتي جنتتح يف حتقيق  التتوستتيتتط  وان 
تبناها،  الي  السياسية  الصفقات  اغلب 
ولعل اخلشية السعودية من جناح مسقط 
او ميين- اتتتفتتاق ميتتين-ميتتين  يف حتقيق 

شديدة  رستتالتتة  توجيه  اىل  دفعها  دولتتتي، 
اللهجة. تسريع العمليات العسكرية الربية 
يف  املعركة  حلسم  السعودي  اجلانب  من 
أقتتترب فتترصتتة، قتتد يعطي متتؤشتترا اختتر 
اململكة  على  املسلط  الضغط  حجم  على 
حد  لوضع  الدولي  اجملتمع  من  السعودية 
منذ مخسة  املتواصلة  االستنزاف  حلرب 
أشهر. رمبا ستقيد حادثة ضرب السفارة 
العمانية يف اليمن ضد جمهول لعدم كفاية 
األدلة، وقد تدرج يف زوايا الكتمان، لكن 
اغتتلتتب التتظتتن ان التترستتالتتة وستتط اىل من 
وقد  وغتتريهتتا...  مسقط  يف  االمتتتر  يعنيه 
حتتتدد األيتتتام التتقتتادمتتة طبيعة التتترد جتاه 

الرسائل السعودية.

رسائل سعودية.. عندما تضرب 
سفارة مسقط يف صنعاء 

أزمة النفايات يف لبنان.. القشة التي قصمت ظهر السياسيني
لبنان والعراق بلدان ينتميان اىل الشرق األوسط، ويقعان يف منطقة إقليمية متقاربة من حيث املشكالت 
اللبناني  للشعبني  والتارخيية  االجتماعية  التتدراستتات  وتشري  الثقافية،  وحتى  واالقتصادية  السياسية 
والعراقي، أنهما يتميزان بالتنوع، يف األعراق واألديان واملذاهب واإلثنيات، يف السابق كان هذا التنوع 
مصدرا لقوة هذين البلدين، أما يف املرحلة الراهنة فقد اصبح هذا التنوع عبئا عليهما، ومصدرا إلثارة 
املشكالت فيهما، ورمبا صار سببا يف عجز احلكومات الي تعاقبت على قيادة هذين البلدين، بصورة 

جيدة يف غضون السنوات العشر املاضية.
قبل أسابيع اندلعت مظاهرات صغرية يف جنوب العراق، ما لبثت أن امتدت اىل العاصمة العراقية وعموم 
احملافظات واملدن واألقضية والنواحي الصغرية، حبيث اختذت طابعا شامال باستثناء املناطق الي تقع 
الكهربائية مقابل  حتت سيطرة تنظيم داعش، وسبب املظاهرات كما يبدو خدميا، يتمثل بقلة الطاقة 
ارتفاع غري مسبوق لدرجات احلرارة، وهذا يؤكد تشابه اسباب املظاهرات يف بريوت وبغداد، فكالهما 
حدثتا حتت عجز اخلدمات ونقصها، حيث تراكمت اطنان النفايات يف شوارع ومناطق واحياء بريوت، 
اللبنانية عن اجياد حل هلذه املشكلة الي بدأت قبل )25( سنة عندما انتهت  بعد أن عجزت احلكومة 
احلرب األهلية آنذاك، وحتى اآلن. هذا العجز يف اخلدمات تتشابه فيه احلكومتان اللبنانية والعراقية، 
مما أدى اىل اندالع املظاهرات، ولكن املراقبني واملسؤولني احلكوميني يف كال البلدين يعرفون أن النفايات 

وقلة الكهرباء، هي )القشة الي قصمت ظهر البعري(، كما عرب عن ذلك رئيس احلكومة اللبنانية، الذي 
يرى أن النفايات )أزمة قشرية( ختفي حتتها مئات األزمات.

ومع حدوث هذه التداخالت بني املتظاهرين واملدسوسني، ال تزال ازمات لبنان حاضرة، حتى بعد أن 
تنفست بريوت الصعداء، عندما توصلت احلكومة اىل حلول )مؤقتة( لرفع النفايات من بعض شوارع واحياء 
بريوت، فاملشكلة يف احلقيقة ليست خدمة، وال هي ازمة نفايات فقط، بل هي جمموعة ازمات سياسية 
تراكمت على مدى السنوات، لتؤكد اخلالفات واالنقسامات الكبرية بني مكونات الطبقة السياسية، الي 
حتاول أن تعكس خالفاتها وجتاذباتها على الشارع، فيحدث ذلك الشرخ الصعب بني مكونات اجملتمع، 
كما اكدث ذلك احداث وجتارب تارخيية قريبة ومنظورة، منها ما قاد الشعب اىل حرب أهلية صاعقة، 

أحرقت االخضر بسعر اليابس، وأسهمت يف تأخر لبنان عن عجلة التقدم عقودا متعاقبة.
لذلك يرى املراقبون ومنهم بعض املعنيني بالسياسة االقتصادية وادارة البلد، أن املشكلة يف لبنان ليست 
مشكلة خدمات فقط، وال هي ازمة نفايات، فهذه ازمة عابرة سوف يتم حّلها، ولكن سوف تبقى املشكالت 
واالداري  املالي  الفساد  من  التخلص  قضية  يؤثر يف  ما  وهتتذا  متتوجتتودة،  السياسي  اجملتتال  العصّية يف 
والسياسي املنتشر يف املؤسسات والدوائر احلكومية، وهو األمر الذي يتشابه به ايضا )العراق ولبنان(، 

مع بعض االختالفات الطفيفة.

التطورات  مع  التعامل  “السذاجة” يف  بهذه  تكون  ان  أمريكا  عادة  من  ليس 
احلساسة يف منطقة الشرق االوسط، سيما يف تعاملها مع االزمة السورية، 
او  )سذاجة( مصطنعة  على  اشرت مبجملها  الي شهدت عدة مستجدات 
)ضعف( مفرتض يف اجلانب االمريكي خالل تعامله مع هذه االزمة... منها:

دخول التتروس بصورة معلنة عرب ارستتال مئات اجلنود واخلتترباء واالسلحة 
والذخائر والطائرات املقاتلة اىل حليفها )االسد(، وهي تسري اكثر من رحلة 
بصورة يومية من روسيا اىل سوريا، يف سبيل تعزيز موقفه العسكري، مع 
)التتروس( يف  انه تلقى الدعم الروسي وان مشاركة  تأكيد اجلانب السوري 

احلرب ضد االرهاب “ستقلب الطاولة”.
تصرحيات وزير اخلارجية االمريكي، جون كريي، الي صدمت الكثري من 
حلفاء الواليات املتحدة االمريكية، والي حتدث فيها عن عدم حتديد فرتة 
زمنية لرحيل )االستتد(... فيما رحب باحلوار مع روسيا وايران )قريبا( من 

اجل حل االزمة السورية بطريقة سلمية.
مشروع تدريب املسلحني السوريني، او من تسميهم الواليات املتحدة االمريكية 
)املعارضة(، وهو مشروع فاشل بشهادة اجلميع...، حتى ان السناتور، كيلي 
أيوت، الذي عرب عن صدمته يف فشل هذا الربنامج بالقول “دعونا ال خندع 

أنفسنا، هذه مهزلة”.
ولتتعتتل تتتصتترحيتتات قتتائتتد احلتتترب االمتتريتتكتتيتتة ضتتد داعتتتتش، اجلتتنتترال لويد 
اوسنت، عن بقاء “أربعة أو مخسة مقاتلني” من اصل 3000 مقاتل معارض 
العام وحدة، يف برنامج  القتال خالل هذا  كان يفرتض نزوهلم اىل ساحة 
تدريب كلف الواليات املتحدة 500 مليون دوالر. خيتلف احملللني السياسيني 
واملراقبني فيما بينهم حول طبيعة هذه املواقف وردة الفعل االمريكية، لكنهم 
تبدو  بالبساطة الي  املتحدة االمريكية( ليست  )الواليات  انها  يتفقون على 
عليها تصرفاتها، وقد انقسمت اآلراء اىل فريقني: االول: يعترب ان ما حيدث 
من تطورات هو نتيجة طبيعية لتحالف روسي-امريكي حول تقاسم االدوار 
وادارة امللف السوري، على اعتبار ان الواليات املتحدة هلا سلم من االولويات 
اخرى،  فاعلة  اطراف  بها( على  بالتصرف  )او تسمح  توزعها  الي  واملهام 
بالدور  االمريكي،  والتغاضي  الروسي  التتدور  منو  احملللني،  بعض  ويقارن 
االيراني يف بعض امللفات املهمة وتعامل االمريكان معها مبا يشبه تعاملها 

احلالي مع الروس.
املتحدة  الواليات  الروسي اجربت  للمشهد  املعقدة  الطبيعة  ان  الثاني: يرى 
االمريكية على تقديم تنازالت، قد يعتربها البعض جوهرية، عرب السماح 
االرهتتاب  مكافحة  اجتتل  من  رئيسي  كمطلب  االستتد،  نظام  حبماية  للروس 
حق  على  كان  فريق  اي  والعامل.  املنطقة  يف  التمدد  عن  واعزله  والتطرف 
او اقرب اىل الواقع يف تصوراته وقراءاته للمشهد السوري، فان ما جيري 
التفاؤل  وان  سيما  حاليا،  القائمة  املعادالت  من  الكثري  يغري  سوف  حاليا 
تقاتل  الي  املسلحة  اجلماعات  الطرف  لدى  والتشاؤم  الروسي-السوري 

النظام السوري، قد يعين ان تغريات حقيقية يف طريقها اىل سوريا. 

االزمة السورية.. 
من سريبح يف نهاية املطاف؟!

باسم حسني الزيدي
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دولي 

لدن  متتن  حمتدمة  سياسية  جعجعة  بعد 
املتتتتتشتتدديتتن يف امتتريتتكتتا وايتتتتتتران بتتشتتأن 
مستقبل االتفاق النووي، جتسدت بالعناد 
االتفاق  طتتريف  بتتني  السياسية  واملماطلة 
ضتتتمتتتن متتستتلتتستتل التتتصتتتفتتتقتتتات املتتفتتتتتوحتتة 
والتتتتتنتتازالت التتكتتربى، ويف اختتر تتتطتتور يف 
هذا الشأن حقق الرئيس األمريكي باراك 
أوباما انتصارا كبريا على صعيد السياسة 
األصتتوات  حشد  اخلارجية حني جنح يف 
الكافية يف جملس الشيوخ حلماية االتفاق 
اإليراني يف الكوجنرس، لكن اجلمهوريني 
تتتعتتهتتدوا مبتتواصتتلتتة حتتربتتهتتم ضتتد االتتتفتتاق 

بفرض عقوبات جديدة على طهران.
تداعيات  بشأن  املستجدات  اظهرت  فيما 
امريكا،  يف  املستقبلية  التتنتتووي  االتتتفتتاق 
ايتتتران، استترائتتيتتل، تتتربيتترات سطحية من 
لدن رئيس وزراء االخرية بنيامني نتنياهو، 
بتتتتأن معظم  تتتصتترحيتتاتتته  أكتتتتد يف  التتتتتذي 
بشأن  إستترائتتيتتل  متتع  يتفقون  األمريكيني 
املتتختتاطتتر التتي متثلها إيتتتتران، وذلتتتك من 
إلقناع  معركة  على خسرته  التغطية  اجل 
التتكتتوجنتترس األمتتريتتكتتي بتترفتتض االتتتفتتاق 
التتنتتووي التتتذي أبتتترم بتتني طتتهتتران والتتقتتوى 
املتحدة،  التتواليتتات  ذلتتك  يف  مبتتا  العاملية 
مؤيدة  أنفقت مجتتاعتتات  سابق  وقتتت  ويف 
إلستترائتتيتتل يف التتتواليتتتات املتتتتتحتتدة ماليني 
الدوالرات على محالت تدعو الكوجنرس 

صحيفة  مع  مقابلة  ويف  االتتتفتتاق.  لرفض 
أمريكية  يهودية  صحيفة  وهتتي  فتتتتوروارد 
ومتتتوقتتتع إختتتبتتتاري طتتترح أوبتتتامتتتا احتتتتتمتتال 
مع  واملخابراتي  العسكري  التعاون  تعزيز 
النووي،  االتفاق  تطبيق  مبجرد  إسرائيل 
وقال أوباما “سيكون هناك جدل مستمر 
بني األستتر واألصتتدقتتاء، وإسرائيل ليست 
فحسب.  صديقة  وليست  فحسب  حليفة 
إنتتهتتا جتتتزء متتن التتعتتائتتلتتة”. ويتتقتتول نتنياهو 
ومتتعتتارضتتون آختتترون لتتالتتتفتتاق إنتته خيفف 
اكثر مما  ايران  املفروضة على  العقوبات 
نتتظتتام غتتتري كتتتاف لتفتيش  جيتتتب متتقتتابتتل 
منشآتها النووية. ويشعر هؤالء بالقلق من 
إيتتران سوف تستخدم أمتتواال تتاح هلا  أن 
مليار   50 قيمتها  العقوبات  رفتتع  مبوجب 
متشددة  إسالمية  لتمويل مجاعات  دوالر 
املتحدة مبا يف  التتواليتتات  تهدد حلفاء  قد 
ذلك إسرائيل. أما يف ايران تبدو مناقشة 
توقع  كما  حامية  التتنتتووي ستكون  االتتتفتتاق 
تكون مناقشة  أن  اإليراني  الربملان  رئيس 
املشرعني اإليرانيني لالتفاق النووي الذي 
أبرمته طهران مع القوى العاملية أكثر حدة 
على األرجح من مناقشة الكوجنرس حيث 

سعى اجلمهوريون اىل وأد االتفاق.
ومتتهتتد انتتتتتختتاب التترئتتيتتس حتتستتن روحتتانتتي 
التتعتتالقتتات  لتحسن  التتطتتريتتق   2013 عتتتام 
هو  رفتتض  وقتتد  التتغتترب  متتع  الدبلوماسية 

وحتتتلتتتفتتتاؤه إجتتتتتراء تتتصتتويتتت يف التتتربملتتتان 
على االتتتفتتاق قائال إن هتتذا ستتيتتؤدي اىل 

التزامات قانونية تعقد تطبيق االتفاق.
أما خامنئي وله القول الفصل يف كل أمور 
يهمش  أال  “جيب  قال  االيرانية  السياسة 
التتربملتتان يف قضية االتتتفتتاق التتتنتتتووي... ال 
االتفاق  قبول  النواب  على  إنه جيب  أقول 
أو رفتتتضتتته. التتتقتتترار بتتايتتديتتهتتم”، وأضتتتاف 
الرمسي  التلفزيون  بثها  تصرحيات  يف 
إتاحة  إن عدم  للرئيس  “قلت  اهلتتواء  على 
ال  االتتتفتتاق  ملتتراجتتعتتة  التتفتترصتتة ملشرعينا 
خامنئي  انتقد  كما  مصلحتنا”.  يف  يصب 
الشرق األوسط  السياسات األمريكية يف 
مستبعدا تطبيع العالقات مع العدو اللدود 
إليتتتتتران. ويتتبتتدو أن هتتنتتاك ختتالفتتات بني 
االتفاق  إبتترام  الغربية منذ  والقوى  إيتتران 
على كيف ومتى ترفع العقوبات على وجه 

الدقة.
ويرى الكثري من احملللني ان مهمة أمريكا 
االتتتفتتاق  صفقة  بتتتتإدارة  تتجسد  التتراهتتنتتة 
النووي بني إسرائيل وإيران، ويرى هؤالء 
احملللون انه على الرغم من العقبات الي 
تتتضتتعتتهتتا التتستتلتتطتتات املتتتتتشتتددة يف ايتتتران 
املعتدلة  السلطات  قتترارات  أمام  وامريكا 
يف واشتتنتتطتتن وطتتتهتتتران، اال انتتته بتتتات من 
يف  الرباغماتية  السلطات  جناح  الواضح 
احلفاظ على االتفاق النووي يف املستقبل. 

أمريكا وإدارة صفقة االتفاق النووي 
بني إسرائيل وإيران

ايران من الداخل.. االصالح والتشدد على شفا واقعة جديدة
بالعادل  وصتتف  والتتذي  الست،  الكربى  القوى  مع  نتتووي  اتفاق  املبدئي يف حتقيق  بعد جناحها  ايتتران 
قبل  اقتتراره من  بعد  الشاقة.. طبعا  )التارخيي(  االتفاق  تفاصيل هذا  تطبيق  امتتام  زالتتت  ما  للطرفني، 
السلطة التشريعية يف كال من ايران والواليات املتحدة االمريكية، سيما وان اطراف متشددة واخرى 
متحفظة من اي تعامل او تنسيق مستقبلي بني البلدين ميكن ان ينتج على هامش هذا االتفاق، وبالتالي 

قد يضر مبصاحل املعارضني للتقارب منذ البداية.
هذا النفس ميكن ان يالحظ يف كال البلدين، لكن يف ايران قد يبدو اكثر وضوحا... بني االصالحيني 
االعلى  املرشد  قبول  مع  لكن  وتفصيال،  مجلة  للفكرة  الرافضني  املتشددين  وبني  املشروع،  اصحاب 
إليران، ايه اهلل )خامنئي( للتفاوض مع الغرب حول احلق النووي، مل يكن من خيار اخار امام احملافظني 

سوى االذعان لرغبة زعيمهم الديين والسياسي.
خامنئي مل يرتك الباب مفتوحا على مصراعيه امام عالقة محيمة مع )الشيطان االكرب( بعد ان  “طرد 
هذا الشيطان وال ينبغي ان نسمح بعد طرده من الباب ان يعود من النافذة ويتغلغل من جديد”، بل اكتفى 
بتبادل املنفعة النووية واالقتصادية مع اخلصم االول خلط املقاومة، وهو يدرك متاما ان االسهاب يف 
تفاصيل اي عالقة مع العدو ميكن ان ترتد بالضد على مكانته الدينية والسياسية يف ايران وحمور املمانعة 
يف املنطقة. باملقابل فان الطاحمني للوصول اىل قطف مثار االتفاق النووي مع الغرب قاب قوسني او ادنى 

من حصد النجاحات املتوقعة يف االنتخابات التشريعية القادمة يف بداية العام املقبل، فأعضاء الربملان 
وجملس اخلرباء )خربكان(، سينافس عليهما التيار االصالحي بقوة بعد ان حقق النجاح النووي املؤمل 
بانتخاب  االيراني فخورا  الناخب  وبالتالي سيكون  إليتتران...  الداخلي  االقتصادي  الواقع  انعكاسه على 
املزيد  بانهم سيحققون  ثقة  على  وهو  االصالحيني،  من  اخلتترباء  الربملان وجملس  اعضاء ميثلونه يف 

االصالحات )الداخلية( الي اطلقوها اىل جانب وعودهم بإجناز االتفاق النووي مع الغرب.
ويرى الكثري من املتابعني ان حتقيق اصالحات داخلية قد تكون مهمة اشد صعوبة من اجناز االتفاق 
النووي، سيما وان الداخل االيراني هو منطقة نفوذ احملافظني )املتشددين(، وهم ال ينسجمون مع الكثري 
من االفكار الي يطرحها انصار االصالحات، بل ويرون يف االصالحات خطر ميكن ان يهدد نفوذهم 

الداخلي.
املعركة االنتخابية الي ستجري عام 2016 ستكون اقوى من سابقتها الي جرت عام 2009، وتعرض 
بإثارة  واالتهام  واالعتقاالت  التشوية  للكثري من محالت  للتيار االصالحي  واملؤيدين  املرشحني  خالهلا 
الفتنه وشق الصف الداخلي للمجتمع االيراني... لكن االوضاع يف عام 2016 اختلفت كثريا عن املاضي 
رئاسة  اىل  روحتتانتتي(  )حسن  ووصتتتول   2013 عتتام  بعد  وبالتحديد  االصتتالحتتيتتني،  ومتتوقتتف  التتقتتريتتب... 

اجلمهورية، اصبح اكثر قوة وقربا من احالم الشارع االيراني.

الكربى حنو مكافحة  الدول  والدبلوماسية بني  العسكرية  تتسارع اخلطوات 
فيما  من اخلالفات  الكثري  التسارع  هذا  ويف  والعراق،  االرهتتاب يف سوريا 
بينها حول االولويات الي تؤشر ضعف التنسيق وحجم التضارب يف املصاحل، 
املتحدة  للواليات  بالنسبة  الطرق(  )مفرتق  شكلت  الي  سوريا،  وان  سيما 
االمريكية مع حلفائها... فضال عن حلفاء سوريا مع االخرين، وباالخص دول 

اخلليج وتركيا.
السوري حنو اهلاوية، كثفت  النظام  انزالق  ملنع  روسيا الي فتحت ذراعيها 
بشأن  حساباتهم  مراجعة  على  االختتريتتن  واجتتتربت  العسكرية،  حتركاتها 
على  تراجعت،  الي  املتحدة  الواليات  اما  ايضا...  والنظام  االسد،  مستقبل 
ما يبدو، خطوة اىل الوراء، ال متانع من بقاء االسد، على االقل حلني اتضاح 
حلفائها  امتتا  االرهتتتاب،  احلتترب ضد  يتعلق مبستقبل  فيما  الكاملة  التترؤيتتة 
)امريكا( الغاضبني من هامش املساحة املمنوح لالسد، فهم منقسمون بني 
ما  غالبا  منفردة،  القيام خبطوات  او  الدولي(،  )التحالف  مع  قدما  املضي 
تكون غري مضمونة العواقب، ورمبا تعرض امنهم الداخلي خلطر اهلجمات 

االرهابية... متاما مثلما حدث مع تركيا مؤخرا.
يف  واالقليمية  الكربى  التتدول  بني  العسكرية  االزمتتة  ان  يتتقتتول...  من  هناك 
مساعي مكافحة االرهاب يف الشرق االوسط، قد وصلت ذروتها، وهذا يعين 

ان احلل السياسي والتنسيق الدبلوماسي بات قريبا، ويف متناول اليد.
اغلب الظن ان احلديث عن الواقع هو ما سيتم الرتكيز عليه يف اطار جهود 
و)املعارضة(  )االسد(  ومستقبل  النارية  التصرحيات  اما  االرهتتاب،  مكافحة 
قد وضعت يف  اليوم  وهتتي  املتتاضتتي،  من  اصبحت  اشياء  فكلها  و)التتنتتظتتام(، 
الروس على اعلى  التنسيق مع  الواقعية تفرض على أمريكا  املكاتب.  ادراج 
املستويات االمنية والعسكرية واالستخبارية، والواقعية تفرض انهاء السجال 
حول مستقبل النظام وكيفية تشكيلة، قبل االنتهاء من مصدر الشر املطلق، 
تنظيم )داعش( وامثاله يف سوريا والعراق، والواقعية تفرض، ايضا، ان يتم 
التنسيق بني اجلميع، ايران، تركيا، السعودية، اوروبا، العراق، سوريا، اضافة 
انطلقت  النقطة الي  التتدوران حول ذات  اما  الدولي(...  )التحالف  اىل دول 
منها مؤمترات )جنيف 1( و)جنيف 2(، فهذا يعين بقاء دوامة االرهاب لعقد 

قادم من الزمن.
رمبا حرك الروس خبطواتهم العسكرية االخرية، جو الشرق االوسط، بني 
الراكدة، والي مل يستفد  املياه  املؤيد واملعارض، لكن كان البد من حتريك 
وان  املنطقة، سيما  وامثاهلا يف  والقاعدة  داعش  تنظيم  من مجودها سوى 
املتتزيتتد من  لنا  بتتني احللفاء مل حتتتل حتى الساعة، وامنتتا ولتتدت  اخلتتالفتتات 
مشاكل اهلجرة حنو الغرب والتمدد للجماعات املسلحة يف سوريا والعراق، 
اضافة اىل تنامي التهديد االرهابي لالمن والسلم الدولي، وهي حقيق يشعر 
التنظيمات املتطرفة من شن هجمات  بها اجملتمع الدولي من امكانية قيام 
حمتملة يف اي بقة من العامل، نتيجة وجود مالذ امن هلا يف منطقة الشرق 

االوسط. 

هل ستوحد روسيا 
جهود مكافحة االرهاب؟

كمال عبيد

كمال عبيد 

باسم حسني الزيدي
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اقتصاد وتنمية

»التنمية اإلنسانية هي تنمية الناس،… 
ومن أجل الناس، ومن ِقبل الناس«، هذا 
ما أكده تقرير التنمية اإلنسانية العربية 
لعام 2002، الذي أصدره برنامج األمم 
ذلك،  نؤيده يف  اإلمنائي؛ وحنن  املتحدة 
إذ نالحظ أن تقدم األمم يقاس تارخييًا، 
وختتصتتوصتتًا التتتتتتتتتتتتتتيتتوم، بتتتتتقتتدم أبتتنتتائتتهتتا. 
بالنسبة  متتتتاٍل  رأس  أعتتظتتم  فتتاإلنتتستتان 
املؤسسات  أكتتتدْت مجيع  فقد  أمتتة.  ألي 
االقتصادية واملالتتتتية الدولية، أن العامل 
احلاسم يف التقدم هو االستثمار الكثيف 
املال  بناء رأس  أو ما يسمى  البشر،  يف 
البشرية  املتتتتتوارد  تتتوفتتري  أو  التتبتتشتتري، 

املالئمة، كّما كافيًا، ونوعًا عاليًا. 
وتتتأتتتي يف املتتقتتام التتثتتانتتي بعدها املتتتوارد 
ومثارها  واألرض  املياه  مثل  الطبيعية، 
التتبتتاطتتنتتة، بدليل  التتظتتاهتترة، وثتترواتتتهتتا 
أن مجتتيتتع هتتتذه املتتتتوارد ستتتتتكتتون عاطلة 
اإلنتتتستتتان  يتتتتتمتتكتتن  مل  إذا  متتعتتطتتلتتة،  أو 
املتتبتتدعتتة، من  بتتقتتدراتتته  املتعلم واملتتتتتنتتور، 
استخدامها وحتويلها إىل سلٍع وخدماٍت 
عملية  يف  تساهم  متتفتتيتتدٍة  أو  ضتتروريتتة 
التنمية، أو تعمل على تسريعها يف ذلك 
اجملتمع أو غريه من اجملتمعات. وبدليٍل 
ثاٍن، جيب االعرتاف به، مفاده أن األمة 
العربية، مثال كانت، متلك ثرواٍت هائلة 
آالف  منذ  الكامنة  الطبيعية  املتتوارد  من 

وغتتري  مكتشفة  غتتري  ولتتكتتنتتهتتا  التتستتنتتني، 
مستثمرة، أي كانت عاطلة. ثم اكُتتِشفْت 
من  بتتل  جانبنا،  متتن  ليس  واستتثمرْت، 
جتتانتتب »اآلختتتتتر«، التتتذي قتتتام متتن ختتالل 
أواًل،  والعاملة  املتنورة  البشرية  قتتدراتتته 
للبلدان  النفطية  الثروات  تلك  وبواسطة 
العربية الرخيصة، ثانيًا، بتفجري ثورته 
املعلوماتية  وثتتورتتته  الثانية  الصناعية 
دوٍر  أي  للعرب  يكون  أن  بتتدون  األوىل، 
فيها؛ بل ظلت البلدان العربية يف مؤخرة 
ذلك،  كل  من  الرغم  على  العامل،  بلدان 
كما تقول تقارير التنمية اإلنسانية لأمم 

املتحدة. 
مثل  متقدمة،  أن أمما  ثالٍث هو  وبدليٍل 
كتتوريتتا اجلتتنتتوبتتيتتة ومتتالتتيتتزيتتا وستتنتتغتتافتتورة 
وتتتايتتلتتنتتد، التتتي مستتيتتت بتتتلتتتدان التتنتتمتتور 
ختلفا  أكتتثتتر  معظمها  كتتتان  اآلستتيتتويتتة، 
القرن  منتصف  يف  العربية  البلدان  من 
معظم  إىل  تفتقر  أنتتهتتا  كتتمتتا  املتتتاضتتتي، 
خصوصا  تقريبا،  الطبيعية  التتثتتروات 
متتصتتادر التتطتتاقتتة. ورغتتتتم ذلتتتك متكنت، 
بفضل االستثمار يف الرأمسال البشري، 
ختتصتتوصتتًا بتتواستتطتتة استتتتتحتتداث قتتدرات 
لتعليٍم  خضع  أبنائها،  متتن  جتتديتتٍد  جيٍل 
مكثتتف ومتقدم؛ متكنت من بناء صناعٍة 
تنافس  أصبحْت  بتتل  متقدمة،  عصريٍة 
فسنغافورة  تقدمًا.  الغربية  التتدول  أكرب 

ومع  طبيعية،  متتوارد  أي  متتلك  ال  مثال 
ذلتتتك تتتشتتري نتتتتتائتتج التتتدراستتتات املتتقتتارنتتة 
تتتتتتجتتاوز ثالثة  أنتتته ختتتالل فتتترتة ال  إىل 
عقود، أصبح معدل منو اإلنتاجية الكلية 
العامل،  يف  األعلى  هي  اإلنتاج  لعناصر 

تليها تايالْند ثم ماليزيا.
يف الوقت الذي يصنع اإلنسان احلضارة 
نفسه  هتتو  يشكل  التتنمية،  طتتريتتق  عتتن 
له رفاهية  هدفها األمسى، ألنها حتقق 
بالتالي  وترفع  الكرمية،  واحلياة  العيش 
األمتتم،  بني  احلتتضتتاري  مستوى جمتمعه 
حصل  كما  بها؛  يعتد  مكانة  له  فتصبح 
لليابان واهلند اللتني أصبحتا مرشحتني 
دائمني.  كعضوين  األمتتن  جملس  لدخول 
كتتتذلتتتك تتتتصتتتونتتته متتتتن حتتتتتديتتتتات اآلختتتتر 
»األكرب«، الذي يستغل الضعيف وحيرتم 
نتتزال نعيش يف عامل  متتا  التتقتتوي. فنحن 
التتغتتاب التتقتتديتتم التتتذي يتتأكتتل فتتيتته التتقتتوي 
الضعيف، رمبا أكثر من أي وقٍت مضى؛ 
القوي تضاعفْت ماليني املرات  ألن قوة 
االقتصادي  للتقدم  نتيجة  السابق،  عن 
وتتتتطتتتور وستتتائتتتط اإلعتتتتتتالم واالتتتتصتتتال 
تكنولوجيا  اهلتتائتتل يف  التتتتتطتتور  وتتتستتارع 
السالح، وتقدم وسائل اإلبادة اجلماعية 
السريعة واحلامسة، وخالفا ملا أجنزته 
بتتلتتدان التتنتتمتتور اآلستتيتتويتتة، فتتقتتد حصل 

العكس متاما يف الوطن العربي. 

اإلنسان أعظم رأس مال

الغاز الطبيعي ولعبة الهيمنة على طاقة املستقبل
أولوية  تشكل  باتت  كونها  املستقبل،  بوقود  الغازية  الثروة  االقتصادين  احملللني  من  الكثري  يصف 
السياسية  توترات  تزايد  ظل  يف  لكن  واالقتصادية،  الصناعية  املرتكزات  صناعة  يف  اسرتاتيجية 
املتغريات  دورا يف  تؤدي  املستقبل  بدأت طاقة  كافة،  دولية على االصعدة  حول وتصاعد صراعات 
االقتصادية وخاصة فيما يتعلق بت حقول الغاز املكتشفة الي من شأنها ان تستشرف احلروب. حبسب 

الكثري من احملللني.
لذا يتوقع بعض املراقبني لشؤون الطاقة ان حرب غاز عاملية قادمة ال حمال، إذ تبدو الدول الكربى 

مهتمة يف عقد صفقات اسرتاتيجية القتسام طاقة املستقبل.
يف حني يرى حمللون آخرون ان آفاق التنمية االقتصادية يف الطاقة الغازية بتطور املشاريع والبنى 
تفاقم  من  تعزز  ان  واالقتصادية  التنموية  االفتتاق  ومن شأن هذه  االقتصادي،  القطاع  التحتية هلذا 
الصراعات الدولية، لكنها من املمكن ايضًا ان تسهم يف ارساء االستقرار السياسي بني بعض الدول 
املتخاصمة على غرار ما حدث مع بعض الدول االسيوية كرتكمانستان واهلند، فقد اعلنت احلكومة 
الباكستانية ان وضع احلجر االساس ملشروع بناء انبوب عمالق للغاز بني تركمانستان واهلند مرورا 
بأفغانستان وباكستان سيتم يف كانون االول/ديسمرب املقبل، وذلك يف بيان صدر يف ختام زيارة لوفد 
تركماني اىل اسالم اباد، وقال البيان ان “حفل افتتاح اليوم االول من اعمال بناء مشروع انبوب غاز 

تابي )تركمانستان، افغانستان، باكستان واهلند( سيتم يف كانون االول/ديسمرب من هذا العام”. 
لكن اخلرباء بهذا الشأن يتوقعون أن مستقبل الغاز والصراع على هذه الطاقة االسرتاتيجية سريسم 
خريطة الصراعات الكربى وليس السالم، خصوصا مع تزايد الطلب العاملي وازدياد عمليات البحث 
واالستكشاف واالستثمار املشرتك الذي قد يضر باملصاحل االقتصادية لبعض الدول املتنفذة، الي 
عمدت إىل اختاذ خطط ومشاريع خاصة بهدف تعميق بعض النزاعات وتوسيع حالة التوتر والفوضى 
يف العديد من الدول، كما ان البعض قد اعتمدها كورقة ضغط مهمة ضد اخلصوم يف سبيل إجبارهم 
على البقاء يف طار سياسة خاصة، وهذا ينذر بنشوب “حرب الغاز” يف السنوات املقبلة من القرن 

احلالي.
من جانب آخر ال تزال أسواق الغاز العاملية حتمل الكثري من املفاجآت والتحديات يف لعبة السيطرة 
على اسواق الطاقة الغازية يف العامل كما تشري البيانات والتقديرات الي رجحت ان تشهد السنوات 

القادمة حدوث متغريات جديدة ومهمة يف طاقة املستقبل.
هذا باإلضافة اىل ان التطورات اجلديدة واملنافسة القائمة قد اسهمت ايضًا بتغري بعض السياسات 
الشركات  استقطاب  اىل  قوانني جديدة  اجيتتاد  ومن خالل  اليوم  تسعى  الي  التتدول  لتلك  اخلاصة 

العاملية مبا يضمن مصاحلها ودورها االقتصادي على الصعيد العاملي. 

والسبب  العامل  يف  السائدة  االقتصادية  لالزمات  نهاية  اية  هناك  تبدو  ال 
احلقيقي لذلك هو سيطرة النخب الكبرية على االقتصاد العاملي. هذه النخب 
تستخدم املؤسسات املالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 
ومنظمة التجارة العاملية لتحقيق اهدافها الشريرة. يف الت 65 سنة املاضية 
استخدمت تلك املؤسسات الثالث سياسة معينة اّدت اىل حتطيم اقتصاديات 
اسيا وافريقيا وامريكا الالتينية واليوم ينفذون الشيء ذاته يف دول اوروبا 
مثل اليونان. يف 9 مايو عام 2010 أقر صندوق النقد الدولي منح 30 بليون 
يورو كقرض لليونان ملدة ثالث سنوات كجزء من حزمة مالية مشرتكة مع 
ملساعدة  يتتورو  بليون   110 بقيمة  الدولي  النقد  وصندوق  االوربتتي  االحتتتاد 
اليونان يف مواجهة ازمة الديون. ولكن وكاملعتاد جرى فرض شروط قاسية 

قادت اىل حلقة من االزمات االقتصادية.
العملية جتري كالتالي اواًل: الدول تقرتض النقود من صندوق النقد والبنك 
القروض  مبنح  الدوليني  والبنك  النقد  صندوق  يستجيب  ثانيا:  الدوليني، 

شريطة تنفيذ سلسلة من االصالحات االقتصادية.
التتوول سرتيت  اوامتتر  الدوليني يعمالن سرًا وفق  والبنك  النقد  ان صندوق 
والقوى الكربى. هما يفرضان شروطا قاسية على الدول املستلمة للقروض، 
الدول  اىل  بالنفع  زعمهم  تعود حسب  اقتصادية  اصالحات  عليها  يطلقان 

املستلمة وتقود اىل النمو االقتصادي. ومن هنا تبدأ عملية نهب الدول.
خصخصة  االجنبية،  للمنافسة  احمللية  االستتتواق  فتح  تتضمن:  التتشتتروط 
واملتتزارع  االرض  ملكية  مثل  القيود  ازالتتة  التحتية،   البنية  وقطاع  الصناعة 
املتتوارد  تصدير  التقشف،  العملة،  قيمة  خفض  االجنبية،  الشركات  امتتام 
الطبيعية للشركات املتعددة اجلنسية MNCs لكي ميكن اسرتداد الديون، 
زيادة اسعار الفائدة، خفض النفقات االجتماعية، السماح بزيادة هائلة يف 

االستثمار االجنيب املباشر، فتح االسواق املالية امام املستثمرين االجانب.
النتائج الكارثية لتلك الشروط، مع اشتداد املنافسة، ال تستطيع الصناعات 
احمللية الصغرية احلجم جمابهة الشركات العمالقة املتعددة اجلنسيات مما 
يضطرها ملغادرة السوق. خصخصة الصناعة وقطاع البنية التحتية، يسمح 
للمالكني من القطاع اخلاص والذين معظمهم من االجانب باالستحواذ على 
هبوط  اىل  تتتؤدي  الفائدة  اسعار  زيتتادة  القطاع.  ذلك  من  املتولدة  العائدات 
االستثمارات مما يؤثر على االنتاج يف السنوات القادمة. افتتاح االسواق املالية 
وإرخاء حركة رأس املال، ستعقبها فرتة من عدم استقرار التوقعات املالية 
وهروب لراس املال مما يعود بالفائدة أكثر ملصلحة املضاربني واملستثمرين 
االجانب االثرياء بينما تبقى الشركات الوطنية تعاني ظروفا سيئة. خفض 
قيمة العملة جيعل امليزان التجاري لتلك الدول املقرتضة اكثر سوءا، حيث 
ينخفض حجم الدخل احلقيقي والتوفري لدى تلك الدول. اجراءات التقشف 
تقود اىل خفض اخلدمات االساسية كالصحة وايضا اىل زيادة الضرائب 

على الدخل والي تؤثر بقسوة على القوة الشرائية للناس العاديني.

ملاذا تستمر االزمات 
االقتصادية دون نهاية؟

عالء الدين األعرجي

حاتم حميد محسن

كمال عبيد 
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فقري(،  شعب  غتتين-  )بتتلتتد  مفارقة  لفهم 
من  املتتعتتاصتتر  االقتتتتتصتتادي  الفكر  يتشكل 
مع  املتفاعلة  واألفتتكتتار  املبادئ  من  حزمة 
مالمح  مبجموعها  تشكل  والتتي  بعضها، 
النظام االقتصادي ألي بلد، مبعنى أن أي 
أقتصادي،  فكر  من  ينبع  اقتصادي  نظام 
متهالكًا،  أقتتصتتاديتتًا  نظامًا  جنتتد  وعندما 
أقتصاديًا  فتتكتترًا  هتتنتتاك  أن  يعين  فتتذلتتك 
فقريًا يقف وراءه، وعندما ترى دولة ذات 
فتلك  ومتماسك،  قتتوي  اقتتتتتصتتادي  نتتظتتام 
دولة يتمتع قادتها بفكرًا اقتصاديًا حديثًا.

وعتتلتتيتته فتتتإن دراستتتتة أي نتتظتتام اقتتتتتصتتادي 
يتطلب  فيه،  الضعف  عناصر  لتشخيص 
االقتصادي  الفكر  أو  العقلية  معرفة  اواًل 
الفكر  فتتتإن  أسلفنا  وكتتمتتا  يتتستتنتتده؛  التتتذي 
االقتصادي يتألف من جمموعة من املبادئ 
ذلك  هو  أهمها  من  رمبا  والي  واألفكار، 
املبدأ الذي خيربنا )ال يهم حجم األموال 
الي ميلكها البلد! املهم كيف ُتستثمر هذه 
األموال؟(، ويوضح لنا هذا املبدأ أختالفًا 
جوهريًا بني مفهومي “املال” و “االقتصاد” 
دائتتمتتًا  يتحدثون  واملتتصتترفتتيتتون  فتتاملتتالتتيتتون 
عتتن “حتتجتتم األمتتتتوال املتتتتتاحتتة لتتلتتتتتداول يف 
بت “من  السوق” أما االقتصاديون فيهتمون 
أين جاءت هذه األموال وإىل أين تذهب، 

وكيف توزع على أفراد اجملتمع”؟.

وإذا أردنا مراقبة ملف االقتصاد العراقي، 
سنجُد ُيدار وُيتداول سواء من قبل الساسة 
املتتال”،  “رجتتال  بعقلية  الشعب  قبل  أو من 
ما  وهتتذا  أقتصاد”.  “رجتتال  بعقلية  وليس 
قرون  طيلة  للثروات  خميف  بهدر  تسبب 
طويل، وخصوصًا يف العقد األخري، حيث 
ُوصفت  بلد  يف  الفقر  مستويات  تزايدت 
ميزانيته بت )االنفجارية(. صحيح إن هناك 
ساهمت  التتي  املتتؤثتترة  العوامل  من  مجلة 
التتعتتراقتتي، إال إن  تتتراجتتع االقتتتتتصتتاد  يف 
الضوء  لتسليط  حماولة  هي  املقالة  هتتذه 
الذي  االقتصادي  الفكر  أو  العقيدة  على 
كيف  معرفة  سبيل  ويف  البلد.  بها  ُيتتتدار 
ساهمت “العقلية املالية” يف تدهور القطاع 
فهمنا  تعميق  وألجتتل  للبلد،  االقتتتتتصتتادي 
يتطلب  و”االقتتتتتصتتاد”،  “املتتتال”  بتتني  للفرق 
هما:  آخرين،  مفهومني  معرفة  أواًل  ذلك 

“قائمة الدخل” و”قائمة امليزانية”.
لتتتقتتتد وجتتتتتد اخلتتتتتتترباء واملتتتختتتتتتتصتتتني، إن 
واإلربتتاح  املتتال  يبحثون عن  املستثمرين ال 
هذه  مصدر  عن  يبحثون  أيضًا  بل  فقط، 
األموال، فالعديد من الشركات األنتاجية 
متتصتتارف  متتتن  أمتتتواهلتتتا  رؤوس  تتتتقتتترتض 
بفوائد اضافية، وهذا ما جيعل الشركات 
عالية الرحبية املقرتضة لرؤوس أمواهلا، 
أقل جاذبية، من تلك الشركات منخفضة 

التتذاتتتي  التتتتتمتتويتتل  ذات  ولكنها  التترحبتتيتتة، 
لنفسها.  كذلك، فإن املستثمرين الراغبني 
يف تتتقتتيتتيتتم رحبتتيتتة وجتتتاذبتتتيتتتة شتتركتتة متتا، 
بها  ُتنفق  الي  الكيفية  عن  أيضًا  يبحثون 
فالشركات  املتحققة،  أربتتاحتتهتتا  الشركة 
التتتتتتي ختتتتصتتتص جتتتتتتزء متتتتن إيتتتتراداتتتتتهتتتتا 
السوقي،  أو  اإلنتاجي  التوسع  ألغتتتراض 
هي بالتأكيد أفضل بنظر املستثمرون من 
تلك الشركات الي ال ختصص أية مبالغ 

للتوسع االنتاجي أو السوقي.
وهذا كله ما دفع إىل ظهور قائمة جديدة، 
هي “ قائمة امليزانية”، الي تبني للمخطط 
االقتتتتتتتصتتتادي، متتتصتتتادر األمتتتتتوال وأبتتتتواب 
أنتتفتتاقتتهتتا، بعد أن كتتانتتت “قتتائتتمتتة التتدختتل” 

توضح فقط حجم األموال.
ويف هذا سياق ميكن رؤية أزمة االقتصاد 
العراقي يف يومنا هذا، فمشكلة االقتصاد 
العراقي، تعود يف جزء كبري منها إىل عدم 
العراقي،  للمشرع  اقتصادية  رؤيتتة  وجتتود 
من  التتي  والتتقتتوانتتني  التشريعات  وغتتيتتاب 
وجذب  الوطين  االقتصاد  تشجيع  شأنها 
على  أما  والدولية؛  الوطنية  االستثمارات 
الصعيد التنفيذي، فما يزال صانع القرار 
العراقي يفتقد إلرادة حقيقية قادرة على 
بتتداًل من  العراقي لالستثمار  املتتال  توجيه 

توجيهه لالسترياد.

عراق ثري وشعب فقري.. 
األسباب والحيثيات

مدن العالم وسباق التنمية صوب الرفاهية 
ما زالت العديد من مدن العامل حتظى باهتمام خاص من قبل العديد من املؤسسات ووسائل االعالم، 
اليوم  العاملية، الي دخلت  للمدن  املهمة  وامليزات  السمات  ابراز بعض  دائم اىل  الي تسعى بشكل 
يف ميدان املنافسة من اجل الفوز بالشهرة العاملية او احلصول على مراكز متقدمة يف قوائم افضل 
مدن العامل من حيث اجلمال والتطور وغريها من امليزات االخرى، الي قد جتعل منها مراكز جذب 

سياحية او اقتصادية كما يقول اخلرباء.
الذين اكدوا على ان التقارير والدراسات اخلاصة بتقييم املدن تعتمد على اسس واعتبارات كثرية 
الصحية اجليدة  والسياسي ومعدل اجلرمية واحلصول على اخلدمات  منها االستقرار االجتماعي 
واحلياة الثقافية والبيئة واملدارس والبنى التحتية، يضاف اىل ذلك االمور واالخبار االخرى الي قد 

ال ختلوا من الغرابة. 
وكما تنقل بعض املصادر فقد اظهر تصنيف عاملي مشل 140 مدينة نشرته نتائجه الشركة الربيطانية 
“ذي ايكونوميست انتليدجنس يونيت”. ان مدينة ملبورن االسرتالية الي تصدرت املرتبة االوىل هي 

افضل مدينة للعيش يف العامل بينما احتلت مدينة دمشق املرتبة االخرية يف التصنيف.
الشخصي ستتواء بسبب  االمتتن  “التهديدات على  ان  التتدراستتة  هتتذه  املكلف  كوبستايك  واوضتتح جتتون 
اجلرمية او االضطرابات او النزاعات هلا تأثري سليب على اجلوانب االخرى لنوعية احلياة” ذاكرا 

النزاع يف اوكرانيا واهلجمات االرهابية يف باريس والتقشف يف اليونان. وقد سجلت كييف جراء ذلك 
اكرب تراجع يف التصنيف مقارنة بالعام املاضي وحلت يف املرتبة الثانية والثالثني بعد املئة اي بني 

أسوأ عشر مدن يف العامل من حيث نوعية احلياة. 
وتراجعت العاصمة الفرنسية من املرتبة العشرين اىل التاسعة والعشرين بسبب االعتداء على جملة 
شارلي ايبدو. اما اثينا الي حلت يف املركز الثاني والسبعني فهي املدينة الوحيدة من اوروبا الغربية 
الي ال حتتل مرتبة يف الثلث االول من التصنيف. وقد حلت يف صدارة الرتتيب للسنة اخلامسة على 

التوالي مدينة ملبورن االسرتالية تلتها فيينا ففانكوفر يف كندا. 
النتائج هي بشكل عام مدن متوسطة احلجم يف  افضل  الي تسجل  “املتتدن  ان  الدراسة  واوضحت 
وباريس   )53( ولندن   )55( “نيويورك  ان  الدراسة اىل  واشتتارت  قليلة”.  كثافة سكانية  مع  دول غنية 
)29( وطوكيو )15( كلها مراكز عريقة فيها الكثري من النشاطات الرتفيهية اال انها تعاني مجيعها 
من مستوى عال من اجلرمية واالكتظاظ ومشاكل يف النقل املشرتك”. وقد حلت يف اسفل الرتتيب 
دمشق عاصمة سوريا الي تشهد حربا منذ اكثر من اربع سنوات. واشارت الدراسة اىل ان “النزاعات 
نشاطات  يعانيان من  بلدان  وهما  ونيجرييا  ليبيا  مع حلول  السيئة”  النتائج  من  الكثري  مسؤولة عن 

مجاعات مسلحة، يف املرتبة 136 و137 على التوالي.

حققت صناعة التمويل اإلسالمي يف العقد األخري وكما تنقل بعض املصادر 
العاملي، حيث ازداد عمل هذه املصارف  املالي  النظام  منوًا هو األستترع يف 
تطوير  الي سعت اىل  والغربية،  العربية  التتدول  العديد من  اإلسالمية يف 
عمل املؤسسات املالية اإلسالمية وهو ما أسهم بازدياد أعداد هذه املؤسسات 
بشكل كبري يف العديد من الدول، كون التمويل اإلسالمي ميتلك العديد من 

املقومات الي حتقق له األمن واألمان وتقليل املخاطر.
وتعد املصارف اإلسالمية حديثة العهد مقارنة باملصارف التقليدية، وظهرت 
هذه املصارف يف أواخر القرن املاضي وبدأت أوال بإتباع نظام عدم التعامل 
بالفائدة، ثم تطورت إىل مرحلة القيام بدور الوساطة بني مجهور املودعني 
املؤسسات  استطاعت  التتدولتتي  النقد  صتتنتتدوق  تقرير  ووفتتق  واملستثمرين 
أموال  ورؤوس  املتعاملني  من  كثري  جذب  حداثتها،  رغم  املالية،  اإلسالمية 
كبرية على املستوي العاملي، وأفلحت يف زيادة الطلب على منتجاتها، حيث أن 
التمويل اإلسالمي سوف يصل حتى نهاية عام 2015م إىل 3.4 ترليون دوالر 
أمريكي. كما أنها كانت قد سجلت منوا مضطردا ما بني أعوام2013-2003، 
كما أن املصارف اإلسالمية حتوز أصوال جتاوزت قيمتها 1.2 ترليون دوالر 

يف نهاية العام 2013.
بنسبة 80  العامل  التمويل اإلسالمي يف  قيمة أصول قطاع  تنمو  أن  ويتوقع 
باملائة خالل السنوات اخلمس القادمة، وتبلغ 3.24 ألف مليار دوالر حبلول 
وبلغ  العاملي.  اإلسالمي  االقتصاد  واقتتع  تقرير  للنتائج  وفقًا  وذلتتك   ،2020
 1143 العامل،  أحنتتاء  العاملة يف خمتلف  اإلسالمية  املالية  املؤسسات  عدد 
مؤسسة، منها 436 مصرفًا إسالميًا أو نافذة للخدمات املصرفية اإلسالمية 
إسالمية  مالية  مؤسسة  و399  تكافل  شركات  و308  التقليدية،  البنوك  يف 
املؤسسات يف  وتوجد معظم هذه  واالستثمار،  التمويل  مثل شركات  أخرى 
منطقة دول جملس التعاون اخلليجي وجنوب شرق آسيا، بينما يتوزع العدد 
اآلخر بني دول الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب آسيا ومناطق أخرى، 
املالية  واإلمتتارات على معظم األصول  وماليزيا  وإيران  السعودية  وتستحوذ 

اإلسالمية يف العامل.
من  العديد  اخلتتترباء  بعض  وحبتتستتب  أيتتضتتا  يشهد  املتتهتتم  القطاع  هتتذا  لكن 
واجتهادات  أراء  على  تعتمد  الي  وقوانني،  قواعد  بعض  بسبب  التحديات 
وفتاوى معينه قد يصعب تطبيقها يف بعض البلدان الغربية خصوصا مع قلة 
األرباح املتحققة من هذه اإلعمال، وهو ما قد يدفع بعض تلك املؤسسات اىل 

اعتماد خطط وإجراءات جديدة يف سبيل توسيع أعماهلا املصرفية.
فقد تضاعف حجم الصريفة اإلسالمية الي متنع الفائدة يف غضون اربع 
سنوات ليصل اىل الفي مليار دوالر، فيما تبدو امكانيات النمو هلذا القطاع 
احلريص على مبادئ الشريعة االسالمية من دون حدود. واستفادت الصريفة 
الي  للنشاطات  االقتصاد احلقيقي ومن منعها  االسالمية من جتذرها يف 

تتضمن مضاربات. 

التمويل اإلسالمي األكثر 
أمانًا لإلستثمار العاملي

عبد االمري رويح 

حيدر مرتضى
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عنف

التتيتتوم يستخدم  التتالعتتنتتف  كتتفتتاح  متتفتتهتتوم 
النفسية واالجتماعية  الوسائل  الكثري من 
واالقتصادية والسياسية ملمارسة الضغوط 
وحتقيق االصالحات املنشودة، وأن هناك 
اليوم الكثري من الوسائل الي ال تستدعي 
اللجوء للعنف يف حتقيق االهداف املنشودة 
لتحقيق االصالحات وعلى كافة املستويات، 
فمثاًل االضرابات واالعتصامات ومقاطعة 
املتتنتتتتتجتتات وعتتتتتدم التتتتتتتعتتتاون االجتتتتتمتتاعتتي 
االدوات  متتن  جتتزء  هتتي  وهتتتذه  والسياسي 
لتحقيق  للعنف  اللجوء  تستدعي  ال  التتي 
احلقيقية  البنية  وصنع  الضغط  مجاعات 
التتي تسمى يف كثري  لتتالصتتالح  التتواعتتيتتة 
متتتن التتتبتتتلتتتدان )حتتتكتتتومتتتات التتتظتتتل( وهتتي 
املشروعة  الالعنف(  )أسلحة  باحلقيقة 
وفقًا للقوانني املتبعة يف مجيع البلدان. أن 
عارمة يف  تظاهرات  اليوم من  نشهده  ما 
عموم ارجاء العراق ضد سياسات الفشل 
االمين واالقتصادي واخلدمي الكبري ويف 
لفشل  حمصلة  جاء  الدولة  مفاصل  كافة 
 2003 عتتام  يف  التغيري  منذ  استمر  كبري 
وليومنا هذا ومن حكومات متعاقبة، جاءت 
املظاهرات مشهدًا ختاميًا )لنفاذ الصرب( 
وهذا ما أكدت عليه القيادات اجلماهريية 
ببياناتها  التتديتتنتتيتتة  واملتترجتتعتتيتتة  والشعبية 
والكمال مع  بالتمام  االخرية والي وقفت 

تطلعات الشعب العراقي املظلوم.

السياسية  ان احلرية  نرى  اليوم  يف عامل 
إبتتداء  تقريبًا متتتتتوفتترة وذلتتتك عتتن طتتريتتق 
الرأي يف وسائل اإلعالم وإصدار الصحف 
والتتتكتتتتتتتب، ونتتتصتتتب حمتتتطتتتات التتتتتلتتفتتزيتتون 
املتترجتتع الديين  واإلذاعتتتة وغتتريهتتا. يذكر 
الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي 
)قدس سره( ذلك يف جزء من تراثه االدبي 
أن االسالم سبق يف هذه احلرية القوانني 
اإلنسان يف  الوضعية، فاالسالم كفل حق 
املعارضة الصحيحة، فإن اإلنسان له حق 
أن يعارض الدولة باملظاهرة واإلضراب أو 
ما أشبه إذا رأى ذلك حقًا، ال أن يعارض 
الدولة الشرعية لطلب منصب أو جاه أو 
متتا شتتابتته متتن األغتتتتراض غتتري الشرعية، 
بكل  املتتعتتارضتتني  تقابل  أن  التتدولتتة  وعتتلتتى 
لتتتني ولتتتطتتتف. إن ممتتتا يتتكتتفتتل احلتتتريتتتة يف 
دساتري عامل اليوم هو )سيادة القانون( يف 
الشعب  وعالقة  بالشعب،  السلطة  عالقة 
القدرة  ال  السّيد،  هو  فالقانون  بالسلطة، 
املسلمني  أن  أشبه.  ومتتا  والعشرية  واملتتال 
ختلفوا كثريا عن االمم االخرى يف جمال 
حرية التترأي، على الرغم من أن االسالم 
يتتنتتظتتر حلتتريتتة التتتتترأي والتتتتتعتتبتتري، نتتظتترة 
جوهرية قادرة على دعم احلياة، بأسباب 
والتتتتتوازن واالزدهتتتار، لذلك رصد  التطور 
املريض،  املسلمني  واقع  الشريازي  االمام 
وقال عنه يف كتابه املوسوم بت)الشورى يف 

االستتتتالم(: )متتن املتتؤكتتد أن اجلتتستتم التتذي 
يعشعش فيته املرض مدة طويلة، ال ميكن 
بسيط،  دواء  أو  متتدة قصرية،  عالجه يف 
وكذلك جسم املسلمني الذي عشعش فيه 
االستبداد قرونًا، ال يعاجل إاّل بنشر الوعي 
التتعتتام بتتكتتل التتوستتائتتل املتتمتتكتتنتتة اإلعتتالمتتيتتة 
وغتتريهتتا(. هلتتذا يتتؤكتتد االمتتتام التتشتتريازي 
من  )لنبدأ  عتتنتتوان  حيمل  التتتذي  كتابه  يف 
جديد( على أن )احلرية هي أساس البقاء 
ثم التقدم، إن اإلنسان إذا مل يكن حرًا مل 
وإن  يتقدم؟(،  أن  ميكنه  فكيف  حيًا،  يبق 
إعادة احلرية حتتاج إىل ملئ النفوس بها 
هلذا  الكل(.  يطلبها  حتى  فيها  والتواصي 
فتتتإن مثتتة تتترابتتطتتا يف التتنتتشتتأة والتتتتتفتتاعتتل، 
)رأي احلرية وحرية  حيدث بني مفهومي 
الرأي(، وكذلك من الناحية العملية ايضا.

)الشورى يف  بكتابه  يذكر يف هذا اجملتتال 
إّن النظام  االسالم(: )لقد أثبتت التجربة 
التتربملتتانتتي فتتتتتي بتتتالد متتتا، ستتيتتكتتون ثتتابتتتتتًا 
نشطة  أحتتزاب  هناك  كانت  إذا  ومستقرًا 
والعقيدة،  التترأي  فتي  بينها  فيما  تتنافس 
التتستتيتتاستتيتتة وتضع  التتقتتضتتايتتا  وتتتبتتحتتث يف 
آراءها، واجتاهاتها أمام الرأي العام، من 
الطريقة فقط  التحكيم، ومبثل هذه  أجل 
التتعتتام، فتي النقاش  التترأي  ميكن إشتتراك 
السياسي العام، وجعله على رغبة واهتمام 

بالشؤون السياسية يف البالد(.

كفاح الالعنف 
هل هذا ما 

نحتاجه اليوم؟

داعش والنساء.. التغرير بالقاصرات يصنع انتحاريات
داعش تنظيم ارهابي بامتياز، كونه يعتمد على ادارة التوحش يف القتل والتعذيب واالجرام، كما بات 
البلدان،  ومن خمتلف  االجرامي  التنظيم  جتتواري يف سوق  كت  وبيعهم  النساء  يقتات على سيب  اليوم 
النساء واالجتار بهن حسب  بيع  املنتهكون لشرع اهلل ودينه، قائمة بأسعار  فوضعوا هؤالء اجملرمون 
العمر واالغراء الذي يتوفر يف كل مرأة. فكلما كانت املرأة متقدمة بالعمر كان سعرها منخفضًا، وأن 
اإلسالمية  والشريعة  الكريم  للقرآن  واضح  النكاح، وحتريف  بدعة جهاد  البيع جتري حبجة  عملية 

السمحاء خبداع النساء وخاصة من شرحية املراهقات القاصرات بان ما يقومن بهن يرضى اهلل.
الذئب من دم يوسف النهم اشاعوا  بتتراءة  بتتريء منه  الدين، االستتالم  انتهاك واالجتترام باسم  وهتتذا 
الرتهيب والتخريب والدمار والقتل وانتهاك حقوق االنسان، واخذوا يتصارعون ويتقاتلون فيما بينهم 
ليس من اجل املال والسلطة فحسب بل من اجل النساء ايضًا. يرى بعض اخلرباء يف شؤون االرهاب أن 
بداية تشكيل تنظيم داعش مل يكن حيتوي على النساء. لكن بعد حني شعروا بأهمية وجودهن. فبعضهن 
انظم للتنظيم حتت تأثري اخلطاب الدعائي باسم الدين الذي يوجهه الداعشيون، او الرتغيب وغسل 
الدماغ وخاصة القاصرات كونهن اكثر فئة غري متزنة عقليًا وغري واعية فمن السهل استمالة عقوهلن 
او منهن من كانت حباجة اىل االمان الن هويتها مهددة، والغالبية العظمى منهن مت خطفها وسبيها 
بوحشية من قبل تنظيم داعش. ويف صدد املوضوع صرحت وزارة حقوق االنسان العراقية بان التنظيم 

ببيع 100 خمتطفة  وقام  االنبار  الفلوجة مبحافظة  مدينة  للنخاسة يف  بأنشاء سوقًا  قام  االجرامي 
سورية. وان التنظيم قام ايضًا ببيع عشرات من االيزيديات يف مدينة امليادين بالريف الشرقي لدير 

الزور يف سوريا مببالغ تراوحت بني 500 و2000 دوالر.
وال يقتصر بيع النساء او استمالتهن لالنضمام اىل داعش يف املناطق الي احتلها التنظيم، فقد استطع 
هذا التنظيم التغرير بالقاصرات يف اوروبا، ففي بعض البلدان كربيطانيا تسعى السلطات اىل ايقاف 
الفتيات املشتبه بهن وخاصة املراهقات ومنعهن من املغادرة حنو سوريا. الن منهن من غادرت بهدف 
التتزواج من بعض املقاتلني يف داعش، بعد أن اطلعوا على “كتالوج” خمصص هلذا األمر وضع حتت 

تصرفهن ومت التغرير بهن وخداهن.
كما  انتحاريات،  ليصبحن  ادمغتهن  بغسل  وذلك  النساء خمتلف  استخدام  فأسلوب  نيجرييا  يف  اما 
حصل عندما فجرت انتحاريات انفسهّن وسط السكان الفارين من مسلحني متطرفني يف قرية يف 
مشال شرق نيجرييا. وعليه يف ظل وجود داعش تواصل مفرمة االنتهاكات حبق النساء عملها بوترية 
عالية وغري مسبوقة، فال تزال هذه االنتهاكات مستمرة وتشكل جرائم حرب لذا تستوجب وقفة دولية 
مظاهر  لكل  املعادي  املتوحش  االجرامي  التنظيم  هذا  لردع  املعنية  اجلهات  لدن مجيع  من  حامسة 

احلياة واالنسانية. 

الذي  املتتؤمل  الواقع  بسبب  كثرية  العراق  أطفال  أن هموم  الدراسات  أكتتدت 
يعيشه البلد بشكل عام وإىل يومنا هذا أي منذ أول احلروب الي حصلت 
يف العراق والطفولة يف العراق جزء من هذا الواقع، فهي اليوم تكون حتت 
وطأة حروب االحتالل والنزاعات الطائفية والسياسية فقد ضاعت الطفولة 
والرعب  اخلتتوف  بسبب  النفسية  واألمتتراض  اجلسدية  واإلعاقة  القتل  بني 

الذي يعيشه يوميا.
وتشري كل التقارير الصادرة واحصائيات اليونيسيف إن حروب العامل قتلت 
مليون طفل ويتمت مثلهم، وأصابت 4.5 مليون باإلعاقة، وشردت 12 مليون، 
وعرَّضت 10 ماليني لالكتئاب والصدمات النفسية، اجلزء األكرب من هذه 
والعراق  فلسطني  أطفال  أغلبهم  واملسلمني.  العرب  بلدان  يف  يقع  األرقتتام 
الضحايا  العراق  يعيشها أطفال  إنسانية حرجة  إن مأساة  واليمن.  وسوريا 
املظلومني الذين ودعوا الطفولة مع وطنهم بات احلديث عن مطاليبهم حديث 
األطفال،  نفوس  على  السيئة  وآثتتارهتتا  احلتتروب  املدينة.   أهتتل  مع  الغرباء 
وهي جرائم يف ضد اإلنسانية، وتزداد بشاعتها عندما يكون أحد الضحايا 
نوارس  الذين هم  كتتدروع بشرية هؤالء  انه يستخدمونهم  األطفال واحملتتزن 

الوطن.
أضرار احلرب كثرة منها تهد االقتصاد القومي وتدمر البنية التحتية للدولة، 
موت السياحة يف الوطن، أضرار عامة يف ممتلكات الدولة وخسائر قد ال 
طيلة  وترافقهم  الصغار  بنفوس  تلحق  الي  تلك  نتائجها  أكثر  أما  تعوض. 

حياتهم هي احلرب النفسية وتأثريها على االطفال.
وإذا كان الكبار يتحملون الصدمات احلربية مع أملها ومعاناتها، فإن األطفال 
على العكس من ذلك، فيتحول املشهد املرعب واملفزع الذي رآه قبل سنوات 
والرصاص  والدبابات  والقذائف  االنذار واالسعافات  بلدة من صفارات  يف 
يف كل مكان. فعادة حنن ال نعطي اهتمامًا كبريًا بالرعاية النفسية والوسائل 

املطلوبة الحتواء ردة فعل الصدمات على األطفال.
فحسب ما ورد على لسان أحد ممثلي األمم املتحدة، أكثر من نصف مليون 
طفل عراقي من األرجح أنهم سيكونوا حباجة إىل عالج نفسي من جراء 

الصدمة النفسية الي تعرضوا هلا خالل احلرب.
ويقول كاريل دي روي: “هناك 5.7 مليون طفل عراقي يف املدارس االبتدائية 
ونتوقع أن حيتاج 10% على األقل من هؤالء األطفال إىل عالج نفسي من 

الصدمات الي تعرضوا هلا خالل احلرب”.
قتتام فريق من اخلتترباء الكنديني يف جمتتاالت الصحة والتتغتتذاء، وعلم  وقتتد 
النفس بزيارة للعراق قبيل احلرب ملعاينة أحوال األطفال وخرجوا بتقرير 
حيمل عنوان )مسؤوليتنا املشرتكة: تأثري احلرب القادمة على أطفال العراق( 
أوضحوا من خالله أن أطفال العراق يعيشون حالة من الرعب واخلوف من 
احلرب الي من املتوقع أن يصل عدد ضحاياها من األطفال إىل عشرات 
أو مئات اآلالف حيث سيواجهون املوت إما جوعًا أو قتاًل أو حيملون معهم 

ذكرى اىل مدى العمر.

اطفال العراق بني 
الطفولة والحرب

محمد عالء الصايف
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جنتتد يف التتتتتاريتتخ ويف احلتتيتتاة املتتعتتاصتترة 
يقبلون  وال  كتتمتتبتتدأ،  العنف  ضتتّد  هتتم  متتن 
أيَّ تتتربيتتٍر لتته حتتتتتى لتتو كتتتان التتتدفتتتاع عن 
استخدام  على  باملقابل  ويصّرون  النفس، 
لتحقيق  كوسيلة  السلمية  املقاومة  أسلوب 
أهتتدافتتهتتم. وكتتتان التتنتتيب املتتستتيتتح عيسى، 
عليه التتستتالم، داعتتيتتًا هلتتذا املتتبتتدأ، كذلك 
االحتالل  من  اهلند  غاندي  املهامتا  حتتّرر 
املبدأ  هتتذا  على  إصتتتراره  يف  الربيطاني 
وأسلوبه الالعنفي. وأيضًا قاد رجل الدين 
املسيحي األمريكي مارتن لوثر كينج حركة 
احلتتقتتوق املتتدنتتيتتة يف أمتتريكتتا ختتتالل عقد 
وهو  وُقتل  املاضي،  القرن  من  الستينات 

يدعو إىل املقاومة املدنية الالعنفية.
الثالث  النماذج  أّن هذه  لالنتباه،  وامللفت 
متتتن دعتتتتاة متتبتتدأ التتالعتتنتتف قتتتد اختتتتتتتاروا 
العذاب أو املوت على يد خصومهم، كثمن 
إليه،  يدعون  الذي  إلصرارهم على احلّق 
“انتحارية”  بعمليات  أتباعهم  يطالبوا  ومل 
بينما هم بأوكارهم خمتبئون!!، ويف مقابل 
التاريخ،  عتترب  الالعنفية”  “املتتدرستتة  هتتذه 
متتارستتت حكومات ومجتتاعتتات عتتديتتدة يف 
التتعتتامل، على متتّر التتزمتتن، أستتلتتوب العنف 
أيضًا بني  بأبشع صتتوره، ومن دون متييٍز 

مقاتلني ومدنيني أبرياء.
يف تتتقتتديتتري، فتتتإّن واقتتتع احلتتتال البشري 
حيّتم وجود “مقولة ثالثة” أو “اجّتاه ثالث” 

يضبط استخدام “العنف” وحيصره فقط 
املقاومة  - حبّق  اجلماعي  املستوى  -على 
ضّد االحتالل، وضّد العسكريني احملتّلني، 
بالنسبة  أّمتتا  فقط.  احملتّلة  األرض  وعلى 
لأفراد، فهناك حقٌّ قانوني عاملي يعطيهم 
“حّق الدفاع عن النفس” حينما يتعّرضون 

حملاولة القتل.
وحول مواجهة اجلماعات اإلرهابية، فهي 
يف  األمنية  القوى  مسؤولية  من  بتقديري 
الدول الي تتواجد فيها هذه اجلماعات، 
ومراجع  ضوابط  وجتتود  املهّم  من  وحيث 
الفرز  وحيث  التتقتتوى،  هتتذه  لعمل  قانونية 
مطلوٌب أيضًا بني مواجهة من يستخدمون 
حّتى  أو  اإلرهتتابتتيتتني  )متتن  املسلح  العنف 
املعارضني( وبني من هم يعارضون سياسيًا 
أّي جمتمع  بذلك يف  وسلميًا، وهلم احلّق 
حيتتترص عتتلتتى تتتوفتتري وضتتمتتان احلتتّريتتات 
العامة للناس، مبا فيها حّق املعتقد والرأي 

والقول.
وسبق ل”مركز احلوار العربي” أن نشر يف 
العام 2004 مشروعًا مليثاق عربي شامل، 
دعا فيه إىل سّتة مبادئ، كان واحٌد منها 
“العنف  مقولة  مع  التعامل  بكيفّية  يتعّلق 

والالعنف”، حيث جاء يف املشروع:
العنف  اآلن هي استخدام  األبتترز  املشكلة 
وحركات  مجاعات  قبل  من  أشكاله  بكل 
حتمل أمساء إسالمية بينما اإلسالم منها 

ومن ممارساتها براء. ففي اإلسالم، هناك 
مفاهيم وضوابط واضحة ال تقبل بأيِّ حاٍل 
وهو مضمون  من األحوال قْتل األبرياء – 
املصطلح املتداول اآلن: )اإلرهاب(- مهما 
كانت الظروف واألعذار حّتى ولو استخدم 

الطرف املعادي نفسه هذا األسلوب.
اليوم، جند ممارساٍت عربية للعنف املسلح 
داخل األوطان نفسها، ومناشداٍت للخارج 
متتن أجتتتل التتتتتدّختتل التتعتتستتكتتري يف أزمتتتاٍت 
قناعة عربية  بينما هناك  داخلية،  عربية 
املقاومة  أو  احلتترب  خيار  بإسقاط  عاّمة 
املتتستتلتتحتتة ضتتتّد إستترائتتيتتل رغتتتم استتتتتمتترار 
املتتتتتصتتاعتتد للقدس  احتتتتتالهلتتا وتتتهتتويتتدهتتا 

واألراضي احملتلة!!.
أّن  التتتتتوافتتق عتتربتتيتتًا على  يتتّتتتم  ُتتتترى ملَ ال 
“التتتتتتتفتتتاوض هتتتو األستتتلتتتوب التتوحتتيتتد حلتتّل 
الستخدام  “ال  وبتتأن  العربية”  التتنتتزاعتتات 
تبيّن  عمليًا  جتترى  فقد  املتتستتلّتتح”.  العنف 
هتتتاتتتتني املتتستتألتتتتتني متتتن قتتبتتل احلتتكتتومتتات 
العربية يف رؤيتها للصراع مع إسرائيل؟!. 
فحيث تتوّجب املقاومة املسّلحة ضّد عدوٍّ 
إستترائتتيتتلتتيٍّ ظتتتامٍل حمتتتتتل، يتتتتتّم تبين خيار 
التتتتتفتتاوض والتتتتتختتلّتتي عتتن أستتلتتوب الكفاح 
املسلح، وحيث جيب إسقاط أسلوب العنف 
ودعوتهم  الواحد  الوطن  أبناء  بني  املسّلح 
للحوار الوطين اجلاد، حيصل اآلن التوّرط 

والتصعيد يف حروٍب أهلية عربية!.

العنف والالعنف.. 
متى عربيـًّا وكيف؟

العصابات..جرائم منظمة ترفد االرهاب
العصابات اإلجرامية واملنظمات اإلرهابية احمللية أصبحت اليوم، ويف ظل ما يشهده العامل من مشاكل 
وأزمات خمتلفة من اخطر القضايا الي تهدد امن واستقرار العديد من الدول الي باتت تعاني من 
انتشار هذه العصابات والي تعرف باملافيا، فقد شهد العامل وكما تنقل بعض املصادر االعالمية، 
خالل النصف الثاني من القرن املاضي تطورا كبريا يف النشاطات اإلجرامية و تزايدا ملحوظا يف 
عدد اجملموعات اإلجرامية، ومتارس هذه العصابات عمليات متعددة يف سبيل حتقيق منافع خاصة، 
ومنها السرقة والقتل واالبتزاز وغسيل األموال والتجارة غري املشروعة وتهريب املخدرات وغريها 
من األنشطة األخرى الي تدر مليارات الدوالرات سنويا. ولعل من اشهر تلك العصابات هي عصابة 
ودخلها  عضو،   150000 حوالي  أعضائها  عدد  ويبلغ  العامل  يف  األشهر  تعد  الي  اليابانية  ياكوزا 

السنوي 80 مليار دوالر. 
األمن يف  رجال  مع  املستمرة  وحربها  املتعددة  ونشاطاتها  العاملية  املافيا  أخبار  بعض  وفيما خيص 
خمتلف دول العامل فقد قالت الشرطة االيطالية إنها صادرت أصوال تزيد قيمتها على 1.6 مليار يورو 
مملوكة خلمسة أشقاء من صقلية يشتبه يف صلتهم مبافيا )كوسا نوسرتا(. ويشتبه بأن هذه املافيا 
ساعدت ثالثة أشقاء وشقيقتني -وصفوا بأنهم من أباطرة قطاع األعمال يف منطقة قريبة من بالريمو 
عاصمة صقلية- على الفوز بعقود انشاء مرتبطة بقطاع األشغال العامة. وقالت شرطة بالريمو يف 

بيان ان األصول املصادرة من أكرب األصول الي صادرتها على االطالق. حبسب رويرتز. 
وتعاني ايطاليا من عصابة كوسا نوسرتا ومعقلها صقلية وعصابة الكامورا القريبة من نابولي وعصابة 
ندراجنيتا يف اقليم كاالبريا وخالل السنوات القليلة املاضية امتدت أنشطتها من معاقلها يف اجلنوب 
اىل املدن الشمالية. وساهم الكساد املستمر منذ ثالث سنوات يف انتشار الفساد املتجذر يف ايطاليا. 
وجاءت ايطاليا يف املركز 69 بني 177 دولة مشلها مؤشر الفساد ملنظمة الشفافية الدولية لعام 2014.
السري، هذه  التتت”متتارا”  عتتامل  انضم اىل  الثالثة عشرة عندما  كتتان خوسيه يف سن  اختتر  من جانب 
كما  الوسطى  امريكا  وتنشط خصوصا يف  الشديد  عنفها  يعرف عنها  الي  االجرامية  اجملموعات 
تضم عشرات االف الشبان الذين حيملون مصريهم على شكل وشم مرسوم على اجسادهم: املوت. 
ويقول هذا الشاب االمسر اهلزيل ذو العينني السوداوين واملالمح احلادة ان “العصابة اشبه بالعائلة”. 
يف اهلندوراس هيمنة العصابات على هذا البلد وبارقام قياسية عاملية يف عمليات القتل مع 90 جرمية 
قتل لكل مئة الف نسمة يف العام 2012 على ما تظهر ارقام االمم املتحدة. ويقول ويلفريدو منديس 
مدير مركز التحقيقات وتعزيز حقوق االنسان ان هذا العنف بات يعترب طبيعيا. ويوضح باسف “نشهد 
عملية تفكك النسيج االجتماعي بسبب االفالت من العقاب والعنف” وبات الكثري من السكان “جيدون 

يف اجلنحة عمال طبيعيا مدرا لالرباح”. 

 
اشار معهد االعالم االمريكي اىل تقرير خطري وفقا ملصادر رمسية بانه مت 
توضح بعض  الباكستانية  القرى  االوردو يف احدى  باللغة  وثائق  العثور على 
وتتكون  التنظيم.  بتمويل  اسرائيل  وعالقة  االسالمية  الدولة  تنظيم  أستترار 
التنظيم  يتبعها  ان  التتي جيتتب  املتتراحتتل  اهتتم  تبني  متتن 32 صفحة  التتوثتتائتتق 
تنتهي  والتتي  االسرائيلية  املخابرات  قبل  من  له  املرسومة  اهدافه  لتحقيق 
“ان  الدفاع االمريكية قائال  العامل. وبني جني مايكل فالين يف وزارة  بنهاية 
نهج  والسري على  الدولة االسالمية  لتنظيم  تاريخ اخلالفة  يتضمن  التقرير 
ان  الي جيب  واراداتهم وهي  رغباتهم  وهم مصممني على حتقيق  الرسول 
حنذرها”. من جهة اخرى بني ابراهام كوبر عميد مركز ساميون “ان داعش 
قبل  النازية  بصعود  الوثائق  هتتذه  يف  التهديدات  ختتالل  من  يقارن  ان  ميكن 
احلرب العاملية الثانية”. خطة معركة نهاية العامل مت تلخيصها يف ست مراحل 
)مرت ثالث منها بالفعل( والي توضح تاريخ الدولة الي يعود اىل تسعينات 
القرن املنصرم. اهم املراحل، الصحوة: وتبدا من 2000 -2003 والي يدعو 
التنظيم اىل عملية كربى ضد الواليات املتحدة االمريكية خصوصا والغرب 
عموما إلثارة احلرب الصليبية. الرعب والصدمة: 2004 -2006 تهدف هذه 
املرحلة اىل استدراج الغرب إىل مسارح حرب متعددة مبا يف ذلك اهلجمات 
االلكرتونية وإنشاء اجلمعيات اخلريية يف مجيع أحناء العامل العربي لدعم 
اإلرهاب. االعتماد على الذات: 2007 -2010 انشاء الدولة االسالمية والي 
تكون جماورة للعراق وبشكل خاص سوريا. االبتزاز االقتصادي وجين األرباح: 
2010-2013 تقوم الدولة اإلسالمية بتدمري اقتصاد البلدان الغربية من خالل 
كشف العالقات احلكومات العربية واإلسالمية مع إسرائيل وأمريكا. اعالن 
اخلالفة: 2013-2016 ) مل تذكر الوثيقة بهذه املرحلة سوى “ اخلالفة على 
نهج الرسول”(. احلرب املفتوحة: 2017-2020 يتوقع التنظيم بان يكون هنالك 
الكفار وان اهلل سينصرهم يف هذه احلتترب. وحتث  حرب مفتوحة لتصفية 
الدولة االسالمية يف  القاعدة وحركة طالبان لالنضمام اىل  الوثيقة تنظيم 
إسقاط احلكومات العربية الي هلا عالقات مع الواليات املتحدة وإسرائيل، 
املتحدة، وتشري  الواليات  يعتقد بإضعاف  الذي  القاعدة،  على عكس تنظيم 
لتنفيذ  االن  جارية  وهي  هلا  التحضري  يتم  الي  االستعدادات  اىل  الوثيقة 
وقد  فيها.   الغرب  والتتي ميكن ضرب مصاحل  اهلند  على  احملتمل  اهلجوم 
وضح بروس ريدل من معهد بروكينجز “ان نشوب حرب يف اهلند سيؤدي اىل 
تضخيم مكانة داعش ويهدد االستقرار يف املنطقة ومهامجة اهلند باعتقاد 
داعش “ الكأس املقدسة للجهاديني يف آسيا”، فيما نفى وزير اخلارجية اهلندي 
عزيز امحد عن وجود لداعش يف اهلند واصفا اياه بت”التهديد احملتمل”. وتؤكد 
الوثائق على الدور االسرائيلي يف نشوء التنظيم والدعم املباشر هلم، وتشري 
الوثائق أيضا “بدال من إهدار الطاقة املوجه اىل أمريكا جيب ان نركز على 

انتفاضة مسلحة يف العامل العربي إلقامة اخلالفة”. 

خطط داعش املستقبلية 
يف وثائق خطرية وسرية 

باللغة االوردية 

صبحي غندور

ترجمة: حيدر املنكوشي
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التتتوزراء حيدر  يتتواجتته رئيس  بتتغتتداد،  يف 
العبادي مجهورا أكثر غضبا من أي وقت 
مضى، وانضم إليه رجل الدين األقوى يف 
البالد آية اهلل العظمى علي السيستاني، 
يف  بتتاإلصتتالحتتات  اجلميع  يطالب  حيث 
جمال تقديم اخلدمات ومكافحة الفساد. 
مئات  بضعة  وعتتلتتى  نفسه،  التتوقتتت  ويف 
إقليم  رئيس  يواجه  الشمال،  إىل  أميال 
له  حتد  أكرب  بارزاني  مسعود  كردستان 
منذ توليه قيادة إقليم كردستان منذ أكثر 

من عشر سنوات.
الداخلية  مشاكلهما  الرئيسان  ويتتواجتته 
بتتعتتزم كتتبتتري، ولتتكتتن مل خيتترج أيتتا منهما 
اآلن.  فيه حتى  التتذي وضعا  املتتتأزق  متتن 
وقتتتد استتتتتجتتاب التتعتتبتتادي، املتتتتتحتتفتتظ يف 
األختتترية،  للمظاهرات  األحتتيتتان،  بعض 
والتتديتتين، خبطوات  التتعتتام  اإلطتتتار  ذات 
جريئة تؤشر إىل وجود عزم جديد على 
حتمل املسؤولية، ويشمل ذلك حقن حياة 
جديدة يف جسد املؤسسات والسياسات 

اخلاصة مبكافحة الفساد. 
وتتتنتتبتتع متتشتتاكتتل التتتبتتتارزانتتتي متتتن غتتيتتاب 
الدستور حبكم القانون لالقليم الكردي، 
حتتيتتث خيتتضتتع االقتتتلتتتيتتتم إىل التتدستتتتتور 
التتعتتراقتتي التتوطتتين، ولتتكتتن هتتذه الوثيقة 
تستثين حبكم األمر الواقع آليات احلكم 
العام 2005،  الفرتة ما قبل  الكردية يف 

السياسية  البيئة  فتتتإن  لتتذلتتك،  ونتيجة 
ثالثة  من  تتكون  ذاتيا  احملكوم  لإلقليم 
رئتتاستتيتتة برئاسة  متتستتتتتويتتات: مجتتهتتوريتتة 
التقليديني  الكرديني  بارزاني والفصيلني 
احلزب الدميقراطي الكردستاني التابع 
الكردستاني  الوطين  للبارزاني واالحتاد 
الذي يتبع للرئيس العراقي السابق جالل 

طالباني. 
وعتتتلتتتى التتترغتتتم متتتن التتتدفتتتع االنتتتتتختتابتتي 
من  أقتتل  قانونية  شرعية  على  لبارزاني 
التتتي اطلقها  التتفتتستتاد  متتكتتافتتحتتة  محتتلتتة 
الوقت  بارزاني يف  لدى  ان  اال  العبادي، 
وشعبية  ومالية  عسكرية  قتتوة  احلاضر 
أكثر من تلك الي ميتلكها رئيس الوزراء، 
وهو بذلك أقل عرضة للتعثر يف معركته 
الربملانية من العبادي- وإن كان يف هذه 
احلتتقتتبتتة عتتتدم التتيتتقتتني حتتاضتترا حتتيتتث ال 
متأكدا  يكون  ان  للبارزاني  حتى  ميكن 
منها. من حيث املبدأ، ميكن للزعيمني ان 
يدعما بعضهما، ولكن مثل هذه التعاون 
املشاحنات  بسبب  للعرقلة  تتتعتترض  قتتد 
املستمرة بني بغداد وأربيل حول القضايا 

اخلاصة باجليش واألراضي والنفط.
وتتتكتتمتتن املتتصتتلتتحتتة التترئتتيتتستتة لتتلتتواليتتات 
بقاء  األزمتتتة يف  هتتذه  املتحدة يف خضم 
جهود  من  والكسب  السلطة  يف  العبادي 
ذلتتك ممكنا. وتعتمد  كتتان  إذا  االصتتتالح، 

كردستان مستقرة،  على  أيضا  واشنطن 
وهتتتتذا يتتعتتين متتستتاعتتدة التتتبتتتارزانتتتي على 
خنق  دون  بالسلطة  للبقاء  وسيلة  إجيتتاد 
املفارقات،  ومن  الربملانية.  الدميقراطية 
أن تتتركتتيتتا وإيتتتتران يتتنتتظتتران إىل األمتتتور 
ضغوطهما  مارسا  وقتتد  الطريقة  بنفس 
للتمسك  السياسيني  االقليم  زعماء  على 

ببارزاني.
بتتطتتريتتقتتة أو أختتتترى، تتتشتتارك التتواليتتات 
املتتتتتتتحتتتدة يف أجيتتتتتتاد حتتتلتتتول حلتتلتتيتتفتتيتتهتتا 
داعتتش  ضتتد  الكفاح  أن  مبتتا  العراقيني، 
يتحقق  مل  ما  إذا  سيئا  منعطفا  سيأخذ 
االستتتتتقتترار يف كتتل متتن بتتغتتداد واربتتيتتل، 
السيناريوهات،  أفتتضتتل  يف  حتى  ولتتكتتن 
فإن هذه احلزمة من األزمات السياسية 
على  مؤقت  بشكل  االنتباه  حتتتول  ستتوف 
ضد  العسكرية  احلملة  عن  تقدير  أقتتل 
داعش، مما يدل مرة أخرى على وجود 
أوبتتتامتتتا يف  إدارة  لتتتدى  أختتتترى  محتتاقتتة 
“تدمري”  يف  املتمثل  هدفها  معاملة  عدم 
اجملتتمتتوعتتة كتتأولتتويتتة متتلتتحتتة، فتتفتتي هتتذا 
املستقر  وغري  احليوي  األوستتط  الشرق 
قد  اليوم  أمريكا  حلفاء  فإن  والغامض، 
الرغم  على  غتتتدًا،  موجودين  يكونون  ال 
من أن داعش قد يكون بال ريب حاضرا 
إذا ما مل يتغري اجلدول الزمين لإلدارة 

األمريكية. 

أزمات العراق قد تعرقل سري الحملة 
العسكرية ضد داعش

أفضل السبل ملكافحة الفقر املدقع
يف عام 1950، كان الناس يف كوريا اجلنوبية وباكستان يكسبون نفس القدر من املال تقريبًا سنويا. 
واآلن ال يوجد أي وجه للمقارنة بني البلدين. فقد منا نصيب الفرد يف الدخل يف كوريا اجلنوبية بنحو 
ثالثة وعشرين ِضعفَا منذ ذلك احلني، يف حني شهدت باكستان زيادة مل تتجاوز ثالثة أضعاف خالل 

نفس الفرتة.
ولكن كيف ميكننا أن نساعد املزيد من أفقر البلدان يف العامل على حماكاة جناح كوريا اجلنوبية هو 
النتائج االقتصادية يعين متكني السكان  واحد من أهم األسئلة الي تواجه العامل اليوم. إن حتسن 

بالكامل من احلصول على صحة أفضل.
 وقدر أكرب من التعليم. إن حنو 14.5% من سكان العامل، أو مليار إنسان، يعيشون على أقل من 1.25 
دوالر يوميا. ملاذا إذن ال نقضي على الفقر املدقع ببساطة من خالل حتويل القدر الكايف من املوارد 
إىل هذا املليار من البشر لرفعهم إىل 1.26 دوالر يوميًا على األقل؟ وبهذا يصبح أكثر سكان العامل 

فقرًا قادرين على تغذية وتعليم أطفاهلم بشكل أفضل.
ومثة تدخل أفضل يعاجل قضية اهلجرة. إن أكثر من 200 مليون شخص اليوم يعملون خارج بلدانهم 
يرسلون  املهاجرين  العمال  ألن  النامية،  للبلدان  أيضًا  مفيدة  اهلجرة  هذه  تكون  وستتوف  األصلية. 

حتويالت مالية إىل بلدانهم األصلية.

الفوائد  من  دوالرًا   45 من  أكثر  ينتج  ستتوف  اهلجرة  زيتتادة  على  ينفق  دوالر  كل  فتتإن  اجملموع،  ويف 
االجتماعية تت ورمبا أكثر من 300 دوالر. 

وتشري النماذج االقتصادية إىل أن جناح جولة الدوحة من شأنه أن جيعل االقتصاد العاملي أكثر ثراًء 
بنحو 11 تريليون دوالر أمريكي سنويًا حبلول عام 2030، مع ذهاب أغلب الفوائد للبلدان النامية. فكل 
شخص يف العامل النامي سوف يكسب ألف دوالر إضافية سنويًا يف املتوسط. وسوف ينخفض عدد 
األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع بنحو 160 مليون شخص. وعن كل دوالر ينفق، غالبًا ملكافأة 
املزارعني الغربيني الذين يعرقلون املفاوضات احلالية، يستطيع العامل أن حيقق فوائد تزيد قيمتها 

عن 2000 دوالر من الفوائد، األمر الذي جيعل من التجارة احلرة استثمارًا مدهشا.
من الواضح أن القرار النهائي حول أي من األهداف ينبغي أن يصبح سياسة عاملية سوف يؤثر على 
القادمة. ويف سبتمرب/أيلول،  السنوات اخلمس عشرة  التتدوالرات على مدى  الرتيليونات من  تدفق 
عندما جيتمع زعماء العامل يف نيويورك، ينبغي هلم أن يركزوا على أكثر الطرق ذكاًء لتعزيز الرخاء 

العاملي.
 والقيام بهذا من شأنه أن يساعد املزيد من البلدان على السري على خطى كوريا اجلنوبية وانتشال 

شعوبها من براثن الفقر.

بيورن لومبورج

العربية  اململكة  »الدولة اإلسالمية« يف  تنظيم  لت  الفروع احمللية  أن  َتبنّي 
أيتتار/متتايتتو،  ففي  املستهدف.  اختيارها  يف  متييزًا  أقتتل  هتتي  السعودية 
اسُتهدف اثنان من املساجد الشيعية يف املنطقة الشرقية، مما أسفر عن 
مقتل 26 شخصًا. ويف 6 آب/أغسطس، فّجر التنظيم اجلهادي مسجدًا 
اليمنية، وأسفر  اململكة، على مقربة من احلتتدود  سّنيًا يف جنوب غرب 
احلادث عن مقتل 15 شخصًا معظمهم من رجال األمن السعوديني. جاء 
ذلك مبثابة تذكري ألفراد العائلة املالكة السعودية بأنه بينما يشارك تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« نزعاتهم املعادية للشيعة، إال أنه يكره أيضًا آل سعود 

وكل ما ميثلونه.
إن تفجريات املسجد السعودي هي فقط دليل واحد على تصاعد األزمات 
الداخلية واخلارجية الي تواجه اململكة، ولكن ليس من الواضح أن قيادة 
اململكة هي على مستوى هذه املهمة - بشأن تنفيذ سلسلة من اهلجمات 
اإلرهابية على أراضيها أو املشاكل األخرى الي ال تعد وال حتصى الي 
تواجهها. فعاهل البالد ال يتمكن حتى من ختطيط إجازة بشكل صحيح: 
بأنه يكره جنوب  يبدو  امللك سلمان على ما  املاضي، قرر  ففي األسبوع 
فرنسا، على الرغم من أنه قد مت تطهري الشاطئ العام من املتشمسني 
الفرنسيني - والذي ُينظر إليه من القصر األنيق الذي يقضي فيه عطلته. 
لذلك انتقل مع  أكثر من 600 شخص من حاشيته إىل قصره يف املغرب. 
ويف الوقت نفسه، وعلى اجلبهة الداخلية، يتوىّل مسؤولية إدارة احلكومة 
كل من ولي العهد األمري حممد بن نايف وولي ولي العهد األمري حممد 

بن سلمان.
إن دور دولة اإلمارات، الالعب الكبري الوحيد الذي انضم إىل التحالف 
أما سوريا  كما حيتمل.  احلتترب  قد غرّي جمرى  السعودية،  تقوده  التتذي 
فال تزال تشكل أيضًا مصدر قلق سعودي كبري، بسبب كراهية الرياض 
للرئيس السوري بشار األسد ورغبتها يف إحلاق داعميه اإليرانيني هزمية 
اسرتاتيجية. لقد كان هناك قدر كبري من النشاط الدبلوماسي على هذه 
اجلبهة يف األيام األخرية: فقد التقى وزير اخلارجية األمريكي جون كريي، 
السعودي  الروسي سريجي الفروف، ووزير اخلارجية  ووزير اخلارجية 
عادل اجلبري يف الدوحة هذا األسبوع. كما سافر وزير اخلارجية السوري 
إىل ُعمان. وهناك شائعات عن قيام مدير املخابرات السورية بزيارة اىل 

الرياض.
وباإلضافة إىل املعارك الي خيوضها حكام السعودية ضد أعدائهم داخل 
البالد وخارجها، جيب عليهم التعامل أيضًا مع األزمة املالية. فقد اخنفض 
كما  التتواحتتد،  للربميل  أقتتل من 50 دوالرًا  أختترى اىل  متترة  النفط  سعر 
أعلنت السعودية عن خطط القرتاض مبلغ ضخم قدره 27 مليار دوالر. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، من هو صانع القرار الرئيسي فيما يتعلق 

بالقضايا االقتصادية السعودية؟.

من الذي يوجه 
آل سعود؟

سايمون هندرسون

جيمس جيفري/أن آر تي-ترجمة أحمد عبد األمري
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رئيس الوزراء العراقي ينقلب على ايران

أمتتضتتيتتت األستتبتتوع املتتاضتتي يف كتتربتتالء 
والتتنتتجتتف، املتتديتتنتتتتتان املتتقتتدستتتتتان لتتدى 
بغداد،  غرب  جنوب  الواقعتان  الشيعة 
بني  متتن  التتتدوام  أجدهما على  والتتلتتتتتان 
فهناك شيء  العامل،  الدنيا يف  عجائب 
متتا ختتتالب وحتتتتتى ستتحتتري عتتن مشهد 
قبابهما ومناراتهما الذهبية الي ترتفع 
بها.  احمليطة  املنازل  أسطح  من  بأعلى 
يدور جزء كبري من تاريخ العراق القديم 
واحلديث حول أحداث وقعت يف هاتني 

املدينتني.
 ففي العام 1991، قمت بزيارة النجف 
متترة أختتترى وبتتعتتد متتا يتتقتترب متتن الربع 
على عقب،  رأستتا  العراق  انقلب  قتترن، 
التتذي قاد هجوم  حيث إن حسني كامل 
التمرد  التتتذي سحق  التتعتتراقتتي  اجلتتيتتش 
التتشتتيتتعتتي، قتتتتتل عتتلتتى يتتد صتتهتتره صتتدام 
التتتذي هتتو ذاتتتته اعتتتدم يف العام  حسني 

.2006
الشيعة  عليها  يسيطر  ان حكومة  كما   
حتكم اليوم يف بغداد والشخص األكثر 
آية  العراق هو من دون شك  تأثريًا يف 

اهلل العظمى علي السيستاني. 
وحتتتني تتتفتتكتتك اجلتتيتتش التتعتتام املتتاضتتي، 
لتتلتتستتيتتستتتتتانتتي يف 13  صتتتتتدرت فتتتتتتتوى 
التتتترجتتتتال إىل محل  تتتتدعتتتو  حتتتتزيتتتتران 

التتتستتتالح ضتتتد داعتتتتتتش. وقتتتتد اوجتتتتدت 
فيما  ومحاسية  جبارة،  قوة  الفور  على 
لتتتو كتتانتتت تتتفتتتتتقتتر إىل التتتتتتتدريتتتب، من 
الت 50.000  املتطوعني بعدد ال يقل عن 
حيث ان القوة القتالية الرئيسة حلكومة 
“وحتتدات احلشد  تلك  اليوم هي  بغداد 
بذلك  تتتقتتاتتتل حمققة  التتتي  التتشتتعتتيب”، 
يسيطر  جيوب  ضتتد  النجاحات  بعض 

عليها تنظيم داعش حول بغداد.
التتي تعمل بالضد  التتقتتوات  لتتدى  وليس 
إذا  التوحد  ستتوى  خيار  أي  داعتتش  من 
متتتا أريتتتتد هلتتتا أن تتتنتتتتتصتتر، فتتقتتد كتتانتتت 
االنتتقتتستتامتتات التتعتتديتتدة ألعتتتتداء داعتتش 
إحدى األمور الي عادت بالنفع الكبري 
إليه. ال ميكن إعادة بناء اجليش العراقي 
ليصبح قوة قوية مبا يكفي لقتال داعش 
ذلك  منذ  الكثري  يتغري  ومل  بفاعلية. 
للقتال  استعداد  على  فاحلشد  احلتتني، 
وقتتتد اكتتتتتستتب ختتتربة يف ذلتتتك، لكنه ما 

يزال ينقصه التدريب الكايف. 
التتديتتن الشيعة متتن ذوي  ويتتصتتر رجتتتال 
املراتب الدينية العليا على أنهم ال ينوون 
التتستتنتتة يف  ختتتوض حتتترب طائفية ضتتد 
الفلوجة أو بأي مكان آخر، وانهم بذلك 

مقنعون بتأكيداتهم هذه.
 لكن داعش عازم على ضمان أن احلرب 

طائفية.  أستتس  ذات  هي  اندلعت  التتي 
يوم  النجف  مغادرتي  من  وبعد ساعات 
لداعش  ينتمي  انتحاري  قتتام  اجلمعة، 
بتفجري شاحنة معبأة بثالثة أطنان من 
الشيعة  من  أفتتراد  بني  املتفجرة  املتتواد 
حيتفلون بنهاية شهر رمضان يف مدينة 

خان بين سعد.
 الواقعة على بعد 20 ميل مشال شرق 
بتتتغتتتداد، وقتتتتتل أكتتثتتر متتن 100 شخص 
جراء هذا االنفجار. وقال رائد الشرطة 
أمحد التميمي إلحدى وكاالت األنباء إن 
“بعض الناس كانوا يستخدمون صناديق 
اخلضار جلمع أجزاء أجسام األطفال”. 
إن اهلدف الرئيس وراء ارتكاب داعش 
ملثل هذا العمل الوحشي، بصرف النظر 

عن كونه سفك هائل للدماء.
 هو إلثارة انتقام الشيعة حبيث لن يكون 
على  االعتتتتتمتتاد  ستتتوى  ختتيتتار  اي  للسنة 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
 إنه ألمر حتمي إذا ما كان جيب هزمية 
التغلب  سيتم  فإنه  التتعتتراق،  داعتتش يف 
عتتلتتيتته عتتتن طتتريتتق قتتتتوة شتتيتتعتتيتتة بشكل 
ساحق، وسيكون فقط لدى رجال الدين 
يف النجف وكربالء السلطة والرغبة ملنع 
املرحلة املقبلة من احلرب من أن تتحول 

إىل محام دم طائفي.

فقط رجال الدين يف العراق يمكنهم 
الفوز ضد داعش

ميلك قاسم سليماني القابا عديدة وبصورة عامة فأن هذه االلقاب عادة ما يكون جزء منها أو مجيعها 
حتتوي على كلمة “ظل” أو “ظالم”. مع ذلك، فأن قائد احلرس الثوري االيراني )جيش القدس( يعمل 
يف دائرة الضوء منذ وقت مبكر من االجتياح املدمر لتنظيم الدولة االسالمية )داعش( والذي بدأ يف 

صيف 2014، ولكن بعد عام من االن يبدو أن ترحيبه برئيس الوزراء حيدر العبادي بدأ يتأكل.
مت تكليف سليماني بتنظيم الدفاع عن االماكن املقدسة الشيعية يف وسط العراق وقيادة امليليشيات 
الشيعية الي مت استدعاؤها يف حالة من الذعر بعد انهيار قوات االمن العراقية، حيث متت مشاهدة 

سليماني بصورة منتظمة على اخلطوط االمامية للقتال وداخل بغداد.
 فأنه قد أتى لكي يفرض نفسه وُينظر اليه باعتباره القوة الي تدعم احلكومة، السلطة غري رمسية 
اخلاصة بالعراق. الشهر املاضي، بالرغم من كل هذا، شهد نشوء صدع متزايد احلجم بني رئيس 

الوزراء العبادي وسليماني.
وهي واحدة من االمور الي من شأنها أن توتر العالقات بني العراق وايران ككل. وحتدث العبادي مرة 
بصورة حمرتمة عن سليماني ودور اجلمهورية االسالمية يف البالد والقتال ضد داعش، يف حني رمبا 
مل يكن هذا التوتر بهذا السوء، ولكنه على االقل ميثل امتنان وواقعية حول حاجة العراق للمساعدة 

االيرانية.

على الرغم من هذا فقد تغريت االمور بشكل كبري. حلسن احلظ، رمبا، فأن االمور الي حتدث يف 
الشوارع االن تعمل يف صاحل العبادي. وقد جتاوزت االحتجاجات الشعبية الي خرجت ضد الفساد 
والتقصري احلكومي والي انتشرت يف احناء العراق احلاجز الطائفي، ولكنها كانت عدوانية ال سيما 

جتاه السياسيني الشيعة يف جنوب البالد.
باجتاه  الغطرسة  بتتاب  متزايدة  بصورة  فتح  والتتذي  سليماني،  لعبه  التتذي  التتدور  على  العبادي  حث 
احلكومة، ألسباب كان معظمها أنه كان جديدًا على املنصب ومل يكن أمن ال سيما يف هذا املكان. جتاوز 
العبادي االن عام كامل على تسلمه هذا املنصب، وقد بدأ بالتصدي إليران بشكل عام، ولسليماني 

بشكل خاص.
التقى سليماني بالعبادي وجهًا لوجه، الذي شن هجومًا مضادًا دافع فيه عن خطط االصالح وأكد 
بأكملها  الغرفة  بأن  الدينية. وقيل  الشعب واملؤسسة  الذين لديهم دعم  للوزراء ومن  سلطته كرئيس 
ُصِدمت من خطاب العبادي العنيف وجرأته “لتعامل ما بدا وكأنه )ضربة( مهينة لشخصية يف مكانة 

سليماني”.
 غضب سليماني، ومل يكن لديه اخليار سوى مغادرة االجتماع، بالرغم من ان العبادي لديه اليد العليا 

على سليماني يف هذه املرحلة، فأن هذا ال يعين من انه يواجه معركة سهلة.

يف وقت سابق من هذا الشهر، قام حممد يوسف عبد العزيز، وهو مواطن 
أمريكي من أصول شرق أوسطية يف الرابعة والعشرين من العمر، بإطالق 
النار باجتاه موقعني عسكريني يف تشاتانوجا بوالية تينيسي؛ فقتل مخسة 
أشخاص. وكان هذا احلدث من الرعب احمللي على قدر كبري من األهمية 

على املستوى الوطين أيضا.
التحديد  وجتته  على  كانت  بها  التنبؤ  التتي ال ميكن  العواقب  أن  التتواقتتع   
ما شغل ذهن كينان عندما هامجت الواليات املتحدة أفغانستان يف عام 

2001 ثم العراق بعد عامني. 
بطبيعة احلال، مبجرد ظهور كلمة “إسالم”، تبدأ وسائل اإلعالم الغربية 
يف تصوير مثل هؤالء “الذئاب املنفردة” يف هيئة عمالء ملؤامرة إسالمية 
وهتتذا  عميقة.  جتتراحتتا  متتن  يعانون  يائسني  أفتتتراد  وليس جمتترد  كتتربى، 
التفسري من شأنه أن جيعل فهم التصرف أكثر سهولة: فأي عنصر يف 
شبكة إرهابية من املمكن أن ُيرَغم على شن مثل هذا اهلجوم. ولكن عندما 
يكون املهاجم فردًا منعزال فإن هذا يثري تساؤالت جدية حول النظام الذي 
مسح بنشوء مثل هذا القاتل أو القاتلة )ولو إنه يكاد يكون من الذكور دائمًا 

يف مثل هذه احلاالت(.
عجزه  إزاء  بالفشل  العزيز  عبد  شعر  الصحفية،  التقارير  لبعض  وفقًا 
عن تلبية معيار النجاح يف أمريكا، والذي يشكل املال املقياس األساسي 
له. ورغم أنه مل ُيظِهر تدينًا عميقا، فيقال إنه امتدح رجل الدين الراحل 
العولقي،  أنور  القاعدة  تنظيم  إىل  واملنتمي  املتحدة  الواليات  املولود يف 

واملؤيد للهجمات على أمريكا “املنافقة”، كنموذج لالنتصار على الفشل.
رمبا يعرتض البعض على تشبيه رغبة أمريكا يف تصدير الدميقراطية 
الروسية يف عهد  اإلمرباطورية  احتضار  بتشنجات  البندقية  فوهة  على 
بني  قوية  تشابه  أوجتته  هناك  أبينا،  أم  شئنا  ستتواء  ولكن  وبوتن.  يلتسني 
احلالتني: فكل من البلدين، كما يرى كثريون، ميلي أوامره على املسلمني.

والواقع أن كينان كان أول من لفت انتباهي إىل هذا التشابه، عندما الحظ 
يف حمادثة خاصة دارت بيننا حول احلادي عشر من سبتمرب أن العديد 
من املسلمني مل يعد بوسعهم التمييز بني روسيا والغرب. ففي نظرهم، كل 

من الكيانني دولة علمانية معادية لإلسالم.
توليد  األوىل يف  الشيشان  حتترب  تسببت  كما  أنتته  من  كينان  حتتذر  وقتتد 
مشاعر االستياء على املستويني الوطين والفردي، فإن حروب أمريكا يف 
أفغانستان والعراق لن تؤدي إال إىل تأجيج املزيد من مشاعر الكراهية 
واإلحباط تت وهي املشاعر الي سوف تنفجر يف وجه الواليات املتحدة يف 

نهاية املطاف.
 وأضاف كينان: “إن الفشل يف توفيق النظام ومالءمته يدفع الناس إىل 
مهامجة ذلك النظام. لذا فمن غري احلكمة أبدًا أن نقصف األمم بالقنابل 

يف سبيل احلرية”.

االحتواء يبدأ من 
الداخل

باتريك كوكربن/االندبندنت-ترجمة أحمد عبد األمري

نينا خروشوفا

ترجمة: رنني الهندي
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هجرة

ثالثة احداث متزامنة يف يوم واحد، واحد 
اوربتتتتي واثتتتنتتتان عتتراقتتيتتان. رغتتتم اختتتتتالف 
توحد  والسياسة  الدين  ان  اال  اجلغرافيا 

بني هذه االحداث.
احلتتتدث االوربتتتتي هتتو التتذكتترى التتعتتشتترون 
جملتتتتتزرة ستتريتتربيتتنتتيتتتتتستتا التتتتي ارتتتكتتبتتهتتا 
التتصتترب االرثتتتوذكتتتس حبتتق املتتستتلتتمتتني يف 
البوسنة، ايام االقتتال االهلي بني املكونات 
الثالث )املسلمني – الصرب الكروات( هل 
العراقية  املكونات  بني  للتطابق  وجتته  من 
االكتتتتراد؟(   – السنة   – )الشيعة  التتكتتربى 
وصتتراعتتهتتا التتدائتتم والتتتتذي اختتتتذ اشتتكتتاال 
واقساها  متظهراتها  اقصى  لعل  متعددة 

هي جرمية سبايكر؟.
البوسنة  والتتديتتنتتيتتة يف  االثتتنتتيتتة  املتتكتتونتتات 
)تعيش دون أن تتعايش( والقادة السياسيون 
مل يتخلوا عن االهداف الي رفعوها خالل 
فتتترتة احلتتتترب. وفتتتق ستتركتتو التتتتتال مدير 
جمتتمتتوعتتة ستتتوشتتتال اوفتتترفتتتيتتتو ستترفتتيتتس 
لتتلتتدراستتات. ويتتضتتيتتف أن هتتتذه االهتتتداف 
تتتتتتنتتوع بتتتني )املتتتركتتتزيتتتة التتتتي يتتتنتتتادي بها 
كيان  واقامة  الصرب  وانشقاق  املسلمون، 
كرواتي(، ويسهم رجال السياسة يف تعميق 
اخلالفات بني هذه اجملموعات الثالث يف 
املناسبات العامة، مثل احياء ذكرى جمزرة 
البالد.فاملسلمون  شرق  يف  سريربينيتسا 

يريدون أن يعرتف الصرب بارتكاب ابادة، 
العدالة  استخدمته  التتتذي  التتوصتتف  وهتتو 
الصرب  لكن  اجملتتتتزرة،  لتتوصتتف  التتدولتتيتتة 
الزعيم السياسي لصرب  يرفضون ذلك، 
البوسنة ميلوراد دوديك يصرح )انها كذبة 
تتكرر. يقولون لنا عليكم أال تنكروا ذلك، 
كيف ال ننكر كذبة؟(، هل من وجه للشبه 
البوسنية  اجملتتتزرة  تلك  يف  متتاحتتدث  بتتني 
على  ومتتا حيتتدث  ومتتاحتتدث يف سبايكر، 
العراقيان،  احلدثان  السياسيني؟  صعيد 
اجلنائية  احملكمة  بانعقاد  يتعلق  احدهما 
املركزية حملاكمة عدد من املتهمني مبجزرة 
الذي أصدره  البيان  والثاني هو  سبايكر، 
حتتتالتتف التتقتتوى التتعتتراقتتيتتة التتستتنتتيتتة التتذي 
اعرب فيه عن قلقه بشأن التلويح باعتماد 
عمليات  ختتالل  احملتتروقتتة  االرض  سياسة 
داعش،  تنظيم  الي حيتلها  املدن  حترير 
مشددا على ان احللول األمنية والعسكرية 
ان متر عرب  دون  فاعلة  تكون  ان  الميكن 
بتتتوابتتتة احلتتتلتتتول التتستتيتتاستتيتتة وتتتبتتين منهج 
إصالحات حقيقية قادر على طمأنة ابناء 
احملافظات احملتلة واعادة جتسري العالقة 
بني السكان واحلكومة االحتادية يف بغداد 
الي  باملظلومية  الشعور  مساحة  وانتتهتتاء 
استطاع ان ينفذ من خالهلا تنظيم داعش 
االرهابي على حد تعبري البيان. مع التلويح 

باالنسحاب من الربملان واحلكومة. توقيت 
اصدار هذا البيان هل يكون للتغطية على 
احملاكمة؟ وهل هو هتتروب من االعتترتاف 
بهذه اجملزرة، او انها مل حتدث أصال اال 

يف الفضاء االفرتاضي؟ جمرد تساؤل.
من  جتتثتتمتتاًنتتا   49 تتتستتلتتيتتم  مت  اآلن  حتتتتتى 
التعرف  بعد  ذويهم  اىل  سبايكر  ضحايا 
اثر اجتتراء فحوصات  على جثثهم رمسًيا 
اسفرت  فيما  التتنتتووي،  احلمض  مطابقة 
اجلماعية  املقابر  القبور يف  فتح  عمليات 
عن رفع رفات 700 ضحية حتى االن. من 
اصل ما بني 2000 و2200 طالب يف القوة 
اجلوية العراقية مت اقتيادهم إىل القصور 
وتتتتنتتتاوب عناصر  تتتكتتريتتت  التترئتتاستتيتتة يف 
التنظيم وعدد من ابناء املنطقة على قتلهم 
هناك ويف مناطق أخرى رميًا بالرصاص 

ودفنوا بعًضا منهم وهم أحياء.
عما  البحث  ولتتدى  سريربينيتسا  جمتتزرة 
جتد  العنكبوتية،  الشبكة  يف  عنها  كتب 
على  واالستذكارات  الشهادات  من  الكثري 
جمزرة  من  العكس  على  الناجني،  السنة 
العنكبوتية  الشبكة  اكتفت  التتي  سبايكر 
بتتتتتوثتتيتتقتتهتتا عتتترب متتقتتاطتتع التتيتتوتتتيتتوب، مع 
شاسع  والفرق  قليلة،  حتريرية  شهادات 
وقرون.  وعقود  أجيال  بعد  التوثيقني  بني 

فما مل يدون مل حيدث.

من املستفيد من 
هجرة الشباب 

العراقي؟

الهجرة اىل اوروبا.. بني ضياع الطفولة وأمل املستقبل
املتواصلة، الي يقوم بها رجال الشرطة األمريكية ضد املواطنني  االعتداءات املتكررة واالنتهاكات 
العنف  أدانت استمرار استخدام  الي  واإلنسانية  املنظمات احلقوقية  اهتمام  السود، التزال حمط 
املفرط وأعمال التمييز من قبل الشرطة األمريكية، والي تسببت يف مقتل العديد من السود وتفاقم 
احلوادث واألعمال العنصرية الي شهدتها البالد كما يقول بعض اخلرباء، الذين أكدوا على ان التميز 
العنصري يف الواليات املتحدة مشكلة معقدة ذات جذور تارخيية يصعب التغلب عليها او حلها، وقد 
كشفت صحيفة واشنطن بوست استنادا اىل ارقامها الذاتية لعدم توافر إحصاءات وافيه على املستوى 
الفدرالي، ان الشرطة االمريكية قتلت أكثر من شخصني يف اليوم هذه السنة كمعدل وسطي. وحبسب 
الصحيفة الي حققت بشأن جرائم قتل يف سائر أرجاء البالد، فان ما ال يقل عن 385 شخصا قتلوا 

على يد الشرطة يف الواليات املتحدة منذ كانون الثاني/يناير، اي حواىل شخصني يف اليوم.
وهذا الرقم اكرب بكثري من املعطيات الفدرالية الرمسية علما بان وكاالت الشرطة البالغ عددها حنو 

17 الفا، التابعة للدولة او احمللية، غري ملزمة بنشر اإلحصاءات حول هذا النوع من اجلرائم. 
العنف على يد  التعداد فيما يهز البالد جدل حاد حول حجم اعمال  ونشرت واشنطن بوست هذا 
الشرطة خاصة حيال السود ومن اصول امريكية التينية. واشارت الصحيفة اىل ان عدد السود الذين 
ولفتت  السنة.  بداية  منذ  الشرطة تضاعف ثالث مرات  ارتكبتها  الي  القتل  وقعوا ضحايا جرائم 

الصحيفة ايضا اىل ان عمليات القتل هذه كانت بغالبيتها نتيجة مشاحنات طفيفة بني الشرطة وافراد 
ما لبثت ان تطورت. 

وقد أكد جيمس كادوجان املستشار البارز بوزارة العدل األمريكية، أن احلوادث األخرية من قتل رجال 
الشرطة ألشخاص سود عزل، تستوجب على الواليات املتحدة مراجعة نفسها لضمان تطبيق قوانني 
احلقوق املدينة. وهو ما دفع األمريكية الي تتعرض اليوم للكثري من االنتقادات خبصوص هذا امللف 
الدولي، وقد أصدر  العام  التترأي  اما  اىل اعتماد خطط وإجتتراء جديدة يف سبيل حتسني صورتها 
الرئيس األمريكي، باراك أوباما، قرارا مينع احلكومة األمريكية من تزويد قوات الشرطة احمللية 

بأنواع معينة من املعدات ذات الطابع العسكري.
وقرر أوباما عدم حصول الشرطة على سيارات مدرعة تسري على قضبان حديدية واألزياء املموهة 
وقاذفات القنابل. وجاء القرار بعد انتقادات موجهة الشرطة األمريكية بأنها كانت مفرطة يف القسوة 
الصيف  العنف يف  إىل  والي حنت  وميزوري،  مديني فريغسون  االحتجاجات يف  مع  التعامل  يف 
املاضي، جراء مقتل مواطنني عزل. وزادت سلسلة حوادث إطالق الرصاص احلي من جانب الشرطة 
األمريكية من زعزعة الثقة وفجرت احتجاجات يف أحناء الواليات املتحدة. ويف فريغسون وباليتمور، 

حنت هذه االحتجاجات إىل العنف املصحوب بالنهب والتخريب.

العام 2003، منهم من توجه  الكثريون جربوا اهلجرة وذاقوا مراراتها قبل 
العربي،  لبنان، وبعضا من بلدان املغرب  او  او األردن  ايتتران  او  اىل سوريا 
ان  اال  وامريكية،  اوربية  عربية،  ليست  جغرافيات  اىل  هاجر  من  ومنهم 
التجربة واحدة، كاتب السطور واحد من الذين عاشوا التجربة يف سوريا قبل 
العام 2003، وحتى بعده يف سنوات االقتتال الطائفي، وعاش مرارات الغربة 
والبعد القسري عن الوطن ، العراق. وكثريا ما كان يهزني احلنني اليه، لكنه 
يعود – احلنني - خائبا من عدم االشباع، صحيح هي ساعات قليلة واكون 
يف الوطن، لكن اخلوف مما حيدث لي يف الداخل يتغلب على هذا احلنني 

ويقهره اىل حني.
غرينربغ،  وربيكا  ليون  للزوجني  واملنفى(  للمهجر  النفسي  )التحليل  كتاب 
عيادية  حتتاالت  وخيتتتتتار  واملنفيني،  للمهاجرين  النفسية  احلتتالتتة  يف  يبحث 
متعددة. يبتكر غرينربغ تعبريا عميقا عندما يطلق على املهاجرين واملنفيني 
واملغرتبني تعبري )اشقاء الزورق الواحد( هؤالء الذين جيمعهم الزورق وقد 

تفرقهم املصائر.
يرى  املقلقة،  الظاهرة  هلتتذه  رصينة  عربية  جهود  وجتتود  عتتدم  سبب  وعتتن 
مع  الفولتية  عالي  كهربائي  متاس  هي  العربي  املنفى  مقاربة  ان  الشاعر، 
اخطر اقداس العرب املعاصرين: السلطة احلاكمة باعتبارها السبب الرئيس 
او  ثقافية  او  اقتصادية  املنفى ألسباب  اكتتان هذا  ستتواء  العربي،  املنفى  يف 
حتى خيارا فرديا، متبطرا، جيعل جون برجر معرتفا )عندما أتطلع حولي 
واشاهد ما هو املنفى احلقيقي، أقول انا لست واحدا من أولئك املنفيني. لقد 
اخرتت املنفى اختيارا، فانا أستطيع العودة اىل بلدي متى اشاء، مما جيعل 

االمر يبدو عبثيا(.
الوصف  حسب  وهم  لالنتباه،  امللفتة  املهاجرة  للجماعات  الالجئون  ينتمي 
)النفسي – االجتماعي( مهاجرون رغما عنهم. هذا ما جاء يف تقرير األمم 
املتحدة لعام 1951 )الالجئ هو بالضرورة من ال ميلك وطنا، ضحية ضعيفة 
وحمزنة وبريئة، ألحداث ال ميكن ان يتحمل الالجئ مسؤوليتها(. فالوطن 
»املستعاد« سرعان ما يتكشف أنه ليس ذلك »الوطن/ احللم«، كما كان يف 
املنفى، بل الوطن الواقعي إىل درجة اجلرح، و»إن الناس األحباء مل يكونوا 
والتتشتتوارع  واألشتتيتتاء  البشر  كل شتتيء:  تغري  لقد   ، يغطون يف سبات طويل 
والعالقات والعادات، حتى اللهجة اليومية الدارجة مل تعد تلك اللهجة الي 
التغريات  بفعل  جديدة  ومصطلحات  مفردات  اكتسبت  فقد  يعرفها،  كتتان 
هدته  كمنزل  من جديد  يبنى  أن  »كل شيء جيب  والسياسية«.  االجتماعية 
يعود كما كان يف  لن  املنزل  ولكن  بناء خرابه..  إعتتادة  بد من  العواصف، ال 
املاضي، سيصبح منزاًل خمتلفًا، وسيعمه واقع آخر ورغبات أخرى، وستنجم 
عنه أحزان جديدة..« كما يكتب فاضل السلطاني يف عرضه للكتاب / املنفى 

واملهجر يف عيادة التحليل النفسي. 

اشقاء الزورق الواحد.. 
الهجرة يف عيادة التحليل 

النفسي

علي حسني عبيد

حيدر الجراح 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

13
www.annabaa.org  العدد الخامس عشر - تشرين األول 2015 - ذي الحجة 1436

ان هتتتذه اهلتتجتترة متتن التتبتتالد اإلستتالمتتيتتة 
احلتتدود  قد جتتتاوزت  الغربية  البالد  اىل 
مل  مجاعية  هجرة  اضحت  حتى  املعهودة 

يسجل التاريخ هلا مثياًل او ندر ذلك.
ال تهاجروا ابدًا اال اذا اضطررمت اىل ذلك 
اشتتد االضتتطتترار ومل تكن هناك مندوحة 
مع  وضمنتم  اهلتتجتترة،  متتن  اال  مناص  وال 
ذلك ان حتفظوا اميانكم واميتتان اوالدكتتم 
أهدافًا  فهناك  التتبتتالد..  تلك  يف  واهليكم 
مبيته وراء هذا التخطيط العاملي للهجرة، 
هلا  –وخمطط  طبيعية  كنتيجة  يأتي  وهو 
االقليمية  الدول  من  املقدم  للدعم  ايضًا- 
تقاتل  الي  االرهابية  للمجاميع  والغربية 
دول  وبعض  واليمن،  وستتوريتتا  التتعتتراق  يف 

الشمال االفريقي.
ويضاف اىل ذلك كله ان هناك استهزاءًا 
مقيتًا باملسلمني املهاجرين، وهناك ايضًا 
املسلمة  التتعتتوائتتل  يتتتتتهتتدد  حقيقي  ختتطتتر 
انسان  كتتل  ليس  اذ  التتغتترب  اىل  املهاجرة 
مبتتقتتدوره ان يتتصتتون اميتتانتته وديتتتن أوالده 
الكثريين  ان  بتتل  بتته  يتعلق  ومتتن  وأحتتفتتاده 
ذريتتعتتًا.  فشاًل  االمتحان  هتتذا  يف  يفشلون 
موجة  هناك  فان  التقارير  بعض  وحسب 

من التنّصر والتحول للمسيحية.
وهم  واملهاجرين  املهجرين  اىل  وخطابنا 
املسلمون املوجودون يف تلك البالد بالفعل:

نقول:  بتتل  كتتونتتوا مثاليني وأمنتتوذجتتيتتني  ت  أ 
وعشائركم  ووطنكم  بالدكم  وجتتوه  بّيضوا 
أمتتتتام اآلختتتريتتتن، كتتتونتتتوا متتثتتاال لتتأختتالق 
ومثااًل  والتقوى،  للورع  ومثااًل  احملمدية، 
ومثااًل  والعزمية،  والنشاط  واهلمة  للجد 
للمحبة  ومتتتثتتتال  واالستتتتتقتتامتتة،  لتتلتتنتتزاهتتة 

وخدمة الناس.
لدينكم  ورستتال  رساليني  دعتتاًة  كونوا  تت  ب 
يتطلب  األمر  وهذا  اإلسالمية،  وبلدانكم 
بالعلم  مشحونا  منكم  املهاجر  يتتكتتون  ان 
واملعرفة حتى يتمكن من ترمجة رساالت 
التتبتتيتتت عليهم  أهتتتل  تتتعتتاىل وأختتتتالق  اهلل 
السالم اىل اآلخرين من اهالي تلك البالد 
الذين مل يروا ومل يسمعوا من اإلسالم اال 
الصورة الي شوهتها التنظيمات اإلرهابية 
املقيتة واحلكومات االستبدادية البغيضة. 
اوطانكم حلظة  عن  بالدفاع  بتتادروا   – ج 
بتتعتتيتتنتتيتتك الظلم  التتتوصتتتول، فتتانتتك رأيتتتتت 
والطغيان وقطع الرؤوس واالرهاب االسود 
وهتك االعتتراض فال ينبغي لك ان تنسى 
وتتتنتتغتتمتتس ال مستتح اهلل ببعض  ذلتتتك  كتتل 
امللذات واملالهي احملرمة، هذا وان هناك 
طرقا كثرية للدفاع عن االسالم واملسلمني 
وعتتتتن التتعتتبتتاد والتتتبتتتالد وذلتتتتك متتتن ختتالل 
وسائل االعالم وعرب املنظمات احلقوقية 
الضاغطة  لتتلتتوبتتيتتات  صتتنتتاعتتة  وبتتواستتطتتة 

وقيادة مظاهرات سلمية او غري ذلك.
ونتتقتتول لتتلتتحتتكتتومتتات اإلستتالمتتيتتة، يتتا ايها 
ائمة  كتتراستتي  على  جلستم  يامن  احلتتكتتام 
وال  التتستتمتتاء  متتن  نتتص  دون  متتن  املسلمني 
شعوبكم  ختتتذلتتوا  ال  التتنتتاس:  متتن  انتخاب 
واهتتالتتيتتكتتم وال تتتشتتمتتتتتوا بتتنتتا االعتتتتتداء وال 
تقومون  ال  وملتتتاذا  التتعتتامل،  امتتتام  ختجلونا 
خبطوة انسانية - اسالمية تعكس انسانية 
االزمتتات  لدى  السامية  وتعاليمه  االستتالم 
مكانة  ايضًا  ترحبون  وبذلك  واحلتتتروب، 

ومسعة ألنفسكم يف امم العامل!
بيع  اوقتتتفتتتوا  التتغتتربتتيتتة،  واىل احلتتكتتومتتات 
االسلحة بعشرات املليارات من الدوالرات 
اىل بتتالدنتتا واىل كتتافتتة اطتتتراف التتنتتزاع، 
هتتتذه االستتلتتحتتة التتتي كتتانتتت هتتتي السبب 
ومئات  بل  االلتتوف  لقتل عشرات  املباشر 
وبعد ذلك حنن  املاليني!  وتهجري  االلتتوف 
وكفوا  لالجئني.  غنى عن مساعداتكم  يف 
حكام  من  والطغاة  املستبدين  محاية  عن 
البلدان املسلمة وغريها! ألستم انتم الذين 
تتتدعتتمتتونتتهتتم ستتيتتاستتيتتًا واقتتتتتصتتاديتتًا بشتى 
عن  اليد  وارفتتعتتوا  والعتاد؟  السالح  انتتواع 
الدفاع االعمى عن هذه اجلرثومة املسماة 
بالد  قلب  زرعتموها يف  والتتي  بإسرائيل 

االسالم واملسلمني.
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن

أمواج املهاجرين ومسؤوليات 
املهاجرين والحكومات االسالمية 

والغربية

الفائدة االقتصادية لالجئي أوروبا
لقد اختلفت ردات الفعل واملقرتحات املتعلقة بالسياسات من االحتاد االوروبي والدول االعضاء فيه 
بشكل كبري يف مواجهة اكرب تدفق لالجئني اىل اوروبا منذ عقود ولقد اصبح اجلدل القائم مسيسا 
بشكل كبري. لقد شارك يف ذلك اجلدل كذلك املنظمات الدولية والوكاالت غري احلكومية مثل املفوضية 
السامية لأمم املتحدة لشؤون الالجئني وجلنة االنقاذ الدولية وزعماء دينيون مثل البابا فرانسيس 
ورئيس اساقفة كانرتبري ولكن كان من الغريب ان ال يسمع صوت جمموعة معينة وهي قطاع االعمال.
بينما تناقش احلكومات واجلمعيات اخلريية واملنظمات املاحنة بهمة ونشاط كيفية اقتسام املسؤولية 
عن الالجئني يف كل خطوة من خطوات رحلتهم – من املخيمات يف االردن ولبنان وتركيا اىل العبور 
ومن ثم االستقرار- بقي قطاع االعمال االوروبي صامتا على حنو غريب ولكن يف وقت يتمتع فيه قطاع 
االعمال بالقوة اكثر من اي وقت مضى ومع وجود الشركات املتعددة اجلنسيات حول العامل يتوجب 
على القطاع اخلاص العمل مع احلكومات واملنظمات غري احلكومية من اجل املساعدة يف التعامل مع 

التحديات قصرية املدى وطويلة املدى والي تشكلها التدفقات الضخمة لالجئني.
يتوجب على قادة االعمال من مجيع القطاعات ان يكونوا مشاركني منذ البداية وفقط عند حتويل 

التحديات اىل فرص ميكن التخفيف من املخاطر االجتماعية والسياسية واالقتصادية.
ان الفوائد واضحة. ان الالجئني الذين يصلوا اىل الشواطئ االوروبية هم عادة من الشباب واملتعلمني 

واملهرة واملتلهفني لالندماج سريعا يف اجملتمع فهم الرتياق لتزايد عدد كبار السن واخنفاض معدل 
االعمال  قطاع  بإمكان  فإن  العام  القطاع  مع  وبالتعاون  للعمل  وهم جاهزون  يأتون  والعديد  املواليد 

املساعدة يف التحقق من تلقيهم للتدريب والوظائف الي حيتاجونها.
ان لقطاع االعمال دور يلعبه يف املساعدة يف تشكيل املواقف اجملتمعية جتاه الالجئني وهذا ينطبق 
اوروبتتا  طول  القدم يف  كرة  فأندية  اجلمهور  مع  تتعامل  الي  املؤسسات  على  وجه اخلصوص  على 
وعرضها ال تتربع فقط باألموال ولكنها تتتخذ خطوات ملموسة من اجل تشجيع قيام بيئة ترحيبية 
وذلك باستخدام الفتات الرتحيب ومعسكرات التدريب لالجئني ويف حالة نادي بايرن ميونخ دروس 

باللغة.
لن يبقى كل هؤالء الالجئني يف اوروبتتا بشكل دائم ففي يوم ما من املمكن ان يعود بعض منهم اىل 
اوطانهم وعندما يقومون بذلك فإنه ستكون لديهم املهارات الالزمة للمساعدة يف اعادة بناء جمتمعاتهم 
واقتصاداتهم باإلضافة اىل توفري عالقات قوية مع البالد الي جلأوا اليها. ان اهمية هذا االستثمار 
يف بناء الدولة املستقبلي باإلضافة اىل العالقات املتعلقة باألعمال ال ميكن االستهانة بها وبالرغم من 
ان النتائج االجيابية قد تبدو بعيدة، اال ان االستثمار يف الجئي اليوم ميكن ان يشكل فرقا كبريا يف 

بناء شركاء جتاريني اقوياء ومستقرين يف املستقبل.

تصاعدت وترية اخلالفات داخل دول االحتاد االوربتتي، يف أعقاب مطالبة 
املانيا ودول اخرى بعقد قمة اوربية ملعاجلة ازمة الالجئني، والي اعتربتها 
على  مريكل  األملانية  املستشارة  وحثت  مواجهته،  جيب  واقتتع  بأنها  املانيا 
بالنسبة  التتلتتجتتوء  متتع روستتيتتا يف جمتتتال مكافحة أستتبتتاب  التتتتتعتتاون  حتتتستتني 
لأشخاص القادمني من مناطق األزمات. من ناحيته أبدى زيغمار غابريل 
وزير االقتصاد األملاني ونائب املستشارة مريكل إصراره على التوصل إىل 

حل أوروبي سريع ألزمة الالجئني. 
متني،  وسياسي  اقتصادي  استتاس  على  قائما  جتتاء  الثابت  االملاني  املوقف 
اخر  وفتتق  نسمة(   83.251.851( تقريبا  نفوسها  عتتدد  البالغ  تعتربأملانيا 
تأثري  وهلتتا  األوروبتتتتي،  االحتتتتاد  دول  بتتني  اقتصادًيا  عمالًقا  االحصائيات، 
مباشر على سياسات بعض دول االحتتتاد االوربتتي، وظهر ذلك واضحا يف 
اليونان  إليه  بتتارًزا فيما وصلت  دوًرا  أملانيا  تلعب  االقتصادية.  اليونان  أزمة 
والي بلغ إمجالي ديونها اكثر من )319 مليار يورو(، مقسمة بني صندوق 

اإلنقاذ األوروبي، واالحتاد األوروبي، وصندوق النقد الدولي. 
التتدول  الالجئني على  توزيع  االوربتتتي حتتول  يكمن اجلتتدل بني دول االحتتتاد 
االحتتتاد  دول  إن  السكان،  ونسبة  االقتصادية  إلمكانياتها  وفقا  االعتتضتتاء 
سياسات  وكذلك يف  سوريا  احلتترب يف  الناقصة جتاه  سياساتها  اكتشفت 
مواجهة داعش واالرهاب يف املنطقة، وهي االن تتحمل رمبا جزء من تبعات 
عن  البحث  االن  اختترى  غربية  ودول  اوربتتتا  دول  حتتتاول  السياسات.  هتتذه 
سياسات وحلول سريعة يف املنطقة ابرزها موضوع احلرب يف سوريا وتدفق 
تشهد حراكا سياسيا  ستتوف  املنطقة  ان  يعين  وهتتذا  اوربتتا،  اىل  الالجئني 
واسعا. إن طلب املانيا بتدخل الواليات املتحدة وروسيا مباشرة يف حل االزمة 
يف سوريا من شأنه ان يدفع أطراف اوربية وغربية لعقد مؤمتر دولي حول 
سوريا يقوم على اساس احلل السياسي. بات معروفا ان االطراف الدولية 
جملس  خالل  من  وسياساتها  قراراتها  تشرعن  دائما  املنطقة  يف  الالعبة 

االمن وهذه اخلطوة ممكن ان تكون الحقة اىل اي اجتماع دولي. 
قمة  او  مستبعدة  باتت  والتتي  طارئة  كانت  ان  القادمة  االوربتتيتتة  القمة  إن 
اعتيادية املقررة منتصف اكتوبر من هذا العام 2015، من املرجح ان تبحث 
القضايا التالية: توزيع الالجئني على دول اوربا وفق مبدأ احملاصصة، حبث 
اتفاقية شنغن جديدة يف حالة رفض دول شرق اوربا، اعادة تصنيف الدول 
االمنة ومناطق النزاع اخلطرة من اجل البت يف قضايا اللجوء العام، تسريع 
مراحل طلبات اللجوء واالندماج يف اجملتمع والعمل، اجياد مراكز استقبال 
من هذا النوع أو “نقاط ساخنة” بالقرب من مناطق احلروب خارج أوروبا، 
يبدو أن االنقسام احلالي بني  اوربتتا.  اجيتتاد معايري جلوء واحتتدة يف عموم 

شطري اوربا يعيد احلرب الباردة من جديد اىل الواجهة.

محور خالفات االتحاد 
االوربي والنتائج املتوقعة 

حول ازمة الالجئني

هجرة

لوسي بي. ماركوس

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 

جاسم محمد 
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اسالميات

اّدوا حنو 2.4 مليون مسلم مناسك احلج، 
خامس أركان اإلسالم، وسط خماوف من 
وقتتوع حتتوادث وأعمال عنف جتتراء أجتتواء 
التتتتتوتتتر التتي تتتستتود التتعتتامل اإلستتالمتتي يف 
التتوقتتت التتراهتتن، وهتتتذا متتا حتتدث بالفعل 
فقد شهدت مكة املكرمة يف األيام العشر 
بتتدأت  مأساوية  حتتتوادث  سلسلة  املاضية 
خلف  احلتترام  املسجد  يف  رافعة  بسقوط 
107 قتلى على األقل وجرح 238 آخرين، 
إضافة إىل حريق شب داخل فندق للحجاج 
إجتتتالء حنتتو 1500 شخص،  إىل  أدى  متتا 
أحد  من  حاجا   1028“ إجتتالء  وكذلك مت 
الفنادق املصرح هلا بإسكان احلجاج حبي 
العزيزية” يف املدينة املقدسة بسبب حريق 
اثر  أصتتيتتب شخصني  بينما  فتتيتته،  انتتدلتتع 
انهيار جزء من جبل يف مكة فوق منزهلما. 
التدافع  احلتتوادث حبادثة  سلسلة  وانتهت 
يف منى قرب مكة أثناء رمي اجلمرات أدى 
إىل وفاة 717 شخصا و إصابة 863، ومل 
السعودية حصيلة تشري  السلطات  تصدر 
إىل جنسيات احلجاج الذين لقوا حتفهم 
من  عتتدد  مقتل  أكتتتدت  التتتدول  بعض  لكن 
رعاياها. وتباينت اآلراء حول هذه احلادثة 
فبعض املراقبني يعزى سببها إىل اإلهمال 
يف جمتتتال امتتتن احلتتجتتاج وهتتتذه التتوفتتيتتات 
جنتتمتتت عتتتن هتتتتذا اإلهتتتمتتتال والتتستتلتتطتتات 
يتترى  بتتذلتتك، والتتبتتعتتض  التتستتعتتوديتتة متهمة 
منظما ألن  التتعتتام  هتتذا  يكن  احلتتج مل  إن 

يفتقرون  السعودية عينت شبانا  احلكومة 
السبب  إن  يتتترون  وآختتريتتن  اخلتتتربة،  إىل 
احلقيقي ال يزال جمهواًل. وعلى الرغم من 
واصل  عاشوها  التتي  القاسية  اللحظات 
احلجاج رمتتي اجلتتمتترات وإكتتمتتال مناسك 
احلتتج، ومن أبتترز احلتتوادث الي شهدتها 
ويضاف حادث  مواسم احلج،  مكة خالل 
ستتقتتوط رافتتعتتة يف املتتستتجتتد احلتتتترام هتتذا 
أختترى شهدتها مكة  التتعتتام، إىل حتتتوادث 
تستقبل  والتتي  احلتتج،  موسم  متتع  تزامنا 
ستتنتتويتتا اآلالف متتن احلتتجتتاج. وفتتيتتمتتا يلي 
جتتترد ألبتتتترز هتتتذه احلتتتتتوادث: 2006 : 6 
شخصا   76 مقتل   : الثاني/يناير  كانون 
يف انهيار فندق متداع يف وسط مكة، 12 
كانون الثاني/يناير : مقتل 364 حاجا يف 
تدافع يف موقع رجتتم اجلتتمتترات يف منى. 
مقتل   : الثاني/يناير  كانون   22  :  2005
ثالثة حجاج أثناء رمي اجلمرات يف منى. 
: مقتل  األول من شباط/فرباير   :  2004
أيتتام  أول  تتتدافتتع مبنى يف  251 حاجا يف 
رمي اجلمرات. 2003 :11 شباط/فرباير: 
أول  نساء يف  بينهم ست  14 حاجا  مقتل 
أيام رمي اجلمرات مبنى. 2001 : 5 آذار/
مارس : مقتل 35 حاجا وإصابة عدد كبري 
جبروح طفيفة أثناء رمي اجلمرات. 1998 
 118 من  أكثر  مقتل   : نيسان/أبريل   9  :
يف  آخرين   180 من  أكثر  وإصتتابتتة  حاجا 
اجلتتمتترات. 1997  رمتتي  أثناء  تدافع مبنى 

حاجا   343 مقتل   : نتتيتتستتان/أبتتريتتل   15  :
وإصابة أكثر من 1500 جبروح يف حريق 
خبيام احلجاج مبنى. 1995 : 7 أيار/مايو 
: مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 99 آخرين 
جبروح يف حريق يف خميم للحجاج مبنى. 
1994 : 24 أيار/مايو : مقتل 270 حاجا 
يف تدافع أثناء رمي اجلمرات. 1990 : 2 
متوز/يوليو : تدافع كبري يف نفق مبنى إثر 
عطل يف نظام التهوية على األرجح يؤدي 
معظمهم  اختناقا  1426 حاجا  مقتل  إىل 
متوز/يوليو   10:  1989 األستتيتتويتتني.  متتن 
متتشتتارف املسجد  متتتزدوج على  اعتتتتتداء   :
الحقا  جتترحيتتا.  و16  قتيال  يوقع  احلتتترام 
يف 21 أيلول/سبتمرب مت إعدام 16 شيعيا 
االعتتتتتداء.  متتنتتفتتذي  بتتأنتتهتتم  اتتتهتتمتتوا  كويتيا 
األمتتن  قتتتوات   : : 31 متتتوز/يتتولتتيتتو   1987
السعودية تقمع تظاهرة حمظورة للحجاج 
بينهم 275  ومقتل 402 حاجا  اإليرانيني. 
سعودية.  رمسية  حصيلة  حبسب  إيرانيا 
 : التتثتتانتتي/نتتوفتتمتترب  تتتشتتريتتن   20  :  1979
املتتعتتارضتتني  املسلحني  متتن  متتئتتات  حتتتصتتن 
للنظام السعودي ملدة أسبوعني يف املسجد 
احلجاج  واحتجاز عشرات  احلتترام مبكة 
التترابتتع من  رهتتائتتن. ومتتتت مهامجتهم يف 
كانون األول/ديسمرب واحلصيلة الرمسية 
كانون   :  1975 و560 جرحيا.  قتيال   153
األول/ديسمرب : حريق هائل يف خميمات 

احلجاج يوقع 200 قتيل. 

الحجاج يختتمون مناسك الحج
 وسوء التنظيم تسبب بأسوأ الحوادث منذ

25 عاما

االمام الرضا عليه السالم يفجـّر ثورة فكرية يف خراسان
تصّور املأمون العباسي أنه أحكم قواعد حكمه من خالل طوق فكري وثقايف ضربه على عقول الناس، 
من خالل االفكار والنظريات املستوردة الي تقعدهم عن أي نوع من املعارضة والنهوض ضد احلاكم 
الظامل. ومل يبق له سوى قمع الثورات الي كانت تندلع بني فرتة واخرى طيلة فرتة احلكم العباسي، 

وهي ترفع شعار “الرضا من آل حممد”. 
فما عليه إال ان يدعو اإلمام الرضا عليه السالم، من مدينة جده رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
اىل خراسان وعرض والية العهد عليه، علمًا أنه ذهب اىل أبعد من هذا بدايًة إلضفاء مزيد من 
املصداقية، عندما عرض عليه تولي اخلالفة بأسرها، فرفض االمام كال الَعرضني، بيد إن ضغوط 
وعوامل عديدة اقتضت موافقة اإلمام عليه السالم على اقرتاح توّلي والية العهد ُمكرهًا، يف حماولة 
مكشوفة لكسب املشروعية حلكمه )املأمون( الذي مّت له على أنهر من الدماء وآالف القتلى يف حربه 

مع أخيه األمني يف بغداد.
اإلمام املنقذ من االضطراب الفكري، يف جو مشحون سياسيًا وفكريًا، وبني التحدي الفكري الذي 
واجهته األمة مكرهة مما وفد اليها من الغرب والشرق، وبني السياسات الظاملة على يد السلطات 
العباسية، جاء االمام الرضا عليه السالم ليضع حّدًا لكل هذه االضطرابات ويضيء لأمة طريق 

الفرتة الي  التوحيد، فقد ختللت  العقيدة، وهو  التأكيد على جانب أساس يف  اخلالص من خالل 
استغرقت عدة أشهر بني املدينة اىل خراسان، مرورًا بالبصرة واالهواز وفارس طوس وحتى مرو، 
واالفكار  الشرك  اشكال  كل  ونبذ  التوحيد  جانب  النفوس  يف  تعزز  الي  لالحاديث  االمتتام  إطتتالق 

االحلادية الي تنفي وجود اهلل واخلالق.
والية العهد تكشف سوء املأمون، ان وجود االمام الرضا، ع يف خراسان كشف لأمة حقيقة زيف 
إدعتتاءات املأمون بانه من طبقة العلماء واحلكماء وانه األذكى واالكثر حنكة بني أقرانه من االسرة 
العباسية، مع تأكيد املؤرخني على انه كان ذكيًا وحسن التدبري والتفكري يف أمر السلطة واحلكم، وقد 

دّلت الشواهد على ذلك.
 كما بانت هذه اخلصلة منذ نعومة أظفاره وحبضور والده؛ هارون الرشيد، بينما جند االمام الرضا 
عليه السالم،  يشري اليه االمام الصادق ع بأنه بشر ابنه الكاظم عليه السالم، بأن يف صلبك “عامل 
، مبعنى أنه كان منبع العلوم واملعارف، بيد أن املشكلة دائمًا، يف  مضمون احلديث –  آل حممد” – 
الظروف االجتماعية والسياسية الي تقهر العامل وتدفن العلوم الي من شأنها نهضة االنسان وتقدم 

االمة يف اجملاالت كافة. 

ميثل عيد الغدير االغر أعظم االعياد يف االسالم، حيث أصبح سيد العدالة 
الرسول  بعد  من  للمسلمني  وليا  )ع(  علي  االمتتام  املؤمنني  أمري  اإلنسانية 
االعظم )ص(، وذلك يف أثناء عودة املسلمني من حجة الوداع إىل املدينة 
سنة 10 هت، وقد تطرق اىل ذلك  بت }غدير خم{  املنورة، يف مكان ُيسمى 
املرجع الديين الكبري، مساحة آية اهلل العظمى السيد صادق الشريازي 
)دام ظله(، يف احدى كلماته القيمة عن عيد الغدير، فقال مساحته: )إن 
عيد الغدير األغّر من أهم األعياد وأفضلها وأكربها، فيجدر إحياء ذكراه 

بأحسن ما ميكن حتى يعلم الناس مجيعًا قدره وشأنه(.
الوعي  ترسيخ  اىل  الغدير  عيد  يف  نسعى  أن  مبكان  األهمية  من  لذلك 
الوالئي الذي يغين مشروع الوحدة اإلسالمية، وينقذ اجملتمع االسالمي من 
ترسبات الزيف والتحريف، الذي كان قائما آنذاك، ومن ثم تفاقم الغزو 
الراهن،  الوقت  يف  السامية  القيم  وضعف  االخالقي  واالحنتتدار  الثقايف 

وجهل احلق وأهله والغوص يف التضليل.
وعندما يتوه الناس عن احلق، بسبب سياسة خلط االوراق، واعتماد اساليب 
أن  ينبغي  ثابت  معيار  فهناك  االسالمية،  القيم  وتدمري  والكذب،  اخلتتداع 
املنطقي  املعيار يف احلل  يتمثل هذا  املسلمون وصتتوال اىل احلتتق،  يعتمده 
الذي وضعه االمام علي بن أبي طالب )ع( أمام االنسان، حتى ال يتوه وال 
ختتلط عليه االمور، فال يعرف احلق بسبب أساليب اخلداع الي يلجأ هلا 
والكذب، ويف هذه احلالة  واخلديعة  الدجل  اهل  واملغرضون من  االعتتداء 

قد يغريون احلق اىل باطل وبالعكس، ألنهم بارعون يف عمليات التضليل.
لذلك يقول االمام حني يطالبه أحد البسطاء بسيف يفّرق بني أهل احلق 
واعرف  أهله  تعرف  )“اعتترف احلق  السالم:  عليه  فيجيبه  الباطل،  وأهتتل 
الرجال  ُيعرف  وامّنتتا  بالرجال  ُيعرف  ال  احلتتق  إّن  أهله،  تعرف  الباطل 

باحلّق”(.
ولكن كيف يا أبا احلسن وللرجال حق يف أقوال النيب صلى اهلل عليه وآله 
وثنائه عليهم وهلم حق القول الفصل، وحني خيتلط حابل األقوال بنابلها 

يأتي قوله اآلخر )سالم اهللَّ عليه(:
“ان الذي طلب احلق فأخطأه ليس كمن طَلب الباطل فأصابه”، وهنا يضع 
امري املؤمنني اصبعه على اجلرح، أي على املنطلق وعلى النية وعلى اهلدف، 
أنفسهم ويعرفون منطلقاتهم  الذين يعرفون  بأيدي املغرضني  فيسقط ما 
وأهدافهم أكثر من غريهم. أي ال تغرت بشهرة الرجال ومسعتهم، وتظّن 
أنهم على حق وال خيطئون، فال تغمض عينيك وتتبعهم دون متيزك احلق 
ِمن الباطل - كما هو شأن كثري من اجلهالء يف عصرنا احلاضر - ، بل 
اعرف ما هو احلق وما هو الباطل؟، كي تعرف َمن ِمن الناس على حّق، 

وَمن ِمنهم على الباطل!.

عيد الغدير االغر 
درس للتمييز بني 

الحق والباطل

محمد علي جواد تقي
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اسالميات

يعد الشيخ حممد بن حممد بن النعمان 
الفقه  تتتتاريتتتخ  استتتتتثتتنتتائتتيتتة يف  شتتختتصتتيتتة 
الكثري  تنسب  واليه  االمامي   – الشيعي 
متتن االصتتتتول التتكتتالمتتيتتة والتتفتتقتتهتتيتتة عند 
من  اليه  نظر  حتى  االمامية،   – الشيعة 
للشيعة  املخالفني  الباحثني  بعض  قبل 
االمامية  مذهب  مؤسس  بأنه  –االمامية 
يف الكالم والفقه.. السيما وأن مرجعيته 
التتبتتدايتتات  يف  جتتتاءت  والفقهية  الدينية 
االوىل لعصر الغيبة الكربى الي بدأت 
يف نهاية النصف االول من القرن الرابع 

اهلجري يف العام 339 هت. 
وكتتتتتان االجتتتتتتتاه التتتستتتائتتتد لتتتتدى التتشتتيتتعتتة 
االمامية وحمدثيهم وفقهاءهم، هو العمل 
الي محلها  االختترية  الرسالة  مبضمون 
آختتر السفراء اخلتتواص وهتتو حممد بن 
املهدي  الغائب  االمتتام  السمري من  علي 
املنتظر والتتي نصت على ان )احلتتوادث 
الواقعة فارجعوا فيها اىل رواة احاديثنا 
فأنهم حجي عليكم وأنا حجة اهلل عليهم( 
الكربى  الغيبة  اول  يف  النص  فهم  واذا 
على أنه يعين جمرد رواية احاديث اهل 
فيها  الشرعي  احلكم  واستنباط  البيت 
فهمت  الحقة  فتترتة  يف  فأنها  متتبتتاشتترة، 
عند الفقهاء على انها تأسيسات اوىل يف 
بن  االمامي احلسن  الفقيه  مع  االجتهاد 
علي بن ابي عقيل احلذاء ت 369 هت وإبن 

الشيخ  وثتتم  381ه  ت  االستتكتتايف  اجلنيد 
حممد بن حممد النعمان تت 413 هت، واذا 
كان الفقيهني االولني العماني واالسكايف 
مثل  احملدثني  الفقهاء  كبار  عاصرا  قد 
وأن  التتصتتدوق  والتتشتتيتتخ  الكليين  الشيخ 
الغالبة  وروايتتة اخلرب هي  غلبة احلديث 
فأن  االمتتامتتي،   – الفقهي  التتوستتط  على 
به  والعمل  االجتهاد  ترويج  تأثريهما يف 
الفقهية قد بدأت  بناء على مستنداتهما 
التارخيية  بدايته  وتكون  يف عصر الحق 
حتديدًا مع عصر الشيخ املفيد ومدرسته 
منحى  حنتتت  والتتتي  بتتغتتداد  يف  الفقهية 

فقهيًا اجتهاديًا تأسيسيًا واضحًا.
بغداد  مدرسة  مدينة  باسم  عرفت  وقتتد 
يف تاريخ الفقه االمامي يف قبال مدرسة 
قم، مدرسة احملدثني واالخباريني، وكان 
اجلدل الفقهي بينهما قائمًا باحملاججات 
والعقلية. وقد أسهمت مناخات  الروائية 
بغداد الفكرية والثقافية يف توسيع آفاق 
الشيخ  عند  والفقهي  التتكتتالمتتي  النظر 
املفيد فقد كانت بغداد يف عصر الشيخ 
باملدارس  تزخر  الرابع  القرن  املفيد يف 
التتفتتكتتريتتة – التتديتتنتتيتتة متتتن متتعتتتتتزلتتة اىل 
يغيب  كتتان  بينما  صوفية،  اىل  اشعرية 
فتتيتتهتتا االثتتتتر االمتتتامتتتي يف هتتتتذا اجلتتتدل 
فقهاء  قالوا يف  حتى  والتتديتتين،  الفكري 
يف  التفريع  اىل  يفتقرون  انهم  االمامية 

نقل  وقتتد  والفقهية،  االصتتولتتيتتة  املسائل 
هذا الكالم الشيخ الطوسي يف توصيف 
املتتذهتتب االمتتتامتتتي يف هتتتذا التتعتتصتتر من 
الفقهاء االخرين من املذاهب االسالمية 
وفقهاء  احملتتدثتتني  الن  وذلتتتك  االختتتترى، 
اخلتتترب والتتنتتقتتل كتتانتتت هلتتم هيمنة بتتاديتتة 
وكتتان  االمتتامتتي،  الفقهائي  التتوستتط  على 
بارتياب  اليهما  ينظرون  والكالم  اجلدل 

من جانبهم.
وقد أكسب هذا اجلدل الفكري والتطور 
الرابع   – التتقتترن  بتتغتتداد يف  الكالمي يف 
العقل  قتترن  بأنه  التتذي وصتتف  اهلجري، 
االسالمي او القرن احلضاري االسالمي، 
اكسب الشيخ املفيد ذلك التنوع يف املعرفة 
الدينية، وإطالعه على كل مدارس الفكر 
االسالمي، وآراء علم الكالم يف املذاهب 
االسالمية، السيما وأنه درس على شيوخ 
وقد  واالمامية.  واالشتتاعتترة  املعتزلة  من 
متكن من خالل ذلك على الدخول باسم 
والكالم االمامي اىل هذا اجلدل  الفكر 
البغدادي واالسالمي، خيوض مناظراته 
متتتتع املتتتختتتالتتتفتتتني ملتتتذهتتتبتتته متتتتن املتتعتتتتتزلتتة 
واالشتتتعتتتريتتتة، بتتل وحتتتتتى متتن االمتتامتتيتتة، 
ويفاجئون بغزارة علمه وقوة حجته، حتى 
ويقال  مبكرًا،  العلمي  بالفضل  له  أقروا 
أستاذه  عليه  أطلقه  قتتد  املفيد  لقبه  ان 

املعتزلي ابي علي الرماني.

الشيخ املفيد وأثره العلمي واالجتماعي 
على الطائفة االمامية

ومن شر حاسد إذا حسد
نظرة جتمع فيها الرتكيز والتأمل على نعمة لشخص ما قد وهبها اهلل اياه قد تكلفك مثنا غاليا، نعم 
قد تكلفك فقدان الصحة، وعدم القدرة على ضبط النفس، والتشتت الذهين، اما الشخص املقابل 

فيكون نصيبه قد ال يقتصر على زوال نعمته فقط بل يتجاوزها ليكون له سببا للمرض او الوفاة.
ذكر  تسمية احلسد حيث  والسلوكي حتت  النفسي  التصرف  الصرحية وضعت هذا  القرآن  كلمات 
اهلل جل وعلى يف كتابه الكريم احلسد أربع مرات بصورة صرحية بالكلمة نفسها، وذكر احلسد تارة 
أخرى بصوره غري مباشرة بإحياء اىل احلسد كما يف قصة ابليس ورفضه السجود آلدم )ع(، وكذلك 
يف قصة قابيل وكيف أن حسده أدى به اىل قتل أخاه هابيل، وكذلك يف قصة نيب اهلل يوسف )عليه 
السالم(، وما فعل به اخوته وما دبروه له من مكائد وما فعلوا به، فكل هذه األحداث كان سببها األول 

واألخري هو احلسد.
وان املالحظ يف هذه القصص مل يكن احلسد فقط متين زوال النعمة بل تعداها اىل ان يكون مرفق 
بتدبري وكيد على الشخص احملسود. ويعترب هذا هو النوع الثاني واألخطر من انواع احلسد حيث يبدأ 
الشخص بتدبري املؤامرات واملكائد لإليقاع بالشخص املقابل وحتصل اغلب مثل هذه االمور بالدوائر 

واملؤسسات.
اذن فاحلسد خصلة شيطانية تظهر يف االنسان نتيجة عوامل خمتلفة كضعف االميان، وضيق النفس 

والنظر، والبخل، ومقتضاها واهلدف منها هو زوال النعمة عن صاحبها.
إن املؤمن حقا يعلم إن ما أعطي له خري، وما منع عنه له فيه خري أيضا، فامتالك شخص ما نعمة 
اإلقرار  علينا  ربانية جيب  إال مشيئة  دون غريه ماهي  أو منصب مرموق،  أو جاه،  كوظيفة،  معينة 
واالعرتاف بأن اهلل اقتضى ذلك باإلضافة إىل سعي الشخص وبذله جهودا للوصول إىل مبتغاه، اما 

حسدها ومتين زواهلا فذلك اثم عظيم.
فعن الرسول حممد )ص( قال: “احلسد يأكل احلسنات كما تأكل النار احلطب” فهل هناك شخص 
مستعد ان تذهب حسناته الي جيمعها كاهلباء املنثور وحترتق نتيجة أمر بغيض كاحلسد؟، ان تأثري 
احلسد ال يقتصر على احملسود، بل يكون للحاسد اجلزء األوفر منه، فعن امري املؤمنني )ع(: “صحة 

اجلسد من قلة احلسد”. )نهج البالغة، احلكم واملواعظ(.
اي أن احلسد يكون مضر بالصحة فيسبب هلا األمراض واألسقام ويؤدي اىل وهن القلب وانتشار 
األمراض باجلسم ككل نتيجة الطاقة السلبية الي ميتلكها الشخص احلاسد والي ستتسبب بضعف 

اميانه، وبصريته، واخريا ضعف بدنه.
 نتيجة لالنشغال والتفكري والتحسر مبا امتلك الغري هذا إذا كان احلسد دون مكيدة وهو النوع األول 

واألبسط.

أشار مساحة االمام الراحل السيد حممد الشريازي – قدس سره- يف 
كتابه “اىل دعاة التغيري ومستقبل العراق”، اىل نقطة جوهرية يف العالقة 
بني املواطن والدولة، وحذر “من اخلوض يف الوعود بال ميزان، للناس، 
سواًء قبل الوصول اىل احلكم، أو بعد الوصول اليه، فان قد حياول بسبب 
الوعود اخلالبة ان جيتذب الناس حوله، بينما ذلك يأتي بعكس النتيجة، 
من  الناس  فينفّض  بوعده،  الوفاء  من  االنسان  يتمكن  ال  ما  كثريًا  فانه 

حوله...”.
ومن أكثر اخلطوات الي طاملا ينتظرها الناس من اإلصالحات؛ معاقبة 
املفسدين واللصوص الذين نهبوا املليارات خالل السنوات املاضية، فقد 
مّلوا من مساع الفضائح وحتى االستجوابات أمام الربملان هلذا املسؤول 
وذاك، وقد ثبتت عليه جرمية االختالس، لكن دون مقاضاة او اسرتداد 
ألموال الشعب املنهوبة. ويف كتاب “السبيل اىل إنهاض املسلمني”، يشري 
عليه  املتتؤمتتنتتني،  أمتتري  حكم  نظام  هامة يف  التفاتة  اىل  التتراحتتل  االمتتتام 
السالم، وكيف أنه قوى العالقة بينه وبني اجملتمع، عندما كان يسارع اىل 
عزل التتوالة او تأنيبهم جملرد بلوغه حالة إستتراف او جتاوز على حقوق 
املسلمني، ومنها الشكوى الي قدمتها امرأة مسلمة من أحد الوالة، فما 
كان أن سحب رقعة كتب عليها قرار عزله، وأعطاها املرأة فذهبت، وما 
أن وصلت منطقتها او بلدتها إال وكان الوالي معزواًل، ويف حادثة يرويها 
االمتتام التتراحتتل عن عتتزل أمتتري املؤمنني، ألحتتد أبتترز اصحابه، وهتتو أبو 
األسود الدؤولي عن منصب القضاء، “مع علمه وعدالته وفضله”، وعندما 
جاء أبو األسود الدؤولي اىل اإلمام يستفهم السبب يف عزله، أجابه، عليه 

السالم: “إني رأيت كالمك يعلو كالم اخلصمني”.
فعندما نؤكد على العالقة املتينة بني افراد اجملتمع االسالمي وبني أمري 
صّح  إن   – والتترمستتي  املنتخب  احلاكم  بصفته  التتستتالم،  عليه  املؤمنني، 
التعبري- فان مرّده اىل هذه النقطة حتديدًا، وهو ما كان يفتقده من قبله، 
من احلكام، لذا حدث ما حدث يف عهد عثمان، وعليه فان إنزال العقاب 
باملسؤول املذنب او اجملرم، متثل جرعة حيوية ألي اجتتراءات إصالحية 

ترنو اليها أية حكومة. 
مثن اإلصالحات، حتى وإن خرجت االصالحات عن طور الكالم والوعود 
الغاية  اهلتتدف وحتقق  تصيب  ان  بالضروة  ليس  فان  التنفيذ،  حّيز  اىل 
والقضاء  االقتصاد  وإنعاش  للناس  املعيشي  الوضع  املرجوة؛ من حتسني 
على احملسوبية واحملاصصة السياسية املقيتة واجتثاث كل بذور الفساد. 
ألن املطلوب اجراءات حامسة متّس قطعًا مصاحل الكثري ممن كانوا – وما 
احلقيقية  واالصالحات  الفساد،  مستنقع  فوق  يعشعشون  رمبا-  يزالون 
أن  عليه. مبعنى  يعتاش  ومتتن  اآلستتن  املستنقع  هتتذا  تهدد  التتي  تلك  هي 
بغية حتقيق اإلصالح  الفساد  القضية حباجة اىل مسح شامل حلاالت 

احلقيقي والتغيري حنو االفضل. 

االسالم السياسي بني 
الدولة والسلطة 

آالء هاشم القطب 

محمد علي جواد تقي
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

القيادة يف أي جمال من جماالت احلياة، 
تنعكس عليها سلبا أو إجيابا، تبعا للقيادة 
نفسها، فالعائلة الصغرية عندما يكون األب 
قائدا جيدا هلا سوف تكون عائلة ناجحة، 
والسفينة الي متخر عباب البحر، عندما 
اىل  تصل  ستتوف  متمكنا  قبطانها  يتتكتتون 
مرفئها بسالم، والدولة الي يقودها قائد 
جيد، سوف تكون دولة قوية وناجحة، هذا 
الكالم بديهي وال خيتلف عليه أحد، وكما 
خبّياهلا(،  تترُة  )املتتهْ الشعيب  املثل  يف  ُيقال 
واخلّيال  والقبطان  الدولة  قائد  أن  مبعنى 
ورب األستترة، هلم قصب السبق دائما يف 

البناء السليم واإلدارة الناجحة.
وتقود  معروفة  أسباب  هناك  أن  وال شك 
اإلمتتام  يقول  آختتر،  اىل  فشل  من  احلاكم 
حممد  السيد  العظمى،  اهلل  آية  الراحل، 
التتتشتتتريازي )رمحتتتته اهلل(، يف  احلتتستتيتتين 
كتابه القّيم املوسوم بت )اإلصالح( حول هذا 
ابتلوا  هتتذا  يومنا  يف  )املسلمون  املتتوضتتوع: 
حبكام عمالء، ال يرون إال مصاحل أنفسهم 

وأسيادهم، ومينعون من اإلصالح(.
تتتقتتتتتضتتي مجلة  التتتدولتتتة  بتتتنتتتاء  إن قتتضتتيتتة 
املتتقتتدمتتة منها وجتتود  متتن األمتتتتور، يقع يف 
ألن  املكتمل،  واحلتتاكتتم  اجلتتيتتدة،  احلكومة 
بها  تتتقتتوم  أن  ينبغي  التتتي  األوىل  املتتهتتمتتة 
ومهنية  عارفة  تكون  أن  تقتضي  احلكومة 

أعتتضتتائتتهتتا عالية،  ومتتتؤهتتتالت  وخمتتلتتصتتة، 
القيام  اجتتل  متتن  عالية،  بكفاءة  ويتحلون 
أال  اإلصتتتتتالح،  لتحقيق  األهتتتتم  بتتاخلتتطتتوة 
وهي معاجلة التخلف، والقضاء على بيئته 

بصورة تامة.
لذلك يقول اإلمام الشريازي: )من مقومات 
اإلصالح القضاء على بيئة التخلف(. وهذا 
الي  أن احلتتكتتومتتة  التتشتتك،  يقبل  دلتتيتتل ال 
تبدأ  أن  عليها  اإلصتتالح  اىل  فعال  تسعى 

مبعاجلة بيئة التخلف أوال. 
لتتذا ال ميكن حتقيق اإلصتتالح يف جمتمع 
فتتتاستتتد، ولتتعتتل متتصتتدر هتتتذا التتفتتستتاد هو 
عندما  السلطة  ألن  وحاكمها،  احلكومة 
تعمل جبدية لتحقيق اإلصالح، أول خطوة 
بني  )الفساد  على  القضاء  هتتي  بها  تقوم 
أعضائها( حتى لو كان احلاكم نفسه فاسدا 
البتتتد متتن إصتتالحتته، حتتتتتى يتتكتتون منتتوذجتتا 
بيئة  على  القضاء  من  البتتد  لذلك  للناس، 
متناَول  اإلصتتالح يف  يكون  حتى  التخلف، 
التتيتتد. يتتقتتول اإلمتتتام التتشتتريازي: )للتخلف 
هي  التخلف  فبيئة  به،  خاصة  بيئة  أيضًا 
اجلهل والنزاع، والكسل والضجر، وشيوع 
التتزنتتا واالحنتتترافتتتات اجلتتنتتستتيتتة، واملتتترض 
واشتغال  والبطالة،  األمن  وعدم  والكآبة، 
الكل مبلذاته ومصاحله بأقصى ما ميكنه 
وعتتتدم االعتتتتتنتتاء حبتتقتتوق اآلختتتريتتتن، عتتدم 

حتمل املسؤولية وخدمة اآلخرين، والعمل 
لكسب املنافع من أي طريق كان ومطاردة 
متتا يتتتتتصتتوره متتن املتتضتتار كتتذلتتك، كلها من 

أسباب تكّون بيئة التخلف(.
التتقتتادة  وأهتتتتتداف  متتتتآرب  تتحقق  وهتتكتتذا 
املسلمني،  مبتتقتتدرات  فيعبثون  املفسدين، 
املتتأمتتول،  التتتتتقتتدم  حتقيق  متتن  ومينعونهم 
سوى  اجلماهري  أمتتام  يبقى  لن  ذاك  عند 
الذي  احلكومي  الظلم  ورفتتض  االنتفاض 
يتجاوز على حقوقهم، وحيرمهم من أبسط 
بعيدا  حرياتهم،  وينتهك  احلياة  مقومات 
املسؤولني  هتتؤالء  يكون  بل  اإلصتتتالح،  عن 
واإلفساد،  والفساد  الظلم  يف  إيغاال  أكثر 
هلذا البد من التصدي ملثل هؤالء احلكام 

الفاشلني.
يقول اإلمام الشريازي حول هذا املوضوع 
بكتابه الذي حيمل عنوان )اإلصالح(: )أما 
إذا كان زمتتام األمتتور بيد أنتتاس ال يؤمنون 
بتتتاهلل وال خيتتافتتون يتتتوم احلتتتستتتاب، أنتتاس 
الشيطان،  واتبعوا  الشهوات  يف  انغمسوا 
فتتتإن نتتظتتام احلتتيتتاة ال حمتتالتتة ستتائتتر على 
واملنكر، فيدب  والعدوان والفحشاء  البغي 
الفساد واإلفساد يف كافة أحناء اجملتمع، 
اهلتتدامتتة  األفتتكتتار  وتنتشر  الفوضى  وتتتعتتم 
والتتنتتظتتريتتات التتبتتاطتتلتتة، وتتتكتتثتتر املتتفتتاستتد 

األخالقية واالجتماعية(.

بناء الدولة بني 
اإلصالح والقيادة 

الفاسدة

التجويع الفكري واملادي وسيلة الحكومات الفاشلة
 جسم اإلنسان حيتاج اىل الغذاء حتى يستمر يف أداء واجباته اليومية، وبقائه على قيد احلياة، وأي 
نقص يف الغذاء واملاء، يقود اىل جتويع اإلنسان، وهذا بدوره يؤدي اىل ذبول اجلسد وقصوره يف أداء 
واجباته احليوية، ومثلما يوجد طعام للجسد، يشكل عنصرا إلدامة احلياة فيه، يوجد غذاء فكري 
لعقل اإلنسان وروحتته، واي نقص يف هذا الغذاء يقود اىل خلل يف أداء اإلنسان لتتدوره الفكري يف 

احلياة.
لذا يؤكد اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل( يف كتابه 
املوسوم بت )الشورى يف اإلسالم( على: )أّن الناس كما حيتاجون إىل ملء بطونهم، حيتاجون إىل ملء 

أذهانهم(.
وحني تشعر الشعوب الواعية املتطورة، من حيث الثقافة والعلم، بأن احلكام ال يرعون جوهر الشورى، 
وال تعنيهم التعددية بشيء، يسعى الشعب الواعي اىل إزاحتهم عن عروشهم، مهما بلغت التضحيات. 
لذلك يقول االمام الشريازي: )ال يكفي للحاكم اإلسالمي ان ُيطّبق مبادئ اإلسالم وقوانينه، بدون 

تطبيق مبدأ الشورى الذي هو ركن من أركان احلكم يف اإلسالم(.
وهكذا تشري التجارب اىل تصاعد الغضب اجلماهريي على األنظمة الي ال تراعي مصاحل الشعب، 

فيبدأ الصراع ويتصاعد بني الشعب الباحث عن حرياته وحقوقه وبني احلكومة املتفردة. 

فتلجأ احلكومات اىل التسويف والوعود الي تبقى حربا على ورق!، إذ أنهم يتحدثون عن احلرية 
والدميقراطية، يف الوقت الذي يغشون شعوبهم، ويقمعونها بقوة السالح والسجون وغريها. 

والشورى  الدميقراطية  –احلكام- حول  يتكلم  الذي  الوقت  ذات  )يف  الشريازي:  االمتتام  يقول  لذلك 
جندهم يلّفون حول أنفسهم بأموال األمة للمصفقني واملهرجني وامُلرتزقة واإلمّعات ليسّبحوا حبمدهم 
يف اإلعتتالم(. من هنا تنطلق شرارة االحتجاج والرفض واملقارعة الشعبية للحكومات الي ال تليب 
حاجات الشعب، ولكن االمر الغريب أن احلكومات الفاشلة ال تريد أن تتعظ من جتارب غريها. إذ 
يقول االمام الشريازي: وهكذا )تراهم أكثر إمعانًا يف سلب األمتتوال، وقتل الناس األبرياء، وتكثري 

السجون، وختريب البتالد، وإذالل العباد، ممن سبقهم الذين ما كانوا يسمون أنفسهم باإلسالميني(.
والبد أن يفهم احلكام املسلمون أهمية الشورى ودورها الكبري يف االرتفاع باالمم اىل أفضل املراتب، 
وقد ضرب اإلمام الشريازي مثال ببعض احلكومات الغربية الي أخذت بهذا املبدأ وعملت به، بعد 
أن عرفت ووعت أهميته يف تطوير حياتها، قائال يف هذا اجملال: )حنن ال ندعي أّن الغرب قد وصل 
حّد الكمال، ألّن الكمال يف اإلسالم(. ويف تطبيقه وفقا جلوهر العدالة الي تدعو التعاليم اإلسالمية 
لتحقيقها، بعيدا عن دسائس بعض احلكام وحكوماتهم، واعتمادهم على التخلف، أكثر من اعتمادهم 

على العلم والوعي.

البناء  يف  السياسية  لأحزاب  فاعل  دور  على  السياسة  مفكرو  يشجع 
احلكومي، كونه الطريق السليم حنو تدعيم بناء املؤسسات الدستورية، 
التتتتتزمتتت االحتتتتزاب يف نشاطها  تتتقتتول، كلما  وهتتنتتاك متتن يضع متتعتتادلتتة 
وأحكمت  التنفيذية  السلطة  بناء  يف  أسهمت  كلما  دستوريا،  السياسي 
أداءها يف إدارة شؤون الدولة والشعب، وبهذا يكون االلتزام الدستوري 
للفعل  الدستوري  النجاح  على  ومؤشر  مهمة  عالمة  السياسي،  للحزب 

احلكومي يف مجيع اجملاالت.
كذلك يؤكد علماء السياسة أن الشورى وهي تقابل الدميقراطية كمصطلح 
الفردية  ونبذ  القرار  اختتتاذ  والتشارك يف  التترأي  تعين حرية  معاصر، 
وعدم حصر السلطات يف شخص واحد، ليتحول أعضاؤه اىل إّمعات ال 
دور هلم يف رسم سياسات احلزب، لذلك يرى االمام الراحل، آية اهلل 
ورد يف  كما  الشريازي )رمحه اهلل(،  السيد حممد احلسيين  العظمى، 
كتابه القّيم املوسوم بت )الشورى يف االسالم(: )اّن قدرة التفكري واإلرادة 
احلترة والبصرية لدى منتسيب احلزب ومجاهريه، تزول ومتحى، وتزول 
معها قدرُتهم على خلق القيم وتبلورها، بسبب التوزيع غري امُلتعادل وغري 
املتكافئ لإلمكانيات احلزبية، وهلذا فاّن الكذب والنفاق وفقدان اإلميان 
والتقاليد احلزبية  األمور واخلوف تطغى على األخالقيات  وامُلبالغة يف 
والنفاق،  التملق  إلنتاج  طريقا  واإلجبار،  القسر  يكون  وهلذا  السليمة(. 
وهو أول مثار الطغيان الفردي يف احلركة احلزبية، وإذا بقي هذا املسار 
اخلاطئ متفشيا يف احلركة احلزبية فإن النتائج املتوقعة ستكون بالغة 
السوء. من هنا يؤكد االمام الشريازي: )إّن امُلنتسبني إليه من وجهِة النظر 
الشخصية هم أكثر حقارًة وتزلفًا وِنفاقًا وخوفًا وال عقائدية، وهم بالطبع 
أكثر  من  هو  احلزبي  املنتسب  هذا  مثل  لكن  واستسالمًا،  انقيادًا  اكثر 
القائمني  عند  وتقربًا  ثقًة  احلتتزب  هليكلية  املؤلفة  والعناصر  العوامل 
اذا  االحتتزاب،  الشعب عن  ابتعاد  تتمثل يف  كذلك هناك مشكلة  عليه(. 
كانت قيادتها دكتاتورية، لسبب واضح وبسيط أن الشعب ال يثق باحلكومة 

املستبدة، فكيف يثق باالحزاب الي تقودها قيادات دكتاتورية؟؟ 
يقول االمام الشريازي: )يف البلدان النامية، تفقد األحزاب تلقائيًا نفوذها 
االجتماعي وطبيعتها الشعبية إذا كانت مُمثلًة بصورة مباشرة للحكومات 
والنظم السياسية واالجتماعية القائمة يف البالد، فاّن مثل هذه األحزاب 
بطبيعتها،  ديكتاتورية  ألّنها  وذلك  والشعبية،  السياسية  للجاذبية  تفتقد 
والديكتاتور ينفّض الناس من حوله وإمّنا يبقى مبشنقته وسجنه وتعذيبه(.

وقد أثارت هذه الظاهرة، محلة من األسئلة لدى النخب، كونها أدت اىل 
قطيعة بني االحزاب واجلماهري، وفشل يف املشاركة بالبناء الدستوري، إذ 
يقول االمام الشريازي بكتابه نفسه: )تبقى هناك أسئلة حائرة على ًألسنة 
الويالت وهي: هل لأحزاب  وذاقوا  باألحزاب  والذيتن فوجئوا  املثقفني 
مقدرة على جتسيد اخليارات االجتماعية للشعوب؟ وهل هي قادرة على 

التعبري عن رؤيتها العاملية وحتسسها بقضايا األمة؟؟؟(.     

دور األحزاب يف البناء 
االستشاري للدولة



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

17
www.annabaa.org  العدد الخامس عشر - تشرين األول 2015 - ذي الحجة 1436
قبسات فكر المرجع الشيرازي

النيب  استطاع  االسالمية،  للتعاليم  وفقًا 
من  متكنت  دولتتتة  يبين  أن  )ص(،  حممد 
املعاصرة  التتدول  تتجاوز  بل  تضاهي،  أن 
واالستقرار،  القوة  حيث  من  آنتتذاك،  هلا 
ومحتتتايتتتة حتتتقتتتوق األمتتتتتتة، ونتتتشتتتر التتعتتلتتم، 
التطرف،  خماطر  ودرء  الفقر،  وحماربة 
القبلية الي كانت  العادات  والقضاء على 
تعشعش يف النسيج اجملتمعي للعرب قبل 
جمتتيء االستتتالم، وممتتا لتتوحتتظ عتتن بعض 
هلا،  دينا  اإلستتتالم  تعلن  التتي  احلكومات 
أنها تعلن إسالمها رمسيا ولكنها ال تلتزم 
التطبيق  يف  االسالمية  التعاليم  جبوهر 
الفعلي. لذلك يرى مساحة املرجع الديين 
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيتتة  الكبري، 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، كما جاء 
بأن  املرجعية(:  عبق  )متتن  كتاب  يف  ذلتتك 
يعطي  ناقصة  بتتصتتورة  اإلستتتالم  )تطبيق 
صورة مشّوهة عن اإلسالم، وهذا هو حال 
املتبّجحة  التتيتتوم،  اإلسالمية  التتدول  بعض 
بتطبيق اإلسالم مع أنها ال تطّبق إاّل َجْلد 
التتزانتتي وقطع يتتد التتستتارق، فهل هتتذا هو 

اإلسالم وحسب؟).
يف  النجاح  من  للحاكم  مفر  هناك  وليس 
تطبيق املعنى احلريف لالسالم على الواقع 
الفعلي، كذلك ليس هناك أي جمال للفشل 
من خالل اعتماد التصريح والقول اجملرد، 

والتتوعتتود وحدها، رمبا  وحتتده  الكالم  ألن 
به احلاكم وحكومته  يقوم  تتناقض مع ما 
متتن أفتتعتتال جتتتاه الشعب أو األمتتتة!!، ويف 
هتتتذه احلتتتالتتتة ال يتتعتتد احلتتتاكتتتم استتالمتتيتتا، 
يتترى مساحة  هنا  من  ايضا.  وال حكومته 
للحاكم  يكفي  )ال  انتته  التتشتتريازي:  املرجع 
بد  بل ال  إستتالمتتي،  إنتتين حاكم  يقول:  أن 
أن يكون مستندًا إىل القرآن والسّنة، فما 
مل يؤّيده القرآن والسّنة واملعصومون سالم 
اهلل،  عند  متتن  أنتته  ويتتقتتولتتون  عليهم،  اهلل 
وإن تسّمى  إستتالمتتي  واقتتعتته غتتري  فهو يف 
يتتوجتتد منهج واضتتح  بتتتاإلستتتالم(. وهتتكتتذا 
ومتتعتتروف يف االستتتالم، وهتتو كما نالحظ 
من خالل مضامينه االنسانية الي تراعي 
األمتتة،  حياة  يناسب  االنتتستتان،  مقتضيات 
االنسانية  التتظتتروف  يتتراعتتي مجيع  كتتونتته 
بتتتاالنتتتستتتان، الستتيتتمتتا أن مجيع  احملتتيتتطتتة 
التعاليم االسالمية تهدف لتحقيق العدل. 
لتتذلتتك يتترى مستتاحتتة املتترجتتع التتشتتريازي، 
بتتتأن اإلستتتتالم: )لتتته نتتظتتام ختتتاص للحكم، 
وإدارة شؤون اجملتمع، كما ال شّك يف أن 
ُطّبق  قد  اخلتتاص  اإلسالمي  النظام  هتتذا 
ثتتالثتتة عشر  التتبتتالد اإلستتالمتتيتتة طيلة  يف 
قبل  اإلسالمية  الدولة  حتى سقوط  قرنًا 
أكثر من نصف قرن، سواء أكان التطبيق 
ناقصًا(. كذلك هنالك مواصفات  أم  تاّمًا 

االسالمي،  احلاكم  بها  يتصف  أن  ينبغي 
كونها تشكل عالمات مهمة عن شخصيته، 
وادارة  السلطة  مع  وتعامله  ادائه  وطريقة 
من  بتنصيب  يصح  ال  اذ  الشعب،  شتتؤون 
احلياة  بتتشتتؤون  عتتامل  او  متفّقه  غتتري  هتتو 
واالقتصادية  السياسية  والدين واجملاالت 

وسواها.
الشريازي  املرجع  مساحة  يؤكد  هنا  من 
اإلسالمي:  احلاكم  )مواصفات  أن  على: 
الدين متامًا،  متفّقه يف  مؤمن،  رجتتل  أنتته 
بالعدالة  ويتحّلى  التتدنتتيتتا،  شتتتؤون  يتتعتترف 
التامة، فمتى ما توّفرت يف اإلنسان هذه 
التتشتتروط، ورضتتتي بتته أكتتثتتر التتنتتاس صار 

حاكمًا(.
تتتتقتتتدم، ال ميتتكتتن أن  متتتا  واستتتتتتتنتتتادا اىل 
حاكما  االستتتالم،  باسم  متتن حيكم  نسمي 
تطبيق  يتتنتتجتتح يف  عتتنتتدمتتا  إال  استتالمتتيتتا، 
جوهر االسالم على الواقع، وعندما يفشل 
الدين  ألفكار  الفعلي  التطبيق  حتقيق  يف 
ومبادئه، على حياة االمة وادارة شؤونها، 
صفة  عليه  نطلق  أن  ميكن  ال  ذاك  عند 
)احلاكم االسالمي(، هلذا ينبغي أن يكون 
يعلنون  متتن  او  االستتالمتتيتتون،  السياسيون 
فتتكتترا وسياسة،  االستتتالم  االنتتتتتستتاب اىل 
ملتزمني جبوهر العدالة االسالمية عندما 

يسوسون وحيكمون الناس.

الحاكم بني 
التطبيق الفعلي 
والشكلي لإلسالم

الهداية ومسؤولية صناعة املجتمع الناجح
كل حلظة متر من عمر اإلنسان حمسوبة عليه، وال ميكنه اسرتجاعها، لذلك من املؤسف حقا أن 
تضيع هذه اللحظة او سواها من عمر االنسان بال هدف، او بال منجز تتحقق منه فائدة للذات أو 
لآلخرين، يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي 
هة للمسلمني: )إّن عمر االنسان هو فرصة وحيدة  )دام ظله(، يف احدى كلماته التوجيهية القيمة املوجَّ
وفريدة لكي يستفيد منها االنسان حنو األحسن. ولذا جيب على اإلنسان أن يستفيد من كل حلظات 

حياته حنو األحسن(.
والعملي  والصحي  النفسي  االستعداد  جبانب  تتعلق  مهمة،  قضية  اىل  يتنّبه  أن  باالنسان  وجيتتدر 
للتضحية من اجل اآلخرين، لذلك ينّبه مساحة املرجع الشريازي على هذه النقطة قائال: )جيدر عدم 
تضييع الفرص، وجيدر اغتنامها قبل فواتها، وهذه مسؤولية تقع على عاتق مجيع املسلمني يف جمال 
االستفادة من عمرهم الذي وهبه اهلل سبحانه وتعاىل هلم. ففي احلديث الشريف: اغتنم شبابك قبل 

هرمك واغتنم صّحتك قبل سقمك(.
وال شك أن هناك تسلسل يف خطوات استثمار العمر، من حيث األولويات، فاهلداية ينبغي أن تتصدر 
أن:  الشريازي، على  املرجع  يؤكد مساحة  لذا  تتصدر اهلداية،  أن  ينبغي  النفس  وتزكية  األهتتداف، 
)اخلطوة األوىل والصحيحة يف جمال - اهلداية- هي تزكية النفس وتربيتها على اإلحسان لآلخرين(.

علما ال يتساوى رجل الدين مع الشخص العادي يف مسؤولية نشر اهلداية، إذ تقع على عاتق األول 
أهمية اكرب يف توصيل الرسالة اإلهلية للناس، إذ يقول مساحته: )إّن هداية البشرية حنو الطريق 
الصحيح والصواب هي مسؤولية تقع على عاتق مجيع املؤمنني واملؤمنات، باخلصوص رجال الدين، 

ألنهم يؤّدون دور إيصال الرسالة اإلهلية للمجتمع(.
إن هدف اهلداية ال يتعلق جبماعة او فئة دون غريها، كذلك هي ليست حكرا على أشخاص أو أمم او 
شعوب بعينها، إنها تشمل البشرية من دون استثناء، هكذا يراها مساحة املرجع الشريازي، اذ يقول: 
)إن هداية البشرية هو أمر مهم وخطري حبّد ذاته، وحتّقق هذا اهلدف السامي، مؤّداه الراحة وبعث 

األمل للبشرية بأمجعها(.
من االمور البديهية أن االنسان عندما يهتدي، فإنه ينتقل من حالة الظالم اىل النور، ومن حالة اجلهل 
اىل املعرفة، هنا بالضبط تكمن أهمية اهلداية، لذلك استوجب االمر من كل انسان ينتمي للبشرية 

يف أي مكان كان.
ذلتتك مساحة  يؤكد  كما  اهلتتدف،  هتتذا  ودقيقة متر من عمره لصاحل حتقيق  يوّظف كل حلظة  أن   
املرجع الشريازي قائال: )إّن حتّقق هداية البشرية يكون يف استفادة اجلميع من الفرص املتاحة هلم، 

وباالستفادة من مجيع دقائق وثواني أعمارهم، ملا فيه اخلري والسداد(.

بعد  لأمة،  منوذجا  شّكلت  احلية،  االمتتم  يف  سياسية  شخصيات  هناك 
تلك  وستتلتتوك  فكر  يف  العظيمة  االنسانية  القيم  ترسيخ  يف  أسهمت  أن 
يف  مضى،  قتتد  العظيمة  الشخصيات  زمتتن  إن  قائل  يقول  ورمبتتا  األمتتتة، 
ظل املستجدات الراهنة يف عاملنا، ولكن هذا القول بعيد عن الواقع، ألن 
األمثلة احلية للشخصيات السياسية املؤثرة يف شعوبها، ال تزال حاضرة، 
يؤثروا يف  أن  استطاعوا  لشعوبهم،  قادة  افتتراد سياسيون،  كذلك هنالك 
هذه الشعوب، وأن ينتقلوا بها من التخلف واجلهل والرتاجع، اىل التقدم 

والتطور واالزدهار.
من هنا يأتي قول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد 
صادق الشريازي )دام ظله(: )القائد تكون أعماُلُه درسًا للشعب، ومنهاجًا 
لأجيال، ولذلك كان القائد متحماًل ملا ميارسه الشعب نتيجة تعلمه منه، 

إن خريًا فخري، وإن شرًا فشر(.
بساطة  ازدادت  كلما  تتتقتتول،  وبنائها،  بالشخصية  تتعلق  معادلة  هناك 
الشخصيات املهمة، كلما أصبحت أكثر قربا من الناس، وأعمق تأثريا بهم، 
العيش والسلوك ومواصلة احلياة، متثل ميزة  البساطة يف طريقة  وهذه 
للشخصية املهمة، وال تلحق نقصا بها، يقول مساحة املرجع الشريازي: 
)البساطة يف احلياة الشخصية، مما عرف بها أمري املؤمنني عليه السالم 
فكان ال يعبأ بالتجمالت إطالقًا، وال يصرف ثواني من وقته يف سبيلها. 
وهكذا ينبغي أن يكون القائد اإلسالمي لكي يصرف أوقاته كلها يف أمور 

املسلمني واملستضعفني(.
التتشتتعتتب، ومتتع حجم  املتتستتؤول عتتن  التتقتتائتتد السياسي  ومتتع بساطة حتتيتتاة 
مسؤولياته الكبرية واملتعددة، البد أن تكون هناك اجراءات حازمة لتثبيت 
اركان العدل واملساواة بني افرد ومكونات الشعب، ولو أن القادة السياسيني 
للمسلمني طبقوا يف حياتهم وقيادتهم ما قام به االمام علي عليه السالم 
ابان حكمه من حيث ادارة احلكم وشؤون الناس، لكان املسلمون يف صدارة 

الدول املتقدمة اليوم. 
احلّكام،  )على  املسلمني:  قتتادة  التتشتتريازي  املرجع  مساحة  يطالب  لذلك 
والقضاة، والرؤساء أن يطبقوا سرية أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه 
السالم يف حياتهم الشخصية أّواًل، لكي يأمن اجملتمع من الظلم واحليف(.
وممتتا شتتاع بتتني التتنتتاس يف سلوك املتتستتؤول يف التتتدول االستتالمتتيتتة، قضية 
وبعضهم  املسؤوليات  واصحاب  االداريتتني  بني  وانتشاره  االداري،  الفساد 
من اصحاب القرار، لدرجة أن )الرشوة( باتت امرا متعارفا عليه، وهذا ال 
يليق بالقائد االسالمي، كون هذه الظاهرة ال ترتقي وال تتسق مع املبادئ 

واالخالق الرصينة. 
يقول مساحة املرجع الشريازي: )اهلدية الي تهدى ألصحاب احلكم كثريًا 
ما يراد بها استمالة قلب احلاكم لكي يبطل بها احلق، أو حيق الباطل ولذا 
كان التأكيد شديدًا يف األحاديث الشريفة على حتاشي احلّكام والقضاة 
ومن بيدهم احلول والطول، واحلل والعقد، من قبول اهلدايا. قطعًا هلذه 

اجلذور الي تدع اجملتمع غري آمن من الظلم واحليف واإلجحاف(.

سلوك القائد وأعماله 
درس لألجيال
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منظمات

التتتوزراء حيدر  يتتواجتته رئيس  بتتغتتداد،  يف 
العبادي مجهورا أكثر غضبا من أي وقت 
مضى، وانضم إليه رجل الدين األقوى يف 
البالد آية اهلل العظمى علي السيستاني، 
يف  بتتاإلصتتالحتتات  اجلميع  يطالب  حيث 
جمال تقديم اخلدمات ومكافحة الفساد. 
مئات  بضعة  وعتتلتتى  نفسه،  التتوقتتت  ويف 
إقليم  رئيس  يواجه  الشمال،  إىل  أميال 
له  حتد  أكرب  بارزاني  مسعود  كردستان 
منذ توليه قيادة إقليم كردستان منذ أكثر 

من عشر سنوات.
الداخلية  مشاكلهما  الرئيسان  ويتتواجتته 
بتتعتتزم كتتبتتري، ولتتكتتن مل خيتترج أيتتا منهما 
اآلن.  فيه حتى  التتذي وضعا  املتتتأزق  متتن 
وقتتتد استتتتتجتتاب التتعتتبتتادي، املتتتتتحتتفتتظ يف 
األختتترية،  للمظاهرات  األحتتيتتان،  بعض 
والتتديتتين، خبطوات  التتعتتام  اإلطتتتار  ذات 
جريئة تؤشر إىل وجود عزم جديد على 
حتمل املسؤولية، ويشمل ذلك حقن حياة 
جديدة يف جسد املؤسسات والسياسات 

اخلاصة مبكافحة الفساد. 
وتتتنتتبتتع متتشتتاكتتل التتتبتتتارزانتتتي متتتن غتتيتتاب 
الدستور حبكم القانون لالقليم الكردي، 
حتتيتتث خيتتضتتع االقتتتلتتتيتتتم إىل التتدستتتتتور 
التتعتتراقتتي التتوطتتين، ولتتكتتن هتتذه الوثيقة 
تستثين حبكم األمر الواقع آليات احلكم 
العام 2005،  الفرتة ما قبل  الكردية يف 

السياسية  البيئة  فتتتإن  لتتذلتتك،  ونتيجة 
ثالثة  من  تتكون  ذاتيا  احملكوم  لإلقليم 
رئتتاستتيتتة برئاسة  متتستتتتتويتتات: مجتتهتتوريتتة 
التقليديني  الكرديني  بارزاني والفصيلني 
احلزب الدميقراطي الكردستاني التابع 
الكردستاني  الوطين  للبارزاني واالحتاد 
الذي يتبع للرئيس العراقي السابق جالل 

طالباني. 
وعتتتلتتتى التتترغتتتم متتتن التتتدفتتتع االنتتتتتختتابتتي 
من  أقتتل  قانونية  شرعية  على  لبارزاني 
التتتي اطلقها  التتفتتستتاد  متتكتتافتتحتتة  محتتلتتة 
الوقت  بارزاني يف  لدى  ان  اال  العبادي، 
وشعبية  ومالية  عسكرية  قتتوة  احلاضر 
أكثر من تلك الي ميتلكها رئيس الوزراء، 
وهو بذلك أقل عرضة للتعثر يف معركته 
الربملانية من العبادي- وإن كان يف هذه 
احلتتقتتبتتة عتتتدم التتيتتقتتني حتتاضتترا حتتيتتث ال 
متأكدا  يكون  ان  للبارزاني  حتى  ميكن 
منها. من حيث املبدأ، ميكن للزعيمني ان 
يدعما بعضهما، ولكن مثل هذه التعاون 
املشاحنات  بسبب  للعرقلة  تتتعتترض  قتتد 
املستمرة بني بغداد وأربيل حول القضايا 

اخلاصة باجليش واألراضي والنفط.
وتتتكتتمتتن املتتصتتلتتحتتة التترئتتيتتستتة لتتلتتواليتتات 
بقاء  األزمتتتة يف  هتتذه  املتحدة يف خضم 
جهود  من  والكسب  السلطة  يف  العبادي 
ذلتتك ممكنا. وتعتمد  كتتان  إذا  االصتتتالح، 

كردستان مستقرة،  على  أيضا  واشنطن 
وهتتتتذا يتتعتتين متتستتاعتتدة التتتبتتتارزانتتتي على 
خنق  دون  بالسلطة  للبقاء  وسيلة  إجيتتاد 
املفارقات،  ومن  الربملانية.  الدميقراطية 
أن تتتركتتيتتا وإيتتتتران يتتنتتظتتران إىل األمتتتور 
ضغوطهما  مارسا  وقتتد  الطريقة  بنفس 
للتمسك  السياسيني  االقليم  زعماء  على 

ببارزاني.
بتتطتتريتتقتتة أو أختتتترى، تتتشتتارك التتواليتتات 
املتتتتتتتحتتتدة يف أجيتتتتتتاد حتتتلتتتول حلتتلتتيتتفتتيتتهتتا 
داعتتش  ضتتد  الكفاح  أن  مبتتا  العراقيني، 
يتحقق  مل  ما  إذا  سيئا  منعطفا  سيأخذ 
االستتتتتقتترار يف كتتل متتن بتتغتتداد واربتتيتتل، 
السيناريوهات،  أفتتضتتل  يف  حتى  ولتتكتتن 
فإن هذه احلزمة من األزمات السياسية 
على  مؤقت  بشكل  االنتباه  حتتتول  ستتوف 
ضد  العسكرية  احلملة  عن  تقدير  أقتتل 
داعش، مما يدل مرة أخرى على وجود 
أوبتتتامتتتا يف  إدارة  لتتتدى  أختتتترى  محتتاقتتة 
“تدمري”  يف  املتمثل  هدفها  معاملة  عدم 
اجملتتمتتوعتتة كتتأولتتويتتة متتلتتحتتة، فتتفتتي هتتذا 
املستقر  وغري  احليوي  األوستتط  الشرق 
قد  اليوم  أمريكا  حلفاء  فإن  والغامض، 
الرغم  على  غتتتدًا،  موجودين  يكونون  ال 
من أن داعش قد يكون بال ريب حاضرا 
إذا ما مل يتغري اجلدول الزمين لإلدارة 

األمريكية. 

مركز الفرات يناقش املصارف اإلسالمية بني 
النظرية والتطبيق يف فكر اإلمام الشريازي

جمعية املودة تقيم دورة على خطى السجاد )ع( لتوعية الناشئات
من أجل النهوض مبستقبل الشباب ورفع مستواهم العلمي والفكري وحتصينهم بالعلم املفيد املربوط 
بأهل البيت )عليهم السالم(، قامت مجعية املودة واالزدهار النسوية وكما هي عادتها يف كل عام بفتح 
دورة )على خطى السجاد )عليه السالم(( للشابات الناشئات يف عطلتهم الصيفية كي يستغلوا وقتهم 

مبا يفيد بناء ذاتهم وتطوير أنفسهم.
استمرت الدورة ملدة شهر حيث بدأت يف 8 شوال 1436 هت وختمت يف 10 ذو القعدة 1436هت مبعدل 
4 ايام يف االسبوع، تضمنت الدورة بعض املعارف من كنوز تراث االمام السجاد )صلوات اهلل عليه( 

الذي تركه لنا ومتثل يف الصحيفة السجادية ورسالة احلقوق.
والواجبات من رسالة احلقوق لإلمام السجاد )عليه  للدورة هي احلقوق  الرئيسية  التتدروس  فكانت 
السالم( لتعريف اجليل اجلديد على حقوقهم وكيفية التمتع والتعامل معها بطريقة صحيحة، اضافة 
اىل انها خطوة مهمة لنشر ثقافة حقوق االنسان وذلك عرب: تعميق االميان بالكرامة االنسانية وان 
االنسان قيمة عليا، بناء جيل يؤمن بثقافة السالم وينبذ كل اشكال العنف، بناء جيل يشعر باملسؤولية، 

بناء جيل يؤمن بتقبل االخر وحق اآلخر يف ابداء رأيه.
وكما كانت اجابات على بعض هذه االسئلة: ماهي احلقوق؟، ملاذا جيب علينا تعلمها ثم العمل واحلرص 
على أداءها؟، والدرس الثاني كان اضاءات من الصحيفة السجادية )شرح لبعض مقاطع دعاء مكارم 

األخالق( إلثرائهم جبرعات من حبر الفضائل األخالقية.
كما تضمنت الدورة دروس أخرى هي )الفقه، فنون السعادة، تنمية بشرية(، فكان درس الفقه شرح 
وتوضيح ألحكام اخلمس الي حيتجن الطالبات لتعلمها ومعرفتها كما مت تعيني السنة اخلمسية لكل 

فتاة واعطاءها دفرتا حلساباتها اخلمسية.
وأحرز درس فنون السعادة مساحة يف نفوس الطالبات حيث تضمن كيف تشغلني وقتك إذ إن مشكلة 
الفراغ هي مشكلة حبد ذاتها وتؤدي باإلنسان اىل املشاكل وعدم الراحة، كما تضمن كيف تتعاملني 
مع البالء والرخاء؟ حيث ان االنسان ينظر اىل مشكلته إنها مشكلة ابدية وال ميكن أن تنتهي، اضافة 

اىل كيف تنظرين اىل احلياة؟،
وتنوع درس التنمية البشرية بعدة مواضيع مهمة لتساعد الطالبات بتنمية أنفسهن منها الثقة بالنفس 
إذ انه من السلوكيات املفقودة يف جمتمعنا احلالي وأكثر مشاكل اإلناث من هذا األمر، الن نسبة ثقتهم 
بأنفسهم قليلة والبد من تعزيزها. كما تعلمن أيضا تقدير الذات والذي يكون طريقا للثقة بالنفس، 
وجيعل الفرد ينتبه للطاقة الكامنة لداخله ويستغلها يف تطوير نفسه كما وتعرفن على النقاط الي 
تكون سببا لضعف تقدير الذات والنقاط الي تزيد من تقدير الذات، وختلل هذه الدروس االختبارات 

والتدريبات الي تساعد الطالبات على التنمية.

والء عطشان 

)حرية التعبري... يف ضوء منهج الالعنف عند اإلمام الشريازي(، عنوان 
النقاشية الشهرية الي عقدها مركز اإلمام الشريازي  طرحته احللقة 
من  املتتتودة، حبضور جمموعة  قاعة مجعية  على  والتتبتتحتتوث،  لتتلتتدراستتات 

الباحثني واألساتذة اجلامعيني.
والذي  املركز،  مدير  معاون  الصايف  النقاشية حممد  للحلقة  قدم  حيث 
اشار إىل إن “حرية التعبري عن الرأي تعد أحد اهم احلقوق االنسانية 
لتسليط  النقاشية  احللقة  هذه  وجتتاءت  العاملية،  الدساتري  تكفلتها  الي 
الضوء على حرية التعبري، وايضا تطبيقا ملنهجية الالعنف حسب رؤية 

املرجع الراحل االمام السيد حممد احلسيين الشريازي.
هذا وقد استضافت احللقة النقاشية التدريسي يف جامعة كربالء – كلية 
العلوم االسالمية الدكتور أجمد الفاضل والذي طرح ورقته النقاشية امام 
خنبة من االساتذة والباحثني حاملًة عنوان احلرية والالعنف عند االمام 
الالعنف اصبحت  ومنهجية  التعبري  “حرية  ان  اىل  الشريازي، موضحا 
اليوم الشغل الشاغل عند العراقيني”، معتربا انها من املسائل العصرية 

الي حتتاج اىل تسليط الضوء عليها.
ان “خمرجي هوليود حاولوا تشويه مسعة االسالم  الفاضل اىل  واشتتار 
وممارسته  عمليا  وتطبيقه  التتداعتتشتتي  االستتتالم  فتتكتترة  بتتطتترح  االصتتيتتل، 
الشريعة  جند  بينما  احملتتمتتدي،  االستتالم  من  واعتبارها  العنف  ملنهجية 
السمحاء يف تطبيقات السرية النبوية الكرمية تتبع منهجية الالعنف يف 
مجيع اجملاالت، واستخدامها للعنف كان دفاعيا وليس اصيال”، مضيفا 

اىل ان االصل يف االسالم هو السلم والالعنف.
التعبري  حرية  بتقسيم  النقاشية  ورقته  الفاضل  الدكتور  ختم  وقد  هذا 
اىل قسمني فاألول عفوي وهو مثل خروج املتظاهرين العراقيني يف هذا 
كازدياد  التحصيلي  هو  والثاني  اخلدمات،  للتظاهر ضد  بعفوية  الوقت 
املطالب اجلماهريية للمتظاهرين، وهذه التقسيمات وفقا لنظرية املرجع 
الراحل الشريازي. بعدها انتقلت احللقة النقاشية اىل طرح املداخالت 
آرائهم وافكارهم حول موضوع حرية  من قبل احلاضرين لالطالع على 

التعبري ومنهجية الالعنف فكانت كما يلي:
اشار الدكتور حازم البارز اىل ان “حرية التعبري هي امتداد طبيعي لدولة 
االمام علي )ع(”، مضيفا اىل ان “تطور االنسانية تسري حتما عن طريق 
التعبري عن  يتحقق حبرية  وهذا  افتتراد اجملتمع  بني  االنساني  التعاطف 
الرأي والسلم االجتماعي، وهو الذي حيقق اهلدف املطلوب من التوازي 
االجتماعي”، مستعلما عن حرية التعبري هل هي بناء جديد آلراء ام هي 

هدم سابق؟.
واوضح حيدر اجلراح مدير مركز االمام الشريازي على ان النظرية تقول 
ان منهجية الالعنف هي منهجية اصيلة يف االسالم، ولكن هل تكون هذه 
املنهجية تطبيقا واقعيا يف جمتمعنا اليوم؟، مستعلما عن احلد الفاصل 
بني العنف والالعنف سواء كان على املستوى املادي او املعنوي؟، مضيفا 
بالقول من له احلق يف وضع القيود يف حرية التعبري وماهو نوع الضرر 

وحدوده؟.

مركز اإلمام الشريازي يناقش 
حرية التعبري ومنهجية الالعنف

حيدر االجودي 
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ملتقى النبأ األسبوعي

واالعتتتالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  عتتقتتدت 
ملتقى النبأ االسبوعي والذي محل عنوان 
“حتتزمتتة االصتتتالحتتتات وفتتتترص التتنتتجتتاح”. 
طرحها  التتتي  البحثية  التتورقتتة  وتتتنتتاولتتت 
متتديتتر املتتؤستتستتة عتتلتتي التتطتتالتتقتتانتتي حزمة 
التتوزراء  التتي أطلقها رئيس  االصتتالحتتات 
العراقي، جاء فيها ان التدابري االصالحية 
املتخذة من قبل حكومة العبادي مبثابة حد 
والفساد”.  احملاصصة  متتع  للبالد  فاصل 
وأضاف ان احلكومة العراقية اليوم تكافح 
خمتتاطتتر االرهتتتتاب واألزمتتتتة االقتتتتتصتتاديتتة. 
واضتتتتتاف ان احلتتتركتتتة االصتتالحتتيتتة رمبتتا 
تتتتتتتتعتتترض هلتتتجتتتمتتتات تتتعتترضتتهتتا لتتلتتختتطتتر 
وطتتور  مهدها  يف  تكون  عندما  خصوصا 
نتتشتتأتتتهتتا. وطتتتتترح التتطتتالتتقتتانتتي ستتتؤالتتتني.  
العراقي  احلكومة  باستطاعة  هل  األول: 
متتواكتتبتتة حتتركتتة اجلتتمتتاهتتري وقتتدرتتتهتتا على 
املستقبلية  التتقتتراءة  الثاني:  االستجابة؟. 
التحديات  حلتتركتتة االحتتتتتجتتاجتتات يف ظتتل 
الدكتور حازم  وقتتدم  البلد؟  بها  الي مير 
كبري،  تأثري  له  الشعيب  “احلتتراك  جوابا: 
وجيب ان ال ينقلب هذا التأثري ضد جهة 
معينة، وتأثريه جاء من دعم املرجعية ومن 
التكاتف اجلماهريي الذي جيب ان يستمر 
وميتد اىل التكاتف بني القوى السياسية”.

امتتا التتكتتاتتتب جتتتواد التتعتتطتتار فتتقتتال “التتقتتوى 
الفاعلة كاملرجعية واجلمهور له تأثري كبري، 

املستهدفة  بالسلطة وهي  املاسكة  والقوى 
أن  وعليها  االصتتتالح  او  التغيري  هتتذا  متتن 
تتتكتتون فتتاعتتلتتة بتتقتتدر االستتتتتجتتابتتة ملطالب 
ان  ممكن  الشعيب  فتتاحلتتراك  اجلماهري، 
االصتتالحتتات،  تنفيذ  يتم  ان  اىل  يستمر 
لتتكتتن يف نتتفتتس التتتوقتتتت متتتن التتتضتتتروري 
احلكومة  امتتتام  الكافية  الفرصة  اعتتطتتاء 
الي  االصالحات  تلك  تنفذ  ان  لتستطيع 
اقرتها بنفسها” من جانبه تساءل االستاذ 
امحد جويد قائال ملاذا اآلن وبهذا الوقت 
بالتحديد خترج التظاهرات الشعبية على 
الفساد  بتتوجتتود  املسبق  العلم  متتن  التترغتتم 
املالي واالداري؟ واشار جويد ان “املرجعية 
هي صاحبة الفضل من خالل حفظ امنه 
بتتإطتتالقتتهتتا لتتلتتفتتتتتوى اجلتتهتتاديتتة ضتتد قتتوى 
التكفري الداعشي”. من جهته قال الباحث 
باسم عبد عون “التظاهرات بدأت بعفوية 
مطلقة مطالبة بتوفري خدمات بسيطة من 
ماء وكهرباء وخدمات اخرى تؤمن احلياة 
امتد  ولكن  التتعتتراقتتي،  للمواطن  الكرمية 
الفساد  سقف املطالب اىل ان وصل اىل 
االداري واملالي وحتى طال القضاء” وذهب 
احلكومة  “ان  اىل  جتتاستتم  التتبتتاحتتث محتتد 
املتظاهرين  مطالب  تنفيذ  يف  استعجلت 
الغضب  متتن  وختتوفتتا  املرجعية  متتن  ختتوفتتا 
تستمر  ان  اخلتتطتتأ  ومتتتتن  اجلتتتمتتتاهتتتريي، 
املتتطتتالتتب اجلتتمتتاهتترييتتة ضتتتد احلتتكتتومتتة” 

التتنتتاشتتط املتتتدنتتتي حمتتمتتد التتتصتتتايف ابتتتدى 
رأيه باملوضوع: بقوله “هناك مطالب عند 
اجملتمع،  طبقات  بتنوع  تنوعت  اجلماهري 
حتتيتتث بتتتتدأت بتتتتتوفتتري ابتتستتط اخلتتدمتتات 
وقتتال  التتقتتضتتاء”  اىل  بها  السقف  وارتتتفتتع 
احلكومية  اجلهات  بعض  “هناك  الصايف 
باالنتساب  املتظاهرين  اىل  التهم  توجه 
اىل جهات معينة”. الكاتب حيدر مرتضى 
ان  علينا  بتتذرة  فكرة االصالحات  ان  قال 
مثارها  كسب  اجتتل  من  ونرعاها  نزرعها 
الصحفي  قتتال  فيما  هلتتا”  عنايتنا  حسب 
التتقتتصتتاب “ان اجلتتمتتاهتتري هي  د.لتتطتتيتتف 
استتتاس املتتطتتالتتب التتتي تتتنتتادي بتتاإلصتتالح 
يكون  ان  ينبغي  االصتتتتالح  هتتتذا  واستتتتاس 
تتتعتتديتتل التتدستتتتتور  تتتغتتيتتري او  التتتتتوجتته اىل 
العراقي. وخرجت اجللسة احلوارية بعدة 
بتتروح  املتظاهرين  عمل  منها:  تتتوصتتيتتات 
الفريق الواحد وعدم التشتت الذي تسبب 
الدينيني  القادة  رفع صور  عدم  تسويفها. 
العراقي  الدستور  .اصتتتالح  والسياسيني 
بكتابة  خمتصة  جلنة  تشكيل  ختتالل  متتن 
املنظومة  إلصالح  التام  التوجه  الدستور. 
التتقتتضتتائتتيتتة. حمتتتاربتتتة متتنتتظتتومتتة التتفتتستتاد. 
السرعة يف تنفيذ القرارات املصادق عليها 
من قبل احلكومة العراقية. واتفق اجلميع 
للحكومة  فتترصتتة  اعتتتطتتتاء  عتتلتتى ضتتتتترورة 

العراقية لتنفيذ حزمة االصالحات.

حزمة االصالحات يف العراق 
وفرص النجاح

كفاح الالعنف بني النظرية والتطبيق
عقد يف مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم امللتقى الفكري االسبوعي بيوم السبت 2015/8/22، حيث تطرق 
موضوع البحث حول مبدأ الالعنف وادار جلسته االستاذ حممد عالء الصايف، طارحا ورقته النقاشية 
الي محلت عنوان )كفاح الالعنف بني النظرية والتطبيق(. وقد اشار الصايف خالل ورقته البحثية اىل 
اسلوب مبدأ الالعنف يف مكافحة االستبداد والظلم والفساد، ولفت اىل ان مفهوم كفاح الالعنف يستخدم 
الكثري من الوسائل النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية ملمارسة الضغوط وحتقيق االصالحات، 
مبينا ذلك باالضرابات ومقاطعة املنتجات وعدم التعاون. واضاف الصايف ان مبدأ كفاح الالعنف مبدأ 

يكفل احلرية والتحرر من العبودية ويكفل حرية التعبري عن الرأي.
وقد طرح الصايف سؤاال على احلاضرين: هل يدعم اسلوب الالعنف مطالب املتظاهرين يف االصالحات 
التعبري  االمثل حلرية  الطريق  الالعنف هي  “ثقافة  ان  اىل  اوضح  الدكتور عالء احلسيين  احلكومية؟ 
عن الرأي، ومن الضروري ان تشيع هذه الثقافة يف اوساط اجملتمع العراقي”. واضاف احلسيين خالل 
مداخلته اىل ان “الشعب هو املالك احلقيقي للسلطة وهو مينح الشرعية ملن ميارس هذه السلطة، وعندما 

يشعر الشعب ان القابضني على السلطة قد احنرفوا، يبدأ الشعب بالتصويب حنو االجتاه الصحيح”.
احلكومة  قتتدرة  مدى  عن  فيه  يستعلم  تساؤل  بطرح  مداخلته  بدأ  فقد  احلسيين،  قحطان  الدكتور  اما 
العراقية على تكييف سياستها مع التظاهرات السلمية الشعبية؟. واشار احلسيين اىل ان “التظاهرات 

اجلماهري  ملطالب  السلطة  على  القابضني  استجابة  عدم  ولكن  الالعنف،  كفاح  مبدأ  على  تعمل  اليوم 
واملتظاهرين ولو بنسبة قليلة ستدفع بهذا الكفاح السلمي اىل استخدام كفاح القوة ومبدأ العنف الذي ال 

يؤمن اال بقوة السالح”.
وكان ملدير مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات االستاذ امحد جويد مداخلته الي اختلف فيها عن 
الرأي السابق بقوله “التظاهرات الشعبية الي تعم الشارع العراقي بدأت خترج عن مسارها الصحيح 
وسلميتها والتجأت اىل اتباع اسلوب العنف، وهذا ما يؤثر سلبا على سري التظاهرات والنتائج املرتتبة 
العنيف  واهلجومي  االنتهاكي  االسلوب  اتباع  بسبب  عقباها  ما الحيمد  امورا  وبالتالي سنحصد  عليها، 

ويؤثر على املتظاهرين”.
وقد ذهب الباحث محد جاسم املسعودي برأيه اىل “ان التغيري السياسي الذي حدث على مر التأريخ 
السياسي للدولة العراقية مل حيدث بدون استخدام العنف”. اما الكاتب والناشط املدني حيدر مرتضى بدأ 
مداخلته بالقول ان “بعض املتظاهرين اليوم خيرجون للتظاهر من اجل االنتقام، عن طريق ابعاد مدراء 
ومسؤولي الدوائر احلكومية بدوافع االنتقام الشخصي او الفئوي، وزج بعض العناصر غري الكفوءة وغري 
املؤهلة لقيادة املناصب احلساسة بالبلد” ويف ختام اجللسة اتفق اجلميع على ضرورة السعي والتخطيط 

والعمل جبدية وجبهود حثيثة لصيانة حرية التعبري عن الرأي.

عقد مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات ملتقاه الفكري لشهر أغسطس/
آب اجلاري حاول التسليط الضوء من خالله على مسودة قانون حرية التعبري 
عن الرأي واالجتماع والتظاهر، وقدم األستاذ امحد جويد متهيدا للموضوع 
قائال “يشهد البلد حالة تظاهر عامة غري مسبوقة كون مجيع التظاهرات 
الي سبقتها كانت بإرادة وحتفيز من قبل جهات سياسية معينة، أما ما مييز 
الناشطني يف جمال حقوق  املدني من قبل  التنظيم  التظاهرات احلالية هو 

االنسان ومنظمات اجملتمع املدني”.
عام  قبل  “العراق  قائال،  حديثه  احلسيين  إبراهيم  عالء  الدكتور  واستهل   
2003 كان حيكمه نظام معني ودستور عمل على تنظيم احلقوق واحلريات، 
ولكن مما يؤخذ عليه كان يعطي بيد ويأخذ بيد أخرى. وذكر االستاذ محد 
جاسم ان االعرتاض على مضمون القانون وليس على شكله متماشيا مع املادة 
خروقات.  أي  حدوث  عدم  لضمان  للمظاهرة  املنظمني  معرفة  توجب  الي 
وقال حيدر اجلراح، ان ما يتعلق باملناسبات الدينية واالعياد الوطنية يف إقليم 
كردستان تكون مسرية اي ال تعرب عن رأي معني وهذا ما ُيشكل على هذه 

الفقرة، أما فيما خيص دور العبادة، قال ليس هلا عالقة بالتظاهر.
 االستاذ جواد العطار قال، إن الغرض األساسي من القانون لتنظيم عملية 
يسعى  أوجه خمتلفة  القانون على  يأتي  فقد  والتظاهر،  التترأي  التعبري عن 
لتنظيم التظاهر من جهة وحتديده للحريات من جهة أخرى. وأشار عدنان 
على  مشددا  القانونية،  بالصياغة  تتعلق  مشكلة  هنالك  ان  اىل  الصاحلي 
الزمن  من  لعقود  تسن  القوانني  هتتذه  لكون  دقيقة  صياغة  تكون  ان  أهمية 
وبالتالي جيب علينا ان جنعلها تطبق على األجيال القادمة ودعا الصاحلي 
حيدر  اإلعالمي  وكان  العام.  النظام  قوانني حتفظ  لوضع  العراقي  الربملان 
السلطات  بيد  يكون  ان  للتظاهر جيب  الرخصة  أكد على منح  مرتضى قد 
املظاهرات  هذه  كانت  إذا  فيما  التمييز  تستطيع  كونها  البلد  يف  القضائية 

متجاوزة على احلريات أم ال.
وقال األستاذ علي الطالقاني ان القوانني الي تسن خاضعة للمزاج الفردي 
بصورة كبرية مقارنا ما مت تشريعه من قوانني يف مجهورية مصر السيما وان 
اغلب القوانني تسن حلاجة او ملرحلة معينة، معتقدا ان الربملان ال يستطيع 

إقرار القانون مامل يكن هناك دور ملنظمات اجملتمع املدني.
وخرج اجملتمعون مبجوعة من التوصيات نوجزها بالنقاط التالية:

1 - إعادة دراسة مسودة القانون ويشرك فيها منظمات مؤسسات اجملتمع 
 -2 املدني.  منظمات اجملتمع  الربملانية وجلنة  االنسان  املدني وجلنة حقوق 

إعطاء دور اكرب ملنظمات اجملتمع املدني.
يف  واملكانية  الزمانية  األبعاد  مسألة  اىل  االلتفات  القانون  على  -جيتتب   3
تطبيقاته. 4- ضرورة قيام املراكز املختصة بتوجيه كتب رمسية اىل الربملان 

عن طريق جلنة منظمات اجملتمع املدني.

مسودة قانون حرية 
التعبري عن الرأي 

واالجتماع والتظاهر
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تحقيقات

أجتتترت )شتتبتتكتتة التتنتتبتتأ املتتعتتلتتومتتاتتتيتتة( عتتدد 
متتتن التتتلتتتقتتتاءات متتتع نتتاشتتطتتني واعتتالمتتيتتني 
حتتتول تتتداعتتيتتات وفتتترص جنتتتاح احلكومة 
وكانت  املطلوبة.  االصتتالحتتات  حتقيق  يف 
العبادي  أعلنها  التتي  االصتتالحتتات  خطة 
أعتتداد  وفتتوريتتا يف  تقليصا شامال  مشلت 
احلتتتمتتتايتتتات لتتكتتل املتتتستتتؤولتتتني يف التتتدولتتتة 
بتتضتتمتتنتتهتتم رؤستتتتتتاء التتترئتتتاستتتات التتثتتالث 
والتتتتتتوزراء والتتتنتتتواب والتتتدرجتتتات اخلتتاصتتة 
وأعضاء  واحملافظني  العامني  واملديرين 
جمتتالتتس احملتتتافتتتظتتتات ومتتتتن بتتدرجتتاتتتهتتم، 
وحتويل الفائض املالي الناتج عن ذلك إىل 
منتدى  رئيسة  والداخلية.  الدفاع  وزارتتتي 
نرباس  االعالمية  العراقيات  االعالميات 
تلك  تنفيذ  آلية  فقد شككت يف  املعموري 
االصالحات متسائلة “هل ان االيام املقبلة 
العبادي يف  متتدى جدية  كفيلة يف حتديد 
تنفيذ حزمته االصالحية أم ستبقى جمرد 
متتهتتدئتتات تتتعتتطتتى كتتتتتصتترحيتتات إعتتالمتتيتتة 
التتواقتتع،  ارض  عتتلتتى  حقيقة  هلتتا  جنتتد  ال 
وأضافت املعموري “نأمل خريا يف احلزمة 
كتتانتتت تلك احلتتزمتتة قد  االصتتالحتتيتتة وان 
جتاهلت قضية املراة، ومل تطرق هلا والي 
بات اليوم تشكل أبعاد اممية ودولية، ألن 

العراق مصادق على معاهدة سيداو.
وأشارت املعموري “لديننا مالحظات حول 
تنفيذ اإلصتتتالحتتتات وختتصتتوصتتا مع  آلتتيتتة 

عدم وجود دراستتات ورؤيتتة للجانب املالي 
واإلداري هلذا االصالح، ال سيما أن حزمة 
الدولة  وخزينة  ملوارد  اإلصالحات حتتاج 

الي تعاني من اإلفالس.
رئيس املرصد العراقي للحريات الصحفية 
هتتتتتادي جتتلتتو متتترعتتتي اشتتتتتار بتتتتتدوره “اىل 
وتقويته  للعبادي  الشعيب  التتدعتتم  أهمية 
والذين  لإلصالح  الرافضني  مواجهة  يف 
بعد جتاوز مرحلة  سيصرحون مبواقفهم 
التتصتتدمتتة. فيما بتتني التتكتتاتتتب واإلعتتالمتتي 
كريم السيد “ان ورقة االصالح احلكومي 
من  املتتؤيتتد  الشعيب  للضغط  نتيجة  كانت 
التظاهرات  خلفية  على  الدينية  املرجعية 
األختتتترية يف متتتدن اجلتتنتتوب وبتتغتتداد على 
وسوء  واحملاصصة  الفساد  تفشي  خلفية 
للضرورة  انبثقت  فإنها  وبالتالي  االدارة 
املسار وهو ما أجرب  التصحيحية وتعديل 
ورقة  مع  على متريرها  العراقي  الربملان 
االصالحات النيابية. واضاف السيد “حتى 
االن مل تنفذ تلك الورقة ورمبا ستصطدم 
بالنهاية  لكنها  بالدستور  فقراتها  بعض 
باكورة خري للجماهري الي ملست استجابة 
واضحة ملطالبها من قبل العبادي وتفويضا 

له وهذا افضل ما حتقق اىل االن.
اوليتني  حزمتني  طتترح  قد  العبادي  وكتتان 
اإلصالح  برامج  تنفيذ  ملواصلة  بها  تعهد 
منصًبا يف  الغاء 11  التتبتتالد، حيث مت  يف 

احلكومة منها تقليص عدد أعضاء جملس 
إضتتافتتة إىل  عتتضتتًوا،  ليكون 22  التتتتوزراء 
رئتتيتتس جملس التتتتوزراء بتتدل 33 عتتضتتًوا، 
وإلتتتغتتتاء املتتنتتاصتتب التتثتتالثتتة لتتنتتواب رئيس 
ودمتتج  وزارات،  وأربتتتتع  التتتتتتوزراء،  جمتتلتتس 
مثاني وزارات بعضها ببعض، جلعلها أربًعا 

فقط.
احلتتتتزم األختتتتترى التتتي متتتن املتتتفتتترتض أن 
أجل  من  التتوزراء  العبادي جمللس  يقدمها 
إىل  التتدعتتوة  تتضمن  عليها،  التتتتتصتتويتتت 
ودمتتج  اهلتتيتتئتتات  ترشيق  بعملية  املتتبتتاشتترة 
على  للقضاء  للدمج  القابلة  املتتديتتريتتات 
التتترتهتتتل، ودعتتتتوة رئتتيتتس جمتتلتتس التتتتوزراء 
إدارة  إىل إقالة كل من يثبت تقصريه يف 
وحتقيق مصاحل الشعب، وتنص أيضًا على 
إقالة أعضاء جملس النواب ممن جتاوزت 
غياباتهم من دون عذر مشروع، أكثر من 
الفصل  من جمموع  اجمللس  جلسات  ثلث 
التشريعي الواحد، والنظر يف أداء رؤساء 
أفتتراد  أعتتتداد  وتقليص  النيابية،  اللجان 
 15 ختتالل  النصف  إىل  املسئولني  محاية 
املقصرين يف  عن حماسبة  فضاًل  يتتوًمتتا، 
التتعتتراقتتيتتني ممتتن تسببوا يف  التتدفتتاع عتتن 
مجتتاعتتات  إىل  والتتتستتتالح  األرض  تسليم 
ملشكلة  عملية  حتتلتتول  وإجيتتتتاد  إرهتتابتتيتتة، 
التتنتتازحتتني مبتتا حيتتفتتظ هلتتم حتتيتتاة كتترميتتة، 

حسب نص احلزمة النيابية.

املظاهرات تتجه للتصعيد.. 
والعبادي مطالب بالتخلي 

عن حزبيته من أجل محاسبة 
املفسدين

مع بداية العام الدراسي.. ما هي أسباب وعوامل فشل التلميذ؟
التحصيل  واالرتقاء يف  التقدم  واإلصتترار حنو  والعزمية  بروح اجلد  املدرسي  التتدوام  التالميذ  يستقبل 
الدراسي، ولكي يستمر التلميذ يف مستوى جيد، فالبد من حتفيز روح اجلد واالجتهاد والعلم يف ذهنه، 
وزرع روح اخلري والتعاون يف نفسه، كي يستطيع االنطالق واالرتفاع إىل مستوى املطلوب من الدراسة، 
وليصل حنو الطموح واملعرفة. وحينما طرحت )شبكة النبأ املعلوماتية( على التالميذ هذا السؤال، ما هو 
مستوى استعدادكم هلذه السنة الدراسية؟ وكيف تتغلبون على الفشل الدراسي؟ جاءت اإلجابات كالتالي:

بالفرح  الدراسية  السنة  هذه  نستقبل  عتتادًة،  مثلما حيصل  إعتتداديتتة(  طالب  )عمار حسني/  التلميذ   -
وحتضري القرطاسية وشراء الزي املدرسي وكل ما حنتاجه للدراسة، أما سؤالكم كيف نتغلب على الفشل؟ 
فإننا نتغلب عليه إذا كان لدينا قوة واصرار وعزم على التفوق والنجاح رغم الصعوبات الي نواجهها، 

وعلى الرغم من ظروف العراق نستمر وجنتهد حتى نفيد هذا الوطن ونبنيه.
- يف حني أجابت التلميذة )عال إياد يف الصف السادس االبتدائي(، أنا أستقبل املدرسة باإلبتسامة واألمل 
وأتغلب على كل الصعوبات الي تقف حاجزا يف طريقي، فيوجد عندي هدف من هذه الدراسة، وامتنى 
أن اكون حمامية أدافع عن حقوق االطفال احملرومني من التعليم. - وشاركنا يف اإلجابة عن سؤالنا املعلم 
األعزاء،  بتالميذنا  وأهال وسهال  اجلديد،  الدراسي  بالعام  نرحب  قائال: خنن  رعد(  )األستاذ  الفاضل 

حقيقة إن عوامل التغلب على الفشل الدراسي كثرية أهمها وأوهلا: األهل ودعمهم للتلميذ ومشاركته بكل 
ما يهم مستقبله الدراسي، ومتابعة املدرسة باستمرار وسؤاهلم عن أحوال ابنهم وماذا يعاني وما هو مستواه 
الدراسي؟، فتصبح العائلة متكاملة يف دورها، فتساعد على زرع الثقة بني التلميذ واالهل واملدرسة. وثانيا 
دعم املعلم للطالب، فإن أكثر الوقت يقضيه التلميذ مع املعلم، فهو املربي ومبنزله األب، إذ على املعلم أن 
حيسن من اسلوبه وطريقه طرحه للمادة الدراسية، وحياول أن يقدم للتلميذ املادة بسهولة، ويعمل على 
إيصاهلا بصورة بسيطة حبيث يفهمها الطلبة، ومراعاة التلميذ يف مجيع االمور النفسية والعلمية والفكرية 
واالجتماعية، ومساعدته يف حل مشكالته وتوجيهه توجيهًا رشيداً  وتنمية شخصيته، وزرع الثقة يف نفس 

التلميذ وتشجيعه لتعدي مراحل الفشل، فاملعلم هو حجر االساس يف العملية الدراسية.
وقد طرحنا السؤال نفسه على احد اآلباء )صالح حسن( فأجاب مشكورًا:

- علينا كآباء ومربني مسؤولية فعالة يف حتقيق جناح التلميذ او فشله؟ فنجاحه يتحقق من خالل دعمه 
والوقوف اىل جانبه ومراجعة املدرسة وفهم ما يعانيه التلميذ من الضغوطات والصعوبات الي تواجه 
تفوقه وجناحه. وال جيوز أن نستهني بقدراته، بل علينا أن دعم مواهبه وهواياته الي تفيده يف حتقيق 

مستقبله، فيجعله ذلك يف املقدمة دائما. 

بالسلسلة  اشبه  الناس  جتعل  كثرية،  مشرتكة  قواسم  والتتيتتوم  االمتتس  بني 
العيش،  وستتائتتل  وتباينت  التتزمتتان  اختلف  لتتو  حتى  بعضها،  متتع  املتترتابتتطتتة 
الناس على  كانت  ولكن  آيباد،  وال  بوك  وال فيس  موبايل  يوجد  باألمس ال 
تواصل مستمر، أما عندما يأتي العيد فإن التزاور بني العائالت واألقارب 
تتحرك يف  الناس  أرقتتام مذهلة، فرتى  ليصل اىل  يتضاعف  واالصدقاء، 
تكف عن احلركة  وال  تكّل،  وال  تتعب  ال  تهدأ،  ال  النمل،  مثل خاليا  العيد 

والزيارات املتبادلة.
مرقد  الكبري جماور  احلسني  متنزه  يف  املعلوماتية(،  النبأ  )شبكة  جتولت 
)سيد جودة(، وحاولنا املقارنة بني مظاهر العيد يف األمس واليوم، الحظنا 
ونظيفة  املتنزه مجيلة  شتتورع  كانت  ايضا،  السن  كبار  ومن  وشبابا  أطفاال 
فردية  كثرية  العاب  وهناك  االختتضتتر،  بالثيل  متتزروعتتة  ومساحاته  ايضا، 
األمس  عيد  بني  الفارق  عن  متباينة  اعمار  ومن  بعضهم  سألنا  ومجاعية، 

وعيد اليوم.
“التتفتترق كبري  قتتال:  ابتتو جعفر )56 سنة( من أهالي حي اإلستتكتتان  احلتتاج 
اليوم”، واضاف احلاج  والشباب  بني عيدنا وعيدكم، وهو يقصد االطفال 
واألماكن  الناس  طبيعة  على  غلبت  واملظاهر  تعقيدا،  اكثر  العيد  “اصبح 
ايضا، باألمس كنا حنس أن العيد خمتلف عن االيام االخرى، نستعد له قبل 
ايام، نشرتي )دشداشة( جديدة، وأم البيت تصنه بيدها )الكليجة(، وافراد 
العائلة يغسلون اجسادهم مجيعا، ويف الصباح نبدأ بالصالة ونعايد بعضنا 
بالفرح واألمنيات السعيدة، ثم خنرج فنشاهد يوما خمتلفا بالفعل، اناس 
كلها مستبشرة، وحركة كثيفة يف الشوارع، اليوم نشعر العيد خمتلف حتى 
باأللعاب، هناك تعقيد، كذلك ال يوجد فرح مثل االمس، بعضهم يأتي اىل 
املتنزه حامال احزانه معه، حنن كنا نعيش البساطة بالسلوك والعفوية، اليوم 
الناس مهمومة حتى بالعيد!”. زهراء شابة جتاوزت العشرين، قالت اشعر 
بفارق ال حدود له، كل شيء تغرّي، املتنزه اصبح اوسع واكرب وفيه العب كثرية 
وكبرية وصغرية، لكنها ال تدخل الفرح على النفس، الناس كذلك تغريت، 

باختصار عيد األمس افضل من عيد اليوم بكثري.
االستاذ عبد التترزاق عبد احلسني مدرس لغة عربية قديم، )65( وجدناه 
أن  بعد  وسألناه  عليه  سلمنا  املتنزه،  يف  خشب  مقعد  على  وحيدا  جيلس 
باب تغيري  عايدناه، عن سبب جميئه اىل هنا؟، فقال: جئت اىل هنا من 
الروتني اليومي، وعندي رغبة أن اعرف كيف يعيش الناس العيد. فقلنا له: 
وماذا اكتشفت؟. قال: السلوك يتعلق بسن االنسان، فالطفل يتصرف بعفوية 
اكرب وتقل لديه اهلموم واملسؤوليات الي تكرب مع سن االنسان، ولكن بشكل 
عام ارى الناس حتاول ان تعيش العيد بعمق رمبا لكونها ترغب بالتغيري، 
العيد يف  ان  يبدو  ولكن  افضل،  ان جنعله  زمنا صعبا، حناول  نعيش  حنن 

الزمن القديم افضل بكثري من عيد الزمن اآلن. 

عيد األضحى املبارك.. 
بني بساطة املاضي 

وتعقيد الحاضر
ندى علي 
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بني “الدوحة والرياض”.. مؤتمرات 
الجوار االقليمي تضع العراق قاب 

قوسني من االنقسام!
عقدت العاصمة القطرية الدوحة مؤمترها 
املتتثتتري لتتلتتجتتدل التتستتيتتاستتي، حتتتتت عتتنتتوان 
التتعتتراقتتيتتة( ليشكل  التتوطتتنتتيتتة  )املتتصتتاحلتتة 
هتتذا التتعتتنتتوان حلقة ختتالف واستتعتتة داختتل 
عدته  التتي  العراقية  السياسية  االوستتتاط 
تدخال بالشؤون الداخلية ومساسًا مباشرا 
بتتتاالمتتتن التتقتتومتتي لتتلتتبتتلتتد، وختتترقتتتًا لتتوحتتدة 
بعض  لدعوته  اضافة  واستقراره”،  العراق 
الشخصيات املطلوبة للقضاء بتهم االرهاب 
اعتتالم  واملتتالتتي ورجتتتتال  االداري  والتتفتتستتاد 

وشخصيات اعالمية مشبوهة.
املتتتؤمتتتتر فتتشتتل حبتتستتب املتتعتتنتتيتتني بتتالتتشتتان 
السياسي العراقي، اذ شهد يف اول جلسات 
انتتعتتقتتاده متتتشتتتادات كتتالمتتيتتة تتتتطتتتورت اىل 
التشابك بااليداي، أضافة لرفض احلكومة 
العراقية املشاركة فيه كونه مل يشمل كافة 
السياسية  العملية  يف  املشاركة  االطتتيتتاف 
وبتتتدايتتتة لتتلتتتتتقتتستتيتتم التتطتتائتتفتتي واملتتنتتاطتتقتتي 
للعراق. وعلى غرار مؤمتر الدوحة جتتهد 
العام  نهاية  مماثال  مؤمتر  لعقد  التتريتتاض 
ذاتها يف قضية  االهتتداف  احلالي وجيسد 
االنبار إضافة اىل تشكيل قوات  حمافظة 
يكون  العراقية  القوات  عن  منفصلة  شبه 
يتم  اذ  احملافظة،  عشائر  متتن  عناصرها 
بالرياض  املرتقب  اللقاء  هلتتذا  التحضري 
يف العاصمة االردنية وينشط يف ذلك احد 
القناصل املعتمدين هناك”. فالسؤال الذي 

اجلوار  مؤمترات  تعد  هل  نفسه!!،  يطرح 
التتعتتراقتتي ختتطتتوة جتتتتاه متتصتتاحلتتة وطنية 
حقيقة ام بداية للتقسيم الطائفي؟. رئيس 
هشام  النيابية  الوطنية  املتتصتتاحلتتة  جلنة 
السهيل “رفض أنعقاد مثل هذه املؤمترات 
عادها  العراقية  احلكومة  موافقة  ختتارج 
جتاوز وتدخال غري مقبول بالشأن الداخلي 
التتتعتتتراقتتتي ختتتاصتتتة مبتتشتتاركتتة شتتختتصتتيتتات 
والفساد،  االرهتتتاب  بتهم  للقضاء  مطلوبة 
وايتتتضتتتا حمتتتضتتتورة ضتتمتتن التتدستتتتتور وهتتي 
كونهم  الميكن  وهتتذا  البعث  حبتتزب  ممثلة 
باالسم  وليس  احلزبية  بأمسهم  حتتضتتروا 
الوطين للعراق كافة .مبينًا لتت”لشبكة النبأ” 
بالقول : ما حصل يف الدوحة ليس مبؤمتر 
وامنتتتتا غتتترف متتظتتلتتمتتة مت فتتيتتهتتا االتتتصتتال 
استتاستتًا  واملتتطتتلتتوبتتة  املتتدعتتوة  بالشخصيات 
فشله يف  بعد  ووسطاء  ختتالل  من  للقضاء 
اليوم االول النعقاده، اذ ان هذه املؤمترات 
تندرج ضمن قائمة املؤمترات الفاشلة لعدم 
حتقيق مبدا الشرعية والتنسيق يف أدارته”. 
وأنتقد السهيل مشاركة شخصيات سياسية 
اجلارية يف  السياسية  العملية  مشاركة يف 
التتتعتتتراق، فتتاملتتؤمتتتر بتتأجتتنتتدتتته اخلتتفتتيتتة كتتان 
يدعم طائفة على حساب طائفة اخرى. من 
الوطين  التحالف  النائب عن  أوضح  جهته 
مبا  ملزم  غري  العراق  “ان  الطريف  حبيب 
خيتترج عن تلك املتتؤمتتترات. وقتتال الطريف 

لتت”شبكة النبأ املعلوماتية” “اي مؤمتر يعقد 
احلكومة  تكون  وال  العراقية  االدارة  خارج 
كاملة  العراقي  الشعب  واطياف  العراقية 

ممثلة فيه ال يعنينا بشي.
والدفاع  يف حني اوضح عضو جلنة االمن 
النبأ  لتتت”شبكة  التتربتتيتتعتتي  متتوفتتق  التتنتتيتتابتتيتتة 
العراق  يف  السنة  مشكلة  “ان  املعلوماتية 
يأتي حلها من بغداد وعلى قادة السنة أن 
يبحثوا عن حل ملشاكلهم يف بغداد وليس يف 

عواصم الدول العربية واالجنبية”.
ال فتًا “اىل أن املؤمترات االقليمية للجوار 
عنوانها  منها  اخلليجي  وحتديًدا  العراقي 
العام مؤمترات مصاحلة لكنها يف أجندتها 

املخفية مؤمترات خمابراتية امنية”.
التحضريات  اجلتتاري  املؤمتر  خيص  فيما 
السعودية  العاصمة  يف  بأنعقاده  اخلاصة 
الرياض فقد كشفت معلومات استخبارتية 
وامتتتنتتتيتتتة اعتتتلتتتن وزيتتتتتر ختتتارجتتتيتتتة التتتربملتتتان 
املنظمة  عتتتتام  وامتتتتني  التتتدولتتتي  االمتتتريكتتتي 
هيثم  السفري  واملعلومات  لأمن  االوروبية 
عاصمة  يف  سُيعقد  لقاء  عن  سعيد”  “ابتتو 
التتستتعتتوديتتة التتتريتتتاض ممتتاثتتل لتتلتتذي عقد 
بتتالتتعتتاصتتمتتة التتقتتطتتريتتة التتتدوحتتتة حبتتضتتور 
قضية  حبث  اجتتل  من  عراقية  شخصيات 
االنبار إضافة اىل تشكيل قوات  حمافظة 
يكون  العراقية  القوات  عن  منفصلة  شبه 

عناصرها من عشائر احملافظة.

السرطان “آفة العصر” يشكل حضورا متصاعدا يف العراق؟
العامل وحيل بالؤه عليهم، خملفا جمتمعات منهارة اقتصاديا ومعنويا،  الداء اخلبيث  يغزو  يف حني 
وحيث إن هذه البلوى مشلت دول العامل الواحدة تلو األخرى، فبالطبع كان للعراق النصيب األوفر 
منها، فهو إن مل ينل شيئا من تطورهم ورقي خدماتهم يكون السباق بنيل شرف محل أمراضهم ونقلها 

إىل ما تبقى من أبناء شعبه الذين مل يصبهم املوت األمحر بعد.
ومازال السؤال املهم هو ما سبب زيادة انتشار هذا املرض وما العوامل املساعدة يف انتشاره؟

إن للبيئة دور مهم وأساسي يف نقل األمراض السرطانية وكما هو معروف فان العراق تعرض للكثري 
أكدت  بيئته، حيث  تلوث  إىل  مباشرة  مباشرة وغري  بطريقة  أدت  الي  واحلتتروب  االنتكاسات  من 
تقارير عاملية أجريت باالشرتاك مع منظمة الصحة العاملية إن البيئة يف العراق ملوثة بدرجة كبرية 
مما أدى إىل ظهور العديد من أمراض السرطان. وللمزيد من املعلومات حول أسباب انتشار السرطان 
التقت )شبكة النبأ املعلوماتية( مع الدكتور )علي مجيل حسن( أخصائي جلدية يف مستشفى الطب 

العدلي وقد وضح عدة أمور من خالل إجابته عن األسئلة التالية ابرزها:
س- إذا أردنا تغيري الواقع من أين نبدأ؟. -إذا أردنا ذلك بالفعل نبدأ من األطفال؛ من املدارس؛ وعمل 
نظام متكامل للبلد يعتمد على الكفاءات؛ ووضع الشخص املناسب يف املكان املناسب؛ واالبتعاد عن 

وضع مزوري الشهادات يف املناصب العليا؛ فما يشهده الواقع اليوم كلنا مشاركون فيه فالرسول “ص” 
قال من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده.....؛ فالرسول مل يستثِن احدا فيما قال... إذًا فهذه األسباب 
البيئة بطريقة أو بأخرى وانتشار اإلهمال أدى إىل استفحال هذا املرض  جمتمعة أدت إىل تلوث 
بصورة خرجت عن السيطرة ..وعند معرفة األسباب وتوخي احلذر نستطيع تقليل انتشاره أو احلفاظ 
على أنفسنا قدر اإلمكان من اإلصابة، ولتقليل التعرض للعوامل املسببة له نتبع اآلتي: اخذ احلذر من 
أشعة السونار والx-ray ولبس الثياب الواقية وأخذها بفرتات منتظمة وبعيده نوعا ما لتجنب التأثري 
الرتاكمي هلذه اإلشعاعات يف خاليا اجلسم، مراجعة الطبيب فورا عند مالحظة ورم غري طبيعي 
باجلسم أو الشعور حبالة غري طبيعيه وتشجيع الفحص املبكر وتنفيذ اإلجراءات الي تتخذها دوائر 
الصحة، جتنب الزراعة يف املناطق امللوثة أو تناول الطعام املزروع فيها، أو السكن قريبا من املفاعالت 
النووية و املعامل الي تستعمل املواد السامة واملشعة،  جتنب اللعب قرب معسكرات اجليش وأماكن 
التفجريات أو األسلحة القدمية وخملفات احلروب وغريها، نشر الوعي بني الناس لتجنيبهم املواد 
لأطفال  اخللقية  التشوهات  أو  العقم  أو  السرطانية  باألمراض  لإلصابة  تعرضهم  والي  اخلطرة 

حديثي الوالدة.

بعد سنوات مضنية من الدراسة يستعد الطالب لفرحة التخرج، وبعد اكمال 
املشوار الدراسي الطويل والشاق، يتمنى أن حيقق بذلك طموحه وامنياته 
املتخرج،  الطالب  يفكر فيه  أكثر ما  إن  واهدافه، خلدمة بالده واجملتمع، 
هو احلصول على فرصة تعيني، ورمبا يكون هذا بالتحديد، هو باب احللم 
)الواقعي( الذي ميكن من خالله حتقيق باقي اآلمتتال واالهتتداف، ولكن ال 
حيدث شيء من هذه اآلمال، حيث يتفاجأ الطالب بعد التخرج، بأن آماله 
قد تبددت بسبب عدم احلصول على تعيني، حتى لو كان اختصاصه جيدا، 
أو معدله عاليا. حاولت )شبكة النبأ املعلوماتية(، أن تستطلع آراء عدد من 
املعنيني بهذه املشكلة، من خرجيني وغريهم، فطرحت عليهم السؤال التالي: 
هي  وما  تعيني،  فرصة  على  احلصول  كخريج خبصوص  معاناتك  هي  ما 
احللول الي تقرتحها كي يستفيد منها أصحاب القرار ملعاجلة هذه املعضلة 
الي تكاد تكون مستعصية؟. وقد بدأ حوارنا مع اخلريج )عقيل رزاق من 

كلية االدارة واالقتصاد/ قسم العلوم املالية واملصرفية(، فأجابنا قائال:
املالية  العلوم  قسم  من  زمالئي  باقي  معاناة  نفس  هي  تقريبا  معاناتي  ان 
واملصرفية، ألن اختصاصنا بات غري مرغوب فيه وال ُيطَلب من قبل الدوائر 
فرصنا يف  من  كبري  وبشكل  يقلل  االختصاصات، مما  كباقي  واملؤسسات 
معاناتنا  استمرار  يعين  وهذا  ايضا!،  بعيد  او  تعيني سريع  على  احلصول 
طويال، وهو ما ينعكس على اوضعنا احلياتية والنفسية ايضا، وينعكس على 
طموحنا يف تأسيس وبناء عائلة جيدة، فضال عن أننا ال نستطيع أن نقدم 

خدماتنا العلمية اىل الدولة واجملتمع.
جامعة  من  التميمي  )هاجر  قالت  فقد  الظاهرة  هتتذه  معاجلة  حتتول  أمتتا 
واالقتصادية  االستثمارية  املشاريع  توسيع  هو  برأيي  احلتتل  ان  كتتربتتالء(: 
والتنموية، وخاصة يف القطاع اخلاص، حيث تتيح مثل هذه املشاريع فرصا 
بتعيني  يتعلق  فيما  التتدولتتة  كاهل  عتتن  احلمل  وختفف  للخرجيني  واستتعتتة 
اخلرجيني اجلدد، كذل نتمنى العمل بقانون التقاعد بصيغة جديدة، حتيل 

املوظفني القدماء اىل التقاعد إلتاحة الفرصة للخرجيني اجلدد.
احتتدى  يف  اكتتادميتتي  وهتتو  اللطيف  عبد  عماد  الدكتور  اجابنا  ناحيته  متتن 
اجلامعات االهلية، حول هذه املعضلة الي يعاني مها املتخرجون اجلدد، 
وما هي افاق احللول املتاحة، وهل هناك دور حقيقي للقطاع اخلاص يف 
هذا اجملال، فقال: وهكذا تكمن الكثري من احللول يف التخطيط أوال، ومن 
ثم الشروع بتوسيع مساهمة رأس املال اخلاص يف بناء املشاريع االقتصادية 
املتنوعة، وذلك من خالل منح القطاع اخلاص خطوات واجراءات تشجيعية، 
جتعلهم يقبلون على املشاركة يف االستثمار بأموال كبرية من دون تردد أو 
خوف من اخلسائر احملتملة، هذه اجلوانب ميكن أن تسهم يف التخفيف من 

معاناة اخلرجيني.

الخرّيجون الجدد.. هل 
بات التعيني يف العراق 

مجرد أضغاث احالم؟

تحقيقات

بغداد - سوزان الشمري 

علي الزبيدي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

22
www.annabaa.org1436 العدد الخامس عشر - تشرين األول 2015 - ذي الحجة 

إعالم وصحافة

ال يزال العراق حيتل مراكز متقدمة عامليًا 
قتتتتتل واستتتتتهتتداف الصحافيني  متتن حتتيتتث 
التتعتتام 2003  ختتالل التتفتترتة التتي أعقبت 
العام اجلتتاري، وحبسب إحصائيات  حتى 
املعنية  التتدولتتيتتة  املنظمات  متتن  جمموعة 
فان  والصحفيني  الصحافة  عن  بالدفاع 
نصف الصحفيني الذين قتلوا يف العامل، 
يأتي  التتعتتربتتي،  التتعتتامل  يف  حتفهم  لتتقتتوا 

العراق وسوريا يف مقدمتهم.
املؤشرات الي يتضمنها التقرير السنوي 
العراق،  يف  الصحفية  احلتتريتتات  ملرصد 
تدلل على زيادة مضطردة يف االستهداف 
بلغ  اذ  للصحافيني،  واملتتبتتاشتتر  التتنتتوعتتي 
املرصد  وثقها  التتي  االنتتتتتهتتاكتتات  جممل 
بت  انتتتتتهتتاكتتًا، وصنفت   328 بتت  التتعتتام  هلتتذا 
حالة   162 واعتقال  احتجاز،  حالة   103
بالضرب  أعتداء  حالة   63 وتضييق  منع 
إغتتالق  حتتتاالت  و4  مسلحة  هتتجتتمتتات  و4 
ومصادرة يف حني سجل هذا العام مقتل 
هجرة  عن  ناهيك  عراقيًا،  صحفيًا   20
االمتتتان،  عتتن  للصحفيني حبتتثتتا  متتتتتزايتتدة 
ناهيك عن النسب املتصاعدة الستهداف 
الصحفيني من قبل تنظيم داعش اإلرهابي 
يف املوصل أستشهد منذ حزيران من عام 
األربتتعتتني صحفي،  عتتن  يتتزيتتد  متتا   2014
حبتتستتب إحتتتتصتتتتاءات املتتترصتتتد التتعتتراقتتي 
ونقابة الصحفيني، جلهم مت إعدامه رميا 

وبالطبع  خمتلفة  مناطق  يف  بالرصاص 
اكتترب من  العدد ميكن ان يكون  فتتان هتتذا 
ذلك يف حال مت التأكد من هوية صحفيني 
املراقبني  وهي حبسب  مفقودين،  اخرين 
نسبة مرعبة تكشف خطورة مهنة املتاعب 
عليها  نطلق  ان  ميتتكتتن  التتتي  التتعتتراق  يف 

“مهنة املوت” وليس املتاعب فقط.
عن  التتدفتتاع  وصتتفتتت مجعية  جانبها  متتن 
بتتأنتته   2014 التتتعتتتام  التتصتتحتتافتتة،  حتتتريتتتة 
العراقيني،  الصحفيني  على  “األقتتستتى” 
وإصتتابتتة 38 صحفيا  استتتتتشتتهتتاد  متتؤكتتدة 
واختتتتتطتتاف مثتتانتتيتتة آختتريتتن ختتتالل التتعتتام 
البيئة  أن  اىل  لتتفتتتتتت  فتتيتتمتتا  املتتتنتتتصتتترم، 
التشريعية تبقى هي “اخلطر األكرب” على 

حرية الصحافة يف العراق.
 150 متتن  أكتتثتتر  “اجلتتمتتعتتيتتة  سجلت  فيما 
حالة انتهاك حبق صحفيني، تراوحت بني 
واملنع  والتتضتترب،  واالحتجاز،  االعتقال، 
من التغطية أو عرقلتها والتهديد بالقتل”، 
اضافة اىل “أكثر من 220 دعوى قضائية 
رفتتتعتتتت ضتتتد التتصتتحتتفتتيتتني واملتتتؤستتتستتتات 
 ، واإلعتتالم  النشر  اإلعالمية يف حمكمة 
استندت معظمها إىل مواد جرائم النشر 
العقوبات  قتتانتتون  يف  والتشهري  والتتقتتذف 
العراقي رقم )111( لسنة 1969، وقوانني 
أخرى موروثة من احلقبة السابقة، والي 
يسمى حبقوق  ما  قانون  بها  العمل  أعتتاد 

آب  الربملان يف  التتذي شرعه  الصحفيني 
عام 2011”.

تتتتفتتتاقتتتم ظتتتتاهتتتترة استتتتتتتتتهتتتتداف وتتتتهتتتديتتتد 
الصحفيني حبسب ما يوضحها مصطفى 
نتتاصتتر رئتتيتتس مجعية التتدفتتاع عتتن حرية 
املعلوماتية”  التتنتتبتتأ  شبكة  لتتتتتت”  التتصتتحتتافتتة 
تعود لسببني اوهلما وجود جهات سياسية 
حمتتتتتتددة تتتتعتتترتض عتتتلتتتى استتتتلتتتتوب بتتعتتض 
بطرح  يتعلق  فيما  خصوصا  الفضائيات 
ويضيف  تدينها،  ومستمسكات  وثتتائتتف 
نتتاصتتر لتتتتتت”التتنتتبتتأ” ان استتتتتهتتداف االرهتتتاب 
يعد  الصحفيني  خالل  من  تعقبه  ملصادر 
ستتبتتب اختتتر جلتتمتتلتتة االستتتتتهتتدافتتات التتي 
يتعرض هلا العاملون يف اجملال االعالمي .

لذا يعد العراق واحدًا من أخطر البلدان 
يف ممارسة العمل الصحفي على مستوى 
على  يتتزيتتد  متتا  مقتل  التتعتتامل، حيث شهد 
360 صحفيًا وإعالميًا منذ سقوط النظام 
الصحفي  ويتتقتتول   .2003 ستتنتتة  التتستتابتتق 
لتت”  نتتوار ختتالل حديثه  واالعتتالمتتي حممد 
“استتتتتهتتداف  ان  املعلوماتية”  النبأ  شبكة 
التتصتتحتتفتتيتتني ختتتالل التتستتنتتتتتني االختتريتتتني 
احلكومية  اجلهات  تسرتعي  بات ظاهرة 
اجلهات  وكتتشتتف  ملبساتها  على  للوقف 
الي تقف خلفها ،خصوصا بعد اتساعها 
او  الصحفي  بأستهداف  داعميها  وفتوى 

عائلته والتهديد بانهاء حياته.

العراق البيئة االخطر 
إعالميًا يف العالم

بي بي سي.. بني ازمة التمويل والطموح ألكرب قوة ثقافية
تعد هيئة اإلذاعة الربيطانية )اليب بي سي( مثار حسد الشبكات العاملية الكربى ألنها وضعت املعايري 
الي يتحكم إليها اآلخرون يف العمل اإلذاعي والتلفزيوني، فتميزت اخلدمة العاملية للهيئة بصعوبة 
تقليدها بسبب تفرد معايري اجلودة فيها، وقد سعت منذ نشأتها واىل اآلن لتطوير خدماتها وكوادرها، 
والتزمت بان تكون خدمة عامة وتصل خدماتها يف نقل األخبار واملعلومات إىل خمتلف أحناء العامل 

عرب عدة وسائط تشمل اإلنرتنت والراديو والتلفزيون والتطبيقات يف اهلواتف احملمولة.
اإلجنليزية،  بلغة غري  بي سي  اليب  تطلقها  إذاعية  وأقتتدم خدمة  أكرب  العربية  بي سي  اليب  وتعد 
وواصلت تطورها حتى صارت يف مقدمة احملطات اإلعالمية يف العامل، ويف بداية انطالقها نالت ثقة 
املشاهدين يف العامل العربي وباتوا يعدوها مصدرا موثوقا على الرغم من كثرة احملطات العربية، 
لكن بعد حني أصبح اجلمهور العربي أكثر وعيا وإدراكا ملا يدور حوله، واستطاع أن يفهم ويكشف 
خمططات اليب بي سي يف تزييف احلقائق وتفكيك األمة العربية وتأجيج الصراع يف الشارع العربي 
ونشر الطائفية فابتعدت اليب بي سي كثريا عن أخالقيات العمل اإلعالمي وبالتالي فقدت مصداقيتها 

وحياديتها وموضوعيتها يف نقل األخبار واملعلومات.
وتواجه اليب بي سي حاليًا مشكلة تتصل باالقتصاديات والتمويل احلكومي يف املستقبل، إذ يتزايد 

القلق من احتمال خفض الدعم التقليدي الي كانت حتصل عليه من رسوم الرتخيص ألنها جتذب 
اقل من 50% من اجلمهور احمللي.

 ورغم إن اليب بي سي تتمتع بدعم كبري من مؤيديها، فان آخرين يؤيدون بشدة فكرة إن عوامل مثل 
احملطات التجارية، اإلعالن، املشاركة يف السوق، وقياس معدالت االستماع واملشاهدة جيب ان حتدد 

مستقبلها حسب ما جاء يف كتاب اإلعالم الدولي لتوماس ماكفيل.
أنها ستقلص خدمات  بريطانيا إىل  املنتخبة حديثا يف  الشأن أشارت حكومة احملافظني  ويف هذا 
للبث  عامة  هيئة  أكرب  مستقبل  بشأن  حامية  معركة  مستهل  يف  الربيطانية  اإلذاعتتة  هيئة  ونفقات 
الي  الربيطانية  اإلذاعتتة  أوضتتاع هيئة  لتغيري  العامل، وستثري أي حماولة  والتلفزيوني يف  اإلذاعتتي 
يبلغ عمرها 92 عاما رد فعل عاصفا يف بريطانيا حيث تتمتع مبكانة ثقافية مميزة نابعة من دورها 
احمللية  واألخبار  الرياضية  باألحداث  وانتهاء  امللكية  الزفاف  من حفالت  بدءا  كل شيء  يف عرض 

واملسلسالت الشهرية.
فيما تعهدت هيئة اإلذاعة الربيطانية “بي بي سي” بالعمل مع املؤسسات الفنية والعلمية يف بريطانيا 

من أجل “جعل بريطانيا أكرب قوة ثقافية يف العامل”.

حق احلصول على املعلومة ونقلها وتداوهلا أمر مباح وهو بالوقت عينه متاح 
للجميع حسبما أكدت ذلك الدساتري الوطنية واالعالنات واملواثيق الدولية، 
فعلى سبيل املثال، ورد يف دستور مجهورية العراق لعام 2005 نص املادة )38( 
الوسائل، وحرية  بكل  التترأي  التعبري عن  بكفالة حرية  الدولة  ألزمت  الي 

الصحافة والطباعة واالعالن واالعالم والنشر.
لعام 1966  والسياسية  املدنية  الدولي اخلاص باحلقوق  العهد  كما ورد يف 
نص املادة )19( وهي االخرى حرصت على ضمان حق كل األفراد يف اختاذ 
اآلراء دون تدخل وحرية التعبري مبا يف ذلك البحث عن املعلومات أو االفكار 
من أي نوع واستالمها ونقلها بغض النظر عن احلدود اما شفاها أو كتابة، 
والعامل يعيش اليوم يف ظل تطور علمي وتكنولوجي كبري يف مجيع امليادين 
السيما االتصاالت السلكية والالسلكية والتواصل عرب االقمار االصطناعية 
باستخدام شبكات االنرتنيت والبث التلفزيوني ما جعل العامل كقرية صغرية 

وأضحت املعلومات تصل للمتلقي بغضون ثواني معدودة.
بيد ان حرية تداول املعلومات قد يصطدم بعقبة األمن الوطين أو القومي 
كما يعرف أحيانًا واألخري يعرف بانه مصلحة البالد العليا ممثلة يف محاية 
واالجتماعية  واالقتصادية  والعسكرية  األمنية  املخاطر  مجيع  ضد  الوطن 
ام  مصدرها  كان  خارجيًا  األيدلوجية  وحتى  بل  واالليكرتونية  واجلغرافية 

داخليًا.
ومن الثابت ان الصحفي يوميًا يتعامل مع كم كبري من املعلومات والبيانات 
الي والشك أن بعضها يتصل بأمن الدولة، وقيامه بواجبه املهين يقتضي 
أن يوصلها إىل املتلقي بالشكل األمثل ما حيقق املقاصد من مهنة الصحافة 
وفق األسس املهنية واملوضوعية، وبهذا تربز إشكالية املوازنة بني متطلبات 

األمن الوطين وحرية الصحفي يف احلصول على املعلومة.
ويربز يف أداء هذه املهمة دور جهاز املخابرات الوطين الذي يتصدى لذلك 
إليه  أشتتار  ما  وهتتو  كتتان مصدرها  أي  التهديدات  عن  املعلومات  عرب مجع 
دستور مجهورية العراق لعام 2005 يف املادة )9/د( يقوم جهاز املخابرات 
الوطين العراقي جبمع املعلومات وتقييم التهديدات املوجهة لأمن الوطين 
وخيضع  املدنية  السيطرة  ويكون حتت  العراقية،  للحكومة  املشورة  وتقديم 
حقوق  مبادئ  ومبوجب  للقانون،  وفقًا  ويعمل  التشريعية،  السلطة  لرقابة 

االنسان املعرتف بها.
التتعتتراق بوصفها إحتتدى أهم  نتترى ضتترورة تعزيز دور الصحافة يف  وهلتتذا 
دعائم اجملتمع املدني وعامل اساسي للوصول إىل نظام دميقراطي ينعم فيه 
اجلميع باحلرية واألمن وفتح آفاق احلوار املتمدن بني مكونات اجملتمع كافة، 
كما إنها دعوة جادة للتفكر والنقد البناء لتصحيح االخطاء، وبدورنا ندعو 
املؤسسات االعالمية كافة إىل تبين مشروع ترسيخ ثقافة حقوق االنسان 
وتدعيم ضماناتها عرب الربامج االعالمية املختلفة، وهو ما سيلقي بظالله 

على جممل مفاصل الدولة ويرسخ دعائم احلكم الرشيد يف بلدنا العزيز.

ضمانات حرية الصحفي 
يف الحصول على املعلومة

د. عالء الحسيني

سوزان الشمري
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مفهومان قد يبدو للبعض أنهما مرتابطان، 
أو شكالن ملضمون واحتتد، لكنه يف نظرة 
مفهومان  هما  متتوضتتوعتتيتتة،  أكتتثتتر  أختتترى 
لشكل  خمتلفان  مضمونان  او  منفصالن 
مما  متتتتتقتتاربتتا؛  اللفظية  صيغته  يف  يتتبتتدو 
مارسته  دمتتج  وهتتو  بينهما.  التتدمتتج  يسّهل 
يف  وشوفينية  عنصرية  وتتتصتتورات  أفكار 
استباحة حقوق  أجل  من  العربية  الثقافة 
ومنعها  عيشها،  يف  والتتطتتوائتتف  االقليات 
متتتن ممتتتارستتتة حتتقتتهتتا يف االنتتتتتتتمتتتاء اىل 
ظروف  صنعته  انتماء  وهو  بعينها،  هوية 
تأرخيية واجتماعية، وكذلك احلجر على 
وتغييب  اخلاصة  الثقافية  ممارستها  كل 
وشعاراتها  وشتتاراتتتهتتا  الثقافة  هتتذه  رمتتوز 
طروئها  أو  اخرتاقها  بذريعة  وطقوسها؛ 
على تأريخ وتراث األمة القومي، أو بذريعة 
بدع  من  وأنها  االستتالم،  على  طارئة  أنها 
الزيغ والضالل، وهو مصطلح شائع  أهل 

يف اجتاهات السلفية والتكفريية.
وقد بدا هذا واضحا يف تواطؤ بقايا البعث 
والطريقة  التتدوري  عزة  الشوفيين  بقيادة 
النقشبندية من جهة، وتنظيمات وسلوكيات 
داعتتش والتتقتتاعتتدة متتن جهة أختتترى، حيث 
ينهض لتتتدى التتفتتكتتر التتقتتومتتوي بتتإدعتتاءات 
الفكر  ولدى  التترتاث،  وانتماءات  األصالة 
بعقيدة  االلتتتتتتتزام  إدعتتتتاء  ينهض  السلفي 
مثلما  البدعة  مفهوم  ينتج  وعنها  السلف، 

ينتج عن الفكر القوموي مفهوم الشعوبية 
ووصمة الطائفية لآلخر املختلف.

تنتمي  مفهومها  تصنيف  يف  فالطائفة 
أنتتثتتروبتتولتتوجتتيتتًا اىل املتتفتتهتتوم األثتتتين حني 
يتتتتتتتداختتتل التتتتشتتتترط التتتثتتتقتتتايف يف هتتويتتة 
مجاعية عرقية حمددة تتحول يف واقعها 
االجتتتتتمتتاعتتي اىل طتتائتتفتتة متتعتتيتتنتتة. كتتانتتت 
اىل  تسعى  الشوفينية  البعث  ستتيتتاستتات 
الغائها وصهرها يف بوتقة قومية واحدة، 
ويف برنامج الصهر الشوفيين هذا، سعت 
اىل إلغاء تأريخ ولغات هذه االقليات، ألن 
هذه  ثقافات  إرث  حاملة  هي  تظل  اللغة 
االقليات. فالعراق خيتزن أقدم لغات العامل 
فهناك  بها،  حمتفظة  أقلياته  ظلت  التتي 
التتلتتغتتة التتستتريتتانتتيتتة والتتكتتلتتدانتتيتتة واملتتنتتدائتتيتتة 
االقليات  تلك  ُحتترمتتت  وقتتد  واأليتتزيتتديتتة، 
والتعليم.  التداول  استخدامها يف  من حق 
لقد كان تربير نظام البعث إّن منحه هذه 
احلقوق واعرتافه باهلويات الفرعية والي 
تؤدي يف تربيره اىل اخرتاق الطائفية يف 
صفوف اجملتمع وحتوله من جمتمع واحد 
أن  من  الرغم  وعلى  متعدد.  جمتمع  اىل 
طبيعة اجملتمع العراقي هي تعددية، وأنه 
جمتمع مركب، إال أن نظام البعث وفكره 
هو  التتذي  التعددية  ملفهوم  معاد  القوموي 
إنه يشكك يف  بامتياز.  مفهوم دميقراطي 
مفهوم التعددية وحييله اىل معنى التمزق.

وقد اثبتت جتربة البعث يف حكم العراق 
واألقليات، هي  الطوائف  قمعه حقوق  أن 
والدولة يف  أدت إىل متزق اجملتمع  الي 
التتوهتتم اىل مقولة  قتتاده  أن  بعد  التتعتتراق، 
مقولة صحيحة  وهتتي  بتتالتتوحتتدة(  )التتقتتوة 
بالقوة،  املفروضة  الوحدة  ليست  ولكنها 
وقسر اهلويات املذهبية والعرقية بهوية ال 

تنبعث من خالل مفهوم التعددية. 
إنه بؤس ينتج عن هذا الدمج غري الربيء 
الطائفية  ومصطلح  الطائفة  مفهوم  بني 
التتتذي أنتتتتتجتته إلتتغتتاء متتفتتهتتوم التتتتتعتتدديتتة أو 
اقصاؤه، ومل يستطع هذا الفكر املتطرف 
التفريق  الديين من  أو  القومي  منه  سواء 
التقارب  رغم  املفهومني  كال  مضمون  بني 
التتلتتفتتظتتي شتتكتتال بتتيتتنتتهتتمتتا. فتتالتتطتتائتتفتتة: هو 
املعنى  ينتمي اىل ذلك  الذي  املفهوم  ذلك 
االثتتتين -االنتتثتتروبتتولتتوجتتي مبتتا يشكله من 
خصائص ثقافية خاصة جبماعة عرقية، 
وهو امتداد تأرخيي واجتماعي قادر على 
حقوق  شرعة  تكفل  فرعية  هوية  تشكيل 
االنسان الدولية والنظم الدميقراطية حق 
فإنها  الطائفية:  اما  والوجود.  هلا  العيش 
الوضع  استغالل  يتتربر  التتتذي  النهج  ذلتتك 
اخلتتتتتاص بتتالتتطتتائتتفتتة استتتتتغتتالال ستتيتتاستتيتتا 
واستثمار حجمها االجتماعي واالقتصادي 
من أجل حتقيق هدف سياسي يكون على 
رأس قائمته إمساك غري شرعي بالسلطة.

الطائفة والطائفية

التغري االجتماعي
العامل يتغري، الصيغة حقيقية، لكنها جوفاء، فالصعوبات تبدأ حني نريد ان نعلم منا الذي يتغري، وما 

هي األسباب املختلفة للتغري.  
يف الثمانينات قام هنري مندراس وفريقه باالشرتاك مع لويس ديرن بدراسة منهجية تناولت التحوالت 

االجتماعية حبسب امليول.
كان الغرض من الدراسة انطالقا من معطيات إحصائية الكشف عن امليول الكربى للتغري: حتول القيم 
والصراعات  والتتوالدات(  الطالق  الزجيات،  )تطور  والعائلة  التسامح(  والسياسية،  الدينية  )العقائد 

االجتماعية، اجلرمية، والعمل، اخل.
انطالقا من هذه املعطيات حاول علماء االجتماع إعادة جتميع امليول ومقارنتها بهدف معرفة الروابط 
التغريات  تكوين منطق عام. وهكذا فان  إمكانية  اعتقدوا  األولية  املعطيات  بتحليل هذه  بينها.  فيما 
العائلة  )حتول  االجتماعية  التحوالت  ففي  قمته.  من  ال  اهلرم  مركز  من  تأتي  االجتماعية  الثقافية 

والعمل( تكون االبعاد الثقافية قبل االقتصادية.
حاول هنري مندراس ان يستخرج من ذلك لوحة عامة تتناول التغريات يف اجملتمع الفرنسي. وقد 
رأى ان )ميل اجملتمع اىل الوسط، وعدم االرتباط باملؤسسة، واهمية الشبكات املتزايدة قياسا على 
الرتاتبية التقليدية، ان ذلك يشكل، برأيه، الديناميات الكربى الي متيز بها اجملتمع الفرنسي منذ 

أربعة عقود.
شهد برنامج لويس ديرن توسعا عامليا. ففي عام 1987 اطلق برنامج حبث بعنوان )لوحة مقارنة عن 
التغري االجتماعي( وقد مجع حباثة وفرق عمل خمتلفة )فرنسية، املانية، أمريكية ومن كيبيك، واليهم 

انضمت فرق أخرى، إيطالية واسبانية وروسية ويونانية(. 
التقارب  اذا قمنا مبعاجلة هذه األحبتتاث جند ان باإلمكان تصنيف امليول اىل فئتني حبسب درجة 

بهدف قياس مدى التشابهات واالختالفات.
دورات احلياة: تطاول فرتة الشباب من خالل تطويل مرحلة االنتقال من احلياة املدرسية اىل النشاط 

املهين. ان ازدياد عدد املتقاعدين يف اجملتمعات ما بعد الصناعية بعد احلرب قد بلغ حدا عاليا.
البنى الوظيفية: زيادة متنامية يف القطاعات الثالثية على حساب القطاعات الثانوية واالولية. نالحظ 
تطورات  ومثة  أهمية.  األكثر  القطاع  الفالحون  فيه  يشكل  التتذي  اجملتمع  ظلت  قد  اليابان  ان  أوال 
متقاربة أخرى: نقص عدد العمال واملستقلني، زيادة عدد الكادرات، زيادة العمل املعلوماتي ونقص 

العمل النقابي.
االسرة: اخنفاض مستوى اخلصوبة وضعف النموذج الكالسيكي يف الزواج وازدياد حاالت الطالق، 

واالحتاد احلر والوالدات خارج الزواج )مع االختالف من بلد اىل اخر(.

وعملت  التتقتتوة،  مفهوم  من  اقرتبت  التتي  الفلسفية  املتتتدارس  يف  تعمقنا  لو 
الواقع اخلارجي، فإننا جند أن هناك  املفهوم ومعناه يف  على صياغة هذا 
رؤيتها  مدرسة  ولكل  القوة،  معنى  أساسيتني ساهمتا يف حتديد  مدرستني 
وفلسفتها ملفهوم ومعنى القوة واآلليات املناسبة لتحقيق هذا املفهوم يف واقع 

الدول واجملتمعات، وميكن تكثيف معنى القوة من خالل األفكار التالية:
مثة رؤية فلسفية وسياسية واجتماعية، ترى أن القوة ومعيارها هما امتالك 
عناصر القوة املادية، الي تردع األطراف األخرى، وتزرع اخلوف واهللع لدى 
اآلخرين وتبث الرعب يف األمم واجملتمعات األخرى، وبالتالي فإن اجملتمع 
الذي ميتلك عناصر العنف املادي العاري، وميتلك مؤسسة عسكرية جمهزة 
بأحدث التجهيزات العسكرية ومدربة بأفضل التدريبات احلديثة، فإن هذا 

اجملتمع أو الدولة تصبح دولة قوية ويشار هلا بالبنان.
وبالتالي فإن الرؤية ختتزل مفهوم ومعنى القوة يف امتالك ترسانة عسكرية 
متطورة وجيش عسكري مدرب وقتتادر على بث الرعب واخلتتوف يف نفوس 

اآلخرين أفرادا ومجاعات. 
من  أي عنصر  ترى  ال  بها،  واملؤمنني  وأصحابها  الرؤية  هذه  فإن  وبالتالي 
عناصر القوة غري هذه العناصر، وإن اجلهد احلقيقي الذي ينبغي أن تبذله 
األمم والشعوب والدول هو يف امتالكها هذه العناصر والقبض عليها والتحكم 

فيها وتدريب أبناء الشعب عليها.
الرؤية األخرى تنظر ملفهوم القوة بعني واسعة، وحتدد معايري القوة، انطالقا 
يف  الواقعي  باملعنى  القوة  وتوفر  الي حتدد  واملعطيات  الوقائع  طبيعة  من 
احلياة العامة للمجتمع. وبالتالي فإن مفهوم القوة، يتعدى اجلانب العسكري 
احملض ويصل ويضيف من عناصر القوة الثقافة واالقتصاد واملعرفة ومدى 
ومدى  والدولة،  اجملتمع  انسجام  ومدى  البعض  بعضه  مع  الشعب  انسجام 
تعبري اخليارات السياسية والثقافية واالقتصادية عن شوق اجملتمع التارخيي.

هذه  تشارك  وثقايف، حبيث  معنوي  طابع  ذات  للقوة  عناصر  وبالتالي مثة 
معنويات  هناك  تكن  مل  لو  حبيث  للقوة..  جديدة  وقائع  صنع  يف  العناصر 

مرتفعة ملا متكن اجملتمع من حتقيق هذه العناصر املادية.
وبالتالي فإن هذه الرؤية متتلك نظرة واسعة لكل عناصر القوة، وتسعى حنو 
توظيف كل هذه العناصر لبناء مفهوم القوة لدى هذه الدولة أو ذاك اجملتمع.

وتقرر هذه الرؤية أن الدول الي متكنت من القبض على مستقبلها، هي تلك 
الدولة الي استندت إىل املعنى الشامل واجلوهري ملعنى القوة، وسعت عرب 

آلياتها الكثرية المتالك كل عناصر القوة.
أما الدول الي اختزلت معنى القوة، يف املعنى املادي والعسكري اجملرد، فهي 
مل تتمكن من القبض على مستقبلها، ومل تتمكن من مواجهة كل التحديات 

الي عاشتها وواجهتها.
واملثال الواضح الذي يبلور بشكل صريح هذه احلقيقة، هو جتربة دولة أثينا 
أن  واعتربت  والفلسفة،  بالعلم  اعتنت  أثينا  فدولة  إسربطة.  دولتتة  وجتربة 
معيار القوة احلقيقي، هو يف إشاعة العلم واملعرفة وتوسيع دائرة االشتغال 

بالفلسفة علما وإنتاجا.

مفهوم القوة
محمد محفوظ

حكمت البخاتي
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ثقافة

إىل  ظهر  سياسي  مفهوٌم  الناعمة  القوة 
أواًل  الوجود بوصفه فكرًة غريبَة األطوار 
بني  نظرية  بتطورات  املفهوم  هذا  مرَّ  ثم 
يصبح  أن  قبل   )2004-1990( األعتتتتوام 
فتتتكتتترًة رائتتتجتتتًة يف األوستتتتتاط األكتتادميتتيتتة 
ناي  جتتوزيتتف  كتابات  بفضل  واإلعتتالمتتيتتة 
أحد أشهر الباحثني السياسيني يف جامعة 

هارفارد األمريكية.
بإمكانية  الناعمة  القوة  مفهوم  ويتلخص 
بهذا  واملفهوم  السياسية  األهداف  حتقيق 
الوصف مثلما يعد نقيضًا للقوة العسكرية 
الدبلوماسية  للقوة  متترادفتتًا  ميثل  ال  فهو 
األدب  ويعد  التقليدي؛  السياسي  مبعناها 
بتتالتتروايتتة والتتفتتن ممتتثتتاًل بالسينما  ممتتثتتاًل 
حقلني خصبني للرتويج هلذا املفهوم، لكن 
قتتبتتل االستتترتستتتال يف حبتتث هتتتذه النقطة 
ينبغي عزل هذا النوع من األفالم عن تلك 

الي تنتج باحرتافية عالية.
منذ  ُيبث  التتذي  اهلل(  رستتول  )حممد  فلم 
أواخر الشهر املاضي عرب صاالت السينما 
الكندية واإليرانية ما يزال حيظى بإشادة 
مستمرة يف وسائل اإلعالم اإليرانية، ومن 
وأجنبية.  عربية  بلدان  يف  معها  يتعاطف 
وما يزال هذا الفلم والقائمون على انتاجه 
وتسويقه يتعرضون إىل هجمة شرسة من 

قبل وسائل إعالم عربية كثرية.

هذا الفلم يصلح ألن يكون شاهدًا حيًا لبيان 
املقصود من القوة الناعمة. صحيح أن هذا 
الفلم متتا يتتتزال يف متترمتتى ستتهتتام اإلعتتالم 
احلكومي املناوئ إليران كما ُذِكر آنفًا لكن 
األمر يبدو خمتلفًا إىل حد ما داخل بعض 
العربية  والتتثتتقتتافتتيتتة  االجتتتتتمتتاعتتيتتة  التتنتتختتب 
السياسية  أنظمتها  سلطان  من  املتحررة 
والتتتتي ال تتتلتتقتتى بتتتاال لتتنتتقتتمتتة اجلتتمتتاعتتات 
الدينية الناظرة لكل منتج إيراني بوصفه 
هذا  على  شاهدين  وختتري  شيعيا.  خطرا 
عربيني  ملتتثتتقتتفتتني  رأي  عتتتمتتتودا  املتتتوضتتتوع 
السعودية،  اململكة  متتن  أحدهما  بتتارزيتتن 
العربية. لقد  واآلختتر من مجهورية مصر 
اتفق كاتبا العمودين وهما داوود الشريان 
وأمحد عبد املعطي حجازي على مسألتني 
انتقادهما لرجال  اثنني متثلت األوىل يف 
الدين يف بلديهما، هؤالء الذين ما برحوا 
الناس،  عموم  متتن  متتضتتادا  موقفا  يقفون 
للسلطات  الرمسي  املوقف  مع  ويتماهون 
احلاكمة فتكون النتيجة احملتومة غالبًا أن 
املزدرى  نظرة  هؤالء  الدين  لرجال  ينظر 
إليه من قبل اجلمهور الذي تزدحم ذاكرته 
بتتفتتتتتاوى ستتابتتقتتة مل متنعه متتن االنتتغتتمتتاس 
التتنتتاس فيه  التتذي وجتتد  بالفن؛ هتتذا الفن 
خري معرب عن أفكارهم وعواطفهم مثلما 
وجتتدوا يف فتاوى حترميه خري معرب عن 

أفكار ومصاحل الساسة والسالطني.
أمتتتا املتتستتألتتة التتثتتانتتيتتة التتتي اتتتفتتق عليها 
التتتكتتتاتتتتب التتتستتتعتتتودي ونتتتتظتتتتريه املتتتصتتتري 
فتتعلق بالتعاطف النسيب مع “خصومهم” 
اإليرانيني، وميكن الداللة على هذه املسألة 
مقالتيهما،  متتن  املتتبتتاشتتر  االقتتتتتبتتاس  عتترب 
يقول أمحد عبد املعطي حجازي: ))يكفى 
الذى  الفيلم  حتتول  اآلن  يتتدور  ما  نتابع  أن 
انتجه اإليرانيون عن حممد عليه السالم 
ومتتتا يتتقتتولتته عتتنتته بتتعتتض األزهتتتريتتتني لنرى 
أنهم جتتتاوزوا كل الشروط الي البد من 
عليه  واحلكم  الفيلم  تقييم  يف  مراعاتها 
ويقول  صوابًا وخطًأ وحتلياًل وحترميًا((. 
داوود الشريان: ))الفيلم اإليراني ال ُيظِهر 
مالمح النيب الكريم، ويكتفي بظل جسمه 
وظتتهتتره، ووجتتته التترستتول مل يظهر طتتوال 
التتفتتيتتلتتم، فتتضتتاًل عتتن أن صتتوتتته مل ُيسمع 
الدينية  املؤسسات  بعض  لكن  إطتتالقتتًا... 
نظر إىل الفيلم من زاوية سياسية، وحكم 
عليه ألن خمرجه إيتترانتتي...ال شك يف أن 
العامل  اإلسالمية يف  واملؤسسات  اهليئات 
العربي تفكر خارج الزمن، وهي تعيق نقل 
دينها  ومساحة  عظمة  اجلديدة  األجيال 

وثقافتها بوسائل عصرها((.
السياسة  ممارسة  الفن  صلة:  ذات  كلمة 

ولكن بوسائل أخرى.. 

القوة الناعمة يف 
تجلياتها الفنية

ما هو دور املثقفني اآلن؟؟
امنية  منها  عديدة،  جوانب  على  تتوزع  املشكالت،  من  ومعقدة  متداخلة  بشبكة  اليوم  العراق  مير 
واخرى سياسية، وبعضها ذات طابع اقتصادي او حقوقي كما حيدث اليوم خبصوص تصاعد ظاهرة 
هجرة الشباب العراقي، وهو امر شّكل صدمة للمتابعني، فيما مل نَر دورا واضحا او متميزا للمثقف، 
ممثال باملنظمات واالحتادات الثقافية، باالضافة اىل مؤسسات الثقافة الرمسية يف الدولة، مثل 

وزارة الثقافة، او القصور والبيوت الثقافية الي تتوزع على عموم احملافظات.
لذلك ينبغي ان يسهم املثقف جبدية يف مساعدة املواطن البسيط، على االنتقال من مرحلة التفكري 
النمط احلياتي  التفكري اجلوهري، والسعي اىل حتقيق  السطحي، والقبول مبا يسد الرمق، اىل 
التحرري، وهي مهمة مزدوجة كما يبدو، ولكن عندما نالحظ ما يقوم به املثقف والثقافة، يف هذا 

اجملال، وتراجعهما عن اداء هذا الدور املهم.
قد يقول قائل ان هذه االمور ليست من مهام املثقف وال الثقافة، ولكن ينبغي أن يكون دور املثقف 
رياديا يف جماالت احلياة، وخاصة اذا تعرض البلد والبنية االجتماعية اىل خماطر تتهدد حاضر 
ومستقبلهم ووجودهم بالكامل، كما حيدث اليوم بالنسبة للعراق ، كما نلمس ذلك يف الواقع العراقي، 
ترسيخ  عن  يبقى مسؤوال  ولكنه  االجرائية،  املثقف  مهام  من  ليست  تكون  قد  اهلجرة  مكافحة  ان 

املواطنة واهلوية واالنتماء يف نفوس الشباب.

صحيح أن الشباب العراقي يعانون من االهمال احلكومي واملدني على حد سواء، وفعال هناك آفاق 
حرية واسعة عندما يفكر الشاب يف اهلجرة، كما ان الدول االوربية ترسل رسائل واضحة جلذب 
الشباب إليها، وهذا يساعد على هجرة الشباب، طاملا أن احلرية هي املطلب األزلي للجميع، وهذا 
املطلب هو الذي كان سببا مباشرا بقتل، واعدام، ونفي، وتشريد مئات املثقفني على مر التأريخ، ومل 
تكن املطالب املادية الفردية، واالمتيازات، واالغراءات، من شيم املثقفني لذلك هم مطالبون بأخذ 

دورهم يف مساعدة الشباب على معرفة خماطر ما حيدث معهم.
ان العراقيني حيتاجون اليوم ملن يقف اىل جانبهم، وليس ملن خيطط لنهب عقول شبابهم بعد أن 
نهب ثرواتهم وقدراتهم، لتحقيق اهداف بات اجلميع يتحدث عنها، ومنها تقسيم املنطقة والتغيري 
الدميوغرايف هلا، مبا يتناسب ومصاحل تلك الدول الي ترعى مصاحلها وحتميها قبل أي هدف 

آخر.
والبد أن تكون هناك خطوات عملية تعقب مرحلة التخطيط لزيادة وعي الشباب العراقي كي يواجه 
اية خطط حتاول ان تدمر بنية البلد البشرية واملادية، كما نالحظ اليوم، لذا من املستحني ان تبادر 
الطبقة املثقفة، او ما يطلق عليها بالنخبة الثقافية، خبطوات تسهم يف معاجلة ما حيدث اآلن يف 

الساحة العراقية.

منذ أن ظهرت مواقع التواصل االجتماعي يف السنوات االخرية، وخاصة 
بها  ونعين  حلياتنا،  موازية  أختترى  حياة  هناك  صتتارت  منها،  الفيسبوك 
حياة مواقع االتصال، أو حياتنا يف الفيسبوك، أو ما يطلق عليها باحلياة 
االفرتاضية، وهي وإن كانت ليست حياة واقعية ملموسة، إال أنها ال ختتلف 
أن  يتمثل يف  واضح  الواقعية، لسبب  كثريا من حيث اجلوهر مع احلياة 
بعض  وتوّجه  الواقعية  حياتنا  يف  تؤثر  صتتارت  االفرتاضية،  احلياة  هذه 

مساراتها.
احلياة  يف  عليها  االطتتتالع  ميكن  االنتتستتان  ثقافة  أن  التتقتتول  ميكن  فهل 
يقول اخلتترباء من  الواقعية فقط،  أنها تظهر يف احلياة  أم  االفرتاضية، 
أهل التخصص، إن مواقع التواصل االجتماعي، السيما الفيسبوك، بات 
هلا تأثري كبري على املستوى العاملي، من حيث تالقح الثقافات، فضال عن 
ربط االفراد واجملموعات مع بعضها، عرب تبادل االخبار واملعلومات واالراء 

والثقافات بصورة فورية وعلى مدار الساعة.
يتعلمون من اصحاب  الناس والشباب وغريهم، سوف  وحتما أن بسطاء 
لذلك  االفرتاضية،  السليم يف احلياة  التعامل  والثقافة مزيدا من  الفكر 
عندما يرى االخرون املثقف وكيفية تعامله مع وسيلة االتصال والطريقة 
املثقف  من  يتخذون  سوف  فإنهم  افكاره،  ونقل  لعرض  بها  يتعامل  الي 
مثاال، لذلك البد أن يكون مؤثرا وذا رؤية دقيقة متنورة تبث احملبة والسالم 
ثقافتنا يف  بأن  قناعة  على  اصبحنا  أننا  السيما  اجلميع،  بني  والتعايش 
الفيسبوك مصدرها ثقافتنا الواقعية وسلوكنا الواقعي الذي جيري بصورة 

حقيقية على االرض.
من هنا فإن املثقفني ومنتجي األفكار، مطالبون بأن يكونوا النموذج السليم 
لعامة الناس، وقد جند عذرا لالنسان البسيط يف وعيه وثقافته عندما 
خيطئ يف الفيسبوك، ويتلفظ بكلمات غري الئقة، فمثل هذا السلوك حيتاج 
اىل التنبيه والتصحيح، ولكن ما بالك اذا أخطأ حامل الفكر واملثقف، كما 

تظهر احيانا مثل هذه احلاالت يف حياتنا االفرتاضية؟.
من سيكون املوّجه للمثقفني اذا تعرضوا للخطأ الذي ال ينبغي الوقوع به يف 
الفيس بوك كونه يعطي انعكاسا مسيئا للفرد واجملتمع عموما، ان اهمية 
ان يكون املثقف امنوذجا لآلخرين، تكمن اهميته هنا حتديدا، السيما انه 
يفهم بأن ما يتم عرضه يف الفيسبوك هو نتاج ثقافة جمتمع، لذلك البد 

ان يكون املعروض لغًة وافكارا مقبوال وجيدا بالنسبة لآلخرين.  
وال شك أننا من خالل متابعتنا ملا يدور يف مواقغ التواصل والفيس بوك 
االتصال،  مواقع  يف  كثرية  واخطاء  جتتتاوزات  بطبيعة   الحظنا  حتديدا، 
اثتتارة مقصودة  وهناك  االختتر،  التترأي  ورفتتض  التعصب،  وخاصة قضية 
لنوع من الصراعات، لكن على العموم، يبقى املثقف هو صاحب املبادرة 
للجميع،  والصحيح  املناسب  املثال  يقدم  أن  على  القادر  وهو  للتصحيح، 
وثقافتنا  التتواقتتعتتيتتة  ثقافتنا  بتتني  فتترق  ال  بتتأنتته  اآلختتريتتن  يقنع  أن  وعليه 

االفرتاضية ان صّح التعبري.

الفيسبوك بني الثقافة 
الواقعية واالفرتاضية 

د. لطيف القصاب
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اىل  تتتشتتري  التتدالئتتل  احلقيقة مجتتيتتع  يف 
اجملتتال،  هتتذا  يف  للمثقف  دور  اي  غياب 
خاصة ان العراق حياول ان جيتاز مفصل 
خطري من حياته، أليس الشباب هم بناة 
الدولة، ومحاتها يف الوقت نفسه؟، كيف 
يتمكن الشاب من ترك وطنه الذي حيتاج 
يوفر  التتذي  هو  الوطن  يقول  بعضهم  له، 
مستقرة،  وحياة  وعمال  وراتبا  سكنا  لي 
بتتل معظم املتتهتتاجتتريتتن تتترتكتتز اهتتدافتتهتتم 
يف توفري احلياة احلتترة هلتتم، مع ضمان 

املستقبل ولو حبدوده الدنيا.
وقد أكد بعض املراقبني أن بعض املثقفني 
ما  ازاء  التتصتتامتتت  بتتتدورهتتتم  يتتكتتتتتفتتون  ال 
بل  للشباب،  مجاعية  هجرة  من  حيتتدث 
هناك من يشجع عليها من املثقفني، وهو 
عليها  يشجع  كيف  أما  حقا،  غريب  امر 
املثقفون، فيحدث هذا من خالل انضمام 
وهو  املهاجرين،  للشباب  املثقفني  بعض 
امتتتر متتن التتصتتعتتب ان جنتتد تتتفتتستتريا لتته، 
السيما أن عقلية املثقف ووعيه ومستوى 
املتتعتترفتتة لتتديتته، تتتفتتوق التتشتتبتتاب اآلختتريتتن 
حتصيل  فرصة  لديهم  تتوفر  مل  التتذيتتن 

الثقافة واملعرفة الي تزيد من وعيهم.
للثقافة  ولذلك مل يتضح املوقف الصارم 
واملتتثتتقتتفتتني حتتيتتال متتتا جيتتتري متتتن متتوجتتة 
هجرة صادمة للجميع، ويتساءل كثريون 

ما  على  الثقافية  املؤسسات  تتفرج  ملتتاذا 
حيتتتدث، أيتتتن ختتطتتواتتتهتتا يف نتتشتتر التتوعتتي 
الشباب،  بني  الوطين  السياسي  الثقايف 
نعم هناك نواقص صعبة تفتك حبياتهم، 
املستقبل هلم،  توضيح  تشتت يف  وهناك 
حياهلم،  املتتستتؤولتتني  تقصري  عتتن  فضال 
ولتتكتتن هتتل قتتتام املتتثتتقتتفتتون مبتتا ينبغي كي 
الشباب  لدى  األمل  من شحنة  يضاعفوا 

بغد أفضل؟.
ان الواقع جييب بوضوح عن هذا السؤال، 
لقد بقي الشاب وحيدا يف معرتك حياتنا 
من  احتتد  له  ميد  ومل  الصعبة،  العراقية 
املادي  العون  يد  النخب  وقتتادة  املسؤولني 
او املعنوي، وهنا تتجسد مسؤولية الثقافة 
الثقافة  فهل  اجلانب،  هذا  يف  واملثقفني 
مسؤولة عن وقف هجرة الشباب، أم هي 
مسؤولية جهات اخرى حكومية او اهلية، 
يف الواقع املسؤولية الي تقع على املثقف 
فهي  االوىل،  بالدرجة  اخالقية  والثقافة 
ليست وظيفية وال قانونية، مثلما يقع ذلك 
على عاتق اجلهات احلكومية املعنية الي 
ينبغي أن ختضع للمساءلة عما حيدث من 
هجرة مجاعية للشباب، إذ البد أن تكون 
البالد،  ملتتغتتادرة  بهم  تدفع  اسباب  هناك 
وجانب كبري ومهم من هذه االسباب يقع 
ملتطلبات  واهماهلا  احلكومة  عاتق  على 

الشباب.
الثقافة  نتكلم هنا عن موقف  ولكن حنن 
هذه  حيال  واالخالقي  املعنوي  واملثقفني 
األزمتتة، ودورهتتم يف احلد منها، وما هي 
)ليس  املثقفون  اختذها  التتي  اخلتتطتتوات 
التتفتتعتتل التتثتتقتتايف اآلنتتتتتي(، بتتل عتتلتتى املتتدى 
البعيد، ماذا فعل املثقف؟؟ وماذا صنعت 
لتتلتتشتتبتتاب، هتتل ختتطتتط املثقفون  التتثتتقتتافتتة 
خبتتطتتوات  للقيام  الثقافية  واملتتؤستتستتات 
على  التتشتتبتتاب  تتتستتاعتتد  عملية  اجتترائتتيتتة 
تتيح  حبيث  ومواهبهم،  مهاراتهم  تطوير 

هلم فرصا مضاعفة للعمل؟.
اىل  يشري  متتا  هتتنتتاك  ليس  احلقيقة  يف 
الثقافية  واملتتؤستتستتات  املتتثتتقتتفتتني  اختتتتتاذ 
متتثتتل هتتتذه االجتتتتتتراءات واخلتتتطتتتوات، بل 
فاخلطوات  اجلانب،  هلتتذا  اهمال  هناك 
االجتترائتتيتتة متتلتتقتتاة عتتلتتى عتتاتتتق احلكومة 
هو  أين  ولكن  بذلك،  املعنية  ومؤسساتها 
تفعل  ومتتتاذا  التتشتتبتتاب،  ازاء  املثقف  دور 
التتثتتقتتافتتة خبتتصتتوص متتستتؤولتتيتتة تتترستتيتتخ 
املتتتتبتتتتادئ التتوطتتنتتيتتة يف اذهتتتتتتان وعتتقتتول 
الشباب؟، نعم هناك دور جوهري للثقافة 
وتقع  للشباب،  حيتتدث  ما  ازاء  واملثقفني 
عتتلتتيتتهتتم متتستتؤولتتيتتة اختتتتتاذ املتتتوقتتتف التتتذي 
يرتفع اىل مستوى اخلطورة الي تتسبب 

بها اهلجرة الشبابية من العراق. 

املوقف الثقايف من هجرة 
الشباب العراقي

الكتاب.. اكسري املعرفة ومجدد العقول
يعد الكتاب من الوسائل املهمة لتدوين تاريخ األمم والشعوب واحلفاظ على ثقافاتهم ومنجزاتهم، فهو 
وسيلة ال غنى عنها يف كسب العلم واملعرفة ملا حتتويه املؤلفات من علوم خمتلفة ويف اجملاالت كافة، 
فال خيلو كتاب من فائدة، باإلضافة إىل انه يعد مرجعًا أساسيًا ملن يريد التحقق من صحة معلومة 
ما، وخاصة يف الوقت احلاضر نشهد تلوثًا كبريًا يف املعلومات لوجود الوسائل التكنولوجية احلديثة، 
فصار كل شخص ينشر ما حيلو له من املعلومات أو يؤلف كتابًا ويقوم بطباعته ونشره ورمبا تكون 

معلوماته غري صحيحة.
بقي  الورقي  الكتاب  إن  إال  بكثرة  االلكرتونية  الكتب  ووجتتود  التكنولوجي  التطور  من  الرغم  وعلى 
حمافظا على قيمته ومتعة قراءته، وال تقتصر فائدته على االطالع وكسب املعلومات واملعرفة فحسب 
بل الفائدة أيضا من جتارب املاضي لتطوير احلاضر، فبواسطته يتم التخلص من امللل والكآبة، فخري 

جليس يف الزمان كتاب، فهو ثقافة وتوجيه وغذاء للروح والعقل.
ويعد من أفضل وسائل الكمال البشري وتقدم اجملتمعات، فإذا أردنا أن حنصل على جمتمعًا متقدمًا 
تواجهه  الي  الصعبة  والظروف  املشكالت  اغلب  التخلص من  ويستطيع  باإلنسانية  ويتحلى  ومثقفًا 
فالبد ان نسعى لزيادة نشر وتطوير الكتاب، الن القراءة كانت وال تزال الصفة الي متيز الشعوب 
الي تسعى دومًا للرقي والتقدم، فهي تؤدي إىل تطوير اإلنسان، وهي اجلزء املكمل حلياتنا الشخصية 

والعملية، ففي القراءة حياة.
وألهميتها البالغة فإن أول كلمة خاطب بها جربيل )ع( نبينا حممد )ص( كلمة: ) اقرأ (، يف قوله 
تعاىل: )“اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق * َخَلَق اإِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اْقَرأْ َوَربَُّك اأَلْكَرُم * الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم 
* َعلََّم اإِلْنَساَن َما ملْ َيْعَلْم”(، وهذه داللة كبرية وعميقة يف اكتشاف أهمية القراءة لإلنسان الكتساب 

العلم واملعرفة.
فما أمجله أن يتبادل األهل واألصدقاء يف ما بينهم الكتب واألفكار واآلراء وكذلك البلدان لتحقيق 
التبادل الثقايف واملعريف ولكي يعرف كل شعب ثقافة وحضارة بقية الشعوب ألنها من أسهل الوسائل 
وأمجلها وأهمها لتقريب املسافات بينهم، ويف السياق ذاته أظهرت دراسة إن الرجال يفضلون مشاهدة 
األفالم املقتبسة من كتب على قراءة الرواية األصلية والعكس صحيح بالنسبة للنساء، وتوصل باحثون 
إىل أن 75 يف املئة من الرجال يفضلون العرض السينمائي للقصة، يف حني أقر 30 يف املئة بأنهم مل 

يقرءوا كتابا منذ أن كانوا طالبا يف املدرسة.
باملشاعر  القارئ  فيها  يشعر  فيزيائية  إىل جتربة  التخيل  على  مبنية  عقلية  أوضحت جتربة  فيما 
واألحاسيس احلقيقية الي يقرأ عنها، من خالل كتاب إلكرتوني يرتديه القارئ فينقل إليه حلظيًا 

األحاسيس املوجودة يف املقال أو الرواية الي يقرأها. 

دور املثقفني يعاني من الضعف حيال الوضع الراهن الذي مير به العراق، 
علما أن الفرصة كانت ساحنة هلم، منذ اكثر من عشر سنوات لصناعة 
نيسان  أعقبت  الي  الكبرية  التحوالت  بعد  متطورة،  ودولتتة  واٍع  جمتمع 
2003، وهناك من يؤكد ان االنتهازية تسللت اىل الوسط الثقايف ايضا، 
وهم  الناس،  حساب  على  القتناصها  الفرص  يتحينون  مثقفون  فهناك 
للثقافة، ولكن حني تبحث يف اجلهد  ال يتورعون عن إعالنهم االنتساب 

الفكري هلم، فإنك لن جتد ما يشري اىل ذلك.
ولعل املفارقة تكمن يف أن هذا النموذج )النفعي( من املثقفني الذي حياول 
أن يستحوذ على كل شيء، ال ميتلك من مواصفات املثقف احلد األدنى 
للثقافة  االنتماء  صفة  متنحه  مؤهالت  أية  لديه  ليست  مثال  فهو  منها، 
وضعيف يف  االلتتكتترتونتتي،  العصر  عن جمتتاراة  عاجز  هو  بل  واملثقفني، 
أدواته الي ينبغي أن يتقنها أبسط املثقفني للتواصل مع الناس يف الداخل 
او  التتذاتتتي  التطوير  يشغله  ال  التتواقتتع  ألنتته يف  فيهم،  والتأثري  واخلتتتارج 

النهوض باجملتمع، بسبب انشغاله مبنافعه أوال!.
وأسبابها  ومساراتها  مثال،  الشعبية  باملظاهرات  معين  غري  هو  لذلك 
الدولة  لبناء  معيارا  احلتتق  للمثقف  تشكل  أن  ميكن  حني  يف  احلقيقية، 
حافزا  تشكل  أن  وميكن  التصحيح،  على  حتتافتتزا  وتتتكتتون  ومؤسساتها، 
للمثقف كي يسهم يف وضعها على السكة الصحيحة، من اجل بناء العراق 

ثقافيا ومن ثم سياسيا واقتصاديا وتعليميا يف الوقت نفسه.
والدولة، لذلك فإن  للمجتمع  التطوير األول  املثقف عنصر  يعد  من هنا 
وال  ونتتوعتتًا،  كّمًا  مثقفيها  منو  مبستوى  ُتقاس  املتمدنة  الشعوب  ثقافة 
التتي ال تزال  بالكّم مطلقا، وهتتو ما حيتتدث يف الشعوب  ينحصر االمتتر 
بعيدة عن التمدن والتحّضر املقبول، حيث الكم الثقايف للثقافة واملثقفني، 
يطغي على النوع واجلوهر معا، ولو اردنا االنصاف يف هذا الصدد، فالبد 
أن نعرتف بأننا ال زلنا ننتمي اىل الشعوب الي مل تكتمل مقومات الثقافة 
لديها، وهذا مؤشر واضح على عدم تفاعل املثقفني مع الواقع العراقي 

الراهن.
يف  أفقيا  التأثري  على  ومثقفينا  ثقافتنا  قتتدرة  عتتدم  أيضا  يؤشر  وهتتذا 
اجملتمع، وتغيري الفكر والسلوك العام، ونقله من التخلف واالرجتال، اىل 
خانة التحّضر والتمّدن، وهكذا يستطيع املعين أن يكتشف مكامن الضعف 
لدى املثقفني والثقافة وكما يلي: تفضيل املثقف ملصلحته بدال من مصاحل 
اجلمعي..  الوعي  تطوير  يف  تسهم  سليمة  رؤيتتة  بلورة  عتتدم  اجلماهري.. 
سطحية الثقافة وانشغال املثقف بالثانويات.. خفوت االبداع وتراجعه وهو 

ما يفسر حالة العسر يف ظهور مبدعني جدد.. 
انتشار ظاهرة االدعاء الثقايف.. غياب املؤسسات الثقافية املهنية.. عدم 
ظهور مشروع ثقايف وطين قادر على استعياب املتغريات وتوظيفها لصاحل 
الثقافة الرصينة.. عدم تفاعل املثقف مع ما حيدث يف الواقع من حراك 

مدني. 

املثقفون واملأزق 
العراقي الراهن

مروة االسدي
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بتتات االجتتتار بالبشر يشكل ابتترز اآلفتتات 
الي يتعرض هلا العامل بشكل عام والبلدان 
األختترية  اآلونتتتة  ختتاص يف  بشكل  النامية 
بأشكاهلا كافة، ويصنف يف املرتبة الثالثة 
والسالح، من حيث  املخدرات  بعد جتتتارة 
فكأننا  حتققها،  التتي  املالية  املتتتتردودات 
نشهد عودة ظاهرة العبودية ولكنها تتخذ 
صورًا وأشكااًل خمتلفة، من خالل استعباد 
واستغالهلم  استعماهلم  أو  اإلفتتراد  بعض 
بشتى الطرق، وهذا يعد شكال من أشكال 
وخمتلف  اإلنتتستتان  حلقوق  وانتهاكًا  التترق 
عز  اهلل  الن  والسماوية،  اإلنسانية  القيم 
وجتتل كتترم اإلنتتستتان بوصفه أمثتتن متتا يف 
)ولقد  الكريم  كتابه  يف  قتتال  كما  الوجود 
كرمنا بين ادم( حيث خلقه اهلل حرا ولكن 
بعض اجملرمني حمو أدميته وجعلوه سلعة 
االجتتتار  الباحثون  ويقسم  وتتتشتترتى.  تباع 
بتتالتتبتتشتتر إىل ثتتالثتتة أنتتتتتواع هتتتي االجتتتتار 
لالستغالل  واالجتتتتار  السخرة،  ألغتتراض 
البشرية،  باألعضاء  واالجتتتتار  اجلنسي، 
الذين  واألطفال  والنساء  الرجال  ويشمل 
يقعون ضحية اخلطف، والقسر، واخلداع 
أو اإلكراه، أو االستدراج ملمارسة أشكال 
املتاجرين  ملصلحة  األعتتمتتال  متتن  مهينة 
اإلستتاءة  أشكال  ملختلف  ويتعرضون  بهم، 

اجلسدية والنفسية.
فالرجال يعملون باإلجبار)العمل ألقسري( 

هلم  تعطى  وال  إنسانية  غتتري  ظتتتروف  يف 
يف  عتتتادًة  فيعملن  النساء  وأمتتا  حقوقهم، 
اجلنسي  االستغالل  أو  املنزلية  اخلتتدمتتة 
وختتتدعتتتة التتتتتتتزواج، وبتتالتتنتتستتبتتة لتتأطتتفتتال 
كمتسولني  ألتتقتتستتري  استتتتتختتدامتتهتتم  يتتتتتم 
مسمى  بيعهم حتتتت  أو  جتتّوالتتني،  باعة  أو 
التتتتتبتتين، بتتتاإلضتتتافتتتة إىل جتتتنتتيتتدهتتم يف 
صفوف املقاتلني يف التنظيمات اإلرهابية 

واإلجرامية.
فتتأصتتبتتح االجتتتتتتتار بتتالتتبتتشتتر متتتن أختتطتتر 
اجلرائم حبق األفراد واجملتمعات، ويواجه 
ضحاياه أقصى أنواع العنف الذي يرتاوح 
بتتني التتتتتعتترض هلتتجتتمتتات التتكتتالب واخلتتنتتق 
واالغتصاب وصوال إىل رمي اجلرحى يف 
املأساوي  ملواجهة مصريهم  وتركهم  املياه 
فتتضتتال عتتن متتشتتاكتتل صحية حتتتادة وذلتتك 
بتتغتتض التتنتتظتتر عتتتن اجملتتتتال التتتتذي ينتهي 
إليه  للعمل فيه وفق ما توصل  األمتتر  بهم 

باحثون يف دراسة متخصصة.
التتظتتاهتترة يف اآلونتتة  ونتتظتترا لتفاقم هتتذه 
األخرية فال بد من السعي ملعاجلتها على 
الطابع  حملية  تعد  فلم  املستويات  كافة 
تضافر  تستدعي  دولتتيتتة  أصبحت  وإمنتتتا 
يف  منها،  واحلتتد  ملواجهتها  كافة  اجلهود 
التتستتيتتاق ذاتتتته أجتتترى التتبتتاحتتثتتون يف أكتترب 
دراستتتة على اإلطتتتالق عتتن صحة ضحايا 
أكتتثتتر من  متتقتتابتتالت متتع  بالبشر  االجتتتتتار 

1100 رجل وامرأة وطفل يف جنوب شرق 
قطاعا   15 يف  العمل  على  أجتتتربوا  آسيا 
على األقل بينها العمل يف املصانع وخدمة 
كاثي  وقتتالتتت  والصيد،  والتتدعتتارة  املتتنتتازل 
زميرمان وهي إحدى الباحثني يف مقابلة 
التترغتتم متتن أننا مجيعا  متتع رويتتترتز “على 
نسمع عن أهوال تهريب البشر لكن عندما 
فهي  كهذه  نتائج احصائية مماثلة  تصلك 
حاالت  ليست  الكوابيس  هتتذه  بتتأن  تنبئك 
بالضرورة أسوأ القصص  منعزلة وليست 

الي رويت على مسعك”.
السابقة صحة  الدراسات  وتناولت معظم 
للعمل يف جتارة  بيعهن  مت  الالتي  النساء 
اجلتتنتتس، ووجتتتتدت التتتدراستتتة أنتتهتتن وقعن 
ضتتحتتايتتا االجتتتتتار بتتالتتبتتشتتر وأجتتتتربن على 
أو  املنازل  العمل يف املصانع واخلدمة يف 
مت بيعهن كزوجات واجهن مشاكل نفسية 

مأساوية.
وكشف نصف من أجريت معهم مقابالت 
أو  جسدية  معاملة  لتتستتوء  تعرضوا  أنتتهتتم 
جتتنتتستتيتتة كتتمتتا واجتتتته التتكتتثتتري متتنتتهتتم عنفا 
الكالب  من  هلجمات  تعرضوا  إذ  مفرطا 
السكاكني ويف بعض األحيان  أو  الشرسة 
تعرضوا للحرق أو حماولة اخلنق، وأشار 
70 يف املئة من الرجال والنساء وحنو 35 
يف املئة من األطفال إىل أنهم مل يتمتعوا 

بأي قدر من احلرية على اإلطالق. 

االتجار بالبشر.. جريمة استغالل 
تجرد العالم من انسانيته

املوت الرحيم.. قانون لتشريع االنتحار والجريمة
املخدرات هي كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة كيميائيًا، حتتوي على مواد مثبطة أو منشطة 
إذا استخدمت يف غري األغراض الطبية، فإنها تسبب خلل يف عمليات العقل وتؤدي إىل حالة من 
أو اإلدمان عليها، مما يضر بصحة الشخص جسميًا ونفسيًا واجتماعيا. وتعرف املخدرات  التعود 
قانونيًا ايضًا، على أنها جمموعة من املواد الي تسبب اإلدمان )االعتماد النفسي والبدني(، وتسمم 
اجلهاز العصيب املركزي وحيضر تداوهلا أو زراعتها أو تصنيعها، إال إلغراض حيددها القانون، وال 

تستخدم إال بواسطة من يرخص له بذلك.
ومشكلة تعاطي وترويج املخدرات كما يقول بعض اخلرباء اصبحت اليوم ويف ظل تزايد استخدام 
بعض االنواع املخدرة من اخطر املشاكل الي تعاني منها الكثري من دول العامل، ويعد ادمان املخدرات 
وتعاطيها وكما تشري بعض املصادر من أشد املشكالت النفسية واالجتماعية خطورة. وأعظمها اثرًا يف 
صحة االنسان النفسية والبدنية على حد سواء، وتشري االحصائيات السابقة الصادرة عن الربنامج 
العاملي ملكافحة املخدرات التابع لأمم املتحدة )undcp(. اىل أن هناك اكثر من 200 مليون شخص 
يستخدمون املخدرات يف العامل 70% منهم ميكن اعتبارهم مدمنني، أي مبا يعادل )3%( من جمموع 
امريكا  ودول  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  النسبة  تلك  ثلث  من  أكثر  وتقع  تقريبًا.  العامل  سكان 

الالتينية.

شتى  على  هلا،  ال حصر  مشكالت  السبب يف  أضحى  املخدرات  ادمتتان  أن  الدولية  اهليئات  وتؤكد 
الدولية  اإلجتتراءات  تكلفة  وتقدر  والسياسية.  والقانونية  واالقتصادية  واالجتماعية  الصحية  الصعد 
واحمللية ملكافحة انتشار املخدرات والتوعية بأضرارها وعالج املدمنني حوالي 120 مليار دوالر سنويا، 
ومتثل جتارة املخدرات 8% من جمموع التجارة العاملية. هذه املشكالت وحبسب بعض املراقبني ميكن 
ان تتفاقم بشكل خطري يف السنوات القادمة خصوصا مع اعتماد بعض الدول قوانني خاصة تبيح 

استخدام وتعاطي املخدرات بشكل علين.
باملخدرات واجلرمية من أن مستوى اإلنتاج  املتحدة املعين  الشأن فقد حذر مكتب األمم  ويف هذا 
القياسي لأفيون يف أفغانستان سيؤدي إىل ارتفاع حاالت الوفاة النامجة عن تعاطي اهلريوين فيما 

ترتفع معدالت الوفاة بالفعل يف بريطانيا والواليات املتحدة. 
من جانب اخر أعلنت الصني عن تقديراتها الرمسية ملا تتكبده من بالء املخدرات وقدرت خسائرها 
االقتصادية السنوية مبا يصل اىل 500 مليار يوان )80.54 مليار دوالر( ووفاة 49 ألف شخص العام 
املاضي، يف السياق ذاته قال مسؤولو صحة أمريكيون إن الوفيات النامجة عن تعاطي جرعات زائدة 
من اهلريوين زادت اىل أربعة أمثال بالواليات املتحدة خالل الفرتة بني عامي 2002 و2013 بسبب 

تراجع اسعاره فيما زاد استهالك املسكنات من مشتقات االفيون. 

هكذا هو الطفل وهكذا هي الرتبية!!، يولد االنسان كصفحة بيضاء.. شيئا 
كل شيء  وإن شرا فشرا..  إن خريا فخريا  عليها..  فشيئا.. مُتأ مبا ميلى 
يف هذه احلياة يساهم يف كتابة وتشكيل املعتقدات واالفكار واملبادئ والقيم 
ومالمح الشخصية الي سيتبناها الطفل بعد ذلك. ويأخذ الوالدان احليز 
االكرب يف تشكيلها. فهم يلعبون الدور االهم يف تربية الطفل وتنشئته وعلى 
االخص األم. وقد شبه االمتتام علي )ع( قلب احلدث بتتاألرض اخلالية الي 
تتقبل ما ألقي فيها. وكما يقول احلديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة 

فأبوانه يهودانه او ينصرانه او ميجسانه.
اذن فاألبوين هم االكثر تأثريا يف حياة الطفل وهم الذين يتحملون املسؤولية 
سليمة  تولد  الفطرة  إن  املستقبلية.  ومسريته  االكتترب يف حتديد شخصيته 
وهي إما ان حتتفظ بنقائها وإما ان تتشوه وتنحرف اىل جادة اخلطأ. وتشري 
الدراسات اىل ان 90% من شخصية االنسان تتكون يف الت 7 سنوات االوىل.

فكم هي مهمة املراحل املبكرة لطفولة االنسان الي تبنى وتتأسس وتتطور 
على يد األم باملرتبة االوىل نظرا ألنها االكثر قربا للطفل يف هذا العمر. 
فهو  الرتبوية  التنشئة  عملية  ودوره يف  األب  مسؤولية  إلغاء  يعين  ال  وهتتذا 
القدوة لإلبن..  واألم، وهو  الطفل  لكل من  األمان واحلماية  املوجه ومصدر 
وهو قبل كل ذلك من فكر يف أطفاله الذين سيشبون على يدي املرأة الي 

تزوجها.. فأحسن او أساء االختيار !!
أما دور املرأة فهو يبدأ من حني محلها.. هي تسعى جاهدة يف تلبية حاجات 
املعنوية؟ الي  متتاذا عن احلاجات  املادية من غتتذاء وشتتراب.. ولكن  اجلنني 
جيب ان تعتين بها كل االعتناء ملا هلا من اهمية يف صناعة سلوك وأحاسيس 
الطفل الي اكتسبها من حالة أمه النفسية. فكيف حيمون الطفل من األفكار 
املفاهيم  على  سيحافظون  وكيف  اخلاطئة؟؟  والسلوكيات  والعادات  الضالة 
الدينية واملعتقدات واالخالق الفاضلة الي غرسوها؟؟ . هنا يريدنا االمام 
املعصوم على معاملة الطفل وفقا لسين عمره.. فخصص وقتا علميا دقيقا 
ملالعبته ومعاقبته ومصادقته الضرورية.. ويضيف صلوات اهلل وسالمه عليه 
خلقو  ألنهم  بأخالقكم..  أوالدكتتم  )التؤدبوا  الرتبية  عملية  أختترى يف  قاعدة 

بزمان غري زمانكم(.
وهي مسألة مهمة جدا يف مسألة املرونة واخذ االعتبار مبتغريات العصر 
الي تؤثر على طريقة التعامل الي ختتلف من زمان اىل اخر. وجيب ان 
يستغل اآلباء واالمهات خاصة، فرتة الطفولة لتعليم الطفل.. فالعلم يف الصغر 
كالنقش على احلجر. ايتها االم املربية.. امحلي معول الدين والعلم.. وبادري 
بزرع البذور الطيبة يف قلب فلذة كبدك منذ نعومة اظفاره.. واسقيها باحلب 
التأديب  باستخدام بعض  الضارة  اقرتاب االعشاب  واحلنان.. وامحيها من 
والعقاب.. حتى يشتد عوده. وستحصدي انسانا ملتزما دينيا واخالقيا ويبقى 
صدقة جارية بعد موتك وانقطاع عملك.. فمن يزرع عنبا ال ميكن ان حيصد 

شوكا!!.

كما تزرعون.. 
تحصدون

 رقية تاج
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التحرش اجلنسي مبختلف أنواعه أصبح 
اليوم من اخطر الظواهر الي باتت تهدد 
العامل  دول  اغلب  يف  االجتماعي  األمتتن 
كما يقول اخلرباء، الذين أكدوا على ان 
هذه الظاهرة املزعجة الي تطال النساء 
واالطتتتفتتتال، ختتتتتتلتتف متتن بتتلتتد اىل آختتر 
من  ولعل  واملتتتربرات  األسباب  باختالف 
أبرز هذه األسباب االباحية يف االنرتنت 
وانتهاك اخلصوصية، الذي ساهم بشكل 
املتترض اجملتمعي  انتشار هذا  واستتع يف 
يعانون  التتذيتتن  واملتتراهتتقتتني  الشباب  بتتني 
أصال من مشكالت وأزمات عديدة، منها 
عدم االهتمام والبطالة وضعف القوانني 
والتترقتتابتتة متتن قتتبتتل األستتتترة واملتتؤستتستتة 
التعليمية الي ختلت عن دورها الرتبوي 
بسبب اإلهمال احلكومي وتفشي الفساد 
وانتشار املخدرات وغريها من األسباب 

األخرى.
ويتتعتتد التتتتتحتترش اجلتتنتتستتي وكتتمتتا تنقل 
وليس  عنيفة  جتترميتتة  املتتتصتتتادر،  بتتعتتض 
يستخدم  حتتيتتث  فتتقتتط.  جنسية  جتترميتتة 
املتحرش اجلنس كوسيلة إلحلاق املعاناة 
العنف  جتتتتراء  للضحية  يسببها  التتتتذي 
عليها إلضعافها  يفرضه  الذي  واإلذالل 
وللسيطرة عليها والتحكم بها. والتحرش 
هو  الغربية  اجملتمعات  يف  واالغتصاب 
امر مستمر ودائم احلدوث وهو ما تؤكده 

لكن  والتقارير،  التتدراستتات  من  العديد 
املراقبني،  بعض  يقول  كما  لنظر  امللفت 
العديد  التحرش يف  جتترائتتم  اتتتستتاع  هتتو 
العربية واإلسالمية، وهو ما  التتدول  من 
واألختتتالق  والتقاليد  القيم  متتن  يتنافى 
وتؤكد  التتدول،  هذه  يعيشها سكان  الي 
وتتتقتتاريتتر، أعتتدتتتهتتا مؤسسات  دراستتتتات 
النساء  متتن   %90 أن  دولتتيتتة،  ومنظمات 
يف اليمن اشتكني من تعرضهن للتحرش 
أمتتاكتتن  أو  التتعتتامتتة  ستتتتتواء يف األمتتتاكتتتن 
املصريات  النساء  من   %83 وأن  العمل، 
من  آلختتر  أو  لشكل  بالفعل  تعرضن  قد 
أشكال التحرش اجلنسي، وأن 27% من 
أكدن  اجلامعيات  اجلزائريات  الفتيات 
للمضايقات اجلنسية من قبل  تعرضهن 
منهن   %44.6 اشتتتتتكتتى  كتتمتتا  متتدرستتيتتهتتن، 
أكتتدت  بينما  اللفظية،  املتتضتتايتتقتتات  متتن 

13.8%عن تعرضهن للتحرش اجلنسي.
الفتيات  من   %21.1 أفصحت  قطر  ويف 
 %30 وأن  املشكلة،  لتتذات  تعرضهن  عن 
متتتن التتتنتتتستتتاء التتتعتتتامتتتالت قتتتد تتتعتترضتتن 
ويف  العمل.  مكان  اجلنسي يف  للتحرش 
اململكة العربية السعودية يتعرض %22.7 
من األطفال جلرمية التحرش اجلسدي، 
أختتالقتتيتتة  حتتتادثتتتة   9580 بتتتني  متتتن  وأن 
أما  جنسي.  حتتترش  جرائم   997 يوجد 
النساء تعرضن حلوادث  لبنان فثلث  يف 

التحرش أو االعتداء أو اإلساءة اللفظية. 
االعتتتتتداءات  متتن  تقع %80  املتتغتترب  ويف 
التتتقتتتاصتتترات دون سن  عتتلتتى  اجلتتنتتستتيتتة 

الرشد القانونية.
ويف هتتتذا التتشتتأن فتتقتتد لتتوحتتظ متتؤختترا 
السادسة  ازديتتتاد حتتترش األطتتفتتال دون 
عشرة بفتيات ونساء خاصة يف األعياد 
على  قتتدرتتتهتتم  مستغلني  واملتتنتتاستتبتتات، 
اإلفتتتتالت متتن التتعتتقتتاب. وقتتتد خيتتلتتق هتتذا 
جيال كامال من املتحرشني الصغار. ويف 
نشوى  العقيد  عنه  كشفت  فيديو  مقطع 
حممود بإدارة مكافحة العنف ضد املرأة، 
أن أغلب املتحرشني أطفال يف سن 12 
فوق  العمرية  الفئات  أن  مضيفة  سنة، 

العشرين يتسمون غالبا بالرزانة.
“امسك  محلة  كشفت   2013 عتتام  ويف 
متحّرش” أن 39 يف املائة من املتحّرشني 
يف مصر هم من األطفال. وأغلب بالغات 
التحرش وردت من أطفال، ختطت نسبة 

52 يف املائة.
أن  “ شفت حتتترش”  مبادرة  كما كشفت 
هتتتذه التتظتتاهتترة آختتتذة يف االتتتتستتتاع، مع 
معهم  التحرش  مبادرات  تعامل  صعوبة 
ختتوفتتًا  معاقبتهم  عتتلتتى  قتتدرتتتهتتم  وعتتتتدم 
أية  يعًقد  قتتد  متتا  وهتتو  مستقبلهم،  على 
هذه  مواجهة  تستهدف  مستقبلية  جهود 

الظاهرة.                

التحرش الجنسي.. جريمة تفرّغ 
املجتمعات من قيمها

أديان.. نزاعات عنيفة تفتك باالقليات
توجد األقليات يف معظم بلدان العامل، رمبا تكون دينية، مذهبية، عرقية أو لغوية، فالبد إن يكون 
الن  األقليات،  فيه  تعددت  وان  اآلخرين  حقوق  وحيتترتم  بإنسانية  ويتعامل  متماسكًا  واحتتدا  الشعب 
اخلالق عز وجل خلق مجيع الناس سواسية ومل يفرق بني احد منهم إال بالتقوى لكن املخلوق فرق 
بينهم، وكما قال تعاىل يف كتابه الكريم }َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا 

َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي{ ]احلجرات: 13[.
األقليات من  األوستتط اضطهدت  الشرق  واألمنية يف معظم دول  السياسية  األوضتتاع  تردي  ونتيجة 
وسبيت  أعراضهم  وانتهكت  حقوقهم  وأهتتدرت  فهجروا  واأليزيديني  واليهود  واملسيحيني  املسلمني 
نسائهم وُقتل أطفاهلم ورجاهلم على أيادي الزمر اإلرهابية من تنظيم داعش اإلجرامي، ويف هذا 
الشأن تشارك حوالي 60 دولة يف مؤمتر دولي ينظم يف باريس، برئاسة وزير اخلارجية الفرنسي 
لوران فابيوس، حول األقليات املضطهدة يف الشرق األوسط من قبل تنظيم داعش، ويهدف املؤمتر 
إلعالن “خطة حترك” حتدد “اإلجتتراءات العملية” للتصدي هلذه األزمة، من اجل اسرتداد حقوقهم 

واالعرتاف بهم كأقلية قومية جيب ان تتمتع بكامل ما يتمتع به أي مواطن.
ومت التطرق ليس فقط إىل مصري مسيحيي الشرق بل أيضا إىل اإليزيديني يف كردستان العراق أو 
أكراد كوباني )سوريا(، ومل يعد يتجاوز عدد املسيحيني يف العراق 400 ألف بعد أن كانوا 1.4 مليون 

يف 1987، وكان فابيوس اقرتح إنشاء صندوق مساعدة لتمويل إعادة أعمار املساكن ودور العبادة يف 
املناطق الي استوىل عليها التنظيم املتطرف.

على  تعاقبوا  الذين  واليهود  واملسيحيني  املسلمني  ربطت  الي  العالقات  فان  خمتلف  صعيد  وعلى 
ضفاف البحر األبيض املتوسط على مدار قرون، وتعايشهم يف أجواء جيهل الكثري عنها رغم أهميتها 
يف الوقت الراهن، هي الصورة الي يريد معرض “األماكن املقدسة املشرتكة” الذي حيتضنه متحف 
احلضارات األوروبية واملتوسطية مبدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا الكشف عنها على مدار 
يعرفون  الذين  املتحدة  الواليات  سكان  نسبة  أن  نتائجه  نشرت  استطالع  أفتتاد  بينما  أشهر.  أربعة 
أنفسهم بأنهم مسيحيون تراجعت على مدى األعوام السبعة املنصرمة بينما بات البالغون الذين ال 
بيو  ينتمون إىل األديتتان املعروفة ميثلون شرحية أكرب من اجلمهور، وأظهر استطالع أجراه مركز 
لأحباث أن عدد البالغني الذين يعرفون أنفسهم بأنهم مسيحيون تراجع بني عامي 2007 و 2014 
من 78.4 يف املئة إىل 70.6 يف املئة أو 172.8 مليون شخص وهو ما نتج أساسا عن االخنفاض يف 
عدد الكاثوليك والربوتستانت. وعليه تضفي املعطيات انفة الذكر من معلومات و احداث بأن االديان 
باتت مصدرا وحمركا لنزاعات عنيفة ضحيتها األقليات وهذا االمر يظهر ذروة صراع احلضارات 

يف احلقبة احلالية. 

ميتلك طفلك الصغري بني خباياه حواسًا ال ختتلف مطلقا عما ميتلكه أي 
شخص يفوقه عمرا، وهذه احلواس تسري اما باجتاه منوها االعتيادي، أو 
ُتكبت فتنمو حواس الطفل بصورة أقل قليال او اقل بكثري مما هو متعارف 
هو  وهتتذا  تطورا  أكثر  فتصبح  القمة  باجتاه  تنطلق  ان  هلا  يقدر  أو  عليه، 

املطلوب.
الدكتور  يتتدعتتى  كتتنتتدي  عتتامل  قتتام  العشرين  التتقتترن  متتن  الثاني  النصف  يف 
“االنتتستتان  أو  التتستتعتتيتتد”  “التتقتتزم  عليه  أطتتلتتق  متتا  بتتاكتتتتتشتتاف  “ويلدبينفيلد” 
االستعشاري” وضح من خالله املقدار املخصص من املخ إلدارة وتشغيل كل 
ملنطقة  األجتتزاء  تلك  واستجابة  اجلسم  اجتتزاء  أهمية  على  باالعتماد  جزء 
حمددة من خالل املخ، فقد اثبت إن األيدي حتتل املرتبة األوىل، ثم االقدام، 
اجزاء  باقي  ثم  والبصر”  والسمع  “الشم  االختترى  احلتتواس  ثم  الفم  يتبعها 
هما  اليدان  ان  اىل  الطريقة،  بهذه  احلتتواس  ترتيب  ويرجع سبب  اجلسم. 
املسؤولتان عن أكثر املهام والواجبات إجتاه اجلسم، وميثالن اخلط الدفاعي 
وتوازنه  ثباته  وهتتي سبب  للجسم  ركائز  فتعترب  األرجتتل  أمتتا  احمليط،  ضد 
موقعه  فبسبب  التتفتتم  عتتن  امتتا  لليد،  املساند  التتدفتتاعتتي  لتتدورهتتا  بتتاإلضتتافتتة 
احلساس والذي يعترب نقطة وصل بني البيئة اخلارجية وماحتمله معها من 
واملعقمة،  النظيفة  الداخلية  البيئة  وبني  وأحياء جمهرية،  وبكرتيا،  مسوم، 
باإلضافة لدوره يف املشاركة بأوىل عمليات اهلضم امليكانيكي الي حتدث 

داخله.
أما بالنسبة للشم والسمع والبصر فال يقل شأنهما عن باقي احلواس، لكن 
القزم السعيد جعل األولوية لأجزاء احلسية والذوقية، فحاسة اللمس الي 
أخذت احليز األكرب والي تركزت يف اليدين واألرجل ومن خالهلا يستطيع 
ان يتعرف طفلك على انطباع كل شيء من حوله كاحلرارة والربودة وغريها، 

لتطوير هذه احلاسة لدى طفلك قم حبضنه وتدليله ومداعبته.
اما عن حاسة الذوق واحلائزة على املرتبة الثانية من بني ترتيب احلواس، 
فيعترب فم طفلك هو نقطة العبور لكل ما يأكل ويشرب وهو املمر الوحيد 
حاسة  التتذوق  حاسة  وتلي  ومذاقاتها،  األطعمة  الكتشاف  األمثل  واملخترب 
الشم: تعترب الروائح نقطة للعودة بالذاكرة عند طفلك، فالطفل باستطاعته 
متييز الروائح من أول أيام والدته، فتمييزه ألمه من خالل رائحتها خري مثال 

على ذلك.
اما عن حاسة السمع والي متثل مبثابة جهاز تسجيل لكل ما حيدث، فأذني 
طفلك مهيئتان بصورة ال إراديا حلفظ ما تسمع، فباستطاعة طفلك مساع 
األصوات منذ اخلمسة أشهر وهو جنني يف بطن أمه، فاجعل طفلك مستمعا 
جيدا للقرآن حتى قبل أن ُيبصر النور، ألن االستماع للقرآن يزيد من قوة 

الذاكرة واحلفظ، باإلضافة اىل اجلوانب الروحية.
لقلة  ال  السمع  بعد  فنذكرها  البصر  نعمة  هنا  ولنقل  البصر  حاسة  وعند 

اهميتها بل ألن القرآن الكريم يضعها بعد السمع يف أغلب اآليات الكرمية.

كيف تنمي حواس 
طفلك؟

مروة االسدي

آالء هاشم القطب
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تتتتتتستتبتتب التتتتكتتتتوارث التتطتتبتتيتتعتتيتتة خبتتستتائتتر 
جسيمة يف األرواح واملمتلكات منذ القدم 
كارثة  باستطاعة  إن  ويتتقتتال  اآلن،  واىل 
طبيعية واحدة أن تبيد امة بأكملها وهذا 
ما حدث فعال يف العديد من بلدان العامل، 
الذي  اهلائل  العلمي  التقدم  من  وبالرغم 
توصل إليه اإلنسان إال انه ال يزال عاجزا 
الطبيعة  قادرا على مقاومة غضب  وغري 
املدمرة الي تنوعت وتعددت أشكاهلا مثل 
اجلليدية،  االنهيارات  التتزالزل،  الرباكني، 
األعاصري،  والفيضانات،  املائية  الكوارث 
ناشئة  كوارث  أيضًا  وهناك  والتسونامي، 
عتتتن التتتعتتتوامتتتل التتبتتشتتريتتة متتثتتل احلتتترائتتتق 
التتكتتيتتمتتاويتتة واإلنتتتفتتتجتتتارات واإلشتتعتتاعتتات 

النووية، وحرائق الغابات.
تتتعتتاىل،  قتتتال سبحانه  التتكتتريتتم  كتتتتتابتته  يف 
َخْلِق  يِف  ))ِإنَّ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم 
َماَواِت َواألَْْرِض َواْخِتاَلِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر  السَّ
آلَياٍت ألُِّوِلي األَْْلَباِب * الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ 
ُروَن يِف  ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِبِهْم َوَيَتَفكَّ
َخَلْقَت  َما  َربََّنا  َواألَْْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق 
النَّاِر((  َعتتَذاَب  َفِقَنا  ُسْبَحاَنَك  َباِطال  َهَذا 
عتتمتتران:  }آل  العظيم  التتعتتلتتي  اهلل  صتتتدق 

.}191-190
ونتتتتتيتتجتتة لتتلتتدمتتار التتكتتبتتري التتتتذي أحتتدثتتتتته 
املتتنتتازل  متتن  كثري  يف  الطبيعية  التتكتتوارث 

مما دفع ساكنيها إىل النزوح عن ديارهم، 
يف  املشكلة  هتتذه  تتفاقم  أن  املمكن  ومتتن 
األعوام القادمة بفعل تغريات املناخ، ويف 
هذا الشأن أوضح تقرير إن ما يقارب من 
20 مليون شخص اجربوا على النزوح عن 
والتتعتتواصتتف  الفيضانات  بسبب  ديتتارهتتم 

والزالزل يف العام املاضي.
بينما قالت شركة ميونيخ ري أكرب شركات 
التتتعتتتامل إن إمجتتالتتي  التتتتتأمتتني يف  إعتتتتتادة 
الطبيعية  الكوارث  عن  النامجة  الوفيات 
احلر  وموجات  والعواصف  التتزالزل  مثل 
الستة  األشهر  حتتادة خالل  بصورة  ارتفع 
الكلفة  وإن  احلتتتالتتتي،  التتعتتام  متتن  األوىل 
تراجعت  احلتتوادث  هذه  ملثل  االقتصادية 
إىل 35 مليار دوالر من 42 مليار دوالر ما 
الكوارث حتدث  معظم  إن  حقيقة  يعكس 

يف مناطق العامل الفقرية.
ماليني شخص يف  علق مخسة  حتتني  يف 
متتواقتتع عملهم وعتتجتتزوا عتتن التتعتتودة إىل 
كانوا  لكنهم  بأقاربهم  واالتصال  منازهلم 
ساملني خالل الزلزال الذي ضرب طوكيو 
يف 11 آذار/مارس 2011 ما أظهر متانة 
التتعتتمتتارات يف طوكيو غتتري أنتته بتتني أيضا 
للحياة يف  أفتتضتتل  تنظيم  وجتتتود  ضتتترورة 
املشؤوم  التتيتتوم  ذاك  ومنذ  مشوشة،  بيئة 
نتتاجتتم عن  تتتستتونتتامتتي  فتتيتته  أودى  التتتتذي 

من 18500 شخص  أكثر  التتزلتتزال حبياة 
لأرخبيل  الشرقي  الشمالي  الساحل  يف 

وتسبب حبادثة نووية يف فوكوشيما.
ألف   95 إن حنو  العلماء  قتتال  من جهتهم 
أللف  متتد  مسافة  على  يعيشون  شخص 
الغربي  الشمالي  الساحل  بطول  كيلومرت 
عرضة  يتتعتتتتتربون  ممتتن  اهلتتتادي  للمحيط 
ألمواج املد البحري العاتية الي تنجم عن 

أي زلزال يقع مركزه يف املياه.
تسببها  التتي  اجلسيمة  للخسائر  ونظرا 
الكوارث الطبيعية يرى اخلرباء والباحثون 
ملواجهتها  االستتتتتعتتداد  التتضتتروري  متتن  إن 
والتتتتتقتتلتتيتتل متتتن اخلتتتستتتائتتتر االقتتتتتصتتاديتتة 
واالجتتتتتمتتاعتتيتتة متتن ختتتالل تتتعتتزيتتز ثقافة 
ذلك  الطبيعية مبا يف  الكوارث  من  احلد 
حماولة منع الكوارث إن أمكن والتخفيف 
منها والتتتتتأهتتب هلتتا والتتتتتصتتدي واإلنتتقتتاذ، 
أخطار  من  الوقاية  على  الشديد  الرتكيز 
الكوارث، الرتكيز على أهمية نظم اإلنذار 
املبكر، عمل البحوث العلمية ذات العالقة 
السابقة  التتتدروس  متتن  والتعلم  باملوضوع 
وجود  األساسية،  البنى  تقوية  للكوارث، 
ختتطتتط طتتتتتوارئ عتتلتتى املتتستتتتتوى التتوطتتين 
واملستوى املنزلي وحتى املستوى الشخصي 
قابلة للتطبيق يف الوقت املناسب، والعمل 

على قيام تعاون دولي وعاملي. 

هل ستشهد االرض أعنف كوراث 
طبيعية تبيد البشرية؟
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تلوث املياه.. يفقد الحياة رونقها ويسلب صحة االنسان
املاء هو عصب احلياة وأهم مكون من مكوناتها، وله فوائد ال تعد وال حتصى فال توجد حياة بدونه، فهو 
مطلب حيوي لإلنسان وسائر الكائنات احلية، سواء للشرب أو للري أو توليد الطاقة واستخدامه يف 
الصناعة ومهم أيضًا للحفاظ على التوازن احلرارّي لأرض، وكما قال تعاىل يف كتابه العزيز “َوَجَعلَْناْ 

ِمَن امَلْاِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفاْل ُيْؤِمُنْوَن”، لبيان مدى أهمية املاء وفائدته لكل ما يوجد على سطح األرض.
املاء يوجد يف اخللية احلية بنسبة ترتاوح بني 50-60 % من وزن  وحبسب اخلرباء واملختصني فان 
اخللية كما يوجد بنسبة 70 % من الوزن الكلى للخضروات وتزيد النسبة إىل أكثر من 90 % من وزن 
الفاكهة، فهو العنصر األساسي الستقرار اإلنسان وازدهار حضارته وأينما وجد املاء وجدت مظاهر 

احلياة.
وعلى الرغم من حاجة اإلنسان املاسة للماء إال أن مصادره معرضة للتلوث بشكل كبري ودائم، وأوضحت 
الدراسات إن التلوث حيدث نتيجة أي تغري فيزيائي أو كيميائي يف نوعية املياه، بطريقة مباشرة أو 
غري مباشرة، ويؤثر سلبيًا على الكائنات احلية، وجيعل املياه غري صاحلة لالستخدامات املطلوبة، 
وبالتالي يؤثر تأثريًا كبريًا يف حياة الفرد واألسرة واجملتمع، وقد يكون سببًا رئيسيًا يف إنهاء احلياة 

على األرض.
املبيدات  الصحي،  الصرف  مياه  خملفات  الصناعي،  الصرف  )خملفات  املياه  تلوث  مسببات  ومن 

الطحالب،   ، اإلشعاعية  امللوثات  الزراعي،  الصرف  مياه  الزراعية،  الكيمياوية  الكيمياوية، األمسدة 
النفط ومشتقاته، التلوث ببعض اآلثار الكونية كتتغري املناخ وتدمري طبقة األوزون واألمطار احلمضية(
ويف السنوات األخرية تفاقمت مشكلة تلوث املياه، فأخذت تشكل خطرًا كبريًا على الكائنات احلية 
املياه اجلوفية ال تصلح  باملئة من  أكثر من 60  أن  البيئة  وزارة  أوضحت  كالصني  البلدان  بعض  ويف 
لالستهالك اآلدمي، ويف سوريا حذرت منظمة الصحة العاملية من تفشي مرض الكولريا يف الشهور 
املقبلة يف سوريا حيث زاد عدد اإلصابات باألمراض املنقولة عرب املاء مثل التيفود وااللتهاب الكبدي 

الوبائي بسبب تدهور مستوى النظافة.
فيما اكد باحثون إن األمراض الي تنتشر عن طريق املياه امللوثة وسوء الصرف الصحي تعد خامس 
أكرب سبب لوفاة النساء يف أحناء العامل إذ تسبب وفيات أكثر من اإليدز أو مرض السكري أو سرطان 
الثدي وإن حنو 800 ألف امرأة تلقى حتفها سنويا بسبب افتقارها لدورات مياه آمنة ومياه نظيفة، 
لذا البد من احلفاظ على املياه الطبيعية والعمل على تنقيتها للحد من تلوثها للمحافظة على سالمة 
وسوء  امللوثة  املياه  طريق  عن  تنتشر  التتي  األمتتراض  إن  باحثون  يقول  جهتهم  من  احلية،  الكائنات 
الصرف الصحي تعد خامس أكرب سبب لوفاة النساء يف أحناء العامل إذ تسبب وفيات أكثر من اإليدز 

أو مرض السكري أو سرطان الثدي. 

وأكثرها  احلشرات  وأشهر  أهم  من  وهو  لإلنسان،  رفيق  أقتتدم  النحل  يعد 
من  بالعديد  وتقوم  األجنحة،  غشائيات  لرتبة  النحلة  تنتمي  حيث  نفعًا، 
العسل  وإنتاج  والنباتات  األزهتتار  تلقيح  ومنها  واألساسية،  املهمة  الوظائف 
ومشع النحل وغريها من الفوائد األخرى، ويعرف منها ما يقارب 20ألف نوع 
تنتشر يف مجيع قارات العامل عدا القطب اجلنوبي، ومعظم هذه األنواع غري 
اجتماعية، حتب العزلة باستثناء حنل العسل فهو يعيش يف جمموعات كبرية 
منظمة. ومن أفضل أنواع النحل هو حنل العسل األوروبتتي، وذلك الستفادة 
اإلنسان من العسل الذي يصنعه، باإلضافة إىل فائدته يف تلقيح األزهار، 
وهذه تعد أعظم فائدة جينيها اإلنسان من النحلة لكونها تقوم بتلقيح أشجاره 
وحماصيله إذ حتمل حبوب اللقاح فوق جسمها املغطى بالشعر فتنقلها من 
تدل  الي  واملعجزات  باألسرار  النحل عامل مليء  أختترى. وعامل  زهرة إىل 
على قدرة اخلالق العظيم، واستطاع العلماء اكتشاف بعض أسرار هذا العامل 
كتابه  تعاىل يف  وقتتال  والكثري،  الكثري  يتتزال خيفى عليهم  ما  لكن  الغريب، 
َجِر  َباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ ِذي ِمَن اجْلِ ِ الكريم :} َوَأْوَحى َربَُّك إىل النَّْحِل َأِن اختَّ
ا َيْعِرُشوَن }68{ ُثمَّ ُكِلي ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل خَيُْرُج ِمن  َومِمَّ
ُروَن  َتِلٌف َأْلَواُنُه ِفيِه ِشَفاء ِللنَّاِس ِإنَّ يِف َذِلَك آلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ ْ ُبُطوِنَها َشَراٌب خمُّ

}69{ ]سورة النحل [.
ويف اآلونتتة األختترية شهدت النحل خطرا كبريا يهدد حياتها بسبب ارتفاع 
إن  العلماء  الطنان فأوضح  النوع  املناخ، وخاصة  وتغريات  درجات احلتترارة 
ظاهرة االحرتار العاملي تسهم يف تناقص املساحات املالئمة ملعيشة النحل 
ما يدفع هذه احلشرات إىل اهلجرة من مناطق معيشتها الدافئة، والنحل 
الطنان يقوم بوظيفة جوهرية يف تلقيح أزهار احملاصيل مثل التوت الربي 
يف  النشاط  هذا  وتدهور  )البندورة(  والطماطم  )القرع(  واليقطني  والتفاح 
املنظومة البيئية قد يؤدي إىل تناقص الغلة احملصولية وارتفاع أسعار الغذاء 

فضال عن عواقب تتعلق باإلمدادات الغذائية واالقتصاد.
من جهة أخرى مت إنشاء أول “طريق سريع للنحل” يف العامل بهدف محاية 
الذي  الكبري  اخلطر  ظل  يف  اإلنسان  حياة  يف  الضرورية  احلشرات  هتتذه 
يهدد بقاءها، وال تزال االكتشافات والدراسات مستمرة حول فوائد وعجائب 
وغرائب هذه الكائنات، يف سياق متصل يقول العلماء إن ظاهرة االحرتار 
العاملي تسهم يف تناقص املساحات املالئمة ملعيشة النحل الطنان يف قارتي 
أمريكا الشمالية وأوروبتتا ما يدفع هذه احلشرات  إىل اهلجرة من مناطق 
إىل  مشتتاال  االجتتتاه  عن  تعجز  فيما  اجلنوب  أقصى  يف  الدافئة  معيشتها 
النطاقات املناخية األقل حتترارة.  اىل ذلك أشارت دراسة أجراها باحثون 
حكوميون ونشرت نتائجها إىل إن نوعا من املبيدات احلشرية الي ختضع 
للفحص من قبل البيت األبيض بسبب خماوف من تأثريها على حنل العسل 
الواليات  يف  مائية  قنوات  من  املتتأختتوذة  العينات  نصف  من  أكثر  يف  رصتتد 

املتحدة. 

النحل واالنسان.. 
ثنائية املوت والبقاء 
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صتتتالتتتتتتتطتتتور التتتكتتتبتتتري والتتتتتتتقتتتدم التتعتتلتتمتتي 
االتصال  املتسارع يف جمال  والتكنولوجي 
العامل،  يشهده  الذي  املعلوماتية  والشبكة 
وعتتلتتى التتترغتتتم متتتن التتفتتوائتتد واخلتتتدمتتتات 
التتتتتقتتنتتيتتات،  تتتلتتك  حققتها  التتتي  التتكتتثتترية 
بسبب  قلق  متتصتتدر  تشكل  التتتتزال  لكنها 
الشبكة  املختلفة يف  رقعة اجلرائم  اتساع 
العنكبوتية، ومن أهمها اجلرائم األخالقية 
اكتترب واهتتم املشكالت  التتي أصبحت متتن 
على  سلبية  تتتأثتتريات  متتن  هلتتا  ملتتا  العاملية 
اخلتتترباء،  يتتقتتول  كما  االجتماعي  التتنتتظتتام 
أكدوا على ان هذه اجلرائم تشمل  الذين 
اجلرائم اجلنسية بكافة أشكاهلا، وجرائم 
االختتترتاقتتتات واجلتتترائتتتم املتتالتتيتتة وجتترائتتم 
واخليانة  اإلباحية  املواقع  وارتتتيتتاد  إنشاء 
املنظمة  واجلتتترائتتتم  التتقتترصتتنتتة  وجتتترائتتتم 
وجرمية غسل األموال واملخدرات وغريها 
من اجلرائم األختترى. الي دفعت العديد 
من الدول واملؤسسات اىل اعتماد خطط 
وإجتتتتتتراءات ختتاصتتة ألجتتتل التتقتتضتتاء على 
من  الكثري  عده  ما  وهو  التهديدات،  هذه 
النمو  ظتتل  يف  مستحيل  امتتتر  املتتراقتتبتتني 
املستمر لشبكة االنرتنيت، الي أصبحت 
اىل  وحتتتولتتت  املستخدمني  متتاليتتني  تضم 
واإلنتاج،  والعمل  متكاملة لالستثمار  بيئة 
حتتتتتى بتتاتتتت وكتتمتتا تتتشتتري بتتعتتض املتتصتتادر 
اإلعالمية أكرب مسوقي جتارة اجلنس يف 

العامل. ويف هذا الشأن فقد فتح أكثر من 
منذ  لغات  بعدة  إلكرتوني  موقع  آالف   3
باعتبارها  للربازيل  للرتويج   2013 العام 
لتتلتتستتيتتاحتتة اجلتتنتتستتيتتة. فحسب  متتقتتصتتدا 
دراسة أجرتها جمموعة “أكسور” اخلاصة 
غلوبو”،  “أو  نتائجها يف صحيفة  ونشرت 
فتتتإن عتتتدد املتتواقتتع اجلتتديتتدة التتتي تربط 
وبالسياحة  إباحية  مبمارسات  التتربازيتتل 
اجلنسية يتخطى 2165 موقعا سبق لوزارة 
العامني 2011 و  أغلقتها يف  أن  السياحة 
ريو  إن  “أكتتستتور”  جمموعة  وقالت   .2012
السياح إىل  تعد مدخل  الي  دي جانريو 
يتتروج هلا على  التتي  التتبتتالد، هي الوجهة 
اجلنسية.  السياحة  نطاق ألغراض  أوسع 
وجاء يف أحد املواقع أن “الشابات ال يقدمن 
يقمن  إنتتهتتن  بتتل  فحسب  جنسية  ختتدمتتات 
متتقتتام متترشتتدات ستتيتتاحتتيتتات ومتترتمجتتات 
وشريكات يف الرقص”. أما املدينة الثانية 
األكثر استهدافا، فهي فورتاليزا يف مشال 

شرق الربازيل. حبسب فرانس برس.
الكربى  الفعاليات  أن  “أكتتستتور”  وأكتتتدت 
القدم  لكرة  العامل  كتتأس  مثل  التتبتتالد،  يف 
يف   2016 األوملبية  واأللتتعتتاب   2014 سنة 
أن  غتتري  اجلنسية.  السياحة  حتفز  ريتتتو، 
بأنها  جانبها  متتن  تفيد  السياحية  وزارة 
شبكة  تشديد  على  “تساعد  العكس  على 
احلتتمتتايتتة متتن االستتتتتغتتالل اجلتتنتتستتي” وبتتأن 

املتتواقتتع.  هتتذه  تتتراقتتب  الفدرالية  الشرطة 
سائح  متتاليتتني   5.8 التتتربازيتتتل  واستقبلت 
أجنيب يف العام 2013 وأكثر من 6 ماليني 

سنة املونديال يف العام 2014.
اهلندية  السلطات  أمرت  ذاته  السياق  يف 
حبتتتجتتتب متتتتئتتتتات املتتتتتواقتتتتتع اإللتتتكتتترتونتتتيتتتة 
“اإلباحية”، ما أثار جدال كبريا يف ما يتعلق 
باحلريات الفردية يف هذا البلد الذي ميثل 
إحدى أكرب الدول الدميقراطية يف العامل. 
معلوماتية  قراصنة  نشر  اختتر  جانب  من 
متتلتتفتتا ثتتتانتتتيتتتا يتتتتتضتتمتتن بتتتيتتتانتتتات ختتاصتتة 
مبستخدمي موقع “اشلي ماديسن” لتسهيل 
اخليانات الزوجية، ما اثار ردودا خمتلفة 
كما  االمريكية  التتدفتتاع  وزارة  اىل  وصلت 
دفتتتع بتتنتتجتتم لتتربامتتج تتتلتتفتتزيتتون التتتواقتتتع يف 
الواليات املتحدة اىل البوح بإقامته عالقة 

خارج اطار الزواج. 
اىل جانب ذلك أفادت تقارير الشرطة يف 
موقع  مستخدمي  من  اثنني  بانتحار  كندا 
نتتشتتر قراصنة  بتتعتتد أن  آشتتلتتي متتاديتتستتون 
اإلنتتتترتنتتتتت أمستتتتتتاء متتستتتتتختتدمتتي املتتتوقتتتع 
وبياناتهم الشخصية. وقال مفتش الشرطة 
برايس إيفانز “ميكنين وقال إيفانز “هذا 
اهلجوم يعد أحتتد أكتترب االختترتاقتتات على 
من  فريد  وهتتو  العامل  يف  البيانات  مواقع 
الشخصية  املعلومات  كشف  أنه  يف  نوعه 

لعشرات املاليني من األشخاص”. 

يف االنرتنت.. تراجع االخالق 
وتزايد املواقع االباحية

انقراض الديناصورات..  اصطدام كويكب أم ثورات بركانية؟
تعد الديناصورات من احليوانات املنقرضة وهي تضم حوالي 1.000 نوع من األجناس املختلفة من 
حيث الشكل و احلجم وأسلوب احلياة، وهي جمموعة من أكرب احليوانات الي عاشت على األرض 
حجمًا، وال تزال حمط اهتمام الكثري من العلماء والباحثني يف خمتلف دول العامل، على الرغم من 

أنها حدثت قبل أكثر من 65 مليون عام.
ويكتشف العلماء أنواعا جديدة منها كل سنة، ويوجد الكثري من أسرارها مل تكتشف بعد، لكون إىل 
أالن مل يتمكن العلماء من حتديد سبب مؤكد النقراضها، ويف هذا الشأن تسببت كارثتان طبيعيتان يف 
انقراض الديناصورات والكثري من الكائنات األخرى منذ 66 مليون عام هما اصطدام كويكب ضخم 
باألرض أعقبته ثورات بركانية عارمة، إنها النتيجة احلامسة الي توصل إليها العلماء قائلني إنهم 
وجدوا -وبدرجة عالية من الدقة- إن هاتني اجلائحتني وقعتا بفاصل زمين بسيط األوىل عبارة عن 
سقوط جرم كوني قطره حنو عشرة كيلومرتات يف منطقة يوكاتان باملكسيك والثانية ثورات بركانية 

هائلة يف اهلند.
من جانب آخر اكتشف علماء أملان دربا طويال بشكل غري معتاد من آثار أقدام ديناصور وزنه 30 طنا 
يف حمجر مهجور يف والية ساكسونيا السفلى يف اكتشاف يعتقدون أنه يرجع إىل 145 مليون عام، 
وقال بنيامني اجنليتش الذي قاد عمليات التنقيب يف املوقع لرويرتز “طول هذا الدرب وحالته اجليدة 

أمر غري معتاد للغاية”، وكان اجنليتش يشري إىل 90 أثرا سليما ألقدام ديناصور متتد ألكثر من 50 
مرتا، وكان قطرها 1.2 مرت.

حفظ ممتازة  حالة  يف  كاملة  تكون  تكاد  حفرية  الصني  شتترق  العلماء يف مشتتال  اكتشف  حني  يف 
لديناصور ذي ريش وأجنحة حتاكي الطيور على الرغم من ان الباحثني يساورهم الشك يف مدى قدرة 
هذا املخلوق العجيب على الطريان، وقال الباحثون إن هذا الكائن آكل اللحوم السريع اجلري يبلغ 
طوله حنو 1.8 مرت ويغطي معظم أجزاء جسمه شعر بسيط شبيه بالريش مع وجود ذيل طويل وريش 

طويل على جناحيه.
بينما أمضى العلماء فرتة مضنية من الوقت حبثا عن حفرية متميزة لديناصور يطلقون عليه اسم 
)الشيطان( وسط طبقات صلبة من احلجر اجلريي على ضفة نهر بكندا حيث ظلت مطمورة هناك 

68 مليون عام غري ان هذه املهمة الشاقة جاءت بنتائج مبهجة.
 ووصف العلماء واحدة من أندر احلفريات لديناصور أقرن مل يكتشف مثيله قط وهو خملوق عجائيب 
خلفية  العنق يف  حافة  حتتول  األشتتتواك  من  وصفوف  الوجه  على  التتقتترون  من  له جمموعة  متوحش 
اجلمجمة، وتتواصل الدراسات واألحباث اخلاصة يف سبيل الوصول إىل نتائج مهمة خبصوص حياة 

وأسباب اختفاء هذه املخلوقات.

فائض كالم، للمقيمني يف االوطان االفرتاضية، كأن اتساع جغرافية التعبري 
ال تكفي للثرثرة املتواصلة، ليل نهار.

الفسبوكة، كلمة منحوتة من الفيس بوك، طيب الذكر واحلضور يف حياتنا، 
وماتعنيه هذه الكلمة، هو االختصار املفيد لعبارة من قبيل )كتابات الفيس 
بوك( او )مادونه العابرون على جدران الفيس بوك( او )القناع واللسان على 

صفحات الفيس بوك( او غريها من عناوين رمبا يقرتحها القارئ.
ايتها القارئة، واوفر عليك وقتا قد  أرأيتتت؟ كي التبذل جهدا ايها القاريء 
البحث يف  يبذل على  ان  الراهنة، وجهدا اليستحق  يكون امثن من حياتك 
تعاريف لكلمات لغتنا اجلميلة. كانت مجيلة، قبل ان يغزوها فائض الكالم، 
وهي مجيلة وانت تقرأ القرآن يف هذا الشهر املبارك، لكن فائض الكالم مل 
يرتك هلا مجاهلا يف كل االوقات. والفسبوكة، اعين بها هنا حصرا، مايكتبه 
وهي  فيها،  املكوث  لكثرة  هلم  اوطانا  اصبحت  الي  الصفحات،  تلك  رواد 
ايضا مايكتبه املقيمون على تلك الصفحات ردا او اعجابا لبعض او كل ماهو 
منشور. وهي تسمى يف اللسان الفيس بوكي )اليك(. وهي اليرتمجها القائلون 
بها اىل لغتهم اجلميلة، بل يبقون عليها هكذا، عندما يعاتبون احدهم، مع 

خلطها بكلمات عربية من قبيل )ليش ما انطيتين اليك(.
الاليك متواصل على صفحات يتواطأ اصحابها، كثري منهم وهميون وقليل 
حقيقيون، دون نظر اىل معايري الاليك، هل هي عبارة مجيلة بلغة موزونة 
وحتمل فكرة جديدة وميكن ان تؤطر حياتك مبعنى جديد يضاف اىل معاني 
انتتك ستبقى ختتالتتدا عتترب وطتتن افتترتاضتتي، وصفحة بائسة  كتتثتترية؟. وحتلم 
حتتفظ بها شبكة العنكبوت. اىل متى؟ وطوفان املعلومات ينهار كالسيل علينا 
يف كل ثانية. اىل متى؟ قليل سيذكروك، والحيتاجون لصفحتك البائسة كي 
يسرتجعوا ذكريات حزن او مسرات معك. ثم هي حلظة عابرة ثم يعودون 
من  رغتتم  وحيد  فانت  آالم،  فائض  احالمهم.  وفائض  كالمهم،  فائض  اىل 
حييط بك يف هذا الوطن االفرتاضي، وطنك.. لقد فرض عليك انطوائيته 
الناشيء  االمل  وعتتلتتى  التتوحتتدة  على  عليه،  وادمتتنتتت  االجتماعية،  وعتتزلتتتتته 
ويعلقون صورهم  تكون جدارا يشخبط عليه االختترون،  ان  وارتضيت  منها. 
الشخصية او غريها.. مع فسبوكات قصرية )خيبل( او )جينن( او )شي يطرّي 
العقل(. وما طارت غري عقولنا. فائض نرجسية، انت تعشق ذاتك، وكثري من 

ذوات اخرى تفعل ذلك. كيف خترب االخرين بهذا العشق للذات؟.
حيلل  اجلميع  كله..  العربي  الشعب  مفتح،  العراقي..  الشعب  فقط  )ليس 
واجلميع يعلم ويستكشف املخططات.. ويؤمن باملؤامرة، ويعرفون البئر منو 
حفره. كل شيء يعرفون حتى قبل ان حيدث.. ولكن ال احد يعمل على تغيري 
ذلك(. أختصر احدهم رأيه يف )الفسبوكيات( قائال: )يف احيان كثرية ارى 
بان مايكتب على حائط الفيس بوك قريب جدا من الكتابات الي تكتب على 

جدران احلمامات العامة(. 

قراصنة املعلوماتية.. 
جواسيس العصر الرقمي 

يفتكون بأمن العالم
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أخالقيات الربح والخسارة

بني الجدية والتسويف
العالقات  والصحيح هو اجلدية يف  يتجنب اخلطأ،  أن  ما هو صحيح، وحيتتاول  االنسان اىل  مييل 
واالنتاج واالبداع عموما، وعكسه التسويف واملماطلة، وحماولة التملص من الضوابط الي ينبغي أن 
خيضع هلا االنسان اجلاد حتى حيقق الرحبية املبتغاة، ويؤكد العلماء املعنيون، أن هنالك طرقا كثرية 
تساعد االنسان على الرقي والنجاح منها ورمبا من اهمها التخطيط للعمل، مع مشروعية احلركة 
اىل أعلى أو اىل أمام، هذه السبل هلا عالقة برحبية االنسان ومنها مبدأ أو صفة اجلدية، وكيفية 
استثمار االنسان هلا من اجل حتقيق النجاح، فالتعامل اجلاد ميثل عامال مساعدا على جناح االنسان.
وميكننا يف هذا الصدد أن نطرح بعض األمثلة حول هذا اجلانب، عن املشاريع املادية االقتصادية 
الناجحة، ودور االبتعاد عن التسويف يف مدى حتقيق النجاحات الكبرية هلذه املشاريع، اذ ان االمر 
بالغ الوضوح على مستوى التعامل الفردي او اجلمعي، فالشخص الذي مييل اىل التسويف واملماطلة 
ال ميكن أن ينال ثقة االخرين، يف مجيع اجملاالت، واذا متكن من خداعهم مرة او اثنتني، فإنه من 
املستحيل ان ستمر يف هذا اخلداع كاسلوب عمل، يتعاطى به يف التعامل والعالقات مع اآلخرين، وال 
شك انه سوف يكون مرصودا ممن يتعامل معه، وهنا سوف يتعرض اىل خسائر فادحة، فضال عن 

املعنوي فيما يتعلق بالسمعة وما شابه.

ويصل  وهتتدوء،  بعمق  ويتفحّصُه  األمر  يتدّبر  الذي  الشخص  هو  املتأني 
فرص  تتتزداد  احلالة  هتتذه  ويف  بالعمل،  البدء  قبل  مضمونة،  نتائج  اىل 
النجاح وتتضاعف، لدرجة أن الفشل قد حيدث من باب املصادفة وليس 
القاعدة، على العكس مما حيدث مع الشخص العجول، إذ تكون القاعدة 
هي الفشل واهلالك، أما ما حيدث من جناح نتيجة العجالة، فإنه يأتي من 

باب املصادفة واخلروج على القاعدة.
لذلك يقول االمام علي عليه السالم كما ورد يف كتاب غرر احلكم: )اْلَعُجوُل 

خُمِْطىٌء َوِإْن َمَلَك(.
وهذا األمر يؤكد أن العجالة قد تقود صاحبها اىل الربح، لكن يف حقيقة 
احلال، يبقى االنسان الَعجول خمطىء وإن َمَلك وصار ملكًا، أو َمَلك األمر 

اّلذي يعجل فيه ويصل إىل مطلبه. 
إن االقتصاد يف عامل اليوم، ال يركن اىل التوقعات فقط، أو األمل حبدوث 
نتائج رحبية جيدة، بل يقوم على قواعد علمية ال تقبل اخلطأ إال بنسبة 
ضئيلة، وهذه اخلطوات املتأنية تعين االبتعاد عن التسّرع ودراسة املشروع 
هو  وهتتذا  علمية صرفة،  رؤيتتة  وفتتق  هلا  والتخطيط  مستفيضة،  بصورة 
بالضبط ما يهتم به الشخص املتأني يف أية خطوة خيطوها حنو اهلدف 
يتعلق  فهذا  املتتاديتتة،  بالرحبية  حديثنا  يتعلق  وطاملا  إليه،  ميضي  التتذي 
)بعيد  متأنيا  ختطيطا  تستدعي  التتي  االنتاجية  االقتصادية  باملشاريع 

املدى/ اسرتاتيجي(.
هلذا نقرأ يف قول لالمام علي عليه السالم يرد يف غرر احلكم: )املَُْتَأنِّي 
ُمِصيٌب َوِإْن َهَلَك(. مبعنى حتى عندما يفشل الشخص املتأني، فإن السبب 
هو الصدفة ال أكثر، أما النجاح والرحبية املضمونة، فهي النتيجة األكثر 
يضع  الذي  السليم،  والتفكري  والتدّبر  التخطيط  علمية  بسبب  حصوال، 
اخلطوات املرسومة بدقة لتحقيق اهلدف، بعيدا عن العجالة الي ال ينتج 
عنها سوى الفشل، أي أّن طريق الصواب هو أن يتأّنى اإلنسان يف أعماله 
ثّم يفعلها بعد التفّكر والتدّبر، وإّن من يفعل ذلك يفعل صوابًا وإن هلك، 

ألّن هالكه سيكون حملض صدفة وليس بسبب خطئه.
املتأني  الشخص  حصيلة  وهتتي  دائما،  التأني  يف  الرحبية  تكمن  وهكذا 
يف حتصيل الرحبية املادية واملعنوية على حد سواء، فمن يريد أن يصنع 
مكانة كبرية له يف اجملتمع، عليه أن يبين شخصية هادئة متوازنة حكيمة، 
ختطط بدراية وهدوء ملسرية احلياة وتفاصيلها الشاقة واملعقدة، خالف 
ذلك ليس هناك سوى اخلسارة الي ستؤدي باالنسان الَعجول اىل اهلالك، 
وهذا قد حيدث نتيجة خسارة مادية كبرية يف مشروع اقتصادي مل يتم 
ميلكون  ما  كل  األثرياء خسروا  من  الكثري  فهناك  بعلمية،  له  التخطيط 
وهذه  مدة ممكنة،  بأقصر  املتتال  وطمعهم يف حتصيل  لتسرعهم،  نتيجة 
هي احلفرة الي يتساقط فيها دائما من يرتك التأني والتخطيط جانبا. 

بني املتأني
والعـَجول

من املؤشرات املهمة على حتّضر اجملتمع، 
انتتتتتشتتار ثتتقتتافتتة االعتتتتتتتتتذار بتتتني افتتتتتراده 
وأوستتاطتته كتتافتتة، واالبتتتتتعتتاد عتتن التعّنت 
والقسر والغطرسة يف العالقات املختلفة 
بني افراد وشرائح اجملتمع، وميكن اعتبار 
ثقافة االعتذار معيارا على انتماء الدولة 
والتتشتتعتتب اىل احلتتتضتتتارة االنتتستتانتتيتتة أو 
خالفها، فكلما كان الفرد اكثر استعدادا 
للسلوك  قربا  أكثر  كتتان  كلما  لالعتذار، 
االنساني السليم، وعكس ذلك، أي عندما 
ال يؤمن الفرد باالعتذار، وال توجد لديه 
فإن هذا مؤشر  لذلك،  الكافة  الشجاعة 
وانتشارها  الغطرسة  تفوق  على  واضتتح 
بني االفراد، كدليل على عنجهية السلوك 

الفردي.
إنها  على  الغطرسة  أرسطو  عتترف  وقتتد 
شتتيء  أي  بسبب  لتتيتتس  التتضتتحتتيتتة،  إذالل 
حدث لك أو رمبا حيدث لك، ولكن فقط 
متتن أجتتتل إشتتبتتاع رغتتبتتاتتتك، والتتغتتطتترستتة 
ليست رًدا على اإلصابات الي حدثت يف 
املاضي، فذلك يطلق عليه اسم االنتقام، 
باملتعة املرتبطة بالغطرسة،  يتعلق  وفيما 
من  أنتته  يعتقدون  الرجال  أن  فتتإن سببها 
ختتتتالل ستتتتوء متتعتتامتتلتتة اآلختتتتريتتتتن، فتتإنتتهتتم 
نفسي  متترض  هتتو  إذًا  تفوقهم.  يتتؤكتتدون 
ُيتتتتصتتتتاب بتتتته االنتتتتستتتتان ورمبتتتتتتا شتترحيتتة 

اىل  بالنتيجة  يتتؤدي  اجملتمع،  من  واسعة 
احنسار ثقافة االعتذار وبالتالي، تراجع 
يكون  عندما  لتتذلتتك  االنتتستتانتتي،  السلوك 
االنتتتتتاجتتي متغطرسا،  املتتشتتروع  صتتاحتتب 
ادارة  كتتبتترية يف  بتتستترعتتة  يتتفتتشتتل  ستتتوف 
هتتذا املتتشتتروع، وعندما يكون قتتادرا على 
االعتذار ملن يسيء له، كون العمل واالنتاج 
البد أن حتدث فيه مشاكل من هذا النوع.

لذلك جاء يف إحدى وصايا أمري املؤمنني 
التتستتالم: )اقبل عتتذر أخيك فتتإن مل  عليه 
يكن له عذر فالتمس له عذرًا(، ملا تتحلى 
بتته ثقافة االعتتتتتذار متتن متتزايتتا تصب يف 
صاحل مجيع االطراف، وهي يف احلقيقة 
ثقافة عامة، تشمل عموم اجملتمع، وتبدأ 
متتن احلتتاضتتنتتة االجتتتتتمتتاعتتيتتة االصتتغتتر يف 
يرتبى  التتي  العائلة  بها  ونعين  اجملتمع، 

فيها االنسان.
وعتتنتتدمتتا يتتكتتون ذا متتنتتصتتب حتتستتاس او 
ذا ستتلتتطتتة ونتتتفتتتوذ كتتبتتري، فتتتتإن التتستتلتتوك 
اجملتتتتتمتتع اىل خسائر  يتتقتتود  املتتتتتغتتطتترس 
كبرية، فضال عن اخلسائر الي يتعرض 
اخلرباء  ينصح  ولذلك  نفسه،  الفرد  هلا 
الكربى،  االقتصادية  املشاريع  اصحاب 
اىل اختيار قادة اداريني يتمتعون باهلدوء 
التسرع  وعتتدم  بالنفس،  والثقة  والتوازن 
التتتتتعتتامتتل مع  يف متتعتتاجلتتة االحتتتتتداث، او 

شابه.  ومتتا  اآللتتيتتة  أو  البشرية  املتتشتتاكتتل 
منأى  يف  تكون  املتوازنة،  الشخصية  ألن 
عن الغطرسة، وهي يف هذه احلالة اكثر 
قدرة على االعتذار من االخرين يف حالة 
الشخصية  وصتتتاحتتتب  حبتتقتتهتتم،  اخلتتطتتأ 
القادرة على االعتذار، يكون اكثر جناحا 

من غريه يف ادارة املشاريع املعقدة.
القادر  االنسان  اعتبار  ولكن يف ال ميكن 
عتتلتتى االعتتتتتتتذار يف حتتالتتة اخلتتطتتأ، اكثر 
حالة  يف  لالخرين  يعتذر  ال  ممن  ضعفا 
معظم  متتتامتتا،  العكس  على  بتتل  اخلتتطتتأ، 
الناس القادرين على االعتذار، هم أناس 
ناجحون يف اعماهلم االدارية ومشاريعهم 

االقتصادية الصغرية او الكبرية.
واملتسرع  املتوازن،  وغري  املتوتر  فاملدير 
يف اختاذ القرارات، اكثر قربا من الفشل 
من قرينه اهلادئ، والقادر على االعتذار 
املتغطرس  أن  اخلطأ، يف حني  حالة  يف 
أو  وجيتتد صعوبة  بتتاإلثتتم(،  العزة  )تأخذه 
استحالة يف االعتذار عن اخلطأ، وبذلك 
هكذا  يكون  عندما  كبرية  اخلسارة  تكون 
شتتختتص متتديتتر او اداريتتتتا كتتبتتريا ملتتشتتروع 
العمل  كبري، لذا حيذر اخلرباء من قادة 
املتتتتتوتتتريتتن، وغتتتري املتتتتتوازنتتني، ألنتتهتتم يف 
خسائر  اىل  مشاريعهم  يتتقتتودون  الغالب 

غري متوقعة.

بني ثقافة االعتذار والغطرسة

التسويف واملراوغة تنتمي اىل اخلداع او االحتيال، وال ميكن أن تنتمي اىل التعامل اجلاد والصحيح، 
انه  املادية،  الرحبية  ذات  واالقتصادية  التجارية  التعامالت  االساليب يف  يعتمد هذه  من  يظن  وقد 
يستطيع ان حيقق ما يروم اليه من خالل هذه االساليب، ولك كما يقول املثل املعروف )حبل الكذب 
قصري(، واملراوغة نوع من الكذب على االخر مصريها الكشف والفضح يف وقت قريب، عنده لن 

يتعامل مع املراوغ أي شخص او جهة او شركة!.
اخلدمات  وكتتل  واملتجر،  واملصنع،  الشركة،  صاحب  على  ينطبق  أن  ميكن  املثال  هتتذا  فتتإن  وهكذا 
واملنَتجات االخرى، حتى العلمية منها والتعليمية وسواها، هلذا تؤكد الدالئل كافة، على أن الرحبية 
املادية واملعنوية ال ميكن أن تتحقق، من دون اعتماد مبدأ اجلدية وااللتزام يف التعامل مع االخرين، من 
هنا تسعى الشركات العمالقة الناجحة يف العامل، ومنها اليابانية على سبيل املثال، شركات صناعة 
السيارات اىل عدم خداع الزبائن مطلقا، حتى لو تكبدت مليارات الدوالرات كخسائر عن اخطاء يف 
الصنع وما شابه، ألنها ال تريد أن يضعها الزبائن يف موضع الشركات املراوغة، عندها سوف تكون 
بأرباح  تعود عليها  الي  بكثري من اخلسارة بسبب جديتها باحلفاظ على مسعتها،  اكرب  خسائرها 

هائلة ومستمرة.
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صحة 

 فياغرا.. داء ام دواء
يتتتترى التتكتتثتتري متتتن اخلتتتتتترباء ان تتتعتتاطتتي 
أنتتواعتتهتتا،  مبختلف  اجلنسية  املنشطات 
السنوات  يف  مسبوق  غتتري  بشكل  ازداد 
األختتتترية، وهتتو متتا آثتتتار قلق التتعتتديتتد من 
وان قضية  الصحية خصوصا  املؤسسات 
املتتنتتشتتطتتات اجلتتنتتستتيتتة، متتتتاتتتتتزال وعتتلتتى 
يعانون من  الذين  الرغم من فاعليتها مع 
الباحثني  اهتمام  حمط  اجلنسي  العجز 
والعلماء، بسبب اآلثار السلبية واملشكالت 
الصحية الي قد ترتتب جراء االستعمال 
الي  املنشطات،  هتتذه  لبعض  العشوائي 
قبل  متتن  حتى  بكثرة  تستخدم  أصبحت 
غتتتري املتتتصتتتابتتتني بتتتتأي متتشتتاكتتل جتتنتتستتيتتة. 
اجلنسية  املتتنتتشتتطتتات  وأصتتبتتحتتت جتتتتتارة 
أكتتثتتر رواجتتتتًا يف أستتتواق األدويتتتتة العاملية 
بسبب ارتفاع الطلب عليها، وهو ما أسهم 
العاملية  املنافسة  رقتتعتتة  اتتتستتاع  يف  أيتتضتتا 
اىل  سعت  التتي  املصنعة،  الشركات  بني 
أنتتواع جديدة وخمتلفة من  وتطوير  طرح 
هذه املنشطات، لعل من أهمها استحداث 
عقار خاص لضعف الرغبة اجلنسية لدى 

النساء.
أن  إىل  العاملية  الدراسات  احتتدى  وتشري 
عدد الرجال املصابني بالضعف اجلنسي 
يف العامل يزيد على 200 مليون رجل، تصل 
نسبة املصابني منهم يف سن العشرين إىل 

حوالي 8 % وتتتزداد هذه النسبة مع تقدم 
العمر. وأدق دراسات يف الواليات املتحدة 
األمريكية هي دراسة ماساشوستس الي 
تتتقتتدر عتتدد التترجتتال املتتصتتابتتني بالضعف 
اجلنسي بني عمر 40 و 70 عاما حبوالي 
52% من الرجال وهي نسبة مرتفعة جدا 

مقارنة بأي مرض آخر.
اقيمت  فقد  املتتصتتادر  بعض  تشري  وكتتمتتا 
عده أحباث حول اكثر املنشطات اجلنسية 
املقدمة  وجتتاء يف  االنتتستتان،  خطورة على 
عقار سيلدنافيل املعروف باسم )القرص 
االزرق ( وأكدت الدراسات انه قد يسبب 
يضر  انه  كما  القلب،  ومشاكل يف  العمى 
مصابي  و  الكلى  و  الكبد  مبرضى  كثريا 
التتذحبتتة الصدرية وأيتتضتتا املتترضتتى التتذى 
والسكتة  القلبية  االزمتتتتتات  متتن  يتتعتتانتتون 
الدماغية واكد األطباء انهم يعملون دائما 
اإلفتتتراط يف  بعدم  التترجتتال  ترشيد  على 
وتشري   . اجلنسية  املنشطات  استتتتتختتدام 
اإلحصائيات ان الشركة املنتجة للفياغرا 
فياغرا يف  حبات   9 تبيع  فايزر(  )شركة 

الثانية الواحدة حول العامل.
فقد كشفت دراسة أمريكية أن استخدام 
املقويات اجلنسية قد يكون مرتبطا بزيادة 
خمتتاطتتر اإلصتتابتتة بتتالتتستترطتتان، ونتتشتترت 
دراسة  نتائج  األمريكية  العلمية  اجلمعية 

أفادت أن استخدام املقويات اجلنسية مثل 
فياغرا، قد يكون مرتبطا بزيادة خماطر 
من  نوع خطري  وهو  بامليالنوما،  اإلصابة 
السرطان، علما أنه مل يثبت وجود عالقة 

سببية بني األمرين. 
نتائجها  نشرت  سريرية  جتربة  اظهرت 
التتذي  الفياغرا  ان  املتحدة  التتواليتتات  يف 
االنتصاب  ضعف  ملعاجلة  عتتتادة  يتتوصتتف 
لتتتدى التتترجتتتال، مل يتتثتتبتتت اي فتتعتتالتتيتتة يف 
معاجلة نوع من القصور يف وظائف القلب 

ال عالج له حتى اليوم. 
لعالج  عقار  أول  حظي  ذلتتك  جانب  اىل 
ضعف الرغبة اجلنسية لدى النساء على 
موافقة إدارة األغذية والعقاقري األمريكية 
بتحذير  اقتتترتن  ذلتتك  لكن  ايتتته(  دي  )اف 
االصابة  باحتمال  تتعلق  جانبية  آثتتار  من 
باخنفاض خطري يف ضغط الدم واالغماء. 
ليما احد  اليانزا  يتتدرس  اختترى  من جهة 
اكثر االندية شعبية يف البريو امكانية منح 
اقراص فياغرا املستخدمة عادة لتحسني 
املباريات  خالل  لالعبيه  اجلنسي،  االداء 
املقامة على علو مرتفع عن سطح البحر 
يف الدوري احمللي، وعليه تشري املعطيات 
الفياغرا  بتتتأن  التتذكتتر  آنتتفتتة  والتتتدراستتتات 
من  يتحول  ان  لكنه ميكن  جنسي  منشط 

دواء اىل داء اذا سيء استخدامه.

مرض السكري.. هل يستهدف الشباب قبل كبار السن؟
يعد مرض السكري من اكثر االمراض انتشارا حول العامل ألنه بات يشكل خطرًا كبريًا على صحة الكثري 
من البشر، فقد سجلت املنظمة العاملية للسكري حوالي مخسة ماليني حالة وفاة مبرض السكري يف 
عام 2014، وتتوقع منظمة الصحة العاملية أن يصبح مرض السكري هو سابع أكرب سبب للوفاة يف العامل 

عام 2030. 
البوال  أو  السكر  متترض  استتم  عليه  يطلق  فالبعض  متعددة،  أمستتاء  للسكري  ان  الصحة  ختترباء  ويقول 
السكري، وتعود هذه التسمية إىل إفراز السكر يف بول املصابني به، ومن املمكن عالج هذا االضطراب 

األيضي الناتج عن اإلصابة بالسكري بشكل جيد، وبالرغم من ذلك يبقى مرض السكري خطريًا.
ويرى هؤالء اخلرباء ان أصحاب النوع األول من السكري يف الغالب يصابون به يف مرحلة الطفولة وال 
تستطيع أجسامهم إنتاج اإلنسولني للتحكم يف مستويات السكر يف الدم، اما السكري من النوع الثاني 

فيكون مرتبطًا بشكل وثيق بالنظام الغذائي وزيادة الوزن، ومتثل حاالت اإلصابة به حنو %90.
مرض  أن  يعتقدون  االشخاص  معظم  ان  يف  شائع  خطأ  يوجد  املتخصصني  االطباء  بعض  يقول  فيما 
السكري يصيب كبار السن أكثر من الشباب، ويف احلقيقة ان مجيع الفئات العمرية معرضة لإلصابة 
مبرض السكري من النوع األول والثاني، فأكثر من 30 ألف طفاًل وشابًا مل يتجاوزا التاسعة عشر من 

عمرهم مصابون مبرض السكري من النوع األول.
والغثيان  والصداع  بالعطش  السكري  أن يصاب مريض  التتوارد  من  االطباء  هتتؤالء  يرى  آخر  من جانب 
خطريًا،  األمتتر  يكون  عندها  السكري،  الكيتوني  باحُلُماض  اإلصابة  حتتاالت  ويف  املعدة،  يف  وتقلصات 
والسبب هو حدوث اضطراب حاد يف التمثيل الغذائي يتطور بشكل مفاجئ ويهدد حياة املريض وغالبًا ما 
يصيب مرضى السكري من النوع األول، حقن األنسولني مهم ملرضى السكري من النوع األول، على عكس 

مرضى السكري من النوع الثاني.
يف حني ال يتوجب على مرضى السكري تناول أطعمة خاصة بهم أو حتى اتباع محيات معينة، ومنذ عام 
2010 مت منع إنتاج أطعمة خاصة مبرضى السكري، إذ اعتربت “مضللة”، وغالبًا ما كانت تلك املنتجات 

تفهم على أنها تساعد على الشفاء من مرض السكري. 
نسبة  وتقليل  السكر  مستويات  ختفيض  بإمكانها  القرفة  ان  صحية  دراستتتات  اثبتت  أختترى  جهة  من 
الكولسرتول يف الدم وتنشيط عملية التمثيل الغذائي، وهذا مفيد إلنقاص وزن اجلسم فهي عالج طبيعي 
فعال للغاية. وعلى الرغم من تقدم التقنيات واملعاجلات الطبية احلديثة اىل ان السكري اليزال من اكثر 

االمراض املزمنة الي تشكل خطرا على حياة الكثريين من الشباب قبل الكبار. 

موجودة  دهنية  وانسجة  اللبنية  الغدد  من  جمموعة  عن  عبارة  هو  الثدي 
بني اجللد وجدار الصدر سرطان الثدي هو عبارة عن جتمع خاليا تنمو 
بطريقة غري طبيعية تدعى الورم والورم الذي ليس له قابلية االنتشار اىل 
القابلية لالنتشار  له  التتذي  التتورم  اما  التتورم احلميد  احنتتاء اجلسم يدعى 
اىل اعضاء اجلسم فهو الورم اخلبيث والورم اخلبيث داخل الثدي يدعى 
سرطان الثدي وسرطان الثدي من اكثر السرطانات انتشارا يف العامل بني 

النساء.
 اهم العوامل اخلطرة الي تودي اىل االصابة بسرطان الثدي هي: )العمر 
التقدم بالعمر يساعد على االصابة بسرطان الثدي، بدء الدورة الشهرية 
يزيد من  الفتاة  العوام 11 و12و 13 من عمر  للفتيات يف عمر مبكر يف 
تعرضها  لتتزيتتادة  وذلتتك  املستقبل  يف  الثدي  بسرطان  املتترأة  اصابة  نسبة 
من  يزيد   )35 ستتن  )بعد  للمرأة  املتأخر  احلمل  االستترتوجتتني،  هلتترمتتون 
خماطر االصابة بسرطان الثدي، هرمون االسرتوجني، استعمال هرمون 
االسرتوجني كعالج طيب لبعض احلاالت املرضية يزيد من خماطر االصابة 
بسرطان الثدي، حبوب منع احلمل، ال يوجد عالقة بني حبوب منع احلمل 

وزيادة االصابة بسرطان الثدي.
بسرطان  لإلصابة  املهمة  االسباب  من  للعائلة  الوراثية  العوامل  الوراثة،   

الثدي، الرضاعة
 الرضاعة الطبيعية ملدة سنة او سنتني تقلل نسبة االصابة بسرطان الثدي، 
نسبة  من  يزيد  باالسبوع(  اقتتداح  )مخسة  بكثرة  الكحول  تناول  الكحول 
يزيد من نسبة االصابة  السمنة  السمنة مرض  الثدي،  االصابة بسرطان 

بسرطان الثدي.
اخلمول وعدم ممارسة الرياضة يزيد من نسية االصابة بسرطان الثدي،  
الغذاء عامل مهم يف الوقاية من سرطان الثدي ومن اهم االغذية الي تقلل 

نسبة االصابة بسرطان الثدي هي:
االصابة  متنع  التتي  كارتونويد  متتادة   20 متتن  اكثر  على  حيتوي  الربتقال 
بسرطان الثدي، الطماطا حتتوي على نسبة عالية من فيتامني سي ومادة 
التوت  الثدي،  بسرطان  االصابة  نسبة  لتقليل  املهمني  ولوكوبني  فالفونيد 
االزرق والفراولة حيتويان على فالفونيد متنع االصابة، امللفوف والربوكلي 
اهلليون  نبات  للسرطان،  واقية  عوامل  على  حيتون  )زهتترة(  والقرنابيط 
السامة  املتتواد  الفريوسات وضد  الفطريات وضد  متتواد ضد  حتتوي على 
للخاليا مما يقلل نسبة االصابة بالسرطان، السبانخ جامعة منسوتا وجدت 
ان تناول وجبتني من السبانخ باالسبوع خري وقاية من سرطان الثدي، الثوم 
احلاوي على السلفر يقلل نسبة االصابة بالسرطان، البصل، الكركم ودهن 

السمك.

الغذاء وسرطان 
الثدي

د. مازن سلمان حمود
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رقم االعتماد يف نقابة الصحفينيحممد عالء الصايف
 العراقيني: 1557 - رقم التسجيل يف دار 

الكتب والوثائق العراقية: 1991

االخراج الصحفي
حمسن مرتضى

موبايل
07811130084-07902409092

املوقع  
مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©الربيد االلكرتوني

بعد العام 2003 جاء نظام جديد حامال بني كفيه مباهج الدميقراطية 
ولذائذها، وظن العراقيون انهم قاطعوا تلك الفرتة بكل محوالتها، اال 
ان اقطاب العهد اجلديد نبشوا يف خزانة النظام السابق واخرجوا 
منها ذلك االبتكار الدفني إلرضاء مناصريهم وحمازبيهم، وهذه املرة 
ضباطا،  يكونوا  ان  على  هتتؤالء،  على  العسكرية  الرتب  توزيع  عرب 
وضباطا فقط، ليس اقل من ذلك، وال يهم ان كان الضابط يفهم يف 

الضبط والربط، املهم ان يكون فاهما يف اخلمط واملعط.
املصائب  كما  فتترادى،  تأتي  ال  الدميقراطية وحتوالتها  مباهج  والن 
التحول اجلديد،  الناس، فقد جاء مع هذا  الكثريين من  تزور  حني 
طبقة من السياسيني )الدمج( واملثقفني )الدمج( والصحفيني )الدمج( 
)الدمج(  ابتكار  وانتشر  )الدمج(  واالكادمييني  )الدمج(  واإلعالميني 
ومقاولني  وحرفيني  جتتتار  من  اجملتمع،  قطاعات  مجيع  مشل  حتى 
وفرش  واقمشة  مالبس  وباعة  وسكائر،  عصائر  وباعة  وصناعيني 
جوالني، وباعة البالستك واملستعمل، ومشرتي طحني احلصة وباعته 
الذين يدورون على عرباتهم )اعرف احدهم اشرتى سبعة دور سكنية 
يف احدى مناطق بغداد بعد ان مت دجمه يف أعوام )الصك( العراقي 
اىل الئحة )الصكاكني( ثم ليكون عضوا )مدجما( يف مكتب اجلماعة 
)الدمج(  اصبح  لقد  وال حيصى،  يعد  ال  ذلتتك مما  اىل غري  اياها( 

ظاهرة عراقية شديدة الوضوح واالنتشار.
العراقي،  السياسي  الشأن  يف  )التتدمتتج(  فاعلية  على  كثرية  األمثلة 
والتتشتتأن الثقايف، والتتشتتأن اإلعتتالمتتي، والتتشتتأن األكتتادميتتي، وغريها 
من الشؤون، وإذا اردت ان تعرف حجم هذه الفاعلية عليك بالنظر 
سابقا،  ذكرتها  التتي  شؤوننا  املخيف يف مجيع  الرتاجع  حجم  اىل 
ومستويات االحنطاط الي وصلنا اليها، حتى أتوقع للقاع العراقي 
اليها جمتمع  يتوصل  مل  لعمقه،  واستثنائية  جديدة  درجة  يبتكر  ان 
التشاؤم، وهي مما  لكننا رغم هذا، متفائلون مع بعض  السابق.  يف 
اصطلح عليه )متشائلون(. وزير الثقافة العراقية يوقف صرف منحة 
النقابة الي كانت متنحها سنويا لعدد من األعضاء يف النقابة، النه 
اكتشف بعد سنوات من املنح اىل هؤالء )خالك – عمك – ابن اخوك( 
ان الكثريين غري حقيقيني. أي انهم ينتمون اىل االبتكار )الدمج(، ثم 
يكتشف بعد ذلك ان يف وزارته وبعد ان أضيفت اليه وزارة السياحة 
التتي بشر بها العبادي، اكتشف  )التتدمتتج(  واالثتتار بعد اإلصتتالحتتات 
تنهك  رواتتتب  يتقاضون  وزارتتتيتته،  )فضائيني( يف  موظفني  هناك  ان 
االقتصاد العراقي. كثريا ما تساءلت: ملاذا ال حيدث تغيري يف واقعنا؟
اجد اإلجابة يف هذا االبتكار السحري وهو )الدمج(، فال الصحافة 
العراقية عندنا أصبحت سلطة رابعة حيسب هلا الف حساب، )الكالم 
الكثري موجود، لكنه يبقى كالما خاليا من التأثري ألنه بدون فاعلية، 
تقدم  ان  السنوات  متتدار هذه  وعلى  واحتتدة  استطاعت صحيفة  فما 
قانونية رصينة، وألنها  للمحاكمة، عن طريق قضية  واحدا  مسؤوال 
-الصحف- تتبع جلهات وأحزاب وشخصيات سياسية او غري ذلك، 
وحتى امرباطورية ........ مل تستطع ان تؤسس الن تكون سلطة رابعة، 
الن وظيفة املسؤول عنها رغم ادعاءاته هي تبييض صفحات فالن، 
او تسويد صفحات عالن، وأين احلقيقة؟ اىل اجلحيم(، وال املثقف 
العراقي عض بنواجذه على وظيفته النقدية يف اجملتمع )ختلى عن 
النقد  وظيفة  ان ميارس  ارتضى  ألنه  عنه،  اجملتمع  جمتمعه وختلى 
وهم  خيباتهم  املقاهي جيتترون  مقاعد  اىل  اختترون  وانتتزوى  املالية، 

يرطنون مع انفسهم ومن يشبههم(.

األحباث واالكتشافات املهمة الي ختص عامل 
التتفتتضتتاء التتتتذي حيتتتوي التتكتتثتتري متتن املتتعتتلتتومتتات 
التتتزال  الغريبة.  واالستتترار  املدهشة  واحلقائق 
الفلك  علماء  يقوم  حيث  ومتواصلة  مستمرة 
دراستتاتتتهتتم وحتليالتهم  ختتتالل  متتن  والتتفتتيتتزيتتاء 
العلمية بإضافة معلومات وبيانات واستكشافات 
املتتشتتاريتتع  بتتاإلضتتافتتة اىل  هتتتذا  علمية جتتديتتدة 
والتتتتتجتتارب املتتستتتتتقتتبتتلتتيتتة، التتتي قتتد تتتغتتري اراء 
ونتتظتتريتتات ستتابتتقتتة وتتتستتاعتتد يف التتتتتغتتلتتب على 
التتعتتديتتد متتن املتتشتتكتتالت واالختتتطتتتار التتتي تهدد 
بعض  تنقل  وكما  الفلك  فعلماء  االرض،  كوكب 
املصادر متكنوا حتى اليوم من اسرار وعجائب 
اكتشاف  اىل  توصلوا  وانهم  خصوصا  مهمة، 
اجملموعة  ختتتارج  كتتوكتتب   1700 على  يتتزيتتد  متتا 
من  الكواكب  هتتذه  بعض  ان  وجتتدوا  الشمسية. 
املتتمتتكتتن ان تتتكتتون أكتتثتتر صتتالحتتيتتة لتتلتتحتتيتتاة من 
غريها. وحبسب التقديرات الفلكية ايضا فقد 
درب  دراستتتتتهتتم جملتترة  الفلك يف  علماء  الحتتظ 
تولد سنويًا  الثالث جنوم  يقارب  ما  أن  التبانة 
يف اجملتتترة. وبعض اجملتتترات االختتترى قتتد تنتج 
جنومًا بوترية أسرع أو ابطأ.. واذا افرتضنا أن 
املعدل العام جلميع اجملرات االخرى هو انتاج 

جنم واحد يف السنة . ومبا انه يوجد ما يقارب 
ال 100 مليار جمرة يف الكون. فسنحصل على 
التقدير أن الكون ينتج ما يقارب 100 مليار جنم 
جديد يف السنة!. واذا قسمنا هذا التقدير على 
التقدير  على  السنة فسنحصل  االيتتام يف  عدد 
ان الكون ينتجم ما يقارب ال 275 مليون جنم 

يوميًا!.
يف هتتذا التتشتتأن فقد أوضتتحتتت نتائج حبتتث ان 
متسع  أمامه  يكن  مل  )فيلة(  الفضائي  اجملتتس 
من الوقت الجناز مهامه بعد ان هبط بصعوبة 
على سطح مذنب إال ان املعلومات الي مجعها 
جعلت العلماء يعيدون التفكري يف نظرتهم هلذه 
)فيلة(  الفضائي  اجملتتس  ويتتشتتارك  املتتذنتتبتتات. 
املسبار )رشيد( يف مهمة مضى عليها حنو عشر 
سنوات الستكشاف املذنب 67 بى/تشورميوف-
جرياسيمينكو فيما يعمل املسبار )رشيد( -وهو 
املركبة الفضائية األم يف هذه املهمة- كمحطة 

تقوية لالتصاالت.
ويرى العلماء ان سطح املذنب تكون جزئيا من 
نتتوع من وابتتل التتربد التتذي حيتتدث عندما تدفع 
خشنة.  جزيئات  املذنب  من  الغازية  االنبعاثات 
وحتتتتت طبقة متتن االتتتربتتة عتتلتتى ستتطتتح املتتذنتتب 

من  كميات  وجتتدت  سنتيمرتات  بضعة  مسكها 
اجلليد العتيق الشبيه بذلك املوجود على االرض 
والذي يتبخر ثم يتجمد ثانية. وفيما كان املذنب 
يدنو من الشمس خرج اجملس )فيلة( من حالة 
اآلمتتال باحلصول على مزيد  أنعش  الكمون ما 
من املعلومات من على سطح املذنب باالستعانة 

مبعدات احلفر والقياس اخلاصة باجملس. 
من جانب اخر ال يزال أمام مهمة فضائية طال 
انتتتتتظتتارهتتا إىل التتكتتوكتتب األمحتتتر املتتريتتخ بضع 
والفضاء  التتطتتريان  إدارة  تعتزم  فيما  ستتنتتوات 
مأهولة  رحتتلتتة  أول  ارستتتال  )نتتاستتا(  األمريكية 
للكوكب يف ثالثينات القرن احلالي.. لكن رواد 
الفضاء سيقطعون أكثر من 55 مليون كيلومرت 
الذهاب  خالل نصف عام على األقل يف رحلة 
الصعوبات  بني  ومن  التتعتتودة..  رحلة  ناهيك عن 
صحة  تذليلها  يتعني  التتي  العديدة  واملتتختتاوف 
الطويلة يف  التتفتترتة  هتتذه  ختتالل  التتفتتضتتاء  رواد 

الفضاء.
ويستعني العلماء يف أملانيا بتقنيات متطورة يف 
 .. غامضة  ظاهرة  لفهم  حماولة  يف  التصوير 
ملاذا تصبح بشرة رواد الفضاء أقل مسكا اثناء 

وجودهم يف الفضاء؟.ر

دمـــــــــج

يف اعماق الفضاء ..
ظواهر غامضة وكائنات ذكية!

الهجرة إىل اين؟؟

www.annabaa.org

annabaa@gmail.com

حيدر الجراح

عبد االمري رويح


