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تسري  ان  وجعلها  تطبيقها  على  القدرة  الصعب  من  لكن  التعليمات،  اطللالق  السهل  من 
فاسد  نظام سياسي  بإصالح  التعليمات  هذه  تتعلق  عندما  الصحيح. خصوصا  باالجتاه 

تنطوي عليه مفارقات كثرية.
وهو األمر الذي أثار حفيظة الشارع العراقي الذي انتفض مؤخرا وخرج للشوارع ليقارع 
حيدر  العراقي  الللوزراء  رئيس  نصحت  اليت  الدينية  املرجعية  قبل  من  مدعوما  الفساد 
العبادي ان يكون جريئا من خالل التصدي للفساد الذي يعصف بالبالد، حيث القت حزمة 
االصالحات اليت اطلقها قبوال واسعا بني خمتلف اجلهات السياسية والشعبية، لكن الية 
تنفيذ هذه االصالحات وطرق تنفيذها غامضة لدى الشارع العراقي، مما فتح الباب أمام 
مع على ان حزمة االصالحات قد تواجه مصاعب تؤدي اىل خالفات  التكهنات اليت جتجُ

وانقسامات حول تطبيقها وبنود االتفاق عليها وتنفيذها.
التدابري االصالحية املتخذة من قبل حكومة العبادي مبثابة حد فاصل للبالد مع احملاصصة 
والفساد، وأنها حلظة تارخيية تستطيع من خالهلا احلكومة العراقية تغيري جذري للنظام 
“احلرس  منزلة  تهدد  كبرية  فيها خماطرة  تعترب  اليت  وهي اخلطوة  الفاسد،  السياسي 
القديم” ومن املتوقع ان يتوجه املتضررون من هذه االصالحات للمحكمة االحتادية اليت 

تتهم هي األخرى بانها غري حيادية يف عملها من أجل التصدي هلذه االصالحات.
وبطبيعة احلال ان أي حركة اصالحية تتعرض هلجمات تعرضها للخطر خصوصا عندما 
تكون يف مهدها وطور نشأتها، ومن املتوقع أن تتعرض املؤسسات اليت تتصدى ملكافحة 
الفاسدين من أجل عرقلة نشاطاتها والضغوط عليها من قبل  الفساد لضغوط من قبل 
من  العبادي  حيدر  العراقية  احلكومة  رئيس  حذر  حيث  احلكومة.  يف  نافذة  شخصيات 

حماولة ما أمساهم “السياسيون الفاسدون” ختريب جهوده إلصالح احلكومة.
هناك  االصللالحللات،  حزمة  تنفيذ  يف  أيللة صعوبات  العراقية  احلكومة  واجهت  ما  فللإذا 
خطوات هامة ميكن أن تقوم بها احلكومة العراقية للتخفيف من حدة الضغط املرتتب على 

تنفيذ مقرراتها. وهذه تشمل ما يلي:
1.اقناع األحزاب الكبرية مبشروع االصالح وانعكاساته االجيابية مستقبال على اجلميع.

2.اجراء تقييم ألداء عمل املؤسسات احلكومية وتشخيص  مكامن قوتها وضعفها، ودراسة 
ما تقدمه من خدمات و إنذار كل من يعارض هذه االصالحات.

اىل  العراق  يضم  التواصل  هذا  ان  منها  عديدة  ألسباب  الدولية  املنظمات  مع  3.العمل 
االتفاقات الدولية اليت تناقش قضايا االصالح السياسي واالقتصادي، وهو أمر مهم جدًا 

ألمن العراق على املدى البعيد وأساسي للتغلب على التحديات اخلارجية.
4.تشجيع منظمات اجملتمع املدني NGO بأن تأخذ دورها احلقيقي الذي يقع على عاتقها 

مسؤولية ذلك.
تشكيل  على  االنفتاح  هذا  يعمل  املتعددة، حبيث  مبكوناته  اجملتمع  قوى  على  5.االنفتاح 
وتبلور الثقافة واألنظمة االجتماعية وتشجيع املؤسسات واألفراد من أجل ختفيف القيود 

على االعالم والكشف عن ملفات الفساد ومحايتهم. 
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إذا كلللان الللقللادة الللسلليللاسلليللون الللعللراقلليللون 
أذكللليلللاء، فللسللوف يللتللعللاملللللون ملللع املللوقللف 
بذكاء  الشعبية(،  )للمظاهرات  الللراهللن 
هدوء  وأكثر  وناجحة  صحيحة  وبطريقة 
الذي حيفظ  للدستور  استنادا  وعقالنية، 
حق التظاهر السلمي للشعب، ولعل حجر 
الزاوية يف جناح هذا التعامل للحكومة مع 
الغضب الشعيب، هو االبتعاد عن التعامل 
العنيف مع اجلماهري )كونها صاحبة حق(، 
اجلادة  الفورية  باإلصالحات  الشروع  مع 
باإلضافة اىل  املهلهلة،  بعيدا عن احللول 
أن  ينبغي  احلاكمة  السياسية  الطبقة  أن 
تعرف متام املعرفة، أنها يف حمل تقصري 
مهامها  أداء  يف  الّلبس  يقبل  ال  وقللصللور 
خبصوص إدارة البلد. وعندما وصل السيل 
مللن حتقيق  الشعب  يئس  أن  بعد  الللزبللى، 
أن  وبعد  الكريم،  العيش  شللروط  أبسط 
يعنيهم أمر  تأكد اجلميع أن املسؤولني ال 
الشعب العراقي، مل يبق سوى اللجوء إىل 
الكّي(، وألول  العالج  املعروف )آخر  املثل 
هذه  إىل  الللرشلليللدة  املرجعية  تلجأ  مللرة 
الدرجة القصوى من الوضوح يف التحذير 
للجهات احلكومية اليت تقود العراق، وكان 
عندما  ودقلليللقللا،  واضللحللا  املرجعية  كللالم 
رئيس  اللللللبللس،  يقبل  ال  بللوضللوح  طللالللبللت 
باختاذ اخلطوات  العبادي،  الللوزراء حيدر 
اجلريئة ملعاجلة أو ضاع البالد املتدهورة. 

حتقيق  على  الللرشلليللدة  املرجعية  لللزت  وركَّ
األهداف التالية: 

أوال- التصدي للفساد وشبكاته كافة بقوة، 
الرجل  إىل  مللبللاشللرة  الللكللالم  توجيه  ومت 
األول يف السلطة التنفيذية )رئيس الوزراء 
من  بيد  )الضرب  وعليه  العبادي(،  حيدر 
حديد(، على رؤوس الفاسدين واملفسدين 

وشبكات الفساد بكل أنواعه.
أيضا،  الرشيدة  املرجعية  طالبت  ثانيا- 
أي  قبل  الللكللفللاءة  باعتماد  الللللوزراء  رئيس 
املناسب  الشخص  اختيار  يف  آخللر  معيار 

للمكان املناسب.
ثللالللثللا: علللدم االنللصلليللاع إىل احملللاصللصللة 
السياسية أو الطائفية أو مساندة األحزاب 
واملفسدة،  الللفللاسللدة  للعناصر  والللسللاسللة 
بغض  الفاسد،  املسؤول  مالحقة  فينبغي 
النظر عن طائفته أو أثنيته، او قربه من 

السلطة التنفيذية او سواها.
رابعا- أن يكون املسؤول التنفيذي األول يف 
الللوزراء( جريئا يف تطبيق  العراق )رئيس 

البنود أعاله، وسواها.
يتحَل  الللللذي مل  اللللللللوزراء،  رئلليللس  وعلللللى 
أن  الفساد،  معاجلة  يف  الالزمة  باجلرأة 
اهلل  على  يعتمد  وأن  جلللرأة،  أكللثللر  يللكللون 
نفسها،  املرجعية  مللن  مللسللنللودا  والللشللعللب 
ومللالحللقللة  اإلصللللللالح  عللمللللليللات  أداء  يف 
الفساد جبرأة وقوة، وعدم االكتفاء ببعض 

اخلطوات البسيطة وغري الكافية يف جمال 
أثبتت الشهور املاضية من  اإلصالح، كما 

عمر حكومة العبادي.
فللكللان اسللتللشللهللاد )مللنللتللظللر( يف الللبللصللرة، 
نقطة انطالق لتظاهرات مشلت العاصمة 
بلللغلللداد ومللعللظللم حمللافللظللات اللللعلللراق يف 
اللللوسلللط واجلللللنللللوب، األمللللر الللللذي شكل 
األمللور، السيما  تغيري يف جمريات  نقطة 
أن البالد ختوض حربا متواصلة مع عدو 
داعللش  بتنظيم  متمثال  شلللرس،  إرهللابللي 
الللللذي حيللللاول تللوسلليللع مللنللاطللق نللفللوذه يف 
الرشيدة  املرجعية  أعلنت  العراق، وهكذا 
موقفها الواضح من الوضع اخلطري الذي 

مير به العراق حاليا.
يللبللَق أملللام السيد الللعللبللادي، سوى  لللذا مل 
)اللللضلللرب بلليللد ملللن حلللديلللد( علللللى أيلللدي 
اللللفلللاسلللديلللن، والبلللللد أن خيللطللو الللرجللل 
اختللاذ  حنللو  السلطة،  يف  األول  التنفيذي 
قرارات فورية حامسة لإلصالح، وضرب 
يف  أوال  الكفاءة  معايري  واعتماد  الفساد، 
الدولة  الللوزارات ومؤسسات ودوائر  إدارة 
كافة، فال جيوز بعد اليوم أن يتم منح أي 
أسللاس  على  كللان  مللن  لكائن  كللان  منصب 
او  تلك،  أو  الكتلة  هلللذه  احلزبي  االنتماء 
ومؤهالته  كفاءته  بل  وذاك،  احلللزب  هلذا 
وذكلللللللاؤه وخلللربتللله هلللي امللللعللليلللار الللوحلليللد 

الستالمه هذا املوقع الوظيفي او ذاك.

الضرب بيدٍ من حديد

اىل السيد العبادي.. لم يعد هناك مربر لبقاء آفة الفساد
عندما استلم السيد حيدر العبادي، رئاسة الوزراء، أواخر العام املاضي، مل تكن الدولة أفضل حاال من 
االن... فالصراعات السياسية وخطر اإلرهاب وضعف االقتصاد والفساد وتردي اخلدمات، كانت هي 

العناوين األبرز والشغل الشاغل لعموم املواطنني يف العراق.
لكن اجلميع كان ينظر اىل املشهد يف اطاره األكرب... ان التغيري حدث والدميقراطية العراقية استطاعت 
تغيري الوجوه بطريقة سلمية وحضارية، وهم يعلمون ان مهمة رئيس الوزراء القادم، ستكون مهمة شاقة 

وعسرية... لذلك تأملوا خريا.
اغلب  املتجذرة يف  الظواهر  من  اصبحت  ان  بعد  بالكامل،  العراقية  الدولة  وجود  تهدد  الفساد،  افة 
مفاصل الدولة العراقية، وميارسها اغلب السياسيني والقادة االمنيني واصحاب املناصب املهمة، اضافة 

اىل صغار املوظفني وغريهم”.
أما عن ضعف األداء احلكومي يف معاجلة هذه املشكلة اخلطرية، على الرغم من شعورها حبجم اخلطر 
الذي يتهددها بالقول “ويبدو ان احلكومة احلالية تدرك حجم االخطار اليت حتيط بها، ورمبا تكون 
الواقعي،  التخطيط االسرتاتيجي  افتقارها اىل  ان  اال  االربعة،  للقضاء على هذه اآلفات  النية  لديها 

واخلطوات العملية لتنفيذها، من اجل الشروع مبكافحة هذه االخطار، هو ما ينقصها”.
اليوم، وبعد ان خرجت التظاهرات الغاضبة يف عدة حمافظات عراقية، فضال عن العاصمة بغداد، 

أصبح السيد العبادي على احملك، اما اجلمهور العراقي الغاضب من انتشار الفساد الذي يتهمه املواطن 
خيارين...  العبادي سوى  السيد  امام  يعد  ومل  ابسط حقوقه،  من  وراء حرمانه  الرئيسي  السبب  بانه 

كالهما صعب
- املضي بشجاعة وجرأة )كما طالبت املرجعية يف النجف من العبادي ان يكون يف خطبة اجلمعة(، يف 
حتديد الفاسدين واقالتهم وحماسبتهم، وضرب مجيع الفاسدين، سيما الدولة العميقة ومافيات الفساد 

داخل مؤسسات الدولة، والتعويل على وقوف الشعب اىل جانب هكذا حتركات.
الفساد،  مكافحة  يف  وضعيفة  كالسيكية  اسرتاتيجية  اتباع  يف  السابق،  املنوال  نفس  على  البقاء   -
خصوصا احللول الرتقيعية اليت ال تكافح اس الفساد او املسبب له بل على نتائجه الظاهرية...يف هذه 

احلالة ال أحد سيضمن اىل اين سيمضي البلد؟، وكيف ستكون عواقب الصمت عن مطالب الشعب؟.
طبعا اجلميع يتأمل بالسيد العبادي خريا... وانه سيتخذ املواقف الشجاعة اليت تطلبها املعركة ضد 
الفساد واملفسدين، مثلما اختذ أبنائنا موقفهم الشجاع، من أبناء احلشد الشعيب، يف حماربة داعش 
وآفة اإلرهاب، وما يثبت ذلك، رده السريع على خطبة املرجعية األخرية، واليت طالبت فيها بالتحرك 
والضرب بيد من حديد كل الفاسدين، حيث أكد ان لديه خطة شاملة ملكافحة الفساد، وقد يعلن عنها 

من خالل قرارات سريعة حملاسبة بعض املقصرين واملتنفذين، لتهدئة الشارع العراقي الغاضب.

يقظة شعبية غري مسبوقة والفاسدون على رمال متحركة، هكذا يبدو املشهد 
العراقي بعد احتجاجات على مدى أسابيع يف بغداد ومدن جبنوب العراق، 
للمطالبة بإصالحات حكومية ودعوة وجهها املرجع الشيعي األعلى آية اهلل 
علي السيستاني للعبادي لبذل مزيد من اجلهد يف مكافحة الفساد، فقدم 
على اثر ذلك حزمة قرارات من بينها إلغاء مناصب نواب رئيس اجلمهورية 

ورئيس الوزراء اليت جيري تقامسها يف الوقت احلالي على أسس طائفية.
لكن بعد ان اصدر العبادي القرارات االصالحية املعلن عنها ودفع بها اىل 
الربملان، يبقى السؤال االهم هو هل سيقف الربملان مع الشعب ام سيقول 
أعضاؤه أن القانون الدستوري ال جييز ذلك؟، يرى بعض احملللني أن معظم 
قبل  الللعللراقللي  الللنللواب  موافقة جملس  إىل  حتللتللاج  املقرتحة  اإلصللالحللات 
إقرارها، يف الوقت الذي تبدو فيه حكومة العبادي يف غري حاجة إىل مزيد 
من القالقل، حيث تأتي االحتجاجات متزامنة مع ظروف صعبة للحكومة، 
وتوترات سياسية وأمنية يف مقّدمتها احلرب ضد تنظيم داعش وما جتره يف 
الكثري من األحيان من انتقادات ألداء احلكومة. يف حني يرى مراقبون للشأن 
داعش  واملعركة ضد  االقتصادية  والضغوط  الفساد  إن  العراقي  السياسي 
السيستاني  السيد  دعللوة  لكن  االنهيار،  حافة  اىل  البلد  مع  العبادي  دفعت 
الوقت  ويف  للله،  املثالي  الدعم  متثل  كانت  جريئة  قللرارات  للعبادي الختللاذ 
املناسب، أعطت هذه الدعوة قوة للعبادي ومنحته احلصانة ضد أية معارضة 
حمتملة. فيما يرى بعض اخلرباء يف الشأن الداخلي العراقي انه مع الضوء 
األخضر من السيستاني فالعبادي اآلن اقوى من أي وقت مضى وسيمضي 

اىل األمام بأجراء تغيريات جوهرية وبدون أي تردد.
السيما  الللتللطللورات،  هللذه  عليها  تنطوي  اللليت  الللكللبللرية  للمخاطر  ونللظللرًا 
جيب  اخلفية،  السياسية  الللصللراعللات  تغذيها  اللليت  األمنية  االضللطللرابللات 
التعامل مع الوضع احلالي بعناية شديدة، من خالل احلكمة السياسية، لكنها 

ستكون صعبة التنفيذ يف البيئة السياسية احلالية.
لكن التفويض الشعيب ودعم املرجعية هيأت فرصة تارخيية للسيد العبادي 
العراق  واالملللين يف  السياسي  الللوضللع  أن  يبدو  كما  وعليه  الللبللالد،  إلنللقللاذ 
صعب جدا لكن اخلروج من هذا املأزق حيتاج أواًل إىل رؤية، ثم سياسات 
وآليات تنفيذية، وأن هذه املرحلة من تاريخ العراق حتتاج إىل أشخاص غري 

تقليديني ألننا يف مرحلة غري تقليدية.
فيما يتوقع حمللون آخرون بأن بعض االحزاب والكتل ومسؤوليهم سيحاولون 
االلتفاف على مطاليب الشعب بأن يكونوا اصحاب مطالب وليس مطلوبني 
للشعب، والواقع يدل على ان صراع املصاحل هو هروب من املسؤولية قد ال 
تتم احملاسبة عليها اآلن لكن التأريخ – كما اثبتت التجارب- ال يتساهل مع 

املخطئني حبق شعوبهم. 

العبادي والتفويض الشعبي..
 يضع الفاسدين على 

رمال متحركة!
كمال عبيد 
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الللعللراقللي يف ضللوء  عللنللد حتليل اجملللتللمللع 
الشريازي  احلسيين  السيد حممد  أفكار 
جنلللللده جمللتللمللعللا بلللعللليلللدا كللللل اللللبلللعلللد عللن 
احلضارة االجتماعية املتقدمة؛ لكونه مير 
يف الوقت احلاضر مبخاض عسري يفرض 
املعرفية  بنيته  يف  واضحة  هشاشة  عليه 
فضال  االجتماعي،  ومتاسكه  والثقافية 
املؤسساتية،  بنيته  يف  جلي  ضعف  على 
وهذا الواقع دفع بعض املراقبني واحملللني، 
اىل اطالق تسميات خمتلفة للمرحلة اليت 
الرتاجع  كمرحلةل:  اجملتمع  هللذا  يعيشها 
احلضاري أو التقهقر احلضاري أو املأزق 
مظاهر  وتشخص  شابه،  ومللا  احلللضللاري 
هذا اخللل اخلطري يف البنية االجتماعية 
للللللعللراقلليللني ملللن خلللالل مللظللاهللر مللتللعللددة 
كللالللتللفللكللك االسللللللري، وشللليلللوع اجلللرميللة، 
واجلماعي،  )الللفللردي  والعنف  والتطرف 
مظاهر  واستشراء  والسلوكي(،  الفكري 
اجملتمع  وغلبة  واإلداري،  املللالللي  الفساد 
التقليدي بقيمه وعاداته على عالتها على 
وعجزه  األخللري  وانللعللزال  املدني،  اجملتمع 
عللن وقللف الللرتاجللع أو الللتللحللول اىل تيار 
أو موجة مؤثرة حتقق اإلصللالح والتغيري 
حنللو األفللضللل، وغلليللاب االسللتللقللرار بكافة 
اشللكللاللله يف الللشللطللر األعللظللم مللن تللاريللخ 
الدولة العراقية احلديثة، وتنامي الصراع 
وخلللللق األزمللللات علللللى مللسللتللوى الللطللوائللف 

وغياب  وفئة،  طائفة  كل  وداخللل  والفئات 
الثقة بللني احلللاكللم واحملللكللوم وكللذلللك بني 
الفرقاء على اختالف مسمياتهم، والوقوع 
املستمر يف شرك تكرار األخطاء السابقة 
ولكن مبسميات وظروف جديدة، وانتشار 
مظاهر  وتنامي  البطالة،  وشيوع  الفقر، 

االحنراف.
هللللذه االملللللللراض االجللتللمللاعلليللة وغللريهللا 
أصللبللح يف  إن جمتمعنا  بللالللقللول  مسللحللت 
جمتمعا  وسلوكه  فكره  جللوانللب  مللن  كثري 
عللاجللزا عللن اإلنللتللاج احللللضلللاري، تللسللوده 
منه  وتنحسر  والتناحر  التباغض  ثقافة 
تدرجييا ثقافة التكافل والتعاون والرتاحم 
واحلضاري  الثقايف  االنسجام  اليت ختلق 
وتسمح بإطالق طاقة االبداع والقدرة على 
وجود  من  الرغم  على  واملللبللادرة،  االبتكار 
مؤشرات وطاقات كامنة ميكن استثمارها 
ثاقبة إلعادة  ورؤيللة  وثبات  وعزم  بفاعلية 
التأثري  يف  الصحيح  مسريه  اىل  اجملتمع 

والبناء احلضاري اإلنساني املعاصر.
وللللكلللن طلللامللللا يللتللم حتللللليللل واقلللللع اجملللتللمللع 
الشريازي  السيد  فكر  ضوء  يف  العراقي 
الذي بني آنفا ان اصالح أي جمتمع أمنا 
يللكللون مللن خللالل وجلللود الللقللانللون الصاحل 
والللذي ميكن من خالله  بالسماء  املرتبط 
خلللللق الللرضللا االجللتللمللاعللي املللمللهللد جلعل 
الللدمللار  مللن  بللدال  للحياة  صانعا  اجملتمع 

واهلدم، فالتساؤل هنا، هل مشكلة اصالح 
القانون  غياب  تكمن يف  العراقي  اجملتمع 

الصاحل أم يف غياب القيادة الصاحلة؟.
وجود  بني  ترابطا  هناك  أن  الللواضللح  من 
اذ ال  القانون الصاحل والقيادة الصاحلة، 
اآلخر،  وجود  بدون  أحدهما  وجود  ميكن 
فوجود القانون الصاحل بال قيادة صاحلة 
سلليللجللعللللله جمللللرد نللصللوص خنللبللويللة غري 
التنفيذ،  اىل  طريقها  جتللد  ال  مفهومة 
ووجود قيادة صاحلة بدون وجود القانون 
تعرف  ال  متقلبة  قيادة  سيجعلها  الصاحل 
تنحرف عن اهلدف  ما  طريقها وسرعان 
الذي من اجله تقود اجملتمع، بل وتقع يف 
كذلك  فاشلة،  سلطوية  تكرار جتارب  فخ 
جند مصاديق كثرية هلذا احلال يف جتربة 
احلكم يف العراق منذ تاريخ 2003/4/9 
اىل الوقت احلاضر، فعلى الرغم من أن 
أكثر القوى السياسية اليت تسيدت مسرح 
االحداث يف البلد كانت إسالمية املنطلق، 
مبعنى انللهللا حتلللاول احلللكللم اسللتللنللادا اىل 
احكام وقواعد واخالقيات اإلسالم )قانون 
صاحل(، فان فشل كثري من هذه القيادات 
بأيدولوجيتها  اضلللرارا  احلللق  واحنرافها 
اإلسللالملليللة يف احلللكللم، وبللالللتللتللابللع احلللق 
والعامل  العراقيني  نظرة  يف  بالغا  ضللررا 
احكام  ضللوء  الللدولللة يف  بناء  منطلق  اىل 

اإلسالم.

اصالح املجتمع العراقي يف ضوء 
الفكر االجتماعي لإلمام الشريازي

تنظيف القضاء خطوة أوىل ملعالجة الفساد
وجه  على  الللعللراق  يف  تتوافر  أن  ينبغي  مقومات  مثة  أن  اإلصلللالح،  بقضية  ومعنيون  مفكرون  يللرى 
اخلصوص، حتى يتسنى حتقيق اإلصالح املنشود يف اجملاالت املختلفة، ومن بني هذه املقومات حتسني 
أداء السلطة القضائية، وتنظيفها من الفاسدين، الذين يسيل لعابهم أمام اإلغراءات والرشا وما شابه، 
الدولة، وجماالت  يرتكز عليه االصللالح يف عموم مفاصل  الذي  العمود  القضاء هو  ان  ويرى هؤالء 
االنتاج والنشاطات املختلفة. وال شك أن الظروف املعقدة اليت رافقت التحوالت السياسية واالقتصادية 
الدولة  أجهزة  اىل  للتسلل  العكر،  باملاء  واملتصيدة  املسيئة  العناصر  من  لكثري  العراق، مسحت  يف 
واحلكومة كافة، علما أن الفساد واإلرهاب توأمان ابتلى بهما الشعب العراقي، السيما أن املؤسسات 
احلكومية تعاني من اخرتاقات كثرية، السيما يف املرافق االدارية، حيث الفساد عاث فيها منذ عقود.

العراقيني  التغاضي عن الفساد الذي نغص حياة  علما أن احلرب مستمرة على اإلرهللاب، ولكن مت 
إىل أن بلغ السيل الزبى، حيث انقطاع الكهرباء يف احلر الشديد يف متوز وآب، فخرجت اجلماهري 
إىل الشوارع وساحات املدن يف انتفاضة احتجاجية عارمة، بدأت بالبصرة لتنتشر شرارتها كالنار يف 
اهلشيم إىل بغداد وبقية حمافظات الوسط واجلنوب، مطالبة باإلصالح السياسي واإلداري والتخلص 

من آفة احملاصصة يف وظائف الدولة.
ويف بادرة رمبا هي االوىل يف قّوتها و وضوحها، بادرت املرجعية الدينية اىل توضيح املخاطر على حنو ال 

يقبل اجملاملة او التلميح، فقد باتت آفة الفساد تضرب بقوة يف مؤسسات الدولة، وقد أعلنت املرجعية 
املرجعية  استجابت  وهكذا  للدولة،  االخللرى  املرافق  االول الصالح  الطريق  هو  القضاء  تصحيح  ان 
الدينية للجماهري، كما يقول احد الكتاب فأصدرت كالما بالغ الوضوح، مت توجيهه بصورة مباشرة 
إىل رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي بأن يكون أكثر جرأة وشجاعة يف خطواته اإلصالحية، وأن 
يضرب بيد من حديد ملن يعبث بأموال الشعب، كما طالبته بعدم الرتدد يف إزاحة املسؤول غري املناسب 

وان كان مدعوما، بغض النظر عن اجلهة اليت تدعمه!.
التارخيي حملاربة الفساد، ال يقل أهمية وتأثريًا عن فتوى اجلهاد الكفائي السابق بعد  النداء  وهذا 
الغزو الداعشي حملافظة املوصل يف العام املاضي، بدعوة الشعب العراقي إىل اجلهاد ضد اإلرهاب 

ومحاية األرض والعرض واملقدسات واملمتلكات من القوى الظالمية املتمثلة بداعش.
ولكن يبقى الرتكيز على املقومات األساسية لإلصالح، على أن تبدأ بالسلطة القضائية، كما أعلنت 
على  األبللواب  يفتح  القضائي  الفساد  ألن  أغسطس(،  14/آب،  )اجلمعة  اليوم  املرجعية ظهرية  ذلك 
ينبغي أن  العراقية، لذلك  الدولة  بالفعل يف  انواع الفساد االخللرى، وهو ما حدث  مصراعها جلميع 
أن  على  القضائي،  السلك  يف  الواضح  للفساد  العبادي  الللوزراء  ورئيس  العراقية،  احلكومة  تتصدى 

تتواصل عملية االصالح يف مرافق احلكومة ومؤسسات الدولة كافة.

يعود احلديث عن ثورة العراقيني، ويعاد وصل ما انقطع يف العام 2011 يوم 
خرج االالف ضد حكومة املالكي رافعني شعار )باطل.. باطل(.

يومها مل تكن املوصل قد سقطت ومعها اكثر من ثلث مساحة العراق، ومل 
حتدث جمزرة سبايكر وقتها أيضا، خرج العراقيون ضد الفساد، وضد 

كل موبقات األحزاب اإلسالمية بشقيها الشيعي والسين.
يومها استطاع املالكي وكابينته احلكومية من امتصاص غضب العراقيني 
بوعد املائة يوم، ثم االشتغال بعدها على شراء الذمم، ومطاردة من مل يقبل 

بعملية البيع والشراء.
بعد اربعة أعوام، يعود العراقيون للتجمع مرة أخرى، وضد الفساد أيضا 
بصورته )الكهربائية( هذه املرة، وقد حدث قبلها ان سقطت املوصل واكثر 
أخللرى حبق طوائف  وارتكبت جمللزرة سبايكر وجمللازر  العراق،  ثلث  من 

أخرى من الشعب العراقي.
هل تذكر العراقيون الفساد املستشري منذ العام 2003 يف حر يوم قائظ، 
وتفطنوا اىل وضعهم الذي زجهم فيه قادة األحزاب السياسية؟، ام ان ما 
حيدث االن هو أوىل بوادر التغيري الذي ال توفره صناديق االقرتاع مرة 

واحدة كل أربعة أعوام؟.
احد ساسة الصدفة يف العراق، مل يقرأ مثل تلك التحليالت عن الثورات 
وسبب قيامها، مع انه مل تنجب النساء مثله، وهو اخلبري يف مجيع القضايا 
اصبح  الللذي  تصرحيه  فكان  التلفزيونية،  لقاءاته  يف  عنها  يتحدث  حني 
اشهر من نار على علم وهو استعارته ملثل عربي يقول )انه امر دبر بليل( 

وكان ان اصبح شعار املتظاهرين )نعم، هو امر دبر بليل(.
ونسي هذا السياسي وشلته ان وصوهلم اىل سدة السلطة واحلكم، امر 
يتم  ونهبهم  وكانت مجيع صفقات فسادهم  بليل،  اليت دبرت  األمللور  من 
الكهرباء  وان  خاصة  شلليء،  كل  ظالمه  يسرت  حيث  الليل،  يف  تدبريها 
بدورها  واليت  اخلضراء،  املنطقة  خارج  للقاطنني  متوفرة  غري  الوطنية 

اقتطعت وسورت بأمر دبر بليل.
ومل يعدم العراقيون تلك الفرصة الستغالل هذا التصريح، فقد امتألت 
وسائل التواصل االجتماعي بهذا املثل يردده الكثريون على صفحاتهم )اذا 
بليل فاحب اطمئنك انك هذه املرة حمق ألننا  تعتقد ان االمر دبر  كنت 
اصال كنا نتعشى ونتحدث عن التظاهرة فأكيد بالليل واال هل هناك عشاء 

يف الصباح؟(.
املرتبصني  ان  املثل،  هلللذا  استعارته  يف  النحرير  السياسي  يقصده  ومللا 
اىل  بهم  اتللى  اللللذي  التغيري  هلللذا  والللرافللضللني  الللوللليللدة،  بالدميقراطية 
احلكم هو وجمموعته اليت انار مقدمها ليل العراق البهيم، هم البعثيون 
وهلم  أخرى،  لدول  اخلامس  والطابور  واملأجورون  واخلونة  والداعشيون 
جلللرا مللن تللوصلليللفللات تعيد اىل االذهللللان تللوصلليللف احلللكللام الللعللرب ضد 
معارضيهم، واوهلم القائد الضرورة الذي حلوا حمله، وهم الذين قضوا 
عمرهم يف معارضته ألجل هذا الشعب الذي يثور عليهم بعدما وجدهم 

يشابهون من كانوا يعارضونه ان مل يكن أبشع منه.

امر دبر بليل

د. خالد عليوي العرداوي/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

حيدر الجراح
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االتفاق النووي 

وإمكانية  الللنللووي  االتللفللاق  مستقبل  عللن 
انلله  الللقللول  بللله، ميللكللن  تنفيذه واالللللتلللزام 
مازال يف مراحله األوىل وتنفيذه بالكامل 
منها  وفللنلليللة  قللانللونلليللة  إجلللللراءات  يتطلب 
ليس  الللذي  األمريكي  الكونغرس  موافقة 
كان سيوافق  إذا  ما  اآلن  املعلوم حلد  من 
الللرئلليللس األمللريللكللي  لللذلللك أعلللللن  أو ال 
أوباما بأنه سيستخدم حق الفيتو ضد أي 
معارضة هلذا االتفاق من قبل الكونغرس، 
كما ان تنفيذ بنود االتفاق يتطلب تشكيل 
فلللرق وجلللللان سلليللاسلليللة وقللانللونلليللة وفنية 
إذ  ودول 1+5،  إيللللران  بللني  مللا  مللشللرتكللة 
واجلزئيات  التفاصيل  من  العديد  توجد 
بالقليلة  ليست  جللهللود  إىل  حتللتللاج  اللليت 
اليت  الللزيللارات  مشكلة  ولعل  إلجنللازهللا، 
ستقوم بها جلان التفتيش املتوقع تشكيلها 
اإليرانية  والعسكرية  النووية  املواقع  إىل 
األبرز ألنها ستنطوي على عامل  ستكون 
االستفزاز واملماطلة مما قد يؤزم ويصعب 

من عملية القيام بهذه املهمة.
ولكن رغم ذلك ال اعتقد إن هذه العقبات 
يف  ورد  ما  تنفيذ  دون  ستحول  البسيطة 
االتلللفلللاق يف وقللللت عللكللسللت تللصللرحيللات 
املسؤولني اإليرانيني واألمريكيني ترحيبا 
واضللحللا بهذا االتللفللاق وكللل طللرف حللاول 
يللصللّور  وان  املللنللتللصللر  مبظهر  يظهر  أن 

هذا االتفاق وكأنه إجناز عظيم ذو نتائج 
اجيابية كبرية تصب يف مصلحة دولته.

يللتللسللاءل، ملصلحة من  مللن  ولللعللل هللنللاك 
يللؤدي هللذا االتللفللاق الللنللووي؟ والتأمل يف 
ما  إن  أوليا  انطباعا  يعطي  االتفاق  بنود 
بعد  مكاسب  مللن  إيلللران  عليه  ستحصل 
تنفيذ االتفاق جيعل منها الطرف الرابح 
األكرب، فرفع العقوبات االقتصادية عنها 
سيؤدي على الفور إىل رفع التجميد عن 
األملللوال  مللن  دوالر  مليار   80 يللقللارب  مللا 
الللواليللات املتحدة  اإليللرانلليللة اجملللمللدة يف 
وأروبا وكذلك سيسمح للشركات األجنبية 
وتطوير  إيللللران  يف  واالسللتللثللمللار  بالعمل 
النفطي  اجلللانللب  يف  خصوصا  اقتصاده 
لالقتصاد  منشطة  دفللعلله  سيعطي  ممللا 
مللن ضعف بسبب  يعاني  الللذي  اإليللرانللي 
عن  احلظر  رفللع  سيتم  كذلك  العقوبات، 
حللركللة املللالحللة والللطللريان اإليللرانللي إىل 
دول العامل املتعددة وهذا سيفتح األبواب 
تفاعالت  إىل  وبللقللوة  للعودة  إيلللران  أمللام 
العالقات الدولية كالعب مؤثر، وال ننسى 
تللأثللري هللذا االتللفللاق على احللللروب اليت 

تدور يف سوريا والعراق واليمن.
إن هذه املزايا اليت سوف يضمنها االتفاق 
إليللران ال يعين إن الطرف اآلخللر خسر 
الرهان بالعكس فقد حقق الغرب بقيادة 

إليه من  كللان يطمح  ما  املتحدة  الللواليللات 
سنني طويلة وهو السيطرة على الربنامج 
اللللنلللووي اإليلللرانلللي وحتلللديلللده يف اإلطلللار 
دوللليللة  بلللقلللرارات  قلليللود  وفلللرض  السلمي 
على هذا الربنامج من خالل فرض رقابة 
دائللمللة علللللى املللنللشللآت الللنللوويللة اإليللرانلليللة 
الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  بإشراف 
أسلحة  تصنيع  مللن  إيلللران  منع  وبالتالي 
نووية قد تعّرض امن دول املنطقة للخطر 
مثل  املتحدة  الللواليللات  حلفاء  وخصوصا 
إسرائيل ودول اخلليج، وهذا يعين إن هذا 
االتفاق قد جّنب املنطقة حربا أخرى قد 
تشنها الواليات املتحدة على إيران ملنعها 
قاهلا  وقللد  الللنللوويللة  قنبلتها  صناعة  مللن 
الللرئلليللس األمللريللكللي صللراحللة يف خطابه 
االتفاق عندما  اإلعللالن عن  املتلفز عقب 
صّرح بأن )عدم االتفاق يعين احلرب يف 
ينطوي  االتللفللاق  ولعل  األوسلللط(،  الشرق 
على أهمية أخرى تكمن يف توحيد اجلهود 
والللواليللات  إيلللران  مللابللني  العمل  وتنسيق 
الدولي  التحالف  إجناح  اجل  من  املتحدة 
والتنظيمات  داعش  للقضاء على  اهلادف 
اإلرهلللابللليلللة األخللللللرى اللللليت متلللّثلللل علللدوا 
يسّرع  قد  وبالنتيجة  للدولتني،  مشرتكا 
على  الللقللضللاء  عملية  مللن  االتلللفلللاق  هلللذا 

اإلرهاب وخصوصا يف العراق.

االتفاق النووي االيراني... آمال بتجاوز 
مسببات التوتر والصراع

اسرائيل بعد االتفاق النووي
تطورات جديدة ومهمة شهدتها ساحة احلرب يف سوريا، اتت على خلفية املكاسب العسكرية اليت 
حققها املقاتلون األكراد ضد تنظيم داعش االرهابي، فبعد طردهم ملقاتلي تنظيم )داعش( من بلدة 
للتحالف  وبدعم من احلملة اجلوية  االكللراد  املاضي، متكن  الثاني  يناير/كانون  الكردية يف  كوباني 
الذي تقوده الواليات املتحدة من احكام سيطرتهم على مدينة تل أبيض االسرتاتيجية يف حمافظة 
الرقة، معقل التنظيم يف مشال سوريا، موجهني هلذا للتنظيم اإلرهابي ضربة موجعة. وأصبح األكراد 
يسيطرون اآلن يف سوريا على شريط حللدودي مع تركيا بطول 400 كيلومرت، ميتد من ريف حلب 
الشمالي الشرقي وصوال إىل مثلث احلدود السورية الرتكية العراقية، باستثناء معرب “القامشلي” يف 

حمافظة احلسكة )مشال شرق سوريا(، وفقا للمرصد السوري حلقوق اإلنسان.
يقول  اهمية عسكرية كبرية، حيث  التقدم  ان هلذا  املصادر،  كما تشري بعض  ويرى بعض اخلللرباء 
الصحفي واخلبري يف الشؤون الكردية سربست بامرني “تل أبيض موقع اسرتاتيجي جدا، ألنه يربط 

بني منطقتني كرديتني كانتا منفصلتني.
 كما أن األكللراد متكنوا من السيطرة على معرب حدودي مهم بني سوريا وتركيا. وتكمن أهميته يف 
أنه قريب من الرقة، العاصمة املفرتضة لتنظيم الدولة اإلسالمية”. ويوضح بامرني: “قطع الطريق 
يعين على األرجح قطع اإلمدادات عن هذا التنظيم اإلرهابي واحليلولة دون تسلل املقاتلني األجانب 

إىل األراضي السورية لاللتحاق بداعش”. هذا التقدم املهم وكما يقول بعض املراقبني أزعج احلكومة 
الرتكية، اليت ختشى من ظهور دولة كردية على امتداد حدودها، اليت عمدت اىل جعلها ممرا آمنا 

لدخول اجملاميع املسلحة اىل سوريا.
الكردية  فالقوات  نفسه.  أردوغللان  الرتكي رجب طيب  الرئيس  انتقادات  الكردي  التقدم  أثار  وقد   
وانتقادات  تركيا.  يف  احملظور  الكردستاني  العمال  حبللزب  ترتبط   “ التنظيم  تقاتل  اللليت  السورية 
أردوغان سببها خماوف من تصاعد “املشاعر االنفصالية” بني األكراد يف جنوب شرق تركيا، ومن 

املعلوم أن تركيا بها أكرب أقلية كردية.
 حيث يعيش فيها حنو 14 مليون كردي. وتنظر تركيا إىل التقدم امليداني لألكراد يف سوريا بأنه يصب 
أيضا يف إطار مشروع قيام دولة كردية داخل حدود تركيا، وهذه مسألة تقض مضاجع األتراك. ومن 
شأن التطورات اجلديدة أن تؤدي إىل تصعيد جديد، حسب بعض اخلرباء الذين اكدوا على ان تركيا 
رمبا ستطلب من اجلماعات السورية املتمردة اليت تدعمها حماربة األكراد. ووفقا للمعارضة الرتكية، 
فإن أنقرة تقوم اآلن فعال بدعم “داعش” من أجل حتقيق هذا اهلدف بالضبط”. وقد تتدخل تركيا 
عسكريا للحيلولة دون قيام دولة كردية. وهو ما قد تكون له نتائج سلبية وقد يسهم بإشعال حرب 

اقليمية كبرية.

كما كان متوقعا... يف نهاية املطاف مت التوصل اىل اتفاق نووي “تارخيي” بني 
إيران والقوى الكربى، وان مل يليب طموح الطرفني، لكنهما اكدا انه أفضل 
ما ميكن احلصول عليه، وبهذا تكون صفحة اخلالفات النووية قد طويت... 
على األقل حلني االنتهاء من فرحة اجناز االتفاق، والدخول يف التفاصيل، 
او تطبيق ما كتب من تفاصيل بنود االتفاق املتضمن لعشرات الصفحات من 

النقاط الفنية وااللتزامات والعهود اليت قطعها الطرفان جتاه االخر.
البعض  معظمها...  يف  متوقعة  كانت  والعاملية  والعربية  اخلليجية  اللللردود 
منها متخوف او يشعر خبيبة االمل... واألخر يطمح باالستثمارات اإليرانية 
القادمة والبعض االخر يرى ان شراكته مع إيران سوف تأتي بأكلها بعد رفع 
هذه  االن، ومجيع  من  بعد سنوات  والتسليحية  قريبا...  االقتصادية  القيود 
القادم...  التغيري  كانت متشابهة يف عدم استيعاب حجم  واملواقف  املشاعر 
وهل هو تغيري من النوع الذي سيتبعه ما يتبعه، حتى تغامر الواليات املتحدة 
االمريكية بثقلها الدولي، وعلى مدى 21 شهر من املفاوضات الشاقة إلجناح 
االتفاق؟... ام انه من النوع العادي الذي كفى اخلليج والشرق سالحا نوويا قد 

يفاقم مشاكل املنطقة املتوترة؟.
ما ميكن فهمه من العالقة اليت مجعت إيران بالغرب خالل األشهر املاضية 

كانت تتخذ عدة مسارات مهمة منها:
- عالقة مهنية اهتمت بوضع أسس برناجمها النووي )السلمي( واالعرتاف 
بدخوهلا النادي الدولي، إضافة اىل رفع العقوبات عنها بصورة تدرجيية... 
مقابل ذلك كان على إيران اقناع الغرب بان برناجمها النووي فعال ذو طابع 
اليت  النقاط  من  وغريها  النووية  منشأتها  بتفتيش  هلم  والسماح  سلمي... 
املتبادلة  الثقة  مبدأ  اعتماد  يعين  ما  الدقيقة...  بتفاصيله  االتفاق  تضمنها 

بني الطرفني.
عالقة تقارب اقتصادي سبقت التوصل اىل اتفاق شامل... وكانت الزيارات 
تتواىل  االمريكية  املتحدة  والواليات  اوربا  االستثمارية من  والوفود  الغربية 
على طللهللران... وهللو ما يشري اىل قللرب اخنللراط إيللران يف السوق العاملي 

واالنفتاح االقتصادي على الغرب.
عالقة تقارب أمين... واليت مل ميط اللثام عنها كثريا... وظلت طي الكتمان 
وتعتمد على احملادثات الثنائية الضيقة واحملادثات السرية بني املسؤولني من 
إيران وأمريكا... او باقي دول “التحالف الدوي”... لكن ما رشح منها، يعزز 
الدول  مع  والعسكري  األمين  التعاون  بقوة حنو  ذاهبة  إيران  بان  التوقعات 
الغربية ملكافحة تنظيم “داعش” والتنظيمات املتطرفة األخرى... سيما وأنها 
قبل خرباء  من  بذلك  القيام  على  الفعلية  القدرة  هلا  ان  على  بقوة  رشحت 

ومسؤولني غربيني كبار.
ان يدخل حيز  بعد  اختبار  لعوامل  إيللران سيخضع  املوقع مع  االتفاق  طبعا 
التنفيذ... وستكون هناك العديد من املطبات... ورمبا سوء الفهم من الطرفني 
للطرف  األول  الطرف  به  يسمح  الللذي  واملللقللدار  االتفاق  بنود  تفسري  حللول 

الثاني يف تقييم مدى النجاح والفشل وااللتزام.

االتفاق النووي.. 
صفقة دبلوماسية 

د. قحطان حسني طاهر/مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية
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االتفاق النووي

احللتللفللاالت كبرية وفللرحللة عللارمللة وصلت 
حلللد اللللرقلللص يف الللللشللللوارع، هللكللذا عرب 
باالتفاق  ترحيبه  عللن  االيللرانللي  الشعب 
النووي لبالدهم مع القوى الغربية، ويبدو 
باالتفاق  الشديد لإليرانيني  ان الرتحيب 
نتيجة  جللاء  بللالللتللارخيللي،  يصفونه  اللللذي 
اآلمللال والطموحات واحلللريللات اللليت من 
املفرتض ان يتمتع بها الشعب االيران يف 
منهم  الكثري  يللرى  إذ  القريب،  املستقبل 
اللللذي سيلي االتللفللاق  الللعللقللوبللات  أن رفللع 
اإليللرانللي  االقللتللصللاد  بلللازدهلللار  سيسمح 
يعتربونه  كما  اليومية،  حياتهم  وحتسن 
اجلماعات  على  للقضاء  ساحنة  فرصة 
املتطرفة خاصة تنظيم داعش، واالهم ان 
هذا االتفاق سيعين نهاية للعقوبات اليت 
سببت مصاعب اقتصادية وال سيما على 
عندما  املنصرمة  الثالثة  األعلللوام  مللدى 
حرمت إيران من التعامل مع النظام املالي 
العاملي األمر الذي جعل من الصعب عليها 

أن تبيع النفط أو تدفع مقابل الواردات.
يرى معظم احملللني إن التوصل إىل اتفاق 
نللهللائللي حلللل اللللنلللزاع اللللنلللووي مللع إيلللران، 
السياسي  التوتر  ميكن أن يزيد من حدة 
الللللداخلللللللللي مللللع اقللللللللرتاب اسللتللحللقللاقللني 
انتخابيني يف اجلمهورية اإلسالمية، فمن 
أن  االقتصادية  العقوبات  ختفيف  شللأن 

يعزز موقف الرئيس حسن روحاني داخل 
هيكل السلطة املعقد يف إيران مما يعطي 
الليرباليني  للمرشحني  سياسية  دفللعللة 
وانتخابات   2016 يف  الربملان  النتخابات 
جملس اخللللرباء وهللو جملس مللن رجللال 
الدين له سلطة رمزية على الزعيم األعلى.

يف املقابل يرى خرباء يف الشؤون االيرانية 
الداخلية أن الزعيم األعلى اإليراني علي 
 1989 عام  الزعامة  توىل  الللذي  خامنئي 
خلللللفللا مللللؤسلللس اجلللمللهللوريللة اإلسللالملليللة 
الراحل السيد اخلميين عمل على ضمان 
من  قللدر  على  جمموعة  أي  تستحوذ  أال 
ذلك  تتحداه مبا يف  أن  يتيح هلا  السلطة 
جمموعة احملافظني املتحالفة معه، ويرى 
أن  يللريللد  ال  إن خامنئي  اخللللرباء  هلللؤالء 
على  العملية  النزعة  ذو  روحاني  حيصل 
قدر زائد على احلد من السلطة والنفوذ 

قبل االنتخابات املهمة املقبلة.
لكن يقول خرباء آخرون إن روحاني الذي 
مثل خامنئي ألكثر من 20 عاما يف اجمللس 
الللقللومللي سلليللظللل متمتعا  لللألمللن  األعلللللى 
يف  املتنامية  مكانته  داملللت  مللا  مبباركته 

الداخل واخلارج ال تهدد سلطة خامنئي.
النووي  االتفاق  ان  املراقبني  بعض  ويؤكد 
الذي توصلت إليه ايران مع القوى العاملية 
للرئيس حللسللن روحللانللي  انللتللصللارا  ميللثللل 

الدينية  املؤسسة  عللبللاءة  مللن  خللرج  الللذي 
وعلللللللق مسللعللتلله علللللى اللللتلللواصلللل الللعللملللللي 
مللع الللغللرب وواجللله حتللديللات مللن فصائل 
أخللرى يف  معارك  يعين  وهللذا  حمافظة، 

الداخل مازالت بانتظاره.
جديدة  مرحلة  ميثل  الللنللووي  االتللفللاق  ان 
يف تلللاريلللخ اجلللمللهللوريللة االسللالملليللة مما 
داخل  االصللالح يف  على  العمل  يستدعي 
حقوق  بقضايا  يتعلق  فيما  وخللصللوصللا 
االجتماعية،  القضايا  وبللعللض  االنللسللان 
السياسية  اخلللالفللات  عللن جتلللاوز  فضال 
الداخلية واالنتهاكات اجلارية على صعيد 
االفراد واجملتمعات داخل البالد، واتاحة 
النجاح  لتعزيز  واملللدنلليللة  احلللريللة  اجلللواء 
على  وانعكاسه  اخلللارج،  يف  الدبلوماسي 
العامة،  للمصاحل  افللضللل  بنحو  الللداخللل 
وعللللليلله يف حلللال علللدم اسللتللثللمللار االتللفللاق 
اللللنلللووي يف اللللداخلللل يللنللذر اللللصلللراع بني 
احملللافللظللني واملللعللتللدلللني بللنللشللوب مللعللارك 
سياسية حيوية خالل الفرتة املقبلة، وقد 
تصنع هذه املعارك حتديات داخلية متهد 
الطريق ملرحلة سياسية حمورية ال ختلو 
من روح املغامرة، لكن على الرغم من كل 
ذلك باتت ايران اليوم بعد االتفاق النووي 
وحتت حكم روحاني اقوى مما تبدو عليه 

امام العامل.

كيف سينعكس االتفاق النووي على 
الوضع الداخلي يف إيران؟

العرب بعد االتفاق النووي
بعد ما ابرمت ايران والقوى الكربى اتفاقا تارخييا حول امللف النووي االيراني يف ختام مفاوضات 
ماراثونية يف فيينا، توالت ردود االفعال الدولية واإلقليمية بني مرحب وبني قابل على مضض ولعل اهم 
هذه الردود هي اليت أتت من جريان ايران على غرار دولة اخلليج وابرزهم اخلصم االساسي املتمثل 
بالسعودية، ودول خليجية اخرى اضافًة اىل احللفني يف املنطقة العراق وسوريا، بالنسبة السعودية 
قبضة  من  اقتصادها  وحيللرر  إيللران  عزلة  سينهي  الللذي  النووي  االتفاق  عليه  سينطوي  ما  ختشى 
العقوبات ملنح طهران قوة إضافية لدعم خصومهم يف الشرق األوسط، وعلى الرغم من الرتحيب 
العلين الفاتر باملفاوضات بان املسؤولني السعوديني أكدوا يف السر أنه ال ميكن الوثوق بإيران ليبقى 

االتفاق.
بل يف  النووي،  االتفاق  على  تقتصر  ال  ايللران  مع  السعودية  مشكلة  ان  احملللني  من  الكثري  يرى  إذ 
العربية السعودية  إذ ترى اململكة  ايللران يف الشرق االوسللط وهو نفس غاية السعودية،  مدى متدد 
أن اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية أخطر خصومها، ومنذ اشهر تقصف طائرات السعودية مجاعة 
احلوثيني املتحالفة مع طهران يف اليمن الذي ميثل جمرد ساحة واحدة من عدة ساحات تؤيد الدولتان 

جانبني متحاربني فيها.
فيما هنأت اإلمارات والكويت إيران على االتفاق النووي لكنهما وراء الستار ال تزاالن تشعران بالقلق. 

أما سلطنة عمان اليت توسطت يف حمادثات عام 2013 أدت يف النهاية هلذا االتفاق فوصفته بأنه 
نصر تارخيي للطرفني. 

يف حني  اعربت بعض الدول العربية عن ترحيبها باالتفاق النووي على غرار سوريا والعراق، وقالت 
من شأن هذا االتفاق ان يعزز استقرار منطقة الشرق االوسط.

فيما يرى حمللون آخرون انه على الرغم من أن االتفاق النووي يعاجل نزاعا حموريا بدأ منذ فرتة 
طويلة فإن خالفات عميقة ال تزال موجودة منها ما يتعلق حبجم النفوذ اإليراني واألمريكي يف الشرق 
األوسط، وتعين هذه اخلالفات أنه سيكون من الصعب أن ميتد تأثري أي نوايا سياسية حسنة خلفها 

االتفاق النووي اىل جماالت أخرى ويشمل ذلك حل الصراعني يف سوريا والعراق.
وعليه يرى بعض املراقبني للشأن االيراني إن اجلمهورية االسالمية ختلت عن سالحها النووي للخمس 

عشرة سنة مقبلة.
 هذا صحيح لكن إيران مل تكن متلك هذا السالح، وال انها كانت لتمتلكه خالل سنوات، ما يعين عمليًا 
ان إيران ختلت عن سالح ال متتلكه لرتبح رفع العقوبات وإيقاف جتميد أمواهلا وفتح بنوكها وإزالة 
احلظر على الشركات واألشخاص وكسبت نصرًا سياسيًا ومعنويًا أرهب جريانها األلداء، أن تتخلى 

عن شيء مل تكن متلكه لرتبح أشياء مل تكن متلكها أمر ال يفعله.

وهو  الللنللووي  االتللفللاق  اجنللاز  بعد  إليللران  القادمة  التحركات  ينتظر  الكل 
يتساءل... هل ستكون توجهات ذات ابعاد اقتصادية، إلعادة ترميم اقتصادها 

املتداع حتت وطئت العقوبات االمريكية منذ أكثر من 12 عام؟
املزيد من  املنطقة عرب ضخ  نفوذها ودعم حلفائها يف  لتعزيز  ام ستتجه 
املساعدات املالية اليت ستحصل عليها جراء رفع العقوبات عن األرصدة 

االيرانية اجملمدة، واليت يفوق حجمها ال)100( مليار دوالر؟.
أمريكا، حاولت تطمني حلفائها من اخلليج اىل احمليط، وإسرائيل كانت يف 
الصدارة، بانها لن تسمح إليران باالندفاع حنو خلق املزيد من املشاكل يف 
الشرق األوسط... وهو كالم مل تأخذه )إسرائيل( على حممل اجلد، معتربة 
ان أمريكا قد متاهت كثريا يف عالقتها مع عدوها اللدود إيران، ان مل يكن 

يف نيتها اعتماد ايران كحليف اقليمي يف الشرق خالل الفرتة املقبلة.
رمبا من املبكر ألوانه، احلكم على أي الطريقني ستختاره إيران بعد رفع 
طريق  ام  االقتصادي،  والنفوذ  واالستثمار  البناء  طريق  عنها...  العقوبات 
احلروب بالوكالة والصراع مع اعدائها التقليديني يف املنطقة ودعم حلفائها 

يف منطقة اخلليج والشرق... او رمبا سلوك الطريقني يف ان واحد!.
بسهولة  يتخلوا  لن  بالتأكيد  وهم  “احملافظني”،  هناك  إيللران....  املعلوم يف 
مع  خصوماتهم  عن  قريبا  يتنازلوا  لن  مثلما  ومحاستهم،  طموحاتهم  عن 
اعدائهم التقليديني، )أمريكا، إسرائيل، السعودية(، مع االخذ بعني االعتبار 
السياسي  املستوى  على  إيللران  داخللل  نفوذا  األكثر  هم  “احملللافللظللني”،  ان 
واالقتصادي... كما ان تيار “احملافظني” يف إيران ينقسم اىل “املتشددين” 

و”املعتدلني” و”الوسط”.
وهناك “اإلصالحيون”، وهم قوة صاعدة يف إيران... لكنها تعرضت، بذات 
الوقت، النتكاسات سياسية كبرية لألعوام )2009-2012(، بسبب تقاطعها 

مع التيار االخر يف عدة مسائل خالفية.
بل  السياسية،  احلياة  اىل  العودة  من  )االصللالحلليللون(،  استطاع  بعدها... 
والوصول اىل السلطة بتأييد شعيب واسع النطاق، حبكم توجهاتها الداخلية 

واخلارجية اليت ختتلف عن “احملافظني”... كما اسلفنا.
يف هذه احلالة ميكن البناء على ما يلي:

- سيعمل اإلصالحيون على تقوية االقتصاد واالستثمار واالنفتاح مع الغرب 
واجملتمع الدولي بواجهة إصالحية، قد تنقل صورة مغايرة عن إيران... وهو 

ما سيزيد نفوذ هذا التيار داخل إيران أيضا.
لسياستهم  املتشددين(،  )باألخص  احملافظني،  دعم  سيستمر  باملقابل   -

اخلارجية، وهو ما قد يولد بعض الصدامات بينهم والتيار االصالحي.
- منطقة الوسط ستستمر باحتواء التناقضات بني الطرفان، ما دام املرشد 
االيراني )خامنئي(، الذي وافق ودعم االتفاق النووي، هو املتصدر للمشهد 
املرشد  او  احلالي،  املرشد  بعد  ما  ملرحلة  والتكهن  ايللران،  يف  السياسي 
على  كفة طرف  املؤكد سرتجح  من  لكنها  مهمة صعبة،  ستكون  اجلديد، 

اخر. 

ايران بعد االتفاق 
النووي

كمال عبيد
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اقتصاد وتنمية

يعتمد قطاع السياحة على موارد متنوعة، 
الزمن،  مللرور  مع  قيمتها  تللزداد  متجددة 
وعلللللللى امللللنلللشلللئلللات اخللللدمللليلللة الللصللغللرية 
العمالة  باستخدام  تتميز  اليت  واملتوسطة 
يتداخل  إنساني  طابع  ذو  وهللو  الكثيفة. 
فيه إنتاج اخلدمات السياحية مع خمتلف 

اجلوانب الثقافية واالجتماعية والبيئية.
لذا فإن لقطاع السياحة تأثري كبري على 
كافة قطاعات االقتصاد الوطين األخرى، 
حيث تتم االستفادة منه مباشرة وينعكس 
هلللذا الللتللأثللري علللللى اهللليللكللل االقللتللصللادي 
والتكوين االجتماعي والبيئي. إن للسياحة 
بللشللكللل عللللام والللسلليللاحللة الللديللنلليللة بللوجلله 
اخلللصللوص آثلللار مللبللاشللرة وغللري مباشرة 
سواء على االقتصاد الوطين للبلد أو على 
يلي:  فيما  سنتناوهلا  اإلنللسللانللي  اجلللانللب 
األثار املباشرة للسياحة أثر السياحة على 
الدخل  أو  الناتج  يتكون  الوطين،  الدخل 
الوطين من خالل األنشطة اليت متارسها 
)زراعلليللة،  املختلفة  األخللللرى  الللقللطللاعللات 
أثر  السنة.  مللدار  على  خدمية(  صناعية، 
يصاحب  املدفوعات،  ميزان  يف  السياحة 
عللمللللليللة اسللتللضللافللة اللللسللليلللاح الللقللادمللني 
الللسلليللاحللة أو زيلللارة  بللهللدف  اللللعلللراق  إىل 
كبرية  مللصللادر  دخللول  املللقللدسللة،  العتبات 
يف  السياحة  أثر  األجنبية.   العمالت  من 
أن  للسياحة  ميكن  احلكومية،  امليزانية 

الدولة  خلزينة  مهمًا  ماليًا  مصدرًا  تكون 
اللللليت حتققها  اإليلللللللللرادات  طلللريلللق  علللن 
الللرسللوم املللسللتللوفللاة مللن الللسلليللاح واللللزوار 
السياحة  أثر  املقدمة هلم،  اخلدمات  عن 
تنتمي صناعة  الللعللمللل،  فللرص  تللوفللري  يف 
الللسلليللاحللة إىل قللطللاع اخللللدملللات. وهلللذا 
بدرجة  السياحي ميتاز  النشاط  أن  يعين 
البشرية  االعتماد على اجلهود  عالية من 
يف  السياحة  أثللر  العمل.  بعنصر  املتمثلة 
التنمية  وتللنللشلليللط  الللدخللل  تللوزيللع  إعللللادة 
املشاريع  تنفيذ  يتم  مللا  غالبًا  جغرافيًا، 
الللتللنللمللويللة، بللالللدرجللة األسللللاس، يف املللدن 
الكبرية والكثيفة السكان، ويكون ذلك على 
حساب املدن الصغرية واألرياف واألماكن 
بعض  تسويق  يف  السياحة  أثللر  الللنللائلليللة. 
أجريت  اليت  الللدراسللات  من  تبني  السلع، 
حديثًا أن السائحني حيتفظون جبزء كبري 
من ميزانياتهم لإلنفاق على املشرتيات يف 
املباشرة  يزورونها.األثار غري  اليت  الدول 
إن  للسياحة،  املضاعف  األثللر  للسياحة، 
املبالغ اليت تنفق من قبل السياح والزوار، 
والللليت تللكللون إيلللللرادًا ألصللحللاب املللشللاريللع 
السياحية، يجُعاد إنفاقها مرة ثانية وثالثة. 
نشاط  مللن  املتحقق  الللدخللل  فللإن  وهللكللذا 

السياحة يتضاعف يف نهاية األمر.
البنى  مللشللاريللع  تنمية  يف  الللسلليللاحللة  أثلللر 
التحتية وتطويرها، أثر السياحة يف تنمية 

البنى الفوقية وتطويرها. أثر السياحة يف 
التارخيية  املواقع  وتطوير  البيئة  حتسني 
واألثللللريللللة، علللللى اللللرغلللم ملللن أن املللواقللع 
األثلللريلللة والللتللارخيلليللة وامللللراقلللد املللقللدسللة 
عنصر  تشكل  األخلللرى  الدينية  واملللواقللع 
اجلذب األساسي يف جمال السياحة، إال 
أن حتسني البيئة وتطوير املواقع التارخيية 
واألثرية تعد من األولويات املهمة اليت ال 

غنى عنها وهي مكملة للسياحة.
اإلعالم  يعترب  اإلعللالم،  السياحة يف  أثر 
أحلللللد اللللوسلللائلللل األسلللاسللليلللة للللللتللعللريللف 
دول  أملللام  للبلد  احلللضللاريللة  بللاملللنللجللزات 
العامل، وختصص هلذا الغرض أموال طائلة 
السياحة  أثر  سنويًا.  الدولة  ميزانية  من 
املللواسللم  لللألسللعللار، يف  الللعللام  املستوى  يف 
الدينية  اللللزيلللارات  خللصللوصللًا  السياحية 
السياح  من  اآلالف  مئات  يتدفق  املهمة، 
والزوار على املدن العراقية خصوصًا املدن 
الدينية املقدسة، ويقابل هذا العدد اهلائل 
األسعار  ارتفاع يف  والزائرين  السياح  من 
مما  منها،  االستهالكية  امللللواد  وبللالللذات 
ختلق حالة من التضخم. األثر االجتماعي 
والللثللقللايف للللللسلليللاحللة، نللتلليللجللة االحللتللكللاك 
والتعامل املباشر بني السكان احملليني من 
جهة وسياح وزوار املدن العراقية القادمني 
من  الثقافات  ومتعددة  خمتلفة  بلدان  من 

جهة أخرى.

أثر السياحة على االقتصاد 
الوطني والجانب اإلنساني

االقتصاد اإليراني ومرحلة استثمار ما بعد االتفاق النووي
اهتمام واسع  يللزال حمط  الكربى، ال  الست  والللدول  إيللران  أبللرم مؤخرًا بني  الللذي  النووي  االتفاق 
خصوصا وان هذا االتفاق املهم والتارخيي كما يقول بعض اخلرباء، ستكون له الكثري من نتائج املهمة 
اليت ختص اجلانب االقتصادي، خصوصا وان إيران اليت عانت من عقوبات اقتصادية على مدى 

سنوات.
قد أصبحت اليوم حمط اهتمام متزايد لدى الكثري من دول العامل اليت تسعى االستفادة من هذه 
الفرصة القيمة، ألجل حتقيق مصاحلها اخلاصة يف هذا البلد الذي يعد بيئة مغرية اقتصاديا للعديد 
من الشركات اليت سارعت اىل رسم خططها املستقبلية والعمل على حجز موقع يؤمن هلا احلصول 

على فرص استثمارية يف األسواق اإليرانية.
ويرى بعض املراقبني ان كل املؤشرات احلالية تشري اىل ان ايران ستكون شريك فاعل مؤثر على 
ايران من  العقوبات ستتمكن  العاملي وستشهد نسبة منو كبرية جًدا، ومع رفع  املستوى االقتصادي 
القيود  أن  كما  دوالر  مليار   100 تقدر حبوالي  واليت  األجنبية  البنوك  أصوهلا اجملمدة يف  استعادة 
املفروضة سرتفع يف مجيع اجملاالت مبا يف ذلك االستثمار يف النفط والغاز وتنشط التجارة اإليرانية.
قلل بعض اخلرباء من هذا التفاؤل املبكر، مؤكدين يف الوقت ذاته على ان االقتصاد اإليراني الذي 

تأثر كثريا بسبب العقوبات الدولية.

 رمبا حيتاج اىل فرتة طويلة لتعايف، يضاف اىل لك املشكالت األخرى اليت قد ترتتب مستقبال، 
البعض  يؤكد  إيلللران، حيث  مللن جانب  الللشللأن  بهذا  مللوحللدة  وآراء  عللدم وجللود خطط  مللع  خصوصا 
وإجراء  االقتصاد  اجتاه  لتحويل  أخرى  أساسية  اإليرانية خطوات  تتخذ احلكومة  ان  على ضللرورة 

اصطالحات مهمة لدفع عجلة اإلنتاج.
األسهم  قيمة  تبلغ  اليت  بورصة طهران  للسعي إلجياد موطئ قدم يف  البعض  النووي  االتفاق  ودفع 

املتداولة فيها 100 مليار دوالر حتى قبل رفع العقوبات املفروضة عليها.
إنها  وقالت  األجانب  إىل  للدولة  موجودات وحصص مملوكة  بيع  إيللران  ذاتلله عرضت  السياق   يف 
ستقلص دور احلكومة يف االقتصاد ووعدت باتباع سياسة نقدية صارمة يف إطار سعيها إىل اجتذاب 

مليارات الدوالرات من االستثمارات من اخلارج بعد أكثر من عشر سنوات من العزلة. 
اىل جانب ذلك رمبا تبدو مهمة إنفاق 100 مليار دوالر مشكلة مستحبة غري أنها يف واقع األمر واحدة 
بعد  روحاني  االيراني حسن  الرئيس  أفق  يف  تلوح  اليت  العديدة  االقتصادية  السياسة  مشاكل  من 

االتفاق النووي الذي أبرمه وما جلبه من وعود برفع العقوبات املكبلة لالقتصاد.
على صعيد متصل يبدو أن األموال اليت ستتدفق نتيجة ختفيف العقوبات بعد إبرام االتفاق النووي 

بني إيران والقوى العاملية ستوجه باألساس اىل إنعاش اقتصادها وليس لتعزيز وضعها باملنطقة. 

	
االخنفاض املستمر ألسعار النفط يف األسواق العاملية، الذي اثر سلبا على 
اقتصاد الدول املصدرة، اليزال يشكل مصدر قلق حلكومات تلك الدول اليت 
تواجه اليوم مشكالت مالية واقتصادية كبرية بسبب هذا الرتاجع، الذي قد 
يتفاقم بشكل سيء يف ظل غياب اتفاق موحد من قبل منظمة الدول املصدرة 
للنفط “أوبك”، اليت قررت وعلى الرغم من املطالبات والضغوط احملافظة 
واملتغريات  التطورات  اليها  يضاف  السابقة،  النفط  إنتاج  مستويات  على 
االخرية ومنها االتفاق النووي التارخيي بني طهران والدول الكربى والذي قد 
يسهم يف تعقيد املشكلة، خصوصا وان ايران تسعى اىل استعادة حصصها 
السابقة او زيادة انتاجها من اجل تعويض خسائرها وهو ما قد يسهم بتفاقم 

الصراع داخل منظمة أوبك اليت تواجه العديد من التحديات.
النفط االيراني اىل االسللواق ميكن ان يتسبب يف  ويللرى حمللون ان عللودة 
توترات جديدة داخل منظمة الدول املصدرة للنفط )اوبك( وقد يعزز كذلك 
اسرتاتيجية املنظمة االنتاجية. وتوصلت طهران والدول الكربى اىل االتفاق 
يف فيينا بهدف ضمان عدم امتالك ايران اسلحة نووية مقابل رفع العقوبات 
النووية ملدة  املفروضة. ويفرض االتفاق قيودا صارمة على نشاطات ايران 
اىل  ادت  اللليت  العقوبات  رفللع  سيتم  املقابل  يف  االقللل.  على  سنوات  عشر 
اخنفاض الصادرات النفطية اليران اليت تعد خامس اكرب مصدر يف اوبك. 
مليارات  قيمتها  تبلغ  اللليت  االيرانية  االصللول  عن  التجميد  رفللع  سيتم  كما 
الدوالرات. وقد تصل صادرات طهران من النفط اىل 2,4 مليون برميل يوميا 
يف 2016 مقارنة مع 1,6 مليون برميل يوميا يف 2014، طبقا لبيانات بعض 

خرباء االقتصاد.
تدرك منظمة اوبك اليت تضخ دوهلا مبا فيها ايران حنو ثلث النفط العاملي، 
ان النفط االيراني قد يزيد من التخمة العاملية يف االسواق مبا سيؤدي اىل 
اخنفاض اسعار النفط. وكانت اوبك قررت يف اخر اجتماع هلا يف فيينا يف 
حزيران/يونيو االبقاء على مستوياتها من االنتاج يف استمرار لالسرتاتيجية 
اليت تدعمها السعودية للحفاظ على حصة تلك الدول يف السوق والتصدي 

للمنافسة اليت تأتي من الزيت الصخري االمريكي.
النفط  أسعار  انهيار  لوقف  التدخل  عدم  قرارها  عن  أوبك  منظمة  دافعت 
متجاهلة حتذيرات من شركات الطاقة الكربى بأن سياسة أوبك رمبا تؤدي 
إىل نقص كبري يف اإلمدادات مع نضوب االستثمارات. وأصبحت الضغوط 
على املنتجني جراء هبوط أسعار النفط بنحو النصف واضحة للعيان حينما 
وجهت سلطنة عمان وهي غري عضو يف أوبك انتقادا مباشرا وعلنيا للمرة 
السوق.  يف  على حصتها  للحفاظ  اإلنتاج  خفض  عللدم  أوبللك  لقرار  األوىل 
وأدى اهلبوط السريع يف األسعار إىل زيادة معاناة الدول املنتجة للخام ودفع 

شركات النفط لتقليص ميزانياتها.

مصري أوبك..
 بني هبوط اسعار النفط 

وعودة النفط االيراني

د. رؤوف محمد علي االنصاري

عبد االمري رويح 
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اقتصاد وتنمية

 كما هو معروف يوصف االقتصاد العراقي 
بللالللريللعللي واألحلللاديلللة العللتللمللاده املللبللاشللر 
والضخم على قطاع النفط، وعائدات بيعه 
يف االسواق العاملية هي املصدر الرئيسي 
البلد،  لالقتصاد يف  االسللاسللي  واحملللرك 
فقد اسهم هذا النوع من االقتصاد تارخييًا 
إمكانية  وتللعللطلليللل  التسلطية  تللدعلليللم  يف 
الدميقراطي  والتطور  السياسية  املشاركة 
اخلمسينات فصعودًا،  منذ  البلد  هذه  يف 
ترتكز  الللعللام  االنللفللاق  بللرامللج  كانت  حيث 
بلللصلللورة علللاملللة علللللى تللأسلليللس وحتللديللث 
واألمنية،  العسكرية  واملؤسسات  األجهزة 
االجهزة  هلذه  االساسية  املهمة  واصبحت 
هلللي تلللأملللني اسلللتلللملللرار الللنللظللم احلللاكللمللة 
مناوئة  مجللاعللات  أو  قللوى  ألي  والتصدي 
حمتماًل  او  قائمًا  حتديًا  تشكل  ان  ميكن 
مصدر  على  االعتماد  ان  القائم.  للنظام 
شبه وحيد مثل النفط يكشف عن هشاشة 
الدولة وضعف التخطيط الن اسعار النفط 
عرضه للصعود واهلبوط وتتأثر باألسواق 
يعاني  حيث  االن  حاصل  هو  كما  العاملية 
البلد من ازمة اقتصادية نتيجة الخنفاض 
متدنية  مللسللتللويللات  اىل  الللنللفللط  اسلللعلللار 
دوالر  العشرين  اىل  باخنفاضه  وتوقعات 
للللللربملليللل الللللواحللللد. علللللى مللللدى االعلللللوام 
املتعاقبة  احلللكللومللات  جتللد  مل  الللسللابللقللة 

فالقطاع  القومي  للدخل  اخللرى  مللصللادر 
الزراعي يف بلد يطلق عليه ارض السواد 
َمثل ختلف للتنمية الزراعية اصاب هياكله 
ينظر  املاضي ومل  العقد  االساسية خالل 
اليه اال كقطاع ثانوي، اما قطاع الصناعة 
فال خيتلف كثريًا عن سابقه حيث دفنت 
الصناعة يف البلد وهي ميتة، ماعدا بعض 

الصناعات الصغرية االستهالكية. 
اتللبللاع حزم  ومللن هنا تظهر احلللاجللة اىل 
يؤدي  بشكل  االقتصادية  االصالحات  من 
اىل ختللفلليللف االعللتللمللاد علللللى الللعللائللدات 
الللبللرتوللليللة فللالللفللرصللة سلللاحنلللة ملللعللاجلللة 
العجز يف املوازنة هلذا العام 2015 تتمثل 
بللدعللم الللقللطللاع اللللزراعلللي يف الللبلللللد وهللو 
ما  كل  للنهوض،  الالزمة  املقومات  ميتلك 
يتوجب على احلكومة هو دعم هذا القطاع 
وفرض رسوم كمركية على السلع الغذائية 
املستوردة وجعل منتوجات البلد قادرة على 
الذاتي  االكتفاء  اجل حتقيق  من  املنافسة 
واالمللللن الللغللذائللي، وكللذلللك الللتللأكلليللد على 
ضرورة دعم القطاع الصناعي عن طريق 
االستغالل االمثل للموارد وتشغيل العديد 
البلد  يبقى  ال  وان  املعطلة  املللعللامللل  مللن 
يستورد كل شيء من اخلللارج لكي يصبح 
فحسب،  استهالكيا  وللليللس  منتجا  البلد 
االمر الذي ينعكس اجيابًا على حل العديد 

البطالة  منها  االقتصادية  املشكالت  من 
والفقر والتضخم. لذلك فحالة العجز يف 
النظام  مشكالت  عن  تنفصل  ال  املللوازنللة 
االقتصادي يف البلد اليت تتمثل باالعتماد 
الدولة  ملوازنة  احللادي  كمورد  النفط  على 
واهللمللال الللقللطللاعللات االخللللرى كللالللزراعللة 
متثل  اللليت  والسياحة  احمللية  والصناعة 
البلد  انعدامها  حللول  حيث  مهمة  ملللوارد 
آليات  امللا  منتجًا.  وليس  استهالكي  اىل 
حلوهلا فتتمثل بوضع حلول جذرية وليس 
ترقيعية كما هو حاصل االن عرب إجراءات 
التقشف واالدخلللار االجللبللاري اللليت متس 
املللواطللن، فللهللذه متثل حلللللول غللري واقعية 
الطبقي  التمييز  مللالمللح  علللززت  لكونها 
لسياسات  بات عرضة  الذي  املواطن  بني 
منافعه  ضمن  اللللذي  واملللسللؤول  التقشف 
االجللتللمللاعلليللة وان كللانللت هللنللاك مللبللادرات 
حكومية متثلت بتخفيض رواتب الرئاسات 
بصفة  اتللت  انها  اال  النصف  اىل  الثالث 
االدخار القابلة لالسرتجاع متى ما انتهت 
ظاهرة العجز املالي. ان اي حماولة للبحث 
وحتسني  االقتصادية  لالزمة  خمللرج  عن 
الواقع االقتصادي للبلد البد وان تتضمن 
اعلللللادة هلليللكلللللة الللقللطللاعللات االقللتللصللاديللة 
وتفعيلها  والسياحية  والزراعية  الصناعية 

بشكل كامل.

االقتصاد العراقي.. مشاكل متأصلة 
وحلول مفقودة

االنفالت اليوناني واخطار تفكك منطقة اليورو
اليونان املثقلة بالديون مرة اخرى يف مفرتق طرق على  وضعت نتائج استفتاء خطة الدائنني لدولة 
بل”ال”، مما يشري حبسب  اليورو، فقد جاء نسبة التصويت هلذا االستفتاء  مستوى عالقاتها مبنطقة 
احملللني اىل احتمال ختلي اليونان بشكل كبري عن العملة املوحدة األوروبية، لكن يف الوقت نفسه قد ال 

يعين تلقائيا خروج اليونان من االحتاد االوروبي.
فيما يرى حمللون آخرون أن نتائج االستفتاء تشري اىل أن احلكومة يف أثينا تولي أهميتها اىل أولويات 
السياسة الداخلية قبل االستقرار املالي واالقتصادي، وقبل اإليفاء بسداد مدفوعات الديون التجارية 

وبااللتزامات املرتتبة على العضوية يف منطقة اليورو.
يف حني يرى خرباء اخرون ان خروج اليونان من منطقة اليورو سيعين فشل سياسة إدارة األزمة اليت 
تسببت بها املستشارة األملانية مريكل منذ سنوات، فهي ال تريد أن يقال إنها دفعت باليونان إىل خارج 

منطقة اليورو وأضعفت أوروبا بكاملها.
لكن يتساءل بعض احملللني عن املدى الطويل لتأثري نتائج استفتاء اليونان على أوروبا؟.

جييب بعض احملللني ان التأثري االكثر ضررا هو اذا غادرة اليونان طوعا ملنطقة اليورول إذ سيكون اسوأ 
سيناريو هو اخلروج أحادي اجلانب لليونان من العملة املوحدة، مما جيرب دول منطقة اليورو االخرى 

على اختاذ اجراءات طارئة.

وبالتالي اصبحت ازمة اليونان أكثر التحديات إحلاحا على االحتاد االوروبي وذلك بتخلف اليونان عن 
سداد ديون وخطر خروج أثينا من نظام العملة االوروبية املوحدة، وهذه االزمة ليست الوحيد فهناك 
ثالث أزمات كربى على أطراف أوروبا باجتياح االحتاد االوروبي فيما قد ينطوي على دفع مشروع 
الوحدة االوروبية الطموح بعد احلرب العاملية الثانية للوراء عشرات السنني، فاملخاطر حتدق بوحدة 
االحتاد االوروبي وتضامنه ومكانته الدولية من أزمات الدور الروسي يف أوكرانيا ومواصلة حماوالت 

بريطانيا لتعديل عالقاتها مع أوروبا واهلجرة عرب املتوسط.
ففي وقت ليس ببعيد كان االحتاد األوروبي أمنوذجا للوحدة السياسية واالقتصادية عندما شكلت عملة 
اليورو أحد أكثر العمالت استقرارا يف أحناء العامل، لكن اليوم تتعاىل دعوات قوية حنو التفكيك نظرا 
الفساد  الديون وتفشي  أزمة  بتفاقم  اقتصادية خطرية متثلت  اليورو من صعوبات  ملا تشهده منطقة 
والتهرب من دفع الضرائب، اىل جانب اضطرابات اجتماعية كربى نتيجة لتصاعد النزعة العنصرية 
يف دول احتاد القارة العجوز، فضال عن التنافس السياسي بني القوى الكربى -املانيا وفرنسا- يف هذا 
االحتاد املرتهل وبني القوى العاملية القدمية واالوربية حاليا “اململكة املتحدة” اليت تهدد بانسحابها من 
الوحدة األوربية وتطالب بإصالحات راديكالية داخل االحتاد األوربي، لتسهم جل هذه العوامل آنفة 

الذكر بإضعاف وحدة احتاد القارة العجوز حمليا ودوليا وقد تدفع به إىل حافة االنهيار. 

 
ان الفكرة اجلوهرية لدى هذه املدرسة الفكرية هي ان تّدخل احلكومة ميكنهجُ 
إحداث االستقرار االقتصادي. اثناء الكساد الكبري يف الثالثينات من القرن 
اسباب  توضيح  على  قللادرة  السائدة  االقتصادية  النظرية  تكن  مل  املاضي، 
االنهيار االقتصادي العاملي اخلطري وال على توفري حل سياسي عام يكفي 
جون  الربيطاني  االقتصادي  االمللام.  اىل  واالستخدام  االنتاج  عجلة  لدفع 
آنذاك  السائدة  الفكرة  قلبت  االقتصادي  التفكري  ثورة يف  قاد  كنز  مايرند 
 – اوتوماتيكي  الكامل بشكل  بان حرية االسواق حتقق االستخدام  والقائلة 
لدى  مرونة  هناك  تبقى  طاملا  عمل سيجدهجُ  عن  يبحث  كل شخص  مبعنى، 
واللليت محلت  كنز،  نظرية  يف  االساسية  النقطة  االجللور.  طلب  العمال يف 
إنفاق  املتمثل مبجموع   – )الكلي(  املرتاكم  الطلب  بللان  االّدعلللاء  هو  امسلله، 
كل من ارباب املنازل والشركات واحلكومة – هو القوة ذات االهمية البالغة 
يف االقتصاد. الحقا اّدعى كنز ان االسواق احلرة ال متتلك اية آلية للتوازن 
الذاتي حبيث تقود حنو االستخدام الكامل. االقتصاديون الكنزيون يربرون 
تّدخل احلكومة عرب استخدام سياسات عامة تهدف اىل حتقيق االستخدام 
الكامل واستقرار االسعار. وطبقا لالقتصاديني الكنزيني، فان تّدخل الدولة 
بالدورة  تجُعرف  واللليت  االقتصادية  الفعالية  يف  التقلبات  لتخفيف  ضللروري 

االقتصادية. هناك ثالثة مبادئ يف الوصف الكنزي لكيفية عمل االقتصاد:
وخاصة.  عامة   – االقتصادية  القرارات  من  بالعديد  يتأثر  املرتاكم  الطلب 
قرارات القطاع اخلاص ميكنها احيانا ان تقود اىل نتائج عكسية لالقتصاد 
الفشل يف االسواق  الركود. هذا  اثناء  املستهلكني  إنفاق  الكلي، مثل خفض 
يف  حمللفللزات  حزمة  مثل  احلللكللومللة،  جانب  مللن  فعالة  سياسات  يستدعي 
خمتلطا  اقتصادا  يدعم  الكنزي  االقتصاد  فللان  وهللللذا،  املالية.  السياسة 

مسرتشدا اساسا بالقطاع اخلاص لكنه جزئيا يجُدار من قبل احلكومة.
االسعار، وخاصة االجور تستجيب ببطء للتغريات يف العرض والطلب، مما 

يؤدي اىل تقلبات دورية يف الفائض والنقص، خاصة يف العمل.
التغريات يف الطلب املرتاكم، سواء كانت متوقعة ام غري متوقعة، هلا تأثريها 
على  وليس  واالستخدام،  احلقيقية  املخرجات  على  االجل  القصري  الكبري 
الثالثة وحدها.  املبادئ  تنطلق من هذه  توجد وصفة سياسية  االسعار.  ال 
السياسات  بللان  اميانهم  هو  اآلخللريللن  االقتصاديني  عن  الكنزيني  مييز  ما 
يصنفونها  اليت  االقتصادية،  الللدورة  وحجم  خطورة  تقليل  ميكنها  النشطة 
كنز  ينظر  مل  االقتصادية.  املشاكل  مجيع  بني  من  اهمية  األعظم  املشكلة 
اىل عدم التوازن يف ميزانية احلكومة كشيء خاطئ، بل دعا اىل ما مسي 
للتقلبات” تعمل بالضد من اجتاه دورة االقتصاد.  بل”سياسات مالية مضادة 
البنية  مشاريع  على  بعجز  االنفاق  يشجعون  الكنزيون  االقتصاديون  فمثال، 
التحتية القائمة على كثافة العمل البشري وذلك لتحفيز االستخدام وخلق 

حالة من االستقرار يف االجور اثناء فرتات اهلبوط االقتصادي.

الرؤية الثورية 
لالقتصاد الكنزي؟

حاتم حميد محسن

د. همام عبد الكاظم الجرياوي
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عنف

يبدو  هكذا  اخلليج،  اعللتللاب  على  داعللش 
موقع هذا التنظيم االرهابي يف املستقبل 
القريب، نظرا للتطورات االمنية املتالحقة 
اليت حدثت يف اآلونة االخرية من تفجري 
مساجد للمسلمني وخاصة الشيعة منهم، 
فللضللال علللن تللوفللر الللبلليللئللة اخلللصللبللة من 
املتشددين نتيجة غزارة اخلطابات الدينية 
املؤدجلة بالفكر التكفريي املتطرف داخل 
السعودية  وخللاصللة  اخلللللليللج  دول  معظم 

والكويت.
داعش  تنظيم  أن  احملللني  بعض  يللرى  إذ 
حياول التوسع حنو دول اخلليج، والبحث 
عن مالذات جديدة له، سيما وان التوجه 
انطالقة جديدة  صوب اخلليج قد يشكل 
تللسللهللم يف كللسللب امللللزيلللد ملللن املللقللاتلللللني 
املتشددين لصاحله، اىل جانب االهداف 
االقتصادية لداعش جبمع املال من خالل 
االستيالء على الثروة النفطية يف اخلليج, 
وال يوجد اثرى من اراضي اخلليج بإنتاج 
الللذي تذوقت داعللش ماله بعد ان  النفط 
سلليللطللرت علللللى بللعللض املللنللابللع يف الللعللراق 
وسوريا، لذا امر دعا اليه زعيم التنظيم 
الللبللغللدادي، بالتوجه  ابللو بكر  االجللرامللي، 
ان  بعد  رئيسية،  كمحطة  السعودية،  حنو 
يف  قاسية  ضربات  اىل  التنظيم  تعرض 
العراق وسوريا، لذا جيمع اغلب احملللني 
ان السعودية واخلليج باتت اهلدف التالي 

لداعش.
فيما يرى بعض احملللني ان هجوم االخري 
نقاط  يكشف  الللكللويللت  يف  مسجد  علللللى 
االرهابي،  داعللش  تنظيم  استغلها  ضعف 
نقاط  اسللتللغللالل  يف  التنظيم  مللهللارة  وان 
الللضللعللف بللرسللائللللله الللعللنلليللفللة املللتللشللددة 
وال  التكفرييني  املللتللطللرفللني  واسللتللقللطللاب 
سلليللمللا الللشللبللاب مللن الللسللعللوديللة كللمللا هو 
احلال مع منفذ التفجري يف جامعة االمام 
كللان من اجلنسية  الللذي  الللصللادق مؤخرا 

السعودية.
منوذجا  هذا  يكون  أن  املراقبون  وخيشى 
لتفجريات يف املستقبل يف الدول اخلليجية 
الغنية مبوارد الطاقة اخلاليا اليت تشكل 
جتنيد  جلللانلللب  اىل  للللإلرهلللابلللني  ملللللالذا 
ادمغتهم  غسلت  الللليت  منهم  املللتللطللرفللني 
ومن  التكفريية،  الطائفية  بللاخلللطللابللات 
السعودية  اثنان يف  الثالثة  اهلجمات  بني 
وواحد يف الكويت يبدو أن هجوم الكويت 
من  وتوجيها  تنسيقا  اهلجمات  أكثر  كان 
قللبللل شللبللكللة املللتللشللدديللن قلليللاسللا بسرعة 
ورمبلللا بصالت  دورهلللا  تأكيد  داعلللش يف 

األفراد الذين قيل إن هلم دورا فيه.
ويللرى بعض اخلللرباء يف شللؤون االرهللاب 
التشدد  مشكلة  أن  مللن  الللرغللم  على  انلله 
التفرد  عللن  تكون  مللا  أبعد  السعودية  يف 
خمتلف  مللن  دول  مللن  الشبان  انضم  -إذ 

أحنلللاء الللعللامل إىل صللفللوف املللتللشللدديللن- 
االهتمام  من  أكرب  بقدر  حتظى  فاململكة 
مللن أي دوللللة أخلللرى ألنللهللا مللركللز للفكر 
اإلسالمي احملافظ، فقد لعب السعوديون 
اجلهادية  احلركات  ظهور  بللارزا يف  دورا 
احلديثة فكان منهم رجال الدين واملقاتلني 
واملللمللولللني للللللجللمللاعللات االسللالملليللة حللول 
التنظيم  قللللادة  بللعللض  ويللنللحللدر  اللللعلللامل، 

املتشدد من اخلليج. 
لذا بات خطر داعش يشكل أهمية كربى 
اثللر اهلجمات  لللدى دول اخلللللليللج، وذللللك 
االخلللللرية، فللضللال عللن الللتللطللرف احمللللللي، 
منظمة  اول  اصبحت  شللك  بللال  فللداعللش 
ومللا  ارض،  مللسللك  تللهللدف اىل  ارهللابلليللة 
ما  على  لسلطانها  تزلزل  من  له  تتعرض 
جعلها  وسوريا  العراق  يف  عليه  سيطرت 
اراض  نفوذها حنو  رمبا تفكر يف توسعة 

اخرى.
وعللللليلله تظهر املللعللطلليللات انللفللة الللذكللر ان 
تللتللوجلله مللاكللنللة داعلللللش االرهلللابللليلللة حنو 
لفعالية  نللظللرا  اخلللللليللج  ودول  الللسللعللوديللة 
االرهاب ورغبة متدده اليها، فرمبا تشهد 
السعودية  واألمللنلليللة  السياسية  األوضلللاع 
تزعزعها  قد  جللديللدة،  هجمات  واخلليج 
تنظيم  وان  خصوصا  وخللارجلليللا،  داخليا 
متوقعة  غللري  تصرفاته  ان  اثللبللت  داعلللش 

ومتعددة االجندة.

داعش يف 
الخليج.. من أجل 
ثالوث، الثروة، 
االنصار، املالذ

الداعشيات.. عرائس الجهاد وأحالم يف مهبّ العنف
املتطرفة  االرهابية  التنظيمات  وباقي  “داعللش”  تنظيم  املقاتالت يف صفوف  النساء  ظاهرة جتنيد 
االخرى، التزال من اهم القضايا اليت تشغل اهتمام الرأي العام العاملي خصوصا بعد ازدياد اعداد 
النساء اجملندات يف صفوف تنظيم داعش االرهابي، واكتشاف بعض الشبكات اليت تعمل على جتنيد 

النساء والفتيات لالنضمام إىل التنظيم يف عدة دول، مبا فيها بعض الدول األوروبية.
حيث يرى بعض املراقبني ان هذا التنظيم االرهابي قد سعى اىل استخدام النساء كورقة استقطاب 
)جهاد  فتوى  اعالن  من خالل  اضافية  عناصر  الستدراج  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  مهمة 
النكاح( وحتفيزهم على القيام بعمليات ارهابية. وهو ما عده بعض اخلرباء عنصر قوة قد يسهم يف 
منو تنظيم داعش االرهابي على نطاق اوسع. وترتبط ظاهرة “الداعشيات” وكما تشري بعض املصادر 
بأبعاٍد أخرى، حيث ال تقتصر مشاركاتهن على محل السالح فقط، فهن يقمن بأعمال أخرى، منها 
النسائية،  بالشرطة  العمل  أو يف  أو أخرى،  دولٍة  املال من  أو توصيل  التمريض، ورعاية اجلرحى، 
وكذلك املساعدة يف الدعاية والظهور يف وسائل اإلعالم، إضافًة إىل التدريب على محل األسلحة 

اخلفيفة.
ويقدر عدد “السيدات” حبوالي 10% من عدد املقاتلني األجانب يف صفوف “داعش”، وينحدرن من عدة 
دول غربية وإسالمية، على رأسها دول مشال إفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، وال توجد أرقام دقيقة 

عن عدد الداعشيات حتى اآلن، وإن كان هناك تفاوت بني الدول يف أعداد مواطنيها من السيدات 
رة حيث يوجد ما يقرب  الالتي اخنرطن يف صفوف التنظيم. فمثال تجُعد فرنسا إحدى أهم الدول املجُصدِّ
من 100 إىل 150 امرأة فرنسية وفًقا ملصادر أجنبية، بعد استبعاد العائدات من الالتي مل يتمكنَّ من 

العيش يف ظروف احلياة الصعبة يف التنظيم.
فقد أعرب هانز جورج ماسن رئيس وكالة املخابرات الداخلية األملانية عن خشيته من تزايد عدد 

النساء اللواتي يتوجهن إىل العراق وسوريا للقتال يف صفوف مقاتلي تنظيم داعش. 
الالتي  الغرب  تتزايد بني نساء  العائالت ميسورة احلال  بنات  إن أعداد  قال حبث بريطاني جديد 
ينضممن لتنظيم داعش وإنهن يكن يف كثري من األحيان حاصالت على تعليم جيد ولديهن مفاهيم 
رومانسية سرعان ما تبددها خشونة حياة “عروس اجلهاد”. لكن مل تبذل جهود كثرية لتفسري “هذه 

الزيادة اليت مل يسبق هلا مثيل” يف عدد من ينضممن لداعش أو يتخذ إجراء وقائي ملنع سفرهن.
من جانب اخر كشفت زينب بانغورا مبعوثة األمم املتحدة إىل العراق وسوريا، واملكلفة بشؤون العنف 
“القرون  إىل  ترجع  ملمارسات  املتطرف  داعللش  تنظيم  اختطفهن  مراهقات  تعرض  عن  اجلنسي، 
الوسطى”، موضحة أنه يتم عرضهن وهن “عاريات” يف مزادات للبيع. وصرحت بانغورا “أنها حرب 

جتري على أجساد النساء”.

 جيب على كل جمتمع ان يتعامل مع امكانية اندالع العنف، وهذا يتم بطرق 
خمتلفة. الكتاب اعاله يدمج مشاكل العنف ضمن اطار تارخيي كبري وعلم 
اي  والسياسي يف  االقتصادي  السلوك  ان  كيف  يبنّي  هو  واسللع،  اجتماعي 
تقيد  طبيعية  دول  نسميها  اليت  اجملتمعات  معظم  بإحكام.  مرتابطان  بلد 
العنف عرب االستغالل السياسي لالقتصاد وذلك بربط االفراد املؤثرين يف 
اجملتمع بالفرص االقتصادية واالمتيازات االجتماعية، ومن ثم استخدام تلك 
االمتيازات للتنسيق بني املنظمات القوية. ويف نفس الوقت، هذه اجملتمعات 
النمو االقتصادي بسبب  للفرص هي غري قادرة على احلفاظ على  املقيدة 
الروابط الوثيقة بني السياسة واالقتصاد: النظم السياسية تستغل االقتصاد 

اساسا حلماية النظام بدال من تعزيز التنمية.
من  كللل  على  السيطرة  بللدمللج  العنف  تقييد  يتم  املفتوحة  اجملتمعات  يف 
اجليش والشرطة، ومن ثم السيطرة على الدولة عرب املنافسة االقتصادية 
للمنظمات  مفتوحة  فللرصللا  ختلق  احلديثة  اجملتمعات  هللذه  والسياسية. 

السياسية واالقتصادية، فتسّرع املنافسة السياسية واالقتصادية.
الكتاب يعرض اطارا لفهم النوعني من النظم االجتماعية، ملاذا اجملتمعات 
ذات النظم املفتوحة هي اكثر تطورا من الناحيتني االقتصادية والسياسية، 
وكيف متكنت 25 دولة من إحداث التحول بني هذين النوعني؟ يتسائل املؤلفون 
السياسية  املللصللاحل  مللع  تتنافس  منظمة  بتكوين  جمتمع  اي  يف  يجُسمح  ملللْن 
واالقتصادية القوية القائمة؟ يف عملهم املتميز عام 2009، العنف واالنظمة 
االجتماعية: اطار مفاهيمي لتفسري التاريخ االنساني املسجل، دكلوس نورث، 
جون جوزيف والس، باري وينغيست يعطون جوابا مدهشا. هم يقولون اما 
القوية  املصاحل  تتنافس ضد  بتكوين منظمة  تقريبيا ألي شخص  يجُسمح  ال 
القائمة، او يجُسمح لكل شخص بتكوين مثل هذه املنظمة. حسب مصطلحات 
املؤلفني، هناك اما نظام مقيد للفرص limited access order او نظام 
باختصار،  االثنني.  بني  ال شيء  ولكن   ،)1(open access order مفتوح 
املؤلفون جيادلون بان املنافسة السياسية يف النظام املفتوح هلا احتمال اكرب 
املقيدة  النظم  يف  بينما  عامة  وبضائع  خدمات  إلنتاج  الدولة  تقود  ان  يف 
يكون الرتكيز على االحتفاظ بالريوع اخلاصة. ان التحرريني سوف يعارضون 
هذه الرؤية املتفائلة نسبيا حول الدولة القوية يف النظام املفتوح. التحرريون 
املقيد  بالنظام  اشبه  املفتوح  النظام  الدولة، يصبح  توسع  مع  بانه  جيادلون 
يف االختباء حول املظاهر. مجاعات النخب واملصاحل القوية القائمة تشدد 
املتحدة، جند  الواليات  واالقتصادية. يف  السياسية  السلطة  سيطرتها على 
البنوك الكبرية واحتادات القطاع العام، واملهن املنّظمة، خاصة يف القانون 
بينما  احلاكم،  االئتالف  هي  اصبحت  الصحية،  والرعاية  العالي  والتعليم 
واالقتصادية.  السياسية  احلياة  خللارج  مللنللزوون  انفسهم  جيللدون  اآلخلللرون 
وبينما ال نستطيع القول ان الواليات املتحدة سقطت مرة اخرى يف الدولة 
الطبيعية، لكن من الواضح ان حجم فعاليات خلق الريع هو اكرب وان القوى 

السياسية املنافسة اضعف مما يقرتحه املؤلفون االربعة.

العنف واالنظمة 
االجتماعية

 كمال عبيد 

حاتم حميد محسن
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يللتلللللخللص اللللللدور الللربيللطللانللي يف الللشللرق 
الفوضى وجين  االوسللط من خللالل نشر 
اخلسائر،  باقل  املخاطر  ودرء  املكاسب 
فخالل تاريخ بريطانيا يف الشرق االوسط 
سياستها  متيزت  عللامللة،  والللعللامل  خاصة 
بلللامللللراوغلللة ونللشللر الللفللن بلللني الللطللوائللف 
والقوميات، اي سياسة “فرق حتكم”، ومنذ 
دخللوهلللا اىل الللشللرق االوسلللط واهلللنللد يف 
للهولنديني  وطردها  عشر  الثامن  القرن 
بريطانيا  اتبعت  والفرنسيني  والللربتللغللال 
سياسة التفرقة بني الدول، فقسمت اخلليج 
الللعللربللي إىل علللدة إملللللارات ومللشلليللخللات، 
وفرضت عليهم اتفاقيات مسيت “باملانعة 
واالبدية” اي انها متنع هذه االمللارات من 
عقد اي اتفاقية مع اي دولة بدون موافقة 
النهاية  اي  وابدية  الربيطانية،  احلكومة 
التدخل  مللن  دوللللة  اي  منعت  وبللهللذا  هلللا، 
بالتدخل  الللدول، ثم بدأت  يف شؤون هذه 
خالل  من  العثماني  العهد  يف  العراق  يف 
وخاصة  التجارية  والبعثات  االرسللاللليللات 
هلا  افتتحت  اللليت  الشرقية  اهلند  شركة 
فرعا يف العراق، وبدأت بالعمل من خالل 
والعشائر  العثمانيني  اللللوالة  مللع  التعاون 
العاملية االوىل  الللعللراق، حتى احلللرب  يف 
على  عملت  وقللد  للعراق.  احتالهلا  تاريخ 
اذكاء الفرقة املذهبية والدينية بني شعوب 
مستعمراتها يف الشرق االوسللط ال زالت 

تعاني منها اىل اليوم، ففي الفرتة احلالية 
املخابرات  بني  تنقطع  مل  االتصاالت  فان 
سواء  اإلسالمية  واجلماعات  الربيطانية 
للحصول  وذلللك  سلفية،  او  اخوانية  كانت 
كانون  ففي  املللعلللللومللات،  مللن  املللزيللد  على 
مللاكللجللرويللر”  “جللولللي  كتبت   2006 االول 
العامل  لشئون  اخلارجية  وزارة  مكتب  من 
لوزير  أفريقيا  ومشال  وإسرائيل  العربي 
اخلارجية الربيطاني بضرورة رفع معدالت 
االتللصللاالت الللدوريللة مللع أعللضللاء الربملان 
املصري من اإلخوان، وان اتصاالت جرت 
بللعللدد مللن أعللضللاء الللربملللان مللن اإلخلللوان 
ولكن هذه االتصاالت قطعت حتت ضغط 
عللام 2002،  ومللنللذ  املللصللري،  النظام  مللن 
أعللضللاء  مللع  متقطعة  اتلللصلللاالت  وهللنللاك 
ايللار من نقس  الربملان من اإلخلللوان، ويف 
اخلارجية،  وزيللر  هولز”،  “كيم  أكللد  العام 
املسئولني  أن  الللربيللطللانللي  الللربملللان  أملللام 
الربيطانيني يتواصلون مع أعضاء اإلخوان 
آخللريللن  مللسللئللولللني  وأن   2001 علللام  مللنللذ 
للللإلخلللوان يف األردن  الللتللقللوا مللع ممللثلللللني 
والكويت ولبنان واتصلوا بشكل حمدود مع 
اإلخوان املسلمني يف سوريا. اما اذا عدنا 
داعللش  تنظيم  مللن  بريطانيا  مللوقللف  اىل 
وخاصة يف  االوسلللط،  الشرق  منطقة  يف 
بريطانيا  ان  فاعتقد  وسلللوريلللا،  الللعللراق 
خالل  من  جديدة  قدمية  لسياسة  تسعى 

تقسيم املنطقة، بالتعاون مع امريكا، وهذا 
اكلللده ضللابللط اسللتللخللبللارات بريطاني  مللا 
سابق هو “تشارلز شويربدج” ان بريطانيا 
لتقسيم  املللتللحللدة، ختللطللطللان  واللللواليلللات 
الللعللديللد مللن الللللدول الللعللربلليللة وخللاصللة يف 
منطقة الشرق األوسط عرب استخدامهما 
ودفللع  املسلحة  “الراديكالية”  للجماعات 
وتللسللللليللح  متلللللويللل  إىل  املللنللطللقللة  يف  دوال 
تنظيم  مقدمتها  يف  املسلحة  التنظيمات 
“الللدولللة اإلسللالملليللة”، واعللتللرب أن القوات 
تنظيم  تللدمللري  باستطاعتها  األمللريكلليللة 
لكن  فائقة،  بسرعة  اإلسالمية”  “الللدولللة 
واشنطن تهدف من وراء مماطلتها تلك إىل 
إبقاء املنطقة يف أزمة متواصلة الستنزاف 
املالي  الدعم  على  واحلللصللول  أوال  إيللران 
حللربللهللا  املللنللطللقللة يف  دول  ملللن  املللسللتللمللر 
ثانية. ان  املعلنة ضد “داعللش” يف مرحلة 
والدول  األفللراد  بريطانيا يف تشجيع  دور 
استعمارية  لطموحات  كللأدوات  اإلسالمية 
خاصة بها، فقد دعمت الدولة الربيطانية 
املللتللطللرفللني اإلسلللالمللليلللني يف الللسللعللوديللة 
وانها  املسلمني،  واإلخلللوان  والباكستانية، 
يف  املتطرفني  اإلسللالملليللني  حاليا  تللدعللم 
وغريها  واللليللمللن  وليبيا  وسللوريللا  الللعللراق 
والقوميني  والدميقراطيني  املعتدلني  ضد 
والللعلللللمللانلليللني علللللى حللد سللللواء، كمقاتلني 

بالوكالة للدفاع عن مصاحلها.

الدور الربيطاني 
يف الشرق األوسط 
وعالقته بالتنظيمات 
االسالمية املتطرفة

املرأة.. بني التمييز والعنف والتعسف الوظيفي
قبل عشرين سنة من اآلن، اجتمعت 189 دولة من جمموع دول العامل، يف بكني وتعهدت حكوماتها 
بإلغاء مجيع القوانني اليت تتجاوز على حقوق املرأة اة تزيد من فجوة التمييز بينها وبني الرجل، ولكن 

يف واقع احلال كثري من هذه الدول مل تلتزم بتعهداتها.
تتوارثها  املرأة لوحة مأساوية  القوانني ورمبا زادت عليها، حتى اصبحت حياة  تلك  أبقت على  بل   
االجيال جيال بعد جيل، فمن حاالت االغتصاب على القتل باسم احلفاظ على الشرف او غسل العار 
كما يسمى يف بعض الدول، اىل منعها لقيادة السيارة، وغريها من القرارات والقوانني اليت ضاعفت 
وتضاعف من قوائم املمنوعات امام املرأة، كما نالحظ مثال يف قرار منعها من قيادة السيارات يف 
الذي يغتصب امرأة  الرجل  الللدول مبعاقبة  السعودية، يف حني تكتفي كثري من  الللدول ومنها  بعض 

بالزواج منها فقط!!.
الغالب  فإنها يف  املللرأة جراء االغتصاب،  تتعرض هلا  اليت  والنفسية  واملعنوية  املادية  اما االضللرار 
تذهب سدى، ومع ذلك حدث بعض التحسن يف هذا اجملال كما تؤكد ذلك منظمات دولية معنية حبقوق 
املرأة، ولكن ال يزال البون شاسعا يف مساواة املرأة بالرجل، إذ تقول دراسات ان نسبة املتحقق من 

حقوق املرأة ال يتعدى 13 باملائة مقابل الرجال.
يف هذا الصدد قال مدافعون عن حقوق املرأة إنه من اهلند حيث جييز القانون املعاشرة الزوجية 

الوفاء  الللدول يف  فشلت عشرات  وظيفة   456 النساء شغل  على  روسيا حيث حيظر  إىل  بللاالكللراه 
بتعهدات قطعتها بالغاء كل القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة. ووجهت منظمة املساواة اآلن 
احلقوقية الدعوة ملختلف احلكومات ملراجعة القوانني والتشريعات تزامنا مع اصدارها تقريرا يلقي 

الضوء على القوانني اليت تنطوي على متييز ضد املرأة يف خمتلف أحناء العامل.
يف سياق متصل قالت منظمة العمل الدولية ان مجهورية الدومنيكان تصدرت قائمة الدول اليت بها 
أعلى نسبة من النساء الالتي يشغلن مناصب ادارية عليا ومتوسطة وبلغت 55,8 يف املئة بينما احتلت 
جاميكا املركز األول يف القائمة فيما يتعلق بالعدد االمجالي للنساء الالتي يشغلن منصب مدير بنسبة 

59,3 يف املئة.
وذكرت املنظمة التابعة لالمم املتحدة ان كولومبيا جاءت يف املركز الثالث بنسبة 53,1 يف املئة. وجاء 

اليمن يف ذيل القائمة وبلغت نسبة شغل النساء ملنصب مدير إثنني يف املئة فقط.
من جهة اخرى مت إجبار حنو ربع مليون امرأة على ترك وظائفهن ألنهن حوامل أو يف إجازة رعاية 
طفل. أرشيفية وذكر تقرير إخباري يف بريطانيا مؤخرا، أن أعداد النساء الالئي جيربن على ترك 
عملهن ألنهن حوامل، أو يف إجازة رعاية طفل، قد تضاعف خالل العقد املاضي، ما يشري إىل متييز 

واضح ضد املرأة اليت لديها أطفال يف البالد.

اختلفت االساليب االجرامية اليت يقوم بها تنظيم “داعش االرهابي” الذي 
الدموي  التوحش  اساليب  من  وخمتلفة  جديدة  ابتكار جمموعة  يف  تفنن 
وطرق التعذيب والقتل الوحشية، اليت ختالف كافة القيم واملبادئ الدينية 
ان هذه االعمال  اكللدوا على  الذين  يقول بعض اخلللرباء،  واالنسانية كما 
اإلجرامية ال ميكن أن تصدر من إنسان يتمتع بكامل قواه العقلية وفطرته 
اإلنسانية، وهي اسرتاتيجية جديدة اعتمدها هذا التنظيم االرهابي الذي 
بالتصوير  اخلاصة  العلمية  واالبتكارات  التقنيات  بأحدث  ايضًا  استعان 
واملونتاج واملؤثرات الصوتية والبصرية اليت تزيد تلك االساليب وحشية، 

فالصورة تهمه كما يهمه واقع العنف.
والنَّحر  لب  الصَّ بني  ما  تنوعت  اليت  والقتل  التعذيب  داعللش يف  أساليب 
كل  اجلللرام  البعض،  يقول  وكما  فاقت  قللد  واحللللرق  والتقطيع  للحللل  والللسَّ
يستخدم  اصبح  التنظيم  فهذا  التاريخ  مر  على  والعصابات  اجلماعات 
وإثللارة احلرب  والرعب  نشر  اجل  من  التعذيب،  ووسائل  القذرة  احلرب 
النفسية، وترسيخ صورته املخيفة بتكثيف وسائل القتل وتنوعها، وتثبيت 

سطوته وفرض قوته على املناطق اليت يسيطر عليها.
الكثري  يعد  الللذي  التنظيم  هللذا  ان  املراقبني  بعض  يللرى  اخللر  من جانب 
بشكل  اليه  رسللم  ما  بتنفيذ  يقوم  عاملية،  وخمللابللرات  حلكومات  صنيعة 
دقيق، يف سبيل تشويه صورة االسالم واثارة الفن بني الطوائف والفرق 
واالديان يف منطقة الشرق االوسط بذات ألجل حتقيق مكاسب شخصية، 
مللادي وعسكري وحرية يف  التنظيم من دعم  به  يتمتع  ما  وان  خصوصا 

التنقل واالنتشار تثري الكثري من عالمات االستفهام.
من جهة أخرى، قتل أكثر من 4 آالف عنصر من القوات النظامية واملقاتلني 
األكللراد وفصائل املعارضة السورية يف معارك مع تنظيم “داعللش” خالل 
سنة، بينما خسر التنظيم املتطرف وحده أكثر من 8 آالف عنصر. ونشر 
املتطرف  التنظيم  إلعالن  األوىل  الذكرى  يف  تقريرا  السوري”  “املرصد 
قيام ما يسمى بدولة “اخلالفة” انطالقا من األراضي اليت يسيطر عليها 
التنظيم  يف سوريا والعراق، وثق فيه حصول 3027 عملية إعدام نفذها 

منذ 29 حزيران/يونيو 2014 يف سوريا وحدها.
وبلغ عدد املدنيني الذين أعدموا 1787 بينهم 74 طفال و86 امرأة. وبني 
“الشعيطات”  إىل عشرية  املنتمني  السنة  العرب  من  مواطنا   930 هللؤالء 
اليت وقف أفرادها يف مواجهة التنظيم لدى بدء توسعه يف حمافظة دير 
الزور )شرق(، و223 مدنيا كرديا قتلوا يف 48 ساعة يف بلدة عني العرب 
)كوباني( يف حمافظة حلب )مشال(. كما أعدم 216 عنصرا من الكتائب 
املقاتلة املعارضة للنظام، و881 عنصرا من القوات النظامية. وبني هؤالء 
يف  النفطي  شاعر  حقل  يف  أسرهم  بعد  أعللدمللوا  جندي   300 من  أكثر 

حمافظة محص )وسط( يف صيف 2014. 

توحش داعش 
واالبداع يف فنون 
القتل والتعذيب

حمد جاسم محمد 
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يف اللللوقلللت الللللذي تللسللتللمللر فلليلله الللقللوات 
باحتواء  اشكاهلا  اختالف  على  الكردية 
تللقللدم اللللدوللللة اإلسللالملليللة )داعلللللش( يف 
قادتها  أصللوات  تتعاىل  والللعللراق،  سوريا 
وبنحو متزايد حول إقامة دولة كردستان 
املستقلة، ومع بعض األصوات القريبة من 
احللللدث اللليت صللرحللت لفوكس نلليللوز أن 
الكرد عازمون على تشكيل دولة جديدة- 

“شاءت الواليات املتحدة أم أبت”.
نيوز”  مصادر أمنية حتدثت إىل “فوكس 
الكردية-  الللقللوات  أن  إىل  فيها  اشلللارت 
 /YPG اللللكلللرديلللة  احللللملللايلللة  وحللللللدات 
YPJ يف  الللنللسللويللة  وحللللللدات احللللملللايلللة 
حققوا  الللعللراق-  يف  والبيشمركة  سوريا 
تللقللدمللا كللبللريا خلللالل األشللهللر املللاضلليللة، 
مانعني بذلك داعش من إعادة السيطرة 
احلدود  على  الواقعة  البلدة  كوباني  على 
الطرق  بشق  وقيامهم  حتى  بل  الرتكية، 
“عاصمة”  مللوطللن  الللرقللة،  حمافظة  إىل 
“اللللدوللللة االسلللالمللليلللة”. لللقللد كللانللوا أكثر 
جناحا من اجليش العراقي الرمسي يف 
تصديهم للمجموعة اجلهادية السنية، أو 
الرئيس  يوما ما جيش  كان  بقايا ما  من 
السلطات  وتلمح  األسللد،  بشار  الللسللوري 
االستيالء  على  عللازمللون  اآلن  أنللهللم  إىل 
يف  والبدء  العراقية  كركوك  مدينة  على 

إنشاء دولة.

على  “عامل  بأنه  يوصف  مصدر  ويقول 
مع  مللبللاشللرة  اتلللصلللاالت  وللللديللله  األرض 
بشدة  يضغطون  “انللهللم  الللكللرد”،  الللقللادة 
وإبقاء  كللركللوك ألجللل احلللفللاظ عليها  يف 
تنظيم داعش خارجا، ومتى ما مت ذلك، 
فإنهم سيمضون قدما خبططهم لبلدهم”، 
نال  فقط،  واحللد  هللدف  “لديهم  مضيفا 

ذلك إعجاب الواليات املتحدة أم ال”.
ويشري تقرير فوكس إىل أن إدارة أوباما 
عللارضللت بللشللدة إنللشللاء دوللللة كللردسللتللان 
املللسللتللقلللللة، وذللللللك نللقللال علللن املللتللحللدث 
لوسيلة  قال  حني  اخلارجية  وزارة  باسم 
إعالمية أن أمريكا “داعمة للغاية” للكرد، 
وثابتة يف  اللليت هي “واضللحللة  الوقت  يف 

دعمها لوحدة العراق”. 
أن  من  يشككون  الكرد  الللقللادة  أن  ويبدو 
مللن احلكومة  كللال  دعللم  بإمكانها  الللدولللة 
والقوات  بغداد  يف  الشيعة  يديرها  اليت 
أربيل  من  تتخذ  اللليت  العراقية  الكردية 
مقرا هلا. وقال الهور طالباني- وهو أحد 
الكردية،  االستخبارات  وكالة  يف  القادة 
لفوكس نيوز أن كردستان مثل إسرائيل: 
بالغازات  ضربنا  لسنوات،  عانينا  “لقد 
الللسللامللة مللن قللبللل صللللدام، لللديللنللا مقابر 
مجاعية. لقد عانينا مثل اليهود على أيدي 
بنا، وحنللن داعمون  الللدول احمليطة  هللذه 
جدا للغرب. سوف لن جتد أي دول أخرى 

مثل تلك اليت يف هذه املنطقة”.
ويللدعللو مللسللرور بلللارزانلللي- وهلللو رئيس 
االستخبارات يف حكومة إقليم كردستان 
اللللعلللراق و إبلللن مللسللعللود بلللارزانلللي رئيس 
وقد  الللكللرديللة.  للدولة  عالنية   - اإلقليم 
الدعم  “املللونلليللرت”  مللع  مقابلة  وصللف يف 
املتكرر لعراق موحد عقب الفشل املتعدد 
بللل “اجلللنللون” وأن الللعللراق حبللد ذاتلله بأنه 

“ليس مشروعا جمديا”.
للقضية  أردوغلللللان  مللعللارضللة  فعلت  لللقللد 
الكردية الشيء القليل يف عرقلة شعبيتها 
اللللدوللللي، السلليللمللا مللا بني  علللللى الصعيد 
األمريكيني وقدامى احملاربني األمريكيني 
حيث  كردستان  مساعدة  اختاروا  الذين 
رفضت حكومتهم ذلك. ويستخدم قدامى 
وسائل  والكنديني  األمريكيني  احملاربني 
االعالم االجتماعية جلمع األموال لغرض 
السفر إىل كردستان وااللتحاق بوحدات 
احلماية الكردية YPG/YPJ، وان هؤالء 
االعالم  هناك خيللربون  فعال  املتواجدين 
كأبطال.  بهم  الللرتحلليللب  قللد جللرى  إنللهللم 
العمر  البالغ من  ماتسون  ويقول جورتان 
28 عاما وهللو مللن قللدامللى احملللاربللني يف 
داعش  يقاتلون  الذين  األمريكي  اجليش 
يف سوريا “مل يظهر لي الكرد شيئا سوى 
احلللب ويف كللل مللكللان، وانللين ممللن جدا 

إلتاحة لي الفرصة للمساعدة”. 

الكرد مستعدون لبناء دولتهم شاءت 
الواليات املتحدة أم أبت

السبعة غري املهمني
ان احلقيقة هي ان التفوق االمريكي اجليوسياسي العاملي مل يستمر لفرتة طويلة على االطالق وبعد 
ان اصبحت امريكا تعمل فوق طاقتها يف سلسلة من احلروب اليت ال ميكن االنتصار بها ضد خصوم 

اكثر ضعفا ولكن ال ميكن قهرهم.
اقليمية  ازمللات  اىل  ادى  تركته خلفها  الللذي  السلطة  فللراغ  ان  للداخل.  تتجه  امريكا ألن  اضطرت 
وخاصة يف الشرق األوسط واوكرانيا وجنوب وشرق حبار الصني وهذا ساهم يف التحول االوسع جتاه 

انعدام االستقرار وانعدام النظام.
ان السؤال املطروح االن من سوف حيل مكان اهليمنة االمريكية. احد هذه االحتماالت هو عودة النظام 
واهلند اضخم  الصني  كانت  الوقت  ذلك  الصناعية ويف  الثورة  قبل  كان موجودا  والللذي  الالمركزي 
اقتصادين يف العامل وهو وضع سوف يتمكنا من استعادته يف هذا القرن وعندما حيصل ذلك فإن من 
املمكن ان ينضما للقوى التقليدية- الواليات املتحدة واوروبا باالضافة اىل روسيا- خللق نوع من احلكم 

العاملي الذي يشبه نظام توازن القوى االوروبي يف القرن التاسع عشر.
لكن هناك اسئلة جدية تتعلق بقدرة معظم تلك البلدان على تولي ادوارا قيادية عاملية فاالحتاد االوروبي 
يواجه حتديات وازمات غري مسبوقة مما يعين ان من املستحيل توقع مستقبله علما ان مستقبل روسيا 
هو اكثر غموضا حيث انها لغاية االن مل تستطع ان تتخلص من املتاعب املتبقية واملتعلقة بامربطوريتها 

دورا  تلعب  ألن  االمكانية  لديها  اهلند  ان  واقتصادها  جمتمعها  يف  االحنللدار  توقف  أن  او  املفقودة 
مهما على الصعيد العاملي ولكن الطريق ما يزال طويال امامها قبل ان تكون عندها درجة كافية من 

االستقرار والرخاء حتى تتمكن من عمل ذلك.
ثنائي  الواليات املتحدة االمريكية والصني والكثريون توقعوا نشوء نظام عاملي  ان هذا يرتك فقط 
القطب جمددا حيث سوف حتل الصني مكان االحتاد السوفياتي كمنافس المريكا ولكن هذا ايضا 
احتمال مستبعد ألنه يف عامل اليوم املرتابط ال ميكن للواليات املتحدة االمريكية والصني ان تسمحا 

للصراع واملنافسة بالتشويش على مصاحلهما املشرتكة.
تقوم الصني حاليا بتمويل الدين العام ألمريكا مبعنى انها تدعم سلطتها العاملية ومل يكن باستطاعة 
الصني حتقيق منو اقتصادي سريع وعصرنة بدون حرية الوصول لألسواق االمريكية أي ان االمر بكل 

بساطة هو ان الواليات املتحدة االمريكية والصني تعتمدان على بعضهما البعض. 
يبدو اذا اخذنا باالعتبار هذه اخللفية ان النظام العاملي اجلديد سوف يشبه النظام ثنائي القطب 
باالخنراط  النظام سيتميز  فإن هذا  الواقع  ولكن يف  السطح  ولكن فقط على  الباردة  أبان احلرب 

واالستيعاب املتبادل بإسم املصاحل املشرتكة.
ان جمموعة السبعة العظام متثل نظام حيتضر ولقد حان الوقت لالستعداد جملموعة االثنني العظام.

يوشكا فيشر

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

احلروب ينبغي للمؤسسات العسكرية أن تستعد اليوم خلوضها؟.
الواقع أن سجل أداء احلكومات بالغ السوء عندما يتعلق األمر باإلجابة 
القوات  َقَمَعت  املثال،  سبيل  على  فيتنام  حرب  فبعد  السؤال.  هذا  على 
تعيد  لكي  فقط  التمرد،  مكافحة  حللول  تعلمته  مللا  األمريكية  املسلحة 

اكتشافه بالطريق الصعب يف العراق وأفغانستان.
أساسيًا  حتديًا  البلدان  هذه  يف  األمريكية  العسكرية  التدخالت  جتسد 
املنتهية واليته  األمريكي  الدفاع  وزير  أشار  للحرب احلديثة. فكما  آخر 
تشاك هاجل يف مقابلة حديثة، يف احلرب “قد خترج األمور عن نطاق 
السيطرة، وتنجرف، وتضل” إىل احلد الذي قد يدفع املؤسسة العسكرية 
إىل االنزالق إىل االستخدام “املتسارع” للقوة على حنو مل يكن متوقعًا يف 

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

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

من البقاء على بعد قارات عن أهدافهم املدنية.
إن تطور احلروب على هذا النحو الذي ال ميكن التنبؤ به يفرض حتديًا 
خطريًا على املخططني الدفاعيني. وبالنسبة لبعض الدول الضعيفة، توفر 
من  املتحدة  الواليات  على  ويتعني  واضحة.  أهدافًا  الداخلية  التهديدات 
جانبها أن تعمل على إجياد التوازن بني الدعم املستمر لقواتها العسكرية 
التقليدية اليت تظل تشكل رادعللًا مهمًا يف آسيا وأروبللا، واالستثمار يف 
يف  الصراعات  إليها  حتتاج  اللليت  البديلة  الللقللدرات  من  واسعة  حافظة 
التغري،  من  املسبوق  القدر غري  بهذا  يتسم  وقللت  ويف  األوسللط.  الشرق 
يتعني على الواليات املتحدة لل وغريها من القوى الكربى لل أن تكون مستعدة 

ألي شيء.

مستقبل القوة
جوزيف ناي
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حدود قوة الصني الناعمة

هذا  أبرما  اللذين  االتفاقني  أن  ال شك 
الشهر بشأن األزمة اليونانية والربنامج 
اللللنلللووي اإليللللرانللللي يللشللكللالن إجنلللازيلللن 
صاحبت  اللليت  املقارنات  ولكن  مهمني. 
االتفاقني كانت متيل حنو الغلو واملبالغة 
إىل احلد الذي يعيق املناقشة العقالنية 
أوروبلللا،  على  تؤثر  قللد  اللليت  لعواقبهما 
الدبلوماسية  وآفللاق  األوسللط،  والشرق 

الدولية.
اليونان  بللني  االتللفللاق  البعض  شبه  فقد 
ودائللنلليللهللا علللللى سللبلليللل املللثللال مبللعللاهللدة 
فريساي، مع إرغام اليونانيني على قبول 
شلللروط “اسللتللسللالم” هللّدامللة وخمللربللة. 
وللللكلللن اللللكلللسلللاد االقللللتللللصللللادي، بللرغللم 
املمكن  غري  ومن  حربا،  ليس  صعوبته، 
مبوقف  اللليللوم  اللليللونللان  مللوقللف  تشبيه 

األملان املهزومني يف عام 1918.
ومن ناحية أخرى، ذهب معارضو اتفاق 
احلد من أنشطة إيران النووية على مدى 
إىل  القادمة  عشرة  اخلمس  السنوات 
تشبيهه باتفاقية ميونيخ )التهدئة بهدف 
اسرتضاء عدو شرير(، يف حني يشبهه 
املتحدة  الواليات  بني  بالتقارب  أنصاره 
العشرين.  القرن  والصني يف سبعينيات 
ولكن اإليرانيني ليسوا كمثل النازيني، وال 
توجد اآلن دولة مثل االحتاد السوفيييت 
تفرض ذلك النوع من التهديد الذي أهلم 

نيكسون  ريللتللشللارد  الللرئلليللس األمللريكللي 
التوجه إىل بكني يف عام 1972.

وال يقل عن ذلك إثارة لعالمات االستفهام 
من  اجملموعتني  بللني  التشبيه  والللريللبللة 
املفاوضات. فبعيدًا عن توقيت التفاوض 
تجُذَكر.  هنا وهناك لن جند أوجه تشابه 
بينهما كان أن  القاسم املشرتك  بيد أن 
كبري  حد  إىل  مدفوعًا  كان  “جناحهما” 
الشعور بأن التهديدات اخلارجية القوية 
إىل  التوصل  عللدم  لللل  البديل  مللن  جتعل 
أسللوأ إىل  لل خيارًا  اإلطللالق  اتفاق على 

حد كبري.
يف حللالللة اللليللونللان، كللانللت املللفللاوضللات 
مدفوعة بشبح اندفاع اليونان الساخطة 
الروسي  الرئيس  الغاضبة إىل أحضان 
فلللالدميلللري بلللوتلللن، بللكللل ملللا يللبللديلله من 
أو  خطرية،  حتريفية  رجعية  طموحات 
املتجهني  للمهاجرين  ممر  إىل  حتوهلا 

إىل أوروبا.
إيللران، فقد أثبت التهديد  أما يف حالة 
املباشر الذي يفرضه تقدم تنظيم الدولة 
اإلسالمية كونه أعظم إثارة للخوف من 
احتماالت ظهور إيران املسلحة نوويًا يف 

األمد املتوسط.
وتتمثل السمة الوحيدة األخرى املشرتكة 
فلم  اكتماهلما.  عللدم  يف  االتفاقني  بللني 
بل  املللطللروحللة؛  املشكلة  منهما  أي  حيللل 

يسعى كل من االتفاقني إىل كسب الوقت 
لل الوقت لتكوين تصور حول ما إذا كانت 
اليونان قادرة حقًا على البقاء يف منطقة 
إيران  التحاق  دون  من  والوقت  اليورو، 

بعضوية النادي النووي.
لللل مللا إذا كانت  أملللا اللللرهلللان اإليلللرانلللي 
البالد سوف تستأنف طموحاتها النووية 
العدوانية لل فرمبا تستغرق تسويته وقتًا 
أطول كثريا، رمبا من مثاني إىل عشر 
احللللال، رمبللا حترتم  وبطبيعة  سللنللوات. 
ملدة  الصفقة  مبللوجللب  تعهداتها  إيلللران 
مخللس عللشللرة سللنللة كللاملللللة كللمللا يقضي 

اجلدول الزمين، ولكن ماذا بعد ذلك؟.
ولعل الفارق األكثر أهمية بني االتفاقني 
أهميتها  رغللم  اللليللونللان،  مصري  أن  هللو 
يف  بللأوروبللا  يتعلق  الللعللاملللي،  لالقتصاد 

األغلب.
إيللران على  مع  االتفاق  ينطوي  يف حني 
القوى  تللوازن  من  املللدى،  بعيدة  عواقب 
االنتشار  منع  إىل  األوسلللط  الللشللرق  يف 
غري  االتفاقني  من  وكل  العاملي.  النووي 
مللكللتللمللل وملللؤقلللت، األمللللر الللللذي يللغللذي 
الشكوك بني منتقديهما. ولكن يبدو من 
الواضح أن كاًل من االتفاقني كان أفضل 
ما متكن املفاوضني من حتقيقه. وبقدر 
ما يداوي الزمن اجلراح، فإن هذا سبب 

كاف للتمسك بأهداب األمل.

الفوارق بني الصفقتني 
اليونانية واإليرانية

يف السنوات األخرية، كانت الصني تبذل جهودًا كبرية لزيادة قدرتها على التأثري يف بلدان أخرى من 
دون إجبار أو إكراه. ففي عام 2007، قال الرئيس السابق هو جني تاو للحزب الشيوعي إن البالد 

حتتاج إىل زيادة قوتها الناعمة.
ويف العام املاضي، كرر الرئيس شي جني بينج نفس الرسالة. فقد أدركا أنه بالنسبة لبلد مثل الصني، 
تشكيل حتالفات  على  بتخويف جريانها ومحلهم  املتنامية  والعسكرية  االقتصادية  قوتها  تهدد  اليت 
مواِزنة مضادة، البد أن تتضمن االسرتاتيجية الذكية جهودًا ترمي إىل إظهارها مبظهر أقل إثارة 

للخوف. ولكن طموحات القوة الناعمة الصينية ال تزال تواجه عقبات كربى.
التأثري. ففي حني تسعى الصني إىل ضم  تبذهلا الصني كان هلا بعض  اليت  أن اجلهود  املؤكد  من 
من  الللدوالرات  مليارات  وتللوزع  األساسية  البنية  لالستثمار يف  اآلسيوي  البنك  البلدان إىل عضوية 
أموال املساعدات خالل الزيارات الرمسية إىل اخلارج، خيشى بعض املراقبني أن الصني، عندما 
يتعلق األمر بالقوة الناعمة، رمبا بدأت فعليًا تسبق دواًل مثل الواليات املتحدة. على سبيل املثال، تشري 
تقديرات الباحث األمريكي يف الشؤون الصينية ديفيد شامباو إىل أن البالد تنفق ما يقرب من عشرة 
مليارات دوالر سنويًا على “الدعاية اخلارجية”. وباملقارنة، أنفقت الصني حنو 666 مليون دوالر فقط 

على الدبلوماسية العامة يف العام املاضي.

العائد. تشري  تنفقها الصني على هجومها الساحر كانت حمدودة  الللدوالرات اليت  بيد أن مليارات 
استطالعات الرأي يف أمريكا الشمالية وأوروبا واهلند واليابان إىل أن اآلراء حول نفوذ الصني سلبية 
يف األغلب األعم. ويجُنَظر إىل الصني بشكل أكثر إجيابية يف أمريكا الالتينية وأفريقيا، حيث ال تشارك 
يف نزاعات إقليمية وال حتتل املخاوف بشأن حقوق اإلنسان مرتبة عالية دائمًا على األجندات العامة. 
ولكن حتى يف العديد من البلدان يف هذه املناطق، ال حتظى املمارسات الصينية مثل استرياد العمالة 

ملشاريع البنية األساسية بشعبية كبرية.
إن اجلمع بني القوة الصارمة والقوة الناعمة يف اسرتاتيجية ذكية ليس باألمر السهل. ذلك أن أي بلد 
يستمد قوته الناعمة يف األساس من ثالثة موارد: ثقافتها )يف األماكن اليت جتد هذه الثقافة جذابة(، 
وقيمها السياسية )عندما حترتمها يف الداخل واخلارج(، وسياساتها اخلارجية )عندما يجُنَظر إليها 
باعتبارها مشروعة وتستند إىل سلطة أخالقية(. وقد أكدت الصني على قوتها الثقافية واالقتصادية، 

ولكنها أولت قدرًا أقل من االهتمام للجوانب السياسية اليت قد تتسبب يف تقويض جهودها.
الدولية  الللرأي  استطالعات  على  قياسًا  الناعمة،  الصني  قللوة  من  حيللدان  رئيسيان  عامالن  هناك 
األخرية. األول هو النزعة القومية، ويتمثل العامل اآلخر يف تقاعس الصني عن االستفادة بشكل كامل 

من جمتمع مدني غري خاضع للرقابة. 

بطبيعة احلال، تؤثر السياسة النقدية اليت ينتهجها أي بلد على أسعار 
الللصللرف يف األملللد الللقللريللب. ولللكللن هللذا الللتللأثللري ينحصر يف مللا يتعلق 
بالسياسة النقدية يف البلدان األخرى ذات الِصلة. ويف حالة اليابان اليوم، 
بقدر ما حيدده حترك  النقدية  تبعًا لسياستها  الصرف  يتحدد سعر  ال 
خالهلا  تسبب  فللرتة  أعقاب  يف  النقدية،  السياسة  تشديد  حنو  أمريكا 
األمريكي يف  الفيدرالي  االحتياطي  بنك  ِقَبل  من  اهلائل  الكمي  التيسري 

فرض ضغوط على الني دفعت قيمته إىل االرتفاع.
وقد تؤثر أي دولة أيضًا على سعر الصرف يف األمد القريب من خالل 
التدخالت  هذه  مثل  ولكن  األجنيب.  الصرف  سوق  يف  املباشر  التدخل 
معقدة لل ليس فقط ألنها البد أن تضع يف احلسبان العالقة بني السياسة 
النقدية اليت تنتهجها الدولة وتلك اليت تنتهجها دول أخرى. وعالوة على 
ذلك، فإذا استهدفت الواليات املتحدة على سبيل املثال مائة ين للدوالر 
الواحد، يف حني استهدفت اليابان 120 ين للدوالر، فقد ال تكون النتيجة 
تؤدي  وقد  بل  فحسب؛  واليابان  املتحدة  الواليات  بني  التوترات  تصاعد 
أسعار الصرف غري املتوافقة أيضًا إىل إشعال شرارة تقلبات أوسع يف 

السوق، مع تأثريات غري مباشرة على اقتصادات أخرى.
ونتيجة هلذا، تظل السياسة النقدية تشكل احملرك األكثر فعالية لتحركات 
أسعار الصرف. واملفتاح إىل ضمان التوازن املرضي لسعر الصرف هو 
أن تتبنى الدول سياسات تهدف إىل ضمان املزيج املرغوب من التضخم 
احمللي وتشغيل العمالة. يعزز القدرة التنافسية للبالد لل فإن بعض الدول 
األخرى رمبا تضطر إىل مالحقة التوسع النقدي للحفاظ على معدالت 

التضخم وتشغيل العمالة احمللية املثلى.
وهذا هو ما حدث على وجه التحديد بعد األزمة االقتصادية العاملية. يف 
الواليات  أطلقت  البطالة،  معدالت  ارتفاع  ووقف  االنكماش  ملنع  حماولة 
املتحدة برنامج التيسري الكمي على نطاق هائل، ثم حذت اململكة املتحدة 

حذوها. 
ومع هذا، خيشى بعض خرباء االقتصاد والصحافيني أن تنخرط البلدان، 
قيمة عمالتها  العاملية، يف خفض  األسللواق  ميزة يف  لكسب  يف حماولة 
تنافسيا، وهو ما قد يؤدي إىل إشعال شرارة التضخم على نطاق واسع يف 
هذه العملية. واآلن يدعو كثريون إىل إدراج شروط قابلة للتنفيذ حتظر 

ما يسمى “التالعب بالعملة”.
بالعملة وهمًا  التالعب  الواقع أن رجل االقتصاد جيفري فرانكل اعترب 
بالعملة  التالعب  منع  إىل  الللراملليللة  اجلللهللود  “ربلللط  أن  فأعلن  خياليا، 
باتفاقيات التجارة كان دومًا فكرة سيئة، وال تزال كذلك”. وهو حمق. ذلك 
أن القيام بهذا بتناقض مع القاعدة األكثر جوهرية لنظام سعر الصرف 
املرن: وهي أن كل دولة بوسعها أن حتدد لل وتالحق لل أهدافها اخلاصة يف 

إدارة السياسة النقدية.

أسطورة التالعب 
بالعملة

دومينيك مويسي

كويتشي حمادة
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حقوق

ثالثة احداث متزامنة يف يوم واحد، واحد 
اوربللللي واثلللنلللان عللراقلليللان. رغلللم اخللتللالف 
توحد  والسياسة  الدين  ان  اال  اجلغرافيا 

بني هذه االحداث.
احللللدث االوربللللي هللو الللذكللرى الللعللشللرون 
جمللللللزرة سللريللربيللنلليللتللسللا اللللليت ارتللكللبللهللا 
الللصللرب االرثلللوذكلللس حبللق املللسلللللمللني يف 
البوسنة، ايام االقتتال االهلي بني املكونات 
الثالث )املسلمني – الصرب الكروات( هل 
العراقية  املكونات  بني  للتطابق  وجلله  من 
االكللللراد؟(   – السنة   – )الشيعة  الللكللربى 
وصللراعللهللا الللدائللم والللللذي اختلللذ اشللكللاال 
واقساها  متظهراتها  اقصى  لعل  متعددة 

هي جرمية سبايكر؟.
البوسنة  والللديللنلليللة يف  االثللنلليللة  املللكللونللات 
)تعيش دون أن تتعايش( والقادة السياسيون 
مل يتخلوا عن االهداف اليت رفعوها خالل 
فلللرتة احلللللرب. وفلللق سللركللو التللللال مدير 
جمللمللوعللة سلللوشلللال اوفلللرفللليلللو سللرفلليللس 
للللللدراسللات. ويللضلليللف أن هلللذه االهلللداف 
تللتللنللوع بلللني )امللللركلللزيلللة اللللليت يلللنلللادي 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  اللللذي  الللوصللف  وهللو 
الصرب  لكن  اجملللللزرة،  لللوصللف  الللدوللليللة 
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  اجمللللزرة  تلك  يف  مللاحللدث  بللني 
على  ومللا حيللدث  ومللاحللدث يف سبايكر، 
العراقيان،  احلدثان  السياسيني؟  صعيد 
اجلنائية  احملكمة  بانعقاد  يتعلق  احدهما 
املركزية حملاكمة عدد من املتهمني مبجزرة 
الذي أصدره  البيان  والثاني هو  سبايكر، 
حتللالللف الللقللوى الللعللراقلليللة الللسللنلليللة الللذي 
اعرب فيه عن قلقه بشأن التلويح باعتماد 
عمليات  خللالل  احملللروقللة  االرض  سياسة 
داعش،  تنظيم  اليت حيتلها  املدن  حترير 
مشددا على ان احللول األمنية والعسكرية 
ان متر عرب  دون  فاعلة  تكون  ان  الميكن 
بلللوابلللة احللللللللول الللسلليللاسلليللة وتللبللين منهج 
إصالحات حقيقية قادر على طمأنة ابناء 
احملافظات احملتلة واعادة جتسري العالقة 
بني السكان واحلكومة االحتادية يف بغداد 
اليت  باملظلومية  الشعور  مساحة  وانللهللاء 
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 هللروب من االعللرتاف 
بهذه اجملزرة، او انها مل حتدث أصال اال 

يف الفضاء االفرتاضي؟ جمرد تساؤل.
من  جللثللمللاًنللا   49 تللسللللليللم  مت  اآلن  حللتللى 
التعرف  بعد  ذويهم  اىل  سبايكر  ضحايا 
اثر اجللراء فحوصات  على جثثهم رمسًيا 
اسفرت  فيما  الللنللووي،  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 
وتلللنلللاوب عناصر  تللكللريللت  الللرئللاسلليللة يف 
التنظيم وعدد من ابناء املنطقة على قتلهم 
هناك ويف مناطق أخرى رميًا بالرصاص 

ودفنوا بعًضا منهم وهم أحياء.
عما  البحث  ولللدى  سريربينيتسا  جمللزرة 
جتد  العنكبوتية،  الشبكة  يف  عنها  كتب 
على  واالستذكارات  الشهادات  من  الكثري 
جمزرة  من  العكس  على  الناجني،  السنة 
العنكبوتية  الشبكة  اكتفت  اللليت  سبايكر 
بللتللوثلليللقللهللا علللرب مللقللاطللع اللليللوتلليللوب، مع 
شاسع  والفرق  قليلة،  حتريرية  شهادات 
وقرون.  وعقود  أجيال  بعد  التوثيقني  بني 

فما مل يدون مل حيدث.

سريربينيتسا وسبايكر.. 
االعرتاف عدالة

الشرطة األمريكية.. هل هو جهاز عنصري؟
املتواصلة، اليت يقوم بها رجال الشرطة األمريكية ضد املواطنني  االعتداءات املتكررة واالنتهاكات 
العنف  أدانت استمرار استخدام  اليت  واإلنسانية  املنظمات احلقوقية  اهتمام  السود، التزال حمط 
املفرط وأعمال التمييز من قبل الشرطة األمريكية، واليت تسببت يف مقتل العديد من السود وتفاقم 
احلوادث واألعمال العنصرية اليت 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 اليت 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  اليت  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 اليت تتعرض اليوم للكثري من االنتقادات خبصوص هذا امللف 
الدولي، وقد أصدر  العام  الللرأي  اما  اىل اعتماد خطط وإجللراء 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  واليت حنت  وميزوري،  مدينيت 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.

ان اإلفالت من العقاب ميكن اعتباره يف حد ذاته انتهاكا مضاعفا حلقوق 
اإلنسان، فهو حيرم الضحايا وأقاربهم من احلق يف إقرار احلقيقة واالعرتاف 
بها، واحلق يف إقرار العدالة، واحلق يف اإلنصاف الفعال والتعويض، وهو 
يطيل أمد األذى األصلي الذي حلق بالضحية من خالل السعي إلنكار وقوعه، 
ويف هذا انتهاك آخر لكرامة الضحية وإنسانيته. توصل العامل إىل معاجلات 
لتلك املشكالت عن طريق ما يجُعرف مبفهوم “العدالة االنتقالية” وهي مفهوم 
آلية  عن  عبارة  االنتقالية  والعدالة  هذه.  أيامنا  واسع يف  على حنو  متداول 
تتيح حتوال انتقاليا من جهاز استبدادي ال يوجد فيه حكم للقانون إىل نظام 
دميقراطي حيرتم حقوق اإلنسان، واألهداف املعلنة للعدالة االنتقالية هي، 
املتحاربة،  الثقة بني اجلماعات  الكرامة للضحايا، وبناء  يف آن معا، إعادة 
عالقات  حتقيق  يقتضيها  اليت  املؤسسات  مستوى  على  التغريات  وتعزيز 
جديدة بني السكان، من أجل مواكبة حكم القانون، ودون إقرار املمارسات 
اإلجللراءات  العقاب. وتضم  أو اجلزئي من  الكلي  اإلفللالت  ترقى إىل  اليت 
لعدالة  إجللراءات “شافية”  العادة  االنتقالية يف  العدالة  اليت تشكل  املتعددة 
على  لعدالة جزائية  مللواز  نظام  مع  واملصاحلة(  احلقيقة  )جلللان  تصاحلية 
األخص بالنسبة ألولئك املسئولني بشكل رئيس عن اجلرائم األكثر جسامة، 
االنتقالية  العدالة  ترتيبات  فان  ذلللك،  عن  فضال  ارتكبوها.  الذين  وأولئك 
تقضي بإصالح املؤسسات، وذلك بإعادة العربة لسيادة القانون، والتأكد من 
أن اهليئات القضائية جاهزة للقيام بدورها مستقبال. ويف الوقت عينه، العمل 
على ضمان عدم إفالت مرتكيب اجلرائم املرتكبة خالل العهد السابق من 
العقاب. لذلك، فالعدالة االنتقالية تسعى لتحقيق أهداف متعددة يف أوضاع 
أخرى  احتياجات  احلكومة  هم يف  من  فيها  يواجه  اليت  النزاعات  بعد  ما 
ملحة، كنزع سالح القوات املقاتلة، وحتسني أمن املدنيني، وتعويض الضحايا، 
وإنعاش اقتصاد جمتمع مدمر. أن أهداف العدالة االنتقالية تتجسد يف اآلتي:
حتقيق العدالة لضحايا االنتهاكات املنتظمة حلقوق اإلنسان وإجياد بديل عن 
وسائل االنتقام اليت من شأنها أن تفاقم حدة النزاع واخلالف بني مكونات 
اجملتمع؛ مساءلة اجلناة وحماسبتهم عن اجلرائم اليت ارتكبوها حبق الشعب 
اليت  العادلة  للمحاكمات  وتقدميهم  ومناصبهم  انتماءاتهم  النظر عن  بغض 
تتماشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان؛ تقديم احلقائق عن تصرفات 
اجلناة والتجارب اليت مر بها الضحايا؛ اسرتداد ثقة املواطنني مبؤسسات 
من  الدميقراطية  واملؤسسات  القانون  وشرعية  دعم  يف  واملساهمة  الدولة 
االنتهاكات يف  هللذه  مثل  وقللوع  وشاملة متنع  ومتنوعة  شفافة  آليات  خللالل 
له  تعرضوا  ما  بعد  التعايف  من  الضحايا ومتكينهم  كافة  تعويض  املستقبل؛ 
من عنف وقمع واضطهاد واستبداد؛ ضمان عدم تكرار هذه االنتهاكات يف 
املستدام  السالم  وإحقاق  والوطنية  الفردية  للمصاحلة  الرتويج  املستقبل؛ 
تقوية  اليت تسهم يف  اهلياكل  الصراعات، وحتديد ودعم  يف اجملتمع حمل 

وترسيخ السلم األهلي من أجل جتنب االرتداد إىل حالة الصراع.

كيف نفهم أهداف 
العدالة االنتقالية؟

حيدر الجراح
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يللعللد مللوضللوع تللشللريللع الللقللوانللني مللن أهللم 
ضلللوابلللط الللعللمللل الللسلليللاسللي يف الللللدول 
سابقًا  التشريع  يكون  إذ  الدميقراطية، 
للللللعللمللل. وهلللكلللذا فللللإن مللللزاولللللة عللمللل ما 
يللفللرتض أن يللتللم مللسللبللقللًا بلللوجلللود قللانللون 
وال  تنظمه،  وتعليمات  وضللوابللط  مشرع، 
يشذ عللن هللذا الللسلليللاق نللشللاط األحلللزاب 
السياسية اليت يفرتض أن حيدد مزاولته 
تفاصيل  األحللزاب، وما حيمله من  قانون 
األمللر يف  فإن  احلللال،  وبطبيعة  تنظيمية. 
إطللار  أيللضللًا ضمن  الللعللراق جللاء معكوسًا 
بها  تعمل  اليت  والتناقضات  االستثنائيات 
عمل  فجرى  املعاصرة،  العراقية  الللدولللة 
منذ عام  الللعللراق  السياسية يف  األحلللزاب 
2005، يف حني مل يشرع قانون األحزاب 

السياسية حتى العام 2015.
املسجلة  املالحظات  أبرز  تلخيص  وميكن 
اآلتللي:  النحو  على  املللشللروع  مللسللودة  على 
يبدو  واسللعللة،  بتفاصيل  املللسللودة  جلللاءت 
والتأكيد  إليها  الللوصللول  أراد  املللشللرع  أن 
أكثر من موضع  عليها. فأخذ يكررها يف 
من املشروع، ركزت املسودة على )وطنية( 
األحلللللزاب الللسلليللاسلليللة، مبللعللنللى أن يللكللون 
نللشللاطللهللا شلللاملللاًل ألرجلللللاء اللللوطلللن، وهللو 

الشائع يف النظم احلزبية املعاصرة. 
كما ركزت املسودة على مبدأ املواطنة يف 

أكللثللر مللن ملللادة وفللقللرة، )امللللادة 4/ أواًل، 
وخامسًا(، و)املادة 5( و)املادة 26/ رابعًا(، 
الدميقراطية  ركللائللز  أهللم  واملللواطللنللة هللي 
امللللللعلللللاصلللللرة.  جلللللللاءت امللللللسلللللودة مللثللقلللللة 
بالتفاصيل حول إجراءات التأسيس. ومع 
العديد من  تلك اإلجلللراءات غللدت يف  أن 
تسجيل  بإشعار  الدميقراطيات خمتصرة 
فقط، إال أنه يف ظل الوضع العراقي كان 
اإلجللللراءات  تلللللك  ختتصر  أن  يستحسن 
يف )دائللللرة األحلللللزاب(. وربللطللت املللسللودة 
العراقي،  بالقضاء  التأسيس  إجللللراءات 
مللثلللللمللًا ربلللطلللت اعلللللرتاضلللللات األحللللللزاب 
بالقضاء أيضًا، )املواد 11- 18(، فكان أن 
آن  يف  وحكمًا  القضاء خصمًا  من  جعلت 
واحد. مثلما ربطت املسودة متابعة أعمال 
بللل)دائللرة  السياسية  األحلللزاب  ونللشللاطللات 
شلللللؤون األحللللللزاب الللسلليللاسلليللة( املللقللرتح 
 .)19 )امللللادة  الللعللدل،  وزارة  عللن  انبثاقها 
ومل خيل ذلللك من النقد أيللضللًا،  حظرت 
امللللسلللودة انللتللمللاء أعللضللاء هلليللئللة الللنللزاهللة 
ومنتسيب  والقضاء  االنتخابات  ومفوضية 
األجهزة العسكرية واألمنية إىل األحزاب 
كما  خلللاملللسلللًا(.  )املللللللادة 9/  الللسلليللاسلليللة 
حظرت على األحزاب السياسية التنظيم 
 /27 )املللللادة  صفوفها  يف  واالسللتللقللطللاب 

رابعًا(. وهو أمر سليم. 

وسائل  امللتللالك  للحزب  املللسللودة  مسحت 
أواًل(،  )املللادة 24/  للقانون  وفقًا  اإلعللالم 
رئيس  مسؤولية  يف حتديد  تدخلت  لكنها 
حترير صحيفة أو مسودة احلزب، )املادة 
ثانيًا(   /25( املللادة  تأتي  ثم  ثانيًا(.   /24

لتسلب حق احلزب يف نقل وجهة نظره. 
أجازت املسودة حل احلزب إذا مل يشرتك 
بقرار  متعاقبتني  لدورتني  االنتخابات  يف 
 /40 )املللادة  اإلداري  القضاء  من حمكمة 
فللإن  مللوضللوعلليللة،  زاويللللة  وملللن  أ(.  أواًل- 
للحزب السياسي احلق يف عدم املشاركة 

يف االنتخابات، أو حتى مقاطعتها. 
منعت املسودة احلزب من استالم التربعات 
من جهات أجنبية )املادة 45/ ثانيًا(. لكنها 
عادت ومسحت بذلك إذا ما كانت مبوافقة 
دائرة األحزاب )املادة 49/ أواًل(. ويف ذلك 
املللسللودة جللاءت  تناقض صللريللح. ومللع أن 
إعللانللات  أن متللنللح احلللكللومللة  علللللى  لتنص 
مالية لألحزاب، )املللادة 52(، إال أن ذلك 
أيضًا،  النقد  له سهام  وجهت  ما  سرعان 
املزيد  تأسيس  حنللو  سيدفع  أنلله  بللدعللوى 
احلصول  بغية  السياسية  األحللللزاب  مللن 
املسودة  بالغت  كما  املالية،  اإلعانات  على 
والعقوبات، وعلى  )األحكام اجلزائية(  يف 
والدميقراطية  املدنية  الصورة  يشوه  حنو 

للتعددية احلزبية يف العراق. 

مسودة قانون األحزاب السياسية 
واملشروع الديمقراطي يف العراق

إسرتاتيجيات الحد من الفقر يف إطار حقوق اإلنسان
يشكل الفقر أكرب حتٍد يف جمال حقوق اإلنسان يواجهه العامل اليوم، ومن منظور حقوق اإلنسان، ميكن 
وصف الفقر بأنه إنكار حق الشخص يف طائفة من القدرات األساسية، مثل قدرة املرء على أن يأكل بقدر 
واٍف، وعلى أن حييا يف صحة جيدة، وعلى أن يشرتك يف عمليات صنع القرار، ويف احلياة االجتماعية 
بالدخل فقط بل هو، وهو أمر أكثر أهمية من  تتعلق  الفقر مسألة  والثقافية للمجتمع. وبالتالي، ليس 
حيث اجلوهر، مسألة أن يتمكن املرء من أن يعيش حياة ينعم فيها بالكرامة ويتمتع فيها حبقوق اإلنسان 
واحلريات األساسية.  إن تعزيز حقوق اإلنسان ومكافحة الفقر يدخالن يف صميم والية األمم املتحدة. 
وهذان اهلدفان مرتبطان ارتلباطًا وثيقًا ويعزز كل منهما اآلخر، فقد أكد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

يف املادة 25 منه على ما يلي:
“لكل شخص حق يف مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد 
املأكل وامللبس واملسكن والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتماعية الضرورية، وله احلق فيما يأمن به 
الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض أو العجز أو الرتمُّل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف اخلارجة 

عن إرادته واليت تجُفقده أسباب عيشه”. وفضاًل عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
إذن كيف ميكن أن نوفر الظروف واألدوات اليت متكن الفقراء من التمتع حبقوقهم؟ هل هناك اسرتاتيجية 

أممية للحد من الفقر يف إطار حقوق اإلنسان؟. 
هناك جمموعة من القواعد واألسس اليت تعتمدها األمم املتحدة للحد من الفقر يف إطار منظومة حقوق 
اإلنسان تعرف بل)نهج مرتكز على حقوق اإلنسان بشأن احلد من الفقر( ومن هذه القواعد اليت ينبغي 
إعماهلا للقضاء على الفقر، هي أن السياسات واملؤسسات املتعلقة باحلد من الفقر يف أي دولة ينبغي 
أن تكون مبنية صراحة على املعايري والقيم املنصوص عليها يف قانون حقوق اإلنسان الدولي. إذ أن أحلد 
األسباب املهمة اليت جتعل إطار حقوق اإلنسان قويًا يف سياق احلد من الفقر هو أنه ميكن أن يؤدي إىل 

اللتمكني للفقراء. 
خالصلة القول إن النهج املرتكز على حقوق اإلنسان ميكن أن يدفع إىل األمام باهلدف املتمثل يف احلد من 

الفقر، وذللك مبجموعة متنوعة من الطرق:
باحلث على القيام على وجه السرعة باعتماد اسرتاتيجية للحد من الفقر ترتكز على حقوق اإلنسان؛ 
بتوسيع نطاق اسرتاتيجيات احلد من الفقر لكي تتناول هياكل التمييز اليت تولد الفقر وتدميه؛ باحللث 
على توسيع نطاق احلقوق املدنية والسياسية اليت ميكن أن تؤدي دورًا مفيدًا حامسًا يف النهوض بقضية 

احلد من الفقر.

رغم وجود تصديق ملائة وسبعة وأربعني دولة على اتفاقية مناهضة التعذيب، 
وصور  أفللالم  عنه  كشفت  ما  واخللرهللا  متواصلة،  الزالللت  االنتهاكات  ان  اال 
سربت من سجن رومية اللبناني وتعرض عدد من السجناء اىل التعذيب على 

يد افراد من اجليش اللبناني.
ورغم التقدم املضطرد يف مجيع اجملاالت وحنن يف القرن الواحد والعشرين، 
مدى  عن  النظر  بغض  واسللع،  نطاق  وعلى  مستمرا  الزال  التعذيب  ان  اال 

استقرار الدول السياسي او األمين واليت ميارس فيها التعذيب.
حق  ومتللارسلله يف  مارسته  اللليت  وهللي  االمريكية،  املتحدة  الللواليللات  عّرفت 
الكثريين خارج حدودها، بانه )جرمية ضد اإلنسانية، عقوبة قاسية، إفناء 

شخصية، انتهاكات ال إنسانية تؤدي إىل إنكار الكرامة الكامنة للبشر(.
دول  وحتى  العامل  دول  من  العديد  كبري يف  بشكل  التعذيب  عمليات  تتزايد 
اخلليج اليت تعيش استقرارا سياسيا أكرب من غريها من الدول، كما تكشف 
عن ذلك عديد التقارير املختصة، واليت مشلت يف الئحة اتهاماتها االمارات 
والسعودية، واليت ال تسلط وسائل االعالم الضوء عليها لسطوة املال واالعالم 

املدفوع الثمن.
او هو سيء جدا، حيث  العربية فان وضعها يكون أسوأ حاال،  الللدول  باقي 
انتشار حاالت التعذيب على نطاق واسع يف ظل ظروف سيئة وصعبة يعيشها 

النزالء بالسجون العربية.
من اجل تسليط الضوء على هذا املوضوع البأس من استذكار كتاب »بوابة 
اجلحيم« ملؤلفه الباحث املصري حممد عبد الوهاب، الذي يرصد يف حوالي 

600 صفحة، تاريخ ووسائل التعذيب يف العامل.
الفكرة،  واتته  صللدام حسني  وقابل  للعراق  سافر  عندما  إنه  الباحث  وقللال 
باسم صدام،  للمنزل مبجرد مساعه  يقله  الللذي  السائق  تبول  خاصة حني 

قائال إن الطري يف السماء ال مير فوق هذا البيت.
التعذيب وما جرى بسجن  الوهاب أقراصا مدجمة عن  وشاهد وقتها عبد 
)أبو غريب(، فقرر فضح كل هؤالء، واقتنى آالت التعذيب من كل بالد العامل، 
ليقيم منها متحفا يف مصر يفضح بشواهده قسوة االنسان على أخيه االنسان.

ورد يف »بوابة اجلحيم« أن: »عذاب كلمة بشعة تتكون من أربعة أحرف، وما 
أبشع من الكلمة إال مذاقها، فمن تعرض للتعذيب سيعرف معنى الكلمة. جلأ 
اإلنسان للتعذيب منذ قديم األزل وتفنن يف ابتداع أبشع وأقسى الطرق جلعل 

الضحية تتمنى املوت آالف املرات على أن تبقى يف ذلك العذاب«.
التاريخ بأشخاص قساة ظاملني، ظلموا،  الناس يف خمتلف أدوار  ابتلي  وقد 
عاقبة هؤالء  فكانت  الناس،  من  امما  وابللادوا  واستأصلوا،  ونكلوا،  وعذبوا، 
فمنهم  وظلموا،  بغوا  الذين  هؤالء  بأخبار  والتاريخ مشحون  البوار.  الظاملني 
من عوجل، ومنهم من امهل، غري ان عاقبة ظلمه حلقت أوالده واحفاده واهل 
بيته، مصداقا لقول نيب الرمحة )صلى اهلل عليه واله وسلم(: من خاف على 

عقبه وعقب عقبه فليتق اهلل. 

التعذيب يف السجون، 
ال حياة ملن تنادي

د. أنور سعيد الحيدري/ مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية

جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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إن اكثر ما يثري التساؤل يف قضية اإلبقاء 
املدينة  البقيع يف  ملقربة  اهلدم  حالة  على 
املللنللورة؛ وجلللود الللطللوق الللكللامت على حجم 
اخلللسللارة الللتللارخيلليللة واحلللضللاريللة بسبب 
تللضلليلليللع مللعللامل ومللشللاهللد ألئللمللة عللظللام، 
ليس يف أعني املسلمني، وحسب، إمنا يف 
لدى غري املسلمني ايضًا، فقد أقّر علماء 
اللللصلللادق،ع، على  االمللللام  الللغللرب بفضل 
واملللعللارف،  العلوم  من  استبقه  مبا  العامل 
لإلمام  كما  الباقر،  اإلمللام  والللده  وايللضللًا 
الثقافة  يف  احلضارية  بصماته  السّجاد، 
لدى  املعروفة  برسالة احلقوق  االنسانية، 
للعامل  االمام احلسن، قدم  فيما  اجلميع، 
صورة مشرقة للتغيري السلمي دون إراقة 
الدماء.  رمبا يقول البعض؛ إن هذه القضية 
السعودية  الدولة  رجللاالت  لدى  حمسومة 
وايضًا رجاالت الدين لديهم، فهم ال يرون 
يتعلق  ما  بللاألسللاس-   - البقيع  مقربة  يف 
عديدة،  بدوافع  وذلك  وثقافتهم،  بهويتهم 
أهل  على  واحلللقللد  الكراهية  أقلها  ليس 
بهذه  تنتهي  ال  القضية  أن  بيد  البيت،ع. 
السهولة، إذ أنها ليست شخصية بني فئة 
حاكمة او جمموعة من املتشبهني بالعلماء، 
وبني التاريخ االسالمي، إمنا يتعلق األمر 

بشعب كامل وأمة بأسرها. 
اليت  احلضارية  االزملللات  اىل  نظرنا  لللو 
أن  لوجدنا  االسالمية،  الشعوب  تعيشها 

“اهلللويللة” تقف يف مقدمة هللذه االزملللات، 
فللمللن هللو “الللشللعللب الللسللعللودي”؟ وملللا هي 
السعودية  التارخيية؟ وهل األسرة  جذوره 
الللليت فللرضللت نفسها علللللى اسلللم الللدولللة 
احلللديللثللة الللليت أنللشللئللت يف أوائللللل الللقللرن 
املاضي، قادرة على ان ختتزل تاريخ شعب 
عاش يف شبه اجلزيرة العربية من أقصى 
احلجاز اىل أقصى سواحل اخلليج، طيلة 

قرون من الزمن؟.
ثم لنالحظ الوضع االنساني يف بالدنا؛ انه 
ختّبط يف اهلوية، فهذا االنسان السعودي 
ويتخّرج  فيتعلم  يللدرج يف جمتمعه،  نللراه 
العمامة  يعتمر  نراه  وفجأة  اجلامعة،  من 
ويللطلللللق اللللللحلليللة وميللللزق جللللواز سللفللره يف 
كيان  اىل  االنتماء  إلعللالن  حفلة مجاعية 
وإن  حتى  األفللضللل،  البديل  يعده  جللديللد، 
كانت مهمته قطع الرؤوس وسفك الدماء. 
من  آالف  او  مئات  على  عللديللدة  واالمثلة 
الذين  من  “داعللش”  تنظيم  بهم يف  املغرر 
جديدة،  هوية  على  بانهم حصلوا  توهموا 
بينما ضللاعللت علللللى هلللؤالء واملللاليللني من 
يقدمها  اليت  احلضارية  اهلوية  املسلمني، 
أئمة أهل البيت،ع، مبا جتعلهم قادة وسادة 
املصطفى،  جللدهللم  فعل  كما  الللعللامل،  يف 

صلى اهلل عليه وآله، صدر االسالم.
وهلللي خللسللارة اخلللرى أملللّض مللن االوىل، 
النها تضرب يف الصميم، فالشعوب احلّية 

واملتقدمة، دائمًا هي اليت تقف على جذور 
حضارية عميقة، ومبا أن التاريخ جزء من 
وال  بللالللغ  باهتمام  يجُعنى  فللانلله  احلللضللارة، 
يهمل بالشكل الذي نراه يف بعض بالدنا، 

- إن مل نقل معظمها- .
من هنا؛ فإن اول تفسري ميكن استنباطه 
مللن اإلصلللللرار علللللى بللقللاء مللقللربة البقيع 
مهدمة، حرمان شعوب اجلزيرة العربية، 
ثللم الللشللعللوب االسللالملليللة ايللضللًا مللن كنوز 
حضارية عظيمة. ورمبا تكون هذه الكنوز 
احلاكم  النظام  وجللود  على  ماحقًا  خطرًا 
الللذي يتصور انلله ولللي نعمة الللنللاس، وانه 
ومستقبلهم،  وحللاضللرهللم  ماضيهم  ميثل 
البقيع على غرار  فاذا شّيدت املراقد يف 
ما موجود يف مللدن ايللران والللعللراق، فان 
مللصللدر الللعللطللاء وعللوامللل الللتللقللدم ستعود 
يأّمها  املشرفة، عندما  املشاهد  اىل هذه 
املاليني من مجيع احناء العامل، ورمبا من 

مجيع االديان.
وسلللتلللكلللون مللنللاسللبللة مللللزيلللد ملللن الللتللعللّرف 
وايللضللًا على سائر  االربلللع،ع،  األئمة  على 
الللشللخللصلليللات االسللالملليللة الللكللبللرية اللليت 
ورفعة  انتشار  يف  الفاعل  الللدور  هلا  كللان 
االسالم، مثل محزة ابن عبد املطلب، وأبو 
يكتشف  وبالنتيجة  كثري.  وغريهم  طالب 
وحقيقة  القصور  خلللواء  اجلميع،  الللنللاس 

احلكام البشعة.

يفرضون الهدم على البقيع 
والخسارة على األمة

هدم قبور البقيع جريمة ضد االنسانية ال تغتفر
يف الثامن من شوال 1344هل عام 1925م، حصلت حادثة هدم قبور أئمة البقيع، وهي حادثة متثل 
جرمية لن متحى من األذهان، اذ ارتكب الوهابية وال سعود جرمية العصر اليت حاولوا من خالهلا 
حمو ذاكرة املسلمني، وازالة كل ما يربطهم بالتاريخ االسالمي، ألن هدم هذه الشواهد املقدسة واليت 
تعد شواهد على االسالم ذاته، هي حماولة يائسة من الوهابية بدعم االنكليز واليهود للقضاء على 

نور االسالم.
أطلق على مقربة البقيع اسم بقيع الغرقد، فالبقيع هو املكان اّلذي فيه أجُرجُوم الشجر من ضروب شتى، 
والغرقد قيل كبار العوسج، وهو مجع عوسجة وهو شجريات من فصيلة الباذجنانيات أغصانه شائكة 
الغرقد: شجر من شجر الغضا وهي بالقصر شجر ذو شوك  وأزهللاره خمتلفة األلللوان، وقيل عن 

وخشبة من أصلب اخلشب ويف فحمه صالبة يف “عمدة األخبار يف مدينة  املختار.
إن البقيع: يف اللغة املكان، وقالوا: ال يكون بقيعًا إاّل وفيه شجر، وبقيع الغرقد كان ذا شجر، وذهب 
الشجر وبقي االسم، وهو مقربة باملدينة الشريفة من شرقها، ويقال هلا كفته بفتح أوله وإسكان ثانيه 

بعدها تاء معجمه باثنني من فوقها: اسم لبقيع الغرقد وهي مقربة.
وقد ورث الوهابيون وكما هو معروف احلقد الدفني ضد احلضارة االسالمية من اسالفهم الطغاة 
الغرقد  بقيع  قبور  بتهديم  فقاموا  والفساد  والظلم  للجهل  الصادق  املثال  فكانوا  واخلللوارج اجلهالء 

مرتني:
األوىل: عام 1220هل - 1805 م اجلرمية اليت ال تنسى، عند قيام الدولة السعودية األوىل حيث قام 

آل سعود بأول هدم للبقيع وذلك عام 1220 هل.
تربعات  من  هيئة  أحسن  على  بناءها  املسلمون  أعللاد  العثمانيني  يد  على  الدولة  سقطت  وعندما 
رحال  املقدسة حمط  القبور  هذه  عللادت  رائللع حيث  بشكل فين  واملساجد  القبب  فبنيت  املسلمني، 

املؤمنني بعد أن وىل خطر الوهابيني حلني من الوقت.
الثاني: عام 1344هل - 1925م، اذ عاود الوهابيون هجومهم على املدينة املنورة مرة أخرى يف عام 
الثالثة وقاموا بتهديم املشاهد املقدسة لالئمة األطهار وأهل بيت  1344هل، وذلك بعد قيام دولتهم 
رسول اهلل بعد تعريضها للهدم بفتوى من وّعاظهم، فاصبح البقيع وذلك املزار املهيب قاعا صفصفا 

ال تكاد تعرف بوجود قرب فضال عن أن تعرف صاحبه.
 ويصف رحالة غربي وامسه )ايلدون رتر(، املدينة املنورة بعد اجلرمية الثانية اليت نفذها الوهابيون 
عند استيالئهم على املدينة وقتلهم اآلالف من األبرياء، يقول: “لقد هدمت واختفت عن األنظار القباب 
البيضاء اليت كانت تدل على قبور آل البيت النبوي.. وأصاب القبور األخرى نفس املصري فسحقت 

وهشمت”.

صنعوا  الذين  وعظمائها  وتارخيها  برتاثها  تهتم  اللليت  هي  احلية  األمللم 
الثقافية، ومن هنا جاء اهتمام كثري من  أجمادها وأرسوا خصوصياتها 
األمم بآثارها وشخصياتها. وعكسها األمم امليتة هي اليت تتنكر جملدها 

التارخيي اإلجيابي، وال ختلد ذكرى عظمائها، وال حتفظ آثارهم.
بللاآلثللار، حتى أن كسريات من  اليوم  كللان اهتمام عللامل  املنطلق  من هللذا 
خزفيات انتشلت من حتت ركام من الللرتاب، تعترب من الللرتاث الوطين 

والثروات القومية اليت ال تقدر بثمن.
 ويعكف على دراستها علماء اآلثار فيكتشفون منها معامل حضارات سابقة 
كوَّنها أجدادهم أو من سكنوا يف ربوع ديارهم، ثم توضع تلك اآلثار يف 
باحلضارات  املهتمني  وخاصة  الناس  عامة  على  لتعرض  املتاحف  أرقى 

السالفة.
واإلسالم أيضًا اهتم باآلثار، والقرآن الكريم حثَّ املؤمنني على االعتبار 
عليه  اهلل  النيب سالم  إبراهيم  تضحيات  أراد ختليد  حينما  بل  باآلثار، 
أمر باختاذ مقامه مصلَّى؛ قال اهلل تعاىل: »واختللذوا من مقام ابراهيم 
مصّلى«، واملقام هو حجر عليه أثر قدمي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله 
اإلسالم  خلد  وكذلك  الكعبة،  يبين  كان  حينما  والسالم  الصالة  أفضل 

النيب امساعيل وتسليمه ألمر اهلل.
االسلللالم، ففي حكاية  أيللضللًا شللّرعلله  وقللبللورهللم  بالصاحلني  واالهللتللمللام 
أصحاب الكهف يقّر القرآن رأي اختاذ قبورهم مسجدًا. قال اهلل تعاىل: 
»قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدًا«، وسّن رسول اهلل 
صّلى اهلل عليه وآله زيارة القبور والسالم على أصحابها وخاصة الشهداء.
حينما استوىل الوهابيون عام 1344 هل على املدينة املنوّرة، هدموا تلك 
القباب الطاهرة للمّرة الثانية، بعد أن كانوا قد هدموها يف املرة األوىل 
قبل مئيت عام -يف سنة 1220هل املوافق 1805م - لكن يف تلك املرة طردوا 
من املدينة، وبنيت تلك القباب الطاهرة )كما تشاهد يف الصورة امللتقطة 

قبل عام 1344(.
ليكون  حمتواه  من  احلج  إفللراغ  أرادت  االستعمارية  األجنبية  التأثريات 
سببًا للشقاق بني املسلمني بداًل عن كونه رمزًا لوحدتهم ومكانًا الحتادهم 

كما أمر به اهلل تعاىل يف قوله: »ليشهدوا منافع هلم«.
أطراف البقيع الغرقد عمارات شاهقة بنيت على أحسن طراز، وفنادق 
باذخة تلتهم نقود الزّوار، وشوارع وأنفاق وجسور ومواقف مبنّية بطريقة 
عصرية، لكن يف وسط هذا الزخم العمراني اهلائل بقعة خربة - بظاهرها 
- يعلوها الرتاب والغبار و طرقها تضيق بالزّوار فال راحة هلم وال قرار.

الذين  لعظماء اإلسللالم!!  أية أهمية  بأنهم ال يعريون  القول  يريدون  هل 
لللوالهللم ملللا وصللل الينا االسلللالم، )اللهم إنللي أعللوذ بللك مللن مظلوم ظلم 
حبضرتي فلم أنصره( هكذا يدعو اإلمام زين العابدين سالم اهلل عليه 

ليبنّي أّن على املسلم أن ينصر املظلوم، وإال فال يأمنّن اهللكة.

البقيع الغرقد جرح 
نازف

ذكرى البقيع

السيد جعفر الشريازي

حمد جاسم محمد

محمد علي جواد تقي
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سللبللق مللللركلللز آدم للللللدفللاع علللن احلللقللوق 
سنة  مللن  أكثر  قبل  طالب  أن  واحلللريللات 
الدولية  املنظمات  واجلللب  “مللن  أنلله  على 
املسؤولية  السعودية  للسلطات  تبني  أن 
اجلنائية اليت تتحملها هذه السلطات مبا 
حيث  البقيع،  ملقربة  انتهاك  من  به  تقوم 
يعد هذا الفعل حتريضًا إرهابيًا على هدم 
كافة األماكن العبادية واألثرية والتارخيية 
ويف حللال اإلصلللرار على عللدم إعللادة بناء 
تلك األماكن املقدسة، وسوف ميثل بقاؤها 
على هذا احلال دون أن يتم إعللادة بنائها 

مدعاة للكراهية وبث روح التطرف.
واشار املركز حينها اىل عدد من املطالب 
ميللكللن أن تللعللمللل علللللى وجللللود نللهللج جديد 
الناتج  واإلرهلللاب  التطرف  على  للقضاء 
عنه أو على األقل احلد منه، ومن بني تلك 

املطالب:
اعلللتلللبلللار ظللللاهللللرة هلللللدم األضلللرحلللة   -1

واملشاهد الدينية جرمية ضد اإلنسانية.
2- دفع الدول وخاصة تلك اليت حتتضن 
أولئك اإلرهابيني ومدارسهم واملمولني هلم 
واألخالقي  الديين  بالواجب  القيام  إىل 
أعداء  وحركة  وجللود  من  للحد  والقانوني 

اإلنسان والسالم.
واجملللمللعللات  الللفللتللوى  مللراكللز  مطالبة   -3
الللفللقللهلليللة واملللؤسللسللات الللديللنلليللة بللإصللدار 
الللواضللحللة والللصللرحيللة بتحريم  الللفللتللاوى 

االعللتللداء على أضللرحللة ومللراقللد األنبياء 
واألئمة واألولياء والعلماء.

4- تللقللوم املللنللظللمللات الللدوللليللة الللرمسلليللة 
حبملة شاملة للضغط من اجل إعادة بناء 
مؤسسات  مطالبة   -5 البقيع.  أئمة  قبور 
اجملللتللمللع الللللدولللللي مبلللراقلللبلللة وحمللاسللبللة 
الللقللنللوات واالعللللللالم الللللذي يللللروج أفللكللار 

التكفري والكراهية والعنف.
هلللذه هلللي أهلللم امللللبلللادئ الللرئلليللسلليللة اللليت 
كمطالبات  شكل  على  املللركللز  عنها  عللرب 
واملنظمات  والللللدول  اجلللهللات  مجيع  إىل 
اليت ترى من اإلرهللاب خطر يهدد أمنها 
ومللسللتللقللبلللللهللا ويلللزعلللزع اسللتللقللرار اللللدول 
وجيعلها عرضة حلمالت املتطرفني، لكن 
احلال ال يزال كما هو عليه، فالعامل اليوم 
يشهد على فعل السلطات السعودية وهي 
بدوافع  اليمني  يف  املساجد  بقصف  تقوم 
طائفية، وهي بفعلها هذا تقوم بإذكاء روح 
من  وتعزز  املنطقة  شعوب  بني  الكراهية 
التكفريي خمالفًة  والفكر  اإلرهاب  وجود 
بذلك مجيع األعراف اإلنسانية والشرعية 

والقوانني الدولية.
وإن بقاء أضرحة البقيع على هذه احلالة 
اليت نشهدها اليوم ما هي إال إصرار على 
املباالة مبشاعر  استمرار اجلرمية وعدم 
مللاليللني املللسلللللمللني ملللن حمللليب أهلللل بيت 
النيب )ص( يف العامل اإلسالمي مبختلف 

مللذاهللبلله، وإن ملللا قللامللت بللله الللسلللللطللات 
ارتكابه  على  مصرة  تللزال  وال  السعودية 
املتطّرفة  اجلماعات  شّجع  قد  جللرم  من 
لالنتهاكات  ارتكابها  يف  االستمرار  على 
اجلسيمة للقانون الدولي حلقوق اإلنسان 
وللقانون الدولي اإلنساني، دون خوف من 
أّي مالحقة قضائية يف املستقبل، وهو ما 
شللاهللدنللاه مللن أفللعللال تلك اجلللمللاعللات يف 
العراق وسوريا وليبيا وتونس وأفغانستان 
وباكستان، من قبل اجلماعات اليت حتمل 

روح الكراهية والتطرف.
وشللعللوبللهللا يف  اللللعلللامل  دول  يللهللم  ملللا  إن 
الللوقللت اللللراهلللن هللو األمللللن واالسللتللقللرار 
الشعوب حتى  معظم  الللذي صللار هاجس 
لللألمللن  الللعللظللمللى، وال ميللكللن  اللللللدول  يف 
فيها  يوجد  اللليت  البيئة  بنفس  يوجد  أن 
الللتللطللرف والللكللراهلليللة، وهلللذه هللي مهمة 
نقول  بان  نستطيع  الللذي  الدولي  اجملتمع 
الللوقللت كللي ترفع احلصانة عن  للله، حللان 
اليت  واللللدول  السعودية  السلطات  أفعال 
تللشللكللل مللصللدر للللإلرهلللاب والللتللطللرف يف 
املنطقة واليت تعمل على تشجيع اإلرهاب 
والتطرف بصورة مباشرة أو غري مباشرة 
بداًل من أن تسعى إلسلوب احلوار والبحث 
عن احللول لالزمات وإشاعة روح التسامح 

داخل اجملتمعات. 

جريمة هدم أضرحة البقيع ال 
تزال شاهدة

هدم البقيع واآلثار جريمة كربى تتجدد
عملية هدم املساجد والقباب واملقامات اخلاصة باألئمة واألولياء يف البقيع بشكل خاص ويف احلجاز 
بشكل عام، وتدمري كل ما يتعلق حبياة سيد البشر النيب األعظم حممد )ص( وأهل بيته الطاهرين 
البقيع  بناء  وإعللادة  الوقت إلعادة االعتبار  الكربى، امل حين  املنتجبني، تصنف باجلرمية  وصحابته 

ومقامات األنبياء واألولياء يف احلجاز بشكل أفضل مما كانت؟.
البقيع يف املدينة املنورة، على أيدي القوات النجدية  متر هذه األيام الذكرى األليمة هلدم مقامات 
السعودية يف يوم 8 / شوال/ 1344هل، 21/ 4 /1925م. انه يوم أسود يف تاريخ البشرية، وحتما كانت 
هلذا الفعل الشنيع ردود أفعال قوية يف العامل اإلسالمي وغريه أثناء عملية اهلدم وبعدها، فقد صدم 
العامل من خرب اإلعتداء الغاشم من قبل املعتدين، إىل درجة ان جريدة الكون كتبت يف أحد األعداد: 

آل سعود يدمرون أضرحة الصحابة “ وعبدالعزيز يتظاهر باإلعتذار ويتهم رجاله”!.
وحتما اعتذار العاهل السعودي امللك عبدالعزيز وإتهام رجاله باإلعتداء والتدمري لألضرحة واآلثار 
وباخلصوص  الدولية  الفعل  وردة  اإلسللالمللي  الغضب  المتصاص  حماولة  جمللرد  كانت  اإلسالمية 
اإلسالمية يف تلك الفرتة؛ ألن امللك عبدالعزيز واحلكومة السعودية ومجيع امللوك من بعده، مل يظهر 
منهم ما يدل على رفضهم ملا حدث أو حماسبة من قام بالفعل الشنيع، أو القيام بأعمار ما مت اإلعتداء 

عليه بأفضل مما كان.

بل على العكس متاما مسلسل اهلدم من قبل العائلة احلاكمة مازال مستمرا ومتواصال لغاية اليوم، 
كما حدث مؤخرا يف التوسعة األخرية للحرم املكي.

ان اآلثار اإلسالمية عزيزة على كل مسلم يف شرق األرض وغربها، وهي ملك للمسلمني بل للبشرية 
فالنيب حممد )ص( بعث للعاملني، وليس فقط لدولة ما أو مذهب حمدد أو عائلة مالكة.

والتسامح  واحلاضر؟. احملبة  املاضي  اإلسالمية، يف  واآلثللار  والقباب  العبادة  دور  استهداف  فلماذا 
القباب  وستعود  واإلرهللاب،  الظالم  يدوم  أن  املستحيل  فمن  والعدالة ستنتصر،  واحلرية  والتعددية 

واألضرحة أفضل مما كانت.
السالم عليك يا سيدي وحبييب يا رسللول اهلل )ص(، وعللذرا يا رمحة العاملني مما حيدث من قبل 
اإلرهابني اجملرمني، الذين يقتلون املسلمني وغريهم، ويدمرون كل ما يتعلق بك وبأهل بيتك وصحابتك 

ومن أتبع سريتك، وما يتعلق باألنبياء واألولياء، باسم الدين ونداء اهلل أكرب، والدين منه بريء!.
 ستعود روضة البقيع وقباب السادة األطهار، واملواقع الدينية يف عموم منطقة احلجاز أفضل مما كانت 
مبا يتناسب مع مكانتهم وقربهم من حبيبنا الكريم الرسول األعظم حممد )ص(. وأخريا؛ مسؤولية 
إعادة بناء البقيع واحملافظة على اآلثار والرتاث اإلسالمي، تقع على مجيع املسلمني واألحللرار يف 

العامل.

احلماية  فللرض  على  الوضعي  والقانون  اإلسالمية  الشريعة  من  كل  اتفق 
للجسم البشري بعد الوفاة، كما اتفقا على محايته قبل الوفاة وإثناء حياته، 

وفرضتا العقوبات على املساس بهذه احلماية.
والقوانني  اإلسللالملليللة  الشريعة  كللانللت  وإذا  بلله.  والتمثيل  عليه  واالعللتللداء 
امليت  اإلنسان  كرامة  احللرتام  على  نصت  قد  والدولية  الداخلية  الوضعية 
وحرمت االعتداء عليه ألي سبب؛ فمال بال املسلمون يف العصور املتأخرة 
أعلنوا احلرب  بل  أحياء،  قادتهم وعلماءهم وهم  يكتفوا مبحاربة  الذين مل 
السعودي على هدم  النظام  أقدم  أمللوات!! فلماذا  بهم وهم  والتنكيل  عليهم 
مقربة البقيع يف أرض املدينة املنورة بعد أن أصبحت مدفنًا لعدد من عظماء 

املسلمني، وأئمتهم، وأعالم األنصار واملهاجرين’ السيما أهل بيت النبوة؟
ملاذا أقدم السعوديون على هدم البقيع، وهي املقربة اليت روي أن النيب “ص” 
كان يقصدها كلما مات أحد من الصحابة ليصلي عليه وحيضر دفنه.. وقد 
يزور البقيع يف أوقات أخرى ليناجي األموات من أصحابه بقوله: “اللهم أغفر 
ألهل بقيع الغرقد “ ومنذ ذلك الوقت ظلت هذه املقربة عامرة بأضرحتها 
وأبنيتها الضخمة والقبب القائمة على مدافن املشاهري واألعالم، حتى متكن 

آل سعود من حكم بالد احلجاز؟.
يعتقد الوهابيون على خالف مجهور املسلمني أن زيارة وتعظيم قبور األنبياء 
وأئمة أهل البيت عبادة ألصحاب هذه القبور وشرك باهلل يستحق معظمها 
بل شرعوا  آرائللهللم،  تبيان  الوهابيون يف  يتحفظ  ومل  الللدم!.  وإهللدار  القتل 
وكانت  والنار..  احلديد  بقوة  املسلمني  من  األعظم  اجلمهور  على  بتطبيقها 
املدينتان املقدستان )مكة واملدينة( ولكثرة ما بهما من آثار دينية، من أكثر 
املدن تعرضا هلذه احملنة العصيبة، اليت أدمت قلوب املسلمني وقطعتهم عن 
تراثهم وماضيهم التليد. وكان من ذلك هدم البقيع الغرقد مبا فيه من قباب 
طاهرة لذرية رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وأهل بيته وخرية أصحابه 
وزوجاته وكبار شخصيات املسلمني.!! فأصبح البقيع وذلك املزار املهيب قاعا 

صفصفا ال تكاد تعرف بوجود قرب.
أمل يكن القرآن الكريم يعّظم املؤمنني ويكّرمهم بالبناء على قبورهم، وكان 
األمر شائعًا بني األمم اليت سبقت ظهور اإلسللالم؟ أمل تكن قبور الشهداء 
الكثري من احلقائق اليت مل يعرفها هؤالء  والصحابة مبيّن عليها؟ وهناك 

الذين هدموا قرب األولياء والصاحلني ومنها:
أن  تعميق اإلميللان باهلل ووحدته؛ 2-  املوتى سبب من أسباب  زيللارة  أن   -1
املوتى  قبور  زيللارة  أن   -3 للنفس.  إجيابية  تربوية  عملية  املوتى  قبور  زيللارة 
حقوقه  لبعض  وفللاء  امليت،  مع  اإلنساني  للتواصل  عملية  هي  حقيقتها  يف 
حيث انقطعت عالقته بالدنيا. 4- ومن حكمة الزيارة للقبور السيما األنبياء 

واملرسلني وأوصيائهم استلهام الدروس والعرب من حياتهم الشريفة.

جريمة هدم قبور البقيع 
واالنتهاكات الشرعية 

والقانونية

ذكرى البقيع

علي ال غراش

احمد جويد

جميل عودة ابراهيم
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في ذكرى اإلمام الشيرازي

الللشللريازي بشهادة اآلخللريللن قبل  اإلملللام 
متميزة  علمية  شخصية  يجُللعللّد  األقللربللني، 
منجزا  اهلل(  )رمحللله  قللدم  فقد  وملهمة، 
فكريا بالغ الثراء، يف حياته وبعد مماته، 
إذ بقيت أفكاره تتفاعل يف ساحة العصر، 
ويف اجملاالت كافة، فقد كتب االمام الراحل 
والرتبوية،  والدينية  العلمية  اجملللاالت  يف 
كالسياسة  املختلفة،  االنسانية  العلوم  ويف 
واالجتماع،  والتعليم  والصحة  واالقتصاد 
وترك وراءه قرابة األلف وأربعمائة مؤلَّف، 
تبحث يف شؤون احلياة كافة. وكان اإلمام 
الشريازي ذا مَلكات وصفات متميزة هي 
األخرى، لدرجة انه ترك تأثريا كبريا يف 
القريبني منه والبعيدين عنه أيضا، بسبب 
ذهنه، ومحاسته  وتوّقد  العالية،  إنسانيته 
لللألهللداف  املللتللواصللل  االجنلللاز  العالية يف 

اليت خيطط هلا ويؤمن بها.
اإلمللام  شخصية  طبيعة  على  دليل  وخللري 
اللللشلللريازي، تللأتللي مللن الللكلللللمللات املللعللرّبة 
اليت  والعمق،  الللصللدق  والبالغة  والقّيمة 
وصلللللف بلللهلللا مسلللاحلللة املللللرجللللع اللللديلللين 
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيللة  الكبري، 
احلللسلليللين اللللشلللريازي )دام ظللللله(، أخللاه 
جنان  اىل  رحيله  بعد  الللشللريازي  اإلملللام 
إن  مساحته:  عنه  قللال  حيث  تعاىل،  اهلل 
)هذا األخ األكرب كان مبنزلة األب، بل كان 
هو األب.. بل كان هو األّب!، وذلك حسب 

احلديث الشريف: اآلباء ثالثة؛ أب ولدك، 
وأب زّوجك، وأب علمك(.

ومل تللرتك أبللّوة اإلمللام الللشللريازي وحدها 
الللشللريازي،  املللرجللع  مساحة  يف  تأثريها 
بل هناك أمر آخر مهم يوازي يف أهميته 
فقد  التعليم،  وهلللو  أال  األبللللوي،  الللتللأثللري 
وصللف مسللاحللة املللرجللع الللشللريازي أخللاه 
األكللرب(، كونه  )املعلم  بل  الشريازي  االمللام 
العلم  واستقى  السنني،  مللن  عللددا  الزملله 
والرتبية منه، فكان تأثريه كبريا وواضحا 

يف شخصية املرجع الشريازي.
وهلللكلللذا اجللتللمللعللت صللفللتللان هللمللا األبلللللّوة 
الللشللريازي،  االمللام  والتعليم يف شخصية 
وكلللان تللأثللريهللمللا بللالللغللا، السلليللمللا اجلللانللب 
العطوف  العامل  األب  يغدقه  الذي  األبللوي 
بشغف،  العلم  اىل  يتطلع  الللذي  ابنه  على 
وظمأ الطالب املتميزين الذين جيدون يف 
أنفسهم طاقة عظيمة خلدمة األمة، وهذا 
عندما خلف مساحة  بالضبط،  ما حدث 
العظمى  اهلل  آيللة  الكبري  الللديللين  املللرجللع 
أخاه  الشريازي،  احلسيين  السيد صادق 
الللدار  اىل  رحيله  بعد  الللشللريازي  االملللام 
األخللللللرى، آخللللذا علللللى عللاتللقلله مللسللؤوللليللة 
الللتللوجلليلله واللللرعلللايلللة للللألملللة االسللالملليللة 
مجعاء، فصار مساحة املرجع الشريازي 
ما  أقصى  وبللذل  خري خلف خلري سلف، 

يتمكن عليه من خدمة ألمته وجمتمعه.

لللذلللك يللقللول مسللاحللة املللرجللع الللشللريازي 
حلللول هلللذا اجللللانلللب: )كللللان املللعلللللم األكللرب 
لللي، وعشت معه هذا  واألمجلللع واألوسلللع 
الفرتة الطويلة والقصرية يف آن واحد فلم 
أر منه إال ما يراه االبن احملتاج إىل أبيه 

العامل البار العطوف(.
وقد استمد االمام الراحل علمه ومعرفته 
الللواسللعللة والللشللاملللللة، مللن إحبلللاره العميق 
واملتواصل يف علوم أئمة أهل البيت عليهم 
السالم، فكان االمام الراحل يقضي الليل 
به  يلحق  مبا  واالسللبللوع  بالنهار  متواصال 
لكي  بللالللسللنللة،  والللسللنللة  بالشهر  والللشللهللر 
والقيم  املضامني  من  املزيد  على  حيصل 
ذهللنلله وشخصيته  تللبللين  الللليت  الللفللكللريللة 
عليهم  الللنللبللويللة  بلليللت  آل  بفكر  وتللعللّمللدهللا 

السالم.
وقد أبدى االمام الشريازي حرصا كبريا 
نهل من  أن  فبعد  املؤسساتي،  العمل  على 
العلوم واملعارف يف جماالت شتى، تصدى 
أهل  علوم  بنشر  تتمثل  جوهرية  لقضية 
أبعد  اىل  وايصاهلا  السالم  عليهم  البيت 

نقطة ممكنة.
لللللذا يللقللول مسللاحللة امللللرجلللع اللللشلللريازي 
حللول هللذا اجلللانللب: )الللشلليء اآلخللر الذي 
ملسته فيه بكل وجودي أنه كان بركانا من 
تشبيهه  أعترب  نفسي  وإنللين يف  النشاط! 

بالربكان جمازا ال حقيقة(.

 اإلمام الشريازي أبٌ ومعّلم لنا.. يف الذكرى
الرابعة عشر لرحيل اإلمام الشريازي

مع منهجية الاّلعنف يربح الجميع.. 
الشريازي  السيد حممد احلسيين  العظمى،  آية اهلل  الراحل،  االمام  تركيز  البعض من  قد يستغرب 
)رمحه اهلل(، على منهجية الالعنف، وحتمية نشرها يف عامل عنيف بل يغرق بالعنف، وقد يرى هؤالء، 
أن طرح نظرية متكاملة عن الالعنف يف عامل اليوم العنيف، تشكل نوعا من الرتف الفكري الذي ال 
يستند اىل الركائز الواقعية. السيما أن االمام الشريازي عندما صاغ وطّور نظريته عن الالعنف، كان 
املسلمون والعامل امجع، يعانون من موجات العنف اليت تضرب اجلميع بال هوادة، حيث الصراع على 
واالنهيار(،  التفكك  قبل  السوفييت  )أمريكا /االحتللاد  آنذاك  العامل  الوحيدين يف  القطبني  بني  أشّده 

وكانت احلروب بالنيابة تنتشر يف أصقاع كثرية من املعمورة.
ومع ذلك كان الفكر املتوقد لالمام الراحل، يرى أن مثة مساحة واسعة للسالم، ميكن ان تسود العامل، 
يف ظل الوسطية واالعتدال الذي حيّيد العنف والبطش متاما، وينشر بدال منه، قيم احللم واللني وكظم 
الغيظ، فهي وحدها ترّسخ منهجية الالعنف، وجتعل من اجلميع راحبني، على العكس من العنف الذي 

خيسر بوجوده اجلميع.
يف قول االمام الشريازي حول هذا اجلانب بالكتاب املذكور آنفا: )من أشهر القوانني املهّمة اليت كان هلا 
دور طائل يف تقّدم املسلمني وجناحهم يف خمتلف امليادين هو قانون: اللني والاّلعنف الذي أّكدت عليه 

اآليات املباركة فضال عن األحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السالم(.

لقد اطلع االمام الشريازي بصورة دائمة وعميقة، وفقا للمدّونات والوثائق املتَّفق على صحة أسانيدها، 
على السرية النبوية املباركة، وراح مساحته يستقي منهج االعتدال الذي فّضله النيب صلى اهلل عليه 
وآله، على سواه، ونبذ العنف بصورة صارمة، فصاغ االمام الشريازي نظريته يف الالعنف، وقدم باألدلة 

حماسن هذا املنهج على نقيضه.
ويؤكد االمام الشريازي يف هذا اخلصوص قائال: )اّن من يتمّعن يف سرية أمري املؤمنني عليه السالم 
يدعو بشكل  كان  السالم،  أّنه عليه  كالصبح لذي عينني،  له  يتجّلى  ويتأّمل مواقفه اخلالدة،  العطرة، 

حثيث إىل الاّلعنف والعفو والسالم، وكان يعتمد على اللني والصفح اجلميل(.
الالعنف مع املسيء

واستند يف ذلك، اىل جتارب  الالعنف،  الشريازي نظريته عن  االمللام  التصور، صاغ  ويف ضوء هذا 
املللوارد  هللدر  عن  واالبتعاد  املعتدلة،  املنهجية  هللذه  على  واعتمادها  الناجحة،  االسالمية  احلكومات 
الناجحة، وهو أمر جنح فيه  للبناء والتطوير وصناعة احلياة  البشرية والطبيعية للمسلمني، والتفرغ 
هو  واالعتدال  الالعنف  يبقى  لكن  بالعنف،  اآلخر  يواجههم  كان  عندما  حتى  العظام،  املسلمني  قادة 
األصل!، ويف هذا االمر ايضا صناعة للحياة السليمة، عندما يتم ردع من ال يرعوي، والعود اىل جادة 

احلق والصواب.

رف املرجع واالمام الراحل السيد حممد احلسيين الشريازي – قدس  عجُ
بتأثره الشديد بشخصية الرسول األكللرم )ص(، يف كل شيء؛ يف  سره- 
سلوكه وأخالقه وعموم سريته يف احلياة. ويف ذكراه نتحدث عن شخصيته 
املميزة يف كثري من اجلوانب، وأهم ميزة إعداده جليل من العلماء واخلطباء 
واملثقفني خالل حوالي نصف قرن قبل تاريخ وفاته، اضافة اىل بصماته 
واملرأة  والشباب  الصغري  الطفل  من  اجملتمع،  نفوس خمتلف شرائح  يف 
والشيخ الكبري، من الفقراء واالغنياء وعامة اجملتمع، مما حيّفز الكثري 
من الطاحمني ألن يكونوا مثله، أو على االقل يقتدوا به يف بعض جوانب 
شخصيته، سواًء العلمية منها أو االجتماعية أو الفكرية. وكما اسلفنا، فان 
املواساة  وهذه  “األسللوة احلسنة”،  لتحقيق  “مواساة”  اىل  القضية حباجة 
بدورها حباجة اىل تضحية ببعض االمور اليت رمبا تكون عقبة يف الطريق. 
لذا نالحظ االمام الشريازي ضّحى بكل شيء من اجل اهدافه السامية 
ومبادئه وقيمه اليت أخذها بدوره من والده وأسرته، على خط ممتد يصل 
اجلميع اىل أهل البيت.)ع(. فعندما يتحمل الضغوطات النفسية الشديدة، 
ويتخّلى عن كل اسباب الراحة والرفاهية، فانه بذلك يتأّسى بالنيب األكرم 
حتديدًا، وما حتمله وجترعه خالل تأدية الرسالة. ومن هذه النقطة اليت 
انتهى اليها االمام الراحل يفرتض ان تبدأ مسرية جديدة إلحياء نفس تلك 
القيم واملبادئ إلبقاء الرسالة مشّعة معطاءة كما هي طيلة القرون املاضية.

بيد أن مشكلة البعض من املتأثرين بشخصية االمام الراحل تبدأ من أنهم 
يتحدثون باالقتداء به ويدعون له يف احملافل الثقافية واملناسبات العامة، 
إال انهم يتوقفون عند نقطة “التأّسي”، ويبدون عجزًا يف حتقيق “األسوة 
احلسنة”، مبعنى أنهم يدعون العمل بسريته لكنهم يتخلفون عن مشاركته 
صفاته وسريته، ويف مقدمتها التضحية والتفاني يف مجيع نواحي احلياة.

من  الراحل،  االمللام  بشخصية  الصحيح  واالقللتللداء  احلقيقي  التأّسي  إن 
شأنها ان تضعه يف مكانه احلقيقي يف الساحة السياسية واالجتماعية، 
قللدس سللره- ضّحى مللن أجللل وحللدة الصف وإحلليللاء القيم  انلله –  فكما 
االفكار  سيمنحون  بعده  من  املضحني  فان  املظلومني،  ونصرة  والفضائل 
والطروحات املنتشرة بني طيات مؤلفاته، املزيد من احليوية والتفاعل مع 

الواقع الذي يعيشه الناس.
عقد  يف  واحلضارية  الكبرية  الطروحات  من  العديد  مساحته  قدم  لقد 
السبعينات والثمانينات، وها هي تثبت صحتها، فيما كان مساحته يواجه 
التكذيب واالستهجان يف تلك الفرتة، ليس أقلها التغيري السياسي سلميًا، 
واحلقيقة نقوهلا للتاريخ؛ بان ظاهرة العجز يف التأّسي باالمام الشريازي 
تعود  كانت  إمنا  وفاته،  أعقبت  اليت  املرحلة  وليدة  تكن  البعض، مل  لدى 
اىل أيام حياته، بل ويف املرحلة االوىل من مسريته الفكرية والثقافية يف 

كربالء املقدسة.

يف ذكرى رحيل االمام الشريازي.. 

نستذكر ثمن االقتداء
محمد علي جواد تقي
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عشت يف كربالء، كتاب عن سرية مدينة 
كتبه املرجع الراحل االمام السيد حممد 
الشريازي )قدس سره( حني هاجر اىل 
تلك  يتجرع مرارة فراق  الكويت مرغما 
املللديللنللة الللليت صللاغللت وجللدانلله وروحللله، 
وهي اليت حتتضن مرقد االمام احلسني 

واخيه العباس )عليهما السالم(.
الللكللتللاب سلللرية هللللذه املللديللنللة الللليت محل 
اشتياقه الالحب اليها على ظهره، وكان 
اليها مللرة اخلللرى من  يللعللود  ان  امللل  كله 
مللنللفللاه، لكنه تللرجللل ومللضللى وبللقللي حلم 
كتبه  مللن  الكثري  يف  بثها  غصة  الللعللودة 

وحماضراتها.
اليت  مدينته  الللراحللل  االملللام  رأى  كيف 

احتضنته مخسة وثالثني عامًا؟
الكتاب: )مل أر فيها  انه وعلى لسانه يف 
إال اخلري والسعادة والتقدم، ومل أملس من 
والنزاهة.  والطيب  اإلشفاق،  إال  أهاليها 
رأيت يف كربالء املقدسة كل خري ورفاء، 
أما االضطهاد فقد زاد جتاربي، وعلمين 
ذهين  وشحذ  فأكثر،  أكثر  اخلري  طرق 

وقوى عزمييت(.
الكتاب،  هلللذا  تأليفه  اىل  الداعي  وكللان 
الفصل  عنون  هلذا  رأى،  ما  تسجيل  هو 
)هكذا رأيت املدينة( وهي ليست الرؤية 
الللبللصللريللة حتللللديللللدا، بلللل رؤيلللللة الللوعللي 
وما  فيها  رأيللت  )مللا  النافذة،  والبصرية 

عملت، وما أنا بانتظار أن تتقدم املدينة 
إليه مللن الللغللايللات، وبللعللبللارة أخللرى كيف 

تركت كربالء املقدسة، وهي إىل أين؟(.
رغللللم امللللللللرارات اللللليت عللاشللهللا يف تلك 
باالضطهاد،  عنه  عللرب  واللللذي  املللديللنللة، 
)الللزوايللا  تعبريه  على حد  انلله جتنب  اال 
احلللادة(، حتى ال يسيء إىل أحد حسب 

املقدور.
اليت حكمت  والبصرية هي  الوعي  والن 
حاكمة  كانت  فأنها  املدينة،  هلللذه  رؤيته 
اليت  ووظيفته  مهمته  على حتديد  ايضا 
اختار العمل عليها وجعلها حمور حياته، 
ماكان منها يف كربالء، او ما جييء بعدها 
بلللللدان اخللتللارهللا ملنفاه وهللجللرتلله عن  يف 

احلضن الذي نشأ فيه.
فللمللهللمللتلله تلللهلللدف بلللاللللدرجلللة االسلللللاس 
)تللرويللج اإلسللللالم، وتللعللريللف األئمة  اىل 
أمجعني  عليهم  اهلل  صلوات  الطاهرين 
البالد  وخدمة  يعرفونهم،  ال  الذين  إىل 
اإلسللالملليللة، وبلللاألخلللص خللدمللة كللربللالء 
امللللقلللدسلللة، بللاعللتللبللارهللا مللشللهللد اإلمللللام 

احلسني )ع( وأهل بيته األطهار(.
يف كتابه يعود اىل تلك السن املبكرة، سن 
الطفولة حني اصبح تلميذا يف مدارسها 
النجف  مللن  اليها  هجرته  بعد  الدينية 
واللللده )رمحللله اهلل(  االشللللرف، بصحبة 
بطلب مللن آيللة اهلل اجملللاهللد احللللاج أقا 

حسني الطباطبائي القمي )رمحه اهلل(، 
املرحوم  عند  تلميذًا  ابيه  اودعللله  حيث 

الشيخ علي أكرب النائيين )رمحه اهلل(.
كتابه عن شهور وسنوات  يتحدث يف  ثم 
اللللدراسلللة الللطللويلللللة يف مللللدارس كللربللالء 
الللديللنلليللة، فلليللوثللق امسلللاءهلللا واعللالمللهللا 
واملواد اليت درسها، واللغات اليت تعلمها 
ألغراض الدراسة والتحصيل، لكنه يشري 
بسبب  لللغللات  مللن  ماتعلمه  نسيانه  اىل 
)علللدم املللمللارسللة واملللشللاكللل اللليت أناخت 
علي بكالكلها أنستين أكثر الكلمات من 
واالرديللة  االنكليزية  وهي  الثالث  اللغات 
والرتكية، فال أحفظ اآلن منها إال شيئًا 

قلياًل(.
يللسللتللذكللر االملللللام اللللشلللريازي يف سللرية 
مللديللنللتلله الللللليت كللتللبللهللا، غللللري دراسلللتللله 
نشاطاتها  اوجللله  مللن  الكثري  واسللاتللذتلله 
احلسينية  اجملللالللس  حيث  وفعالياتها، 
املتواصلة  والزيارات  والعامرة،  املتعددة 
اليها على مدار العام، ويتحدث عن اممية 
اجلنسيات  كثرة  بسبب  وعامليتها  املدينة 
او  للزيارة  فيها  تتواجد  اللليت  واالعلللراق 
التجارة او االقامة او الدراسة، ويصفها 
باملدينة امللجأ هلذه اجلنسيات واالعراق.

العلمية وعن  ايضا عن احلوزة  ويتحدث 
ايضا  وهللي  والللوضللاء،  الطويل  تارخيها 

مدينة اخلطباء واهليئات.

عشت يف كربالء.. حمل اشتياقه 
الالحب على ظهره ومضى

االمام الشريازي يف ذكراه: النموذج الرائع لألفعال التي تسبق األقوال
احلسيين  حممد  السيد  االمللام  الللراحللل  املرجع  حياة  من  واحللد  جانب  على  الضوء  نسلط  عندما 
قدس سره- يف ذكرى وفاته، نرى من اجلدير االشللارة اىل هذه املعضلة واالشكالية   – الشريازي 
رف بريادته يف مشاريع التغيري واالصالح يف اجملاالت كافة، وقدم أفكارًا ورؤى  احلضارية، فقد عجُ
ثاقبة ومشولية عاجلت مشاكل تعاني منها االمة، كما قدم حلواًل وأجوبة من شأنها ان خترج الناس من 
الطريق املسدود، بيد أن كل هذا، مل يبق حبيس الكتب واملؤلفات اليت فاقت الأللف عنوان، ومل تكن 
عرب احملاضرات والطرح النظري وحسب، إمنا عضدها مساحته، بالتطبيق العملي، بل والتجربة 

الذاتية يف حياته الشخصية.
فعندما كان مساحته يتحدث عن االخالق كأهم صفات القائد او من يريد التغيري واالصالح، فانه 
حيرص على تطبيق هذه الوصية على نفسه، مثل الزهد والتواضع واحرتام اآلخرين. كما ان افكارًا 
حضارية من قبيل التنظيم وحرية العقيدة والتعبري واالكتفاء الذاتي والسعي الجتثاث جذور التبعية 
مثااًل مثريًا  ذلللك، فكان  بكل  يعمل  أول من  يكون  ان  كان حيرص على  فانه  كل شلليء.  لالجنيب يف 
لالعجاب ملرجع الدين املتواضع والزاهد وصاحب القلب الكبري الذي يسع الكبري والصغري، املرأة 

والرجل، ومجيع شرائح اجملتمع، فضاًل عن املعارضني الفكاره وحتى اعدائه.
وعندما كان يدعو اىل االكتفاء الذاتي وعدم االعتماد على السلع واملنتجات القادمة من الشرق او 

الصفات  لسائر  بالنسبة  احلال  وكذلك  السلع،  هذه  استخدام  عدم  على  كان حيرص  فانه  الغرب، 
واخلصال اليت كان يدعو اليها ملن يريد حتقيق التغيري احلقيقي يف اوساط شعبه وأمته.

اول املطبقني الفكاره  ليكون  الراحل ألن يشدد على نفسه  الذي كان يدفع االمللام  والسؤال هنا؛ ما 
واطروحاته ونصائحه؟.

انه – بالتأكيد- حماولة منه – قدس سره- لتعزيز احتماالت النجاح لتلكم االفكار واملشاريع، فاالفكار 
واملؤلفات اليت حتملها مل تكن تعين شيئًا لديه، ما مل جتد طريقها اىل الواقع العملي بني مجاهري 

األمة.
االمام الشريازي الراحل كان من شأنه ان يقود شعوب بأكملها، بل األمة مجعاء اىل حيث حتقيق 
طموحاتها وانقاذها من واقعها السيئ، حلرصه على ضرورة التطبيق العملي ابتداًء من نفسه، بيد أن 

رياح القدر مل تكن مؤاتية لألمة لتحضى بهكذا فرصة تارخيية.
 بيد أن االيام أثبتت صحة العديد من الطروحات واالفكار اليت قدمها مساحته طيلة حياته، لسبب 
– من مجلة اسباب- وهو أن االمام الراحل كان يبدأ من نفسه قبل اآلخرين يف إثبات صّحة وعملية 
تلك االفكار. أما يف العراق، فامامنا فرصة كبرية للنجاح والتقدم، لوجود االمكانات املادية والقدرات 

البشرية.

احلرية تفضي اىل التوازن، والتعدد يف االفكار والرؤى واخليارات، وهذا 
االنسان، على  إدارة شؤون  الوسطية كمنهج يف  انتشار  بدوره اىل  يؤدي 
العكس من ذلك فإن التطرف يف الفكر او االقللوال، واالعللراف والسنن 
والتشريعات الوضعية، سوف يقود اىل انتشار التطرف، وفرض منطق 
الغامشة على االخرين، فتكون هناك أحادية مقيتة، ال تنحو اىل  القوة 
فرض  يف  والقوة  العنف  استخدام  اىل  تلجأ  ما  بقدر  والتآلف،  االقناع 
آرائها اليت غالبا ما تكون خاطئة، ألن الفكر والفعل الصحيح ال يتناقض 

مع سجية االنسان وتطلعاته.
لذلك نالحظ حضور الفعل االنساني يف الفكر السليم، إذ ال يوجد فكر 
متوازن قائم على مصلحة االنسانية من دون أن يستمد مضمونه من وحدة 
االنسان، والتوافق على مصاحله، والعمل يف هذا االجتاه مبنطق التوازن 
اتفاق  توافق وال  الغامشة، فال  بالقوة  املفروض  والتقارب غري  والتوافق 

صحيح وال توازن وال اعتدال وال وسطية، تتسق مع استخدام القوة.
اآلخرين، يف  على  بالقوة  الطغاة  يفرضه  متعسف  منطق  هي  القوة  ألن 
حني أن االنسان حيتاج اىل احلرية والتوازن والوسطية يف ادارة شؤونه 
الراحل،  االمام  افكار  نبحث يف  واحلياتية عموما، هلذا عندما  الفكرية 
آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، اليت 
يعاجل فيها التطرف، واهمية نشر منهج االعتدال والوسطية، نالحظ أنه 
انسانية االنسان، املستمدة  تتوافق مع  الفكرية اليت  القاعدة  ينطلق من 

من االسالم نفسه.
االمللام  الالعنف عند  دراسللة عن نظرية  الشأن يف  هللذا  نقرأ يف  لذلك 
للدين  التطبيقي  والعملي  الفكري  األسللاس  )إن  نصه:  قللوال  الللشللريازي 
أو  لونه  أو  جنسه  أو  دينه  كان  أيا  اإلنسان  إنسانية  على  قام  اإلسالمي 
االمللام  رؤيللة  أن  التشكيك،  يقبل  ال  يللدل مبا  وهللذا  انتماؤه(.  أو  معتقده 
والوسطية يف  االعللتللدال  منهجية  على  تقوم  الصدد  هللذا  الللشللريازي يف 

االفكار واالفعال معا. 
لذلك ليست هناك مشكلة يف اختالف اآلراء، بل على العكس من ذلك، 
اذا تعددت األفكار، تكون هناك خمارج وحلول ورؤى وخيارات أكثر، يتم 
املشكلة  ولكن  احلياتية،  والتطبيقات  املعاجلات  يف  منها  باجليد  األخللذ 
تكمن يف إحلاق الضرر باآلخرين نتيجة هلذا االختالف، لذلك مطلوب 
وجود حالة التوازن واالعتدال دائما يف الفكر او العقيدة او املذهب، حتى 
ال يكون مصدرا إلحلاق االذى باآلخرين، من خالل تكفريهم او جترميهم 

فكريا، مما يتيح استخدام القوة والعنف املشرعن ضدهم.
لذا نقرأ يف هذا اجملال يف نظرية العنف لالمام الشريازي رأيا واضحا 
ومنهجا بالغ الوضوح، ينص على: )ان االختالف يف الرأي أو العقيدة أو 
املذهب أو الدين أو األفكار أو االجتاهات ال يوجب إحلاق الضرر أو النبذ 

أو استخدام العنف ضد اآلخرين(.

حرية االختيار يف منهجية 
االمام الشريازي.. 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

للحرية،  تفتقر  رغلليللدة  حياة  خللري يف  ال 
وكل اخلري يف حياة التقشف مع الكرامة 
أن يعيش  فلللائلللدة  فللمللا  الللللللرأي،  وحلللريلللة 
والنعومة،  والللرتف  الدعة  حياة  االنسان 
وهو ال يستطيع أن يقول رأيه كما يعتقد. 
يللقللول االملللام الللراحللل آيللة اهلل العظمى، 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم بل )ممارسة 
الللتللغلليللري(: )كلللان األئللمللة األطللهللار عليهم 
والورع  بالزهد  يتسمون  والسالم  الصالة 
على  *ويلللؤثلللرون  حقهم:  يف  نللزلللت  حتى 

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة*(.
يكتفون  ما  غاليا  النوع،  هذا  من  والناس 
بللأنللفللسللهللم، فلللال يللكلللللفللون غللريهللم عللبء 
حياتهم او ما حيتاجونه من ملبس ومأكل 
وشراب، إنهم خيدمون أنفسهم بأنفسهم، 
وال يتكاسلون عن القيام بهذه املهمة قط، 
وعللنللدمللا يللكللون اجملللتللمللع بللرمللتلله مللن هللذا 
النوع، فال ميكن جلهة طامعة ان تستغل 
هذا اجملتمع او تطمع به، ألنه يستغين عن 
واالكتفاء  التقشف  ويعيش  الللرتف  حياة 

مبا يتوافر له من صنع نفسه ويديه.
لذلك يقول االمام الشريازي:

غللزاًل  بلليللده  مالبسه  صنع  إذا  )اإلنللسللان 
وخياطة، وبنى بيته بنفسه هندسة وعماًل، 
وهّيأ طعامه بنفسه إعدادًا وطبخًا وغري 

ذلك، وفر لنفسه قسطًا كبريًا من االكتفاء 
اللللذاتلللي، واسللتللغللنللى يف كللثللري مللن شللؤونلله 

الفردية عن اآلخرين(. 
وال شك ان كل خطوة يتم اختاذها يف هذا 
والشعب،  الدولة  تعد يف صاحل  االجتللاه، 
وتصب يف جانب االدخار، وبناء االقتصاد 
السليم الذي يساعد على االكتفاء الذاتي 
االستعمار  يقدمه  عما  واالستغناء  للبلد، 
استهالكية،  مللواد  من  الطامعة  الللدول  او 
ختلط السم بالعسل كما يقال، هلذا فإن 
التقشف بشكل عام يسهم بصورة جيدة يف 
بناء االقتصاد، وتقشف املسؤولني بصورة 
خاصة والناس بصورة عامة يساعد على 

ذلك بقوة.
هلذا يعد التقشف من الوسائل املهمة اليت 
التغيري، فهي متثل عوامل  يعتمدها قادة 
مللسللاعللدة هللللم يف حتللقلليللق هللللذا اهللللدف 

اجلوهري.
 فضال عللن كللونلله مللن اسللاللليللب اللليت يتم 
االستعمار  خطط  مقارعة  يف  اعتمادها 
بأشكاله اجلديدة، كما نقرأ ذلك يف قول 

االمام الشريازي: 
أنللواع االستعمار هو  الواضح أن من  )من 
االسللتللعللمللار االقللتللصللادي لللبللالد اإلسلللالم 
والذي هو شائع اآلن فيشرتون منا املواد 
اخلام بأمثان رخيصة جدًا ثم يبيعونها لنا 

بأمثان باهظة جدًا(.
لللذلللك مللن املللهللم بللل واحلللتللمللي، أن يكون 
الللتللقللشللف واالكلللتلللفلللاء الللللذاتللللي، سلليللاسللة 
الربنامج  يف  وراسللخللة  ثابتة  اقللتللصللاديللة 
االقتصادي لقادة التغيري، من اجل احلد 
من حاجتنا للدول اليت تريد أن تستعمرنا 

اقتصاديا.
نفسه:  بكتابه  الشريازي  االمام  يقول  لذا 
التقشف  للحركة  املللمللارسللون  اختللذ  )إذا 
واالقتناع مبنتجات البالد اليدوية وحنوها 
بذلك - على نصف  يكونون قد قضوا - 
االسللتللعللمللار علللللى أقلللل تللقللديللر(. ويضيف 

مساحته قائال يف هذا اجملال:
الللللروح يف األملللة ال بد  )إذا سلللرت هلللذه 
ومن  البالد،  عن  االستعمار  ينحسر  وأن 
الللواضللح أن هللذا األملللر مشكل وأحلليللانللًا 
إذا وجللد يف األمللة  أنلله  مشكل جلللدًا، إال 
حافز التغيري ال بد وأن يسهل األمر كما 
تريد  اليت  األمللم  إىل  بالنسبة  ذلك  نرى 

التقدم(.
فللاملللهللم هللو تللوافللر حللوافللز الللتللغلليللري، كما 
يقول االمام الشريازي: )اذا حصلت إرادة 
إىل  بللاإلضللافللة  فللإنللهللا  األملللة  التغيري يف 
تساعد  فإنها  التقشف،  مللن  االسللتللفللادة 
على اظهار ما ذكرناه من القدرات اهلائلة 

يف االمة(.

التقشف واالكتفاء 
الذاتي من 

مقومات بناء 
االستقالل والحرية

الطبقية العميقة وآثارها املدمرة
لقد حاول العلماء واملفكرون والفالسفة احلد من غلواء الطبقية بني افراد ومكونات اجملتمع الواحد، 
وكتبوا كثريا حول امكانية صنع االمة املتساوية احلقوق والواجبات، ولكن بقي هذا احللم مركونا على 
الرف أجياال متعاقبة، وعندما جاء االسالم، قدم نظريته حول هذا اجلانب، وحاول احلد من الفقر، 
النجاح  على  التارخيية  املدونات  وتشهد  آخللرون،  وأخفق  قادة  فنجح  الطبقية،  على  التام  والقضاء 
املنقطع النظري بالقضاء على الطبقية، يف حكوميّت الرسول الكريم صلى اهلل عليه وآله، واالمام علي 

عليه السالم.
يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القيم 
املوسوم بل )الفضيلة االسالمية(: إن )الفقري إذا مل حيصل على عمل أو اذا تعرض ملرض أو عطب، 
ال بللد وأن يبقى بال غذاء وكساء ومسكن ومصح، ومن جراء ذلك يتوزع اجملتمع إىل طبقتني دانية 

وقاصية، وال بد وأن ينجم عن ذلك عداء وبغضاء(.
هلذا جاء يف التعاليم االسالمية امكانية اجلمع بني حرية العمل والتجارة ومجع الثروة، فال ضري يف 
ذلك وال مشكلة، ولكن حقيقة املشكلة تكمن يف نقطتني االوىل تتمثل باإلهمال التام للفقراء، وعدم 
توفري سبل احلياة احلرة الكرمية هلم، والثاني اطالق العنان لألغنياء، والسماح هلم بالعيش يف حالة 
من الرتف واالسراف على حساب الفقراء. لذلك يقول االمام الشريازي: إن )اإلسالم مجع بني حرية 

العمل والتجارة ومجع الثروة. وحفظ األغنياء من اإلفراط يف الرتف والرتهل(.
إن مثل هذه الفوارق الطبقية الكبرية غري صحيحة متاما، كما أن الدولة واحلكومة والسياسية املالية 
مسؤولة بصورة تامة عن هذا الفائض املالي لألغنياء، واهمية استثماره لصاحل الدولة والشعب ومنهم 
بالطريقة  االمللوال  هذه  استثمار  مسؤولية  عليهم  يقع  ولكن  بأمواهلم،  احلق  اصحاب  وهم  االغنياء 
السليمة وعدم االسراف يقول االمام الشريازي: )إن الغين إذا رأى ثروته الطائلة ال بد وأن يطغى 

ويصرف فائض ماله يف اللهو واللعب، واخلمور والفجور وأحضان الرتف وأعطاف السرف(.
يف اجملتمعات والدول املتأخرة بسبب سوء التخطيط، ال يتم حتقيق مثل هذا الضمان، فيكثر الفقراء 
ويسود الفقر، ويكثر اجلهل واملرضى، يقول االمام الشريازي: )أوجب اهلل تعاىل للفقراء واملساكني 
واملصاحل العامة حقوقًا، يف أموال األغنياء تتكافأ وحوائجهم، فال يبقى، يف اجملتمع فقري وال مصلحة 

معطلة(. 
هلذا السبب رّكزت التعاليم االسالمية على تقليص الطبقية والقضاء على الفجوة الفاصلة بني االغنياء 
والفقراء، او على االقل احلد من توسعها. وهلذا السبب بالضبط أوجب اهلل تعاىل: )ضمان الطبقة 

الضعيفة، فقريًا كان، أم مريضًا، أم عاجزًا( كما اكد ذلك االمام الشريازي يف كتابه نفسه.

السيد حممد  العظمى،  اهلل  آيللة  اإلملللام،  رحلليللل  على  عللامللا   14 مضى 
احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، وال تزال أفكاره تتفاعل مع ما يستجد 
يف الواقع العاملي واإلسالمي والعربي، يف اجملاالت السياسية والفكرية 
عموما، فقد ترك مساحته مئات املؤلَّفات والكتب وراءه، ومل يرتك جماال 

يتعلق بالوجود واحلياة واإلنسان إال وتطرق إليه، وحبث وفّصل فيه. 
وممللا مييز أفللكللار اإلملللام الللراحللل، أنلله يللطللرح اإلشللكللاللليللة الفكرية او 
السياسية او الرتبوية بوضوح، وال يتوقف عند هذا احلد، بل كانت أفكاره 
او ذاك، يقرتن باحللول  الذي يقدمه يف هذا اجملال  او الرصد  والنقد 
والبدائل املقرَتحة، وهذا دليل على حيوية فكر اإلمام الشريازي وأهميته.
وقد أوضح اإلمام الشريازي هذه الرؤية الثاقبة بقوله بوضوح شديد، يف 
كتابه القّيم، املوسوم بل )كل فرد حركة وفلسفة التأخر(، إذ أكد مساحته 

على أن:)الثقافة هي اليت تقود حياة اإلنسان(.
لذلك أكد اإلمام الشريازي على أهمية أن يستثمر اإلنسان، كل ما يجُتاح 
له من سبل ووسائل وطرائق، يتمكن من خالهلا نشر الثقافة بني الناس، 
والتلفزيون،  اإلذاعللة  مثل  من  االستفادة  )ينبغي  مساحته:  يقول  عندما 
واجلريدة واجملّلة، واألشرطة والنشرة، والفيديو وما أشبه من الوسائل 

احلديثة يف تطوير ثقافة اجملتمع(. 
وترسيخ الثقافة وإجياد حواضن مالئمة هلا، يستدعي استخدام مجيع 
الشريازي حول  اإلمام  يقول  لذا  اهلدف،  لتحقيق هذا  املتاحة  الوسائل 
األمم  ثقافة  أّن  الواضح  )من  التأّخر(:  )فلسفة  كتابه  يف  املوضوع  هذا 
تقاس بوسائل الثقافة السمعية والبصرية وبساعات الدراسة واملطالعة 
الثقافية  تللركللوا جللذورهللم  أنهم  مللعللروف،  هللو  كما  والسبب  والللبللحللوث(. 
املستمدة من روح اإلسالم، وفقدوا هويتهم، من هنا يؤكد االمام الشريازي 
الثقافة عند املسلمني تأخرت تأخرًا كبريًا، فبينما كانوا هم  )أن  على: 
املثقفني يف األزمنة اإلسالمية، وكان غريهم عائاًل عليهم، انعكس األمر 
أّما املسلمون فصاروا  املثقفون،  منذ تركوا اإلسالم، فصار غريهم هم 

أبعد من ذيل القافلة مبراحل(.
فاملؤشرات الواقعية كلها تؤكد على أن الثقافة، هلا تأثري كبري على طبيعة 
املعادلة  نطرح  عندما  خنطئ  ال  ولعلنا  واجملتمع،  الفرد  اإلنسان  حياة 
التالية، كلما ارتفع املستوى الثقايف للفرد واجملتمع، كل تقدمت حياتهم 
قائال:  اجلانب  هللذا  حللول  نقرأ يف مالحظة مساحته  إذ  األفضل.  حنو 
)ينبغي أن تشّكل جلان لتحريض املثقفني على التأليف، لريتفع مستوى 
الثقافة يف بالد اإلسالم(. ويضيف اإلمام الشريازي قائال يف هذا اجملال 
يوم  كل  يطالع  الياباني  أن  تقرير،  رأيت يف  )لقد  نفسه:  املذكور  بكتابه 
بللالد اإلسللالم كل  املسلم يف بعض  الفرد  بينما يطالع  أربللع ساعات-   -
يوم - ثالث ثوان- فقط، أي أن كل عشرين منهم يطالع يف كل يوم دقيقة 

واحدة(!.

األبعاد الثقافية يف 
فكر اإلمام الشريازي
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الللللدولللللة املللسللتللقللرة اللللقلللويلللة، يجُللسللهللم يف 
نتَخب من  صناعتها نظام عادل دستوري مجُ
الدولة  منهج  يقوم  عندما  لذلك  الشعب، 
علللللى رفلللع الللشللعللارات اللللرّباقلللة، مللن دون 
النتائج  فللإن  فعلي،  واقللع  اىل  تتحول  ان 
أخفقت  اذا  السيما  وخيمة،  تكون  سللوف 
ومللنللظللمللات اجملتمع  الللضللغللط  مجلللاعلللات 
املللدنللي واجللللهلللات الللرقللابلليللة املللدنلليللة، يف 
دورها الرقابي والضاغط واملصحح للعمل 
الديين  املرجع  مساحة  يقول  احلكومي. 
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيللة  الكبري، 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف كتاب 
نسري خلف  ال  )إننا  املرجعية(:  عبق  )من 

األمساء والشعارات بل خلف الواقع(.
أسلللللوب  اىل  األنللظللمللة  هلللذه  مللثللل  فتلجأ 
والساحات  الشوارع  تضج  حيث  اخلللداع، 
الللعللامللة بللشللعللارات عللن احلللقللوق واحلللريللة 
عندما  ولللكللن  والللرفللاهلليللة،  التعليم  وحللق 
فعليا  شلليللئللا  ال جنلللد  اللللواقلللع  اىل  نللأتللي 
يؤكد  هنا  من  الشعارات  تلك  حتمله  مما 
مسلللاحلللة امللللرجلللع الللللشللللريازي علللللى أن: 
اإلسالمية  البالد  يف  نللراه  فيما  )السبب 
اليوم من نواقص، ومشاكل، يعود إىل أنها 
والشعار فحسب،  باالسم فقط،  إسالمية 
وليس أكثر من ذلك(. وهناك ارتباط وثيق 
السياسية،  األنللظللمللة  عمل  تصحيح  بللني 

وبللني حللريللة اللللرأي وأهللملليللة املللشللاركللة يف 
نللشللر الللوعللي اجلللمللعللي الللعللملليللق، مللن هنا 
)يشّجع  الشريازي:  املرجع  مساحة  يقول 
اإلسلللالم كللل مللا يلللؤّدي لنشر الللوعللي بني 
الناس ويعّمم الثقافة اإلنسانية يف األمة(. 
وعي  كللان  كلما  مللعللروفللة،  معادلة  فهناك 
ملمثليه  اختياره  كللان  كلما  عاليا،  اجملتمع 
وقلللادتللله صللائللبللا، يللقللول مسللاحللة املللرجللع 
بالكتاب نفسه:  الشريازي يف هذا اجملال 
باملعنى  شللعللبلليللة  اإلسلللللالم  )احلللكللومللة يف 
الناس غري  يريد  فماذا  للكلمة،  الصحيح 
والعلم،  الغنى،  الللرأي، وغري  املشاركة يف 
والفضيلة،  والصّحة،  واألمللن،  واحلللرّيللة، 
مما يوّفرها اإلسالم خري توفري؟(. مبعنى 
العمل  هناك تشجيع من احلكومة ملزاولة 
واإلنتاج حبرية، وفق ضوابط العدالة اليت 
مساحة  يللقللول  اذ  اإلسللللالم،  عليها  ينص 
املللرجللع اللللشلللريازي حلللول هلللذا اجلللانللب: 
)تزدهر احلياة، جبميع أبعادها وجوانبها، 
فتجُعمر  العادل،  اإلسالمي  النظام  ظل  يف 
اللللديلللار، وتجُللبللنللى اللللللدور، وتللللزرع األرض، 
وتللتللقللّدم الللصللنللاعللة، وتللتللوسللع الللتللجللارة، 
وتللرتاكللم الللثللروة(. وال شك أن دولللة بهذه 
للدولة  ناجحا  منوذجا  متثل  املواصفات، 
اليت يقودها نظام ناجح، قادر على حتقيق 
الشعار  بني  التطابق  من  املطلوبة  الدرجة 

الللواقللع،  يف  املتحقق  واالجنللللاز  امللللرفلللوع، 
اإلرهللاب،  وينتفي  الثروة،  ترتاكم  فعندما 
ويسود االستقرار، وتنتشر العدالة. لذلك 
كان العمران مستمرا على قدم وساق، مما 
أسهم يف صنع االرتقاء املطلوب للمجتمع 
تضاهي  أن  اسللتللطللاعللت  الللليت  وللللللدولللة، 
أقللوى إمللرباطللوريللات الللعللامل آنلللذاك، وقد 
بللني األفللراد  سللادت أجلللواء احملبة والثقة 
واجلماعات يف عموم اجملتمع، مما شكل 
ومللتللوائللمللا،  منسجما  جمتمعيا  نللسلليللجللا 
ما  اىل  بأكمله حتللّول  الشعب  أن  لللدرجللة 
العمل  ادوار  توزيع  النحل، يف  يشبه خليه 
والواجبات  واإلنللتللاج، وممللارسللة احلللقللوق 
حكوميا  واملصانة  املمكنة  الطرق  بأفضل 
ودسللتللوريللا. ولللعللل الللتللقللارب الللشللديللد بني 
الللشللعللار امللللطلللروح واالجنللللللاز املللتللحللقللق، 
هلللو أفللضللل دللليللل علللللى جنللللاح احلللكللومللة 
النبوية،  الللرسللالللة  صلللدر  يف  اإلسللالملليللة 
منللوذجللا حكوميا  منها  الللذي جعل  األمللر 
املسلمني  قللادة  يدرسه  أن  ينبغي  ناجحا، 
اليوم علىأفضل وجه. من هنا أكد مساحة 
املللرجللع الللشللريازي هللذا الللنللجللاح، عندما 
قال مساحته حول هذا اجلانب: )لذا كان 
إّبللان  العمران والللرقللي، واحملللّبللة والللّثللقللة، 
تطبيق اإلسالم أمرًا عاديًا مل جيده العامل 

يف هذا اليوم وإن كثرت فيه الوسائل(.

نعم لدولة اإلنجاز.. 
ال لدولة الشعارات 

املزيـّفة

العالم بحاجة لثقافة األخالق والتضحية
هناك رؤى وأفكار، تنطوي على قيم كبرية حيتاجها االنسان لكي يطور واقعه وحياته، وهذه االفكار 
تستمد حضورها ومضامينها من التاريخ والواقع معا تبعا لثقافة اخلطيب واملتحدث، وقد تابعنا يف 
هذا اخلصوص كلمات تتحدث عن فضائل ثقافة أهل البيت عليهم السالم، اليت سينعم بها العراق 
والعراقيون بفضلها باألمن والسالم، وليس العراق وحده، بل العامل كله حباجة اىل ثقافة أهل البيت 

عليهم السالم، كونها ثقافة االخالق والتسامح والتضحية من اجل اآلخرين. 
لذلك ال خشية على العراق، هذا البلد العريق من موجات احلقد والبغضاء اليت تستهدف أهله وأرضه 
وتارخيه وواقعه، هذه الرؤية يقدمها لنا مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى السيد صادق 
والعامل،  العراق  يف  للمسلمني  القيمة  التوجيهية  كلماته  احدى  ظله(، يف  )دام  الشريازي  احلسيين 
ويتساءل مساحته عن االسباب اليت تقف وراء عدم انتشار هذه الثقافة )النظيفة( يف العامل أمجع؟. 
إذ يؤكد مساحته من ضمن ما ورد يف كلمته املذكورة على أن: )ثقافة أهل البيت صلوات اهلل عليهم هي 
ثقافة األخالق والتضحية والنظافة يف العقيدة، والنظافة يف األحكام، والنظافة يف التاريخ، فلماذا 

حمرومة البشرية منها؟(.
علما ان ثقافة أئمة أهل البيت )ع( ال ختص فئة دون سواها، كونها ثقافة ذات عمق انساني شامل، من 
هنا يؤكد مساحة املرجع الشريازي على أن: )هذه الثقافة، أي ثقافة أهل البيت صلوات اهلل عليهم، 

إذا وصلت إىل كل إنسان، صغريًا كان أو كبريًا، وعاملًا أو جاهاًل، حتى إن كان حربًا يهوديًا، فسريونها 
ثقافة معقولة، ويدخلون يف اإلسالم(. وقد اطلق مساحة املرجع الشريازي صفة )النظافة( على ثقافة 
اهل البيت، ووصفها بأنها الثقافة النظيفة، كونها ال تنطوي على أي فكر مضاد لفائدة االنسان او 

يتضارب مع فطرته.
اذ يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب حتديدا: )حنن حباجة إىل عرض هذه الثقافة 
يبلغ  الفضائية، عرضًا  القنوات  باألخص  احلديث،  اإلعللالم  النظيفة، عرب  وأقللول  وأؤّكللد  النظيفة، 

اجلميع ويصل إىل اجلميع، كل مبستواه(.
إن مساحة املرجع الشريازي يعطي للعراق هذه املكانة القيمة، كمنطلق لنشر ثقافة اهل البيت عليهم 
السالم يف العامل، نظرا ملا عاناه العراق والعراقيون من املظامل الكثرية والكبرية، عرب التاريخ واىل 

يومنا هذا.
اليت  )املظامل  الشريازي:  املرجع  قول مساحة  ذلك يف  نقرأ  كما  وصابرا،  يللزال شعبه صامدا  وال 
يشهدها الشعب العراقي املظلوم املضطهد الصابر الصامد، ستكون إن شاء اهلل آخر املظامل، ويقبل 
العراق إن شاء اهلل وسائر بالد اإلسالم على احلرية اليت أينما أتيحت مبعناها الصحيح، عّم اخلري 

اجلميع وكانت األخالق احلسنة حتكم اجلميع(.

حياته،  االنسان يف  تواجه  نتيجة صحية  املشاكل،  أن  القول  فهل ميكن 
االوقللات  بعض  أنها قد ختتفي عنه يف  أم  له،  دائمة  أنها مرافقة  وهل 

واحلاالت؟؟.
صادق  السيد  العظمى  اهلل  آيللة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
القّيمة  التوجيهية  كلماته  احللدى  يف  ظله(،  )دام  الللشللريازي  احلسيين 
الشريازي-  االمللام   – )للمرحوم  يوجد  املوضوع:  هذا  حول  للمسلمني، 
أحاديث  من  مقتبسة  عبارة  فيه  ذكر  قصارًا،  يضّم قصصًا  كتاب  أخي 
املعصومني صلوات اهلل عليهم، وهي - الدنيا كّلها نقاط سوداء، وفيها 
بعض النقاط البيض- وهذا يعين أن الدنيا كّلها مشاكل ومشكالت، ولكن 

بعض األوقات ختلو من مشاكل(.
مواجهة  على  االنسان  لدى  دائللم  استعداد  هناك  يكون  أن  ينبغي  لذلك 
املشاكل مهما كان حجمها او نوعها، أو حتى مصدرها من حيث الغموض 
والوضوح، ألن بعض املشاكل، بل حتى الكثري منها، رمبا يكون غري قابل 
للزوال، بسبب حركية االنسان وإنتاجيته اليت تفرز مشاكل كثرية على 
مدار الساعة، هذا يعين أن هناك مشاكل قد ترافق حياة االنسان مدى 

حياته، ورمبا ترافقه حتى مماته!.
أنه على  )ال شّك،  املوضوع:  الشريازي حول هذا  املرجع  يقول مساحة 
اإلنسان أن يسعى لرفع املشاكل وإزالتها، سواء كانت مشاكل اجتماعية، 
بأن  يعلم  أن  عليه  نفسه  الوقت  ويف  وغريها،  عائلية،  أو  سياسية،  أو 
املشاكل إما ال ترفع أصاًل، أو إذا رفعت فستحّل حمّلها مشاكل أخرى. 

وهذا كّله امتحان لإلنسان(.
وبهذا نستطيع أن نفهم بأن املشاكل اليت يواجهها االنسان يف حياته، هي 
من غري  لذلك  فيها وجتاوزها،  التفوق  عليه  ينبغي  اليت  االختبار  مادة 
املمكن أن تنتفي أو تنتهي املشاكل من حياة االنسان بصورة تامة أو أبدية، 
ألنها خملوقة معه، من أجل معرفة قدرته على العطاء والتعامل السليم 

مع مفاصل حياته ودقائقها كافة.
بالسوء، إن اهلل تعاىل خلق الشيطان، وزّج به يف حياة  النفس األمللارة 
األحابيل  هي  وما  الشيطان،  سيفعل  مللاذا  يعرف  تعاىل  وهو  االنسان، 
الشيطان  اليت سوف يستخدمها  واالغللراء واحملرمات،  وصللور اخلللداع 
ألد عدو  به، ومع ذلك مت خلق الشيطان، وصار  مع االنسان كي يطيح 
للشيطان،  املقصود  اخللق  هذا  وراء  يقف  هناك هدف  ولكن  لالنسان، 

فما هو هذا القصد اإلهلي؟.
هناك من يعرب هذه االغراءات، ويتجاوز أحابيلها وخديعتها، وال يتمكن 
الشيطان من اإليقاع به، يف حني هناك من يفشل يف ذلك، عندما يقع 
ضحية لنفسه األمارة بالسوء، ففي هذه احلالة، سوف يقع االنسان حتت 
تأثري الشيطان، بسبب نفسه الضعيفة، يف حني هنالك ناس ال يتمكن 
الفائزون،  هم  هللؤالء  بهم،  االيقاع  تفنن يف طرق  مهما  الشيطان  منهم 
الذين يتجاوزون االختبار بنجاح تام، وحيصلون على اجلزاء االهلي الذي 

يليق بهم، وجيعل مكانتهم مبا يستحقونه من جزاء، حصلوا عليه.

اإلنسان بني التصدي 
للمشاكل وتجاوز االختبار
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بني النـُصح والغـِشّ
على  واالقللبللال  بلله،  ثقتهم  ومضاعفة  النصح،  ملصدر  االخرين  هي حمبة  النصح  نتيجة  أن  ال شك 
التعامل معه بسبب هذه الثقة، وقد يكون هناك نصح كاذب، وهو يف هذه احلالة ينقلب اىل غش، 
لذلك سرعان ما ينكشف للجميع، فمعسول الكالم تكشفه الوقائع العملية وجمريات االمور، ومن يقع 
يف فخ الغش مرة، ال ميكن أن يعاود التعامل مع مصدر الغش، لذلك يبقى النصح نقيا واضحا كضوء 

َجب بغربال. الشمس الذي ال حيجُ
يقول اإلمام علي عليه السالم: )اْلنُّْصحجُ يجُْثِمرجُ احمْلََبََّة(.

وهذه احملبة تثمر عالقة وطيدة مع اآلخرين، تقوم على الثقة املتباَدلة، لذلك دائما جند األشخاص 
الناجحني اقتصاديا، صادقني يف التعامل، ويف ضبط جودة السلع اليت يعملون على انتاجها وتسويقها، 
فهؤالء يتخذون من النصح اسلوب حياة هلم، ألن النُّصح وإخالص الوّد لشخص ما يجُثمر حمّبته، مبعنى 
أّن من كان قلبه ناصحًا لشخص ما، فإّن ذلك يسبب حصول حمّبته يف قلب ذلك الشخص، وقد جاء 
يف القول املشهور )القلب إىل القلب دليل(، واإلخالص هلل عز وجل سيكون أيضًا سببًا يف حمّبة احلّق 

تعاىل هلذا املخلص، فيكون حمط رعايته وسببا يف جناحه وتوفيقه.
فإذا جنح الغش مرة، سوف يتم كشفه وهذا يعين ابتعاد اجلميع عّمن حيمل الغش يف قلبه وقوله 

البخل،  من  جللزء  واالخلللرية  األنانية،  يناقض  التضحية،  من  جللزء  اإليللثللار 
فالبخيل أناني، ومن يؤثر اآلخرين على نفسه، فهو يضحي من أجلهم، ويف 
كل االحوال ال ميكن أن يلتقي معنى االيثار وفعله، مع معنى البخل وفعله. 
ملاذا يؤثر االنسان انسانا آخر على نفسه؟، وما االسباب اليت تدفعه اىل 
ذلك، هناك دافع رئيس هو الذي يقف وراء مثل هذا السلوك، وهو االميان.
فاإلنسان الذي يكون مستعدا للتضحية من اجل غريه هو املؤمن احلقيقي، 
من  النوع  فهذا  باالميان،  يتحلى  ال  الللذي  االنسان  من  العكس متاما  على 
الناس ال ميكن أن يكون مستعدا لبذل التضحية من اجل الغري مهما كانت 
االسباب، لكونه ال يتحلى باإلميان، هلذا قّلما جند خبيال يتحلى باإلميان 
الفيصل بني االيثار  القول يف هذا الصدد أن االميان هو  الكامل، وميكن 

والبخل.
َأْحَسنجُ  للارجُ  )اإليللثَ العقول(:  السالم يف )حتف  االمللام علي عليه  يقول  لذلك 
َوَأْعَلى َمَراِتِب اإلمَيللاِن(. إن صاحب السلعة املنتجة عندما يكون  اإلْحَساِن 
خبيال، فإنه سوف خيتار أسوأ املواد االولية اليت تدخل يف االنتاج وأقّلها 
مثنا، مبعنى سوف ال يضع يف حساباته جودة السلعة املصنوعة وامنا كيف 
ميكن أن يقدمها للزبون بأقل قيمة مالية ممكنة، على العكس من صاحب 
السلعة الذي ال يفكر بنفسه وارباحه فقط، بل يرتك هامشا من الفائدة 

للزبون ايضا بسبب ميول املنتج لاليثار.
أما الرحبية اليت سوف تتحقق يف هذا اجملال، هو االقبال الكبري للزبائن 
على السلع ذات اجلودة العالية مقابل االسعار املناسبة اليت تضمن نسبة 
من الربح للمنتج، على العكس من املنتج البخيل الذي قد يبيع السلعة نفسها 
بالسعر نفسه لكنها حتما سوف تكون جبودة اقل بكثري. وهكذا نصل اىل أن 
البخل ال ميكن أن يقود االنسان اىل الرحبية يف شّقيها املادي واملعنوي، وإن 
كان الظاهر من البخل حتقيق املكاسب، لكنها يف احلقيقة ال تصمد أمام 
السلعة اليت يتم انتاجها وفق مبدأ االيثار الذي يدفع صاحب االنتاج اىل 
التفكري برحبية أقل وجودة أكثر ليس فقط من اجل كسب الزبائن، ولكن 
انسانيته تدفعه اىل هذا السلوك، فيكسب املال واالنسان يف الوقت نفسه، 

فيما خيسر البخيل كل شيء.
يقول االمام علي عليه السالم: )البجُْخلجُ َيْكِسبجُ الَعاَر َويجُْدِخلجُ النَّاَر(.أما العار 
طريقا  يرتك  ال  الللذي  بالبخيل  تلحق  اليت سوف  النتيجة  من  يتأتى  فهو 
حرصه  بسبب  وجربه  ودخله  إال  واالنللصللاف  لألخالق  منافيا  اسلوبا  او 
الشديد على حتقيق الكسب بعض النظر عن الطرق اليت تقوده اىل هذا 
املكسب، فالبخيل باحلقيقة ال يفكر هل هذه الطريقة صحيحة أم خاطئة 
لتحصيل املال، وهل هي مقبول ومشروعة أمن أنها حمّرمة، وهل تدخل 
ضمن االعراف املقبولة أم ال؟، فهو يف احلقيقة غري معين اصال مبنظومة 
القيم االنسانية كافة، فما يهمه اساسا هو الربح حتى لو كانت السبل غري 
مشروعة، لذلك سوف يكون بالنتيجة حمط سخرية االخرين بسبب العار 
الذي سوف يلحق به، فضال عن احلساب االخللروي الذي ينتظره بسبب 

خبله وجلوئه اىل اساليب غري مشروعة.

بني اإليثار والبخل

من سجايا اإلنسان املهمة، انه يطمح اىل 
األفضل، ويرغب بتحسني ظروفه وحياته 
بشكل عام، وهذا ديدن الناس مجيعا، بل 
غالبا ما يتحول هذا الطموح اىل نوع من 
التنافس بللني الللفللرد وأقللرانلله، وهللذا هو 
التطور  وراء  يقف  الذي  األسللاس  السبب 
اإلنسان  برحلة  بدءا  املتصاعد،  البشري 

منذ نشوئه واىل اآلن.
على مستوى الرحبية، هناك ارتباط وثيق 
هناك  ان  والللواقللع  التوفيق،  وبللني  بينها 
والنتائج  األسللبللاب  مللن  مرتابطة  سلسلة 
أو  والرحبية  التوفيق  اىل  اإلنسان  تقود 
العكس، فعندما توجد يف دخيلة اإلنسان 
مثل  التوفيق،  عناصر  وإرادتللله  وأعماقه 
االسلللتلللقلللاملللة، واللللنلللزاهلللة، واإلخللللللالص، 
واجلدية، والصدق واإلنسانية، وما شابه 
من قيم داعمة للجودة األخالقية واملادية، 
فمن البديهي أن يقطف التوفيق كنتيجة، 

يفرضها املنطق والرعاية اإلهلية.
والرعاية  التوفيق  بللني  الللربللط  ملللاذا  أمللا 
ومتيزه،  االنسان،  استقامة  فإن  االهلية، 
وتللوازن شخصيته أصال يتأتى مبساعدة 
اهلل للللالنلللسلللان، فللعللنللدمللا يللكللون االخلللري 
مللتللوازنللا اجيللابلليللا حمللبللا لللآخللريللن، هللذا 
االهلي وحيصل  الدعم  يستحق  انه  يعين 
نقرأ  السبب  هلذا  التوفيق.  بصيغة  عليه 

كتاب  يف  السالم  عليه  علي  لإلمام  قللوال 
دُّ  ِ )اْلتَّْوِفيقجُ ممجُ يقول فيه:  العقول(  )حتف 

اْلَعْقِل(. 
ّد جلهل  ألن ِخذالن اهلل عز وجل للعبد ممجُ
يوّفق  تعاىل  احلللّق  أّن  واملللراد هو  العبد. 
العامل، وهذا ما ميّد ِعلمه يف إيصاله إىل 
اخلريات والسعادات، ويِكل اجلاهل إىل 
نفسه وال يجُعينه، فيكون ذلك ممّدًا جلهله 
يف حللرمللانلله مللن اخللللريات والللسللعللادات. 
العامل،  للعقل  التوفيق حمصلة  هنا يكون 
للعقل  طبيعية  نتيجة  اخلللللذالن  ويللكللون 
اجلللاهللل، ويف ضللوء ذلللك سللوف حيصل 

االنسان على نتائج تناسب سعيه.
لذلك من أهللم املللؤهللالت اللليت ينبغي أن 
الباحث  االنللسللان  شخصية  يف  تللتللواجللد 
واللللسلللاعلللي اىل اللللرحبللليلللة، هلللو الللعلللللم، 
االول  ألن  اجلاهل،  غري  املتعّلم  فالتاجر 
يعرف أن يضع خطوة النجاح يف مكانها 
التاجر  أن  حللني  والللصللحلليللح، يف  اآلملللن 
املللكللان الصحيح  بللني  يللفللّرق  اجلللاهللل ال 
واخللللاطلللئ. فللهللنللاك مللثللال بللعللض الللتللجللار 
واحليلة  اخلللداع  )املخذولني( جيللدون يف 
مبا  فيتاجرون  الرحبية،  لتحقيق  طريقا 
ال ينفع الناس، وتكون النتيجة ليست يف 
صاحلهم، حتى لو مل يتم ضبطهم يف هذه 
العملية لو تلك، ألن الذي يدخل يف احلرام 

ال يستطيع اخلللروج منه دومنللا خسائر، 
كللونلله يللسللتللمللرئ احللللللرام ويللعللتللاد عليه، 
ويستمر يف هذا املنهج التجاري اخلاطئ 

حتى يسقط يف الضربة القاضية!.
التوفيق  تعاىل  اهلل  يكتب  ال  هللؤالء  مثل 
هلم، ألنهم أصال غري قادرين على حتقيق 
الصحيحة  األسللس  غياب  بسبب  النجاح 
ال  وملللن  وذواتلللهلللم،  نفوسهم  يف  للتوفيق 
وال  يساعده  ال  اهلل  فللإن  نفسه،  يساعد 
طاملا  األفللضللل  حنللو  التغيري  على  يعينه 
وهكذا  اجليد،  للتغيري  مستعد  غري  انلله 
أوال،  باإلنسان  يبدأ  التوفيق  أن  يتضح، 
وإرادته وعمله، وعندما يتحقق ذلك، فإن 
على  االنللسللان  يساعد  سللوف  تعاىل  اهلل 
التوفيق ومضاعفته، وحتويله اىل  تثبيت 
السلوك  هذا  إذ سيصبح  ملموس،  جناح 
أن  بعد  االنللسللان،  به  يتمسك  منهج حياة 

يلمس مثار التوفيق بنفسه.
هذه هي الرحبية احلقيقية اليت حيصل 
فيها االنسان على النجاح الدائم، وعكسه 
نتيجة  له،  اخلللذالن مالزما  يكون  عندما 
العامل  العقل  بني  فشتان  اجلاهل،  لعقله 
وسواه، وال ريب أن االرادة اإلهلية تنتصر 
هاتني  ضللوء  ويف  اجلهل،  وختللذل  للعلم، 
الللركلليللزتللني، يللتللحللدد تللوفلليللق االنللسللان أو 

خذالنه.

بني التوفيق والخذالن

وتعامله، لذا سيكون اخلاسر األكيد، وتبقى الرحبية من حصة النصح والصدق واالمانة واجلودة، 
فهذه املفردات والصفات تقرتن دائما وأبدا بالرحبية على األصعدة كافة، فالنصح والنجاح صنوان 
ويكون  اآلخللر!!،  بعضهما  يفضحان  حتى  بينهما  فكاك  ال  مرتابطان  واخلسارة  والغش  متالزمان، 

صاحب الغش يف هذه احلال عرضة للسّب والشتم من لدن اجلميع.
لذلك يقول اإلمام علي عليه السالم: )اْلِغشُّ يجُْكِسبجُ امْلَسبََّة(، ويعين الغّش ل أن يجُظهر االنسان للناس 
خالف ما يجُبطن ل فيكسب بذلك املسّبة، ألّن َمن يغّش الناس إذا ظهر هلم غّشه سّبوه، أو يصبح مسّبة 
هلم، فهو باالضافة اىل خسائره املادية، سوف يكون عرضة للتجاوز اللفظي ورمبا اجلسدي ايضا، 
وسوف يفقد مصداقيته اما اجلميع، مما يسبب له خسارة فادحة. يف حني تتحقق الرحبية، لصاحب 
النصح، الذي يصدق مع الناس يف اقواله واعماله وتعامالته كافة، ألن النصح تربية، حيصل عليها 

االنسان من البيت واملدرسة وحميط العمل.
وهكذا يربح صاحب النصح كل شيء، على الصعيدين املادي واملعنوي، يف حني يفقد صاحب الغش 
كل شيء، لذلك يبقى النصح والغش على طريّف نقيض دائما كما اتضح لنا سابقا، وكما الحظنا ذلك 

يف القولني لالمام علي عليه السالم، حيث يورث النصح احملبة، فيما يورث الغش املسّبة.

علي حسني عبيد
علي حسني عبيد
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عللنللدمللا جيلللري احلللديللث عللن أخللطللاء يف 
آثللارًا  تللرتك  معنوية  صبغة  ذات  اجملتمع 
مادية ملموسة، ينربي السؤال عن كيفية 

حصول ذلك؟.
النظام  يف  أخللطللاء  أن  تصور  فباإلمكان 
االقللتللصللادي مللثللل االحللتللكللار والللتللالعللب 
بقانون العرض والطلب، يؤدي اىل ارتفاع 
قطاع  على  الكبري  االعتماد  أو  االسعار. 
التجارة واملصارف وأسواق البورصة، على 
الللوطللين، وعللدم تشجيع  حساب االنللتللاج 
واملتوسطة،  الصغرية  الصناعية  الللورش 
احلللال يف  وهكذا  والفقر.  البطالة  خيلق 
أخطاء حتصل يف جمال الصحة والتعليم 
مثل  اجتماعيًا  خطأ  أن  بيد  وغللريهللا، 
الفجأة”، فهو  “مللوت  “الللزنللا”، يتسبب يف 
السلوك  فهذا  توضيح،  كالم حباجة اىل 
االخللالقللي املللنللحللرف اللللذي يللشللرتك فيه 
وإذا  فللرديللًا،  وامللللرأة، ميثل عماًل  الرجل 
بللله يللتللسللبللب يف انللتللشللار املللللوت املللفللاجللئ 
“الذحبة  بعناوين:  كللثللريًا  نالحظه  الللذي 
وهي  الدماغية”،  “اجللطة  أو  الصدرية”، 

ظواهر مرضية تتعلق بالصحة والطب.
كذلك احلال يف سلوك البعض يف اجملتمع، 
طريق الكسب املادي غري املشروع، سواًء 
منصبه  او  احلكومية  دائللرتلله  خللالل  مللن 
او مللن خللالل جتللارتلله احلللرة،  احلكومي 
وحللتللى مللن خلللالل مللتللجللره الللصللغللري، من 

شلللأنللله ان يلللكلللون أحللللد علللواملللل صللنللاعللة 
األزملللات يف اجملتمع، واللليت رمبللا تأخذ 
مديات اقتصادية وأمنية وحتى سياسية.

دائمًا  نتذكر  ان  البللد  وذاك،  هللذا  وقبل 
احلقيقة اليت طاملا حاول الغرب تغييبها، 
وهي أن االنسان ليس بوسعه يومًا العيش 
وحلللللده، وال الللتللفللكللري وحلللللده. الللقللفللزات 
نطاق  واتللسللاع  شللتللى،  علللللوم  يف  الطويلة 
االعمال واملهن، وازدياد حاجات االنسان 
املادية منها واملعنوية، هي نفسها أجربت 
فيما  النظر  إعللادة  على  الغرب  مفكري 
قلليللل بلللان “االنلللسلللان وحلللده املللسللؤول عن 
غري  الكسب  عملية  فان  وعليه؛  أفعاله”. 
املللشللروع، ال ميكن تصورها حمللدودة يف 
نطاق  اتسع  وإن  حتى  صاحبها،  حميط 
هلللذه الللظللاهللرة للليللمللثللل شللرحيللة واسللعللة 
يف اجمللللتلللملللع، فلللال يللعللين هللللذا انلللعلللدام 
باستساغتها،  القول  أو  السلبية،  آثارها 
الفطرة  اىل  األملللر  يللعللود  ببساطة،  الن 
املللال  اللليت جتللد يف  السليمة  االنللسللانلليللة 
اآلداب واحلقوق  عللن  احنللرافللًا  احللللرام، 

العامة.
ملللاذا احلللرام وليس احللللالل؟، انلله سؤال 
فهنالك  إجابات عديدة،  بسيط يستبطن 
علللواملللل تللدفللع الللبللعللض اىل اتلللبلللاع هللذا 
السلوك، علمًا ان النظام االسالمي قدم 
برناجمًا اقتصاديًا متكاماًل ميّكن اجلميع 

من الكسب احلالل واملشروع، مبا خيدم 
تقدم  ويسهم يف  بل  واآلخللريللن،  صاحبه 
وتطور البالد والعباد، وملن يريد التفصيل 
لكبار  اجلانب  هذا  يف  املؤلفات  مراجعة 
املفكرين والباحثني يف هذا اجملال. ومن 
عاملني  على  الضوء  نسلط  العوامل  هذه 

فقط:
امللللعلللروف  ان  حلليللث  اللللسلللرعلللة؛  االول: 
بالنظام  يرتبط  املللشللروع،  الكسب  عللن 
الثاني:  العام،  واالقتصادي  االجتماعي 
عبادة الذات؛ وهي عبارة مستعارة، كناية 
كل  االنسانية،  للذات  املفرط  احلب  عن 
يبدأ من حميط ضيق يف اجملتمع،  ذلللك 
مثل األسللرة، ثم يتوسع اىل اجملتمع، ثم 
االمة بأكملها. هذا احلب املفرط للذات، 
الراحل  املرجع  يتحدث مساحة  وعندما 
كتابه  السيد حممد الشريازي يف  االمام 
الللقللّيللم “الللصلليللاغللة اجللللديلللدة” عللن اآلثلللار 
اجملتمع”،  اىل  “االنللضللمللام  لللل  احلضارية 
ويللبللحللث فلليللمللا حيللصللل عللللليلله االنلللسلللان 
العملية  هللللذه  خللللالل  ملللن  يللفللتللقللده  ومللللا 
االجللتللمللاعلليللة، فللانلله جيللد يف “االنللضللمللام 
معناه  إذ  التواضع،  من  نوعًا  االجتماعي 
أنك حتب نفسك وحتب غريك، خبالف 
عدم االنضمام حيث يكون االنسان انانيًا 
ال حيب إنسانية الغري وحياته، لذا تكون 

األنانية نوعًا من العجب والوحشة”.

املال الحرام 
وصناعة األزمات

نفسك ميزانًا للتعامل مع اآلخرين
السؤال؛ ملاذا تكون الذات، هي امليزان، وليس املال – مثاًل- أو اجلاه واالمتيازات االجتماعية والسياسية، 

فهي تكون ذات شأن احيانًا عند اختالل بعض العالقات بني افراد اجملتمع؟.
نعم؛ رمبا يتصور الكثري مّنا، أن املال، “حالل املشاكل”!، فأميا أزمة يف العالقات بني االصدقاء او 
االقرباء، باإلمكان تسويتها بهدية مغرية، كأن تكون جزء من األثاث املنزلي او من املقتنيات الثمينة 
او غري ذلك، او رمبا نكسب رضا هذا او ذاك، بتذليل العقبات حنو وظيفة حكومية او فرصة عمل، 
فان كان بني هذا وذاك، نوعًا من البغضاء والشحناء، باإلمكان تليني املوقف وحتسني الصورة، وينتهي 

كل شيء.
بيد ان السؤال املتفرع؛ وهل تدوم هكذا امتيازات وامكانيات مادية؟ وهل من يريد ان جيعل املال واجلاه 
ميزنًا يف تعامالته مع الناس، يضمن دوام حيازته للمال واجلاه واملنصب؟، فمن الذي ضمن الثروة 
نعيشها  كاليت  متقلبة  اوضللاع  هكذا  ظل  يف  السيما  االجتماعية،  املكانة  وحتى  احلكومي  وباملنصب 

اليوم؟!.
وهذا ما جيعل احلاجة ماّسة اىل عامل حيوي ليكون امليزان العادل واملنصف يف خلق عالقات طيبة 
وصادقة وحقيقية بني افراد اجملتمع، وهذا لن يكون إال بتدخل الذات االنسانية نفسها )نفس االنسان(، 

النصوص  األكيدة يف  التوصيات  جاءت  طاملا  اليت  التواضع  حالة  املقطع،  هذا  لنا، يف  يتجّلى  حيث 
تتعلق بذات انسان، كأن يكون  الدينية. وإذن؛ فالقضية، تبدو منطقية، فاذا كانت مثة مشكلة وازمة 
مساس مبشاعره او حقوقه او كيانه، فهل يكون املال – مثاًل- قرينًا لكل ذلك؟!، أم تكون ذات انسانية 
أخرى باملقابل حتاكي املشكلة القائمة، فعندما يشعر الطرف املقهور او املتضرر، أن هناك من يستشعر 
ل ويعود كل  آالمه ومشاعره، اىل درجة انه يضع نفسه مكانه، فان أي مشكلة، مهما كانت، سوف حتجُ

طرف اىل مكانه الطبيعي، وتعود املياه اىل جماريها.
واعتقد أننا بذلك سنواجه مقولة طاملا ترتدد على األلسن، وهي “إنها مشكلتك”!!، يف حني ان هذه 
املشكلة اليت تسببت يف تعّثر هذا االنسان او ذاك يف أداء عمله او حتقيق املطلوب، هي نفسها يعيشها 

اجلميع، مثل مشكلة اخلدمات واملواصالت واالزمات االقتصادية واالمنية وغريها.
املشاكل  من  الكثري  كفيل حبل  اآلخرين،  لذواتنا حنو  “تواضع”  او  بسيط  نزول  ان جمرد  باحلقيقة؛ 
بأيدينا، فيما حنن نضيع  انها كبرية ومعقدة، يف حني يكمن حّلها  نعيشها، ونتصور  اليت  واالزمللات 
الفرصة الذهبية، وها هو االمام أمري املؤمنني، عليه السالم، يوصي ابنه احلسن، عليه السالم، كما 

يوصينا ويوصي االجيال، بكيفية صنع العالقات الوّدية يف مجيع نواحي احلياة.

جُوا َما ِبَأنفجُِسِهْم{. جُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى يجَُغريِّ }ِإنَّ اهللََّ ال يجَُغريِّ
واإلنللسللان  الللفللرد  االنللسللان  تشغل  اللليت  املفاهيم  اكثر  احللد  هللو  التغيري، 
ب ان يتغرّي، فكلُّ فرٍد يتمنى لو بإمكانه  اجملتمع، فليس يف العامل من ال حيجُ
ان يتغرّي حنو األفضل واالحسن، كما ان كلَّ جمتمٍع، شعب، يف هذا العامل 
يتمنى ان لو يستطيع ان يغرّي حاله اىل األفضل واالحسن، فلماذا ال حيّقق 
واخّص  الثالث؟  العامل  عندنا يف  التغيري؟ خاصة  أمنياتهم يف  الناس  كّل 
بالّذكر، مثاًل، جمتمعنا العراقي الذي يستنِسخ جتاربه القدمية واحلديثة 
يوميًا وتتواىل عليه االبتالءات بشكٍل مستمر وال تشرق عليه مشس يوم 
جديٍد اال ويلعن فيه الذي كان ليكتشف يف يومه ان الذي فاَت رمّبا كان 

افضل حاال مما هو عليه االن! وهكذا!.
التغيري  االن يف حتقيق  ملاذا فشل حلّد  املعاناة؟  تتكّرر عليه  ملاذا  ملللاذا؟! 
املرجو؟! ملاذا فشَل حلّد االن يف إجناز عملّية الّتغيري املطلوبة على الرغم 
يتمّكن من  ان  مللن دون  اللليت متللرُّ عليه  التارخيية  الللفللرص  كللّل هللذه  مللن 

اقتناصها وبالتالي توظيفها لتحقيق التغيري املرجو واملنشود؟!.
ال أجُريدجُ ان احتدث هنا عن األسباب، وهي، رمبا، تكون كثرية، وامنا اريدجُ ان 
استنطق اآلية الكرمية اليت صّدرتجُ بها املقال البين عليها فكرة يف غاية 
االهمية هي احملور واجلوهر يف عملية التغيري وكل احملاوالت اليت يبذهلا 

االنسان من اجل إجنازها.
انها الّذات، الّنفس، اليت جيب ان تتغري اواًل، لنغرّي بها احمليط واجملتمع، 

واليت هي، لالسف، الغائب األكرب يف وعينا القاصر ملفهوم الّتغيري.
كّلنا نسعى لتغيري اجملتمع، ولكن ال احَد مّنا يفّكر يف تغيري نفسه، ابدًا، 
! ولكّنهجُ على جرياني!،  فلقد سألوا عراقيًا عن رايه باملوت؟ فقال؛ املوتجُ حقٌّ
انا الذي جيب ان  انه واجب وجيب ان يتحقق ولكن لستجُ  التغيري،  وكذا 
يتغرّي، وامنا العامل! اجملتمع! االخرين! ولقد سألت مّرة ملكة البالد عن 
يريد  ال  الشعب  ان  هلا  فقالوا  احلكومة؟  ِضللّد  الشعب  تظاهرات  سبب 

احلكومة! فقالت؛ اذن غرّيوا الشعب!.
من  يبدأ  انه  يتصور  منهم  احَد  ال  ولكن؛  التغيري،  يجُنشدون  العراقيني  كّل 
منه،  جزء  انه  يتصور  منهم  احد  ال  ولكن  الواقع،  ينتقدون  وكّلهم  نفسه! 
يلومون  فكّلهم  مثاًل  اجملتمع  يف  الفساد  العراقيون  انتقد  فللاذا  ولللذلللك؛ 
االخرين من دون ان ينتبه احد منهم اىل دوره شخصّيًا يف هذا الفساد، 
وكأنَّ الفاسدين خملوقات من كواكب اخرى هبطت اىل العراق لتعيث يف 

ارضه فسادًا!.
االنتشار يف  واسعة  واالفللرتاءات  االكاذيب  نشر  اذا حتدثوا عن عمليات 
اجملتمع، واليت بدأت تهّددنا يف مقتل بسبب حالة الفوضى يف النشر على 
وسائل التواصل االجتماعي، فإنهم يلومون كل الناس واالخرين من دون ان 

يبذل أحدهم أدنى جهٍد لالنتباه اىل نفسه لتحديد دوره يف ذلك!.

التغيري يبدأ 
منك انت

محمد علي جواد تقي

نزار حيدر
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إعالم وصحافة

يف بعض األحيان، وانت يف بلد كالعراق، 
تشعر وكان الزمن يعود بك اىل الوراء... 
اىل احداث االمس القريب، وكان شريط 
وإصللرار،  عمد  عن  تدويره  يعاد  املاضي 
أيضا،  واملواقف  تتكرر،  نفسها  املشاهد 
اقلللصلللد مللشللاهللد الللقللتللل والللللدمللللار اللليت 
ونقلها  مكان،  كل  يف  االرهللابلليللون  زرعها 
املللتللطللفلللللون... ملللن ملللدن أصللبللحللت سببا 
للللللمللاسللي واللللرعلللب املللللللزروع يف ذاكللللرة 
الللعللراقللي، كللمللا فللعلللللت “تللكللريللت” وتفعل 

“الفلوجة” اليوم.
وكما هو متوقع... عند االقرتاب من هذه 
“املدن املقدسة” بالنسبة هلم، واليت سكنها 
“الشؤم” بعد ان اخرج منها “أهلها” ظلما 
“األسود”  االعالم  بدأت محلة  وعدوانا... 
للدفاع عن “قدسية” الفلوجة مثلما سبقها 
حتمله  وما  “تكريت”...  عن  الدفاع  محلة 
من رمزية بالنسبة “هلم” ال بالنسبة “لنا”... 
والفرق بيننا وبينهم واضح... فنحن حنب 

احلياة... وهم حيبون املوت.
ملللن منلللللاذج “هلللللم” رمبللللا يلللللربز، “أمحلللد 
منصور”، صاحب التجارب “املعروفة” مع 
تنظيم  واملللقللرب من  اجلللهللادي”...  “الفكر 
يقارب  ما  وبعد  اليوم،  عللاد  “الللقللاعللدة”... 
العقد، ليعيد بث نفس الرسالة الطائفية 
السنة،  الفلوجة،  عللن:  الدفاع  بامتياز... 
االحتالل، الصفوية، لكن ليس عام 2004 

بل يف عام 2015.
طللبللعللا... مثل هللكللذا صلللور... عللن انللدمللاج 
أبلللنلللاء اللللوطلللن اللللواحلللد، ال تللللروق كللثللريا 
ألصلللوات اعللتللادت على بللث الللفللرقللة بني 
أبناء الوطن وتفرح بها عندما تصل اىل 
مبتغاها، وكلنا يتذكر احداث عام 2006 

وكيف مت الرتويج هلا.
منرب  على  مللن  الكثريين  حللال  هللو  وكللمللا 
“اجلزيرة”، درج “منصور” على االستهانة 
والغريب  وكرامتهم...  العراقيني  مبشاعر 
انللهللم ال حيللاولللون فهم مللا جيلللري... وهم 
“الطائفي” على طريقتهم  االمر  يسوقون 

اخلاصة.
ما استطاع قوله “منصور” عن الفلوجة هو 
القديم  “الطائفي”  اخلطاب  لنفس  تكرار 
يف  اخلللاصللة  صفحته  على  كتب  عندما 

التواصل االجتماعي.
لكن... وبعيدا عن “ترهات منصور”، كيف 
سيكون حاهلم يف حال مت حترير الفلوجة 
بللالللكللامللل؟، وكيف  “داعللللش” منها  وطلللرد 
دخلتها  إذا  اإلعالمي  الفعل  ردة  ستكون 
القوات العراقية ظافرة بالنصر؟، وكيف 
سيتم تللأويللل روايللللة كللسللر شللوكللة داعللش 

هناك؟.
بالتأكيد...  عنها  اإلجابة  يرعبهم  أسئلة 
ويللبللدو ان حتللريللر “الللفلللللوجللة” مللن دنللس 
“داعللللللش” سلليللخللتللزل اللللللرد املللنللاسللب ملا 

متارسه اجلهات اإلعالمية اليت ارتبطت 
وساندت اجلماعات اإلرهابية اليت مرت 

على ارض العراق... منذ زمن بعيد.
صحيح ان حترير الفلوجة سيكون نصرا 
ذلللك  جللانللب  لللكللن اىل  مللهللمللا...  عسكريا 
ستكون “الفلوجة” نصرا إعالميا كبريا... 
الفتنة  ودعللاة  هللؤالء...  أمثال  امامه  يهزم 
والطائفية أيضا، ألنها ستوحد أبناء البلد 
الذي مزقته احلروب... ونفخ يف نار الفن 
الللليت ملللرت عللللليلله، قللنللاة اجللللزيلللرة، ومللن 
الربيطاني  اما “امحد منصور”،  شاكلها، 
اجلنسية، فآخر من حيمل هموم العرب، 
بعد ان صدح من بريطانيا بأعلى صوته 
“انللا اوربللللي”... بللل وان مللن االوربلليللني من 

حيمل هم العرب أكثر منه... 
ملللن قبضتهم  بللللرز جنللملله وفلللللللت  حلليللث 
استعراض  بعد  األخللللرية،  اللحظات  يف 
وتغطية ألحداث اعتقاله وإطالق سراحه 
مبا يشبه أفالم هوليود او “جيمس بوند”... 
ال ان ميس “الللعللراق” و”اهللللله” و”مللدنلله”... 
فل”أهل مكة ادرى بشعابها”، مع مالحظة 
صغرية مفادها: ان األمور تغريت ومل تعد 
كما عهدتها يف عام 2004، وهذه املرة لن 
لتغطي  الكامريا  امللام  تقف  ان  تستطيع 
انللتللصللارات “داعلللللش”... النللهللم سيهزمون 
ان  الللعللراق...  اىل  باجمليء  تفكر  ان  قبل 

كنت قادرا على فعل ذلك!.

اىل احمد منصور: 
العراق أكرب من 

“الجزيرة” و”داعش”

قناة الجزيرة القطرية.. صناعة العنف االعمى والتحريض املزمن
قناة اجلزيرة القطرية اليت ملع امسها بعد أحداث 11 أيلول سبتمرب 2001، بسبب تغطيتها املباشرة 
الشخصيات  الكثري من  انتقاد  والتللزال حمط  كانت  االخللرى،  وباقي احلللروب  أفغانستان  للحرب يف 
ووسائل االعالم االخرى، اليت تعارض نهجها االعالمي احملرض كما يقول بعض اخلرباء، الذين اكدوا 
األصولية  واجلماعات  االرهابية  للتنظيمات  خاص  اعالمي  منرب  اليوم  اصبحت  القناة  هذه  ان  على 
املختلفة، وهو ما افقدها الكثري من متابعيها خصوصا وانها قد سعت اىل تشوية احلقائق ونقل الصورة 
املفربكة وبتمويل سخي من احلكومة القطرية، اليت جتاهلت كل النداءات واملناشدات الدولية واالقليمية 
بهذا اخلصوص، فاجلزيرة وكما يرى البعض أداة يف يد النظام القطري، يستخدمها لتصفية احلسابات 

مع خصومه، وقد جنح يف أكثر من مّرة يف تأجيج األوضاع يف عدٍد من البلدان العربية.
هذا االمر اسهم ايضًا يف حدوث خالفات سياسية بني قطر والعديد من الدول العربية، اليت عمدت 
اىل ايقاف عمل هذه القناة على ارضيها بسبب سياستها اليت تهدد امنها واستقرارها، هذا باإلضافة 
اىل اختاذ بعض االجراءات القانونية حبقها، فباإلضافة إىل مصر أغلقت مكاتب اجلزيرة يف العراق 
عام 2004 ويف البحرين عام 2010 ويف سوريا واضطرت اجلزيرة لتجميد نشاطها يف السعودية بعد 
ينج  ومل  أراضيها.  يف  بالعمل  للجزيرة  واالملللارات  اجلزائر  تسمح  ومل  سفريها.  الرياض  سحبت  ان 

واحتجز يف   2001 عام  أفغانستان  وجللوده يف  أثناء  احلللاج  سامي  السوداني  اعتقل  فقد  صحفيوها. 
القاعدة. ويف عام 2005 حكمت  بتنظيم  سجن خليج جوانتانامو حتى عام 2008 لالشتباه يف صلته 
حمكمة أسبانية على مراسل القناة تيسري علوني بالسجن بتهمة توصيل أموال للقاعدة. وهذه القضايا 

واالعتقاالت التزال مستمرة.
من جانب اخر يرى البعض ان هناك عالقة سرية بني قناة اجلزيرة واسرائيل اليت يعتقد انها متتلك 
اسهمًا يف القناة. وهنالك معطيات تنقلها بعض املصادر، تؤكد وجود رجل أمريكي إسرائيلي من أصل 
يهودي أراد أن يشرتي 50% من أسهم اجلزيرة عام 2004، وظّل يعيد العرض مع زيادة املبلغ املعروض 
حّتى خريف 2009. هذا الرجل هو حاييم صّبان، رجل أعمال أمريكي من أصٍل يهودي، تربطه عالقة 
قّوية بإسرائيل. أّسس مركز صّبان لسياسات الشرق األوسط، كما أنشئ املنتدى األمريكي اإلسرائيلي 
الذي يعمل على تفعيل احلوار مع قادة الفكر والرأي املسلمني. وصّبان صديق شخصي ألمري قطر محد 
بن خليفة آل ثاني، ووزير خارجيتها ورئيس الوزراء محد بن جاسم بن جرب آل ثاني. فاجلزيرة دأبت 
لتربير  والّساسة، وقادة اجليش اإلسرائيلي  للمسؤولني والصحفيني  منذ ظهورها على فتح براجمها 

جرائمهم للمواطن العربي ونشر أكاذيبهم بطريقة حمرتفة ومعّدة بّدقة.

طلب رئيس الوزراء الربيطاني “ديفيد كامريون”، بالتوقف عن تسمية “الدولة 
اإلسالمية” على تنظيم “داعللش”، باعتبار ان “هذا التنظيم ال ميثل الديانة 
اإلسالمية أو الشعب املسلم”، ودار هذا احلديث خالل مقابلة مباشرة على 
القناة الرابعة هليئة اإلذاعة والتلفزيون الربيطانية )BBC(، بعد ان انتقد 
“كامريون”، مقدم الربنامج، “جون همفريز” على استخدامه هلذه التسمية 
خالل توجيه األسئلة، ما قاله رئيس الوزراء الربيطاني كان بسيطا، “إن على 
اليب بي سي أن تتوقف عن إطالق هذا التسمية، على تنظيم بربري وحشي، 
ال ميت لإلسالم بأية صلة، وأن حترتم مشاعر مستمعيها من املسلمني، وما 
الذي سيشعرون به عند تكرار هذا اللفظ مرات عديدة يوميًا خالل نشرات 

اإلخبار والربامج احلوارية”.
اما اللورد “توني هول”، رئيس هيئة اإلذاعة الربيطانية )اليب بي سي(، فقد 
رفض طلبا توجه به لإلذاعة الربيطانية، 120 نائبا يف الربملان الربيطاني 
على  االخبار  يف  “داعللش”  تعريف  عن  أيضا،  بالتوقف،  اهليئة  فيه  طالبوا 
انها “الدولة اإلسالمية”، ونقل عن “هول” سبب رفضه بالقول “إن األمساء 
البديلة املقرتحة لالستخدام )حتقريية(، وحتتاج هيئة اإلذاعة الربيطانية أن 

حتافظ على )حياديتها(”، لكنه وعد. 
أخللرى مثل  اسللتللخللدام مصطلحات  “سللتللواصللل  ان اهليئة  ذاتللله،  الللوقللت  يف 
)جمموعة الدولة اإلسالمية(، لتفريقها عن الدول املعرتف بها، وستستخدم 
ومن  املتشددين(،  و)املقاتلني  املتطرفة(  )اجلماعة  مثل،  األخرى  األوصللاف 
أجل كثرة استخدام )الدولة اإلسالمية(، فإننا سنستخدم املختصر )is( بعد 

ذكر التقرير السم اجملموعة”.
ال اعرف لكن هذه اخلالف اإلعالمي الكبري، الذي جيري االن، مل يكن بني 
املسلمني والغرب )إعالميا(، بل هو خالف بني االعالم الغربي واحلكومات 
الغربية نفسها، وهو ما اعاد للذاكرة خالفا إعالميا ودينيا وسياسيا اخر، 
جرى قبل مدة من الزمن، بعد اجلدل حول نشر الرسوم املسيئة للرسول 
حممد )ص(، وما تعلق بها من خالف بني كلميت )احليادية( يف نقل االخبار 
و)التحقري( بنقل هذه الرسوم املسيئة لطائفة كبرية من املسلمني حول العامل، 

وكان العنوان الذي مجع هاتني الكلمتني هو )حرية التعبري(.
احلكومة الربيطانية انتبهت يف نهاية املطاف، ان استخدام أي كلمة او إشارة 
إعالمية ميكن ان تفهم على انها تعظيم وتضخيم لتنظيم “داعش” سوف تؤدي 
يف نهاية املطاف اىل زيادة التعاطف مع التنظيم من جهة، ما يعين املزيد 
نسيج اجملتمع  االمللر  نهاية  تهدد يف  قد  اليت  العنف  واعمال  الكراهية  من 
الربيطاني، متعدد الطوائف واألديان واملذاهب ورمبا مل تأتي هذه القناعة 
الرمسية، اال بعد ارتفاع اعداد املهاجرين من مواطنيها اىل سوريا والعراق، 
منه،  األسد  نصيب  بريطانيا  وكان حلصة  التنظيم،  لالنضمام يف صفوف 
رمبا هذه األسباب هو ما دفع صانع القرار الربيطاني للتفكري مرة أخرى يف 

كيفية التعامل مع “داعش” إعالميا.

بي بي سي...
انصفت “الدولة اإلسالمية”!
باسم حسني الزيدي  
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استضافت مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم 
الكاتب والصحفي باتريك كوكبرين الذي 
يعمل يف صحيفة االندبندنت الربيطانية، 
وهذا نص اللقاء: مبا ان االرهاب يرتبط 
هذا  داعلللش؟،  خلف  يقف  من  بالسياسة 
يقف  من  هناك  اجابة،  أكثر  فيه  السؤال 
مستفيد،  هللو  مللن  وهللنللاك  التنظيم  خلف 
وبرغم من عللدم وجللود لللدي أدلللة قطعية 
والللقللوى  السنة  ان  تللوضللح  الللقللرائللن  لكن 
الللسللنلليللة يف املللنللطللقللة هلللي اللللليت تللدعللم 
التقيت  وعللنللدمللا  امللللتلللشلللددة..  احللللركلللات 
مبللسللؤولللني عللراقلليللني قللالللو لللي ان الللدول 

السنية هي اليت تقف خلف التنظيم.
اىل  وصللل  داعلللش  تنظيم  ان  تعتقد  هللل 
اللللللذروة يف قللوتلله يف اللللعلللراق؟، نللعللم هم 
يف الللعللراق كللذلللك، فللان تنظيم داعللش ال 
يستطيع التمدد أكثر من ذلك ألن احلاضنة 
تقع يف املناطق السنية كما شاهدنا ذلك 
يف املوصل، وكما هو احلال يف سوريا فان 
التنظيم يسيطر على مساحات كبرية مع 

وجود احلاضنة السنية املتشددة.
بوجه  تقف  ان  اخلليج  دول  تستطيع  هل 
أو  سللوريللا  يف  هيمنته  حلللال  يف  التنظيم 
تساعده؟،  اللليت  االنظمة  على  االنللقللالب 
األسللدي  نظام  بقاء  تللرى يف  دول اخلليج 
تعمل  انها  الوقت  وبنفس  عليها  خماطر 
من  يستفيدون  وهللم  الشيعة  قللتللال  على 

دعمها  أن  تعتقد  اخلليج  دول  ان  ذللللك، 
هلا  صللور  مللا،  بقدر  املتشددة  للتنظيمات 
اخلطر  وان  االوضلللاع  على  تسيطر  انها 
وقد  خمللاطللرة  ذلللك  يف  لكن  عنها،  بعيد 
تنقلب األوضللاع على هذه الللدول كما هو 

احلال يف سوريا.
هلللل لللللدى اللللقلللوى الللغللربلليللة خمللطللطللات 
لللصللنللاعللة تللنللظلليللمللات مللتللطللرفللة تللقللاتللل 
قتال  مبعنى  اخلللرى  متطرفة  تنظيمات 
الللغللرب قد  ان  اعتقد  بللالللشللر”؟،  “الللشللر 
وقلللع يف خللطللأ اسللرتاتلليللجللي عللنللدمللا دعللم 
األسللد،  نظام  ضد  املتشددة  التنظيمات 
كاف  تصور  الغربية  القوى  لدى  يكن  ومل 
التنظيمات وعللوامللل  قللوة هللذه  عللن مللدى 
اسللتللقللطللاب أفلللرادهلللا مللن الللعللامل، حبيث 
اىل  ان متتد  التنظيمات  هذه  استطاعت 
الللعللمللق اللللسلللوري، علللللى عللكللس مللا جللرى 
تربطهم  هللنللاك  فالشعب  افغانستان  يف 
عالقات اجتماعية فيما بينهم مل تستطع 
اجملتمع  اخلللرتاق  االرهللابلليللة  التنظيمات 

األفغاني بالشكل الذي رأيناه يف سوريا.
العراقي  املللواطللن  يسود  الللذي  القلق  هللل 
مللربر؟، هذه  له  داعللش  تنظيم  من خطر 
امللللخلللاوف حللقلليللقلليللة وهلللي تلللللراود الللعللامل 
استطاع  كيف  نتسائل  ان  علينا  لكن  كله، 
جيش  يهزم  ان  القليلة  بللأعللداده  التنظيم 
بأكمله وعلينا ان نسأل احلكومة العراقية 

وهي املسؤولة عن ذلك.
الغربي مع االعالم  االعللالم  يتفاعل  ملللاذا 
العربي املتشدد اىل حد كبري حبيث ينقل 
وملاذا حياول هذا  الصورة،  بنفس  خطابا 
االعللالم نقل صللورة سيئة عن الشيعة يف 
اللللعلللراق حتلللديلللدا؟، اعللتللقللد ذللللك يرتبط 
باحلرب االعالمية اليت تدور بني الغرب 
وايللللللران، فللمللنللذ قلليللام اللللثلللورة االيللرانلليللة 
تتحالف مع  ان  العربية  الدول  استطاعت 
بطبيعة  ينعكس  وهللذا  ايللران  الغرب ضد 

احلال على اخلطاب االعالمي.
كيف ميكن لنا مواجهة دعاية تنظيم داعش 
وخطابه االعالمي؟، هذا السؤال يف غاية 
استهدف  التنظيم  ان  نرى  االهمية، حنن 
االقليات واالكراد وهو حياول منذ نشأته 
استهداف الشيعة ألنهم الغالبية يف العراق 
وهو حياول االطاحة بأكرب عدد من القتلى 

من اجل اشعال فتيل الفتنة السياسية.
كوكبرين(  )باتريك  ان  بالذكر  واجلللديللر 
هلللللو ملللللراسلللللل صلللحللليلللفلللة االنلللدبلللنلللدنلللت 
يف   ”The Independent“ الربيطانية 
األوسللط. عمل مراساًل لصحيفة  الشرق 
 .”Financial Times“ فاينانشال تاميز
أّلف ثالثة كتب عن تاريخ العراق احلديث، 
زار العراق مرات عديدة وكانت أول مرة 
عللام 1977. من كتبه األخلللرية، “داعللش.. 

عودة اجلهاديني”. 

باتريك كوكبرين يف مؤسسة النبأ: 
مليونريات الخليج يمولون داعش ألنهم 

يقاتلون الشيعة

البي بي سي.. ازمة التمويل عقاب على دس السم بالعسل!
بالعمل  االستمرار  تستطيع  اعالمية  مؤسسة  ألي  الفقري  العمود  يشكل  املستدام  املالي  التمويل 
االعالمي خصوصا يف ظل التغريات اليت تشهدها الساحة اإلعالمية على اكثر من صعيد يف الوقت 
الراهن، فمن دون شك باتت هناك عالقة محيمة بني املال واإلعالم والسلطة، وهو ما جعل من مهنة 

املتاعب حمركا اساسيا يف لعبة الصراعات الدولية.
إذ بات اإلعالم يف املرحلة الراهنة اقوى سالح فكري ومعلوماتي يف العامل، كونه يعمل على تغطية 
االحداث وصناعتها ايضا، بهدف تشكيل رأي عام معني خيدم أجندة القائمني بصناعته، فضال عن 
احلصول على ارباح مادية عن طريق االعالنات اليت باتت مصدرا رئيسا لتمويل الكثري من وسائل 

االعالم املتطورة.
فالعنصر املادي اي متويل املؤسسة بات العامل االهم لنجاح اي مؤسسة اعالمية، وكثري هي املؤسسات 
االعالمية اليت انهارت مبجرد ضعف متويلها من لدن اصحابها، واليوم تشهد احدى اعرق املؤسسات 
الرئيسي اي  العامل هيئة االذاعة الربيطانية )بي.بي.سي( اخنفاضا يف مورد متويلها  االعالمية يف 
املللردود من الرسوم على املرئي واملسموع، يف حني تسعى احلكومة الربيطانية اليت اىل حتجيمها 

اكثر، علما ان احلكومة كانت تشارك يف متويلها حتى العام املاضي.
لذا يرى هؤالء اخلرباء أن أفضل خيار بديل عن رسوم الرتخيص سيكون فرض ضريبة بث إجبارية 

تدفعها مجيع األسر بغض النظر عما إذا كانت تشاهد التلفزيون أم ال ووسائل مشاهدته، فيما يرى 
اخلللرباء يف الشأن االعالمية ان مؤسسة اليب بي سي تعيش اوقللات صعبة بسبب الضغوط املالية 
ونتيجة لبثها بعض الرسائل االعالمية املثرية للجدل والريب وبعيدة عن اخالقيات املهنة الصحفية 
خالل العقد االخرية، إذ يرى هؤالء اخلرباء ان الفساد االعالمي واستشرائه بني اجلمهور، وذلك 
عرب نشر الشائعات أو مهامجة تيارات نافعة للمجتمع أو الرتويج لتيارات فاسدة حلساب أية جهة أو 
حتريك الرأي العام او جتميده، خصوصا وأن العصر الراهن يشهد خلطات إعالمية يصعب فرزها 
أو تصنيف أهدافها، فهي ليست مقصودة مبا حتمله الكلمة من معنى، ويف الوقت نفسه ليست تلقائية، 

وهذا يعين انه ال يوجد يف وقتنا إعالم متزن.
وعليه تطرح املعطيات آنفة عدة تساؤالت مهمة حبسب املراقبني االعالمني هو كيف ستتعامل مؤسسة 
اليب بي سي مع هذه الضغوط املالية واخلارجية؟، وما مدى تأثريها على الرسائل االعالمية اليت 

تبثها اليب بي سي؟.
 وهل ستبحث اليب بي سي عن مصادر متويل أخرى ميكن تغيري من سياستها االعالمية ملصاحلة 
اجلهة املمولة اجلديدة لضمان استمرار عملها االعالمية؟، جل هذه التساؤالت تشري اىل ان مؤسسة 

اليب بي سي تسري صوب املزيد من التدهور.

للعرب  متت  ال  أنها  )إال  بالعربية  الناطقة  اإلخبارية  العربية  لقناة  املتابع 
تشرتك  وأنها  عليها،  القائمني  مصاحل  خيللدم  موجهًا  إعالمًا  يللرى  بصلة( 
بطريقة مباشرة يف تنفيذ خمطط \مشروع الشرق األوسط اجلديد\ الذي 
تهييج  هو  واحد  وتر  على  تعمل  وبأنها  والغرب،  أمريكا  عنه  طاملا حتدثت 

الشارع العربي وإحداث تصدعات عميقة يف جمتمعاته.
وخبللربات  وأمللريللكللي  غللربللي  بتشجيع  وانطلقت،  جللهللزت،  \العربية\  قللنللاة 
اإلعالمية،  الصهيونية  \مردوخ\  إمللرباطللوريللة  مبشاركة  صهيونية  غربية 
أنشأها النظام الوهابي السعودي، ومت شراء اإلعالميني واألقالم املتناثرة 
النظام السعودي  العاملي، لتمرير الدجل السعودي بإظهار هذا  يف اإلعالم 
القضية  مع  له  تارخيية عظيمة  مواقف  وإسالمي، وصناعة  كنظام عروبي 
بتحويل  أي  واملسلمني...  العرب  وجتللاه  واألقللصللى،  والللقللدس،  الفلسطينية 
مهما حاول  السراب سيبقى سرابًا،  أن  رغم  وجللود،  إىل  الكاذب  السراب 
وهذه  العربي\  \الربيع  بداية  منذ  بوجوده.	  إيهامنا  الالم\  \بكسر  املضللون 
القناة الفاجرة تسّخر ساعات بثها الطويلة من أجل الرتويج للفتنة والطائفية 
واالنقسام داخل اجملتمع العربي، والتحريض على القتل واإلرهاب والتخريب 
والفوضى يف كل الدول اليت ال ترضى عنها أمريكا وإسرائيل، وكأنه مطلوب 
تثأر من  أو أن  للنهج الصهيوني،  الدول املمانعة  منها أن تصفي حسابًا مع 
الشعوب العربية، عن كل صهيوني قتل يف اجلوالن ولبنان وفلسطني، أو عن 
كل أمريكي صرع يف العراق، لدرجة أننا بتنا نشعر وكأن اإلعالم األمريكي 
والصهيوني أقرب للحيادية واإلنصاف يف تناول األزمات العربية من إعالم 
\العربية\ املأجور واملتاجر.	عندما احتلت الواليات املتحدة وحليفاتها العراق 
من  كل  قواعدها يف  من  احملتلة  الغربية  القوات  وانطلقت   2003 العام  يف 
والنساء  األطفال  وتقتل  العراق  لتدمر  والبحرين  والكويت  السعودية وقطر 
واكبت  اليت  احلرب  قنوات  عداد  يف  \العربية\  كانت  العراقيني،  والشيوخ 
هذه القوات ونقلت بياناتها العسكرية باحلرف يف حني كان الشعب العراقي 
ليبيا  أما يف  املتصهينني!.  األمريكيني  الغزاة  بللاآلالف حتت ضربات  ميوت 
من  اآلالف  لقتل عشرات  وروجللت  حقيقتها،  على  القناة  هذه  ظهرت  فقد 
الناتو، دون أن تنقل خربًا واحللدًا عن هذه الضحايا، بل  الليبيني بطائرات 
كان الرتكيز والتلفيق كله على ما أمسته جرائم )كتائب القذايف(!. أما يف 
البحرين فممنوع على هذه القناة أن تبث خربًا واحدًا عما يتعرض له الشعب 
البحريين من اضطهاد، والسبب أن البحرين كما السعودية قواعد أمريكية 
يف نظر الغرب وأتباعه وال شيء آخر!. الرأي اآلخر، وحبسب قناة \العربية\ 
الدم  وسفك  الفتنة  شيوخ  أو  املتصهينني  واألمريكيني  باإلسرائيليني  خاص 
ومن حيملون السالح ضد األنظمة الوطنية العربية، أما إذا كان الرأي اآلخر 
املنطقة  يف  واألمريكية  الصهيونية  واملشاريع  االحتالل  يرفض  من  خيص 
العربية ويدعم املقاومة فهذا ليس رأيا آخر! إمنا هو رأي جيب إسكاته أو 

إلغاؤه ولو بالرصاص والقتل والذبح.

قناة العربية..
 مستعمرة إعالمية!؟

مصطفى قطبي 

علي الطالقاني
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ثقافة

تتشابهان  قد  خمتلفتان  ثقافتان  هناك 
بللاالسللم فللقللط، أمللا اجلللوهللر لكل منهما 
فهو مناقض لآخر متاما، ألن التناقض 
واالفكار  واملضامني  االهللداف  بينهما يف 
والنتائج كبري جدا، فالثقافة االوىل هي 
ومتنحها  احللليللاة  تصنع  املنِتجة  الثقافة 
بطريقة  والعيش  التطور،  وسبل  مدادها 
الئللقللة بللكللرامللة االنلللسلللان، أملللا الللثللقللافللة 
املستهِلكة  الللثللقللافللة  فللهللي  هلللا  النقيضة 
وتجُسهم يف  احلياة  جللرف  من  تأكل  اللليت 
الثقافات  مللع  احلللال  هللو  كما  تدمريها، 
والكراهية وما  التطرف  اليت حتث على 

شابه.
اليوم  نعيشها  اللليت  الواقعية  حياتنا  إن 
على  الثقايف  الكم  وجللود ختمة يف  تؤكد 
حللسللاب الللنللوع، وال شللك ان هلللذا االمللر 
املستهلكني  املثقفني  وفللرة يف  اىل  يشري 
لدينا، وهلذا ميكن أن نالحظ أن املثقف 
املوجود لدينا ينحو اىل االجرتار، ويفضل 
واالنشطة  االفكار  يف  اجلاهزة  القوالب 
الثقايف  املنتج  مع  تتداخل  اليت  االخللرى 

أيا كان نوعه.
والبد أن نشري مبا ال يدع فرصة للمجاملة 
من  اصللبللحللوا  مثقفينا  بللأن  التلميح،  او 
عاجزون  أنهم  لدرجة  واخلللمللول  الكسل 
بصورة شبه تامة عن االبتكار والتجديد، 

لذا حتولت ثقافتنا اىل حالة من السكون 
واخلمول واالجرتار اململ حقا، ولعل هذا 
الذي  هو  املستديم،  االستهالكي  الواقع 
عندما  الثقافة،  عن  غريب  مفهوم  رسخ 
جيعل منها شيئا كماليا، وانها ال ميكن ان 
تصنع شعبا متقدما، فكما يرى كثريون ان 
للدولة،  التطور  توفر  اليت  الصناعة هي 
ولكن الصناعة نفسها حباجة اىل الثقافة 
حللتللمللا، ورمبلللا نللتللذكللر كلليللف شللاعللت بني 
مسلّية(،  )ترفيهية  مطبوعات  العراقيني 
املللاضللي،  الللقللرن  مللن  الثاني  النصف  يف 
وبللريوت  مصر  من  إلينا  تفد  كانت  كلها 
وسواهما، حنن نتذكر مثال جملة املوعد 
والنهضة  واليقظة  الشبكة من مصر،  او 
من  وغريها  اخلليج،  دول  من  واجملالس 
كانت جتد  اليت  االستهالكية  املطبوعات 
املنتجة،  املطبوعات  حساب  على  رواجللا 
االستهالكية  الثقافة  لدينا  تنامت  لقد 
خلق  يف  وفشلهم  املثقفني  مخللول  بسبب 
على  االمللر  هللذا  وانعكس  منتجة،  ثقافة 
وتراجع  عموما،  العراقية  احلياة  حركة 
الفكرية  البنية  تطوير  يف  الثقافة  دور 
والسياسية واالقتصادية للعراقيني، ألننا 
كنا دائما يف حالة انتظار وترقب لالفكار 

الوافدة.
فكانت تلك االفكار الوافدة عندما تصل 

السياسية  اهدافها  هلا  قنوات  إلينا عرب 
او االقتصادية، كنا كمفكرين او مثقفني، 
نعيد ترتيبها يف صيغة اجرتار ال تنطوي 
نلللدور يف  الللذاتللي، فنبقى  االبللتللكللار  على 
حلللللقللة اخللللملللول والللللركللللون اىل الللكللسللل 
الفكري، باعتمادنا على ما يرد إلينا، لذا 
نشأ لدينا املثقف الذي يتقن االستهالك 
أن  وطللاملللا  التجديد،  نزعة  اىل  ويفتقر 
املثقفني هم وسيلة الثقافة وغايتها، فقد 
تنامت لدينا ايضا ثقافة خجول مرتددة، 

تنحو اىل االستهالك أكثر من سواه.
اليت  املرحلة اجلللديللدة  وقللد ظللهللرت يف 
حناول أن نعربها بسالم وبدون خسائر، 
لربك  وتضارب وحتريك  اختالف  بللوادر 
الللثللقللافللة الللسللاكللنللة واملللسللتللهلللللكللة يف آن، 
عرب  افكارهم  يطرحون  مثقفون  وظهر 
الندوات  او  اإللكرتونية  التوصيل  منافذ 
يزال  ال  العبء  لكن  وسواها،  والدوريات 
املللوروث  النمطي  الفصل  بسبب  ثقيال، 
بللني االدب والللثللقللافللة والللفللكللر مللن جهة، 
التنامي االفقي يف الوعي، والعجز  وبني 
العقول،  الوصول اىل أكرب عدد من  عن 
لذا مطلوب تدعيم ثقافة االنتاج الفكري 
املتجدد، فهي يف احلقيقة وحدها القادرة 
وشللعللب غين  مللتللطللورة  امللة  على صناعة 

ثقافيا وفكريا وماديا يف الوقت نفسه.

األمم والشعوب املنتـِجة 
صنيعة الثقافة

العراق وحماية اآلثار من التدمري الداعشي والنهب الغربي
الثار العراقية اليت تعود اىل العصور القدمية وتعد من التحف ذات القيمة اجلمالية والفنية 
واملادية العالية، تعرضت وكما يقول بعض اخلرباء للعديد من االخطار والسرقات واليت ازدادت 
بشكل كبري بعد عام 2003، حيث تعرضت هذه الكنوز املهمة وكما تنقل بعض املصادر، لعمليات 
سرقة كبرية ومستمر ومت تسريب العديد منها سواء من قبل مهربي االثار أو من قبل الوحدات 
العسكرية األجنبية اليت متركزت يف املناطق اآلثارية أو قرب مواقع وجود تلك االثار سواء يف 

املتاحف او يف املخازن املعدة للحفظ.
ويرى بعض املراقبني ان اخطر مرحلة كانت بعد استيالء تنظيم داعش االرهابي على بعض 
االثار  وسرقة  تدمري  اىل  االرهابي  التنظيم  هذا  املهمة، حيث سعى  العراقية  واملللدن  املناطق 
والكنوز العراقية، اليت اصبحت من اهم مصادر التمويل هلذا التنظيم، وقد أكدت بعض التقارير 
اخلاصة ان تنظيم داعش حيصل اليوم على ماليني من الدوالرات من خالل سرقته وبيع للكنوز 
األثرية يف العراق وسوريا، ويقدر البعض ان ما يكسبه التنظيم عن طريق بيع القطع األثرية 

املسروقة يتجاوز الل)100 مليون دوالر سنويا(.
من جانب اخر ال تزال عمليات البحث عن االثار املسروقة واستعادتها مستمرة، حيث متكنت 
احلكومة العراقية وبالتعاون مع دول اخرى من استعادة بعض االثار القيمة، لكن ما مت استعادته 

حتى اليوم وحبسب بعض اخلرباء يبقى جزء بسيط جدا، خصوصا وان بعض التقارير تشري 
ذلللك استمرار  الللعللراق، يضاف اىل  آثاريه سرقت من  الللف قطعة  مللن15  اكثر  ان هناك  اىل 
عمليات السرقة والتهريب واخفاء هذه الكنوز اليت من الصعب العثور عليها يف الوقت احلاضر، 
وقد عثر وحبسب بعض املصادر االعالمية على ما يقارب من 2000 قطعة آثار مسروقة يف 
الواليات املتحدة األمريكية، وعلى 700 قطعة يف االردن و200 قطعة يف سوريا كما عثر على 

عدد آخر من القطع يف فرنسا وسويسرا وغريها من الدول االخرى.
ويف هذا الشأن حتصل اجلماعات اإلرهابية على املاليني من بيعها للقطع األثرية املنهوبة، واليت 
يتوارى أكثرها عن األنظار لتجُحفظ يف صورة مقتنيات خاصة، كما تقول الكاتبة الصحفية أندريا 
واتسن. “جمموعة إرهابية ناشئة ذات منوذج واضح لألعمال )التجارية(”، ذلك هو وصف كارين 

آرمسرتونغ، مؤرخة األديان، لتنظيم داعش. 
لكن ما هي مواردهم؟ تفيد التحليالت أنها تأتي من التربعات، والنفط املهّرب )الذي جيلب هلم 
ما يقرب من 1,645 مليون دوالر يوميًا(، وعمليات االختطاف )لطلب الفدية( )واليت حصلوا من 
خالهلا على حنو 20 مليون دوالر العام املاضي، على أقل تقدير(، واملتاجرة بالبشر وتهريبهم، 

واالبتزاز، والسرقة، وأخريًا-وليس آخرًا- بيع القطع األثرية.

ال تكتمل النصوص احلاكمة إال من خالل التلفيق.. اضافة على املن، ثم 
احَلَكم  اضافة اخرى، واضافة جديدة، ليصبح اهلامش هو احلاكم، وهو 
بنا؟  ليستبد  النص  عن  مغاير  )حكمة( يف هامش  للْكللم.. هل مثة  احلجُ وهللو 
)َثِقٌف(،  املثقف  يعد  يعد مطلوبا، ومل  ثقافة، احلذق فيها مل  احتدث عن 
حييط مبا حياط به من علوم وفنون وآداب، ومن شؤون احلياة والناس. فهي 
أجرحك، جترحين..  بالسيف،  املالعبة  وهي  ِثقافٌة،  اراه،  كما  واقعنا  يف 

اقتلك، تقتلين.. ملاذا ال ميكن القول: اجرحين.. اقتلين؟
لكن  بللرأسللهللا،  وحتلق شاخمة  املللن،  اىل  وتصعد  اهلللوامللش  ترتفع  ملللاذا 
اليعتد  هامشا  يصبح  حني  اهلللوامللش(  وصانع  النصوص  )خالق  االنسان 
به وال ينظر اليه، ومثله يف اجلماعات املهمشة، وهي هامش اهلامش يف 
الكرامة واالنسانية وحتى يف الثقافة واعود اليها، النها من احلديث، فيها 
النص وفيها هوامشه، ومنها ثقافة او ثقافات مركزية واخرى هامشية، من 
هو املثقف؟ من متكنه قدرته وموهبته من النفاذ اىل منجز ذو قيمة ثقافية، 
من ميتلك املعرفة ويصوغ حكمه على الواقع، من يتخصص بامور الثقافة.

توابلهم  وهللم خيلطون  الثقافة  عللطللاري  عللن  هنا  احتللدث  اكللون  ان  ميكن 
واعشابهم، او مثقفي التسلية يرتدون ازياء البهلوانات ويتقافزون ضاحكني 
النقليني،  املثقفني  عن  احتللدث  ان  ميكن  او  عليهم،  االخللريللن  ويضحكون 
التلقني  من  )يتخذون  نطقه،  وتعيد  ماتسمعه  على  اذانها  تتدرب  ببغاوات 
طريقًا إىل “معرفة مستبدة”(، او رمبا احتدث عن مثقف تلفيقي، جيمع 
املتناقضات وجيّملها، والذي )يعثر على وصفة خاصة لكل فرتة ، فيتأسلم 
ويتقومن ويتمركس ويتلربل ويتأمرك ، كما لو كان مجلة من األقنعة تلتبس 

بوجه ال وجود له(.
هو التزوير وال شيء غريه، يف ثقافة كل مافيها مزور، مربر، مستخف، 
مستهني، ومهني. ملاذا التفعل الثقافة – الثقافة، فعلها الفاعل؟ النها تفتقر 

اىل قوة الفعل واندفاعه، وصدقه.
للتغيري.  والتعبري  التفكري  حرية  حتتقر  طللاردة،  ثقافة  النها  ثانية؟  ملللاذا 
ال  الللرفللض،  قللاعللدة  مللن  ينطلق  السائد  تغيري  يستهدف  الللذي  )فاملثقف 
يستكني إىل جتليات البنيات السائدة الثقافية والعالئق اإلجتماعية والتوزع 
املادي للخريات اإلقتصادية، وهو مطالب مبجابهة بنيات راسخة مرتسبة 
الناس، كثريا ما تعرب عن ذاتها بشراسة تتخطى اإلمكانيات  يف ال وعي 

القليلة اليت حيوزها هذ املثقف الرافض(.
نتكلم كثريا لكننا ال نقول شيئا، واملتكلم بهذه الكثرة يف ثقافتنا احلالية، 
كحاطب ليل، يكثر من تعثره وسقطاته. الثقافة املتكلمة، اليت ال تقول شيئا، 
ثقافة عاملٌة، فهي تعرف كل شيء، ومستعدة لالجابة عن مجيع االسئلة. 
ثقافة دون اسئلة معذبة، وقلقة، ترفض االطمئنان لالجوبة احملفوظة  ال 
واملكررة واملعادة. ما الذي تعنيه الكتابة – الكتابة، غري الشرح والتفسري؟ 
لكن  بها،  اليت حتيط  القمع  اوال، وضد وسائل  نفسها  احتجاج ضد  انها 

الكتابة يف واقعنا احلالي، هي القامعة واملقموعة يف الوقت نفسه.

ثقافة..
 مثقفون وما يثقفون

علي حسني عبيد
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جللازت  اذا  واملللفللكللرة،  املثقفة  الطبقة  ان 
هلللذه الللتللسللملليللة، تللعللي دورهلللللا الللتللارخيللي 
جلليللدا، وهللو دور حملللوري ايللضللا، يللوازي 
اليت  املللرحلللللة احملللوريللة احلللرجللة  أهمية 
لذلك  املللنللطللقللة،  الللعللراق ودول  بللهللا  ميللر 
يتعلق  فيما  غريها  تتصدر  أولللويللات  مثة 
فهو  العراقي،  املثقف  ومنهم  باملثقفني، 
يللكللون  يللنللبللغللي أن  أو  أولللللويللللات،  صللاحللب 
األولللويللات ليست جديدة،  كللذلللك، وهللذه 
لكنها قطعا تتغري من ظرف اىل آخر، بيد 
األولويات،  نتساءل عن هذه  أن  أننا البد 
من  قربها  ومللدى  وطبيعتها،  وماهيتها، 
ومللدى  الشعب،  وإرادة  اجلماهري  نبض 
املطلوبة،  األهلللداف  حتقيق  على  قدرتها 
والعيش بطريقة حتفظ  التحرر  من اجل 

حقوق الشعب وحرياته وكرامته.
املثقفة،  النخبة  دور  يف  نتعّمق  وعندما 
وخصوصا يف العراق، باعتبارنا على صلة 
مباشرة بهذه النخبة، ومبا جيري يف هذا 
فإننا يف  املرحلة احلرجة،  البلد يف هذه 
املثقف،  دور  يف  تدنيا  نالحظ  احلقيقة 
وهللبللوط يف سللقللف مللطللالللبلله، واخنللفللاضللا 
يف نسبة التأثري اليت حيققها يف النسيج 

اجملتمعي.
ولو حاولنا بشكل فعلي معرفة دور النخبة 
اليت  املرحلة احملللوريللة،  هللذه  املثقفة، يف 

ينبغي أن ينتقل فيها املثقف، من مستوى 
الللتللفللكللري الللسللطللحللي، والللقللبللول مبللا يسد 
والسعي  اجلوهري،  التفكري  اىل  الرمق، 
التحرري،  احلياتي  النمط  حتقيق  اىل 
فإننا سوف نصاب خبيبة كبرية. وعندما 
نللنللاقللش هلللذه اجلللوانللب اجلللوهللريللة بهذا 
رؤية فردية  ننطلق من  فإننا ال  الوضوح، 

او شخصية مصدرها املزاج.
فالنخبة املثقفة يف العراق يبدو انها حتى 
اللحظة، مل تعي دورها احملوري كما ينبغي، 
النخبة ال  الللواضللح أن مطالب هللذه  ومللن 
يعيشه  الذي  املصريي  بالوضع  له  عالقة 
البلد، لذلك نالحظ أن جل ما تطمح له 
او  الللذات  ينحصر مبطالب  النخبة  هللذه 
وإذا  أنانية،  بللؤرة  من  املستَمدة  الفردية 
املستقاة من أرض  املؤشرات  بهذه  سلمنا 
الواقع خبصوص النخبة املثقفة، فما بالك 
أن  وكلليللف ميكن  وعلليللا،  األقلللل  بالشرائح 
لنخبة فكرية  ينتمي  بوصفه  املثقف  يقوم 
الوعي  ازاء رفع  رائدة، بدوره ومسؤوليته 
اليت  الدرجة  اىل  اجلماهريي،  اجلمعي 
مطالبته  وأحقية  االنللسللان،  بأهمية  تليق 
أن  واذا عرفنا  للله.  املللشللروعللة  بللاحلللقللوق 
احلرية هي مطلب املثقف األزلللي، وهذا 
املطلب هو الذي كان سببا مباشرا بقتل، 
املثقفني  مئات  وتشريد  ونفي،  واعلللدام، 

على مر التأريخ، ومل تكن املطالب املادية 
من  واالغلللراءات،  واالمتيازات،  الفردية، 
هللذه  فللإنللنللا يف  األصللللالء،  املثقفني  شلليللم 
املسؤولية  أن نقدر حجم  احلالة نستطيع 
املرحلة  املثقفني يف  عاتق  على  تقع  اليت 

الراهنة.
بشروعه  املثقف  مسؤولية  تتحدد  لذلك 
الدائم بالدفاع عن حرية الشعب أوال، ومن 
العراقيون  يفتقد  رمبللا  نقول  أن  املؤسف 
تأرخيهم،  مللن  احملللوريللة  املرحلة  هللذه  يف 
اىل املللثللقللفللني اللللذيلللن يللعللرفللون خللطللورة 
وقدرتهم  مسؤولياتهم،  وحللجللم  دورهللللم، 
ن حياتهم  التفريق بني مطالب حتسِّ على 
املادية، وأخرى تنشئ جمتمعا متحررا من 
اخلوف، واجلهل، والعوز املادي، والضمور 

الفكري والسبات احلاد.
من هنا تستدعي مسؤولية النخبة املثقفة، 
أن تللقللرأ املللرحلللللة بللصللورة دقلليللقللة، وأن 
يف  لكي حتدد  وخماطرها،  حجمها  تعي 
ضللوء ذلللك، دورهلللا احمللللوري واجلللوهللري 
السياسية  الساحتني  يف  جيللري  مللا  ازاء 
واالجتماعية، وال مفر من التصدي هلذا 
فالتاريخ  كاملة،  املسؤولية  وحتّمل  الللدور 
ال يغفل احدا، والوقائع ستفصح عن دور 
النخبة املثقفة، فيما لو انها اّدت واجبها 

كما جيب، أو العكس من ذلك!!.

املرحلة الحرجة ومسؤولية 
النخبة املثقفة

اللغة.. وسيلة للتواصل وترجمة االفكار بحروف مختلفة
املعرفة،  أدوات  أداة من  والرموز، يشكل  .اللغة وكما تشري بعض املصادر، هي نسق من اإلشللارات 
وتعترب اللغة أهم وسائل التفاهم واالحتكاك بني أفراد اجملتمع يف مجيع ميادين احلياة. وبدون اللغة 
ارتباًطا وثيًقا؛ فأفكار اإلنسان تصاغ دوًما يف  بالتفكري  اللغة  الناس املعريف. وترتبط  يتعذر نشاط 
قالب لغوي، حتى يف حال تفكريه الباطين. ومن خالل اللغة فقط حتصل الفكرة على وجودها الواقعي. 

كما ترمز اللغة إىل األشياء املنعكسة فيها.
 وقد عرف القدماء الّلغة بأنها أصوات يعرب بها كل قوم عن أغراضهم ومل تستطع التعريفات احلديثة 

للغة أن تتجاوز هذا التعريف املوضوعي	.
وعّرف علماء النفس الّلغة، فرأوا أنها جمموعة إشارات تصلح للتعبري عن حاالت الشعور، أي عن 
حاالت اإلنسان الفكرية و العاطفية و اإلرادية، أو أنها الوسيلة اليت ميكن بواسطتها حتليل أية صورة 
أو فكرٍة ذهنيٍة إىل أجزائها أو خصائصها، واليت بها ميكن تركيب هذه الصورة مّرة أخرى بأذهاننا 
و أذهان غرينا، وذلك بتأليف كلماٍت و وضعها يف ترتيٍب خاٍص، وتنقسم لغات العامل إىل عائالت 
لغوية، كاللغات األفريقية اآلسيوية واللغات اهلندية األوروبية، حيث حتوي كل منها عدًدا من اللغات 

ذوات األصول واخلصائص املتشابهة.
وتؤكد بعض املصادر املتخصصة على عدم وجود إحصائية رمسية متفق عليها عامليًا بعدد املتحدثني 

إن عدد  املراجع  وتقول بعض  متباينة.  تكون  وبأرقام فد  املصادر  ما، وهناك عدد خمتلف من  بلغة 
التقديرات إىل أن العدد احلقيقي  اللغات هو ما بني أربعة آالف ومخسة آالف. ولكن تشري بعض 

يرتاوح ما بني ثالثة آالف وعشرة آالف لغة.
 والتزال اللغة حمط اهتمام الكثري من الباحثني خصوصا وان البعض يرى ان هناك شعوب وقبائل 
أنها غري  او  االهتمام  عن  بعيدة  التللزال  لغات خاصة  تتحدث  العامل  من  مناطق خمتلفة  تعيش يف 
مكتشفة وهو ما قد يزيد عدد اللغات احلالية، يضاف اىل ذلك اللغات األخرى اليت بدأت باالندثار 

والتالشي بسبب عدم االهتمام بها.
نفت على أنها أكثر أهمية من نظريتها  يف السياق ذاته أظهرت دراسة جديدة، أن اللغة العربية صجُ
الفرنسية للتعلم من قبل الطالب يف املدارس الربيطانية. ووجدت الدراسة، اليت أصدرها اجمللس 
الثقايف الربيطاني ونشرتها صحيفة اندبندنت، أن اللغة الصينية الشمالية املعروفة باسم املاندرين، 
تقدمت على اللغة األملانية بالنسبة لطالب املدارس الربيطانية، فيما ظلت اإلسبانية اللغة األكثر طلبًا 
للتعلم من قبلهم، وأشارت إىل أن أهمية تعلم اللغة العربية برزت بعد ظهور ستة بلدان ناطقة بالعربية 
بني أكرب أسواق التصدير للمملكة املتحدة، وتدر سنويًا على االقتصاد الربيطاني أكثر من 12 مليار 

جنيه اسرتليين.

قول  او حواراتنا،  دائما يف جلساتنا  نرددها  اليت  الشهرية  األقللوال  من 
يتعلق بقدرة اإلنسان على العطاء، ألنه ليس مبقدورنا أن نعطي كل شيء 
يطلبه اآلخرون منا، فإذا كنا ال منلك القدرة على أن نعطي، كيف سنليّب 
ما يجُطَلب مّنا، لذلك ينص هذا القول على أن )فاقد الشيء ال يعطيه(، 
وهو قول يشبه القانون احلسابي غري القابل للخطأ، فاملنطق يؤكد على 
أن االنسان ال ميكنه أن يقدم لآخرين شيئا ال ميلكه، مبعنى كيف ميكنك 

أن تعطي شيئا هو غري موجود لديك أصال؟؟.
ال  ولكنها  جوهرية،  وثقافة  مكتمل  مثقف  اىل  حنتاج  املعنى حنن  بهذا 
ميكن أن تتحقق من دون أن يسعى املثقفون جبدية حنو االنتقال من مرحلة 
العراقية  ثقافتنا   - اآلن  تعيشها  تللزال  ال  الثقايف، وهي مرحلة  االّدعللاء 
وهي  اجلللوهللري،  الثقايف  والفعل  الفكر  مرحلة  اىل  عموما-  والعربية 

مرحلة مل تصل إليها ثقافتنا بعد.
وقبل  السلوك،  أمنللاط  الثقافة على جتديد  قللدرة  املطلوب هو  فإن  هلذا 
أن  بعد  اجملتمع  منها  يستفيد  اليت  القيم  وتطوير  األفكار  ذلك حتديث 
يؤمن بها، لكننا كما هو واضح، مل نصل بعد اىل الثقافة املكتملة، اليت 
سيكون مبقدورها فرض طابعها الكلي على احلراك اجملتمعي. لذا فإن 
االبتكار،  وغياب  التقليد  ثقافة  وبني  املثقفني  مخول  بني  التداخل  هذا 
ثقافة  وبناء  التطور،  حنو  طريقنا  يف  تقف  اللليت  الكربى  العقبة  يشكل 
ليس  هلللذا  الفاعل،  اجلوهري  املثقف  وحضور  منط  وإشاعة  اجلوهر، 
غريبا أن يتمثل ويتعّلق الشارع العربي بسرعة مذهلة بشكليات الثقافات 
الوافدة، من دون الغوص يف مضامينها، واالفادة من مضامينها االنسانية 
املواطن  الوافدة على مظهر  إن وجللدت، إذ سرعان ما تظهر الشكليات 

العربي وسلوكه حبجة عصرنة اللفظ والسلوك معا.
الثقافة  ألن  حقيقية،  دعامة  اىل  يستند  ال  تربير  احلللال  بطبيعة  وهللذا 
يف  الشكلية  الغرائب  بانتاج  قللط  تكتف  مل  املللثللال،  سبيل  على  الغربية 

السلوك البشري.
لنفسها  وقدمته  الثقافة  هذه  انتجته  الكثري مما  اجلوهرية  تصدرت  بل 
ولآخر على حد سواء، لذلك فإن تآزر شكلية الثقافة واملثقف، واالنبهار 
االبتكار،  مللوت  اىل  بللدوره  يللؤدي  االعللمللى،  الشكلي  التقليد  حد  باآلخر 
االخرى من  الثقافات  علينا  تدّره  واالكتفاء مبا  السكونية،  اللباث يف  أو 

سلوكيات سطحية معيبة.
وخالصة الكالم إننا حباجة اىل مثقف عميق يسهم اوال يف بناء نفسه، 
وبناء ثقافته اليت تعتمد اجلوهر والشكل معا، حتى يكون مبقدوره العطاء 

الثقايف الذي ميتلكه.
 وهذا لن يتحقق بوجود مثقفني يعجزون عن بناء أنفسهم، اما كيف تتم 
عملية البناء الثقايف، فهذا يعود اىل املثقفني أنفسهم قبل غريهم، ومن ثم 
الشروع يف صنع ثقافة جمتمعية تعتمد العمق واألصالة وتنبذ السطحية 

والتقليد.

ثقفوا أنفسكم 
أواًل؟؟
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الللقللواعللد الللظللاهللرة اىل حللد مللا يف أي 
جمتمع واليت ميكن له ان يتبناها، هي ما 
تبعا  وتتكون  االجتماعية.  باملعايري  يسمى 
يصبح  ال حيرتمها  واللللذي  سللائللدة،  لقيم 
عللرضللة للللللنللبللذ االجللتللمللاعللي: مللثللال ذلللك 
الللسلللللوك، ومللا مت االصللطللالح على  آداب 
ارتدائه من مالبس، وطريقة التصرف يف 
الشارع، ويف األماكن العامة. ميكن للعديد 
من هذه املعايري ان تدخل يف صراع فيما 
او غري  البعض  لدى  كونها طبيعية  بينها، 
يعتربه  البعض االخر: فما  لدى  مشروعة 
البعض طبيعيا ميكن ان يكون غري طبيعي 

بالنسبة لألخرين.
وهلللي أيللضللا للللدى اخللريللن حتللمللل تسمية 
متضمنة  وتكون  االجتماعية،  االخالقيات 
يف نظم اجملتمع ومعامالته، تتجلى يف مكارم 
االخالق او القيم العليا لالجتماع البشري، 
القيم اليت توزن األفعال االجتماعية وبها 
يتم تقويم املسالك والتصرفات. وموضوع 
االخللالقلليللات االجللتللمللاعلليللة الللرئلليللسللي هو 
االجتماعية،  بالقوى  اخلللاصللة  األعلللراف 
واالحنراف عن األعراف، وما يالزمه من 
خلل وتفكك وفساد أخالقي. رغم اختالف 
فهناك  االجتماعية،  للمعايري  التفسريات 
اتفاق بني علماء االجتماع ان تلك املعايري 
جمتمع  لكل  اجلمعي  الللوعللي  يف  تتضمن 
والللديللن  األخللالقلليللة  املعايري  تتضمن  كما 

النبذ  ان  الللسلليللاسلليللة.  وااليللديللولللوجلليللات 
والتحاشي هو اهم ردود الفعل إزاء انتهاك 
ال  الوضع  كللان  وإذا  االجتماعية.  املعايري 
انتهاكا متكررا، فان قطع العالقات  ميثل 
يللكللون هو  االجللتللمللاعلليللة مللع املنتهك رمبلللا 

االستجابة األكثر مالءمة لسلوكه.
وهللللذا الللقللول تللدعللملله فللكللرة ان املللعللايللري 
االجللتللمللاعلليللة تللعللمللل مللن خلللالل عاطفيت 
هذا  ينتهك  من  قبل  من  العار  او  اخلللزي 
املللعلليللار او بللاالحللتللقللار مللن جللانللب كللل من 

يشاهد هذا االنتهاك.
بثالث  االنسان  حياة  يف  العواطف  وتؤثر 
طرق أساسية: األوىل وهي أكثر حاالتها 
شدة، حيث تكون من أكثر مصادر السعادة 
والللشللقللاء أهللملليللة، وهللي اللليت تللتللجللاوز يف 

ابعادها املتع احملببة، او األمل البدني.
مدمرا  يللكللون  ان  ميكن  اخللللزي  فانفعال 
متاما. وقد كتب فولتري: )ان تكون موضع 
احتقار من تعيش معهم، فان هذا شيء مل 

يستطع – ولن يستطيع-أحد حتمله(.
الللطللريللقللة الللثللانلليللة تلللكلللون هلللنلللاك بعض 
العواطف اليت تبلغ من القوة ما ميكنها من 

اإلطاحة جبميع االعتبارات األخرى.
من  تللربز  ان  فيمكن  الثالثة  الطريقة  امللا 
العقلية  احللللللاالت  علللللى  تللأثللريهللا  خلللالل 
األخلللللللللرى، وخبللللاصللللة تلللأثلللرياتلللهلللا علللللى 
املللعللتللقللدات. فللعللنللدمللا تللكللون الللرغللبللة يف 

مدعمة  معينة  عقلية  حالة  اىل  الللوصللول 
بعاطفة قوية، فان امليل لالعتقاد بالوصول 

اىل هذه احلالة ال ميكن مقاومته.
من  الكثري  االجتماعية  باملعايري  ترتبط 
الظواهر مثل املعايري األخالقية، واملعايري 
شللبلله األخلللالقللليلللة، واملللعللايللري الللقللانللونلليللة، 
واألعراف. ورغم ان احلدود الفاصلة بني 
هذه الظواهر رمبا تكون مرنة، فان هناك 
فكل  منها.  فئة  كللل  متثل  قاطعة  حلللاالت 
األخالقية  وشبه  األخللالقلليللة  املعايري  مللن 
عندما  حتى  السلوك  تشكيل  على  قللادرة 
يعتقد الللشللخللص انللله ال يللوجللد مللن يلللراه. 
وعلللللى الللعللكللس ملللن ذلللللك، فللللان الللشللعللور 
االجتماعية  املعايري  يدعم  الذي  باخلزي 
يلقاه  الذي  باالحتقار  الشعور  يكون سببه 
فان  ذلللك،  وعلى  االخللريللن.  من  الشخص 
التصرف ردا على ذلك يكون هو اهلروب 
من االتهام احملدق الذي ميكن ان يتعرض 
حتى  او  الفرار  او  باالختباء  الشخص  له 
عن  القانونية  املعايري  وختتلف  االنتحار. 
املعاير االجتماعية يف انها تفرض من قبل 
يقومون  متخصصني  واشللخللاص  أجللهللزة 

بفرض عقوبات مباشرة وليس النبذ.
ونالحظ ان األعراف او التوازنات العرفية 
خالل  من  فرضها  املبدأ  حيث  من  ميكن 
للشخص،  ظاهرة  مصلحة  وجللود  جمللرد 

وبدون أي تصرف من جانبه.

املعايري االجتماعية وكيف تعمل؟

املخدرات.. وبال يستنزف العالم سواء منع او ابيح
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 اليت 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 اليت 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 لألمم 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  ادمللان  أن  الدولية  اهليئات  وتؤكد 
الدولية  اإلجللراءات  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 لألفيون 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. 

التطورات العلمية والتقنية اهلائلة واملتسارعة، اليت يشهدها العامل وحبسب 
بعض اخلرباء غريت الكثري من االمور واالساسيات املهمة واثرت يف مجيع 
نواحي احلياة والسيما العالقات اخلاصة بني البشر، ومنها القضايا اجلنس 
الذي يعد جزء طبيعي يف دورة حياة اإلنسان، حيث اصبحت هذه القضايا 
مع  الللعللامل، خصوصا  دول  والللدارسللني يف خمتلف  الباحثني  اهتمام  حمط 
العامة  الصحة  اثرت على  اليت  والنفسية  الصحية  املشكالت  ازديللاد بعض 

وعلى العالقات الشرعية والطبيعية بني الرجل واملرأة.
الكبري  االنفتاح  بسبب  بللرزت  اللليت  االخلللرى  التحديات  ذلللك  اىل  يضاف 
للتواصل االجتماعي واملواقع االباحية،  الواسع لإلنرتنت ومواقع  واالنتشار 
اجلنسية  واجلرائم  والسلوكيات  السلبيات  بعض  ظهور  يف  ساعد  ما  وهو 
الشاذة يف العديد من اجملتمعات، وألسباب كثري منها غياب الرقابة االسرية 

وفشل املؤسسات احلكومية املختلفة يف احتواء ابناء اجملتمع.
فقد لفتت “مراكز السيطرة على األمراض والوقاية” األمريكية إىل تزايد 
يف حاالت اإلصابة باألمراض املنقولة عرب اجلنس، حمذرة من أن العديد 
من احلاالت مل يتم تشخيصها أو اإلبالغ عنها. وتشري البيانات، إىل زيادة 
بنسبة 11 يف املائة مبرض السفلس بني الرجال فقط. اىل جانب ذلك تراجع 
معدل ممارسة الناس للجنس، وذلك بسبب خماوفهم بشأن األوضاع املالية 
وانشغاهلم بوسائل التواصل االجتماعي، حسبما يقول باحثون. فقد توصلت 
الذين  األشللخللاص  أن  - إىل  بريطاني  ألللف  أكثر من 15  دراسللة - مشلت 
ترتاوح أعمارهم من 16 إىل 44 عاما ميارسون اجلنس أقل من مخس مرات 
شهريا. ويعد هذا أقل مما خلص إليه استطالعان سابقان أظهرا أن الناس 
يف بريطانيا ميارسون اجلنس مبعدل أكثر من ست مرات يف الشهر. وأجرت 
االستطالعني مؤسسة األحباث الوطنية للسلوك اجلنسي ومنط احلياة يف 
يكون  أن  الللدراسللة  واضعة  وترجح  و2001-1999.   1991-1990 الفرتتني 
للحياة العصرية تأثري على الشهوة اجلنسية. فالناس يعرتيهم القلق بشأن 
ليسوا يف مزاج ملمارسة اجلنس، حبسب كاث  إنهم  املال.  وظائفهم وبشأن 
أن  نعتقد كذلك  “لكننا  لندن. وتضيف مريكر  أوف  كوليدج  مريكر جبامعة 
التكنولوجيا العصرية وراء هذا االجتاه. الناس لديهم أجهزة كمبيوتر لوحية 
وهواتف ذكية يصطحبونها معهم إىل غرف النوم، حيث يستخدمون )وسائل 

التواصل االجتماعي( تويرت وفيسبوك ويبعثون رسائل بالربيد االلكرتوني”.
وتشري الباحثة إىل أن الدراسة ترجح أن األزواج يف الفئة العمرية من 16 
عن  كبديل  االنرتنت  على  اإلباحية  املواقع  يستخدمون  رمبا  عاما   44 إىل 
ممارسة اجلنس. ويف الدراسة اليت أجريت بني عامي 2010 و2012، قال 
املعدل  بلغ  بينما  4,9 مرات شهريا،  إنهم ميارسون اجلنس مبعدل  الرجال 
لدى النساء 4,8 مرات. ويف الدراستني السابقتني قال الرجال والنساء على 

السواء إنهم ميارسون اجلنس أكثر من ست مرات شهريا.

الجنس يف الحياة 
العصرية.. من الحاجة 

اىل االنحراف
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للللللللحلللجلللاب أهلللملللّيلللة كللللبللللرية يف ديللنللنللا 
بذلك  فهي  بلله  تلتزم  فمن  اإلسلللالملللّي، 
واجلللب على  تطيع اهلل ورسللوللله، وهلللذا 
كّل مسلمة. كما أّن احلجاب عّفة للمرأة 
طهارة  أّنلله  كما  عنوانها،  وهللذا  املسلمة 
مرض،  قلوبهم  يف  الذين  سللواء  للقلوب 
جوهرها  علللللى  وحيللافللظ  يصونها  فللهللو 
مللن الللتلللللوث االخللالقللي اللللذي قللد يطول 

اجملتمع.
اليوم نسمع عن رفض بعض الدول مسألة 
اجلامعة  إىل  احملجبة  ودخللول  احلجاب 
أو أن متارس حقها يف العمل، قد يكون 
هذا متوقعا يف دول غري اسالمية، ولكن 
للمناقشة  وطللرحلله  تللداوللله  يتم  عندما 
للريبة  يللدعللو  فللهللذا  اسللالملليللة،  دول  يف 

واالستغراب!.
إن اخلللالف حللول احلللجللاب مل يبدأ من 
اليوم، بل عمره ميتد اىل سنوات عديدة، 
وقد أثريت مسألة احلجاب وحترر املرأة 
منذ أوائل القرن املاضي، حتى اقرتنت 
املللرأة من  مسألة نزع احلجاب وحترير 

العنف اإلسالمي كما يزعمون.
فللهللؤالء يللقللودون محللالت ضللد احلجاب 
واحملجبات، بدعوى أن احلجاب هو: رمز 
وعبوديتها  واضطهادها  امللللرأة  لتخلف 
من  وحللرمللانللهللا  وامتهانها،  واحللتللقللارهللا 
أداء  يف  حقها  وممللارسللة  التعليم  حقها 

الزمن  تنقضي فرتة من  أن  عملها، وما 
إال وتطفو مسألة احلجاب جمددًا على 
السطح، لتثري اخلللالف واجلللدل مللرارا 
وتكرارا حوهلا، تارة تثار يف بالد الغرب 

وأخرى يف بالد املسلمني.
املللوديللالت  لبعض  جتللارة  أصبحت  حتى 
واألزياء اليت دخلت علينا وليس هلا أية 
بللزي اإلسلللالم واملللسلللللمللات، إذ أن  صلة 
احلجاب  بللأنللواع  مملوءة  اليوم  األسلللواق 
واالشلللربلللات الللرتكلليللة واهلللنللديللة بللألللوان 
مللثللرية جللللدًا، بللل حللتللى يف طللريللقللة لف 
وربطها  االكسسوارات  ولبس  احلجاب، 
باحلجاب، ولبس العباءة اإليرانية، علما 
أن كللل هلللذه األزيلللللاء وامللللوضلللة حلجاب 
اليوم، حيتاج إىل سرت وحجاب أخرى، 
فهو ال يسرت شيئا وإمنا يظهر ما خفي!!.
السرت،  هو  احلقية:  يف  احلجاب  ولكن 
أنللظللار  املللللرأة املسلمة عللن  وهلللو حللجللب 
اللللرجلللال األجلللانلللب اللللذيلللن للليللسللوا من 

حمارمها.
أنيقا... مجيال... مرتبا...  ليكن احلجاب 
راقللليلللا... بللهلليللا... ان كللنللِت مللن أهللل هذا 
وقعِت  انللِك  غاليه  يا  فاعلمي  الصنف.. 
أمام  وكنت ضعيفة  الشيطان  حبائل  يف 

رغباته!!.
لتقفي يا غاليه وقفة صدق مع نفسك.. 
هللللل حلللجلللابلللِك مللللوافللللق للللشلللريلللعلللة رب 

الللعللاملللني...هللنللا... اقلللول لللِك هنيئا لللك - 
عزيزتي- و أسأل اهلل أن يثبت أقدامك 
قللدوة  نفسك  مللن  فاجعلي  الللديللن..  على 
ملن حولك من بنات وأخللوات وصديقات 
النصح  على  نفسك  وامحلي  وجلللارات.. 
شريعة  خالفت  ملللن  اللطيف  والتوجيه 
ربها يف حجابها، قدمي هلا كهدية عباءة 
اسالمية. أو حديثا عن احلجاب وما هو 

شروطه؟ ويكون لك األجر والثواب.
أصلللابللله خلل  قلللد  حللجللابللِك  كلللان  إن  أم 
منها...  بعض  او  الللشللروط  تلك  وخالف 
هللنللا - والللعلليللاذ بللللاهلل- عللقللابللك عقاب 

عسري فنحن أيام ونغادر.
العمر  بنا  الدنيا ال حمالة طال  سنغادر 
أم قللصللر.. وسللنللوضللع يف حللفللرة ضيقة 
بعد ان تجُلبسنا املجُغسلة احلجاب الكامل.. 
من أعلى الرأس إىل أمخص القدمني.. 
فللمللاذا سنقول  الللعللاملللني..  رب  ونلللواجللله 
عندما نسأل عن حجابنا عن عفتنا. ماذا 

نقول؟.
ماذا نقول يا اختاه حافظي على حجابك 
حتت  اإلسلللالم  جعلك  مثينة.  درة  فأنت 
يطمع يف مجالك  ال  كللي  حللتللى  غللطللائلله 
أحد، وما تلبسينه اليوم سوف يشهد لك 

غدًا.
أجلللل )حجابي  مللن  بلليللد  يلللدًا  مللعللًا  لنكن 

جناتي(.

حجابي نجاتي

قبل رحيل الورد
دخلْت مكتيب وعلى وجهها الناعم الربيء إمارات الكآبة والتعب... عيونها العسلية تفيض بالدمع ونظراتها 
اخلجلى توحي حبسرة خمنوقة... عرفت أنها تريد أن تفضي بشيء يضري خاطرها ويؤمل ضمريها! فهي 
ومنذ زمن بعيد تعتربني صندوقا ألسرارها وموضعا لثقتها، تتوجه الّي دون اآلخرين يف إفراغ معاناتها 
وآالمها. قلت هلا ومن دون مقدمات... هيا تفضلي إجلسي و” فضفضي”.... ما اخلطب!؟ قالت: كتبت رسالة 
لوالدتي لكنين مرتددة يف إرساهلا، فماذا تقول.....؟ أخرجت الرسالة من حقيبتها ثم استدركت تقول: قبل 
كّل شيء جيب ان أقول لك شيئا يتعلق بعائليت، كي تتفهم املوقف وتنصحين مبا تراه مناسبا... والدتي 
أصغر من والدي بعشرين عاما، ووالدي اليوم حيرق السنة السادسة والثمانني من عمره. لقد خوت قواه 
وتباطأت حركاته، فصار يستمع أكثر مما يتكلم ويبتسم بدل أن يضحك، فقد أوهى العمر قوته وسلطانه.... 
وبّدل الزمان رونقه ورحيانه.... لكن والدتي ال تتقبل أثر السنني.... تريده أن يبقى كما كان يف ربيع عمره 
وزمانه... فكم من مرة انتقدته وكم من مرة زجرته، ألنه فقد نّظارته أو لبس جبامته “على املقلوب” أو مل 
يسمع ما تقوله له، بعد أن طرق الزمان على سندان أذنه! مررت يوم أمس لزيارة األهل... أوجه سؤال ملاذا 
أبي غري موجود معنا فاجلميع هنا جمتمع....!؟ أجابت والدتي وهي ممتعضة من سؤالي الذي محل سحنة 
الغضب : أرجوك ابنيت.... أريد أن أكون مرتاحة منه ولو لساعات... ال أريد أن يتعكر صفو حلظاتي اجلميلة 
معكم ومع األطفال، فوالدكم صار ال حيتمل!... رجعت لوالدي بنفس تائهة أسأله عن أحواله.... عن أموره.... 

عن تفاصيل حياته.... أجابين واليقني يسري يف عينيه : كّل شيء على ما يرام يا ابنيت احلبيبة... كل شيء 
مجيل كجمال قلوبكم.... فأنا سعيد معكم ومسرور فيكم..... وألن والدتك الوفية هي زوجيت ومهجة قليب 
ونور عيين... مل ينتقد ومل يتأوه بل جّبل ومللدح... كتبت هذه السطور ألمي...أذكرها وأستنشدها، لكنين 
مرتددة يف إرساهلا خوفا من رّدة الفعل فماذا تقول....؟ وشرعت تقرأ.... أنظري له رغم “العكاكيز”...رغم 
فقدانه للذاكرة..رغم وروده الذابلة وأنواره اآلفلة...... فقلبه ال يزال... اليس هو ذلك الرجل الذي اختارك من 
بني النساء شريكة حلياته....!؟. أال تتذكرين كم كنت عاشقة له!؟ إمسكي يده.... تفحصي نظراته.... إمسعي 
قلبه..... انه نفس ذلك الرجل... نفس ذلك احلب، رغم الصمت ورغم السكون... إجلسي جنبه وتذكري جّيدا 
أنا دائما جبنبك... كل اللحظات اجلميلة اليت شاركتيه فيها.... احلب.... السعادة..اللذة واألمل... قولي له 

خملصة لك...مؤمنة حببك.... يف يوم ستنهضني من نومك وال جتديه....ستجدين الذكريات فقط.. وستناديه 
وتقولني له: خذ ما تريد وهبين حلظة قرب منك..حلظة حب... حلظة وجود.... أنا أعرف جّيدا أن احلياة 
غري سهلة يا أماه.... فهو عنوان احلياة على األرض وهو سّر الوجود.... أمتنى أن متنع حكمة احلاضر أسف 
املستقبل.... وأاّل تعتربي رساليت هذه جسارة، وتقبلي اعتذاري منك....حبيبيت أمي.. أخذتجُ الرسالة من 
يدها املرجتفة وقرأتها بنفسي مرة ثانية، لكنين مل أستطع أن أمنع الدموع... وبعد حني.....ويف فجر يوم 

ساكن، أيقظين صوت اهلاتف احملمول وكان بني ثناياه صوت باٍك يهمس: لقد رحل الورد...!

بشكل  تزايدت  اللليت  اجلنسية  واالعللتللداءات  والتحرش  االغتصاب  جرائم 
خميف يف العديد من دول العامل، واالغتصاب حبسب بعض املصادر، جرمية 
العامل، حيث ميتنع  الصعب حتليلها وحصر عدد ضحاياها يف  معقدة من 
أغلبهم عن اإلبالغ عن حادثة االعتداء، ويشري إحصاء “إنريكو بيسوجنو”، 
حالة  االغتصاب  الشرطة عن جرائم  إبللالغ  نسبة  أن  املتحدة  لألمم  التابع 

واحدة من كل 10 حاالت حول العامل.
ويعتقد بعض علماء النفس أن القليل من الرجال هم الذين يرتكبون جرمية 
االغتصاب بقصد املتعة اجلنسية والباقون يرتكبون جرميتهم معاداة للمجتمع 
الذي يعيشون فيه. ويرى بعض علماء النفس أن الكثري من املغتصبني لديهم 
إحساس بالكره أو اخلوف من النساء و يف بعض األحيان يكون االغتصاب 
بسبب االنتقام بني العائالت أو األعللداء عامة مما يقودهم إىل الرغبة يف 

إثبات قوتهم وسيطرتهم من أجل إذالل وإيذاء هؤالء النسوة املغتَصبات.
وجرائم االغتصاب وكما يقول بعض اخلرباء، تزداد بشكل كبري يف الدول 
العرقية  والنزاعات  تعاني من عدم استقرار امين بسبب الصراعات  اليت 
والعنصرية، حيث تعمد بعض اجلهات واجملاميع املسلحة اىل استخدام هذه 
الورقة يف سبيل ارهاب اخلصوم وقد حتجز النساء وكما تشري بعض املصادر 
على  اإلبقاء  لقاء  اجلنسية  العبودية  أو  البغاء  على  ويكرهن  معسكرات  يف 
حياتهن أو سالمة أطفاهلن أو للحصول على الطعام. كما ان البعض يرى ان 
ضعف القوانني الرادعة قد ساعدت ايضا يف تفاقم وانتشار هذه اجلرائم 
يف بعض الدول، يضاف اليها االنفتاح الكبري واالباحية املفرطة اليت غزت 

العامل.
ويف دراسة سابقة قامت بها منظمة الصحة العاملية تبني أن ثلث النساء يف 
الللدول بال  العائلي. ويبدو أن مجيع  أو  للعنف اجلنسي  العامل وقعن ضحية 
استثناء، تعاني النساء فيها من شكل من أشكال اإلساءة اجلنسية بدرجات 
متفاوتة، مبا يف ذلك دول القارة األوروبية. وكانت دراسة لالحتاد األوروبي 
أشارت إىل أن ما يزيد على 9 ماليني سيدة أوروبية، وقعن ضحايا النتهاكات 
جنسية، أي 33% من النساء األوروبيات، لكن واحدة فقط من كل 3 سيدات 

أبلغت عما تعرضت له.
لنوع من  تعرضن  مليونا(   62( األوروبلليللات  ثلث  أن  الللدراسللة إىل  وأشلللارت 
العتداء جنسي،  تعرضت  10 سيدات  كل  من  وواحللدة  اجلسدي،  االعتداء 
بينما تعرضت واحدة من كل 20 سيدة لالغتصاب مرة واحدة يف حياتها. لكن 
اجلرمية حاضرة أيضا يف القارة اإلفريقية، ويف أمريكا الالتينية وآسيا. ويف 
دراسة اخرى حول االغتصاب والعنف اجلنسي نشرتها جملة النسي الطبية، 
بينت أن واحدا من كل عشرة رجال يف بعض أحناء آسيا اعرتفوا بأنهم قاموا 
الصديقة يف  أو  الشريكة  وعند تضمني  ليست شريكتهم.  باغتصاب سيدة 

احلسبان فإن الرقم يرتفع إىل حنو الربع.

االغتصاب.. جريمة 
تفض املجتمعات من 

انسانيتها

مروة حسن الجبوري 

د. محمد مسلم الحسيني
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اسللتللكللشللافللات مللهللمللة واجنلللللازات مبهرة 
من  الللسللاعللني  الللفللضللاء،  علللللمللاء  حققها 
خلللالل حبللوثللهللم ودراسلللاتلللهلللم املللسللتللمللرة 
وبللاالعللتللمللاد علللللى الللتللقللنلليللات واألجللهللزة 
كشف  إىل  واملللتللطللورة،  احلديثة  العلمية 
املزيد اخلفايا واإلسرار املثرية اخلاصة 
بالفضاء، ورصلللد كللل مللا هللو جللديللد من 
كواكب وجنوم وأقمار وغريها من األمور 
واملللتللغللريات الللكللونلليللة األخلللللرى، يضاف 
بعض  ودراسللة  البيانات  ذلك حتليل  اىل 
يعاني منها  اللليت  واملللشللكللالت  الللظللواهللر 
كوكب األرض والعمل على إجياد احللول 
بعض  يللقللول  كما  هلللا  املناسبة  والللبللدائللل 
اخلرباء يف هذا اجملال، الذين أكدوا على 
تشري  العلمية  والللدراسللات  األحبلللاث  إن 
حد  اىل  تشبه  كثرية  كواكب  وجللود  اىل 
ما كوكب االرض الذي يتعرض اليوم اىل 
أخطار كثرية ومتعددة وهو ما دفع العلماء 

اىل تكثيف جهودهم بها اخلصوص.
بعض  تشري  وكللمللا  جمرتنا  اتللسللاع  يبلغ 
ويجُعتقد  ألف سنة ضوئية،   100 املصادر 
وقد  كللوكللب.  مليار   40 على  حتتوى  أنها 
وجد العلماء من خالل املراقبات الدقيقة 
عليها.  حياة  وجود  فرص  تزايد  للمجرة 
اآلن  حتى  الكواكب  من  احلالي  والللرقللم 
الذي تتيح معرفته مالحظات ومراقبات 

اجملرة اهلائلة هو 1049 كوكبا، مرشحا 
الكواكب  هذه  وتللدور  عليه،  حياة  لوجود 
ويعتقد  بللالللشللمللس.  شبيهه  جنلللوم  حلللول 
الللعلللللمللاء بللوجللود كللواكللب اخلللرى عللددهللا 
لوجود  أيضا  األقللل مرشحة  على   2000
حياة عليها وتبعد عن كوكب األرض مبا 

يقدر بل 60 سنة ضوئية.
واستندت هذه االكتشافات على حتليالت 
تسجيلها  مت  اللليت  للمراقبات  إحصائية 
عن طريق تليسكوب ناسا العمالق كيبلر 
لل 150 ألف جنم كل  التقط صورا  الذي 
30 دقيقة ملدة 4 سنوات. ويقول الدكتور 
هيوارد من جامعة هاواى: “جمرتنا يوجد 
بها 40 مليار كوكب، مما يعين 40 مليار 
التطور،  أشكال  من  لوجود شكل  فرصة 
وحنلللن حنللتللاج اللليللوم أكللثللر مللن أي وقللت 
مضى إىل الرتكيز على اجياد مثل هذه 

االشكال من احلياة الذكية حولنا”.
وفلليللمللا خيلللص بللعللض هللللذه االجنللللللازات 
علماء  رصد  فقد  املهمة  واالستكشافات 
يقع  االرض  بكوكب  شبيها  كوكبا  فضاء 
مناسبا  جتعله  مشسه  مللن  مسافة  على 
سعي  ضمن  جللديللدة  خللطللوة  يف  للحياة، 
لكوكب  تللوأم  كوكب  على  للعثور  العلماء 
االرض يف الكون، حبسب ما اعلنت وكالة 
الفضاء االمريكية ناسا. وقالت ناسا يف 

بيان ان هذه الكوكب يقع على مسافة من 
مشسه مماثلة لتلك اليت تفصل االرض 
عن مشسها، وبالتالي فهو مناسب لوجود 
املياه السائلة على سطحه، وهي العنصر 
الللللضللللروري للللوجلللود احلللليلللاة وتللطللورهللا 

بالشكل الذي نعرفه.
وقد اطلق على هذا الكوكب اسم “كيبلر 
بللواسللطللة  رصلللللده  جللللرى  اذ  بللللي”   452
التلسكوب االمريكي كيبلر، وهو يبعد عن 
كوكب االرض مسافة 1400 سنة ضوئية، 
علما ان السنة الضوئية هي وحدة لقياس 
املللسللافللة وللليللس اللللوقلللت، وهلللي تللسللاوي 
حللللواىل 10 مللللليللارات كلليلللللومللرت. ويلللدور 
ما  يوما،   385 حللول مشسه يف  الكوكب 
جيعله ذا خاصيات مشابهة لالرض اليت 

تدور حول مشسها يف 365 يوما.
على صعيد متصل اكتشف علماء الفلك 
تصدر  إكس  أشعة  من  انبعاثات قصرية 
أصبح  بأنه  يوحي  أسللود، مما  ثقب  عن 
أكللثللر نلللشلللاطلللًا. وتلللوصلللف تلللللك الللثللقللوب 
فأكثر  أكثر  وتكرب  جائعة  بأنها  السوداء 
املتساقطة  الكونية  األنقاض  تلتهم  وهي 
يقرتب  وأي شلليء  النجوم اجمللللاورة،  من 
بقايا  إنها  االلللتللهللام.  مصريه  يكون  منها 
النجوم الكبرية اليت تسحق ذاتيًا إىل أن 

تصبح يف حالة كثافة ال حدود هلا.

البحث عن اشباهنا خارج األرض..

علوم وتكنولوجيا

الساعات الذكية.. العالم يف معصمك!
الساعات الذكية كغريها من التقنيات واالجهزة احلديثة، اليت غزت حياتنا مبختلف جوانبها اصبحت 
البشر يف خمتلف  الكثري من  املعلوماتية، حمط اهتمام  التكنلوجيا  الكبري يف  التطور  اليوم وبفضل 
دول العامل، وهو ما فتح باب التنافس بني الشركات العاملية الكربى اليت تسعى اىل فرض سيطرتها 
اليت  الذكية  الساعات  فيها  املختلفة مبا  منتجاتها  وتطوير  التميز  االسللواق من خالل  املطلقة على 

اختلفت بشكل واخلصائص واالداء.
كثر  واللليت  التكنولوجيا األمريكي،  لعمالق  أحللدث منتج  الذكية  ابل  ان ساعة  ويللرى بعض اخلللرباء 
احلديث عنها يف األوساط التقنية يف الفرتة األخرية، ال تزال اهم منتج عاملي ملا حتويه من ميزات 
وخصائص تكنولوجيه مثرية لالهتمام، ومنها التواصل واستقبال الرسائل واملكاملات مع جهاز االي 
من  للعديد  متكاملة  أداة  كونها  اىل  باإلضافة  هذا  باإلنرتنت،  الالسلكي  االتصال  إمكانية  و  فون 
املعلومات  كل  تعطيك  اليت  الصحية  التطبيقات  ومنها  الصغري،  حجمها  رغم  املختلفة  التطبيقات 

الالزمة عن صحتك.
والساعة الذكية كما تشري بعض املصادر، هي عبارة عن ساعة يد حموسبة تؤدي اعمال أساسية مثل 
احلسابات والرتمجة واأللعاب كما تعمل على تشغيل تطبيقات اجلواالت كما ان عدد صغري منها يشغل 
نظام التشغيل للجواالت، وتعمل على تشغيل الراديو FM وملفات تصويرية ومساعية للمستخدم عن 

طريق البلوتوث وهلا خاصية الرد على املكاملات اهلاتفية. بعضا من هذه األجهزة تتضمن إمكانيات 
مثل الكامريا، اخلرائط، البوصلة، آلة حاسبة، شاشة ملس، جوال، نظام االستشعار عن بعد، عرض 
اخلرائط اجلغرافية ومساعات السلكية او مايكروفون او جهاز روتر. وهناك نوع يسمى بالساعات 
الرياضية وتصنع للتدريب، هذا النوع من الساعات ميكن جتميع معلومات من االستشعار اخلارجي 

او الداخلي وممكن أن تتحكم يف املعلومات وتدعم التكنولوجيا الالسلكية مثل الواي فاي والبلوتوث.
على صعيد ذي صلة مع تسويق ساعة “آبل واتش”، تفكر وسائل اإلعالم بطريقة تسمح هلا بتقديم 
حمتوياتها على شاشات صغرية جدا وجتسيد مفهوم “الصحافة بلمحة بصر”. فساعة “آبل” املوصولة 

توفر لوسائل اإلعالم سبال جديدة للوصول إىل مجهورها.
ويف هذا الشأن فقد توقعت دراسللة حديثة اجرتها جمموعة “اي اتش اس” ان تسهم ساعات “آبل 
السنوات  باالنرتنت يف  املتصلة  االكسسوارات  من  النوع  هذا  مبيعات  نسبة  رفع  الذكية يف  ووتللش” 

املقبلة، كما أن جناحها سيكون عامال حامسا على صعيد مستقبل هذه السوق الصاعدة. 
على صعيد متصل تكهن مطورو برجميات قاموا بتجربة ساعة أبل اجلديدة بتدفق جمموعة كبرية 
من التطبيقات اجلديدة خالل األشهر القليلة القادمة خاصة يف جماالت من بينها الصحة والرتاسل. 

واكتشف املطورون -الذين مل تسمح هلم أبل سوى باستخدام منوذج للساعة- قدرات جديدة. 

اتساع نطاق عمليات التجسس والقرصنة االلكرتونية اليت يشهدها العامل 
يف ظل تفاقم املشكالت واالزمات الدولية اصبحت وكما يرى بعض اخلرباء 
من اهم واخطر القضايا اليت اثارت قلق الكثري من احلكومات والدول بعد 
الفضائح والتسريبات الكبرية اليت فجرها العميل األمريكي السابق إدوارد 
التسريبات اليت التزال حمط اهتمام اعالمي  سنودن، خصوصا وان هذه 
كونها مشلت العديد دول وحكومات وشخصيات كثرية، هذا باإلضافة اىل 
واحلواسيب  اهلللواتللف  ماليني  مشلت  اللليت  االستخباري  التنصت  عمليات 
ما  وهو  االمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  واملسؤولني  للمواطنني  الشخصية 
بإثارة بعض االزمات واخلالفات اليت اجربت بعض تلك احلكومات  اسهم 

على اعادة خططها وبراجمها اخلاصة بأمن املعلومات.
ويف هذا الشأن فقد ارغمت بريطانيا على سحب بعض جواسيسها من بعض 
الدول بعدما حصلت روسيا والصني على الوثائق السرية اليت محلها معه 
املستشار السابق يف وكالة االمن القومي االمريكية ادوارد سنودن، على ما 
ذكرت وسائل اعالم بريطانية. ونقلت هيئة االذاعة الربيطانية )بي بي سي( 
وصحيفة صنداي تاميز عن مسؤولني كبار يف احلكومة واجهزة االستخبارات 
ان لندن اضطرت اىل سحب عمالء من بعض الدول فيما اوضحت الصحيفة 

ان هذا التحرك مت بعدما متكنت روسيا من فك رموز اكثر من مليون ملف.
وقال مصدر يف اجهزة رئيس الوزراء ديفيد كامريون للصحيفة ان “روسيا 
والصني لديهما هذه املعلومات. وهذا يعين انه حتتم سحب عدد من العمالء 
املعلومات  مجع  عملية  توقف  اىل  ادى  بعملياتنا  القيام  كيفية  كشف  وان 
االلكرتوني  موقعها  على  بي سي  اللليب  وذكللرت  بها”.  نقوم  اللليت  االساسية 
استنادا اىل مصدر حكومي ان الدولتني “لديهما معلومات” محلت على نقل 
بان اي  ادلللة” تفيد  عمالء يف االستخبارات لكنها اشللارت اىل “عدم وجود 

جواسيس تعرضوا للضرر.
ايضا  الصني حصلت هي  ان  اخرى  الصحيفة عن مصادر حكومية  ونقلت 
ما  واالمريكية  الربيطانية  االستخبارات  تقنيات  تكشف  اليت  الوثائق  على 
اثار خماوف من ان يتم التعرف اىل عمالئهما. وجلأ ادوارد سنودن املستشار 
نقل اىل  بعدما  روسيا  القومي اىل  االمللن  ووكالة  ايه  اي  السي  السابق يف 
املراقبة  بللرامللج  مللدى  لكشف  السرية  الوثائق  مللن  هائلة  كمية  الصحافة 

االلكرتونية االمريكية ومحاية احلريات الفردية. 
ومتكن سنودن يف سياق عمله من تنزيل 1,7 مليون وثيقة سرية تظهر كيفية 
واكد سنودن يف وقت سابقانه  االشخاص.  مئات ماليني  السلطات  مراقبة 
ال ميكن الي جهاز استخبارات فك رموز الوثائق اليت محلها معه. غري ان 
مصدرا يف االستخبارات الربيطانية قال لصحيفة صنداي تاميز “نعلم ان 
روسيا والصني حصلتا على وثائق سنودن وانهما ستدققان فيهما لسنوات 

حبثا عن ادلة للتعرف اىل اي اهداف حمتملة”.

التجسس.. 
حرب ناعمة تستحضر 
عاصفة من الصراعات  
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بللوك،  فيس  االجتماعي  الللتللواصللل  شبكة 
تللعللد احللللدى اهلللم واكللللرب الشبكات  الللليت 
االجللتللمللاعلليللة حلليللث يللضللم اكللثللر ملللن 1,2 
مليار شخص حول العامل، ال تزال تواصل 
جنللاحللهللا ملللن خللللالل تللطللويللر خللدمللاتللهللا 
انتشارها  وتوسيع  اجلللديللدة،  وتطبيقاتها 
الللعللاملللي واعللتللمللاد خللطللط وبلللراملللج مالية 
جلللديلللدة اسللتللطللاعللت ملللن خلللالهللللا شلللراء 
العديد من الشركات التقنية املنافسة، وهو 
ما سيمكنها وكما يقول بعض اخلرباء من 
االفرتاضي  العامل  على  سيطرتها  فرض 
تللفللاصلليللللله، وملللنلللذ أن اسللتللحللوذت  بللكللل 
على  املصادر،  بعض  تنقل  وكما  فيسبوك 
من  الكثري  هناك  كان  وغريها  انستغرام 
هذه  حللول مستقبل  والللتللوقللعللات  االخللبللار 
ازعجت  اليت  القادمة  وخططها  الشركة 
خصومها ومنافسيها يف االسواق العاملية. 
وقد أعطى مارك زكربرغ، املدير التنفيذي 
ومؤسس فيسبوك، تلميحات عن مستقبل 
عليها  تطرأ  قد  اليت  والتطورات  شركته 
الطويلة  الشركة  خطة  عللن  سئل  عندما 
وأجوبة” عامة  “أسئلة  األمد خالل جلسة 
علللللى صللفللحللتلله علللللى الللفلليللسللبللوك ليفجر 
“التخاطر”  حنو  التوجه  بإعالن  املفاجأة 
أننا  زكربرغ،  يؤمن  الذهين”.  و”التواصل 
من مشاطرة  األيللام سنتمكن  من  يللوم  يف 
من  من دماغ لدماغ –  أفكارنا مباشرة – 

التكنولوجيا. وقال معقبا:  خالل استعمال 
فيه  يفكر  ما  إيصال  من  املللرء  “سيتمكن 
“هللذه  إذا شلللاء.” وأضلللاف  فلللورا  لصديقه 
التكنولوجي  التطور  درجات  أعلى  ستكون 
يف جملللال الللتللواصللل.” وطللللورت الللشللركللة، 
الطرق  املاضية،  العشر  السنوات  خللالل 
الللتللواصللل  مللسللتللخللدمللوهللا  يستطيع  الللليت 
البداية  يف  كانت  أصدقائهم.  مع  عربها 
جمرد صفحات عادية وخاوية، ثم أضيف 
إليها مساحة للتعليقات، ومن ثم “احلائط” 
و”االعللللجللللاب” وملللصلللادر أخلللبلللار. أعللطللت 
 Oculus ملشروع  شرائها  عرب  الشركة 
االفرتاضي،  بالواقع  فعله  تريد  ملا  فكرة 
وهلللو جللعللل املللسللتللخللدم يللشللعللر انللله جبللوار 

.CNN صديقه. حبسب
تواصل  حنو  خطوة  هو  ذهنيا  والتواصل 
الفكرة  هللذه  وليست  أكلللرب،  خبصوصية 
طرقا  العلماء  اكتشف  فقد  املنال.  بعيدة 
موجات  تللرمجللة  مللن  احلللواسلليللب  لتمكني 
والللعللكللس صحيح،  أواملللللر،  إىل  اللللدملللاغ 
األمريكية  واشنطن  جامعة  حاليا  وتبين 
نظاما ميكن الباحثني من إرسال إشارات 
االنللرتنللت.  خلللالل  مللن  لبعضهم  دمللاغلليللة 
هللذا وكلللان قللد متكن أحللد املشرتكني يف 
البحث مللن حتللريللك إصللبللع مللشللارك آخر 
من  ذلللك  وكللان  فيها،  التفكري  عللرب  فقط 
عليها  ركبت  خاصة  طاقيات  وضع  خالل 

أعلنت  ذلك  اىل جانب  كهربائية.  أقطاب 
من  للمزيد  أنها ستسمح  فيسبوك  شركة 
اإللكرتونية  اإلنللرتنللت واخلللدمللات  مللواقللع 
باالنضمام إىل مشروعها لنطاق “البيانات 
اجملانية للهواتف احملمولة” بعنوان إنرتنت 
دوت أورغ. وجاء هذا اإلعالن بعد ردة فعل 
املللبللادرة. وأشللار معارضون  معارضة هلللذه 
إىل أن هذه اخلطوة تقوض مبادئ حيادية 
اإلنرتنت، ألنها متنح أفضلية للدخول إىل 
حساب  على  والتطبيقات  املللواقللع  بعض 
أخللللللرى. لللكللن ملللؤسلللس فلليللسللبللوك ملللارك 
زوكربريغ قال إنه “ليس من املمكن توفري 
اإلنلللرتنلللت بللالللكللامللل جملللانلللا”. وأوضللللح يف 
مقطع مصور بث على منصة إنرتنت دوت 
املليارات  يتكلف عشرات  “األمللر  أن  أورغ 
من الدوالرات سنويا إلدارة اإلنرتنت، وال 
التكلفة  هللذه  حتمل  مشغلة  لشركة  ميكن 
إذا كان كل شيء جمانيا”. من جانب اخر 
تعتزم “فيسبوك” تعزيز خدمة “ميسنجر” 
مللللليللون مستخدم  تللضللم 600  بللاتللت  الللليت 
مواقع  على  استخدامها  توسيع  من خالل 
وفتحها على مطوري  اإللكرتونية  التجارة 
هذه  وأصبحت  اخللللارج.  مللن  التطبيقات 
اخلدمة اليت ازداد عدد مستخدميها 100 
مليون مستخدم التطبيق الذي يسجل أكرب 
وسيلة  تصبح  أن  على  “قللللادرة  وهللي  منللو 

تواصل جد فعالة”.

فيس بوك.. امرباطورية افرتاضية 
تتحكم بالعالم الواقعي

البيئة الخضراء.. بلسم الطبيعة إلدامة الحياة على االرض
يف ظل تفاقم األخطار واملشكالت البيئية اليت أثرت سلبا على احلياة بشكل عام، يزداد االهتمام 
اآلثار  للحد من  تهدف  بيئة خضراء  واملشاريع اخلاصة اهلادفة، اىل خلق  املبادرات  ببعض  الدولي 
البيئية واملساعدة يف مناخ صحي كما يقول بعض اخلرباء، الذين اكدوا على ضرورة العمل من اجل 
تفعيل مثل هكذا مشاريع مهمة، هذا باإلضافة اىل اعتماد خطط وإجراءات عاجلة تساعد يف احلفاظ 
على الثروات واملوارد الطبيعية، اليت تضررت كثريا بسبب التطور الصناعي املتسارع واحلصول على 

مصادر الطاقة للطاقة.
 يضاف اىل ذلك التجاوزات املتكررة واملمارسات غري املشروعة اليت يقوم بها البشر على الغابات 
املتزايدة وحبسب  املخاطر  الشخصية، هذه  املنافع  بعض  بهدف احلصول على  الزراعية،  واملناطق 
بعض املراقبني ومع استمرار املطالبات ودعوات اليت تقوم بها بعض املنظمات العاملية، اليت تنادي 
باعتماد مصادر الطاقة املتجددة والنظيفة ملكافحة تغري وتلوث املناخ وإنقاذ كوكب األرض من الدمار، 
دفعت بعض الدول واحلكومات اىل وضع برامج وإجراءات جديدة تهدف اىل تعميم ثقافة احلفاظ 

على البيئة ومعاجلة التحديات البيئية.
ويف هذا الشأن يضم املغرب اكرب مساحات من غابات االرز بني دول حوض البحر املتوسط، متتد 
على 134 الف هكتار، وتسعى السلطات منذ سنوات حلماية هذه الثروة املهددة بفعل التغري املناخي 

والنشاط البشري. 
من جانب اخر فاحلرارة خانقة واالرض جدباء والقانون اجلديد مينع الري كما يف السابق إال ان بعض 

سكان كاليفورنيا ال يسعهم التخلص من املساحات العشبية يف حديقتهم بسبب اجلفاف
يف السياق ذاته ومبساعدة حفنة من املتطوعني، ازال مارو كوينتانيليا على مدى عشر سنوات مكب 
مبادرة  بيئي” يف  “متنزه  اىل  لتحويله  دي جانريو  ريو  الصفيح يف  مدن  احدى  نفايات عشوائيا يف 

جمنونة فاز على اساسها بإحدى اهم جوائز التخطيط احلضري يف العامل. 
على صعيد متصل يسرح حيوان من زواحف اإليغوانا قرب مدرج طريان يف جزر غاالباغوس... فقد 
تطلب بناء اول مطار صديق للبيئة بالكامل يف العامل على انقاض قاعدة عسكرية امريكية مراعاة 

دقيقة للبيئة الفريدة هلذا االرخبيل الذي يعترب احد اكثر االنظمة البيئية هشاشة على االرض. 
يف السياق ذاته فمن املمكن، وفقا خلرباء، أن يعطيك األطباء نصيحة صحية مثل هذه يف املستقبل 

غري البعيد. إذ يقرتب العامل احلديث.
دراسللة  وكشفت  الرفاهية.  من  يعزز  للطبيعة  التعرض  أن  كيف  حتديد  من  البحث،  من  عقود  بعد 
أمريكية حديثة أن القرب من الطبيعة رمبا يريح العقل، ويقلل من اجرتار األفكار السلبية اليت جتول 

يف العقل مرارا وتكرارا.

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  أرأيللت؟ 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  اليت  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 
انللك ستبقى خللالللدا عللرب وطللن افللرتاضللي، وصفحة بائسة  كللثللرية؟. 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 

اىل فائض كالمهم، وفائض احالمهم.
االفرتاضي،  الوطن  هللذا  بك يف  رغللم من حييط  وحيد  فانت  آالم،  فائض 
وطنك.. لقد فرض عليك انطوائيته وعزلته االجتماعية، وادمنت عليه، على 

الوحدة وعلى االمل الناشيء منها.
ويللعلللللقللون صللورهللم  االخلللللرون،  تللكللون جللللدارا يشخبط عليه  ان  وارتللضلليللت 

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(.
بان  ارى  كثرية  احيان  )يف  قائال:  )الفسبوكيات(  يف  رأيلله  احدهم  أختصر 
تكتب على  اليت  الكتابات  بوك قريب جدا من  الفيس  مايكتب على حائط 

جدران احلمامات العامة(. 

فسبوكة

عبد االمري رويح
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تحقيقات

بني خمالب اجلوع والعطش ولفح الشمس 
احلشد  أبطال  أبطالنا،  يصول  احلارقة، 
اللللشلللعللليب يف صللللحللللراء واسللللعللللة ورملللللال 
الغالي  الوطن  حللارقللة، عند ختللوم حللدود 
االبطال،  هؤالء  وعيون  بسواعد  واحملمي 
ونساء  اطفال  بأمان  املواطنون  ينام  لكي 
وشلليللوخ وملللرضلللى، وتللسللهللر علليللون رجللال 
احلللشللد الللشللعلليب، ولللكللن هللنللاك مصاعب 
كبرية تتخلل اوضاعهم اليت باتت اصعب 
وأقسى، وصيامهم صار اكثر مشقة وهم 
يف هذا احلر الشديد، ومع قلة الغذاء واملاء 
البارد الذي يصل اليهم، ومع ذلك جتدهم 
دفاعا  ويقفون  وقفوا  يبالون،  صامدين ال 
ومعتقداتنا،  ومقدساتنا  وديننا  وطننا  عن 
بللقلللللوب ميلللللؤهللا االميلللللان، شللبللاب وكللهللول 
طاعنون يف  )شيوخ  السن  كبار  من  وحتى 
السن(، انهم رجال مبعنى الكلمة حيق لنا 
ان نفتخر بهم وبقوة اميانهم وشجاعتهم، 
لنا،  جليلة  تضحيات  مللن  يقدمونه  ومبللا 
وهل هناك أغلى من نفس االنسان وروحه 
على  القلوب  لبسوا  ابطال  إنهم  ودمللله؟!. 
بعضا  بعضهم  يسابقون  وراحللوا  اللللدروع، 
الشهادة على  اختاروا  فقد  املللوت،  باجتاه 
احلياة، ولبوا النداء املقدس، وتركوا وراء 
ظهورهم الغالي والنفيس، لكنهم مل ينسوا 
كل  أنهم محلوا  واالحللبللة،  واالوالد  االهللل 

هؤالء يف قلبوهم وهم يدافعون عن الوطن 
واملللقللدسللات، ويللبللعللدون الللشللر عللّنللا، شر 
االرهاب والتنظيم املتطرف )داعش( ومن 

لّف لفه. 
ولكن هناك شيء ضاعف من معاناة هؤالء 
انهم صائمون يف شهر  االبطال،  الرجال 
رمللضللان مللع حللللرارة اجللللو وقلللللة االرزاق 
وشحة املاء البارد الذي مل يصل اليهم يف 

االوقات املطلوبة واملناسبة. 
املعلوماتية(  الللنللبللأ  )شللبللكللة  تللفللقللدت  وقلللد 
جولة  لنا  وكانت  الشعيب  احلشد  احللوال 
مللعللهللم، فللالللتللقلليللنللا بلللأحلللد امللللسلللؤوللللني يف 
والبالغ  حمسن(  احلسني  )عبد  املقاومة، 
عن  سألناه  عندما  عللامللا،   63 العمر  مللن 
اوضللللللاع احللللشلللد الللشللعلليب اجللللللاب: حنن 
االرض  مسك  هللي  ومهمتنا  سللامللراء  يف 
نتعرض  االحللليلللان  بللعللض  ويف  املللقللدسللة، 
هلجمات ونصدها ونطرد املعتدين بعيدا، 
وعن سؤالنا حول الصيام يف هذا الشهر 
الكريم قال: لدي من اجلنود حتت قيادتي 
200 جندي وكلنا حبمد اهلل صائمني يف 
ليل  واقللفللون  وحنللن  العظيم،  الشهر  هللذا 
نهار يف مواجهة العدو ومحاية ارضنا من 
الشديد وثقل احلديد  دنسهم، ومع احلر 
واملالبس والدروع اليت البد أن نقي وحنمي 
افتقارنا  بها، ومع  بها وصدرونا  اجسادنا 

لكثري من وسائل الراحة اليت كنا ننعم بها 
يف بيوتنا، من اهلواء واملاء البارد والطعام 
اجليد وامللبس املريح، ولكننا مع كل ذلك، 
نليب الواجب وحنن صائمني وصامدين من 
اليت  واملقدسات  الوطن  عن  الدفاع  اجل 

سّورناها بأرواحنا وقلوبنا وامياننا. 
والتقينا ايضا )حيدر( وهو بطل من ابطال 
منطقة  واجبه يف  ولكن  الشعيب،  احلشد 
الذين  االبطال  انه من  بعيدة عن مدينته، 
حيللمللون مللنللطللقللة بلليللجللي واملللصللفللى اللللذي 
مثلما  ايضا،  صائم  وهللو  هناك،  يتواجد 
هم باقي اجلنود الذين معه يف هذا الشهر 
يؤدي  املبارك، ومع حرارة اجلو والعطش 
اجلميع واجبهم بعد ان لبوا نداء املرجعية 

الشريفة. 
الذين  االبطال  هللؤالء  أن  نقول  يف اخلتام 
تللركللوا عللوائلللللهللم، وذهلللبلللوا اىل سللاحللات 
الوغى حملاربة عصابات داعش االرهابية، 
ومن  تضحياتهم،  حبجم  انصافهم  ينبغي 
املهم جدا، توفري مجيع متطلبات احلشد 
واعللتللدة  مالية  استحقاقات  مللن  الشعيب 
من  فإنه  وملبس،  ومأكل  نوعية،  واسلحة 
غري املنصف وال من املعقول أن يتم جتاهل 
وال  االبللطللال  هلللؤالء  وبللطللوالت  تضحيات 
ما  جهة  او  احللد  يبخس  أن  مطلقا  يصح 

حقوقهم. 

 ابطال الحشد الشعبي
يجمعون بني الصوم والقتال

الطالق آفة تهدد النسيج االجتماعي بالضعف والزوال
ان الطالق يفتك بوحدة اجملتمع الصغري أي األسرة وصوال اىل اجملتمع الكبري ويؤدي اىل متزقه وتفاقم 
املشاكل االجتماعية اىل حد مؤذي من جانب تشرد األطفال وترهل شخصية املرأة من جوانب عديدة، 
لذلك صار الطالق ابغض احلالل عند العلي القدير تبارك وتعاىل، ويرفضه أو ال يشجع عليه قانون 
األحوال الشخصية العراقي. استطلعت )شبكة النبأ املعلوماتية( رأي املختصني بهذا املوضوع االجتماعي 
احليوي واملهم، من باب املساهمة يف نشر الوعي الفكري بهذا اجلانب الشرعي، من حياتنا بهدف احلد 
من انتشار هذه اآلفة اليت تسهم يف النيل من البناء االجتماعي وهي الطالق، ألننا الحظنا يف السنوات 
األخرية تزايد نسبة الطالق يف مدينة كربالء.. وكان لقاؤنا األول مع قاضي األحوال الشخصية يف احملكمة 

االحتادية مبحافظة كربالء املقدسة األستاذ )علي عبد الزهرة العامري( الذي قال:
الللزواج شرط إنساني يف حياة كل إنسان وحتديدا املسلم لتكملة نصف دينة وبناء أسرة متماسكة من 
خالهلا ينشأ اجملتمع الكبري وحنن من جانبنا كمحكمة أحوال شخصية نسعى إىل تسهيل إجراءات الزواج 
ونشر الوعي بني املتزوجني عن معنى مفهوم الزواج وصوال إىل الطالق الذي ال نشجع عليه وحناول قدر 

اإلمكان ان نصلح بني الزوجني.
آنذاك  االقتصادية  الظروف  لسوء  وذلك  بسنوات  قبل احلرب  العراق  الطالق يف  نسبة  تزايد  بدأ  لقد 

أما  لالنتباه،  ملفت  بشكل  املللرتدي  االقتصادي  الوضع  لتفاقم  قليال  زادت  احلللرب  بعد  ولكن  للمجتمع 
بالنسبة ألسباب الطالق بشكل عام فهي عديدة منها بالدرجة األساسية عدم القدرة املالية للزوج كي 
يستطيع أن يوفر مصاريف احلياة الزوجية إضافة إىل عدم الوعي الفكري واملفاهيمي للمعاني السامية 

للزواج واحملافظة عليه.
ثم توجهنا إىل قاضي األحوال الشخصية الثاني األستاذ )باسم كريم( الذي شرح لنا أنواع الزواج ليساعد 

على نشر الوعي ولو بشكل يسري لدى القارئ الكريم حيث قال:
الطالق نوعان، أوال طالق رجعي حيث حيق للزوج أن يرجع بزوجته بعقد جديد والنوع اآلخر هو الطالق 
يقوم على  الذي  القويم  البناء األسللري  أحللوال شخصية مع  الطالق اخللعي.. وحنن كمحكمة  البائن أي 

الصلح واأللفة واحملبة.
وسألناه، كم دعوى طالق تنظر من قبلكم شهريا وما هو امللفت للنظر فيها؟، فأجاب كريم: ختتلف من 
يوم آلخر ولكن أستطيع أن أقول بأن نسبة 40 باملائة من نسب الطالق تقع ضمن واجبنا من بني قضاة 
األحوال الشخصية يف احملكمة االحتادية مبحافظة كربالء املقدسة البالغ عددهم ستة قضاة وأغلبها يقع 

فيها الطالق لعدم تقبل الزوجني حالة الصلح رغم جهودنا يف الصلح وذلك لتأزم املشاكل بينهما.

إن االعمال املنزلية يف البلدان العربية بشكل عام والعراق بشكل خاص، 
هي من مهام املرأة يف الغالب. فهي وان كانت تشاطر الرجل يف بعض 
احلاالت االقتصادية والعملية وما شبه ذلك، مثل حتمل نفقات االسرة 
وتقاسم املصاريف اليت حتّسن من وضع العائلة، عن طريق عملها خارج 
الغالب بالنسبة لعمل املرأة يف املنزل،  املنزل، لكن الوضع مل يتغري يف 
العمل املنزلي، مؤمنا بأنه ال يقع  الغالب لن يزج نفسه يف  فالرجل يف 
ضمن اختصاصه، اما عندما تعمل املرأة خارج البيت فال يعرتض على 
ذلك، وإن كانت هذه االعمال اليت تقوم بها املرأة مشابهة لعمل الرجل!، 

فال تزال الصورة النمطية السائدة يف جمتمعنا.
النبأ املعلوماتية( أن تبحث يف االسباب اليت تكمن  وقد حاولت )شبكة 
للمرأة فقط، وذلك من خالل االطالع  املنزلية  وراء ختصيص االعمال 
املوضوع.. كما اهتمت  والنساء ايضا حول هذا  الرجال  آراء بعض  على 
وذلك  االمر،  الشريعة االسالمية حول هذا  النبأ مبعرفة موقف  شبكة 
من  التخلص  وامكانية  اخلاطئة  من  الصحيحة  املفاهيم  معرفة  بهدف 

العادات البالية.
بللأي عمل يف  اقللوم  أنللا ال  وقللد استنكر سؤالنا!!  السيد )حللسللام(  يقول 
املنزل حتى )استكان الشاي( ال أعيده اىل املطبخ، فهذه االمور ليست من 
مهامي ويكفي أنين أكد واتعب خارج املنزل. كما انين تربيت منذ نعومة 

أظفاري على هذا السلوك، وقد كان أبي وجدي هكذا.
يف حني تقول )فاطمة علي( رأيا خمالفا لذلك: ان زوجي متفهم ويساعدني 
كثريا يف اعمال املنزل، فلقد حرصت منذ بداية حياتنا الزوجية ان اطلب 

منه املعونة يف كل شيء وهو تقّبل ذلك واعتاد عليه.
أما )حممد رضللوان( وهو متزوج من موظفة فيقول: انا وزوجيت نعمل 
خارج املنزل وحنن ندخل اىل البيت عائدين من العمل الوظيفي يف نفس 
الوقت تقريبا، وان اغلب اعمال البيت تقوم بها زوجيت، ولكين أراعي 

واقدر ارهاقها وتعبها فأسعى يف ختفيف االعباء عنها.
حيث تذكر الروايات ان االمام علي )عليه السالم( وهو سيد الرجال.. 
كان يساعد فاطمة الزهراء يف البيت حيث كان يكنس االرض ويطحن 
معها الدقيق فقد روي ان رسول اهلل )ص( دخل على البيت يوما فوجد 
يارسول  فاطمة  علي:  فقال  أتعب..  أيكما  فقال  يطحنان،  وفاطمة  عليا 

اهلل، فقال هلا قومي يابنية، فقامت، وجلس يطحن مع علي!!.
ويبقى السؤال.. متى سيرتك بعض الرجال هذه االعراف البالية اليت ما 
انزل اهلل بها من سلطان ويتخلى عنها لصاحل الفعل الصحيح الذي يتمثل 
مبساعدة ومعاونة املرأة.. ذلك الكائن الضعيف والقارورة اليت أوصى بها 
نبينا االكرم الرجل خريا، وأن يساعدها ببعض املهام امللقاة على عاتقها 

وهي لن تزيده إال علّوا وشأنا.

مساعدة الرجل للمرأة 
يف أعمال املنزل عيب ام 

واجب؟!

مروة خالد

رقية تاج

علي خالد الخفاجي
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 امراض القرن الواحد والعشرين..
مستقبل مخيف وصناعة فتاكة

كللثللرية هلللي املللخللاطللر والللتللحللديللات اللليت 
الللذي دخللل اليوم يف  الللعللامل،  يتعرض هلا 
دواملللللة احللللللروب واملللشللكللالت واالزملللللات 
اثللرت  مللا  واالقللتللصللاديللة، وهللو  السياسية 
سلبا علللللى حلليللاة الللعللديللد مللن الللبللشللر يف 
تلك  ابللرز  مللن  ولعل  الللعللامل،  خمتلف دول 
املخاطر كما يقول اخلرباء، تزايد وانتشار 
األملللراض واألوبللئللة اخلللطللرية اللليت باتت 
والتقين  العلمي  التطور  من  الرغم  وعلى 
الذي عجز عن جماراتها من اهم  الكبري 
التحديات العاملية، بسبب اختالف مصادر 
واسللبللاب انتقال اجلللراثلليللم واألوبللئللة عرب 

احلدود والقارات.
وحبللسللب بعض املللصللادر االعللالملليللة فقد 
دقت الكثري من املنظمات الدولية ناقوس 
اخلطر حمذرة عن واقع مقلق، ومستقبل 
خملليللف، بسبب انللتللشللار أوبللئللة األملللراض 
املللعللديللة يف الللعللديللد ملللن مللنللاطللق الللعللامل 
بسرعة هائلة، وعلى نطاقات واسعة وما 
خيبئه املستقبل اجملهول احملفوف بالكثري 
مللن املللخللاطللر. وقلللد مت مللنللذ علللام 1967، 
ملنظمة  السابقة  البيانات  بعض  حبسب 
عن  يقّل  ال  مللا  اكتشاف  العاملية  الصحة 
مبا  اجلللديللدة،  املمرضة  العوامل  مللن   39
يف ذلك الفريوسات املسّببة لأليدز ومحى 
واملتالزمة  ماربورغ  ومحى  النزفية  إيبوال 

األخطار  أّمللا  الوخيمة.  احلللادة  التنفسية 
األخللللرى الللقللائللمللة مللنللذ علللدة قللللرون، مثل 
فال  والسل،  واملالريا  اجلائحة  اإلنفلونزا 
تزال تهّدد صحة اإلنسان بسبب تعّرضها 
مقاومتها  وزيللادة  الطفرات  من  جملموعة 
لألدوية املضادة للجراثيم وهشاشة النجُظم 
الصحية. وقد يعزى انتشار أمراض غريبة 
وخطرية ومستعصية وارتفاع اإلصابة بها 
إىل مستويات قياسية يف الكثري من الدول 
البيئي  التلوث  خالل السنني األخرية إىل 

والتخريب املتعمد للطبيعة.
فللقللد أثللللارت وفلللاة طللفللل – 18 شللهللرا – 
احلصبة  مبللرض  إصابته  نتيجة  بأملانيا 
جدال بأوروبا حول أهمية التلقيح ضد هذا 
بدعوى  اآلباء  بعض  يقاطعه  الذي  املرض 
آثللارا جانبية تهدد صحة األطفال،  له  أن 
ما دعا منظمة الصحة العاملية لدق ناقوس 
مسؤولو صحة  قال  جانبهم  من  اخلطر.  
بللالللواليللات املللتللحللدة إن مللعللدالت االصللابللة 
زادت  )سللي(  الوبائي  الكبدي  بااللتهاب 
بواقع أكثر من ثالثة أمثال يف أربع واليات 
بني  االبلللالتلللش  جللبللال  منطقة  واقللعللة يف 
عامي 2006 و 2012 وذلك بسبب تعاطي 
العقاقري املخدرة من خالل احلقن السيما 

يف املناطق الريفية. 
بيستيس(  )يرسينيا  بكرتيا  كبدت  بينما 

الللبللشللري كما هللائللال مللن البؤس  اجلللنللس 
إذ  الزمن  من  قللرون  مللدار  والتعاسة على 
نفس  مليون   200 بنحو  يللقللدر  مللا  أبلللادت 
ونلللشلللرت أوبلللئلللة ملللروعلللة إبلللللان الللقللرنللني 
اللللسلللادس واللللرابلللع عللشللر. غللري ان هللذه 
اجلللرثللومللة مل تكن دوملللا بللهللذا الللقللدر من 
تغيريات  ان  أعلنوا  العلماء  لكن  اخلطورة 
جلليللنلليللة طللفلليللفللة جللللرت قللبللل عللللدة قلللرون 
له طفرات  -تضمنت إضافة جني حدثت 
دقيق  كللائللن  مللن  حولتها  قللد  بللعللد-  فيما 

متوسط اخلطورة اىل كائن فتاك.
حتفهم  ألللف شخص   59 حنللو  يلقى  فيما 
وكانت  الكلب،  داء  مللرض  بسبب  سنويا 
املناطق األكثر فقرا يف العامل هي األكثر 
تللضللررا، وملللرض داء الللكللالب هللو عللدوى 
فريوسية قاتلة ميكن الوقاية منها تقريبا 
العدوى  املئة. وميكن هلذه  بنسبة 100 يف 
أن تؤثر على مجيع الثدييات، لكن الكالب 
من  املئة  يف   99 مللن  أكثر  تسبب  األليفة 
ومتكنت  الكلب،  داء  جللراء  الوفاة  حللاالت 
بريطانيا  بينها  املتقدمة من  الدول  معظم 
الكالب  املللرض يف  القضاء على هذا  من 
لللديللهللا. لللكللن الللعللديللد مللن الللللدول النامية 
الكالب  الكلب يف  داء  من  تعاني  تللزال  ال 
للرقابة  افتقارها  إىل  باإلضافة  األليفة، 

اجليدة يف أغلب األحيان.

أمراض القلب.. تفاقهما الضوضاء
أمراض القلب واألوعية الدموية وحبسب تقارير منظمة الصحة العاملية باتت تعد السبب األول للوفيات 
حول العامل، فقد اودت األمراض القلبية الوعائية وحبسب بعض املصادر حبياة اكثر من 17,5 مليون 
نسمة، وهو ما ميثل 31% من جمموع الوفيات اليت وقعت يف العامل يف العام نفسه. ومن أصل جمموع 
تلك الوفيات حدثت 7,4 مليون حالة وفاة بسبب األمراض القلبية التاجية وحدثت 6,7 مليون حالة جّراء 
السكتات الدماغية. وتتوقع منظمة الصحة العاملية أن ترتفع تلك األعداد إىل 23,3 مليون حالة وفاة يف 
العامل حبلول عام 2030. هذا باإلضافة اىل اخلسائر االقتصادية الكبرية فما بني عامي 2005 و2015، 
تكبدت االقتصاد الصيين خسائر تزيد على 550 مليار دوالر يف حني تتكبد روسيا أكثر من 300 مليار 

دوالر بسبب تلك األمراض يف الفرتة الزمنية نفسها، وفقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية.
ويرى بعض اخلرباء ان امراض القلب ومع تفاقم املشكالت البيئية واحلياتية، اليت اثرت سلبا على 
الصحة العامة، قد اصبحت اليوم حمط اهتمام خاص من قبل العلماء واالطباء الباحثني عن اجراءات 
وسبل جديدة من السيطرة على هذه االمراض، خصوصا وان اغلب أمراض القلب واألوعية الدموية 
ميكن الوقاية منها من خالل التصدي لعوامل اخلطر، مثل تعاطي التبغ والنظام الغذائي غري الصحي 
والسمنة واخلمول البدني وتعاطي الكحول وغريها من املسببات االخرى، هذا باإلضافة اىل االستمرار 

حياة  بإنقاذ  تساعد  قد  اللليت  الطبية  واالرشلللادات  النصائح  وتقديم  العلمية  واالخللرتاعللات  بالبحوث 
املصابني.

ويف هذا الشأن فقد اظهرت دراسة حديثة ان بعض االدوية املستخدمة لتقليص احلموضة يف املعدة 
االدويللة  هللذه  قلبية.  لنوبة  التعرض  و21% يف خطر   16 بني  نسبتها  تللراوح  بزيادة  مرتبطة  تكون  قد 
املعروفة بإسم مثبطات مضخة الربوتون مثل الل”نكسيوم” والل”بريلوزيك” والل”بريفاسيد” هي من بني اكثر 

العالجات املوصوفة طبيا يف العامل، ومتثل سوقا بقيمة 14 مليار دوالر
اىل جانب ذلك قالت دراسة اقتصادية جديدة إن تقليل مستويات الضوضاء اخلطرية وهي من األسباب 
الللدم وأمللراض القلب يف األجللزاء األكثر صخبا من الواليات  تللؤدي لإلصابة بارتفاع ضغط  اليت قد 

املتحدة قد يوفر أكثر من ثالثة مليارات دوالر سنويا. 
على صعيد متصل اظهرت دراسة جينية واسعة النطاق اجراها باحثون بريطانيون ونشرت نتائجها يف 
الواليات املتحدة أنه كلما كان الشخص البالغ قصري القامة ازداد خطر اصابته بأمراض قلبية وعائية. 
من جانب اخر أشارت نتائج دراسة حديثة اىل ان النساء الالئي يعانني من أعراض متالزمة اضطراب 
كرب ما بعد الصدمة رمبا يكن عرضة بصورة متزايدة لالصابة باألزمات القلبية والسكتات الدماغية. 

تعرف البدانة او السمنة وكما تشري بعض املصادر، بأنها زيادة وزن اجلسم 
لعاملية حاالت  الصحة  منظمة  وتجُعّرف  بأكثر من %20،  املثالي  الللوزن  عن 
السمنة وفرط الوزن على أّنها تراكم الدهون بشكل شاذ ومفرط قد يؤدي 
يف  املشكالت  اهللم  من  اليوم  اصبحت  والبدانة  بللاألمللراض.  اإلصابة  إىل 
العديد من دول العامل بسبب ازياد اعداد االشخاص الذين يعانون من هذه 
املشكلة، حيث تشري بعض التقارير السابقة اىل وجود اكثر من 1,4 مليار 
من البالغني )20 عامًا فما فوق( الذين يعانون من فرط الوزن؛ و اكثر من 
200 مليون من الرجال و تقريبا 300 مليون من النساء الذين يعانون من 
السمنة. عمومًا، فهناك اكثر من 10% من البالغيني يف العامل هم من الذين 

يعانون من السمنة.
او  يعانون  دون سن اخلامسة  تقريبا  مليون طفل   40 من  اكثر  يوجد  كما 
كانوا يعانون من فرط الوزن يف عام 2012. وقد باتت حاالت فرط الوزن 
والسمنة، بعد ما كانت تجُعترب من املشاكل احملصورة يف البلدان ذات الدخل 
املرتفع، تشهد زيادة هائلة يف البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة 
الوزن  انتشار فرط  معدل  يزيد  املناطق احلضرية.  وال سيما يف  الدخل، 
والسمنة بني األطفال دون سن الدراسة يف البلدان النامية ذات االقتصادات 
البنك  تصنيف  حسب  الدخل  املتوسطة  أو  املنخفضة  )البلدان  الناشئة 
الدولي( على 30%. ويعيش أكثر من 30 مليون من األطفال الذين يعانون من 

فرط الوزن يف البلدان النامية و10 ماليني يف البلدان املتقدمة.
الوراثية،  العوامل  االسباب  هللذه  ومللن  ومتنوعة  عديدة  البدانة  وأسبابها 
النشاط  قلة  خاطئة،  غذائية  علللادات  اتللبللاع  الطعام،  تللنللاول  يف  االفلللراط 
الذي  الكبري  والتكنلوجي  العلمي  التقدم  بسبب  ازدادت  اللليت  واحلللركللة 
يشهده العامل، أمراض يف الغدد الصماء، و العالج ببعض األدوية. ويرتبط 
العديد من األمراض بالبدانة مثل أمراض األوعية الدموية والقلب كارتفاع 
ضغط الدم والذحبة الصدرية وأمراض اجلهاز التنفسي كضيق يف التنفس 
وأمللراض يف  السكري  مبللرض  االصابة  وأهمها  الصماء  الغدد  وأمللراض 
العيوب  اىل  باإلضافة  املللرارة  والتهابات  اهلضم  كعسر  اهلضمي  اجلهاز 

اجلسمانية واالضطرابات النفسية مع ازدياد يف معدالت الوفيات.
السمنة  معاجلة مشكلة  العاملي يف  التقدم  إن  خللرباء  قال  الشأن  هذا  يف 
“بطيء بشكل غري مقبول” حيث ان دولة واحدة فقط من بني كل اربع دول 
كانت تنفذ سياسة للغذاء الصحي قبل عام 2010. وقال باحثون يف سلسلة 
دراسللات نشرت يف دوريللة النسيت 	 		Lancet	الطبية إنه يف اقل من جيل 
بلدانا  ان  رغم  العامل  االطفال يف  بني  السمنة  كبري معدالت  بشكل  زادت 
قليلة اختذت خطوات تنظيمية حلماية االطفال ونفذت السياسات املوصى 

بها للغذاء الصحي.

البدانة... اخطار 
متصاعدة يف عصر 
االستهالك النهم

صحة
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هذه  ذكللر  كعكًا”!،  يأكلون  دعهم  للفقراء..  خبٌز  هناك  يكن  مل  “إذا 
العبارة جان جاك روسو يف كتابه “االعرتاف” ومل يذكر اسم النبيلة 
اليت قالتها ولكن ينسبها االغلبية ملاري أنطوانيت ملكة فرنسا وزوجة 
امللك لويس السادس عشر، اللذان مت إعدامهما بعد انتصار الثورة 

الفرنسية بعدة أعوام.
هذه الشخصية املنحدرة من عائلة ملكية واليت مل تكن تهتم نهائيًا 
مبا وصل إليه الشعب الفرنسي من جوع ومرض وفقر وجهل ولكنها 
كانت تسرف  الدولة، حيث  مللوارد  تستنزف  كانت  ذلك  بالعكس من 
يف إغداق األموال على حفالت البالط، وتصاميم املالبس والطعام 
والشراب الفاخر، ومل تعطي أي اهتمام لألزمة املالية بفرنسا اليت 
بارتفاع  التقارير  املالية، ضاربة  ووزير  املستشارون  منها  كان حيذر 
معدل الّدين العام عرض احلائط، وال ننسى أن فرنسا يف تلك الفرتة 
كانت تعاني من انهيار اقتصادي كبري نتيجة احلروب املتكررة اليت 
السنوات  كانت ختوضها خاصة حرب االستقالل االمريكية وحرب 
السبع، لذلك أصبحت ماري انطوانيت مكروهة جًدا من قبل الشعب 
والقوى الثورية املتنامية، وقد مت تأنيبها على فساد البالط الفرنسي، 
وبعد انتشار اشاعات واتهامات هلا بالعمالة للنمسا )هي من أصول 

منساوية( مت احلكم عليها باإلعدام باملقصلة من قبل الثوار.
هناك العديد من العوامل األخرى، ميكن النظر إليها أنها سبب يف 
واالستياء  املطلق،  احلكم  على  القضاء  يف  كالرغبة  الللثللورة،  انللدالع 
واالستياء  الللنللبللالء،  وطبقة  لإلقطاعيني  املمنوحة  االمللتلليللازات  مللن 
والتطلع حنو  واملؤسسات،  العامة  السياسة  على  الكنيسة  تأثري  من 
للمطالبة  الثورة  تقدم  مع  سّيما  املساواة  وحتقيق  الدينية،  احلرية 
البعض  يعتربها  أنطوانيت  مللاري  امللكة  فإن  أيًضا  بنظام مجهوري. 
من أسباب الثورة، إذ نظر إليها الفرنسيون واتهموها -زوًرا يف أغلب 
األحيان- بأنها جاسوسة النمسا ومبذرة وسبب اغتيال وزير املالية 
الذي كان حمبوًبا من قبل الشعب. يف حقيقة األمر عادة ما أشبه تلك 
االحداث مبا قبل الثورة الفرنسية بواقعنا العراقي احلالي وخاصة 
بعد التغيريات اليت حدثت بعد عام 2003، فسرية هذه الشخصية 
ليست بهذا السوء من الناحية االدبية اذا ما قورنت مبا ميلك العراق 
اليوم من املئات من “ماري أنطوانيت” يتوزعون يف الربملان واحلكومة 
يزيدون  يللوم  بعد  يومًا  فهم  عللام،  بشكل  للدولة  التابعة  واملؤسسات 
“خللراب الللوطللن”، ويللبللددون ثرواته وملللوارده وحيطمون ما ميلك من 
البنى التحتية. فالسياسات اخلاطئة للحكومات املتعاقبة اليت حكمت 
العراق من عهد نظام الدكتاتور صدام حسني عام 1979 وليومنا هذا، 
ساهم كثريًا يف تراجع الواقع التعليمي والصناعي والزراعي والثقايف 
الكفاءات  تدمري  يف  مجيعًا  ساهمت  احللليللاة،  جمللاالت  أغلب  ويف 
لو  فيما  نتساءل  فنحن  لذلك  كذلك،  منها  الكثري  وهجرة  العراقية 
الكبري من  الكم  العراق بسبب هذا  ثورة شعبية يف  أن قامت  حدث 
املآسي والظلم والدمار الكبري فكم “ماري انطوانيت” سيتم حماسبته 
بداية  اليوم من  نشاهده  فما  الشوارع؟!.  إعدامه يف  او  أو حماكمته 
بهكذا  ينبأ  العراقية  احملافظات  اغلب  يف  وشعيب  مدني  حلللراك 
البصرة  الشعبية يف  املطالبات  وما  البعيد  املدى  على  ولو  تصورات 
واخلللدمللات  الكهرباء  أزملللة  والللعللمللارة خبللصللوص  املقدسة  وكللربللالء 
التواصل  وسائل  على  املنتشرة  العام  والسخط  الالذعة  واالنتقادات 

االجتماعي إال خري دليل على هذه التصورات.

السيلفي  صلللور  االخلللللرية  اآلونلللللة  انللتللشللرت يف 
“الصورة امللتقطة ذاتيًا” بشكل ملحوظ, واصبحت 
كل  من  اجلميع  او هوسًا ميارسه  عاملية  ظاهرة 
الفئات العمرية, فهي ال تقتصر على فئة بعينها 
من الشعوب ورمبا تعد واحدة من امراض الواقع 
تللعللج يف شبكات  وانلللهلللا  االفللللرتاضللللي، السلليللمللا 
الللتللواصللل االجللتللمللاعللي وخللصللوصللا بللني الشباب 
حساباتهم  على  وينشرونها  يلتقطونها  الللذيللن 
النفس  علم  جمللال  يف  خلللرباء  لكن  الشخصية، 
واالجتماع باتوا يرون أن انتشار ظاهرة تصوير 
الذات قد تعكس اضطرابات نفسية لدى البعض.
ومن املثري جدًا انه على الرغم من مجالية ومتعة 
مبخاطر  تسببت  قللد  انللهللا  اال  السيلفي   صللور 
للكثري من االشخاص حبوادث خطرية, كما حدث 
النار  اطلقت  حيث  الشابات  لإلحدى  روسيا  يف 
صورة  تلتقط  كانت  عندما  رأسها  باجتاه  خطًئ 
للشابني  حدث  ما  وايضًا  مسدس,  مع  “سيلفي” 
الذين قتال خالل التقاطهما صورة “سيلفي” هلما 

مع قنبلة منزوعة الصاعق يف اليد.
لذا بعد هذه السلسلة من احلوادث النامجة عن 
أحيانا يف ظروف  تؤخذ  اليت  الصور  رواج هذه 
خطرية ومميتة، قررت بعض اجلهات والسلطات 

قائمة  توعية  محلة  إطللالق  الللشللأن  بهذا  املعنية 
على منشورات وشرائط فيديو حتذر من خماطر 

التقاط صور “السيلفي”.
من جانب اخر عمدت بعض املتاحف العاملية اىل 
منع استخدام عصا السيلفي اليت يستعني عدد 
وذلك  الصور،  اللتقاط  بها  السياح  من  متزايد 

ألسباب وصفتها باألمنية.
من  باملئة   89 أن  علم  يف  دراسلللة  كشفت  فيما 
يف  “إعللجللاب”  على  احلصول  إن  يشعرن  النساء 
قال  إنستاجرام جماملة، يف حني  أو  الفيسبوك 
وسائل  على  إطللراء  على  احلصول  إن  باملئة   82
االعالم االجتماعية حتسن ثقتهن بأنفسهن، يف 
حني ان السيلفي من خالل جتربة كيم كارداشيان 
يللثللري سلللؤاال مللهللمللا، هللل هللو طللريللق إىل حتويل 

النساء لسلع أم سبيل لتزويدهم بالثقة والقوة؟.
يللرون  النفس  علم  خلللرباء يف  يللرى  جانبهم  مللن 
على  مؤشرا  يعد  “سيلفي”  الللل  صللور  التقاط  أن 
جاحمة  لرغبة  انعكاس  وبأنه  عقلي،  اضطراب 
يف “التعويض عن انعدام الثقة بالنفس وفجوة يف 
تقدير  عن  السلفي  ويكشف  احلميمة،  العالقة 
صور  بللوجللود  واهتمامهم  ألنفسهم  األشللخللاص 
توثيقها  ويللرغللبللون يف  أحبوها  هلللم يف حلللظللات 

حاجة  البعض  لدى  فيما  أصدقائهم،  ومشاركة 
الللللذات، وهللو مللا يعكسه مللن خالل  إثللبللات  إىل 
ويبلغ  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  نشاطه 
التصوير أحيانا وفق اخلرباء، مرض النرجسية، 
الشخص  بعشق  يتميز  نفسي  اضللطللراب  وهللو 
باألهمية  وملللالحمللله، وشلللعلللوره  لللذاتلله وجللسللملله 

والغرور والتعالي، حسب هؤالء اخلرباء. 
ويعتقد ان أول صورة سيلفي يف التاريخ التقطت 
لللزوجللني   1926 عللللام  يف  واألسلللللللود  بلللاألبللليلللض 
السيلفي،  عصاة  مثل  بللأداة  بريطانيني ميسكان 
ويصوران نفسيهما يف شارع “وارويكشاير”، حيث 
كانا يعيشان بعد عام واحد فقط من الزواج، يف 
االخللرتاع حديث،  إن هذا  الكثريون  يعتقد  حني 
فللقللد أثللبللتللت هلللذه اللللصلللورة الللقللدميللة إن “عصا 

السيلفي” اخرتاع يعود إىل عام 1926.
يذكر أن عصا السيلفي تنتشر اآلن بسرعة كبرية 
يف العامل، هذه العصا اكتسحت األسواق مؤخرًا 
وحتولت إىل أداة أساسية وضرورية لكل عشاق 
الللتللقللاط الللصللور، وحتلللديلللدًا خلللالل االحللتللفللاالت 
الكرتونية  عصا  عللن  عللبللارة  وهللي  والتجمعات، 
ترتبط باهلاتف عن طريق البلوتوث وتلتقط صور 

السيلفي عن بجُعد. 

بني ماري أنطوانيت 
والعراقيني ثورة قادمة!!
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