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للنهضة احلسينية، فهما عميقا،  كيف ميكن للمعرفة ان تغري.. من خالل فهم متجدد 
جيعلنا قادرين على ان ندخل يف كل قضايا العصر، الن عاشوراء نهضة من اجل )تثوير 
)عليه  االم���ام احلسني  كلمات  اك��دت عليها  ال��ع��ق��ول(، مبفاهيم  دف��ائ��ن  واث���ارة  األف��ك��ار 
السالم(، من قبيل احلق والعدالة واحلرية والكرامة، ويف افعاهلا اليت ترفض الظلم، 

والقهر، واجلوع، واحلرمان، والتطرف، والعنف، واإلرهاب، والفساد، واالستبداد.
واحلركة  بالعاطفة  احلافلة  األي��ام  تطرح يف هذه  ان  اليت ميكن  القضايا  تلك  فماهي 

وخصوصا ما ميكن ان يتناوله املنرب احلسيين من قضايا: 
اإلصالح، ويشمل ذلك احلديث عن اصالح احلكومة يف عالقتها مع شعبها، واالستماع 
اىل آرائهم، ونشر ثقافة ومفاهيم التداول السلمي للسلطة واالبتعاد عن نهج العنف يف 
الصراعات السياسية بني الفرقاء وقواعدهم، واللجوء بدال من ذلك اىل احلوار اجلاد 

والبناء يف معاجلة االختالفات بروح وطنية خملصة ملا فيه الفائدة واخلري للجميع.
ومعاجلة  ال��واح��د،  اجملتمع  مكونات  بني  االجتماعي  التوافق  روح  نشر  على  التشجيع 
والصراعات  والرتبية  واالحن���راف  الطالق  ازم��ة  مثل  واالس��ري��ة  االجتماعية  االزم��ات 

االجتماعية، من خالل طرح األساليب الناجعة حلل تلك االزمات.
تقديم الرؤى واالرشادات األساسية يف معاجلة ازمة الفساد املالي والسياسي واالجتماعي 
واألخالقي، عرب تسليط الضوء على إرشادات اهل البيت ع يف هذا اجلانب، حيث تساهم 
الرشوة واملال احلرام يف تفتيت اجملتمع وتدمريه. الرتكيز على االعتدال والوسطية ونبذ 
توسيع  عرب  املسلمة،  جمتمعاتنا  اثارها  من  تعاني  اليت  والكراهية  التطرف  خطابات 
افاق احلوار بني اجلماعات املختلفة والتأكيد على قيم التسامح واالبتعاد عن التعصب.  
األهم من  االنفاق على  ترشيد  االستهالكية يف جمتمعاتنا من خالل  النزعات  حماربة 
السلع واحلاجات الضرورية، ونقد أساليب التبذير واالسراف. ودعم املنتج الوطين من 
خالل تداوله واستهالكه بعيدا عن املنتج األجنيب ونقد التضخم الوظيفي، مع تشجيع 
الشباب يف االعتماد على ابداعاتهم ومشاريعهم اخلاصة. التأكيد على فوائد التعددية 
السياسية، حملاصرة ثقافة االستبداد اليت تنتشر يف فضاءات االنغالق السياسي على 
الناس  ت��ؤدي اىل ظلم  اليت  والتسلط  السلطة  أساليب  نقد  األوح��د.  القائد  او  الزعيم 

وانتهاك حقوق االنسان وقمع حرية التعبري وتكرس االستبداد والفساد والتبعية.
صناعة القدوة من خالل الرتكيز على اجلوانب اإلنسانية يف حياة االئمة كأفعال قابلة 
الكتاب بني الشباب واألطفال من  )اقرأ( قراءة  التشجيع على تعميم ثقافة  لالقتداء.  
شبكات  سلطنة  عن  بعيدا  واالجتماعي  الذاتي  التغيري  عنصر  املعرفة  تصبح  ان  اجل 
الفضيلة  نشر  يف  تساهم  اليت  الطيبة  الكلمة  أساليب  توضيح  االجتماعي.   التواصل 
واالستقامة، وتوضيح االثار السلبية يف العنف اللفظي والسب والشتم الذي يؤدي اىل 
نقض الغرض يف املوعظة احلسنة. نقد البريوقراطية والتعقيدات اإلدارية اليت تنتشر 
يف الدوائر احلكومية وتؤدي اىل االضرار باملواطنني وتعطيل االقتصاد ونشر الفساد 

اإلداري واملالي.
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احل���دي���ث ع���ن اإلص����الح����ات يف ال��ع��راق 
بات  فتحقيقها  هل��ا،  ذو شجون ال حصر 
اثين  من  أكثر  م��رور  بعد  باملعجزة  أشبه 
وسيطرة  أمنية  فوضى  على  سنة  عشرة 
واسعة  أج��زاء  على  املسلحة  اجملموعات 
م��ن��ه، وان��ه��ي��ار اق��ت��ص��ادي وش��ي��ك بسبب 
واإلداري  امل����ال����ي  ال���ف���س���اد  اس���ت���ش���راء 
تارخيه  ال��ع��راق يف  مثله  يشهد  مل  ال��ذي 
احل��دي��ث، وان��ه��ي��ار يف م��ؤس��س��ات احلكم 
والقومية،  الطائفية  احملاصصة  بسبب 
)السيد حيدر  ال��وزراء  رئيس  يتمكن  فهل 
السياسية  العملية  يقود  ال��ذي  العبادي( 
من القيام بذلك حقًا، أم أن ما يطرحه ال 
يعدو أن يكون فصاًل جديدًا من املزايدات 

اليت بات يتقنها السياسيون؟.
اليت  ه��ذه احلزمة من اإلص��الح��ات  بعد 
يتساءل  ال����وزراء،  جملس  يف  طرحها  مت 
واليت  إن هذه اإلصالحات  الكثريين هل 
واليت  العراقيني  من  املاليني  بها  يطالب 
التأييد املطلق من املرجعية  حصلت على 
الديين سوف تنفذ بسهولة؟، وهل يتمكن 
رئ��ي��س ال����وزراء )ال��س��ي��د ح��ي��در ال��ع��ب��ادي( 
القيام  من  السياسية  العملية  يقود  ال��ذي 
بذلك حقًا، أم أن ما يطرحه ال يعدو أن 
اليت  امل��زاي��دات  يكون فصاًل ج��دي��دًا من 
هناك  إن  أم  ال��س��ي��اس��ي��ون؟،  يتقنها  ب��ات 
س���ن���دان ال��دس��ت��ور وال���ت���واف���ق ال��س��ي��اس��ي 

الذي سوف يكون حجر عثرة بوجه هذه 
اإلصالحات، والعكازة الذي سوف تعتمد 
إليقاف  املتنفذة  السياسية  الكتل  عليها 

اإلصالحات؟.
الدستور  لتعديل  جلنة  أي  تشكيل  إن  إذ 
الشعب  مكونات  كل  مشاركة  إىل  حتتاج 
تكون من  لن  وبهذا سوف  فيها،  العراقي 
التشكيل حتتاج  بعد  ثم  تشكيلها،  السهل 
كما  تعديل دستوري،  أي  توافق على  إىل 
تعرض  س��وف  املعدلة  الدستور  م��واد  إن 
على االستفتاء الشعيب، فإذا رفضت من 
أغلبية ثلثني الناخبني يف ثالث حمافظات 
فإنها سوف تعترب ملغاة وحسب الدستور، 
وب���ه���ذا ي���رى ال��ك��ث��ريي��ن إن حت��ق��ي��ق ه��ذه 
اإلص����الح����ات س����وف ت��ص��ط��دم ب��ال��ع��ائ��ق 

الدستوري. 
اما من ناحية إلغاء احملاصصة الطائفية، 
وحتى  العراقيني؛  امل��س��ؤول��ني  اغلب  ف��ان 
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي��ن��ادون ب��إل��غ��اء احملاصصة 
قد  العراق  مشاكل  سبب  وإنها  الطائفية 
غريوا رأيهم اآلن وأصبحوا ينادون باحرتام 
بعد  وذل��ك  السياسي،  والتوافق  الدستور 
للخطر،  الشخصية  مصاحلهم  ت��ع��رض 
فرغم دعوة )أي��اد ع��الوي( زعيم ائتالف 
الوطنية إىل إصالحات حقيقية وجذرية، 
إال انه حذر من ضرب املؤسسات الوطنية 
على  والقفز  الدستور  وخ��رق  الدستورية 

صمام  تشكل  اليت  السياسية  املتوافقات 
من  وه��و  الشعبية،  لالحتجاجات  أم���ان 
الطائفية  باحملاصصة  يندد  سابقا  ك��ان 
ويعدها سبب مشاكل العراق، مثله صرح 
الرئيس العراقي فؤاد معصوم وقال إن أي 
إصالحات أو إجراءات تتخذها احلكومة 
جي���ب أن ت���ك���ون م��ن��س��ج��م��ة م���ع م��ب��ادئ 
ال��ع��راق��ي، م��ش��ددا على أهمية  ال��دس��ت��ور 
اح���رتام ال��دس��ت��ور وع���دم جت���اوز التوافق 
رئيس  نائب  من  كال  سار  كما  السياسي، 
اجلمهوري )أسامة النجيفي( ونائب رئيس 
االجت��اه  بنفس  املطلك(  )ص���احل  ال����وزراء 
التوافقات  ب��اح��رتام  املطالبة  خ��الل  م��ن 
احلكومة  عليها  تشكلت  ال��يت  السياسية 
العراقية واحرتام الدستور، علما إن اغلب 
العرب السنة قد رفض الدستور يف بداية 

االستفتاء عليه عام 2005.
متابع سياسي  ال��واض��ح ألي  من  إن��ه  كما 
فعليا  بها  قام  اليت  اإلصالحات  إن  يرى 
رئ��ي��س ال�����وزراء مل ت��ص��ل حل��د اآلن إىل 
املساس  أو  السياسية،  التوافقات  ضرب 
جبوهر الدستور، وكانت عبارة عن عملية 
جوهره  اإلص��الح يف  إن  أكثر،  ال  ترقيع 
احلياة  من  الطائفية  مظاهر  تصفية  هو 
ال��س��ي��اس��ي��ة وه���ي خ��ط��وة ص��ح��ي��ح��ة ألي 
إص��الح، وه��ي ضمان خل��روج البالد من 

التشرذم والتصدع.

اصالحات العبادي بني 
املطرقة والسندان

الديمقراطية ال تلتقي مع الفساد
إننا عندما نقرأ عن موجات الفساد اليت كانت تضرب الشعب العراقي يف ظل تلك احلكومات، ال 
نستغرب ذلك، ألن بيئة الدولة واحلكومة تساعد على ذلك، حتى يكاد الفساد يشكل أهم مظاهرها، 
وهو أمر متوّقع متاما، فالفساد يزدهر يف تربة االستبداد، ولكن بعد هذه الرحلة املريرة مع القمع، 
العراقيون بعد نيسان 2003 اىل عهد جديد،  انتقل  والتسلط، والتكميم، واحل��روب، واحلصارات، 
وصفه كثريون بأنه العصر العراقي الدميقراطي، الذي ال رجعة عنه، كونه حصيلة لعقود بل قرون 

من العذاب واجلوع واحلرمان والتخلف. 
الذي  الدراماتيكي  السياسي  التغيري  بدأ مع  الدميقراطية احلقيقي قد  أن عصر  العراقيون  فرأى 
ومظاهر  ظواهر  بدأت  الدميقراطي،  العهد  سنوات  مرور  مع  لكن  السابق،  القمعي  بالنظام  اطاح 
النظام  وتنمو يف ظل  الفساد وترتعرع  بؤر  تنشأ  وب��دأت  بقوة ووض��وح،  السطح  الفساد تطفو على 
السابق،  يف  منها  املتجذر  مع  والعصابات،  املافيات  من  جديد  جيل  فنشأ  اجل��دي��د.  الدميقراطي 
وشرعت  ومؤسساتها،  بالدولة  فسادا  فعاثت  كافة،  احلكومية  االجهزة  اىل  وتتسلل  تنتشر  وب��دأت 
بسرقة ثروات الشعب بصورة مربجمة، وتكونت ما يشبه املافيات البريوقراطية، اليت دّمرت آمال 
العراقيني، يف االعمار والتطور وحتقيق االستقرار السياسي واالقتصادي، وذلك من خالل انتشار 
ظواهر االختالس، والتجاوز على املال العام، والرشوة اليت مل ترتك مرفقا حكوما إال وتسللت إليه، 

لتعم وتنتشر منظومة قيم دخيلة على اخالقيات وقيم الشعب العراقي.
تهديم  الفساد  رافق  العراقي، حيث  اجملتمعي  النسيج  له  تعرض  ما  أخطر  يشكل  األمر  هذا  ولعل 
منّظم للقيم اليت كانت تساعد على متاسك اجملتمع، وقد ساعد مسلسل تدمري القيم على تزييف 
الدميقراطية ونشر الفساد بصورة متزايدة، وهكذا شاعت قيم خطرية يف اجملتمع العراقي، وخاصة 
يف االجهزة واملؤسسات احلكومية، وتبخرت آمال الشعب يف التقدم واالزدهار، وذابت املشاريع اليت 
ختدم الناس وحتمي كرامتها من الفساد وموجاته املتفاقمة، من دون أن تقوم السلطات املعنية بدورها، 
حتى بات يهدد آمال اجلماهري الواسعة، فوقفت هذه اجلموع اليت عانت من الدكتاتورية يف حرية من 
أمرها، وبدأت بسلسلة من املظاهرات واالحتجاجات اليت حتاول من خالهلا أن تستعيد احللم واألمل 
وتصون  كرامتهم  وحتمي  الكريم،  العيش  سبل  العراقيني  متنح  متعافية،  قوية  دميقراطية  حبكومة 

حقوقهم اليت طاملا اهدرتها احلكومات القمعية السابقة.
وعليه ليس امام الطبقة السياسية احلاكمة اآلن يف العراق، سوى اعادة حساباتها بسرعة، والبدء 
تلكأ  فلو  الفرص،  أن ميضي قطار  قبل  نفسه،  الوقت  ومتسارعة يف  بعملية اصالح كبرية وعميقة 
السياسيون اليوم سوف تعود غضبة الشعب اقوى وامضى واشد، مما سبق، وسوف تسقط عروش 

وكراسي كثرية، وحترتق اوراق السياسيني الذين ساهموا بإيصال البلد اىل هذا احلال البائس. 

قد يفسر البعض... التظاهرات اليت جابت شوارع السليمانية مشال العراق، 
والطريقة القاسية اليت ردت بها عناصر االمن الكردية على احملتجني، على 
انها عودة للصراع التقليدي بني احلزبان البارزان يف إقليم كردستان شبه 
املستقل عن سلطة احلكومة املركزية يف بغداد، واملتمتع باستقرار اقتصادي 
وأمين جيد... حتى وقت قريب، خصوصا يف حقبة التسعينات اليت أودت 
واالحت��اد  الكردستاني  الدميقراطي  احل��زب��ني،  أن��ص��ار  م��ن  االالف  حبياة 

الوطين الكردستاني، فضال عن الضحايا من املدنيني.
وقد يكون هذا التفسري واقعيا، لكنه ال ميثل كل احلقيقة... وإذا أردنا ربط 
هذه االحداث مبا جيري من احداث امنية وسياسية قريبة من حدود اإلقليم، 
فان حقائق أخرى ميكن ان تتبدى امام املراقب، خصوصا وان صراع السابق 

حول السلطة مت احلد من اثاره بعد ان وضعت احلرب اوزراها.
لكن منذ توقيع االتفاقية االمريكية وحتى االمس القريب كان إقليم كردستان 
يتمتع بسلطات شبه كاملة  الذي  النموذج األفضل لإلقليم  انه  يوصف على 
لدولة مستقلة... وما حدث ان هناك عوامل تدمريية داخلية وأخرى خارجية 
كانت تنمو داخل اإلقليم بصورة تدرجيية ووصلت االن اىل نقطة االنفجار... 
اما العوامل الداخلية. الرئيس بارزاني صاحب النفوذ األمين واالستخباري 
الكبري داخل اإلقليم، ومتسكه العنيف بالوالية الثالثة او البقاء على رئاسة 
اإلقليم أطول فرتة ممكنة، وإصراره على حتويل نظام احلكم يف اإلقليم اىل 
رئاسي خمالفا بقية األحزاب الكردية اليت تفضل النظام الربملاني املشابه 
للحكومة املركزية يف بغداد. االزمة االقتصادية اليت عصفت برخاء اإلقليم، 
املركزية ومئات االالف من الالجئني، وهي  وفاقمتها املشاكل مع احلكومة 
مشاكل اقتصادية مل تتمكن احلكومة الكردية من حلها رغم تصديرها للنفط 

مبعزل عن احلكومة العراقية وعمليات التهريب وغريها.
ام���ا ال��ع��وام��ل اخل��ارج��ي��ة، اخل���الف ال��ك��ردي-ال��رتك��ي ح���ول ح���زب العمال 
الكردستاني، الذي تعتربه تركيا من الد اعدائها، وتتهم الزعامات الكردية 
يف العراق بتوفري الدعم هلا. الطموح باستقالل إقليم كردستان وانفصاله 
للعراق،  إقليمية جم��اورة  دول  عدة  اثار خماوف  العراق  عن  نهائية  بصورة 

ويسكن فيها اكراد قد يتشاركون ذات احللم مع اإلقليم.
احلرب ضد داعش ولدت الكثري من االزمات اجلانبية لدى اإلقليم، بعضها 
يتعلق بإدارة االقتصاد واألخر باألمن والثالث بالتوسع حنو ضم املزيد من 
الدبلوماسية خارج  ب��إدارة  والرابع  اليد عليها  بعد وضع  العراقي  األراض��ي 
باملعادالت  سيطيح  القادم  الكردي(  )الربيع  ان  الظن  اغلب  اإلقليم.  حدود 
القدمية يف اإلقليم بصورة خاصة، وسيتجه مسار التغيري حنو انفتاح أكثر 
للتعامل مع احلكومة املركزية واخلالفات اليت عصفت باجلانبني  عقالنية 
فتيل  اشعال  والدولية ساهمت يف  اإلقليمية  األط��راف  ولعل  عامة،  بصورة 
االزمة إلنهاء حقبة )منتهية الصالحية( وإنعاش )مشال العراق( بنظام وقادة 

جدد يساهمون يف بناء االستقرار يف املنطقة. 

الربيع الكردي 
واملعادالت القديمة

حمد جاسم محمد الخزرجي/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية
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رئيس  اق���رتح   2014 أي��ل��ول/س��ب��ت��م��رب  يف 
ال����وزراء ح��ي��در ال��ع��ب��ادي ق��ان��ون “احل��رس 
أبناء  يتضمن ضم  الذي  اجلديد  الوطين” 
داع��ش  تنظيم  حيتلها  ال���يت  احمل��اف��ظ��ات 

االرهابي اىل هذا التشكيل اجلديد.
العراقي على  ال���وزراء   فقد واف��ق جملس 
الوطين يف  احلرس  إنشاء  قانون  مشروع 
شباط/فرباير 2015 اال ان التصويت على 
ق��ان��ون احل��رس ال��وط��ين اث��ار ج��دال كبريا 
والشارع  الربملان  داخل  النيابية  الكتل  بني 
مؤيد  بني  وانقسموا  السواء  على  العراقي 
ومعارض اذ تضمنت مسودة قانون احلرس 
ال���وط���ين ال��ك��ث��ري م���ن ال��ن��ق��اط اخل��الف��ي��ة 
واإلشكاليات.  فقد حتفظت كتل التحالف 
على  التصويت  على  ال��غ��ال��ب  يف  ال��وط��ين 
القوى  ذل��ك  دعمتها يف  ال��ق��ان��ون  م��ش��روع 
تقاتل  ال��يت  الشعيب  احل��ش��د  ال��ب��ارزة يف 
القانون حتالف  داعش، فيما دعم مسودة 
الكردستاني  التحالف  اما  الوطنية  القوى 
فقد اشر بعض الشروط والتحفظات على 
مسودة القانون أهمها عدم املساس بقوات 
البيشمركة املتواجدة فيما مسي ب� املناطق 
الالمباالة  م��وق��ف  ويفسر  عليها  امل��ت��ن��ازع 
الكردستاني  التحالف  تبناه  ال��ذي  ال��ع��ام 
القوات ستشكل خارج  ه��ذه  ان  زاوي��ة  من 
اإلقليم ومن ثم ال تعنيهم املسالة اال بالقدر 
ومن  امل��ذك��ورة.  البيشمركة  بقوات  املتعلق 

ال���يت تضمنتها  ال��ن��ق��اط اخل��الف��ي��ة  اب���رز 
م���س���ودة ال��ق��ان��ون جن��م��ل��ه��ا ب���االت���ي: فيما 
املادة  القوات العسكرية يف  يتعلق بتشكيل 
الثانية/1 اليت تضمنت )يتم تشكيل قوات 
حمافظة  كل  يف  حملية  نظامية  عسكرية 
من ابناء احملافظة نفسها فقط ويتم تطويع 
والنواحي ومركز احملافظة  ابناء االقضية 
التمثيل احلقيقي ألبناء مجيع  مبا يضمن 
احلقيقي  نسبة متثيلهم  املكونات وحبسب 
اثارت هذه  نفسها(،  يف جمتمع احملافظة 
وتعزيز  الطائفية  تكريس  خم��اوف  امل���ادة 
ال��ق��وات  الن  ال��ب��ل��د  تقسيم  االجت����اه حن��و 
انه  كما  املناطقية  اس���اس  على  ستشكل 
سيعمل على جتزئة ملف االم��ن لذا جيب 
ان تشكل هذه القوات على اساس انضمام 
دون  من  العراقي  الشعب  مكونات  مجيع 
متييز.  ومن هنا فان حمور اخلالف ينصب 
هل يكون تشكيل احلرس الوطين من أبناء 
احملافظة الواحدة أو من أبناء العراق كافة 
اذ يؤيد تشكيلها من ابناء احملافظة حصرا 
التحالف  يدعمه  الوطنية  ال��ق��وى  حتالف 
ال��ك��ردس��ت��ان��ي ال���يت ت��ط��ال��ب ب���ان يقتصر 
أبناء  الوطين على  احل��رس  ق��وات  تشكيل 
أمنها  لتعزيز  غ��ريه��ا  دون  حم��اف��ظ��ة  ك��ل 
الداخلي. فيما تطالب اغلب كتل التحالف 
ال��وط��ين ب��ض��رورة ان تضم ه��ذه ال��ق��وات 

مجيع مكونات الشعب العراقي. 

نقطة اخلالف االخرى اليت تعرقل إقرار 
قانون احلرس الوطين تكمن يف تبعية هذه 
القوات، الن الفقرة 4 من املادة االوىل من 
الوطين  القانون جعلت من قوات احلرس 
)جملس  بالنص  احمل��اف��ظ��ة  جمللس  تابعة 
املشرفة  العليا  اهليئة  هو  احملافظة:  ام��ن 
ال��ق��وات  وإدارة  األم���ين  امل��ل��ف  إدارة  على 
ال��ع��س��ك��ري��ة داخ���ل احمل��اف��ظ��ة ال���يت متلك 
نقض قرار احملافظ بأغلبية ثلثي أعضائه 
ورئيس جملس  نواب احملافظ  ويتكون من 
الكتل  ت��رى  هنا  وم��ن  ون��واب��ه(،  احملافظة 
القانون على ضرورة  اليت اعرتضت على 
ارتباط هذه القوات بالقائد العامل للقوات 
امام  بدال من جملس احملافظة.   املسلحة 
هذه التجاذبات يواجه اقرار مشروع قانون 
احلرس الوطين خيارات صعبة اما التوصل 
اق��رار  تواجه  أه��م عقبتني  بشان  اىل حل 
القانون )وهي تشكيل هذه القوات من كل 
ابناء العراق وتبعية هذه القوات اىل القائد 
يواجه  ذل��ك  م��ع  املسلحة(،  للقوات  ال��ع��ام 
تطبيق هذا القانون عقبات ميدانية فضال 
العام 2015  ميزانية  تتضمن  ذلك ال  على 
واحل��ل  ال��وط��ين  للحرس  أي��ة ختصيصات 
التخصيصات  من  ذل��ك  معاجلة  امل��ط��روح 
يبقى  واخلالصة  الشعيب.  للحشد  املالية 
على  مستبعد  امر  القانون  على  التصويت 

االقل يف املستقبل املنظور. 

قانون الحرس الوطني بني الضرورات 
األمنية ومخاوف تقسيم العراق

العراق وخسارة طاقاته العلمية والفكرية
ما زال اخلراب ماثاًل بعد أكثر من 11 سنة من سقوط النظام يف 2003/4/9... ويعود السبب إىل أن 
العام واجلمال  وال��ذوق  والثقافة  للعلم  يذكر  اهتمام  أي  ُتعر  التغيري مل  تلت  اليت  سياسات احلكومات 
والبيئة والصحة واالعمار، واإلنسان بوجه اخلصوص، وكانت النتيجة تلك اليت نراها أمامنا يف املدن 

العراقية كافة، السّيما الوسطى واجلنوبية منها.
البناء  عملية  والكبرية يف  املهمة  االجن��ازات  لتحقيق  عائقًا  ووق��ف  اإلهمال  هذا  يكمن خلف  ال��ذي  إن 
والكفاءة  التخصص  بعيدة عن  أن مثة شخصيات سياسية  إذ  كانت ألسباب حزبية ضيقة،  والتطوير، 
على  واحملسوبني  امل��زّورة  الشهادات  محلة  من  العديد  جانب  إىل  اليوم  الواجهة  حتتل  اليت  والنزاهة 
األحزاب والتيارات السياسية والعناصر الفاسدة من بقايا النظام املباد، هي اليت تتحمل ما وصل إليه 

العراق اليوم.
وبسبب تلك املمارسات غري السليمة إستشرى الفساد يف مجيع مؤسسات الدولة بصورة خطرية جدًا، 
كبار وصغار يف  وموظفون  ومهندسون،  وقضاة، وحمامون،  وزراء،  لتشمل:  الرشاوى،  واتسعت ظاهرة 
الدولة، ومتتد هذه الظاهرة لتشمل مؤسسات دينية كالوقفني الشيعي والسين، وهو ما ينذر باخلطر 
على اجملتمع والبلد وسيؤدي الحقًا إىل انتشار الفوضى بصورة الميكن السيطرة عليها وسقوط الدولة.

التغيري، وتفعيل دور  وبسبب عدم اختاذ اإلج��راءات الرادعة والالمباالة من قبل احلكومات اليت تلت 

الرقابية لوقف هذه الظاهرة اخلطرية، ستتحول إىل ثقافة سائدة من الصعوبة السيطرة  املؤسسات 
عليها يف املستقبل القريب.

إن اجملتمع العراقي بكل مكوناته اخلرّية مل يتلّمس حتقيق اآلمال املتمثلة يف نقل العراق من حالة اخلراب 
والدمار إىل حالة االعمار والتنمية وبناء اجملتمع املدني املتطور، ومل يعد مقتنعًا بالتعلل بعوائق األمن 
واإلره��اب، فأكثر مدن العراق تنعم باألمن واالستقرار، ولكن حركة العمران مل تصل إليها حتى اآلن 

وبالصورة اليت نراها يف دوٍل عديدة ال تنعم باخلريات كاملوجودة يف العراق.
ان ما حيتاجه العراق اليوم للسري يف ركب املدنية والتقدم وعلى أسس مادية متينة هو أن يتوىل أبناؤه 
املخلصون احلفاظ على ثرواته، والتخطيط العلمي السليم إلنفاقها وفق أسس علمية متوازنة حتقق منائه 
واملهنية  والعلمية  الفكرية  الطاقات  كافة  مستنفرين  التحتية،  وبنيته  هياكله  وإصالح وحتديث  وتطوره 
املتخصصة الكفوءة والنزيهة، املوجودة يف داخل العراق وخارجه، واإلمكانات البشرية اهلائلة والتعاون 

مع الدول املتطورة خلوض معركة البناء والتنمية.
نظام  بإلغاء  ف��ورًا  البدء  اآلن،  عليه  العراق مما هو  ونطلقها صرخة مدوية إلنقاذ  نطالب اجلميع  لذا 
والعلمية  الفكرية  الطاقات  على  واالعتماد  واملفسدين،  الفساد  وحماربة  املقيت،  احلزبية  احملاصصة 

العراقية، وإّن تهميشها وحماربتها هو خسارة للعراق وأهله.

العراقي  السياسي  اإلسالم  أحزاب  أو  العراقي  السياسي  اإلسالم  قوى 
مصطلٌح إعالميٌّ متداوٌل حمليًا منذ فرتة ليست بالقصرية. وُيراد بهذا 
السياسي  للعمل  اليت تصّدت  أو األح��زاب  القوى  الداللُة على  املصطلح 
العلين عقب سقوط النظام السابق ونالت ما نالته من سلطة ونفوذ تناسبًا 

مع قدرة كل طرف على اغتنام الفرص واستيعاب التحديات.
وهذه القوى واألحزاب ليست منحصرًة يف ما يعود منها إىل اخلط الشيعي 
لكْن عادًة ما ُينظر إليها كذلك من قبل شرحيٍة سكانيٍة واسعٍة، وعدٍد غري 
قليل من الُكّتاب واإلعالميني داخل العراق وخارجه ممن جُيمعون غالبًا 
على حتميل )اإلسالم السياسي( مغّبَة الفواجع اليت تعرَّض هلا العراقيون 
بعد عام 2003م. فهل حيمل هذا التعبري شحنًة داللية تؤهله بالفعل لكي 
يكون توصيفًا موضوعيًا للحالة العراقية، وما هي تداعيات هذا املصطلح 
على جممل احلالة اإلسالمية اليت أباح لنفسه هذا املصطلح الولوج يف 

دهاليز استكناه جوهرها أو تصنيع تأويل خاص هلا؟
احلقيقة أن طيفًا كبريًا من القوى واألحزاب السياسية العاملة حاليًا يف 
بالقوى  السابق؛ ألنه مرتبط أساسًا  املفهوم  بنطاق  العراق غري مشمول 
العربية السنية والشيعية اليت دعت  العربية وغري  واألحزاب السياسية 
إىل تطبيق الشريعة االسالمية بوصفها نظامًا للحكم، ومع هذه الفرضية 
فإن جممل القوى واألحزاب السياسية العراقية ممن يصطبغ - حاليًا- 
بصبغة دينية إسالمية ُيعدُّ خارجًا عن هذا املفهوم حبكم انصياع أفراده 
البلد، وما تضمنته من نظام سياسي، ودستور  السياسية يف هذا  للعبة 
يف  مبقتضاه  العمل  جي��ري  عّما  تفاصيله  م��ن  كثري  يف  ال خيتلف  دائ��م 
البلدان ذات التوجهات العلمانية اخلالصة، وهذا احلكم شامٌل حتى للقوى 
واألحزاب السياسية العراقية اليت كانت قد دعت إىل حتكيم الشريعة 
يف فرتة معارضتها للنظام السابق ؛ إذ إنها ختلَّت واقعيًا عن هذه الدعوة 
تزامنًا مع حصوهلا على حصتها من املغامن واملكاسب وصريورتها جزءًا 

من احلكومة...
ويشرتك يف التعميم السابق من جاء من تلك القوى واألحزاب بعد سقوط 
كما  التأريخ،  ذلك  قبل  األرض  على  موجودًا  كان  من  أو  السابق  النظام 
يستوي يف ذلك كله من كان يتبنى الدعوة إىل إقامة نظام للحكم على غرار 
والية الفقيه اإليراني أو األفغاني أو الرتكي...، فضاًل عن أن ما تسمى 

بقوى أو أحزاب االسالم السياسي العراقية.
ُيعدُّ  العراقّي  خنلص من العرض املتقدم أنَّ مصطلح اإلسالم السياسّي 
أبينا- دخل حبكم األمر  توصيفًا خاطئًا للحالة العراقية لكنَّه -شئنا أم 
الواقع يف مجلة املسلمات الشهرية للقاموس السياسي العراقي املعاصر، 
وإمنا  السياسي فحسب  االس��الم بشقه  ليس على  األمر خطورته  وهلذا 
ينطوي من  ملا  أيضًا  والعاملّي  ُبعدِه احمللّي  االجتماعي ويف  املستوى  على 

انتقاص لإلسالم دين الرمحة والعدل واالنضباط.

اإلسالم السياسي
 يف العراق

د. نصر محمد علي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. لطيف القصاب 

د. رؤوف محمد علي األنصاري 
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ان س���وري���ا وال����ع����راق، ه��م��ا ال��س��اح��ت��ان 
وم��ي��دان عمل  اإلره����اب،  األب���رز ملكافحة 
و)القوات  و)الرباعي(  الدولي(  )التحالف 
من  وغريها  وتركيا(  و)اخلليج  الروسية( 
الدول القريبة والبعيدة، فان وترية العمل 
العسكري  ال��ع��م��ل  ج��ان��ب  اىل  ال��س��ي��اس��ي 
أكثر وضوحا من غريها يف مناطق  تبدو 
الصراع األخرى، كما هو احلال يف مشال 

افريقيا مثال.
العسكرية  ال��ق��وة  دخ���ول  س��وري��ا شكل  يف 
الروسية للقتال اىل جانب النظام السوري 
من  الكثري  لدى  مفاجئة  مباشرة،  بصورة 
املتابعني، رمبا تفوق املفاجئة اليت أعقبت 
مع  للقتال  اللبناني  اهلل(  )ح���زب  دخ���ول 
اجليش السوري، واإلجنازات اليت حققها 
هذا الدخول متمثلة بالسيطرة على مناطق 
اسرتاتيجية على طول الشريط احلدودي 
بني لبنان وسوريا... وقد خلط هذا التدخل 
)من جانب حزب اهلل( األوراق السياسية 
وال��ع��س��ك��ري��ة، ب��ع��د ان ت���ع���رض ال��ن��ظ��ام 
السوري اىل هزائم وانهيارات كبرية كادت 
ان تطيح به. باملقابل كان العمل السياسي 
والعسكري يرتاوح بني الفعل وردة الفعل... 
للجماعات  داعمة  أط��راف  تدخلت  فكما 
تطلق  ك��م��ا  )امل����ع����ارض����ة(  او  امل��س��ل��ح��ة، 
ودول  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  عليها 
حتديد  يف  اختلفوا  )وان  وتركيا،  اخلليج 

األخ��رى  ع��ن  وتفريقها  اجل��م��اع��ات  ه��ذه 
املتطرفة(، كانت هناك ردود أفعال مقابلة 
يف  األق���رب  حلفائه  م��ن  للنظام  وداع��م��ة 
إي��ران ولبنان وروسيا، من دون ان حيسم 

النزاع لصاحل جهة على حساب األخرى.
التصرحيات  فوضى  من  اليوم  نعيشه  ما 
الروسي  بالتدخل  املتعلقة  األفعال  وردود 
يف سوريا، ورمبا قريبا يف العراق أيضا، 
تقدم  كلما  أث��ريت  ال��يت  الفوضى  يشابه 
طرف خطوة اىل االمام باجتاه دعم حليف 
معادلة  تغيري  او حملاولة  او كسر اجلمود 
تضر  ق��د  قائمة  عسكرية(  او  )سياسية 

مبصاحلة او مصاحل من يدعمه.
خيتلف  ال  ف���األم���ر  ال�����ع�����راق...  يف  ام����ا 
ك���ث���ريا، س����وى ان احل���ك���وم���ة ال��ع��راق��ي��ة 
اجلميع  عليها  يتفق  دول��ي��ة  ش��رع��ي��ة  هل��ا 
)اجملتمع الدولي( خبالف النظام السوري 
املختلف على تصنيفه حتت أي خانة بني 
املتصارعني، سيما وان ذات املصاحل اليت 
جيري التفاوض عليها يف سوريا... جيري 

التفاوض عليها يف العراق.
ان حققت  بعد  ال��س��اب��ق،  وق��د شهدنا يف 
ملحوظا  تقدما  الشعيب(  )احلشد  ق��وات 
بابل  )داع��ش( يف حمافظات  تنظيم  ضد 
ودياىل وكركوك وصالح الدين والعاصمة 
والتحشيد ضد  اللغط  من  الكثري  بغداد، 
إقليمية  أط��راف  من  واتهام  التقدم،  ه��ذا 

ودول���ي���ة جت���اه ال���ق���وات األم��ن��ي��ة واحل��ش��د 
الشعيب العراقي، أدت اىل توقف عمليات 
حترير مدينة )تكريت( لفرتة قبل استكمال 
حتريرها الحقا... وتلتها فرتة من اجلمود 
ان  قبل  العسكرية،  القواطع  على خمتلف 
تتحرك باجتاه اكمال باقي مدن حمافظة 
ال��رم��ادي يف  الدين ومركز مدينة  ص��الح 

حمافظة االنبار مؤخرا.
ان،  االستنتاج  األس��اس، ميكن  ه��ذا  على 
تعجل  ان  ج��رت، ميكن  توافقات سياسية 
للقطعات  عسكرية  ان��ت��ص��ارات  بتحقيق 
واغ��ل��ب  وال���ع���راق،  س��وري��ا  يف  العسكرية 
الظن، ان هذا التوافقات جرى االعداد هلا 
االمريكية،  املتحدة  والواليات  روسيا  بني 
األوض���اع  بعض  تصحيح  او  لتغيري  رمب��ا 
ال��دول  بعض  ملعاقبة  او  ح��ال��ي��ا...  القائمة 
اليت توغلت كثريا بأحالمها، خصوصا يف 
سوريا، كما فعلت تركيا على سبيل املثال.

ل��ك��ن ه���ذه ال���ت���ط���ورات ال��س��ي��اس��ي��ة، ال��يت 
ع���ززت امل��ك��اس��ب ال��س��ي��اس��ي��ة يف ال��ع��راق 
ستتبعها  م��ا  استبعاد  ميكن  ال  وس��وري��ا، 
من ردود أفعال من الطرف االخر، أفعال 
ختريبية، هجوم مضاد، عمليات انتحارية، 
تصعيد اعالمي...اخل، كلها ستاتي يف إطار 
الصراع على املصاحل بني احللفاء أنفسهم 
من جهة وبني احللفاء واالع��داء من جهة 

أخرى. 

ترابط املكاسب والهزائم 
يف سوريا والعراق

الدول العربية ما زالت تجهل خطر تنظيم “داعش”
رمبا ما زالت الدول العربية جتهل خطر هذا تنظيم “داعش” الذي أعلن بأن كل الدول العربية هي خالفة 
إسالمية سيستهدفها يف حتركاته املتطرفة عاجاًل أم آجاًل، ورمبا التعاطف العربي مع هذا التنظيم يف 
عملية االجتياح العسكري لبعض احملافظات العراقية يف يونيو من العام املاضي، ما يزال يتصوره الذهن 
اإليراني يف  النفوذ  مواجهة  أو  احلكومي  اإلقصاء  على  العراقية  العشائر  لبعض  ثورة  أنه  على  العربي 

العراق أو ما شابه ذلك.
أبناء العشائر اخنرطوا   هذا التصور بالتأكيد هو تصور خاطئ حتى وإن صح قليال؛ لكون الكثري من 
التنظيم فضاًل عن عوامل أخرى استطاع  العوامل ساعدت  التنظيم اإلرهابي. صحيح أن هذه  مع هذا 
استغالها الخرتاق تلك العشائر، وكذلك استغالله للخالفات السياسية، والتقاطع الطائفي يف العملية 
السياسية، وغياب الرؤية الواضحة لصانع القرار العراقي.. واخل، كل هذه هي عوامل ساعدت التنظيم 
يف اجتياح بعض احملافظات العراقية، إال أن هذا ال يدل على مشروعيته، وال سيما مع كل االنتهاكات 
اإلجرامية اليت قام بها ضد املدنيني من كل الطوائف واألديان. فذلك التصور العربي عن اجتياح التنظيم 

للعراق جيب أن يزول.
 وأن يكون هناك هدف واسرتاتيجية عربية واضحة ملواجهة هذا اخلطر؛ ألن اخلطر يهدد اجلميع، وحتمًا 
ستكون الدول العربية هدفًا للتنظيم يف ظل هذه التقاطعات وغياب االسرتاتيجية املشرتكة يف مواجهته. 

كذلك ما تزال الدول العربية جتهل خطر التنظيم يف تهديده للمصاحل والقيم العربية والدينية، سواء يف 
تشويه الدين اإلسالمي أم يف تقطيع أوصال الدول العربية إىل واليات أو دويالت وتغييب التنوع الديين 
والثقايف وتهديده لألقليات الدينية وخطف اهلوية العربية واإلسالمية وتقطيعها، فضاًل عن تشوية الصورة 

احلقيقية للدين اإلسالمي أمام األديان األخرى وأمام دول العامل.
يف  مشرتكة  عمل  آلية  خلق  وجي��ب  كما  مضادة،  عربية  باسرتاتيجية  ُتواجه  أن  التهديدات جيب  ه��ذه 
اجلوانب السياسة واالقتصادية والدينية، واجلوانب العسكرية واألمنية، تقوم على أساس العمل املشرتك 

واجلدية احلقيقية بعيدًا عن كل املسميات واالستهدافات الطائفية. 
 ولذلك، على الدول العربية اليوم أن تتعامل حبزم وجدية، وعدم املماطلة واالبتعاد عن التخندق الطائفي، 
وجيب أن تتسم بردة فعل سريعة وليست بطيئة إن مل تكن معدمة أصاًل، اجتاه كل ما حيصل يف املنطقة، 
الفردي غري اجملدي، وأن تكون فاعلة وليس مستجيبة لألحداث، وال  العمل  وعليها االبتعاد أيضًا عن 
متفاعلة على أساس ردة الفعل الدولية واإلقليمية، وأن تكون داعمة لوحدة العراق وشعبه وكذلك احلال 
واإلره��اب  التطرف  مواجهة  يف  دوره��ا  العربية  الدينية  املؤسسات  تأخذ  وأن  واليمن،  لسوريا  بالنسبة 

واالندماج الديين والتقارب املذهيب، وكذلك احلال على الصعيد اإلعالمي. 

للشأن  املراقبني  من  كثري  بني  مناقشته  ويتم  للذهن،  يتبادر  س��ؤال  مثة 
السوري، وما يدور يف خصوص التداعيات العسكرية يف الساحة السورية، 
الدول  مواقف  تغيري  وراء  تقف  اليت  االسباب  فحواه  يف  السؤال حيمل 
االوربية ازاء بقاء او رحيل الرئيس السوري بشار األسد، ويبحث السؤال 
اليت ساعدت يف  والظروف واالسباب  للعوامل  وافية  اجابات  ايضا عن 
دخل  االخ��ري  العسكري  الروسي  للموقف  فهل  االورب��ي��ة،  املواقف  تغيري 
يف ذلك، أي قبول كثري من قادة الدول االوربية ببقاء االسد يف املرحلة 
اخرى  أم هناك ظروف ضاغطة  لسوريا،  كرئيس  االنتقالية يف منصبه 
االنسانية  واالوض���اع  كاهلجرة  موقفها،  لتغيري  االورب��ي��ة  االنظمة  دفعت 
الكارثية اليت يعيشها ماليني من النازحني واملهجرين، فضال عن الشعب 
السوري الذي يعاني من كوارث امنية متالحقة ال زالت تتضاعف مع مرور 

الوقت بسبب القتال الدائر على االرض السورية منذ سنوات؟.
لقد ابدى نظام الرئيس بشار االسد بأسا شديدا يف ادارة الصراع مع 
استثمر االسد مكامن  اع��داؤه، وقد  اعدائه، وهذا ما يشهد عليه حتى 
الدعم االقليمي والداخلي بصورة منوذجية لكي يدير الصراع مع اعدائه 

حبنكة.
ان جمرد صمود االسد ونظامه على رأس السلطة يف سوريا طيلة هذه 
املنطقة  التعامل مع ظروف  السنوات، يؤكد على جناح وحنكة وذكاء يف 
وداخل سوريا ايضا، وقد كان للدعم االيراني وحزب اهلل الدور االقليمي 
دور  بقوة  اآلن  ليربز  الصمود،  على  االس��د  بشار  ساعد  ال��ذي  الكبري 
العاملية  للتوازنات  تبعا  وعسكريا،  سياسيا  االسد  لبشار  الداعم  روسيا 

والصراعات القائمة بني مصاحل الغرب والشرق يف العامل.
ولعل آخر مؤشرات هذا الصراع بني روسيا والغرب، هو املوقف املتناقض 
السلطة،  االسد يف  بقاء  يرفض  االخري  واوباما، حيث  بوتني  بني  متاما 
فيما يصر بوتن على بقائه، ولعنا نفهم ان اصرار املوقف الروسي على 
بقاء االسد، ال يتعلق بشخصه وال بنظامه، بقدر ما يتعلق االمر مبوقف 
روسيا نفسها ومصاحلها السياسية اليت تعتمد على بقاء بشار االسد، 
فيما تسعى امريكا والغرب اىل العكس من ذلك، لكنها يف الظرف الراهن 
غرّيت من اسلوبها يف التعامل مع هذا امللف الشائك، وابدت مرونة كبرية 
وواضحة خبصوص امكانية بقاء الرئيس بشار االسد يف سوريا باملرحلة 
االنتقالي، وهي موقف يتنامى وينتقل من حكومة اوربية اىل اخرى بعد 
ان كانت رافضة لبقاء االسد كرئيس لسوريا ونافية ألي دور سياسي له 

يف هذه املرحلة.
أما االسباب فهي تعود اىل تواجد القوات الروسية يف االرض السورية 
اىل  وامن��ا حت��ول  ال��س��وري كالما فحسب  املوقف  يعد  ومل  فعلي،  بشكل 
التطبيق الفعلي لدعم بشار االسد، فضال عن الضغوط اليت يتعرض هلا 

الغرب بشأن االوضاع االنسانية املأساوية للشعب السوري. 

ملاذا تغري موقف 
الغرب تجاه االسد؟

ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

باسم حسني الزيدي
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دولي 

لدن  م��ن  حمتدمة  سياسية  جعجعة  بعد 
امل��ت��ش��ددي��ن يف ام��ري��ك��ا واي������ران ب��ش��أن 
مستقبل االتفاق النووي، جتسدت بالعناد 
االتفاق  ط��ريف  ب��ني  السياسية  واملماطلة 
ض���م���ن م��س��ل��س��ل ال���ص���ف���ق���ات امل��ف��ت��وح��ة 
وال��ت��ن��ازالت ال��ك��ربى، ويف اخ��ر ت��ط��ور يف 
هذا الشأن حقق الرئيس األمريكي باراك 
أوباما انتصارا كبريا على صعيد السياسة 
األص��وات  حشد  اخلارجية حني جنح يف 
الكافية يف جملس الشيوخ حلماية االتفاق 
اإليراني يف الكوجنرس، لكن اجلمهوريني 
ت��ع��ه��دوا مب��واص��ل��ة ح��رب��ه��م ض��د االت��ف��اق 

بفرض عقوبات جديدة على طهران.
تداعيات  بشأن  املستجدات  اظهرت  فيما 
امريكا،  يف  املستقبلية  ال��ن��ووي  االت��ف��اق 
اي���ران، اس��رائ��ي��ل، ت��ربي��رات سطحية من 
لدن رئيس وزراء االخرية بنيامني نتنياهو، 
ب����أن معظم  ت��ص��رحي��ات��ه  أك����د يف  ال�����ذي 
بشأن  إس��رائ��ي��ل  م��ع  يتفقون  األمريكيني 
امل��خ��اط��ر ال��يت متثلها إي����ران، وذل���ك من 
إلقناع  معركة  على خسرته  التغطية  اجل 
ال��ك��وجن��رس األم��ري��ك��ي ب��رف��ض االت��ف��اق 
ال��ن��ووي ال���ذي أب���رم ب��ني ط��ه��ران وال��ق��وى 
املتحدة،  ال��والي��ات  ذل��ك  يف  مب��ا  العاملية 
مؤيدة  أنفقت مج��اع��ات  سابق  وق��ت  ويف 
إلس��رائ��ي��ل يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ماليني 
الدوالرات على محالت تدعو الكوجنرس 

صحيفة  مع  مقابلة  ويف  االت��ف��اق.  لرفض 
أمريكية  يهودية  صحيفة  وه��ي  ف����وروارد 
وم���وق���ع إخ���ب���اري ط���رح أوب���ام���ا اح��ت��م��ال 
مع  واملخابراتي  العسكري  التعاون  تعزيز 
النووي،  االتفاق  تطبيق  مبجرد  إسرائيل 
وقال أوباما “سيكون هناك جدل مستمر 
بني األس��ر واألص��دق��اء، وإسرائيل ليست 
فحسب.  صديقة  وليست  فحسب  حليفة 
إن��ه��ا ج���زء م��ن ال��ع��ائ��ل��ة”. وي��ق��ول نتنياهو 
وم��ع��ارض��ون آخ���رون ل��الت��ف��اق إن��ه خيفف 
اكثر مما  ايران  املفروضة على  العقوبات 
ن��ظ��ام غ���ري ك���اف لتفتيش  جي���ب م��ق��اب��ل 
منشآتها النووية. ويشعر هؤالء بالقلق من 
إي��ران سوف تستخدم أم��واال تتاح هلا  أن 
مليار   50 قيمتها  العقوبات  رف��ع  مبوجب 
متشددة  إسالمية  لتمويل مجاعات  دوالر 
املتحدة مبا يف  ال��والي��ات  تهدد حلفاء  قد 
ذلك إسرائيل. أما يف ايران تبدو مناقشة 
توقع  كما  حامية  ال��ن��ووي ستكون  االت��ف��اق 
تكون مناقشة  أن  اإليراني  الربملان  رئيس 
املشرعني اإليرانيني لالتفاق النووي الذي 
أبرمته طهران مع القوى العاملية أكثر حدة 
على األرجح من مناقشة الكوجنرس حيث 

سعى اجلمهوريون اىل وأد االتفاق.
وم��ه��د ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي��س ح��س��ن روح��ان��ي 
ال��ع��الق��ات  لتحسن  ال��ط��ري��ق   2013 ع���ام 
هو  رف��ض  وق��د  ال��غ��رب  م��ع  الدبلوماسية 

وح���ل���ف���اؤه إج�����راء ت��ص��وي��ت يف ال���ربمل���ان 
على االت��ف��اق قائال إن ه��ذا س��ي��ؤدي اىل 

التزامات قانونية تعقد تطبيق االتفاق.
أما خامنئي وله القول الفصل يف كل أمور 
يهمش  أال  “جيب  قال  االيرانية  السياسة 
ال��ربمل��ان يف قضية االت��ف��اق ال���ن���ووي... ال 
االتفاق  قبول  النواب  على  إنه جيب  أقول 
أو رف���ض���ه. ال���ق���رار ب��اي��دي��ه��م”، وأض���اف 
الرمسي  التلفزيون  بثها  تصرحيات  يف 
إتاحة  إن عدم  للرئيس  “قلت  اهل��واء  على 
ال  االت��ف��اق  مل��راج��ع��ة  ال��ف��رص��ة ملشرعينا 
خامنئي  انتقد  كما  مصلحتنا”.  يف  يصب 
الشرق األوسط  السياسات األمريكية يف 
مستبعدا تطبيع العالقات مع العدو اللدود 
إلي�����ران. وي��ب��دو أن ه��ن��اك خ��الف��ات بني 
االتفاق  إب��رام  الغربية منذ  والقوى  إي��ران 
على كيف ومتى ترفع العقوبات على وجه 

الدقة.
ويرى الكثري من احملللني ان مهمة أمريكا 
االت��ف��اق  صفقة  ب����إدارة  تتجسد  ال��راه��ن��ة 
النووي بني إسرائيل وإيران، ويرى هؤالء 
احملللون انه على الرغم من العقبات اليت 
ت��ض��ع��ه��ا ال��س��ل��ط��ات امل��ت��ش��ددة يف اي���ران 
املعتدلة  السلطات  ق��رارات  أمام  وامريكا 
يف واش��ن��ط��ن وط���ه���ران، اال ان���ه ب���ات من 
يف  الرباغماتية  السلطات  جناح  الواضح 
احلفاظ على االتفاق النووي يف املستقبل. 

السعودية وايران.. قبول االخر 
ولو على مضض

هل تعيد القوة الناعمة اسرائيل اىل احضان امريكا؟
بسبب  والتوترات،  االزم��ات  االخ��رية  الفرتة  يف  شهدت  وإسرائيل  املتحدة  ال��والي��ات  بني  العالقات 
اختالف وجهات النظر بني اإلدارة األمريكية ورئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، وخصوصا فيما يتعلق 

ببعض االمور وامللفات املهمة؟
ومنها الربنامج النووي اإليراني واالتفاقية االخرية اليت ابرمت بهذا اخلصوص، يضاف اىل ذلك 
والتجاوزات  واالنتهاكات  املستوطنات،  بناء  من  االسرائيلية  السلطات  ومواقف  الفلسطيين  امللف 
اخلطرية اليت كانت سببا يف افشال العديد من التحركات واملفوضات اخلاصة بعملية السالم، وهو 
ما دفع أمريكا إىل إعادة تقييم مواقفها جتاه إسرائيل اليت تتعرض اليوم لضغوط دولية من اجل تغري 

سياستها احلالية، اليت احرجت حلفائها بشكل كبري.
هناك  أن  االعالمية،  املصادر  بعض  ونقلته  اإلسرائيلية،  “معاريف”  صحيفة  يف  ُنشر  تقرير  وأك��د 
أوباما”  “ب��اراك  األمريكي  والرئيس  نتنياهو”  “بنيامني  اإلسرائيلي  احلكومة  رئيس  بني  أزمة جديدة 
بشأن الربنامج النووي اإليراني وأشار التقرير، إىل أن نتنياهو اختذ قراًرا بتصعيد هلجة معارضته 

لالتفاقية احملتملة حول الربنامج النووي اإليراني بني الواليات املتحدة األمريكية وإيران.
وكشفت صحيفة لوس أجنلوس تاميز األمريكية عن ازدياد حدة اخلالف بني إدارة الرئيس األمريكي 
باراك أوباما وإسرئيل بشأن إيران حتى يف الوقت الذي كان يطالب فيه وزير اخلارجية جون كريي 

الكوجنرس بتأجيل فرض عقوبات جديدة على طهران؛ حتى ال يتم إفساد املفاوضات الدولية بشأن 
الربنامج النووي اإليراني. وقالت الصحيفة: إنه يف الوقت الذي حذر فيه البيت األبيض الكوجنرس 
من أن أي عقوبات جديدة قد يؤدي إىل حرب، قال رئيس ال��وزراء اإلسرائيلي بينيامني نيتانياهو: 
ثالث هو استمرار ضغوط  أو احل��رب” وإمنا هناك خيار  “اتفاق سيئ  ليست خياًرا بني  املسألة  إن 
العقوبات. وقد أثار أسلوب نتانياهو املتشدد جدال يف إسرائيل وبني املنظمات األمريكية املوالية لتل 
أبيب حول ما إذا كان من احلكمة االنشقاق بصورة حادة مع البيت األبيض. ويقول مراقبون: إنه ال 

ينبغي على نتانياهو املغامرة بأن يضع نفسه يف صورة من حياول دفع الواليات املتحدة حنو حرب.
من جانب اخر يرى بعض املراقبني أن العالقات األمريكية اإلسرائيلية عالقة متينة جدا ومن الصعب 

ان تتأثر مبثل هكذا ازمات.
 فمنذ اإلعالن عن قيام الكيان الصهيوني وكما تنقل بعض املصادر كان الدعم األمريكي للصهاينة غري 
مشروط حتى يف أحلك الفرتات. فقد نشر جملس األمن القومي األمريكي على موقعه اإللكرتوني 
تقريرا يؤكد أن الدعم األمريكي إلسرائيل يف عهد أوباما شهد انتعاشا غري مسبوق سواًء على صعيد 
اللقاءات املتواصلة مع قادة إسرائيل، أو من حيث حرص الواليات املتحدة على أن تظل إسرائيل تتلقى 

نصيب األسد من املساعدات األمريكية اخلارجية.

 
يف اجلمعية العمومية لألمم املتحدة، جرى لقاء القمة لتجمع زعماء العامل، 
ومع ان العادة الدبلوماسية جرت على إدراجه ضمن اللقاءات الروتينية اليت 
اليت ميثلونها  الدول  وتوجهات  مواقف  للتعبري عن  العامل  قادة  فيها  جيتمع 
جتاه ملفات اسرتاتيجية او حساسة بالنسبة هلم... اال ان القليل منها خيرج 
التجمع  اعتبار  وميكن  عليها...  العادة  درجت  اليت  الروتينية  السياقات  عن 
األخري أحد هذه االجتماعات املهمة اليت حاولت إيصال العديد من الرسائل 
السياسية املهمة، خصوصا حينما يدور الكالم حول منطقة الشرق األوسط.

أوىل املالحظات اليت ميكن تسجيلها هلذه القمة املميزة، عودة الدور الروسي 
يف الشرق... سيما وان بوتني الذي قاطع هذا التجمع لعقد من الزمن، عاد 
بقوة ليلقي خطابا ناريا طالب فيه بتحالف دولي ملكافحة اإلرهاب يشرتك فيه 
اجلميع، على وزن التحالف الذي أقيم يف احلرب العاملية الثانية حملاربة هتلر 
والنازية، وكان للروس فيه دورا مفصليا ان مل يكن أساسيا... بوتني أكد على 
ان )األسد( حليف روسيا، ومن اخلطأ عدم التعامل معه يف مواجهة اإلرهاب، 
الوقت  لكنه يف ذات  التطرف يف سوريا،  الوحيدة اليت حتارب  كونه اجلهة 
إمكانية مناقشة الرتتيبات  املتحدة االمريكية على  الواليات  اتفق ضمنا مع 

لعملية انتقال سياسي، مل حيدد فيها من سيكون على راس السلطة.
املالحظة الثانية سجلها الرئيس األمريكي، باراك أوباما، وهو حياول نسج 
اخليوط للتمهيد التفاق حمتمل لتوسيع )التحالف الدولي( ليشمل أطرافا، 
يف  حلفائها  او  االمريكية  املتحدة  للواليات  املساعدة  بعض  قدمت  )رمب��ا 
مكافحة تنظيم داعش، لكن ليس بصورة علنية(، كانت تقف على مسافة غري 
قريبة من هذا التحالف، ومع ان أوباما شدد على رحيل األسد ومنع أي دور 
مستقبلي له يف املرحلة املقبلة، اال انه كان متساهال ومنسجما مع الكثري من 
األفكار )البوتينية( جتاه سوريا... كما انه اعطا لالتفاق مع ايران حول ملفها 
يف  تطبيقها  ميكن  اليت  الدبلوماسية(،  )ق��وة  على  به  حيتذى  مثال  النووي، 
إجياد احلل السياسي لالزمة السورية... باملقابل فان الرئيس اإليراني )حسن 
وإرس��اء  اإلره��اب  املساهمة يف مكافحة  اع��رب عن استعداده يف  روحاني(، 
الزعماء  كالم  يف  السياسي  االنسجام  اليمن.  يف  كما  سوريا  االستقرار يف 
الذين حضروا اىل األمم املتحدة، قد تكون مالحظة أخرى جديرة باالهتمام، 
وهي عالمة جيدة على وجود تقارب حقيقي يف الرؤى بني األطراف الفاعلة 
يف ملفات حساسة وخطرية كما هو احلال يف امللف السوي... اوربا او على 
األقل الدول الفاعلة فيها، فرنسا وبريطانيا، كانت تشعر باحلراجة من صعود 
املوقف الروسي وانسجام االمريكان معهم، إضافة اىل إيران، على حساب 
امل��رة... وقد حاول االوربيني،  دول اخلليج اليت مل يسمع صوتها عاليا هذه 
يتطلب  )فقط(  انتقال  دور  عن  “اوب��ام��ا”  عبارات  ترديد  على مضض،  رمبا 
وتركيا  الذي حتاول فرنسا  الرئيسي  املطلب  اهمال  دون  األسد، من  وجود 
وقطر الرتويج له، وإنعاشه من جديد، يف إجياد )منطقة عازلة( يف سوريا، 
قريبا من احلدود السورية-الرتكية، يفرض فيها حظر جوي للطريان، وميكن 

استقبال الالجئني السوريني فيها بدال من نقلهم اىل االحتاد األوربي.

بماذا تحدث زعماء 
العالم يف األمم املتحدة؟



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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اقتصاد وتنمية

القليلة املاضية، هوت أسعار  يف األشهر 
النفط بنحو غري مسبوق، بدأ من مستوى 
يونيو  يف  للربميل  دوالرا   115 ي��ت��ج��اوز 
حزيران 2014 حتى وصل إىل مستويات 
بلغت 42 دوالرا للربميل يف أغسطس آب 
هذا العام، ونتج هبوط أسعار النفط عن 
ختمة كبرية يف املعروض، إذ تدافع الدول 
األوس��ط عن حصتها  الشرق  املنتجة يف 
ال��س��وق��ي��ة يف م��واج��ه��ة م��ن��ت��ج��ي اخل���ام 
األمريكي مما أدى إىل وفرة املخزون يف 
أحناء العامل، فيما يتوقع معظم احملللني 
النفط  يف شؤون الطاقة أن تبقى أسعار 
منخفضة لبعض الوقت إىل حني استعادة 
السوق لتوازنها وبداية تراجع املخزونات.
احملللني  م���ن  ال��ك��ث��ري  اراء  ت���ع���ددت  ل���ذا 
االسباب  الطاقة حول  لشؤون  واملراقبني 
احلقيقية اليت ادت اىل اخنفاض اسعار 

النفط بنحو غري مسبوق عام 2015.
ي���رى حم��ل��ل��ون اق��ت��ص��ادي��ون ان اهل���دف 
النفط ه��و تدمري  م��ن اخن��ف��اض اس��ع��ار 
الريعية  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ب��ل��دان  سياسات 
دخل  كمصدر  النفط  على  تعتمد  ال��يت 
العاملي  الكساد  أزمة  رئيسي، اىل جانب 
وإصابة االقتصاد الصيين )أكرب مستورد 
ناهيك  جديدة،  بأزمة  العامل(  يف  للنفط 
ع���ن خت��ل��ي ب��ع��ض ال������دول ع���ن ال���وق���ود 

االحفوري وتوجه حنو الطاقة النظيفة.

لكن هناك سببا جوهريا يتمثل بان الدول 
تنتج  اليت  السعودية  الكربى مثل  املنتجة 
يوميا،  برميل  مليون  السبعة  يقارب  ما 
وحصتها  انتاجها  م��ن  التقليل  وت��رف��ض 
العاملية خوفا من ان يأخذ أسواقها اليت 
منتجة  أخ���رى  دول  نفطها  اليها  ت��س��وق 
النفط  اك��ت��ش��اف  ه��و  آخ���ر  أم���ر  للنفط، 
العامل حنو  وحت��ول  األمريكي،  الصخري 
التكنولوجيا عوامل أسهمت يف ما نشهده 

من هبوط ألسعار النفط العاملية.
جمال  يف  الباحثني  بعض  ينصف  فيما 
انفط اخنفاض اسعار الذهب االسود اىل 
االس��ب��اب  وسياسية،  اقتصادية  اس��ب��اب 
االق��ت��ص��ادي��ة ت��ش��م��ل زي�����ادة ال���ص���ادرات 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ل��ك��ل ال�����دول امل���ص���درة للنفط 
وروس��ي��ا  وال��ع��راق  السعودية  وخ��ص��وص��ا 
وف��ن��زوي��ال واك��ت��ف��اء ام��ري��ك��ا م��ن نفطها 
وقل  ال��ع��روض  ازدادت  وبالتالي  احمللي 

الطلب.
السعودية  ساهمت  السياسية،  االسباب 
بشكل كبري يف اخنفاض اسعر النفط ملا 
ذلك من تأثري على روسيا وايران والعراق 

ويف نفس الوقت فائدة كبرية ألمريكا.
ي���رى حم��ل��ل��ون آخ����رون ان وراء  يف ح��ني 
امريكية  خطة  النفط  اس��ع��ار  اخن��ف��اض 
لضرب اقتصاد روسيا بسبب عدم متكنها 
العنيد من  الروسي  للدب  من اجياد حل 

اكتشاف  مت  اخ���رى  ناحية  وم��ن  ن��اح��ي��ة، 
النامية  اف��ري��ق��ي��ا  دول  ب��ع��ض  يف  ال��ن��ف��ط 
وبدأوا باستخراج النفط، هذا االمر اثر 
اسعار  فقاموا خبفض  النفط  سوق  على 
استخراجه  تكاليف  ت��ك��ون  حتى  النفط 
اع��ل��ى م��ن واردات������ه ف��ت��رتك ت��ل��ك ال���دول 
السعودية  وايضًا  النفط  استخراج  فكرة 
اليومي  املستخرج  النفط  بكمية  تلتزم  ال 
بل تقوم باستخراج 10 مليون برميل مما 
يزيد عن حاجة السوق من النفط وطبعا 
النظر من  السعر بغض  تقلل من  الوفرة 
انه مت اكتشاف عدة مصادر للطاقة بدل 

النفط.
من جانب خمتلف يرى بعض اخلرباء انه 
عندما تنهار أسواق العقود اآلجلة للنفط 
كما حدث هذا الصيف تتحرك األسواق 
احل��اض��رة ع��ادة يف االجت��اه املعاكس مع 
انتهاز  إىل  التكرير  ش��رك��ات  م��س��ارع��ة 

فرصة النفط الرخيص للتخزين.
لكن احملللني يقولون إن الرتاجع الشديد 
ألس��ع��ار النفط يف األش��ه��ر األخ���رية قد 
حفز الطلب على الوقود يف أجزاء عديدة 
املتحدة  الواليات  يف  وخباصة  العامل  من 
النفط  إنتاج  وإن منو  األوس��ط  وال��ش��رق 
سيسهم  هذا  أن  وأوضحوا  ينحسر،  بدأ 
يف جلب التوازن إىل السوق ورفع األسعار 

يف األشهر القادمة. 

ملاذا انخفض سعر 
الذهب االسود؟

الطاقة الشمسية.. البديل الحتمي للوقود االحفوري
باتت الطاقة الشمسية يف وقت الراهن بالغة األهمية ملعظم دول العامل، وذلك من أجل مواجهة تغري 
املناخ واحلفاظ على البيئة، فضال عن كونها أداة حيوية ومتجددة تستخدم لتقليل االعتماد على الوقود 
األحفوري امللوث للبيئة والذي سينضب عاجال ام اجال يف املستقبل القريب، لذا تسعى العديد من دول 
العامل اىل تكثيف االستثمار يف جمال الطاقة الشمسية واالعتماد على مصادرها النظيفة واملتجددة، 

اليت أصبحت اليوم البديل األقوى لطاقة مستدامة.
يف ذات الشأن وعلى الرغم اهلبوط املتواصل ألسعار النفط، إال أن الكويت عضو منظمة أوبك تسعى 
الطاقة  على  أساسي  بشكل  وتركز  الكهرباء  إلنتاج  املتجددة  للطاقة  املختلفة  املصادر  من  لالستفادة 
الشمسية اليت تتوافر فيها بقوة السيما يف فصل الصيف الذي يزداد فيه الطلب على الطاقة نتيجة 

احلر الشديد.
الطاقة  العامل يف  مستوى  على  الرائدة  ال��دول  من  تصبح  كي  الطموح  السعودية  أن خطط  يبدو  فيما 
الشمسية العاملة مل حتقق ما كانت تهدف إليه بسبب ضخامة حجمها ومسائل مثل امللكية والتكنولوجيا.

وكانت اململكة أكرب دول العامل تصديرا للنفط اخلام أعلنت قبل ثالثة أعوام أنها تريد أن تكون لديها 
قدرة عاملة على توليد 41 جيجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية حبلول عام 2032 للمساعدة يف 
تلبية الطلب احمللي املتنامي على الطاقة بفضل النمو السكاني املتسارع وكذلك النمو االقتصادي القوي.

يف حني يرى اخلرباء املتخصصون بشؤون الطاقة انه على الرغم من أن تصدير الكهرباء املنتجة عرب 
الطاقة الشمسية ال يزال هدفا بعيد املنال فإن منتجي النفط اخلليجيني الكبار لديهم من األسباب ما 
لتلبيته  يكفي  الكهرباء ال  الطلب احمللي على  السريع يف  فالنمو  الصناعة.  تلك  يدفعهم لالستثمار يف 

الوقود الباهظ التكلفة.
أما يف أوروبا أوضح مشروع رائد ألكرب شبكة قوى كهربية لتوصيل الطاقة الناجتة من األلواح الشمسية 
باملنازل إىل الشبكات الرئيسية أن قدرة ختزين بطاريات الطاقة املتجددة ليست جمدية اقتصاديا يف 

القارة األوروبية.
وميثل هذا االستنتاج أهمية بالنسبة اىل أنصار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح النه مع شيوع استخدام 
هذه االنواع من الطاقة املتجددة فان االمر يتطلب حتسني قدرة ختزين البطاريات لالحتفاظ بالطاقة 
املولدة اثناء سطوع الشمس او شدة الرياح الستخدامها يف أوقات أخرى تغيب فيها الشمس او تضعف 

فيها شدة الرياح.
وتستمد أوروبا ربع قدرتها من الكهرباء من الطاقة املتجددة وقد ترتفع هذه النسبة اىل 50 يف املئة 
حبلول عام 2030، وعليه تضفي املعطيات آنفة الذكر بان الطاقة الشمسية باتت تشكل ثروة عاملية قد 

تشرق على استثمارات واسعة اآلفاق لتصبح البديل األقوى لطاقة مستدامة يف املستقبل القريب.

حنو  األن��ظ��ار  توجهت   2003 ع��ام  ال��ع��راق  يف  السياسي  النظام  تغري  بعد 
القطاع اخلاص ودوره يف تغري النظام االقتصادي القائم ليكون قاطرة للنمو 
واالستقرار االقتصادي يف البلد بدال من اإلدمان املزمن على املورد النفطي. 
ويف هذا السياق أنشأت الكثري من املؤسسات واختذت مجلة من اإلجراءات 
التدرجيية  والتصفية  اخلاص  القطاع  إىل حتول سلس حنو  التمهيد  ألجل 
ملنشئات القطاع العام دون اإلضرار بالقوى العاملة فيه عرب زجهم يف مشاريع 
متوسطة وصغرية تلقى الدعم احلكومي. لكن لألسف مل تغادر هذه األمنيات 
قاعات املؤمترات وبطون الكتب واجملالت وبقيت حربا على ورق؛ نظرا لعدم 
واقعيتها؛ كونها كانت وصفات جاهزة للتحول حنو القطاع اخلاص بعيدة عن 
اخلاص  القطاع  حمنة  وتفاقمت  ومتطلباته.  العراق  يف  االقتصادي  الواقع 
وسياسة  السياسي،  االستقرار  وعدم  األمين  الوضع  تدهور  مع  العراق  يف 
املالية  األدوات  وغياب  االستثمار،  مناخ  مالءمة  وع��دم  املفتوح،  االسترياد 
الفاعلة، وتدهور البنية التحتية، وهروب رأس املال. وقد أسهمت األوضاع 
السياسية واألمنية وتدهور البنية التحتية وسوء إدارة امللف االقتصادي من 
الفساد  ظاهرة  وتفشي  البريوقراطية  احللقات  وتعقيد  القرار  صناع  لدن 
املالي واإلداري إىل انكفاء هذا القطاع وهروب رؤوس األموال احمللية إىل 
اخلارج وانصهار الطبقة الربجوازية يف البلد. إن تطوير مكانة وأداء القطاع 
اخلاص يعد قضية جوهرية يتوجب أن ترتكز عليها السياسات االقتصادية 
الفهم  تعكس  اخل��اص  القطاع  لتطوير  مثلى  اسرتاتيجية  تبين  خ��الل  من 
الصحيح والتصور الواضح آلليات وسبل تفعيل دوره يف النشاط االقتصادي، 
لذا ينبغي على احلكومة إطالق حزمة من السياسات واإلج��راءات املناسبة 
لتحفيز وتعزيز هذا القطاع يف املرحلة الراهنة، لعل أبرزها:- البدء حبوار 
القطاع اخلاص  بني احلكومة والقطاع اخلاص، حيث تتشاور احلكومة مع 
عند وضع سياسات أو قوانني أو أنظمة أو تعليمات ختص األخري من خالل 
لقاءات وندوات مشرتكة ملراجعة وتبسيط اإلطار القانوني والتنظيمي املتعلق 
بنشاط القطاع اخلاص لتذليل العراقيل اليت تعيق انطالقه. توفري التمويل 
الكايف للقطاع اخلاص عرب إصدار قوانني جديدة وإزالة التعقيدات الروتينية 
وحتسني فرص هذا القطاع يف احلصول على متويل مالئم يتناسب والفرص 
تكون  جديدة  متويل  آليات  استحداث  على  والعمل  البلد،  يف  االستثمارية 
الصغرية  املؤسسات  والسيما  اخلاصة  واملؤسسات  الشركات  ملعظم  متاحة 
قوة  تساهم يف متكني  والتأهيل  للتدريب  متقدمة  برامج  تبين  واملتوسطة.  
متجانسة  الربامج  هذه  تكون  مهارتها حبيث  مستوى  ورفع  العراقية  العمل 
اخلاص  القطاع  رف��د  ألج��ل  العراقي،  العمل  س��وق  متطلبات  مع  ومتناغمة 
بأيٍد عاملة متنوعة املهارات تتالءم واحتياجات السوق. إحداث شراكة بني 
القطاعني العام واخلاص لتحقيق التكامل يف النشاط االقتصادي ومبا خيدم 
كال القطاعني، ويؤسس لنمو ديناميكي للقطاع اخلاص ميكنه من احلصول 
يعود  وأدائ��ه مبا  مكانته  تعزيز  ثم  ومن  نشاطه  لتوسيع  أفضل  على فرص 

بالفائدة على النشاط االقتصادي ككل.

القطاع الخاص 
وتحديات بيئة األعمال

كمال عبيد 
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ال��ب��ط��ال��ة  ال����ع����راق ظ���اه���رة  ت����ربز يف  مل 
مبعدالتها املتفاقمة خالل عقد الثمانيات 
إن  إال  امل��اض��ي،  ال��ق��رن  م��ن  والتسعينات 
أخ���ذت تشكل  ع���ام 2003  ب��ع��د  ال��ب��ط��ال��ة 
تفاقمت  ان  بعد  ل��ل��دول��ة  مقلقًا  ه��اج��س��ًا 
م��ع��دالت��ه��ا وت��ن��وع��ت اجت��اه��ات��ه��ا وت��ع��ددت 
املاضي  أس��ب��اب  جت��اذب��ت  حبيث  اسبابها 
مع ظروف احلاضر يف دفع معدل البطالة 
اىل االرتفاع ليصل اىل 28% حسب مسح 
وي��ب��دو،   .2003 ل��ع��ام  وال��ب��ط��ال��ة  التشغيل 
وال��ب��ط��ال��ة يف  التشغيل  م��ؤش��رات  ب��دالل��ة 
املعتمدة  السياسات  تفاعل  ان  ال��ع��راق، 
مع اوضاع املرحلة االنتقالية مل تنجح يف 
حتقيق  او  مقبولة.  تشغيل  نسب  حتقيق 
املوائمة املثلى بني حق االنسان يف التعليم 
وح��ق��ه يف ف���رص ال��ع��م��ل. خ��ص��وص��ا وان 
اجملتمع العراقي على وشك الدخول فيما 
صار يعرف باهلبة الدميغرافية مع ارتفاع 
نسبة السكان يف سن العمل اىل أكثر من 
55% من امجالي السكان.  ومن املمكن ان 
اىل مشكلة يف جمتمع  اهلبة  تتحول هذه 
القطاع  على  يعتمد  حيث  ال��ع��راق،  مثل 
احلكومي يف توفري فرص العمل، خصوصا 
مع جتاوز البطالة حاجز 30% عام 2015، 
التعليم  مؤسسات  خ��رجي��ي  بطالة  وت��ع��د 
اليت  ال��ك��ربى  اإلشكاليات  إح��دى  العالي 
تواجه املنظومة التعليمية يف العراق، اذ ال 

يتمكن معظم خرجيي اجلامعات العراقية 
م���ن االن���دم���اج يف احل���ي���اة امل��ه��ن��ي��ة، مما 
يؤشر خلال يف عالقة اجلامعة مبحيطها 
االق��ت��ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي، وان��ف��ص��اهل��ا 
ع��ن ح��اج��ات ه��ذا احمل��ي��ط. وب��ال��رغ��م من 
تعديل  ال��ع��ال��ي  التعليم  وزارة  حم����اوالت 
والتطورات  ينسجم  مبا  املناهج  وحتديث 
احلديثة وسوق العمل اال ان تعدد احللقات 
دون  املعقدة حال  والبريوقراطية  االدارية 
تنفيذ معظم هذه التعديالت وبقيت حربا 
على ورق. واالن��ك��ى من ذل��ك ام��ت��داد هذه 
الظاهرة إىل خرجيي الدراسات العليا يف 
البلد. وقد شكلت نسبة بطالة اخلرجيني 
اعلى(  فما  )ممن حيملون شهادة جامعية 
ارت��ف��اع  ي��ع��زى  ك��م��ا   .2012 ع���ام   %31.6
الشباب،  بطالة  البطالة، السيما  معدالت 
اىل وجود عدد من التحديات االقتصادية 
اليت  واالم��ن��ي��ة  والسياسية  واالجتماعية 
تواجه البلد بشكل عام وتؤدي اىل تضخيم 
اعداد البطالة باستمرار. لعل من اهم هذه 
التحديات تأزم الوضع السياسي واالمين 
يف البلد وانعكاسه على معظم القطاعات 
القوة  منو  معدالت  وتسارع  االقتصادية، 
العاملة، وانعدام سياسات متكني الشباب 
واخفاق املؤسسات احلكومية املعنية )وزارة 
حتقيق  يف  االجتماعية(  وال��ش��ؤون  العمل 
جن���اح���ات ت��ذك��ر اق��ل��ه��ا احل���د م���ن ت��دف��ق 

الظاهرة  هذه  وملكافحة  االسيوية  العمالة 
ينبغي على احلكومة تبين برامج متقدمة 
قوة  متكني  يف  تساهم  والتأهيل  للتدريب 
مهارتها  مستوى  ورف���ع  ال��ع��راق��ي��ة  العمل 
حب��ي��ث ت���ك���ون ه����ذه ال���ربام���ج م��ت��ج��ان��س��ة 
وم��ت��ن��اغ��م��ة م���ع م��ت��ط��ل��ب��ات س����وق ال��ع��م��ل 
العراقي. وملعاجلة االختالالت اهليكلية يف 
السلعية  القطاعات  بني  العمل  قوة  توزيع 
وغ���ري ال��س��ل��ع��ي��ة الب���د م��ن اخ��ت��ي��ار ودع��م 
كبرية  أع���دادا  تستوعب  ال��يت  القطاعات 
من قوة العمل اي استخدام أسلوب اإلنتاج 
كقطاع  امل���ال  رأس  خفيف  ال��ع��م��ل  كثيف 
البناء واإلنشاءات وقطاع اخلدمات والذي 
معاجلة  ف��ع��ال��ة يف  م��س��اه��م��ة  س��ي��س��اه��م 
ان  كما  البطالة.   ملعدالت  العالية  الوترية 
حتفيز القطاع اخلاص على االستثمار يف 
الصناعات املتوسطة والصغرية عرب منح 
اعفاءات ضريبية وقروض ميسرة ومحاية 
ك��م��رك��ي��ة م���ن ال��س��ل��ع االج��ن��ب��ي��ة امل��م��اث��ل��ة 
انتاجية  قطاعات  فرصة منو  من  سيزيد 
ج���دي���دة ق�����ادرة ع��ل��ى ام��ت��ص��اص االي���دي 
احلكومة  وف���رت  إذا  خصوصا  ال��ع��ام��ل��ة، 
وه��ي��ئ��ة االس��ت��ث��م��ار ال��ت��س��ه��ي��الت ال��الزم��ة 
لتحفيز هذه املشروعات عرب منح اراضي 
واجازات استثمار وتذليل العقبات االدارية 
واحلد من الفساد والبريوقراطية املتفشية 

يف خمتلف احللقات االدارية.

مفارقة البطالة يف اقتصاد نفطي

االحتيال، والحمقى، واألسواق املالية
يف أحد كتاباته الشهرية، حتدث آدم مسيث عن “اليد اخلفية” اليت تعمل من خالهلا مالحقة األفراد 
ملصاحلهم الذاتية يف سوق حرة تنافسية على تعزيز مصاحل اجملتمع ككل. وكان مسيث حمقا: فقد 
جنحت األسواق احلرة يف جلب قدر غري مسبوق من االزدهار لألفراد واجملتمعات على حد سواء. 
ولكن ألن التالعب بنا أو خداعنا أو حتى استمالتنا بشكل سليب أمر وارد، فإن األسواق احلرة تقنعنا 

أيضًا بشراء أشياء ال تعود علينا وال على اجملتمع بنفع ُيذَكر.
ومتثل هذه املالحظة ملحقًا مهمًا لرؤية مسيث. وهي املالحظة اليت استكشفتها مع جورج أكريلوف 

يف كتابنا اجلديد “تصيد احلمقى: اقتصاديات التالعب واخلداع”.
ومن املمكن أن يؤثر التصيد الروتيين على أي سوق، ولكن أكثر مالحظاتنا أهمية تتعلق باألسواق 
املالية �� وهو ما يأتي يف الوقت املناسب، نظرًا للطفرة اهلائلة يف أسواق األسهم والعقارات منذ عام 

2009، واالضطرابات اليت جتتاح أسواق األصول العاملية منذ الشهر املاضي.
كما تعلم كثريون من املتفائلني وبثمن باهظ، فإن أسعار األصول شديدة التقلب، وهناك عدد هائل من 
املتصيدين يف كل مكان. فاملقرتضون ينجذبون إىل قروض الرهن العقاري غري املناسبة؛ والشركات 
عن  الروايات  يتداولون  املاليون  واملستشارون  املستثمرين؛  يضللون  واحملاسبون  أصوهلا؛  من  د  ��رَّ جُتَ

ثروات تهبط من السماء؛ ووسائل اإلعالم تروج الدعاءات متطرفة.

ولكن اخلاسرين يف فرتات الركود ليسوا فقط أولئك الذين يقعون ضحية للخداع. ذلك أن سلسلة من 
اخلسائر اإلضافية حتدث عندما تكون األصول املتضخمة مشرتاة بأموال مقرتضة. ويف هذه احلالة 
تعمل حاالت اإلفالس واخلوف من اإلفالس على توليد وباء من املزيد من حاالت اإلفالس، على النحو 
الذي يعزز املخاوف. ثم ينضب معني االئتمان وينهار االقتصاد. ويف هذه الدوامة اهلابطة املفرغة من 

انعدام الثقة يف عامل األعمال يربز املتصيدون.
الذين ال يتم اكتشافهم عادة إال بعد انتهاء فرتة من الوفرة الطائشة، وعلى النقيض من هذا، تذهب 
وجهة نظرنا )املدعومة بوفرة من البيانات( إىل أن ارتفاع األسعار السريع يعكس الوفرة الطائشة، 

اليت يساعد على حتريضها وتعزيزها املتصيدون. 
لقد اكتشفنا قبل سنوات عديدة، وهو أمر مؤسف للغاية بالنسبة للعامل، ماذا حيدث عندما ُيسَمح 

للوباء املالي بأن يأخذ جمراه.
وال يشري حتليلنا إىل وجود قوى مستوطنة وطبيعية جتعل النظام املالي شديد التقلب فحسب؛ بل 
ويشري أيضًا إىل أن التدخل السريع الفّعال مطلوب يف مواجهة االنهيار املالي. وينبغي لنا أن نطلق 
العنان للسلطات املالية والنقدية الختاذ خطوات عدوانية قوية عندما تتحول االضطرابات املالية إىل 

أزمة مالية. فنحن ال نستطيع أن نتحمل عصرًا مظلمًا آخر.

تعد صناديق الثروة السيادية أحد أهم األجهزة املؤسسية اليت تدير الفوائض 
املالية للدول بقصد االستثمار بغية حتقيق مجلة من األهداف املشرتكة تتمثل 
يف محاية وحتقيق االستقرار يف املوازنة واالقتصاد من التقلبات املفرطة يف 
القابلة  األساسية غري  السلع  من  وتنويع صادراتها  وال��ص��ادرات  اإلي��رادات 
للتجديد وحتقيق عوائد أكرب من الرتكيز على احتياطيات العمالت األجنبية 
ومساعدة السلطات النقدية يف إنفاق السيولة غري املرغوبة بها وأداء دور 
االحتياط بالنسبة للدول املالكة هلا بتحويل جزء من عوائدها لصاحل األجيال 
يف  واملساهمة  أبعادها  مبختلف  املستدامة  التنمية  تطوير  ومتويل  القادمة 

تنمية الدول املستضيفة الستثماراتها من خالل متويل اهلياكل القاعدية.
والصناديق السيادية ليست ظاهرة جديدة، بل يعود تاريخ بعضها إىل العام 
1953، لكنها بدأت تنشط بشكل كبري يف السنوات األخرية ال سيما بعد أن 
واستحوذت  واألمريكية،  األوروبية  املصارف  كبرية يف  أموال  رؤوس  ضخت 
دورا  تلعب  الصناديق  هذه  فأصبحت  جبارة  مالية  مؤسسات  على حصص 

فاعال يف حتقيق استقرار األسواق املالية العاملية.
اليوم حمط  أصبحت  قد  السيادية  الصناديق  فأن  اخل��رباء  بعض  وحبسب 
تفاقم األزم���ات  بعد  ال��ش��ع��وب خصوصا  م��ن  ال��ع��دي��د  ل��دى  اه��ت��م��ام واس���ع 
األس��واق  يف  النفط  أسعار  اخنفاض  إليها  يضاف  االقتصادية،  واملشكالت 
مليارات  ال��يت مجعت  اخلليج،  دول  على  بشكل سليب  أث��رت  ال��يت  العاملية 
الدوالرات من األرباح بيع النفط يف السنوات السابقة واليت قد تسهم بتقليل 
أضرارها املالية واالقتصادية، خصوصا وإنها قد اليت سعت بعد هذه االزمة 
وكما تنقل بعض املصادر اىل االعتماد على الصناديق السيادية باعتبارها 
أداة استثمارية مهمة ووسيلة من وسائل توسيع القاعدة االقتصادية وتنويع 
مصادر الدخل. ويف السنوات املاضية أي يف مرحلة ما بعد الطفرة خالل 
السنوات املاضية، متكنت دول اخلليج من متويل الصناديق السيادية بفضل 
العوائد املالية املرتفعة، وهذه الصناديق جنحت يف توسيع حجم استثماراتها 
يف الداخل واخلارج وحققت أرحبًا طائلة بل حققت تواجدًا خارجيا ومكاسب 
سياسية. تلك املكاسب املهمة وكما يقول بعض املراقبني كانت والتزال غائبة 
عن العراق، الذي مل خيطط وبسبب السياسات الفاشلة للحكومات املتعاقبة، 
على االستفادة من األموال واألرباح الكبرية اليت حققها البلد من عائدات 
النفط وغريها يف إنشاء صندوق الثروة السيادية كان من املمكن ان يسهم 

بإنقاذ العراق من مشكالت وأزمات خطرية.
على  السيادية  الثروة  أنفقته صناديق  ما  إمجالي  بلغ  فقد  الشأن  هذا  يف 
عمليات االستحواذ يف اخلارج 24.9 مليار دوالر يف الربع الثالث من 2015 
وهو رقم يعادل تقريبا مثلي ما أنفقته الصناديق يف الربع السابق إذ تسعى 
فإن صناديق  البيانات  القيمة. وحبسب  عالية  األصول  وراء  الصناديق  تلك 
من  جتمعها  ال��يت  االستثنائية  ال��ع��ائ��دات  تستثمر  ال��يت  السيادية  ال��ث��روة 

صادرات النفط والسلع األولية األخرى لألجيال.

الصناديق السيادية..
 الرمق االخري ملعالجة االزمات 

االقتصادية
عبد االمري رويح 

د. حيدر حسني آل طعمة/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

روبرت جيه شيللر
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لطاملا أثار انتباه الكثريين مبعناه الكبري، 
متثال عبارة عن سالح ناري وقد عقفت 
م���اس���ورت���ه ي��ن��ت��ص��ب أم����ام م��ب��ن��ى االم���م 
املتحدة تعبريًا عن رؤيتها يف نشر ثقافة 
التوعية  طريق  عن  العامل  يف  الالعنف 
ب��ث��ق��اف��ة ال���س���الم وال��ت��س��ام��ح وال��ت��ف��اه��م 

والوئام بني شعوب العامل.
يوم  كل  يف  جتتاحه  العنف،  بلد  العراق 
وفساد  عنيفة  إرهابية  هجمات  وساعة 
يفضي اىل عنف مطبق حتى طال عليه 
يوميًا  الستار  ليله  ليسدل  العنف  نهار 
على تفجري انتحاري يودي حبياة الكثري 
كل  يف  استفحل  عنف  شعبنا،  أبناء  من 
جزء من وطننا فمن مل تنل منه موجات 
االرهاب طاله الفقر واصابه الفساد يف 

مقتل.
ب��ان��ت��ظ��ار أن حي���ني ن��ه��ار ال��الع��ن��ف يف 
وطننا ؛ منين النفس به كثري أن تنحسر 
م��وج��ات القتل وال��دم��ار وأف���اع اخل��راب 
اليت جتوس يف كل أراضيه جالبة لسنني 

القحط والعوز لشعبه.
 ف��ث��ل��ث ال��ش��ع��ب س��ي��ك��ون حب���اج���ة اىل 
يتوقع  ال��ذي  م��س��اع��دات يف ع��ام 2016 
بعد  اقتصادية كبرية  أزم��ة  أن يشهد  له 
سيتسبب  وم��ا  النفط  اس��ع��ار  إخن��ف��اض 
ذلك بعنف من نوع أخر تفرضه احلرب 
االقتصادية  االزمة  وتكور  االره��اب  على 

على كل مستقبل الوطن.
العنف  على  االن��ق��ض��اض  ت��أج��ل  أن  بعد 
يف إنتظار ما ستسفر عنه معارك كربى 
مع االرهاب إلستعادة املوصل والرمادي 
قد يكون العام املقبل عام حترير االرض 
املسلوبة  ال��وط��ن  لكل أرض  ال��ث��أر  وأخ��ذ 
وكل عرض انتهك وكل نفس زكية فاضت 
اىل بارئها تشكو ظلم هذا العنف املطبق 

على أرض الرافدين.
املدى  بعيدة  العراق حباجة لسرتاتيجية 
ال��ع��ن��ف ه���ذا وحب��اج��ة  إلي��ق��اف مسلسل 
اىل دع����م دول����ي ك��ب��ري ل��ت��ج��اوز أزم��ت��ه 

االقتصادية.
 حتالفات كثرية حتارب اليوم مع العراق 
شعبه  ابناء  طموح  دون  الزال��ت  أنها  إال 
الذي متر االيام لتزيد يف إنهاكه ونكبته، 
امل���الي���ني م���ن ال��ن��ازح��ني ي��ن��ام��ون ي��وم��ي��ًا 
امل��ؤج��ل..  مدنهم  اىل  ال��ع��ودة  حلم  على 
اىل خ��رائ��ب��ه��م ال���يت دم��ره��ا االره����اب 
اىل  حولتها  اليت  العسكرية  والعمليات 

حقل ألغام كبري.
االول/أكتوبر من كل  الثاني من تشرين 
تستذكر  لالعنف  الدولي  اليوم  هو  عام 
فلسفلة  رائ���د  م��ول��د  فيه  املتحدة  االم���م 
ال��الع��ن��ف زع��ي��م ح��رك��ة اس��ت��ق��الل اهلند 
امل��ه��امت��ا غ���ان���دي، ح��ي��ث ت���دع���و االم���م 
امل���ت���ح���دة اىل إش���اع���ة ق��ي��م ال��ت��س��ام��ح 

الدائم  السالم  دعائم  وإقامة  االنساني 
طاملا  ال���يت  التعصب  ل��ق��وى  وال��ت��ص��دي 
االنسانية  مل��ب��ادئ  االن��ه��اك  أح��دث��ت  م��ا 
السامية لتحدث عنفًا كبريًا طال الكثري 

من بلدان العامل الثالث وأدمى شعوبها.
كم حنن حباجة اىل صفاء يوم بال عنف 
مشرقة  ذاك���رة  وطننا  ملستقبل  لنسجل 
االمل  اىل  بالوصول  بنجاحنا  حمفوفه 
ابناءنا،  به  ينعم  دائ��م  س��الم  املنشود يف 
إلنتزاع  جبارة  جلهود  حباجة  حنن  وك��م 
اليت  والتعصب  والكراهية  نزعة احلقد 
س��اه��م اجل��م��ي��ع يف اش��ع��ال ج��ذوت��ه��ا يف 
نفوسنا، فما من فرد يف اجملتمع إال وقد 
نابه شرر العنف يف شهيد أو نهب اموال 
وط��ن  م��ن  ه��ج��رة  أو  وت��دم��ري ممتلكات 

مجيل غين مثل وطننا.
ل��ن��س��ت��ذك��ر ه����ذا ال���ي���وم واض���ع���ني أم���ام 
يتجاوز  ال  س��ام  بهدف  املستقبل  أعيينا 
املؤسسات  ك��ل  ولتعمل  وال��س��الم  ال��وئ��ام 
على  واملرجعيات  واجملتمعية  احلكومية 
ملراجعة  بينها  واالن��ف��ت��اح  التعصب  نبذ 
القواسم اليت مجعتها على خري فرتات 
غاندي  املهامتا  ق��ول  ولنستذكر  طويلة 
ينتهي جبعل  بالعني  العني  مببدأ  ”العمل 

العامل كله أعمى“..
جلدتنا.  اب��ن��اء  ع��ن  أعيننا  اهلل  أعمى  ال 

حفظ اهلل العراق.

الالعنف.. سيشرق 
يومًا على وطني

هجوم سيهات.. التطرف منكم واليكم
استطاعت السعودية بتدبري من مساعد وزير اخلارجية، حممد بن نايف، )الذي أصبح وليا للعهد، 
إضافة اىل وزير الداخلية(، ومبساعدة من الواليات املتحدة االمريكية، من شن محلة واسعة النطاق 
ضد تنظيم القاعدة واخلاليا النائمة داخل اململكة، بعد عام 2004، واليت نشطت عرب عدة تفجريات 
طالت املصاحل الغربية واالمن داخل السعودية، بعد خالف حاد بني زعيم التنظيم )أسامة بن الدن( 

والنظام احلاكم يف السعودية.
بعد سنوات من العمل االستخباري واألمين، الذي ادارت وكالة االستخبارات املركزية االمريكية، جزء 
كبري منه، استطاعت اململكة حتجيم دور اخلاليا النائمة واحلد من هجمات )الذئاب املنفردة(، من 
دون القضاء عليه متام، سيما وانه توسع يف اليمن والعراق ومشال افريقيا وبعض دول غرب اسيا... 
من دون ان تفلح )جلان املناصحة( او )معتقل غوانتنامو( او جهود مكافحة اإلرهاب الدولي يف احلد 
من عودة املعاد تأهيلهم اىل محل السالح والقيام باألعمال املتطرفة والتفجريات االنتحارية، اليت 

شهد العراق فيها اعلى معدل عاملي، نفذ على يد مواطنني حيملون اجلنسية السعودية.
بعد ثورات الربيع العربي، اليت انطلقت أواخر عام 2010، وما زالت... حتولت راية اإلرهاب السوداء 
اىل تنظيم أكثر دموية وعنفا، تنظيم داعش، الذي أعاد دورة العنف من بدايتها لكن بصورة أكثر قسوة 
واشد همجية.... ومع ان العمر االفرتاضي للتنظيم ال يتعدى بضع سنوات ال ميكن مقارنتها بتاريخ 

التنظيم االم )القاعدة(، اال ان شعبية واسعة استطاع حصدها يف حواضن الفكر املتطرف، واليت جاء 
يف مقدمتها اململكة العربية السعودية.

)القاعدة(  وليس  )داع��ش(  لتنظيم  موالون  وهم  املتطرف،  الفكر  حيملون  )شباب(  نفذ  أشهر  قبل 
بعمليات انتحارية وهجمات مسلحة، )مشابهة حلادث سيهات األخري(، طالت املواطنني الشيعة، ألنهم 
)كفار( حبسب اعتقادهم، الذي مل يأتي بصورة مفاجأة، وامنا عرب تغذية فكرية درج عليها منذ صغر 
سنه، وحتى وقت تنفيذ العملية، لذا ال يفرق لديه كثريا ان كان من اتباع تنظيم )القاعدة( او )داعش( 
املهم ان الطرفان ينسجمان معه يف الفكر التكفريي املتطرف، حتت محاية كبار االمراء والشخصيات 

الدينية البارزة يف النظام السعودية.
اململكة العربية السعودية حباجة اىل إعادة تقييم وإصالح شاملة وحقيقية للفكر )الوهابي( املتطرف، 
الذي غرس يف نفوس أجيال من الشباب عرب عقود من الزمن، خصوصا وان تنامي التطرف واإلرهاب 

العاملي بات يهدد اجلميع، والسعودية ليست مبنأى عن هذا اخلطر.
ان مل تكن يف الواجهة، واهلدوء لن يدوم طويال مع تكرار االعتداءات ضد األقليات الدينية فيها، واليت 
تعامل معاملة )الدرجة الثانية( مع تنامي االتهامات بالتقصري احلكومي، او غض الطرف عن توفري 

احلماية ومنع االعتداءات.

من  العربي(  املشرق  كل  )واستتباعًا  اآلن  وسوريا  العراق  ينتظر  ال��ذي  ما 
تطوراٍت واحتماالت، وهل ما حيصل هو مقّدمة لتسويات دولية وإقليمية، أو 
جمّرد تقاطع مؤّقت ملصاحل الدول اليت تدير األزمات وحلوهلا خالل هذه 
الفرتة؟! ثّم يف حال حدوث توافٍق مؤّقت بني هذه الدول على مواجهة “داعش” 
اجلماعات  ه��ذه  هزمية  النجاح يف  بعد  سيحصل  ال��ذي  فما  وإف��رازات��ه��ا، 
اإلرهابية وما سيكون بديلها على األرض من حكومات ومعارضات وتسويات 
سياسية، بل أيضًا من حدود كيانات؟!. وهل ستّتعظ القوى اإلقليمية واحملّلية 
اليت راهنت على مجاعات “النصرة” و”داعش” خالل السنوات املاضية من 
هذه التجربة املّرة يف التحالف مع قوى شيطانية إرهابية مل ترحم أحدًا يف 

مناطقها من كّل الطوائف واملذاهب واإلثنيات.؟!.
تساؤالٌت عديدة جارية اآلن دون قدرٍة على حسم اإلجابة بشأنها، فمحّصلة 
التفاؤل  ك��ث��ريًا على  ال��ق��رن اجل��دي��د ال تشّجع  ه��ذا  م��ن  املاضية  ال��س��ن��وات 
ملعارك وصراعات،  العربية هي ساحات  البالد  أّن  أفضل، طاملا  مبستقبٍل 
وليست مصدر قرارات أو قدرة على االعتماد على الذات من أجل تصحيح 
الواقع وتغيري مساره لصاحل العرب أنفسهم أواًل. فالتدّخل العسكري األجنيب 
إلسقاط أنظمة، جعل بديل األنظمة يف هذه األوطان، ميليشيات مسّلحة على 
أسس طائفية وقبلية وإثنية أطاحت بكل مقّومات الدولة الواحدة، وأضعفت 
الوالء الوطين والقومي، وغّيبت أي ممارسة سليمة ملفهوم املواطنة، وسّببت 

بتهجري مئات األلوف من املواطنني. 
احلذر مطلوٌب اآلن من املستقبل، كما هو مطلوٌب رفض احلاضر وتداعيات 
املاضي. إذ أّن الوعد مبستقبٍل أفضل يفرتض وجود عناصر مل تزل مغّيبة 
حّتى اآلن، وحتتاج إىل مراجعات كثرية مع النفس لدى كل األطراف العربية 
وقف  هي  املراجعات  هذه  أوىل  ولعّل  الراهنة.  باألزمات  املعنّية  واإلقليمية 
املتمثل اآلن جبماعات اإلره��اب، من أجل  الداخل”،  املراهنة على “شيطان 

حتقيق مصاحل فئوية هلذا الطرف أو ذاك.
لقد خرج النفوذ األجنيب من باب املنطقة يف منتصف القرن املاضي بفعل 
ثوراٍت حتّررية عربية، لكّنه عاد اآلن إىل املنطقة من نافذة املعاهدات مع 
إسرائيل، ومن خالل نتائج احلروب العربية- العربية، وخطايا بعض احلّكام 
الذين استباحوا أوطانًا عربية أخرى أو حقوق مواطنني عندهم. لكن ذلك كّله 
ما كان ممكنًا أن حيدث بهذه الصورة الدموية اليت نراها اآلن يف اجملتمعات 
العربية لوال أيضًا وجود ختّلف فكري يسمح باملتاجرة بالدين والطوائف، كما 
االحنطاط حاصل يف مفاهيم وممارسات معاني اهُلوّيات الوطنية والقومية.

فما حيدث اآلن يف عموم أرض العرب، هو تعبرٌي ليس عن مشاريع ومؤامرات 
خارجية فقط، أو عن خطايا حكومات وأنظمة فحسب، بل أيضًا هو مرآٌة 
والوطنية،  العربية  وللهويتني  للدين  اخلاطئ  العربي  الشعيب  الفهم  تعكس 
الكيانات  هدم  وبني  احلكومات  مواجهة  بني  املعارضات  بعض  خلط  ومل��دى 
وُهّوة  وحل  يف  والسياسيني  واملفّكرين  املعارضني  بعض  ولسقوط  الوطنية، 

التفكري الطائفي واملذهيب.

إىل أين الحرب على 
اإلرهاب؟!

زاهر الزبيدي

صبحي غندور
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بلداننا  املسلحة يف  اجلماعات  تلجأ  مل��اذا 
وراي��ات،  اعالما،  االسالمية  الرموز  اىل 
وشخصيات، ترفعها خلفها كشعار يكشف 
عن طبيعة انتمائها، اكثر مما يكشف عن 
الرمز؟  الواقع مع  الفعلي ملطابقة  التوجه 
او إلح����الل م��امي��ث��ل��ه ه���ذا ال���رم���ز م��ك��ان 
ال���واق���ع ك��ه��دف ل��ت��غ��ي��ريه؟. ال��س��ب��ب ب��رأي 
الرموز  تلك  متتلكه  ما  اىل  يعود  الكاتب 
م���ن ش��ح��ن��ة ع��اط��ف��ي��ة، ت��س��ّه��ل ع��ل��ى تلك 
واالتباع،  االنصار  استقطاب  اجلماعات 
وهو استقطاب ال يقوم عادة على االفكار 
حتمله  مل��ا  ومطابقتها  عقالنيتها،  وم��دى 

تلك الرموز.
مي��ك��ن ت��أش��ري م��الح��ظ��ة ع��ام��ة ع��ل��ى ه��ذا 
االس���ت���خ���دام وال������ذي ت���ش���رتك ف��ي��ه تلك 
اجل���م���اع���ات، وه����ذه امل��الح��ظ��ة ه���ي ان��ه��ا 
)هذه اجلماعات( تفتقر اىل احلد االدنى 
ال��رص��ني وه���ذا يكاد  ال��ف��ك��ري  م��ن املنهج 
اليت  احل��رك��ات،  تلك  مجيع  على  ينطبق 
اجملتمعي  ال��ن��س��ي��ج  ت��ف��ك��ك  يف  س��اه��م��ت 
تتقدم خطوة واحدة جتاه  ألوساطها، ومل 
احللول املفرتضة. يف جمتمعاتنا املسلمة، 
وب���ع���د ظ���ه���ور ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات واجل��م��اع��ات 
امل��س��ل��ح��ة، وال�����يت ان���ض���وت حت���ت ش��ع��ار 
كبري ه��و )االس����الم( مل يقف االم���ر عند 
انها  بل  االجتماعي،  النسيج  تفكيك  حد 
وبسبب اعماهلا العدائية ضد اجلميع قد 

كدين  نفسه،  ل��إلس��الم  اع���داء  استقطبت 
رسالته  االعمال يف صميم  بتلك  يقبل  ال 
من  بوضوح  نشهده  ما  وه��ذا  التوحيدية، 
خ����الل مح�����والت ال���ع���الق���ة ب���ني االس����الم 

والغرب، يف متثالت متقاطعة كثرية.
آخ�����ر ال���ف���ص���ول يف ه�����ذا االس���ت���خ���دام 
ال��ف��ج ل��ل��رم��وز االس��الم��ي��ة ه��و م��ا اظ��ه��ره 
ال���ش���ري���ط امل���ص���ور وال������ذي ب��ث��ت��ه اح���دى 
نفسها  عّرفت  وال��يت  املسلحة  اجلماعات 
ب )ف��رق امل��وت( وه��ي تضع خلفها شعار 
)ل��ب��ي��ك ي��اح��س��ني( ب��ع��د اخ��ت��ط��اف��ه��ا ع��ددا 
م��ن ال��ع��م��ال االت����راك، ال��ذي��ن يعملون يف 
جم��م��وع��ة ص��ن��اع��ي��ة ت��ع��م��ل خ��ص��وص��ا يف 
يف  وكذلك  العامة  واالشغال  البناء  قطاع 
الطاقة والسياحة، مطالبة عرب مسلحيها 
املسلحني عرب  ت��دف��ق  )اي��ق��اف  امل��ل��ث��م��ني، 
تركيا، وتصدير نفط كردستان عرب ميناء 
باإلضافة  الرتكية،  واالراض���ي  )جيهان( 
اىل رف���ع احل���ص���ار ع���ن م��ن��اط��ق س��وري��ة 
ت��س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا مج��اع��ة )ج��ي��ش ال��ف��ت��ح( 
ه��ددت  وق���د  ال��رتك��ي��ة،  للحكومة  ال��ت��اب��ع��ة 
بسحق املصاحل الرتكية يف البالد يف حال 

عدم االستجابة لتلك املطالب.
امل��ط��ال��ب ال���يت ط��رح��ت��ه��ا اجمل��م��وع��ة هي 
مطالب سياسية ال عالقة هلا من قريب او 
بعيد بالالفتة املعلقة خلف املسلحني )لبيك 
اليت  اجلهة  طبيعة  عن  تكشف  ياحسني( 

تقف خلفهم، وتستعملهم بيدقا من البيادق 
الكثرية يف لعبة االستحواذ والسيطرة على 
املشهد السياسي واالمين واالقتصادي يف 
العراق. استخدام العنف واالرهاب لتحقيق 
مطالب سياسية، كان قد حرمه االسالم، 
وائمة اهل البيت )عليهم السالم( حترميا 
شديدا، يلفت انظارنا اليه املرجع الديين 
احلسيين  حممد  السيد  االم���ام  ال��راح��ل 
ال���ش���ريازي يف ك��ت��اب��ه )ال��س��ل��م وال��س��الم( 
ح��ي��ث ي��ق��ول: )ظ��اه��رة ال��ع��ن��ف واإلره����اب 
القتل  مصاديقها  وم��ن  ش��رع��ًا،  حم��رم��ة 
والتخريب  والتفجري  واالختطاف  والغدر 
وما أشبه(. واذا اراد املسلمون القيام بعمل 
رادع ضدهم، فان الردع ال يتعلق بالعنف 
اجملرد وحده وال يعد وسيلة ناجعة لذلك، 
فهناك حسب تعبريه االمام الشريازي: )أن 
وسائل استخدام الردع كثرية، ومن أهمها 
ال��ق��وة ال��س��ي��اس��ي��ة واإلع��الم��ي��ة وال��دول��ي��ة 

والدبلوماسية(.
ثم هو يصف تلك اجلماعات واليت كانت 
موجودة يف زمنه، او وهو يفرتض ظهورها 
ال��واق��ع احل��ال��ي، يصفها  دائ��م��ا، وكما هو 
مبنتهى الصراحة بقوله: )هؤالء ال ميثلون 
اإلسالم وهو بريء منهم، ألنهم خارجون 
ع��ن س��رية ال��رس��ول األع��ظ��م وس��رية أهل 
ب��ي��ت��ه ال��ط��اه��ري��ن وم����ا ن����زل ب���ه ال���ق���رآن 

احلكيم(.

فرق املوت وقتل 
الحسني مجددا

ملاذا أعاد تنظيم القاعدة اصدار مجلة انسباير اآلن؟
صدر عدد “انسباير” )Inspirier( االخري يف اللغة االنكليزية ذي الرقم 14، ركز العدد على ذكرى 
11 سبتمرب لعام 2015، استعرضت اجمللة احداث تفجري االبراج وتفاصيل تأرخيية سبق ان تناولتها 
وسائل االعالم من قبل. إن صدور العدد هو حماولة تنظيم القاعدة بإعادة تنظيم نفسه من اليمن، 
يذكر ان اجمللة كانت تصدر حتت اشراف أنور العولقي والذي قتل يف سبتمرب 2011 بطائرة بدون 
طيار يف اليمن. أهم احملاور اليت تضمنها العدد، الرتكيز على عمليات الذئب املنفرد: عملية مارثون 
بوسطن 2013، يذكر ان العملية وقعت يوم 15 ابريل 2013، لتعيد إىل األذهان تفجريات 11سبتمرب 
2001، لقد وقعت التفجريات عند خط النهاية باملاراثون الذي شارك فيه أكثر من 27 ألف شخص، 

يف حني احتشد عشرات اآلالف على جانيب الشارع ملتابعة احلدث.
عملية شارلي ابدو باريس يناير 2015، اعلنت السلطات الفرنسية يوم 07.01.2015 أن هجوما مسلحا 
استهدف مقر صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة يف باريس أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرة 
آخرين مخسة منهم حالتهم خطرية. وكانت وكالة األنباء الفرنسية ذكرت أن العملية قام بها شخصان 
قبل أن يلوذا بالفرار.  تناول ما تناقلته عنها الصحف الربيطانية منها التلغراف وذكرت بان هناك 
يف بريطانيا اكثر من 4000 زائر دخل املوقع ومت تنزيل العدد 55000 مرة فقط من داخل بريطانيا.

إن اعادة اصدار عدد جملة “انسباير”، يعين حماولة إلعادة نفسها اعالميا من جديد امام تراجع 

تأثري الظواهري على اجلماعات املتطرفة. 
ثانية هو مغادرة  “انسباير”  بان اهلدف من اصدار جملة  تقول تغريدات بعض اجلماعات املتطرفة 

الطرق العسكرية والعمليات الواسعة والرتكيز على الذئاب املنفردة.
التغيري يف نوعية املواجهة والصراع مابني القاعدة وكذلك اجلماعات املتطرفة االخرى ضد  إن   •
خصومها، قد حتول اىل مواجهات إستخبارية غري تقليدية، تستخدم فيها التكنلوجيا والتقنية احلديثة. 
• ان اغلب املتورطني يف هذا النوع من العمليات هم من اصحاب السوابق ولديهم سجل لدى السلطات 

االمنية. 
• تعترب مناطق النزاع اليت يشهدها العامل مصدر “اهلام” للشباب، ملا تعرضه من صور الضحايا اليت 
من شانها تشحن تفكري الكثري من الشباب ألن يتحولوا يف حلظة اىل خاليا فردية مفخخة يف اجملتمع. 
ومن ابرز مناطق الصراع هي سوريا وافغانستان والعراق واليمن والصومال واملغرب االسالمي وغرب 

افريقيا.
لذا، فان جملة انسباير جاءت لتخاطب الشباب من اصول عربية اسالمية يف الغرب، وكذلك من 
الشباب الذين حتولوا اىل االسالم حديثا، ليكونوا حمركات تطرف وعنف يف جمتمعاتهم، وتركيزها 

على الزنوج يف الواليات املتحدة، حماولة منها لسد فراغ القاعدة.

أصبح العامل اقل امنا بعد مرور مخسة عشر عاما على احداث 11 سبتمرب 
2001. واليت متثلت مبجموعة من اهلجمات اإلرهابية اليت شهدتها الواليات 
وتوجيهها  مدني جتارية  نقل  أرب��ع طائرات  اجت��اه  عندما مت حتويل  املتحدة 
لتصطدم بأهداف حمددة. األهداف متثلت يف برجي مركز التجارة الدولية 
مبنهاتن ومقر البنتاجون سقط خالهلا ما يقارب من 2973 ضحية. “احلرب 
على االرهاب” اليت قادتها الواليات املتحدة منحتها الكثري من املربرات لتدفع 
حليفاتها من دول اوربية ودول املنطقة لتنفيذ سياستها حتت عنوان حماربة 

االرهاب، هذه احلرب اليت مل تكن حمددة يف مكان وال زمان.
من  العال�م،  يف  االرهابية  التكفريية  احل��رك��ات  انتشار  خارطة  دراس��ة  ويف 
احملّلية إىل السلفية “اجلهادية” املعوملة تتوزع احلركات التكفريية على مساحة 
شاسعة من هذا العامل، ولئن اختلفت ظروف نشأة هذه احلركات وتوقيتها 
وأهدافها اال ان االكيد انها تنهل من مرجعيات فكرية واحدة ميكن ان توضع 
مجيعا حتت لواء ما يسمى ب� “الفكر السلفي اجلهادي” وقد نشأت بعض هذه 
اجلماعات يف االطار احمللي ألهداف حملية او اقليمية على غرار طالبان اليت 
ظهرت يف سياق حماربة الغزو السوفياتي. وبعضها ظهر منذ البداية ليتمدد 
ويؤسس “خالفته “ مثل داعش اليت تضع القضاء على اجليوش النظامية يف 
تقسيم جديدة  بلورة خريطة  اكثر يف  فساهمت  اولوياتها،  سلم  املنطقة يف 
قيام  العدناني  أبو حممد  بإعالن  ذلك  واثنية.  مذهبية  اسس  على  للمنطقة 
يونيو  للمسلمني يف  البغدادي خليفة  أبو بكر  “اخلالفة اإلسالمية”، ومبايعة 
2014. ويف هذا الصدد يقول الدكتور حسن ابو هنية ال ينفك الفرع العراقي 
اإلسرتاتيجية  أالعيبه  ممارسة  عن  امل��رك��زي  القاعدة  تنظيم  على  املتمرد 
البغدادي يف  بكر  أبو  أعلن  فعندما  والصدمات،  املفاجئات  وخلق  احملكمة، 
التاسع من أبريل 2013 عن تأسيس “الدولة اإلسالمية يف العراق والشام” ظن 
كثريون أن مسألة اإلعالن عن قيام الدولة مسألة دعائية وهمية، وال تتعدى 
حدود العوامل االفرتاضية، إال أن العامل تبّدل بعد أن استيقظ فجر يوم 10 
يونيو 2014 على وقع صدمة سقوط مدينة املوصل يف حمافظة نينوى على يد 
التنظيم، وبات يتحدث عن دولة حقيقية يف حيز العوامل الواقعية. إن واحدة 
من تداعيات إعالن “اخلالفة” هو رفع معنويات مقاتليها وكسب واستقطاب 

مقاتلني جدد واحلصول على بيعات لفصائل اسالموية. 
فيما حتاول دول اوربا االن من تصعيد تعاونها االستخباري، اكثر من غريه، 
وهذا يعين ان اوربا تشهد االن، اعادة سياسات امنية استخبارية يف مكافحة 
االرهاب خصوصا املقاتلون االجانب العائدون من سوريا والعراق وحمميات 
“جهادية” اخرى. اإلسرتاتيجيات والسياسات اليت اتبعها داعش لتعزيز قوته: 
داعش  اعتماد  االجتماعي،  التواصل  ووسائل  االنرتنيت  داع��ش  إستخدام 
على املعلومات االستخبارية، اعتماد داعش على قرصنة املعلومات واملواقع، 

اعتماد داعش على السالح الكيميائي، اعتماد داعش على احلواضن.

تقنية اإلرهاب وسبل 
مواجهته مابعد احداث 

11 سبتمرب
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ترجمات

ب���ع���د م������رور ع�����ام واح������د ع���ل���ى ت��س��ل��م��ه 
العراقي  ال����وزراء  رئ��ي��س  نفذ  السلطة، 
حيدر العبادي بالفعل تغيريات جذرية يف 
خمتلف أرجاء البالد، حيث أثار العديد 
العبادي  إج���راءات  أي���ران.  حفيظة  منها 
هذه تتسبب يف تضييق النفوذ اإليراني، 
األمر الذي يؤدي إىل صراعات خطرية 
ب���ني ال���ق���وى امل��ه��ي��م��ن��ة، وف���ق���ا مل��ط��ال��ب 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن واالض���ط���راب���ات امل��دن��ي��ة، 
اختذ العبادي إجراءات للحد من الفساد 
الذي كان مستشريا يف كامل فرتة حكم 
جمموعة  العبادي  استهدف  فقد  سلفه، 
وذل��ك  احلكومية  القطاعات  م��ن  ك��ب��رية 
من  واسعة  مساحات  تقليصه  من خالل 

البريوقراطية. 
إضافة إىل ذلك، أطلق العبادي حتقيقا 
وجي��ري  ال��ف��س��اد،  قضايا  ح��ول  ضخما 
ح��ال��ي��ا إع������ادة ال��ت��ح��ق��ي��ق يف ال��ق��ض��اي��ا 
العديد  وأن  س��اب��ق��ا،  إغ��الق��ه��ا  مت  ال���يت 
يف  والسابقني  احلاليني  امل��س��ؤول��ني  م��ن 
التدقيق،  قيد  ه��م  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
واملالكي ورفاقه ليسوا يف مأمن من ذلك.
وال ينتهي األمر عند هذا احلد، فقد مت 
املوصل  املالكي مسؤولية سقوط  حتميل 
تنظيم  مسلحي  ب��ي��د  امل��اض��ي  ال��ع��ام  يف 
ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة، ومي��ك��ن أن جت��ري 
حماكمته يف احملاكم العسكرية واملدنية، 

الدينية  اجل��م��اع��ات  ع���ربت  ذل���ك،  إىل 
للمالكي،  دع��م��ه��ا  ع��ن  إلي����ران  امل��وال��ي��ة 
يعود  املالكي قد ال  بإن  وس��رت شائعات 
من االجتماع الذي عقد يف إي��ران خيث 
ب���دال م��ن مواجهته  ل��ه  اخ��ت��اره��ا م���الذا 

احملاكم.
وك��ص��وت م���واٍل إلي���ران يف ال��ع��راق، كان 
املالكي ميثل القطعة القوية يف تصاميم 
طهران الكربى للعراق، إال أن هذه احليلة 
البارعة  احل��رك��ات  بفعل  أعاقتها  مت��ت 
مع  لسنوات  إي��ران  عملت  لقد  للعبادي، 
حكومة املالكي، وألقى العديد من السنة 
واألقليات األخرى يف العراق باتهاماتهم 
إي��ران،  بيد  دمية  بأنها  املالكي  حلكومة 
وعند النظر إىل سياسات املالكي املوالية 
للشيعة واملوالية إليران، يبدو من الصعب 
تصور األم��ر خ��الف ذل��ك، قامت إي��ران 
باستثمار الكثري من الوقت واملال واجلهد 
يف سبيل احلصول على نفوذ قوي داخل 
النظام السياسي العراقي، وهي ال تأخذ 
به  ق��ام  ال��ذي  احلكومي  التعديل  بلطف 

العبادي.
العراقي  إي��ران اجمل��ال اجل��وي  تستخدم 
ك��ط��ري��ق س���ري���ع ل��ألس��ل��ح��ة اإلي���ران���ي���ة 
وامل��س��اع��دات األخ����رى ال���يت ت��ص��ل إىل 
فمنذ  األس���د،  بشار  ال��س��وري  الدكتاتور 
بداية احلرب األهلية يف سوريا، متتعت 

ب��وص��ول خ��ال م��ن املتاعب نسبيا  إي���ران 
لألجواء بني إيران وسوريا.

الوصلة احلامسة  العراق ميثل  كان  لقد 
الوصول  أنها حباجة إىل  إلي��ران، حيث 
ال��ع��راق، حيث  إىل وم��ن حلفائها غ��رب 
من  كانت  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  رفاهية  ان 
دون رادع ومن دون عوائق وتعود بالفائدة 

الكبرية لكل من سوريا وحزب اهلل. 
احلياة  ش��ري��ان  ان ختسر  إلي���ران  ميكن 
هذا لصاحل وكالئها إذا ما تصاعد تدخل 
العبادي، األمر الذي رمبا يشكل مصدر 
املنطقة.  يف  اإلي��ران��ي��ة  للمصاحل  إزع���اج 
وم��ع ع��دم وج��ود طريق واض��ح إلي��ران، 
فإن األسد ميكن أن جيد نفسه مقطوعا 

عنها ولوحده.
وف��ي��م��ا يتعلق ب��ال��ع��راق، ف���إن إي����ران يف 
سيناريو جديد متاما، فهي متتلك نفوذا 
سياسيا وعسكريا على حد سواء، وهي 
مستمرة يف املراقبة. يستطيع العبادي أن 
جيرب كل ما يريد ألجل زعزعة النفوذ 
اإلي���ران���ي م��ن ب��ل��ده، ل��ك��ن إي����ران ليست 
ذاهبة إىل أي مكان، فقد نسجت نفسها 
يف املؤسسات منذ سقوط صدام حسني، 
إن  أي��ض��ًا،  عسكري  وج��ود  لديها  واآلن 
هدف إيران اإلقليمي بتثبيت نفسها ملكًا 
للشرق األوسط يعين أن العراق بالغ يف 

األهمية من أن تدعه يفلت من يديها.

هل أن إيران على وشك فقدان 
قبضتها على جارها العراق؟

الفوضى واليأس يدفعان بالعراقيني إىل طلب اللجوء يف أوروبا
يكون ألطفالي مستقبل  لكي  أريد ظروفا أفضل  ببساطة  أنين  بل  “أنا ال أحبث عن حياة مسرفة، 
أفضل. اشعر باليأس هنا، لقد فقدت وعائليت األمل بسبب الفوضى والعنف املتواصل، حبسب ما 

أفاد به سيف حممود لوكالة أنباء شينخوا، بينما كان يستعد لطلب اللجوء يف أوروبا.
كانت والدة حممود العجوز تبكي عندما جلست جبواره على األريكة، وقالت “كيف ميكنين أن أحتمل 
مغادرته؟ هو مل يغادر أبدًا منذ أن كان طفاًل. طفاله ميألن حياتي بالسعادة. قد ال أعيش ألراهم مرة 

أخرى”.
حاول حممود تهدئة والدته، وقال بينما كان ميسح دموعها “ال تبك ارجوك يا أمي، انا مضطر للرحيل 
ألنين أريد أن أبدأ حياة جديدة، أنت تعرفني أنين ال أستطيع البقاء هنا بعد اآلن، على الرغم من أن 

أحالمي ليست متكلفة كثريا”. 
وقد أرضى حممود والدته قائال هلا أنه متأكد من أنه سوف يعيش حياة أفضل يف مكان آخر، وأن 
أطفاله سوف يرتعرعون يف بيئة أفضل ويلتحقون مبدارس جيدة. وأخربها أنه مبجرد استقراره يف 

أوروبا.
 فانه سوف يرسل هلا لغرض االلتحاق به، أو إذا ما حتسنت األمور يف العراق فإنه سوف يعود. 

اآلن، وبعد مضي 12 عام على الغزو وأربعة أعوام عقب انسحاب القوات األمريكية من العراق، تبقى 

النتيجة كارثية بالنسبة للعراقيني الذين يدركون أن ما حدث يف الواقع كان جمرد إعادة توزيع للحكم 
االستبدادي، الذي قاد البالد إىل حافة احلرب األهلية والفوضى والتهديد بتمزيق البالد. 

وأضاف اجلبوري أن “األزمة العراقية لن تتوقف مامل تتعاون دول العامل، بضمنها الواليات املتحدة 
وأوروبا، يف إعادة التفكري يف سياسة جديدة للتعاون من أجل انتهاج سياسات مشرتكة جتاه أزمات 
العامل، مبا فيها انتشار اإلرهاب الذي أجرب االالف من العراقيني على السعي إىل اللجوء يف أوروبا”.
أكثر من  فإن  )يونامي(،  العراق  املتحدة ملساعدة  األمم  بعثة  الذي صدر مؤخرًا من  للتقرير  ووفقا 

50.000 عراقي.
أنهم  يعتقد  املتشددة،  الدولة اإلسالمية  تنظيم  العنف ملسلحي مجاعة  أعمال  العديد منهم ضحايا 

رحلوا خالل االشهر الثالثة املاضية حنو أوروبا. 
وحذر التقرير من أن “االالف ميكن ان يتبعوهم ما مل تبذل اجلهود للتخفيف من معاناة أكثر من 8 
ماليني عراقي وعراقية وطفل”، واضاف التقرير أن “أكثر من 8.6 مليون شخص عرب البالد يف حاجة 

ماسة للمساعدة االنسانية، بضمنهم 3.2 مليون شخص مهجر داخليًا”.
وخلص التقرير إىل أن “وضعهم األبعد من اليائس أدى بالعديد من العراقيني املهجرين بفعل النزاع 
إىل اهلرب حيث ال خيار آخر إال ان يضعوا مصريهم يف أيدي املهربني لتأمني مرورهم إىل أوروبا”.

من  أعظم  ش��يء  ال  ال��ي��وم،  ال��ع��امل  تهدد  ال��يت  اجليوسياسية  املخاطر  ب��ني 
قوس عدم االستقرار الطويل الذي ميتد من املغرب إىل احلدود األفغانية 
الباكستانية، وبعد حتول الربيع العربي إىل ذكرى بعيدة على حنو متزايد، 
دول  القوس عمقا. فمن بني  ه��ذا  ع��دم االستقرار على ط��ول  ت��زداد حالة 
الربيع العربي الثالث األوىل، أصبحت ليبيا دولة فاشلة، وعادت مصر إىل 
تونس  استقرار  اإلرهابية على زعزعة  اهلجمات  وتعمل  السلطوي،  احلكم 

اقتصاديًا وسياسيًا.
واآلن ينتشر العنف وعدم االستقرار من مشال أفريقيا إىل جنوب الصحراء 
العامل  مناطق  أفقر  من  واح��دة  وهي   �� الساحل  منطقة  وق��وع  مع  الكربى، 
والذي  اجلهادي،  الِفكر  قبضة  �� يف  البيئي  الصعيد  على  تضررًا  وأكثرها 
األفريقي وشرقها. وكما هي احلال  القرن  أيضًا إىل منطقة  يتسرب  بدأ 
يف ليبيا، تستعر احلروب األهلية يف العراق، وسوريا، واليمن، والصومال، 

ومجيعها تبدو على حنو متزايد أشبه بالدول الفاشلة.
املتحدة  ال��والي��ات  س��اع��دت  )وال���يت  املنطقة  يف  االض��ط��راب��ات  تعمل  كما 
وحلفاؤها يف تأجيجها يف إطار سعيهم إىل تغيري النظام يف العراق، وليبيا، 
قبل.  من  آمنة  كانت  دول  تقويض  على  أخ��رى(،  وأماكن  ومصر،  وسوريا، 
فيعمل تدفق الالجئني من سوريا والعراق على زعزعة االستقرار يف األردن 
ولبنان، واآلن حتى يف تركيا، اليت أصبحت استبدادية على حنو متزايد يف 

عهد الرئيس رجب طيب أردوغان. 
والفلسطينيني بال حل،  بقاء الصراع بني إسرائيل  ناحية أخرى، مع  ومن 
باندالع  مزمنًا  تهديدًا  لبنان  اهلل يف  وح��زب  غ��زة  متثل حركة مح��اس يف 
تتواىل  السائلة،  اإلقليمية  البيئة  هذه  يف  إسرائيل،  مع  عنيفة  اشتباكات 
بكل عنف يف العراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان فصول صراع عظيم 
يدور حول  الشيعية  وإي��ران  الُسّنية  السعودية  العربية  اململكة  بني  بالوكالة 
مع  األخ��ري  النووي  االتفاق  يفضي  قد  ويف حني  اإلقليمية.  اهليمنة  فرض 
العقوبات  رفع  فإن  النووية،  انتشار األسلحة  إي��ران إىل احلد من خماطر 
االقتصادية املفروضة على إيران من شأنه أن ميد قادتها باملزيد من املوارد 
املالية لدعم وكالئهم من الشيعة. وإىل الشرق، تواجه أفغانستان )حيث رمبا 
تعود حركة طالبان اليت انتعشت من جديد إىل السلطة( وباكستان )حيث 
إىل  التحول  خطر  مستمرا(  أمنيًا  تهديدًا  الداخل  يف  اإلسالميون  يشكل 
دولة شبه فاشلة. لعل السبب األكثر أهمية هو أن االضطرابات يف الشرق 
األوس��ط اآلن، خالفًا الضطرابات املاضي، مل تتسبب يف إح��داث صدمة 
الدولة  تنظم  عليها  يسيطر  ال��يت  األج��زاء  فحتى يف  العرض.  جانب  على 
اإلنتاج وبيعه  النفط، مع تهريب  إنتاج  العراق، يستمر  اإلسالمية اآلن يف 
يف أسواق أجنبية. والواقع أن احتمال اإللغاء التدرجيي للعقوبات املفروضة 
على صادرات النفط اإليرانية يعين ضمنًا تدفقات كبرية إىل الداخل من 

االستثمار املباشر األجنيب بهدف زيادة اإلنتاج وسعة التصدير.

انهيار الشرق األوسط 
واملخاطر العاملية

نورييل روبيني
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اخالق اينشتاين

إي�������ران ت���ث���ري االرت�����ي�����اب ال���ش���دي���د ل���دى 
الشمالية  كوريا  بينما  واسرائيل،  أمريكا 
برجل  حمكومة  النووية  أس��راره��ا  حتمي 
ف���اس���د غ���ري���ب االط��������وار، ف��ي��م��ا أح���الم 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني ال��ت��وس��ع��ي��ة ت��ن��ذر األم��م 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وح��ي��ث اخل��ط��ر االح���دث 
والذي هز العامل أسره وهو داعش االبن 
امل��ت��وح��ش ل��إلس��الم��ي��ني، ل��ك��ن ال���يت تعلو 
هذه القائمة البد أن تكون منحطة خبيثة 
عدمية الرمحة قوية وخطرة بقدر هؤالء 

املذكورين يف االعلى أال وهي السعودية.
قبيحة  بنقل ص���ورة  ال��دول��ة  ه���ذه  وت��ق��وم 
ع��ن االس����الم اىل مج��ي��ع أط����راف ال��ك��رة 
ومؤسسة  منظم حمرضة  بشكل  األرضية 
بذلك للكراهية، بينما تقوم بكبح احلريات 
إال  ذات��ه،  الوقت  يف  الطموحات  وحتطيم 
اح��رتام��ًا  القبعة  ب��رف��ع  ي��ق��وم  ال��غ��رب  أن 
تعيني  املاضي مت  حلكامها، ففي االسبوع 
حقوق  جمللس  رئ��ي��س��ًا  ال��س��ع��ودي��ة  اململكة 
االن��س��ان يف االم���م امل��ت��ح��دة وه���و اختيار 
ق���د الق���ى ت��رح��ي��ب��ًا م���ن واش��ن��ط��ن، حيث 
االمريكية  االدارة  ب��إس��م  امل��ت��ح��دث  ق���ال 
مارك تونر: “حتدثنا حول حقوق االنسان 
ال��دور  هل��ذا  يكون  أن  ون��أم��ل  بهم،  املعنية 
القيادي فرصة هلم لينظروا عن كثب إىل 
نطاق  العامل وضمن  حول  االنسان  حقوق 

حدودهم”.

أم���ر م��ث��ري ل��ل��ده��ش��ة، ف��ال��س��ع��ودي��ة تعدم 
ش��خ��ص��ا ك���ل ي���وم���ني، ك��م��ا أن���ه���ا س��ت��ق��وم 
ثم  النمر  علي حممد  رأس  بقطع  عاجاًل 
املطالبة  املظاهرات  يف  ملساهمته  صلبه 
بالدميقراطية أثناء مرحلة الربيع العربي 
ح���ني ك����ان م���راه���ق���ًا آن������ذاك، ث���م ه��ن��اك 
رائ��ف ب��دوي، وه��و م��دون جت��رأ باملطالبة 
بالسجن  عليه  ُحكم  حيث  بالدميقراطية، 
لعشرة أع���وام واجل��ل��د ب��أل��ف ج��ل��دة، ويف 
مؤمنًا  مسلمًا   769 تويف  املاضي  االسبوع 
يف مكة أثناء تأديتهم مراسم احلج، ففي 
عن  السعودية  السلطات  حتدثت  البداية 
قاموا  الحقًا  لكن  اهلل  مشيئة  بأنه  األم��ر 
بلوم احلجاج املتوفيني عن احل��ادث، مكة 
ال���يت ك��ان��ت يف م��ا م��ض��ى م��ك��ان��ًا بسيطًا 
اجلشع  بفضل  ال��ي��وم  أصبحت  روح��ان��ي��ًا 
حولت  ال��يت  باجلرافات  مليئة  السعودي 
األم���اك���ن االث���ري���ة إىل م��ا ي��ش��ب��ه ب����)الس 
فيجاس( املسلمني حيث الفنادق وناطحات 
السحاب واألسواق التجارية وليس لك إال 
ان ت��ص��رف وت��ص��رف وت��ص��رف، مل يعد 

للفقري ما يدخره للذهاب إىل مكة.
وعلى مستوى خطورة أكرب فإن آثار اخلبث 
بسرعة  االم���ت���داد  يف  تستمر  ال��س��ع��ودي 
امللك سلمان  أك��ث��ر، فقد ع��رض  وحب��ري��ة 
بناء 200 مسجد يف أملانيا ألجل الالجئني 
أغلبيتهم  أن  وح��ي��ث  ح��دي��ث��ًا  ال��واص��ل��ني 

امل��ل��ك س��ل��م��ان ليقدم  ي��ك��ن  م��س��ل��م��ني، مل 
أو لإلحتياجات  االس��ت��ق��رار  امل��ال إلع���ادة 
األس���اس���ي���ة ل��الج��ئ��ني ل��ك��ن ق���دم���ه ل��ب��ن��اء 
حصان  متثل  وال���يت  ال��وه��اب��ي��ني  مساجد 
طروادة حلمالت الغزو السري السعودي.

اجلدد  احملافظني  أحد  مؤخرًا  كتب  وقد 
 “  :2002 عام  موراويك  لورانت  الفرنسي 
لطاملا كانت السعودية نشطة يف كل حلقة 
إىل  من خمططني  االره���اب:  حلقات  من 
مم��ول��ني، وم���ن ك����وادر إىل ج��ن��ود م��ش��اة، 
ن���اص���ري���ن”، س��ي��اس��ة  وم����ن م��ف��ت��ني اىل 
مالحظاته  ل��ك��ن  مشينة  ت��ب��دو  م���وراوي���ك 
جيدة، ولنتذكر أن أغلب قتلة 11/9 كانوا 
ال��ق��اع��دة يف تسلسلها  وك��ذل��ك  س��ع��ودي��ني 
اهل���رم���ي. وق���د أص��ب��ح ال��س��ع��ودي��ني أكثر 
باحلروب  للفوز  اص���رارًا  وأكثر  عدوانيًة 
ال���س���ن���وات األرب���ع���ة عشر  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف 
إنفاق  ف��أس��رف��وا يف   ،11/9 ل���  ال��الح��ق��ة 
املال على املنظمات والعمليات اإلسالمية 
مسوقني بذلك عقائد العقاب واليت تقوم 
وتلعن  واألط��ف��ال  النساء  واستعباد  بقهر 
ال��ق��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة وال��ل��ي��ربال��ي��ة، فهم 
يسعون إىل محلة تفجري عنيفة يف اليمن 
القتلى  املدنيني  آالف  خلفها  تركت  واليت 
وأع��داد أك��رب يف حالة يرثى هل��ا، حسنًا، 
ما الذي جيب أن تقوم به انظمتنا احلاكمة 

لوقف هذه اليد اخلفية للشيطان؟.

امرباطورية الشر السعودية هي 
عدو الغرب الحقيقي

اعترب اينشتاين )1879-1955( االخالق شيئا اساسيا ال غنى عنه لبقاء االنسانية، حيث بذل جهدا 
كبريا لصياغة موقف متماسك عن العالقة بني االخالق والعلوم والدين. فهو يرى ان االخالق جيب ان 

تبتعد عن الدين وُتعامل قدر اإلمكان كمسألة دنيوية يف جلب االستقامة والسعادة لكل الناس.
ان املصدر الرئيسي لعدم االنسجام سواء بني االفراد او اجلماعات وفقا الينشتاين هو االحساس 
املفرط بأهمية الذات. ولذلك هو طّبق مقدرته الراسخة يف تصحيح سوء الفهم ملشكلة غرور االنسان، 
وهذا قاده لإلشارة اىل اخلطأ الكبري يف شعورنا بإمتالك الرغبة احلرة. عدم وجود الرغبة احلرة 
بدا الينشتاين واضحا جدا لدرجة انه مل جيد صعوبة يف توضيح استدالالته على مستوى التفاصيل، 
لكن املوضوع حقا يشّكل عقبة خطرية حينما حياول الناس اّتباع تفكريه يف االخالق. ان دعم اينشتاين 
للرغبة احلرة.  انكاره  مع  للمراقبني كشيء غري منسجم  بدا  السلطوية  الفرد ضد  املستمر حلرية 
سنحاول هنا ملء الفجوات املفقودة من عرض اينشتاين، وبيان االنسجام بني كلماته واعماله، وتقييم 

الصلة احلالية واملستقبلية إلجتاه اينشتاين يف االخالق.
اليت  الفرد  للرغبة احلرة: حرية  اللغوي  االستخدام  بهذا  قبل  انه  وافعاله  بكلماته  اينشتاين كشف 
ناضل من اجلها طوال حياته ضد السلطوية تنسجم مع وصف “احلرية من القهر”. من امللفت ان زميل 
اراد اعطاء وصفا  لو  انه  Abraham Pais كتب عام 1982  ابراهام باس  والبايوغرايف  اينشتاين 

خمتصرا الينشتاين، سيقول ان اينشتاين كان الفرد االكثر حتررا على االطالق. باس استمر ليوضح 
انه يقصد ان اينشتاين بدى االقرب ليكون سيد قدره. من الواضح ان هذه الفكرة للحرية تشري ليكون 
متحررا من القهر وليس متحررا من االسباب القبلية. باختصار، اينشتاين قّيم حرية الفرد لكنه مل 

يفقد الرؤية بالطبيعة الزائلة واحملدودة للذات.
يف نفس اخلط مع هذه الرؤية للحرية كمقدرة على اجناز القيم الفردية، طالب اينشتاين اجملتمع 
ليعطي حيزا واسعا لكل فرد ليستكشف فكرة معينة إلجنازاته العقالنية: “سواء كان عمال فنيا او 
اجنازا علميا هاما، فان ما هو عظيم ونبيل امنا يأتي من شخصية منعزلة، “حسبما جاء يف )الربت 
اينشتاين. اجلانب االنساني، 1979(. لكن، التربير الذي ساقه لتعزيز رغبات املنعزلني يف العامل- 
وايضا  بسبينوزا  تأثر  رمبا  اينشتاين  ككل.  للمجتمع  الالحقة  الفائدة  كان   – بينهم  من  هو  والذين 
بالتفكري البوذي، حني حتدث عن “عبودية الرغبات االنانية، واملخاوف” اليت يعاني منها الفرد)العلوم، 
وامنا  االخ��رون  ليس  قهرية ميارسها  هي  العبودية  هذه   .)1941 اكادميي،  مؤمتر  والدين:  الفلسفة 
الذات. لذلك اقرتح اينشتاين بان الكفاح الفردي امنا يسرتشد باملبدأ املثالي يف تعزيز رفاهية العامل 
ككل. هذه الرفاهية الكلية تتضمن مصلحة ذاتية شرعية، بالطبع، وان اخلداع او التالعب بالتوازن 

ليس بالسهل ابدا. وستؤول جهودنا للفشل يف النهاية. 

التمييز  قضية  تبقى  البحرين  إلح��داث  اإلع��الم��ي  التعتيم  من  بالرغم 
الطائفي واليت مل يكشف عن احداثها بالتفصيل السمة البارزة للسياسة 
القمعية اليت تنتهجها الدولة فيما حيدث يف الكواليس مامل حيمد عقباه. 
ناتاشا بوالريغست يف تقريرها على بعض االساليب  سلطت الصحفية 
السلطة  تعلن  )عندما  بعنوان  وجاء  البحرينية  السلطات  قبل  من  املتبعة 
اطفالي  أيقظين  عندما  نائما  “كنت  حبرينيا(.  لست  بانك  البحرينية 
وأب��ل��غ��ون��ي ع��ن وج���ود امس���ي ض��م��ن ال��ق��ائ��م��ة ال���يت مت س��ح��ب اجلنسية 
وتعد هذه  تيمور كرميي.  البحرين  املواطن  أكده  البحرينية منه” هذا ما 
ان��ذار مسبق لألشخاص واليت  احلالة رقم 159 منذ عام 2012 وب��دون 
اجلمعية  رئيس  امليت”  شبه  فانك  هويتك  فقدت  “اذا  دف��ع.  بثالث  متت 
البحرينية الشفافية” فالشخص ال ميكن القيام بأبسط االمور فال ميكنك 
شراء أو بيع أي شيء، ال ميكنك استخدام اخلدمات احلكومية مثل الصحة 
القبض عليك  القاء  يتم  البالد سوف  تريد مغادرة  واذا كنت  التعليم،  أو 
لكونك مهاجر غري شرعي”. وتوضح الصحفية “بعد أكثر من أربع اعوام 
على ثورات الربيع العربي واليت مشلت الكثري من بلدان الشرق االوسط 
من ضمنها البحرين للمطالبة حبقوقهم، خرجت التظاهرات من خمتلف 
الطوائف السنية والشيعية اىل الشارع للمطالبة حبرية التعبري السياسي، 
وبعد مرور اربع اعوام بقيت سياسة حكم ال خليفة القمعية ضد الشعب 
تصل  اليت  الشيعة  نسبة  ان  ناتاشا  وتذكر  الشيعية”.  باملدن  وخصوصا 
اىل ثلثي نسمة الشعب البحرين يعاملون على اساس طائفي وخصوصا 
الطلبات  من  وبالرغم  والناشطني،  باحلريات  تطالب  اليت  الشخصيات 
املوجهة اىل وزارة الداخلية واملكاتب الرمسية اال ان احلكومة مل تبدي اي 
تعليق وتعده طريقة للقمع، وتؤكد ناتاشا” ان معامل التفرقة والعنصرية 
بارز املعامل يف البحرين حيث متنح احلكومة البحرينية االف اجلنسيات 
وتؤكد  البحرينيني”،  املواطنني  من  العكس  على  والسوريني  للباكستانيني 
اليب بي سي الربيطانية يف تقريرها الصادر بداية هذا العام عن احوال 
البحرين والسياسة التعسفية اجتاه ابناء البلد ويشري التقرير اىل سحب 
املتبعة  جنسية أكثر من 72 شخص.  فيما اكدت روي��رتز هذه السياسة 
والتقت بعدد من الناس الذين مت سحب جنسياتهم منهم وكان من بينهم 
االمام  عبد  علي  التويرت  االجتماعي  التواصل  موقع  على  املغردين  أحد 
قائال “ مل يتم احاليت اىل احملكمة ومت سحب جنسييت بدون علم مسبق”. 
هذا  بداية  جنسيته  سحب  مت  جاهرومي،  مسعود  الدكتور  الربوفسور 
العام قائال “هنالك قيود تفرضها احلكومة البحرينية على طائفة معينة 
دون االخرى والتمييز الطائفي يطفو على سطح اجملتمع البحريين، يف 
املاضي مل يكن هنالك ان متييز بني السين والشيعي واننا نعيش سوية 
بسالم ولكن احلكومة يف الوقت احلاضر زرعت هذه الفتنة بني ابناء البلد 

الواحد حيث جتد يدور احلديث حول هذا املوضوع يف كل مكان”. 

الفورن بوليسي: انت 
لست بحرينيا

ياسمني البهائي براون/ترجمة: علي عبد الرسول معاش

ترجمة ومتابعة: حيدر املنكوشي 
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حقوق

الدينية  الشعائر  وممارسة  املعتقد  حرية 
اليت ميارسها، اصبحت من املسلمات، يف 
العصر احلالي، وهو امر اجتمع على دعم 
وتطبيقه العامل املتحضر واجملتمع الدولي، 
انتجته )االمم  واوض��ح مثال على ذلك ما 
الثقافات  لكل  جامعة  كمنظمة  املتحدة( 

واالديان والعادات والتقاليد يف العامل.
ناقش  االن��س��ان،  العاملي حلقوق  االع��الن 
الشعائر  وممارسة  والدين  املعتقد  حرية 
“لكل  بالقول  منع  او  خ��وف  ودون  حبرية 
إن��س��ان ح��ق يف ح��ري��ة ال��ف��ك��ر وال��وج��دان 
يدين  أن  ذلك حريته يف  ويشمل  والدين، 
أو  دي��ن  أي  اعتناق  وحريته يف  م��ا،  بدين 
معتقد خيتاره، وحريته يف إظهار دينه أو 
معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر واملمارسة 
وأم��ام  م��ع مج��اع��ة،  أو  والتعليم، مب��ف��رده 

املأل أو على حدة”.
ل��ي��س��ت ه���ذه امل��ق��دم��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف حب��ق��وق 
به من ارحيية  يتمتع  االنسان، ومقدار ما 
تعنيه  ما  بقدر  ب��ه،  يؤمن  ما  ممارسة  يف 
الكالم  ب��ني  الكبري  للفارق  استغراب  م��ن 
مواسم  تاتي  عندما  خصوصا  والتطبيق، 
العزاء واحل��زن يف شهري حم��رم وصفر 
التعامل  وم���دى  ال��ش��ي��ع��ة،  املسلمني  ع��ن��د 
مل  ال��يت  االنظمة  بعض  قبل  من  القاسي 
بها  يتمتع  ال��يت  احل��ق��وق  ب��ني  ت��ف��رق  تعد 
املواطن وبني الواجبات امللقاة على عاتقها 

يف محاية حقوقه وعدم التعرض ملعتقداته.
انساني  ال��ال  التعامل  ملعنى  االول  امل��ث��ال 
النظام  الدينية،  احل��ري��ة  م��ع  التعامل  يف 
ال��ب��ح��ري��ين، وط��ري��ق��ة ادارت����ه ل��الزم��ة مع 
املواطنني الشيعة يف اململكة، وهم االغلبية 
من   )%70( من  اكثر  بنسبة  فيها  املطلقة 
)ال  البحرين  حكام  وان  سيما  مواطنيها، 
والتضييق  املنع  كثريا يف  تشددوا  خليفة( 
بعد احداث )ثورة اللؤلؤة( عام 2011، اليت 
باحلقوق  الصامتة  االغلبية  فيها  طالبت 
واالص���الح، حاهلا يف ذل��ك ح��ال، شعوب 
ع��رب��ي��ة اخ����رى خ��رج��ت ل����ذات امل��ط��ال��ب، 
لكنها جوبهت بالقمع والتنكيل واالعتقال، 
)درع  اجنبية  ق��وات  استدعاء  اىل  اضافة 
عن  فضال  مواطنيها،  لسحق  اجل��زي��رة( 
اس��ت��دع��اء ق����وات ام��ن��ي��ة م��ن )امل��رت��زق��ة( 
حلراسة السجون اليت زج فيها االالف من 
املعارضني والنشطاء، بينهم مئات االطفال 

والنساء.
االغرب من هذا... ان القمع السياسي، ومن 
قبله الديين الذي مورس حبق االغلبية يف 
اململكة، مت مبعونة السعودية، اليت يعاني 
اىل  الشيعة  املسلمني  م��ن  االق��ل��ي��ة  فيها 
العامل... ويف  مثيله يف  قل  اضطهاد ديين 
كال النموذجني مت ربط املطالبة باالصالح 
ورفع القيود الدينية وحرية املعتقد بالعقد 
ال���يت ي��ع��ان��ي منها ال��ن��ظ��ام��ني )ال��س��ع��ودي 

الصفوي  ب��امل��د  يتعلق  فيما  وال��ب��ح��ري��ين( 
والعمالة اليران وغريها  الشيعي  واهلالل 

من التهم اخلالية من اي حمتوى.
من اصعب االمور اليت ميكن ان يواجهها 
امل��وط��ن يف ب��ل��ده، ع��ن��دم��ا ت��ك��ون )ث��ق��اف��ة 
م���ن ذهنية  م��غ��ي��ب��ة  او  غ��ائ��ب��ة  ال��ت��ع��اي��ش( 
احل���اك���م وال���ن���ظ���ام، ف����رض وج����ه ال��ن��ظ��ر 
يعطي  ال  السيف  ح��د  او حت��ت  ب��االج��ب��ار 
السعودية  ففي  العكسية،  النتائج  س��وى 
زاد االع���ت���داء امل��س��ل��ح وامل��ف��خ��خ��ات ال��يت 
)كفار(  الشيعة، النهم  املواطنني  تستهدف 
بنظر من يعتدي عليهم، وهذا ما مت بناءه 
الفكري  وال��ض��خ  التلقني  ع��رب اج��ي��ال م��ن 
املطاف  نهاية  ويف  املنحرف...  والعقائدي 
ال ميكن ان تتصور سوى حلظة )االنفجار( 

حتت استمرار الضغط.
السياسي  ف��االص��الح  ال��ب��ح��ري��ن،  ام��ا يف 
نقمة  الشعب، حت��ول اىل  به  ال��ذي طالب 
بعد ان سلب النظام حق املواطن يف حرية 
اجلماعي،  بالعقاب  اشبه  االم��ر  املعتقد، 
وقد مارست القوات االمنية خالل السنوات 
القليلة املاضية االضطهاد الديين بصورة 
اىل  العمل  ه��ذا  خالهلا  حت��ول  ممنهجة، 
)سلوك تقليدي( يف التسلط على حق مباح 
للجميع من دون منه او مكرمة من احد مبا 
او  االكثرية  ال حترتم  اليت  االنظمة  فيها 

االقلية لديها. 

احرتموا حرية االخرين يف 
ممارسة املعتقد والدين

أوروبا عصابات التهريب.. حرب جديدة وقودها املهاجرين
قرر االحتاد األوروبي ويف ظل تنامي أعداد املهاجرين والضغوط الدولية، اليت ازدادت بسبب احلوادث 
واألخطار املتكررة اليت أودت حبياة العديد من البشر، خوض حربا جديدة ضد عصابات التهريب 
بعض  يقول  كما  األرب��اح  من  الكثري  وحققت  األخ��رية  الفرتة  كبري يف  بشكل  وتوسعت  نشطت  ال��يت 
التهريب يف  انتشار مافيا  أك��دوا على ان هذه احلرب رمبا قد تطول خصوصا مع  الذين  املراقبني، 
العديد من الدول، يضاف اىل ذلك ارتباطاتها املتشعبة جبهات ومؤسسات وشخصيات متنفذه تسعى، 
اىل احلصول على مكاسب مالية غري مشروعة خصوصا مع تنامي رقعة الفساد يف العديد من الدول.

وقرر االوروبيون زيادة ضغطهم على مهربي املهاجرين يف املتوسط بالتدخل ضدهم بشكل مباشر حتى 
عرب استخدام القوة، يف املياه الدولية قبالة ليبيا. وكان االحتاد االوروب��ي وافق على استخدام القوة 
العسكرية ملكافحة مهربي املهاجرين الذين يعملون انطالقا من ليبيا، مبا يف ذلك مصادرة زوارقهم، 
يف اطار تعزيز عمليته البحرية يف املتوسط. واصبح بأمكان السفن احلربية االوروبية التدخل ضد 
وحاملة  اربع سفن  املصادر،  بعض  او احلرب اجلديدة حبسب  العملية  وستشارك يف هذه  املهربني. 
طائرات ايطالية واربع طائرات و1318 عسكريا من 22 بلدا اوروبيا، حبسب املسؤولة االوروبية. وكانت 
هذه العملية تقتصر على مراقبة انطالقا من املياه الدولية للشبكات االجرامية اليت ترسل يوميا من 

السواحل الليبية مراكب هشة حمملة باملهاجرين اىل ايطاليا.

بعض اخلرباء اشار اىل ان القوانني واإلج��راءات األخرية اليت اعتمدتها بعض الدول األوربية ضد 
املهاجرين مثل اغالق احلدود وإتباع أساليب القمع والرتهيب رمبا ستؤدي إىل تفاقم مشكلة تهريب 
البشر حيث ستسعى هذه العصابات اىل زيادة اجورها واتباع اساليب جديدة قد تضر باملهاجرين 
وتزيد معاناتهم. ويف اعقاب الصدمة النامجة عن صور الطفل السوري الذي مات غرقا وعثر على 
جثته على رمال شاطىء تركي، وضعت السلطات االوروبية يف رأس اولوياتها هدفا يقضي مبحاربة 
بعيد عن  بلدهم  ان  بالبشر. اىل جانب ذلك مع  يتاجرون  انهم  جيش من 30 الف مهرب تشتبه يف 
طريق البلقان الرئيسية اىل اوروبا الغربية، يلعب املهربون البلغار دورا اساسيا يف الشبكات الدولية 
املزدهرة يف ازمة اهلجرة، خصوصا بفضل جوازات سفرهم االوروبية.  من جانب اخر قال مدعون 
هولنديون إنهم اعتقلوا اثنني من السوريني يشتبه بأنهما يديران عصابة كبرية لتهريب البشر جلبت 
مئات الالجئني السوريني إىل أوروبا. وذكر بيان أن العصابة اتصلت بالالجئني يف تركيا يف بادئ األمر 
حيث عرضت عليهم رحالت بالقوارب اىل اليونان وايطاليا مقابل سبعة آالف يورو )حوالي مثانية آالف 
دوالر(. وتتكلف الرحلة الربية اىل دول اوروبية اخرى بينها الدمنرك والسويد واملانيا ما يصل اىل 
1500 يورو اضافية. ويوفر املهربون بعدها سيارات وسائقني لالجئني الذين يعربون اليونان والنمسا 

واجملر.

هل ما حيدث يف اليمن من نزاعات داخلية ودولية تراعى فيها قواعد القانون 
الدولي اإلنساني وما ورد يف اتفاقية جنيف الرابعة؟ أم أن ما جيري يف اليمن 
ضد املواطنني اليمنيني ميثل انتهاكات صارخة لقوانني احلرب والسلم معا؟. 
 تشري التقارير الدولية والداخلية الصادرة عن املنظمات الدولية واإلنسانية 
والتدخل  السياسية  اليمنية  اليمن أن الصراعات بني األط��راف  العاملة يف 
السعودي، مل تؤدي إىل انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان فقط، بل أدت إىل 
عمليات إبادة مجاعية منهجية وواسعة ضد الشعب اليمين قلما عرفها تاريخ 

احلروب احلديثة. 
وجود  نتيجة عدم  اليمنية،  الدولة  أصابت  اليت  االنقسامات اخلطرية  إن   
حكومة متماسكة ونتيجة عدم احرتام األحزاب والفعاليات السياسية إلرادة 
اجلماهري اليمنية والقانون احمللي واملعايري الدولية، أدت إىل نشوب أزمات 
اليمنيني،  للمدنيني  واس��ع  نطاق  على  معاناة  عنها  جن��م  خطرية  إنسانية 
واملوارد  والتعليم  الصحية  واخلدمات  النظيفة  واملياه  الغذاء  من  وحرمانهم 
االقتصادية، وتدمري الطرق واجلسور واألسواق واملدارس والبنية التحتية، 
وتفشي جتاوزات حقوق اإلنسان على يد األطراف السياسية املتنازعة مبا 
السواء،  السعودية على حد  املقيمة يف  الشرعية  باحلكومة  يعرف  ما  فيها 
وانتشار ثقافة عامة يغلب عليها طابع العنف، واستعمال العنف ضد املدنيني 
للقيود  اإلنسانيني... مضافا  واملوظفني  اإلنسان  وراص��دي حقوق  والسجناء 

على السفر.
 تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن ضربات جوية نفذها التحالف الذي 
قتلت  اليمن  بشمال  احلوثيني  معقل  صعدة  مدينة  على  السعودية  ت��ق��وده 
املديرة  ليا وتسن(  املدنيني ودمرت منازل وأسواقا، وقالت )سارة  عشرات 
التنفيذية لقسم الشرق األوسط ومشال افريقيا لدى املنظمة “تنتشر حفر 
القنابل واألبنية املدمرة وغريها من دالئل غارات التحالف اجلوية يف شوارع 
مدينة صعدة. وال يسع املدنيني الذين ما زالوا يعيشون هناك القيام بشيء 
يذكر حلماية أنفسهم من الغارات اجلوية اليت تزيد من معاناتهم اليومية... 

ان اهلجمات متثل انتهاكا ظاهر ا لقوانني احلرب”.
وكتبت شبكة األنباء اإلنسانية )إيرين( التابعة لألمم املتحدة )كانت التقديرات 
تشري إىل أن ما يقرب من نصف سكان البالد البالغ عددهم 26 مليون نسمة 

يستخدمون مصادر مياه غري مأمونة. 
أي  7.5 مليون ميين،  تقرير هلا معاناة  العاملية يف  الصحة  وأعلنت منظمة 
ثلث السكان، من تبعات النزاع مشرية إىل ارتفاع حصيلة القتلى يف البالد، 
آذار/م��ارس  منتصف  منذ  أن  جانبها  من  للهجرة  الدولية  املنظمة  وكشفت 
املاضي فر من اليمن أكثر من 12 ألف شخص، بينهم مينيون ومواطنون من 
دول أخرى، وذلك من طريق البحر يف اجتاه القرن اإلفريقي. وأوضحت أن 
أكثر من 8900 من هؤالء توجهوا حتى اآلن إىل جيبوتي وحنو 3410 توجهوا 

إىل الصومال.

اليمن...
الحروب لها حدود

جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

باسم حسني الزيدي

عبد االمري رويح
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حرية السفر من منظور قانوني
 اليوم حنن بأمس احلاجة يف العراق إىل تنظيم قانوني يكفل حرية السفر ومينح األفراد مكنة التعبري 
عن رغباتهم يف تغيري مواطن إقامتهم بشكل مؤقت، وهو ما جند أصوله العامة يف الدستور العراقي 
املادة )15( احلق يف احلياة واألمن واحلرية ومنع باملادة )19(  للعراقيني يف  لعام 2005 الذي كفل 
احلجز اإلداري بال مسوغ أو احلبس والتوقيف يف غري األماكن املخصصة لذلك وفقًا للقوانني النافذة 
ذات الصلة، وأضاف مبوجب املادة )37( قيدًا بان ال جيوز التوقيف أو التحقيق مع أحد إال مبوجب 
قرار قضائي، ويف املادة )44( ضمن الدستور للعراقيني مجيعًا حرية التنقل والسفر والسكن داخل 
العراق وخارجه، وأنه ال جيوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة للوطن كما كان الوضع 
إبان النظام الدكتاتوري السابق الذي اصدر مجلة من التشريعات سيئة الصيت ومنها قرار جملس 
قيادة الثورة املنحل رقم )666( لسنة 1980 الذي اسقط مبوجبه اجلنسية العراقية عن طيف كبري من 
الشعب العراقي وقام مبصادرة أمواهلم وترحيلهم قسرًا خارج الوطن ومنع عودتهم إليه، إال أن قانون 

إدارة الدولة للمرحلة االنتقالية ألغى القرار املذكور باملادة )11/ه�(.
 والنصوص الدستورية أعاله تعد األساس القانوني حلرية السفر والتنقل يف العراق إال أنها حتتاج 
توفري  يتحقق من خالل  ال��ذي  األم��ر  وهو  فيها احلياة،  لتبث  الواقع  أرض  إىل ترمجة عملية على 
قانون  نظم  وقد  السفر  حبرية  التمتع  األف��راد  جلميع  لتتيح  الالزمة  واملادية  القانونية  اإلمكانيات 

ج��وازات السفر رقم )32( لسنة 1999 ونظام ج��وازات السفر رقم )2( لسنة 2011 حق العراقيني 
مجيعًا باحلصول على جواز سفر واألوراق الالزمة ملغادرة البلد أو العودة إليه، وقبل أيام معدودة بادر 
جملس النواب إىل إقرار قانون جوازات السفر اجلديد املزمع نشره يف الوقائع العراقية خالل األيام 

القليلة القادمة.
 وجند إن حرية السفر مكفولة هي األخرى مبقتضى املواثيق الدولية إذ ورد النص عليها يف اإلعالن 
العاملي حلقوق اإلنسان لعام 1948 يف املادة )13( إذ جاء فيه “لكل فرد احلق يف حرية التنقل واختيار 
حمل اإلقامة داخل حدود الدولة، كما له احلق يف مغادرة أي بلد مبا فيه بلده األصلي أو العودة إليه يف 
أي وقت “وهو األمر ذاته الذي أكده العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966 يف 
املواد 12و13 كما محلت إتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري لعام 1965 
بعبارات مقاربة، وأشارت االتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان  التأكيد على ذلك  يف مادتها اخلامسة 
لعام 1950 إىل هذه احلرية باملادة )2( منها واالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان لعام 1969 باملادة 
)22(، وامليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان لعام 1986 باملادة )2( منه وبالتالي تعد حرية السفر إحدى 
احلريات األساسية اليت ال غنى عنها يف مجيع البلدان وليس للسلطات العامة أن حتد منها أو تضيق 

من نطاقها إال باحلدود اليت تصون املصاحل العليا للبلد.

يبدو أن السعودية بدأت تفقد معظم أدواتها يف صياغة حتركاتها اإلقليمية 
األخطاء  وت��ك��رار  السيما  اليمن،  يف  احلوثيني  ض��د  احل��رب  دخ��وهل��ا  منذ 
بعد  خصوصًا  والداخلية،  اإلقليمية  للمتغريات  إدارت��ه��ا  يف  اإلسرتاتيجية 
حادثة منى ورغبة معظم األطراف اإلسالمية يف نقل إدارة موسم احلج إىل 

هيئة إسالمية عامة تشمل تركيا وإيران الداعني األكرب لوجودها.
وألجل إستعادة مكانتها يف هذه القضايا، جلأت اململكة إىل جتديد قضية 
احلكم بشأن الشيخ منر النمر مرة أخرى، واليت جتد فيها وسيلة للضغط 
على حمور املقاومة يف املنطقة، إذ قامت حمكمة االستئناف واحملكمة العليا 
النمر مما يعين أن حياته اآلن أصبحت  على املصادقة على إع��دام الشيخ 
احلكم  على  التصديق  الذي ميكنه  نفسه  العزيز  عبد  بن  امللك سلمان  بيد 

أو تعليقه.
على  ع��الوًة  اإلسرتاتيجية،  خلياراتها  السعودية  فقدان  أن  املراقبون  يرى 
جديدة  ضغط  ورق��ة  إستخدام  إىل  تسعى  جعلها  املتكررة  الفشل  أح��داث 
للتأثري على التفاعالت اإلقليمية، إذ كان لفقدان السعودية هيبتها يف موسم 
احلج أثرًا على سياستها اخلارجية، وما زاد على هذا األمر كذلك هو توتر 
العالقة بينها وبني مصر لصاحل روسيا، األمر الذي جعل اململكة يف إنتكاسة 

كبرية بعد أن كانت تقرتب من صياغة املقرتبات النهائية يف قيادة املنطقة.
إىل جانب ذلك، كان لتبدل املوقف العسكري يف سوريا بفعل قوة الضربات 
اجلوية الروسية وتقدم الرئيس بشار األسد يف مناطق جديدة منها، مدعاًة 
للقلق السعودي، خصوصًا بعد اإلعالن عن مشاركة طهران يف مفاوضات 
جنيف بشأن سوريا األيام القادمة، األمر الذي يعين أن الرياض قد فقدت 
أثرًا يف  له  يكون  الذي قد  النمر  الشيخ  بإستثناء  اإلقليمية،  أوراقها  مجيع 

املساومات القادمة.
إن السيناريوهات احملتملة لقضية الشيخ النمر الخترج عن مشهدين، حيث 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  إق��دام  إحتمال  على  يعتمد  األول  املشهد  أن 
ي��ؤدي إىل فوضى  ما س��وف  وه��و  النمر  الشيخ منر  إع��دام  املصادقة على 
حقيقية يف اململكة يشرتك فيها أنصاره يف اإلحساء والقطيف، واليت قد 
تدفع بسبب الوضع اإلقليمي إىل تدخل دولي للسيطرة على املشهد هناك، 
إىل  اللجوء  فسيتم  معقد،  سيكون  السعودية  يف  العسكري  التدخل  وألن 
خيارات دولية جديدة تعتمد على تقديم تنازالت لصاحل الشيعة يف اإلحساء 
والقطيف من خالل منحهم حقوقًا دستورية قد تصل إىل الفدرالية لضبط 

التمرد هناك، وهذا ما سيؤثر على فاعلية اململكة الداخلية واخلارجية.
النمر سوف  الشيخ  إع��دام  ق��رار  تعليق  إحتماالت  ف��إن  املشهد  ه��ذا  مقابل 
تكون موجودة أيضًا، فالربح يف سوريا بأقل احلدود لن يكون متحققًا إذا ما 
قرر امللك إعدام الشيخ النمر، ألن ذلك سوف يفقد السعودية املقدرة على 

املساومة والتفاوض بشأن الوضع يف اليمن أو سوريا.

الشيخ النمر.. 
تحديات السلطة والتوازنات 

د. علي فارس حميد اإلقليمية

امل��س��ت��ف��ي��د األك�����رب م���ن جت�����ارة األس��ل��ح��ة 
ال��ب��ش��ع��ة ه���ي ال�����دول اخل���م���س ال��دائ��م��ة 
ال��ع��ض��وي��ة يف جم��ل��س األم����ن ال���دول���ي –

واململكة  األم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
اليت  والصني–  وروسيا  وفرنسا  املتحدة 
تستأثر جمتمعة بنسبة 88% من صادرات 
أكدته  ما  املعلنة، هذا  التقليدية  األسلحة 

منظمات دولية تعنى حبقوق اإلنسان.
ال��ف��ق��رية،  ال����دول  ت��ع��د  ال��وق��ت  ويف ذات 
األوس������ط،  ال����ش����رق  دول  ب���اخل���ص���وص 
الفتاكة،  األسلحة  لتلك  األول  امل��س��ت��ورد 
أعلنت  فقد  والسعودية.  البحرين  ومنها 
أولوية”  ُتعد “سوق  البحرين  أّن  بريطانية 
ألسلحتها، رغم استمرار النظام البحريين 
ب���زج امل��داف��ع��ني ع��ن ح��ق��وق اإلن���س���ان يف 
السجون!. بينما تستمر بتزويد السعودية 
ضد  تستخدمها  اليت  املختلفة  باألسلحة 

املدنيني اليمنيني. 
التنفيذي يف  ال��رئ��ي��س  ن��ائ��ب  أك���د  ف��ق��د   
يف  “أن��ه  لورنس  بيين  “اوكسفام”  منظمة 
العون  يد  بريطانيا  الذي متد فيه  الوقت 
اإلنسانية لليمنيني عن طريق املساعدات 
يف  تساهم  أن��ه��ا  إال  وال��غ��ذائ��ي��ة،  الطبية 
بيع  عرب  العنيف  القتال  بتأجيج  املقابل 
للتحالف  العسكرية  والتقنيات  األسلحة 
حربها  يف  السعودية  تقوده  الذي  العربي 
ارتكاب  اليمن، ما يزيد من إمكانية  ضد 

جرائم حرب”.
 ونشرت صحيفة الغارديان مقاال للكاتب 
“ري���ت���ش���ارد ن���ورت���ن ت��اي��ل��ور” ج���اء ف��ي��ه أن 
للسالح  بيعها  تعترب  الربيطانية  احلكومة 
م��ة إي��اه��ا ع��ل��ى حقوق  أول���وي���ة هل���ا، م��ق��دَّ
تتجّنب  األس�����اس  ه����ذا  وع��ل��ى  اإلن���س���ان 
والضغط  ال��س��ع��ودي��ة  احل��ك��وم��ة  مضايقة 
على البحرين. وترّبر احلكومة الربيطانية 
ذلك بالقول إّنه إذا مل تبيع اململكة املتحدة 
دواًل  ف��إّن  والبحرين،  للسعودية  األسلحة 

أخرى، مبا فيها فرنسا ستفعل ذلك!
 إن جت���ارة ال���س���الح، ح��س��ب م��ا ي���رى د. 
موضوع  يف  متقاعد(  )عميد  َعّلو  أمح��د 
جتارة السالح املنشور يف 2010 يف جملة 
تقتصر  “ال   305 بالعدد  اللبناني  اجليش 
على التجارة الرمسية ما بني الدول، ولكن 
هناك جتارة سرية تتم يف اخلفاء، سواء 
ما بني بعض الدول أو ما بني بعض الدول 
أو غري  إرهابية،  أو  ومنظمات عسكرية، 

ذلك.
 واحل��ق��ي��ق��ة ال مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر إىل جت��ارة 
الربح  بأنها عمل جت��اري، هدفه  السالح 
ف��ح��س��ب، ول��ك��ن��ه ي���دخ���ل يف س��ي��اس��ات 
واسرتاتيجيات الدول الكربى، وحتالفاتها 
م���ع ال������دول ال����يت ال ت��ن��ت��ج��ه، ب���ل جتهد 
لقاء  لبعضها  فهي متنحه  لذلك  لشرائه، 
الدولية،  أو  اإلقليمية  سياساتها  تأييد 

وهي تبيعه ملن يقدر على دفع مثنه نقدًا، 
أو على فرتات وعقود طويلة األجل، وذلك 
انسجامًا مع مصاحلها، وتوجهاتها، حتت 
شعارات شتى، منها، محاية الدميقراطية، 
ال��ت��ط��ّرف، أو  أو  أو حم��ارب��ة اإلره�����اب، 
الشراكة اإلسرتاتيجية اخل... ولكن اهلدف 
الدول  هذه  مصاحل  محاية  هو  احلقيقي 
الكربى، عرب تشغيل مصانعها العسكرية، 
وضمان أمنها احمللي واإلقليمي والدولي، 
وامل��ت��م��ّث��ل يف ت��أم��ني امل�����وارد، وخ��ص��وص��ًا 
الطاقة من الوصول بشكل دائم الستمرار 
تفّوقها، ورخاء شعوبها، ولو كان ذلك على 
وم��ص��احل دوهل��ا،  أخ���رى،  حساب شعوب 

وأرواح أبنائها”.
األسلحة  ُمصّنع  يكون  أن  ج��دا،  غريب   
وامل���������روج هل����ا وامل���������درب ع��ل��ي��ه��ا ت�����ارة، 
ومستخدمها مباشرة تارة أخرى، هو نفسه 
املدافع واملروج حلقوق اإلنسان، وهو من 
وهو  اآلخرين،  يتهم  من  وهو  بها،  ينادي 
من حياسب على انتهاكها ويؤسس احملاكم 
فتك  ملن جيعلها وسيلة  والدولية  الوطنية 
األسلحة  صناع  أك��رب  أن  فكما  ألع��دائ��ه! 
يف أورب���ا وأم��ري��ك��ا، ف��ان أك��رب املنظمات 
املدافعة عن حقوق اإلنسان هي يف أوربا 
تكون  أن  ميكن  فكيف  أي��ض��ا!،  وأم��ري��ك��ا 
الدول الكربى نصرية حلقوق اإلنسان يف 

الوقت الذي تصدر فيه املوت لآلخرين.

بيع السالح أولوية 
مقدمة على حقوق 

اإلنسان!
جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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العاشر من احملرم،  يوم  مثل كل عام يف 
حيث ذكرى الفاجعة األليمة والكربى على 
مراسيم  تشتّد  وحيث  مجعاء،  االنسانية 
من  خمتلفة  بأشكال  الذكرى  هذه  إحياء 
أناس يأتون كربالء املقدسة من كل بقاع 
األرض، نقرتب ايضًا من إثارة االنتقادات 
ويأخذ  تلك،  او  احلسينية  الشعرية  هلذه 
احلملة  ه��ذه  من  األك��رب  نصيبه  التطبري 
االعالمية، اليت تتوسل بالدرجة االوىل، 
بني  والرتويج  واإلشاعة  الدعاية  باسلوب 
اوساط الناس، بغية التقليل من شأن هذه 

الشعرية، وحماولة تسقيطها.
أي “مسألة” أو “قضية” تتحول اىل مشكلة 
بفعل اللغط حوهلا او سوء الفهم بشأنها، 
اىل  والفطنة  واحلكمة  العلم  أهل  يسارع 
تقّصي األمر، وما اذا كانت هذه املشكلة 
على  تهديد  وتشكل  أزم��ة  متثل  حقيقية، 
انها  االنسان؛ الفرد واجملتمع واالم��ة؟ أم 
معينة،  ل��دواف��ع  ومفتعلة  ثانوية  مشكلة 
واضمحالل  بانتفاء  مشاكل  هكذا  فتهمل 

تلك الدوافع والعوامل.
م��ث��ال ذل����ك؛ ح��دي��ث ال��ب��ع��ض ع���ن وج���ود 
ال����رج����ال وال���ن���س���اء يف م���راق���د األئ��م��ة 
وحتى  الصاحلني،  واألول��ي��اء  املعصومني 
ال��ن��س��اء يف بعض  م��ش��ارك��ة  م��س��أل��ة  يف 
ال��ش��ع��ائ��ر احل��س��ي��ن��ي��ة، م��ث��ل ال��س��ري على 
االقدام يوم االربعني، وغري ذلك، يف حني 

الوعي  يف  احلقيقية  واملشكلة  األزم��ة  إن 
الديين الذي يستدعي احلديث من دعاة 
مؤمنة،  امل��رأة،  تكون  والفكر ألن  الثقافة 
بكل معنى الكلمة، قبل ان تكون حسينية، 
بالعفة،  التزامها باحلجاب واتشاحها  يف 
مبا جيعلها ص��ورة او من��وذج مقتبس من 

شخصية زينب العقيلة، عليها السالم.
بيد أن الذي نسمعه من هذا وذاك حول 
شعرية التطبري ال يرقى اىل هذا املستوى 
ممارسة  م��ع  ال��ذك��ي  والتعامل  الفهم  م��ن 
اكتسبت قوتها بالتقاء جذورها االنسانية 
باجلذور الدينية، فيسعى البعض إلضفاء 
البعض  وحتى  احلقيقية”،  “املشكلة  طابع 
وثقافية، وعندما  دينية  “إشكالية”  يعدها 
نأتي اىل اساس هذه االشكالية، جندها 
ليست يف دي��ن��ن��ا وث��ق��اف��ت��ن��ا إمن���ا ه��ي يف 
اآلخرين؛ يف غري املسلمني وغري املوالني 
ألهل البيت، فاملشكلة لديهم وليست لدينا، 
مما يؤكد عدم وجود مشكلة حقيقية لدينا 

من الشعائر احلسينية بتاتًا. 
ع��ل��ى مصاب  ال��ع��زاء  أي���ام  نعيش  وحن���ن 
واستذكار  السالم،  عليه  اإلمام احلسني، 
على  السالم،  عليه  اليت جترعها،  اآلالم 
يد أعداء الدين واالنسانية، هل حُيسن ملن 
طريقة  ينتزع  أن  والوعي،  الثقافة  ينشر 
املواساة وآثارها النفسية وما يرتتب عليها 
الواقع اخلارجي،  نتائج عظيمة على  من 

حبجج وذرائع ال متت اىل الثقافة والوعي 
بأي صلة...؟! .

احلاضر،  الوقت  يف  املطلوب  أن  اعتقد 
جت����اوز ه���ذه امل��رح��ل��ة ال���يت ي��ف��رتض ان 
هذه  بتقوية  والتفكري  املاضي،  من  تكون 
الساحة  اىل  لتخرج  وتنظيمها  الشعائر 
بأحسن ما يكون وتعطي نتائجها املرجوة 
عن  احل��دي��ث  فهناك  ال��ث��ق��ايف،  البناء  يف 
وااله���داف.  ال��دواف��ع  والتطبري؛  الشباب 
العام  ال��ذوق  حفظ  عن  احلديث  وهناك 
وترسيخ مفهوم التطبري كمدرسة تربوية 
والتواضع  النظافة  فيها  ي��رى  واخالقية 

وااللتزام الديين وكل القيم املقدسة.
ت��زاي��د ع��دد م��واك��ب التطبري ك��ل عام  ان 
ال��ع��راق، وان��ض��م��ام ش��رحي��ة الشباب  يف 
آلثار  امللموس  والتأثري  االوىل،  بالدرجة 
ساحة  يف  املعنويات  على  الشعرية  ه��ذه 
امل��واج��ه��ة ام����ام ال��ت��ح��دي��ات اخل��ارج��ي��ة. 
إع���ادة نظر حقيقية  يدعو اىل  ذل��ك  ك��ل 
ب��أن  ي��س��م��ع وي��ع��ي، لينطق وي��ن��ش��ر،  مل��ن 
والنمو  ال��ث��ق��ايف  امل��س��ت��وى  ع��ن  يتخلف  ال 
امل��ت��ص��اع��د ل��ل��وع��ي اجل��م��اه��ريي بفضل 
مفاهيم النهضة احلسينية، فأي “صدام” 
العودة  يعين  حسينية،  شعرية  مع  جديد 
النهضة  مفاهيم  م��ع  آخ��ر  “ص���دام”  اىل 
احلسينية، وهو ما ال نرجوه ، السيما من 

االوساط الثقافية.

 الشعائر الحسينية
وتعزيز الدعاية الحادة

عاشوراء يف أوروبا.. طقوس وقيم تفرض احرتامها على العالم
حيرص املسلمون يف أحناء العامل على مراسيم عاشوراء اليت جتّسدها مواكب شعبية، وفعاليات خريية، 
وجمالس دينية، وقد باتت ظاهرة سنوية يف الكثري من املدن األوروبية، يشرتك فيها حتى غري املسلمني، 
ويتآلف عندها أبناء الطوائف واملذاهب املختلفة، لتشكيل حلقه متجانسة من التفاهم والتسامح معربة عن 
القيم األخالقية واإلنسانية اليت تفرض احرتامها على العامل. ليس عرب الفعاليات االحتفالية اخلالصة 
أرض  )ع( يف  اهلل احلسني  عبد  أبا  اهلل )ص(  رس��ول  فيها حفيد  استشهد  اليت  ألطف،  واقعة  مبناسبة 
واحل��وارات  االجتماعي،  والتكافل  الفقراء،  كإطعام  اجتماعية  فعاليات  من  يرافقها  ما  بل عرب  كربالء، 
البناءة، فضال عن اجلوانب الثقافية واإلعالمية يف صور من اخلطابة والشعر وإقامة املاراثونات واملواكب 
“جمالس  إن  ال��ذات.  وحتصني  الوعي  لزيادة  وفهمها  متابعتها  على  اجلميع  حيرص  وفعاليات  الراجلة، 
عاشوراء املشرتكة أثبتت جدارتها كظاهرة أوروبية بارزة قائمة على التسامح وعدم إلغاء اآلخر بل مشاركته 
واالنسجام معه”، مؤكدًا أن “اغلب املواكب احلسينية يف أوروبا باتت معلمًا حضاريًا يتطّلع إىل مشاهدته 
وفهم أبعاده الكثري من األوربيني” املواكب الدينية يف عاشوراء يف أوروبا، أكثر تنظيمًا وتعبريًا عن احلدث 
مقارنة بالكثري من املواكب الدينية يف دول أخرى. ففي لندن، تقوم املراكز اإلسالمية واجلوامع واحلسينيات 
كل عام، برعاية جتمعات املسلمني الضخمة يف عاشوراء، حيث تقام جمالس العزاء واملواكب احلسينية 

السيما يف “مآربل أرتش” يف “اهلايد بارك” يف العاصمة لندن، تشارك فيها اجلالية العراقية إىل جانب 
اجلاليات العربية واإلسالمية يف اململكة املتحدة، من لبنان والبحرين والسعودية وسوريا وإيران وباكستان 
وأفغانستان وتركيا واهلند، كما يشرتك فيها موطنون انكليز وأوروبيون من أديان ومذاهب خمتلفة، وتطوف 
يف شوارع املنطقة املسريات اليت حتمل الشعارات املكتوبة، واألعالم والرايات السود واحلمر واخلضر، 
فضال عن الرموز الدينية الدالة على معركة ألطف. يف أملانيا ينّظم مركز “احلسنني” يف برلني احتفاالت 
وأيضا جيتمع  املسلمني،  من  ع��زاء حسينية، حبضور عدد غفري  ذك��رى عاشوراء يف جمالس  سنوية يف 
البالد،  أكرب مدن  وإحدى  أملانيا،  واليات  إحدى  السفلى  والية ساكسونيا  هانوفر، عاصمة  املسلمون يف 
وتنظيم  املناسبة  الشعرية يف  والقصائد  الكريم،  القرآن  من  آي��ات  ت��الوة  عاشوراء عرب  مراسيم  إلحياء 
الدينية  الفعاليات  واحملتاجني، ومتويل  للمعوزين  التربعات  إضافة إىل محالت  للمدعوين،  األكل  موائد 
السلطات  موافقة  على  من احلصول  اإلسالمية  اجلاليات  الدمنارك، حيث متّكنت  أما يف  واالجتماعية. 
لبناء مسجد “اإلمام علي”، بقبة زرقاء ومئذنتني، يتجمع العراقيون ومعهم أبناء اجلاليات األخرى لتنظيم 
مراسيم عاشوراء، الذي أضحى ليس احتفالية دينية فحسب، بل مناسبة اجتماعية وثقافية يلتقي فيها 

اآلباء الذين حيرصون على تواصل األبناء من األجيال اجلديدة، مع دينهم وثقافتهم ولغتهم األم.

ارتقائه  الذين تعاقبوا على  لعب املنرب احلسيين واخلطباء احلسينيون 
بالقضية  للتعريف  مهمًا  تنويريًا  دورًا  املتعاقبة  الزمنية  املراحل  عرب 
سعى  ال��يت  السامية  واأله���داف  والدينية  الفكرية  وأبعادها  احلسينية 
لتحقيقها سيد الشهداء صلوات اهلل عليه باذاًل يف سبيلها روحه ودمه 
بأن اخل��در أص��اب األم��ة وبدأ  الشريف وأهله وأصحابه منذ أن شعر 

حيرفها عن املسارات والقيم اليت بشر بها جده حممد )ص(.
أن صوته  احلسيين جند  املنرب  تطور  مراحل  اخل��وض يف  عن  وبعيدًا 
مازال األعلى بني أصوات الشعائر احلسينية وذلك المتداد دوره حتى 

بعد انقضاء شهري احلزن واألمل يف حمرم وصفر.
ورغم احلضور الكثيف للموالني واملؤمنني يف جمالس العزاء احلسيين، 
الزال البعض من النخب الثقافية يوجه سهام نقده مبناسبة او بدونها 
على دور املنرب العتبارات نراها بعيدة عن أي طرح علمي ومعريف ينبغي 

أن ينشده املثقف إن اراد النقاش يف موضوع ما.
عاشوراء،  يف  كثريًا  احلسيين  للمنرب  الناقد  النخبوي  الصوت  ويرتفع 
الطائفية،  يرسخون  املنابر  خطباء  ب��أن  يقول  حم��اورت��ه  تتم  وعندما 
القائلني  أن  خصوصًا  دليل  ألي  يستند  ال  اف��رتاء  ه��ذا  ان  وباعتقادنا 
أن  قبل  بتجرد  واح��دة  أنفسهم مبتابعة خطبة  ال��رأي مل جيهدوا  بهذا 
على  ب��ان  ق��ال  مثاًل  حسيين  خبطيب  نسمع  فلم  تصرحياتهم،  يطلقوا 
ذلك  النخبويون  فهل مسع  مكان  أي  قتل خمالفيهم يف  شيعة احلسني 

ومل نسمعه حنن؟!.
بل ان اكثرهم -وهذا ما لوحظ بوضوح- ال ميلكون اي تصور او دراية 
ببعض املفاهيم العامة اليت يعرفها البسطاء كالروايات املوثوق بسندها 
او تلك اليت رويت بإسناد ضعيف أو اليت ال سند هلا أصاًل ما يكشف 
عن ثقافة دينية سطحية حبيث أن املثقف النخبوي اليعرف ان اخلطيب 
اليتحدث عن اي موضوع دون ان يذكر تفاصيله حبيادية نادرة عرفت عن 
اتباع اهل البيت عليهم السالم وبشهادة خمالفيهم يف أكثر من مناسبة.

الغربي  التحرر  متأثرون مبوضة  الشديد  مثقفينا لألسف  والكثري من 
الذي مل يقنع حتى مواطين البلدان الغربية بدليل النسب املخيفة اليت 
اليت  اإلنتحار  حل��االت  العاملية  اإلن��س��ان  حقوق  مؤسسات  بها  تصرح 
حتدث بكثافة، والنعرف السبب ملاذا طاملا أن هذه البلدان تعطي -كما 

تزعم- احلقوق واحلريات.
يتحدثون  النخبويني حني  أغلب  آراء  يبدو واضحًا يف  التناقض  أن  كما 
باحرتام وتقدير عن عقائد وسلوكيات اآلخرين فينظرون بعني اإلعجاب 
مثاًل ملسريات التعري املختلطة يف اوروبا او مبهرجانات رمي الطماطم 
ومسابقات الثريان بينما يستنكرون البكاء وهو حالة إنسانية على رمز 
ضحى بكل ما لديه من اجل حترر اإلنسان من حالة الذل والعبودية اليت 

تصادره وتنحدر به اىل ما ينقص من قيمته العليا.

املنرب الحسيني 
ونظرة النخب الثقافية

 دالل العكيلي 

محمد علي جواد تقي

عادل الصويري 
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يقول اهلل تعاىل )ومن يعظم شعائر اهلل 
فانها من تقوى القلوب(

ماذا تعين كلمة )يعظم(؟ وماذا يعين ان 
اربعة  معاني  توجد  اهلل؟  شعائر  نعظم 

حمتملة:
مبعنى  ���ْم(:  ُي���َع���ظِّ )َوَم�����ن  األول:  امل��ع��ن��ى 
)ُي���ظ���ه���ر(، ف��م��ع��ن��ى ان���ك ع��ّظ��م��ت ذل��ك 
االح��رتام  له  أظهرت  يعين  مثاًل  العامل 
وال��ت��ع��ظ��ي��م، وع��ن��دم��ا تقيم اجمل��ل��س يف 
ال����ش����وارع واجمل���ال���س يف ال��ف��ض��ائ��ي��ات 
وت��ك��ت��ب م��ق��االت يف االن��رتن��ت أو تضع 
والتويرت  بوك  الفيس  صورًا وكلمات يف 
وعظمتها  اهلل  ش��ع��ائ��ر  اظ���ه���رت  ف��ق��د 
وكذلك عندما تلبس السواد أو تبكي أو 
تلطم أو شبه ذلك، وذلك كما انك عندما 
تطوف حول الكعبة أو تسعى بني الصفا 
فقد  اجل��م��رات  ترمي  وعندما  وامل���روة 

عظمت بذلك االظهار شعائر اهلل.
(، والذي ينطبق  َشَعاِئَر اهللَّ ْم  )ُيَعظِّ فان 
القلوب(  تقوى  من  )فانها  اجل��زاء  عليه 
يعين من اظهر شعائر اهلل فقلبه متقي 
اما من أخفاها فانه بنفس الدرجة فاقد 
لتلك الدرجة من التقوى ان مل يكن ذلك 
أشبه  وم��ا  حقيقية  لتقية  او  الض��ط��راٍر 

ذلك.
( مبعنى  ْم َشَعاِئَر اهللَّ املعنى الثاني: )ُيَعظِّ
التفعيل  ب��اب  )ي��ع��ظ��م( م��ن  )ُي��ك��ث��ر( الن 

ف��ّع��ل  ك����:  تعظيما  ي��ع��ظ��م  ع��ّظ��م  ت���ق���ول: 
التفعيل  باب  معاني  ومن  تفعيال،  يفعل 
 ) ْم َشَعاِئَر اهللَّ التكثري، من هنا فإن )ُيَعظِّ
يعين من ُيكثر من شعائر اهلل فانها من 

تقوى القلوب.
واحلاصل: ان املعنى األول ُيظهر واملعنى 
ُيكثر، ويكثر معنى آخر إضايف،  الثاني 
فان اإلنسان تارة يؤسس حسينية واحدة 
وتارة ينشئ عشر حسينيات، فقد عّظم 
تارة  وكذلك  منها،  أكثر  أي  شعائر اهلل 
االنسان يرتقي منربا واحدا وتارة عشر 
منابر، وتارة يؤلف كتابا واحدا عن سيد 
يؤلف  وأخ��رى  السالم(  )عليه  الشهداء 

عشر كتب.
أو  هيئة.  مائة  يؤسس  او  هيئة  ويؤسس 
يطعم مرة أو مائة اطعام او إلف اطعام. 
اذن التكثري هو من التعظيم. وعلى نفس 
يكون  والدرجة  احلجم  وبنفس  املستوى 
ازداد  فكلما  اكثر.  االن��س��ان  قلب  تقوى 
لشعائر  ازداد  كلما  تقوى  االنسان  قلب 

اهلل تعظيما أي تكثريا وأيضًا اظهارا.
( مبعنى  ْم َشَعاِئَر اهللَّ املعنى الثالث: )ُيَعظِّ
جديدة  مصاديق  يوجد  يعين  )ي��وِج��د( 
ينطبق عليها هذا العنوان. فالتعظيم من 
بالعظمة  املشعر  الشيء  اجي��اد  معانيه 
مصداقا  اوج����دت  ف��ل��و  عليها،  وال����دال 
جديدًا للتعظيم حبيث صدق عليه عرفا 

انه تعظيٌم فقد عّظمت شعائر اهلل.
بعض  ع��ل��ى  يستشكل  ال��ن��اس  ب��ع��ض  ان 
سابقا.  موجودة  تكن  مل  بانها  الشعائر 
ون��ق��ول ل���ه: ه��ل وج���وده���ا م��ن ق��ب��ل هو 
م��ق��ي��اس احل���رم���ة وع��دم��ه��ا؟ وه���ل هو 
مقياس الشعريية والشعائرية وعدمها؟ 

فإن السيارات مل تكن موجودة سابقا.
فلنفرتض ان املشي على اجلمر والشوك 
ان  ولنفرتض  سابقا  يكن  مل  والتطبري 
مب��ق��دوره  ان  ت��ص��ور  او  ش��ك��ك  شخصا 
التشكيك يف رواية ان السيدة زينب )ع( 
نطحت راسها يف احململ فنقول ال حنتاج 
لوجود الشيء سابقا يف اثبات حليته، إذ 
عليه.  منطبقة  الضوابط  تكون  ان  املهم 
ال���ش���يء سابقا  ل���وج���ود  ك��م��ا ال حن��ت��اج 

إلثبات شعرييته. 
 ) اهللَّ َشَعاِئَر  ْم  ُيَعظِّ )َوَمن  الرابع:  املعنى 
بعظمتها  اذعن  ومن  بعظمتها(،  )يذعن 

فقد عظمها يف قلبه. 
وهنا نقول بان هذه االحتماالت األربعة 
يف تصورنا ال مانعة مجع بينها، بل هي 
بأمجعها مقصودة، فهذا حتقيق وتنقيح 
)يعظم(،  م��ن  امل���رادة  املختلفة  للمعاني 
وكلها  عديدة  وجوها  هلا  أن  هنا  فنرى 

مقصودة.
* ملخص من حماضرة يف تفسري 

القرآن الكريم

املعاني األربعة 
لتعظيم الشعائر

أراجيز األصحاب.. أنشودة الطف امللحمية
من  انطلقت  اليت  األراجيز  تلك  اشرتكت يف  والوفاء مسات  والفروسية  والنبل  والشجاعة  الصدق 
أولئك األبطال وأكدت على عظيم والئهم وشدة متسكهم بقضية سيدهم اإلمام احلسني)ع(،  أفواه 
لقد جهرت تلك احلناجر مبا أشرق يف داخلها من حب ووفاء فكّونت مبجموعها نشيد كربالء اخلالد 
وأيقونة احلب السرمدي وسفر الوفاء املشرق حيث جتّسدت املالمح العقائدية اخلالصة يف كلمات 
تلك األراجيز بصدق املواقف اليت وقفها أولئك األبطال الذين مل ولن يلد الزمان مبثلهم يف الذود عن 
الدين والعقيدة، فتجد صوت كل واحد منهم قد عكس عما بداخله من حب ووالء للحسني حتى كأن 
تلك القلوب قد خلت من كل حب إال حب احلسني فكانوا حبق كما وصفهم اإلمام احلسني)ع(: )إني ال 
أعلم أصحابًا أوىل وال خريًا من أصحابي وال أهل بيت أبر وأوصل من أهل بييت فجزاكم اهلل عين 
مجيعًا خريا(. أن تلك األراجيز تستحق دراسة مطولة وينبغي أن تصاغ يف لوحات مذهبة لكي تشخص 
هذه الكلمات اخلالدة كما مسا أصحابها يف أعلى درجات اخللود ولنستمع إىل بعض تلك األراجيز 

)األناشيد( البطولية اخلالدة:
خيرج زهري بن القني فيضع يده على منكب احلسني وهو يستأذنه بالقتال قائال:

وذا  واملرتضى عليا ***  النبيا *** وحسنًا  ألقى جدَك  اليوم  ُهديت هاديًا مهديا ***  أقدم 
اجلناحني الفتى الكميا *** وأسد اهلل الشهيد احليا

تام بأن احلسني ميثل اإلسالم بكل معانيه ومفاهيمه  اليقني، لقد كان على يقني  إنه أعلى درجات 
وإنه سيكون مع الذين ذكرهم يف أرجوزته الذين نصروا اإلسالم وآزروه وأعلوا كلمته فكانت الروعة 
يف جواب احلسني)ع( بتأكيده على يقني زهري فقال له: )وأنا ألقاهما على أثرك( ويف أثناء محالته 

البطولية على اجليش األموي يقول:
أنا زهري وأنا ابن القنِي **** أذوكم بالسيِف عن حسنِي

ويؤكد احلجاج بن مسروق اجلعفي هذه احلقيقة وهو خمّضب بدمه من كثرة جراحاته بقوله خماطبًا 
احلسني:

فدتَك نفسي هاديًا مهديا *** اليوم ألقى جدَك النبيا *** ثم أباَك ذا الندى عليا *** ذاك 
الذي نعرفه الوصيا

وهذه احلقيقة اليت استيقنتها أنفسهم قد صرح بها كل من تقدم للقتال وكان كل من أراد اخلروج ودع 
احلسني)ع( بقوله: السالم عليك يا ابن رسول اهلل فيجيبه احلسني وعليك السالم وأنا على أثرك ثم 
يقرأ قوله تعاىل: )ومنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديال( فيخرج نافع بن هالل 

اجلملي وهو يرجتز:
أنا الغالم اليمين اجلملي *** ديين على دين حسني وعلي *** إن أقتل اليوم فهذا أملي

وتطبيقاته  املقدس  النص  بني  املتكونة  املنطقة  يف  املؤسسة  القيم  تنشأ 
يف  االم��ام��ة  وتشغل  وال��واق��ع.  النص  ب��ني  الواصلة  القناة  وه��ي  العملية، 
النص  حافة  على  املنطقة  تلك  االسالمية  الدينية  ثقافتنا  ويف  عقيدتنا 
املقدس، فاإلمامة من جهة هي امتداد النبوة ومن جهة اخرى يف تواصل 
واملؤسس  االول  الديين  للنص  والعيين  احلريف  التجسيد  هي  امتدادها 

وهو القرآن الكريم.
)ع( يف  ابي طالب  ابن  االم��ام علي  ترابطيًا بني قول  وهنا جند تفسريًا 
وصف نفسه املقدسة بأنه القرآن الناطق وبني موقع االمامة يف اشغال 

املنطقة املتكونة بني النص املقدس وتطبيقاته العملية.
وقد ارتهنت تلك القيم املؤِسسة االوىل مبواقف رجال العصر االول من 
البيت يف االس��الم، بل امتد اىل مواقف نساء استثنائيات يف هذا  اهل 

العصر من اهل هذا البيت املعظم يف نفوس كل املسلمني.
ونستطيع ان حندد نشأة قيمة احلرية كقيمة عملية وانسانية سامية وليس 
كقيمة نظرية كالمية جمردة، بدأت مع القول بالقضاء والقدر يف تارخينا 
االسالمي ومع الصعوبة البحثية الدائمة يف حتديد نشأة القيم تارخييا، 
لكننا نستطيع حتديد بدايتها العملية يف العقد االول من النصف الثاني 

من القرن االول اهلجري.
وحتديدًا تارخييًا اكثر وضوحًا مع وقفة احلق وموقف الرفض الذي ابداه 
االمام احلسني )ع( يف عاشر حمرم من عام 61 هجرية امام نظام مستبد 
جائر قد اعلن منذ تسلمه عنوة مقاليد السلطة يف االسالم، ان احلرية 
ال حمل هلا يف نظام حكمه واطار هويته السياسية والقبلية، فكانت البيعة 
ال تتم له على اساس طواعية الرضا حبكمه وخالفته، وهو مفهوم البيعة 

االسالمي.
ويسري هذا احلكم املنايف للحرية كقيمة عليا يف ابنائهم واعقابهم وهو 
مضمون بيعة اهل املدينة وبأمر منه اىل طاغية دنس مدنس وهو يزيد 

السوء وبقية السيئة اجلاهلية يف عصر االسالم.
وكانت اللحظة الصارمة والتارخيية يف تأسيس قيمة احلرية كقيمة عليا 
تفوق كل مركبات احلياة وعناصرها هي قولة رائد احلرية يف تارخينا ابي 
عبد اهلل احلسني )ع( وقد رددتها فيايف كربالء وابلغتها كل ذي مسع )اال 
وان الدعي ابن الدعي قد خرينا بني السلة والذلة وهيهات منا الذلة يأبى 

اهلل لنا ذلك وحجورا طابت وارحاما طهرت(.
املسلمني يف  وثقافة  اجلاهلية  العرب  ثقافة  معهود يف  ام��رًا غري  وك��ان 

عصر االسالم.
ان يقتل املرء دون حريته، اذ مل حتدثنا وقائع التاريخ فيما سبق واقعة 
الطف عن مواقف كانت تشرتى فيها احلرية بأمثان غاليات من الدم وقد 
تصح بعضها نزرًا يف الوقائع، لكنها مل ترق اىل سلم املبادئ ومل تتخذ 

شعارًا ودثارًا كما كانت مع ابي عبد اهلل احلسني )ع(. 

عاشوراء تأسيس 
الحرية كقيمة عليا

محمد الصفار 

حكمت البخاتي

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

هناك  أن  ق��ل��ن��ا،  اذا  ال��واق��ع  ع��ن  نبتعد  ال 
خ��الل  م��ن  االس����الم،  لتخريب  يسعى  م��ن 
اخلالقة  اإلنسانية  القيم  منظومة  تدمري 
ال��يت ج��اء بها ال��دي��ن االس��الم��ي، وصحح 
واجتماعية  أخ��الق��ي��ة  معايري  خ��الهل��ا  م��ن 
العربية  اجل���زي���رة  ن��ق��ل��ت جم��ت��م��ع  ك��ث��رية، 
ال��ن��ور، وخّلصت  ال��ظ��الم اىل  م��ن  آن����ذاك 
التعّصب والقبلية، ونقلته  هذا اجملتمع من 
اىل رحاب التآخي والتعاون واإلميان، ليتم 
االسالمية  القيم  من  جديدة  منظومة  بناء 
االنتهاك  من  واجملتمع  الفرد  حتمي  ال��يت 

والتجاوز، وحتث على التطور واالستقرار.
ومثة  ل��الس��الم،  معروفة  أحكام  هناك  إذًا 
ش��ع��ائ��ر مت��س��ك امل��س��ل��م��ون ب���ه���ا، ت��أس��ي��ا 
والتزاما  ومتسكا  الكريم  القرآني  بالنص 
امل��س��ل��م��ني لبعضهم  ف������ازدادت رمح���ة  ب���ه، 
وتضاعفت اواصر األخوة واحملبة والتقارب 
فيما بينهم، ومت صنع نسيج اجتماعي متني ال 
ميكن اخرتاقه، ساعد على تكوينه مضامني 
االس����الم وت��ع��ال��ي��م��ه، ح��ت��ى اص��ب��ح اجملتمع 
اق��وى اجملتمعات يف  آن��ذاك من  االسالمي 
العامل إن مل يكن أقواها مجيعا، وهو أمر 
مثبت من خالل قوة دولة املسلمني وقدرتها 
على نشر الدين االسالمي يف دول وقارات 

ومساحات مرتامية االطرف يف العامل.
ه����ذه ه���ي ق�����درة ال��ق��ي��م االس���الم���ي���ة على 

حققوه  ما  وم���ؤازرة  املسلمني  مكانة  حفظ 
اليت  والنتائج  آن��ذاك،  العامل  مستوى  على 
حت��ق��ق��ت ل��ل��م��س��ل��م��ني ب��ع��د اإله����ت����داء ب��ه��ا، 
التعاليم  ق��درة  أثبتت  هديها،  على  والسري 
باحلداثة  املسلمني  حتّلي  على  االسالمية 
املتنوع من  والقوة والرمحة، وهذا اخلليط 
القيم، هو الذي بنى دولة عظمى للمسلمني. 
اخلصوص،  بهذا  التالي  التساؤل  يرد  لذا 
هل ميكن أن تبين لنا القيم االسالمية دولة 
قوية معاصرة اذا اعتمدها املسلمون كمنهج 
جنده  اجل��واب  حلياتهم؟،  طريق  وخريطة 
العظمى،  آية اهلل  الراحل،  االم��ام  قول  يف 
)رمحه  الشريازي  السيد حممد احلسيين 
اهلل(، الذي ورد يف كتابه القيم، املوسوم ب� 
)االستفادة من عاشوراء( إذ يقول مساحته 
ُي��س��ت��ف��اد من  يف ه����ذا األم�����ر: )مي��ك��ن أن 
العودة  ض��رورة  على  التأكيد  يف  ع��اش��وراء 

إىل اإلسالم وإىل أحكامه وشعائره(.
ون���ظ���را هل���ذه اإلم��ك��ان��ي��ة ف��ي��م��ا ل���و متسك 
ادرك  فقد  الصحيح،  ب��اإلس��الم  املسلمون 
اع������داء امل��س��ل��م��ني ه����ذا اخل���ط���ر ال��ك��ب��ري، 
وخططوا ونفذوا كل ما يف وسعهم لتشويه 
ال��ق��رآن، كما  االس���الم وحم��ارب��ة مضامني 
نالحظ ذلك يف قول االم��ام الشريازي يف 
الرئيس  غ��الدس��ت��ون  )ق���ال  نفسه:  الكتاب 
ترسيخ  أردمت  إن  ق���رن:  ق��ب��ل  ال��ربي��ط��ان��ي 

برفع  فعليكم  اإلس���الم  ب��الد  أق��دام��ك��م يف 
القرآن من بني املسلمني ومنع احلج عنهم، 
وق���د ف��ع��ل ال��غ��رب��ي��ون ك��ال األم��ري��ن فاحلج 
حت�����ول إىل مح�����الت حم�������دودة حب�����دود، 
قبل  من  ومراقبة  معدودة،  بأيام  ومضّيقة 
اجلواسيس، فال تعارف وال تبادل هموم وال 
مؤمترات وال حل ملشاكل املسلمني ..فأضحى 
اعداء االسالم  احلج خاويًا(. هكذا خطط 
بدقة، ومن دون كلل او تعب او تردد، لتدمري 
فيما  الفرقة  فزرعوا  واملسلمني،  االس��الم 
بينهم، وانتشرت الفنت وحاالت االحرتاب، 
وشجعوا على انتشار التطرف والتكفري وما 
اىل ذلك من أساليب، كان الغرض منها وال 

يزال، هو القضاء على االخوة االسالمية.
من هنا يركز االمام الشريازي، على أهمية 
ال���ع���ودة اىل ال��ق��ي��م االس��الم��ي��ة االص��ي��ل��ة، 
وميكن ذلك من خالل اختاذ قيم عاشوراء 
مسارا وطريقا وخريطة عمل لتحقيق هذا 
اهل����دف، ال���ذي ي��ب��دو ص��ع��ب امل��ن��ال، ولكن 
والتمسك  العاشورائية،  القيم  اىل  بالعودة 
حيقق  أن  ميكن  ضوئها،  يف  والعمل  ب��ه��ا، 
ويسعون  به  ويأملون  يرجونه  ما  املسلمون 
إل���ي���ه، ك��م��ا ن��الح��ظ ذل���ك يف ق���ول االم���ام 
عاشوراء  من  نّتخذ  أن  )ينبغي  ال��ش��ريازي: 
اإلسالم  أحكام  إع��ادة  للرتكيز على  سبياًل 

وآيات القرآن وتوجيهات العرتة املطّهرة(.

عاشوراء وفرص 
العودة اىل اإلسالم

استثمار عاشوراء ملضاعفة حصانة املرأة؟
إن العوملة الغربية حتاول أن جتعل مثل هذه الظواهر اليت تتعلق بانتهاكات حقوق املرأة أمورا عادية، 
ومقبولة، لكننا كمسلمني نرفض مثل هذه الظواهر، السيما أن االسالم دعا اىل مضاعفة حصانة 
املرأة ومحاية حقوقها، واكد على دورها االجتماعي الرتبوي االخالقي، وهذا األمر يستدعي احلفاظ 
على املرأة املسلمة، بغض النظر عما حيدث يف مناطق ودول اخرى من العامل. وعلينا أن نستثمر 

عاشوراء يف حتقيق هذا اهلدف. 
)على  اهلل(:  )رمح��ه  ال��ش��ريازي  احلسيين  السيد حممد  العظمى،  اهلل  آي��ة  ال��راح��ل،  االم���ام  يقول 
ويف  بالنساء(.  املتواصل  االهتمام  العزاء احلسيين  ومواكب  واجملالس احلسينية  الدينية  املؤسسات 
بل  ومنها  االس��الم��ي،  باجملتمع  تعصف  ال��يت  املعاصرة  املشكالت  األم��ل مبعاجلة  يتجدد  ع��اش��وراء 
وأخطرها، ما تتعرض له املرأة من إهمال، لذلك يقول االمام الشريازي حول هذا املوضوع: )إن الغفلة 
مع  واحنرافهن  الصحيحة،  واألفكار  السليم  املنهج  عن  احنرافهن  اىل  تؤدي  بالنساء  االهتمام  عن 
التيارات السقيمة(. فيعمدون اىل الضرب على الوتر العاطفي للمرأة، حتى تتحول انوثتها اىل مصدر 
رحبي جيلب يف املقابل سيكون هناك احندار هائل يف اجلانب االخالقي والقيمي للمجتمع، والسبب 
هو اضعاف مكانة املرأة، وعدم القيام مبا يلزم من خطوات حلمايتها. يقول االمام الشريازي: )بسبب 
واملنافية  األمور احملّرمة  املفسدين يف  قبل  فإنهّن معّرضات لالستغالل من  النساء عاطفيات،  كون 

للعّفة االجتماعية، فتكون أنوثتهّن سلعة الستدرار املال للمنحرفني(. ومن هذه املشكالت العنوسة اليت 
تدمر طاقة املرأة وقدراتها، االمر الذي ينعكس على اجملتمع عموما، لذلك علينا استثمار عاشوراء 
لتحقيق هذا اهلدف واحلد من العنوسة وخماطرها. يقول االمام الشريازي يف هذا اخلصوص: )من 
الضروري تزويج النساء لئال يرتكن عوانس، فإن العنوسة توجب األمراض النفسية واجلسدية فضاًل 
عن االجتماعية(. كذلك ينبغي أن حيضر اجلانب االنسان يف العالقات اليت تربط بني املرأة والرجل، 
باعتبار أنهما ركيزتان يقوم عليها البناء اجملتمعي برمته لذلك يؤكد االمام الشريازي على أهمية نشر 
الوعي يف هذا اخلصوص، وانتهاز الفرص لزيادة االهتمام باملرأة، ومنها تسخري الفرص املتاحة يف 
عاشوراء لتحقيق هذا اهلدف، فهناك جمالس حسينية نسوية ورجالية ميكن ملن يتصدى هلا فكريا، ان 
يثري هذا اجلانب ويضاعف من وعي املرأة واجملتمع يف احلفاظ على مكانة املرأة ودورها، من خالل 
توجيه املرأة واألب والزوج، للمحافظة على عالقات انسانية متوازنة حتفظ مكانة املرأة وكرامتها، 

ألن كرامة املرأة تصب يف احملافظة على كرامة اجملتمع كله.
هلذا يقول االمام الشريازي حول هذا اجلانب: )من الضروري توجيه النساء، وتوجيه آبائهّن وأزواجهّن 
حقوقهّن  تكفل  ال��يت  اإلس���المية  للضوابط  وفقًا  إنسانيًا  الزوجني  بني  التعامل  يكون  لكي  أيضًا، 

املشروعة، وتوّفر للطرفني احلياة السعيدة(.

هناك قيم سياسية ينبغي ترسيخها يف ساحات العمل السياسي، فالقيم 
قيم  وامن��ا هناك  او اجلانب االجتماعي فقط،  االخ��الق  تنحصر يف  ال 
ينبغي العمل بها يف العالقات السياسية، صحيح أن السياسة تقوم على 
املصلحة، وقد يكون املضمون الرباغماتي هو األقرب هلا، ورمبا يسعى 
العاملون يف احلقل السياسي اىل تأمني أكرب قدر من الضمانات حلماية 
املصاحل القومية لدوهلم، ولكن عندما تكون هناك قيم سياسية تضبط 
ايقاع العالقات الدولية، فإن العامل سوف يكون أفضل، وأكثر استقرارا.

السيد حممد احلسيين  العظمى،  آي��ة اهلل  ال��راح��ل،  هل��ذه يدعو االم��ام 
من  )االس��ت��ف��ادة  ب���  امل��وس��وم  القيم  كتابه  اهلل(، يف  )رمح���ه  ال��ش��ريازي 
عاشوراء(، اىل حل املشكالت السياسية يف عامل اليوم، من خالل توظيف 
قيم عاشوراء اليت ميكن يف حالة متسك القادة السياسيني بها، أن تعاجل 
الكثري من األزمات واملشكالت اليت يعاني منها العامل، مثل العنصرية، 
واالستبداد، والطغيان، والفقر، وما اىل ذلك من ظواهر وأزمات سياسية 

تسيء لقيمة اإلنسان.
وتأسيسا على هذه الرؤية اليت يطرحها االمام الشريازي امام من يهمهم 
األمر ممن يعملون يف السياسة، وهم كثريون يف عامل اليوم، ومسؤولون 
العقل،  لصوت  يركنوا  أن  عليهم  لذلك  البشر،  من  مليارات  سبعة  عن 
ولآلراء اليت تسعى لتقليل أزمات االنسان واملشكالت اليت تعصف حبياته 
االستفادة  امكانية  اىل  العامل  ق��ادة  الشريازي  االم��ام  ينصح  لذا  اليوم. 
املذكور  بكتابه  يقول مساحته يف هذا اجملال  قيم عاشوراء، عندما  من 
سابقا: )ميكن أن يستفاد - قادة العامل- من واقعة الطف يف حل املشاكل 
الثالث،  العامل  يف  السائدة  والدكتاتورية  االستبداد  كمشكلة  السياسية، 
ذوا عباد اهلل خواًل وماله دواًل ودينه دغاًل(. وفضح الطواغيت الذين اختَّ

يف  تظهر  ال��يت  اهلائلة  املعنويات  استثمار  أهمية  على  مساحته  ويؤكد 
ال��يت وقفت ضد  ال��ث��ورات  حم��ّرم، حيث تعيش األم��ة االسالمية أعظم 
الطغيان األموي، وامكانية ان تنعكس هذه املعنويات والقيم اليت تفرزها 
والتصادم،  والتعصب  بالتطرف  املشحون  العاملي  الوقع  على  عاشوراء، 

والصراعات اليت غالبا ما يكون وقودها فقراء العامل
لذا يقول االمام الشريازي حول هذا اجلانب: )من الضروري توسيع دائرة 
الم  االستفادة من حمّرم ومعنوياته اهلائلة خلدمة اإلنسانية ولتحقيق السَّ

يف العامل(.
على  القضاء  ه��و  )ع(،  احلسني  ل��الم��ام  األول  اهل��دف  أن  نالحظ  هل��ذا 
وجربوتهم،  قّوتهم،  تعاظمت  مهما  الطغاة  بوجه  وال��وق��وف  الطغيان، 
يضع  من  فهناك  ايضا،  واملفكرين  االثرياء  من  هلم،  معاونني  مبساعدة 
نفسه يف خدمة الطاغية، فكرا وأمواال لكي يكسب رضاه ورعايته اليت 
غالبا ما تعود عليهم باملال احلرام املمزوج باملهانة واإلذالل، ولكن مثل 
هؤالء ال يعرفون معايري الكرامة وال يشعرون بها، فاألهم بالنسبة له هو 

حتصيل األموال واكتنازها على حساب اآلخرين من عامة اجملتمع.

عاشوراء ومعالجة 
مشكالت العالم
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مطالعة التاريخ بدقة، تكفل معرفة أفضل 
البسيط  واالن���س���ان  وامل��ت��ق��ص��ي  ل��ل��م��ت��اب��ع 
أيضا، ألن اجلميع هم حباجة اىل معرفة 
احلقائق كما هي، فقد أكد مساحة املرجع 
الشريازي، يف كلمه توجيهية قّيمة، مبناسبة 
ق��رب ذك���رى ع���اش���وراء، وإح��ي��اء تضحية 
حول  قائال  اخلالدة،  )ع(  احلسني  االم��ام 
أهمية إطالع املعنيني وأهل العلم واملثقفني 
باألخّص  للعاملني،  )أق��ول  احلقائق:  على 
اجملتمع،  فئات  وباقي  واملثّقفني،  العلماء 
إن  وتأّمل(.  بدقة  التاريخ  عليكم مبطالعة 
هذا الرتكيز على أهمية معرفة احلقائق 
ومتييزها عن الزيف، ونقلها لعموم الناس 
وف��ق  ول��ي��س  وأص��ال��ت��ه��ا،  حقيقتها  وف���ق 
يتوافق  وتعديل  تضليل  من  هلا  حصل  ما 
ومآرب الطغاة ومصاحلهم، يأتي منسجما 
وم��ت��واف��ق��ا م��ع امل��ب��دأ احل��س��ي��ين اخل��ال��د، 
فكانت دماء احلسني )ع(، هي الثمن الذي 
أعاد لالسالم وجهه الناصع، بعد أن سعى 
األمويني،  احلكام  من  املنحرفون  الطغاة 
اىل ت��دم��ري االس����الم احمل��م��دي، وح��رف 
م��س��اره حن��و ال��ض��الل. هل��ذا أك��د مساحة 
املرجع الشريازي هذا األمر، عندما قال: 
)لقد كان مثن خلود اإلسالم هو دم موالنا 

اإلمام سيد الشهداء صلوات اهلل عليه(. 
العصر  بنهاية  ينتِه  مل  األم���وي  املنهج  ان 

األم������وي، ب���ل ك���ان ام���ت���داده ح���اض���را يف 
ال��ع��ص��ور ال���الح���ق���ة، ب���ل ه���و ح��اض��ر يف 
ي��وم��ن��ا ه�����ذا، وه���دف���ه ت���دم���ري االس�����الم، 
لذلك مسؤولية أهل العلم واملثقفني اثبات 
احل��ق��ائ��ق، وال��ت��ص��دي ل��ل��ض��الل، وإظ��ه��ار 
االمور كما هي يف حقيقتها لألمة، وليس 
ك��م��ا ي��ري��ده��ا ال��ط��غ��اة حسبما ي��ص��ب يف 
صاحلهم. وانطالقا من ذلك قال مساحة 
املرجع ال��ش��ريازي يف كلمته ه��ذه: )أن��ا ال 
التاريخ،  لكم  أب��نّي  أن  أو  أش��رح  أن  أري��د 
لكم  والتحقيق  والفضل  العلم  أهل  فأنتم 
ذك��ري  م��ن  اهل��دف  ولكن  بالتاريخ،  دراي���ة 
هل���ذه ال��ن��م��اذج م��ن ال��ت��اري��خ، ل��ي��ع��رف من 
باملستقبل،  أو من سيسمعه  يسمع كالمي 
ليسوا  وأتباعها  الظاملة  اجلماعة  هذه  أن 
النيّب  به  من اإلسالم احلقيقي الذي أتى 
األعظم صلى اهلل عليه وآله. ولذا عليكم 
أنتم أهل العلم، أن تسعوا إىل جناة الناس 

كاّفة(.
وهذه بالضبط مهمة اهل العلم واملثقفني، 
والتشويه  للضالل  الدائم  التصدي  حيث 
لتعرية  وصالبة  بقوة  والوقوف  املستمر، 
االسالم  لتخليص  وأهله،  والظلم  اخل��داع 
والتطرف  التكفري  موجات  من  واملسلمني 
استباحوا  ان  االم��وي��ون منذ  زرع��ه��ا  ال��يت 
اخل��الف��ة ع��ن��وة ج���ورا وظ��ل��م��ا، ك��م��ا نقرأ 

الشريازي:  املرجع  ق��ول مساحة  ذل��ك يف 
إىل  تسعوا  أن  العلم،  أه��ل  أن��ت��م  )عليكم 
الناس يف الغرب  الناس كاّفة، حتى  جناة 
تبّينوا  وأن  احل��ري��ة،  مهد  يعتربونه  ال��ذي 
هلم اإلسالم األصيل واحلّق. وكذلك على 
املثّقفني وطاّلب العلم، أن يطالعوا التاريخ، 
كل  البشرية،  ملستقبل  ح��الًّ  يضعوا  لكي 
بالدم  ف��االس��الم حم��م��ّي  ق��درت��ه(.  حسب 
احلسيين الطاهر، اىل أبد اآلبدين، وهو 
املشبوهة  األم��وي��ة  املساعي  بفضح  كفيل 
واالحن��راف  التكفري  خطوط  متثلها  اليت 
وال��ت��ط��رف، وه��ي ك��ان��ت وال ت���زال تسعى 
هي  أي���ن  ول��ك��ن  االس����الم،  حقيقة  لطمر 
من هذا اهلدف، ونقاء االسالم ونصاعته 
ممزوج بدم سيد الشهداء، االمام احلسني 
واخل��داع،  الزيف  بكشف  كفيل  فهو  )ع(، 
وف��ض��ح ب���ؤر االحن������راف، م��ا ب��ق��ي��ت ه��ذه 

األرض قائمة على قيد الوجود.
ي���ق���ول مس���اح���ة امل���رج���ع ال����ش����ريازي يف 
خ��الص��ة ك��ل��م��ت��ه ه����ذه: )خ���الص���ة ال��ق��ول: 
ك���ان جيب  ت��ع��اىل،  اهلل  اق��ت��ض��اء حلكمة 
ص��ون اإلس��الم وحفظه من كل احن��راف، 
وهذا األمر مل يتحّقق إاّل باستشهاد اإلمام 
دمه  وب��إراق��ة  عليه  اهلل  ص��ل��وات  احلسني 
ال��ط��اه��ر يف ت��ل��ك ال���ظ���روف، وه���و دم مل 

يوجد أكرم وأمثن منه(. 

ال يوجد أكرم 
وأثمن من دم اإلمام 

الحسني )ع(

محاسبة املسؤولني يف صدارة مسؤوليات الحاكم
مع ان املهام اليت يتصدى هلا احلاكم األعلى كثرية ومتشعبة، لكن ما يتصدر هذه املهام مسؤولية كبرية 
جدا، تتمثل بأهمية مراقبة املسؤولني املساعدين واملعاونني للحاكم، وسبب هذه األهمية، أن املسؤولني 
الذين يتمركزون يف مناصب حساسة، تتاح هلم فرص التجاوز على املال العام اكثر من غريهم. ولنا 
يف االمام علي عليه السالم مثاال كبريا وواضحا حول هذا املوضوع، إذ يقول مساحة املرجع الديين 
الكبري، آية اهلل العظمى السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف كتابه املوسوم ب� )السياسة 
من واقع االسالم(: كانت )رقابة اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم للموظفني يف رأس سياسته اإلدارية 

هلم(.
مل يكن الفساد والتجاوز على املال العام، وإساءة املنصب والنفوذ، ظواهر مرتبطة بالعصر الراهن، 
وهلذا السبب حتى يف حكومة االمام علي بن ابي طالب ع، ومع بساطة احلياة آنذاك، كان ع يؤدي 

رقابة صارمة على مساعديه. 
إي��ذاء املسؤول، بل لكي متنعه من التجاوز على حقوق  مبعنى ان هذه املراقبة ال تتم من اجل غاية 
الناس، وهذه املتابعة من لدن القائد ملعاونيه، إمنا تدل على رعاية مزدوجة، االوىل حمافظته على 
موظفيه من الزلل، والثانية محايته حلقوق الشعب، لذا يقول مساحة املرجع الشريازي: إن )احلصانة 
الدبلوماسية، واحلصانة اإلدارية، وحصانة الوظيفة، وحنو هذه املصطلحات ال مفهوم هلا عند علي 

بن أبي طالب عليه السالم، إذا خرج الدبلوماسي عن احلق، وجار اإلداري، وعمد املوّظف إىل ما ال 
يليق به من إجحاف(.

ان املتابعة واملراقبة والتوجيه تعطي نتائج كبرية يف هذا اجملال، إذ يقول مساحة املرجع الشريازي: 
)كان الوالة واملوّظفون الذي يبثهم هنا وهناك يعرفون أسلوب أمري املؤمنني عليه السالم جيدًا، لكن 
مع ذلك كله مل يكن ليفّوت عليًا عليه السالم مراقبة أحوال والته وعّماله وحماسبتهم، لكي ال يظلم 

بعضهم الناس(.
وحماسبة املسؤولني ال تعين انزال القصاص غري العادل بهم، بل محايتهم من الزلل ألن التجاوز على 
اموال الشعب خيانة، هكذا يراها مساحة املرجع الشريازي عندما يقول بوضوح تام: ان )خيانة أموال 

املسلمني خيانة للمسلمني(، وال ينبغي التهاون مع من خيون االمانة يف منصبه.
كما يؤكد على ذلك مساحة املرجع الشريازي بقوله: )من مارس مثل هذه اخليانات يستحق التقريع. 
هكذا يؤّدب أمري املؤمنني علي عليه السالم عّمال البالد يف سياسة اإلسالم، وهكذا ينبغي أن يكون 
تأديب اإلمام للوالة، والعّمال، واملوّظفني، لكي يأمن املسلمون من اخليانة واحليف( وهذه بالضبط 
مسؤولية احلاكم االعلى يف اية دولة اسالمية، كي حيافظ على اموال الشعب من اهلدر واالختالس 

وما شابه. 

حييكون  كانوا  الذين  للمنافقني  املؤكد  االمتداد  هم  االمويني  أن  شك  ال 
الدسائس ضد النيب )ص( ونزلت يف حقهم الكثري من اآليات القرآنية، 
تفضحهم وحتذر الرسول واملسلمني منهم، كما ذكر ذلك مساحة املرجع 
الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام 
اهلل  اهلل صلى  رس��ول  )بعد  قائال:  للمسلمني  التوجيهية  كلمته  يف  ظله(، 
عليه وآله، استحوذت اجلماعة املنافقة على زمام األمة، وكان الكثري منها 
ممن وصفهم القرآن الكريم ب� )أكثرهم ال يعقلون(، ووصفهم اإلمام أمري 
املؤمنني صلوات اهلل عليه ب� )همج رعاع(، وأبعدوا املسلمني عن اإلسالم 

احلقيقي وأضّلوهم عنه. وهذه احلالة استمرت إىل يومنا هذ(.
تلك الزمرة املارقة قامت بأعمال أساءت وال تزال، لالسالم حتى وقتنا 
احلاضر، كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي يف كلمته نفسها عندما 
يقول: )تلك اجلماعة املنافقة اصطنعوا باسم اإلسالم أمورًا ال ميكن عّدها 

أو اعتبارها حتى من الكفر، بل هي أسوأ من الكفر(.
بنو أمية اىل القضاء على االسالم بكل ما ميتلكون وميلكون، منذ  سعى 
بواكري الرسالة احملمدية، واستمروا مبحاوالتهم بعد رحيل النيب )ص(، 
واىل يومنا هذا، هنالك امتداد هلم يف واقع املسلمني، من خالل التشويه 
التطرف  املرفوضة عليه، ونشر  البدع  وادخال  للقيم االسالمية،  املتعّمد 
امتداد  إال  هي  ما  املتطرفة،  التكفريية  البؤر  فهذه  شابه،  وما  والتكفري 

طبيعي للظلم والقسوة اليت ُعرف بها احلكام األمويون.
ال��ش��ريازي يف كلمته امل��ذك��ورة نفسها ح��ول هذا  ي��ق��ول مس��اح��ة امل��رج��ع 
املوضوع: إن )احلّكام الكفرة مل يرتكبوا ما ارتكبه معاوية يف يوم واحد، 
وهو ذحبه ألكثر من ثالثني إنسان من الرجال والنساء واألطفال، وحرقهم. 
وهذا ما ذكرته املصادر التارخيية للخاّصة والعامة عن واحدة من أفعال 

معاوية الذي كان يسّمي نفسه خليفة املسلمني، وحكم باسم اإلسالم(.
ان هذه اجلرائم البشعة ال ميكن أن يقوم بها حاكم او فرد عادي ينتمي 
اىل االسالم، ويتخذ منه دينا له، ألن االسالم يربأ بتعاليمه عن مثل هذه 
اجملازر اليت ال ميكن أن يقوم بها الظاملون القساة اجملرمون، أولئك الذين 

يتصفون بكل صفات القبح األخالقي بكل ما تعنيه هذه الكلمة.
بأفعاهلم  لالسالم  االس��اءة  نهجهم  ينتهج  من  اللحظة حي��اول  هذه  وحتى 
يبقى  وس��وف  اهل���دف،  ه��ذا  حتقيق  م��ن  يتمكنوا  هيهات  ولكن  الشائنة، 
االسالم مصانا حمروسا بالدم احلسيين الذي أريق على حمراب احلرية، 
يزيد من خالل  أظهره  الذي  ومتصديا لالحنراف  االموية  الظلم  رافضا 

االفعال اخلطرية اليت ارتكبها باسم االسالم.
يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا الصدد: )لو أريق دماء الناس كاّفة 
يف كل التواريخ، فإنها ال تبلغ مقام دم اإلمام احلسني صلوات اهلل عليه(. 
ويضيف مساحته يف كلمته هذه: كان االسالم وال يزال )حمّمدي الوجود، 

حسيين البقاء(.

اإلسالم محمـّديّ 
الوجود، حسينيّ البقاء
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واملصائب  االح���زان  شهر  ب��دأ  م��ع  تزامنا 
شهر حمرم احلرام، عقد مركز املستقبل 
النقاشية  حلقته  االسرتاتيجية  للدراسات 
الشهرية حتت عنوان )عاشوراء احلسني... 
القائد  وسياسة  التارخيية  االص��الح  ث��ورة 
االن���س���ان���ي(، ع��ل��ى ق��اع��ة مج��ع��ي��ة امل����ودة 
واالزده�����ار وحب��ض��ور مج��ع م��ن الباحثني 
االك��ادمي��ي��ني واالع��الم��ي��ني ون��اش��ط��ني يف 
جمال حقوق االنسان، لتسليط الضوء على 
وازلية  )ع(  احلسني  االم��ام  ث��ورة  مشولية 
النقاشية  احللقة  ادار  حيث  استمرارها. 
ل��ل��دراس��ات  املستقبل  م��رك��ز  يف  ال��ب��اح��ث 
احلسيين  قحطان  الدكتور  االسرتاتيجية 
واالعالميني،  الباحثني  بالضيوف  مرحبا 
االم��ام  ث���ورة  ع��ن  تارخيية  مبقدمة  مبتدأ 
تاركا احلديث امام صاحب  احلسني )ع(، 
ال���ورق���ة ال��ن��ق��اش��ي��ة االس���ت���اذ يف ال��ع��ل��وم 
ان��ور  ال��دك��ت��ور  ب��غ��داد  السياسية جب��ام��ع��ة 
احليدري  ختم  وقد  هذا  احليدري.  سعيد 
ورقته النقاشية بالتأكيد على ان عاشوراء 
مل تنتهي بقتل احلسني واوالده واصحابه، 
التحرر من  االنطالق حنو  بداية  كانت  بل 
العبودية  ورف���ض  وال��ظ��امل��ني  الظلم  ق��ي��ود 
االصالحية  ثورته  وتبقى  البشر،  جلميع 
م�����ادام ه���ن���اك مت��س��ك ح��ق��ي��ق��ي وواق���ع���ي 
بالنهج الذي اختطه االمام احلسني )ع( يف 

مقارعة الظاملني وحماربة الفاسدين.

ب��ع��د ذل���ك ت��وج��ه م��دي��ر اجل��ل��س��ة قحطان 
امل����داخ����الت  ب�����اب  ف���ت���ح  احل���س���ي���ين إىل 
وال��ن��ق��اش��ات أم����ام احل���ض���ور ل��ي��دل��وا كل 
منهم بدلوه ويطرح ما لديه من مداخالت 
وأس���ئ���ل���ة ع��ل��ى احمل����اض����ر. ع��ب��د امل��ه��دي 
اخلفاجي النائب السابق يف جملس النواب 
العراقي قال: حنن كأتباع لالمام احلسني 
)ع( علينا اليوم ان حندد مسار امتنا وفق 
ال  الدينية  ومتبنياتنا  االسالمية  عقائدنا 
ونهدف  الشخصية،  اهواؤنا وغاياتنا  وفق 
بنا بسرية  اجي��اد مصلح يسري  ايضا اىل 

رسول اهلل )ص( وامري املؤمنني علي )ع(.
تنمية بشرية  املقرم مدرب  الدكتور بشري 
ط��رح خ��الل مداخلته على ع��دة تساؤالت 
اليوم  احلاكمة  السلطة  ان  اب��رزه��ا،  ك��ان 
من  مفوضة  وه��ي  االص���الح  شعار  رفعت 
مل  ولكن  والشعب  الدينية  املرجعية  قبل 
نلمس خطوات واقعية يف عملية االصالح، 
حنو  الواقعي  التحرك  ع��دم  سبب  هو  ما 
االصالح؟. الدكتور حازم البارز استاذ يف 
جامعة كربالء قال ان ملحمة كربالء تعترب 
من اهم املالحم والثورات االصالحية منذ 
ثورة  يومنا ه��ذا، وه��ي  ب��دأ اخلليقة واىل 
عاملية انسانية ممتدة اآلثار اىل يوم الدين، 
كما ان االمام احلسني )ع( ركز يف ملحمته 
قضية  تعترب  فهل  االص���الح،  قضية  على 
ام سياسي؟،  ام اقتصادي  االصالح ديين 

وهل كان االصالح والقيادة عملية خمطط 
هل���ا م���ن خ���الل ال��ت��ض��ح��ي��ة ب��ن��ف��س��ه واه��ل��ه 
وماله؟. حيدر اجلراح مدير مركز االمام 
ال��ش��ريازي ل��ل��دراس��ات وال��ب��ح��وث ق��ال ان 
ك��ان��ت ص��راع  نهضة االم���ام احل��س��ني )ع( 
ب��ني امل��ث��ال وال��واق��ع، حيث ك��ان امل��ث��ال هو 
االك��رم )ص( من  الرسول  الواقع يف زمن 
وبعد  افعاله،  او  الرسول  تقريرات  خالل 
مرتقيا  امل��ث��ال  اص��ب��ح  ال��رس��ول  استشهاد 
وعدم  ال��واق��ع  وحم��اول��ة حماصرة  لالعلى 
ال��رس��ول  زم��ن  يف  املثالية  ب��االم��ور  العمل 

)ص(. 
املستقبل  مركز  مدير  الصاحلي  ع��دن��ان 
للدراسات االسرتاتيجية قال ان االصالح 
والنهي عن  باملعروف  االم��ر  ج��زء من  هو 
امل��ن��ك��ر وال����ل����ذان ي��ع��ت��ربان رمح����ة ورأف����ة 
دين  ه��و  فديننا  انتقاما،  وليس  لالنسان 

االصالح والرمحة ال االنتقام.
ال��ش��ي��خ م��رت��ض��ى م��ع��اش ق���ال ان ه��ن��اك 
وهو  احلياة  مدى  على  قائمتني  سياستني 
الدين وهما سياسة  يوم  قائم اىل  ص��راع 
معاوية وسياسة علي، فاالوىل هي سياسة 
ال��ك��وارث  تصنع  وال��يت  املستبدة  السلطة 
وتأتي بأشخاص غري مؤهلني للقيادة )مثل 
القائد  سياسة  فهي  الثانية  بينما  يزيد(، 
االنساني واليت تصنع االنسانية والرمحة 

وتصنع قادة ربانية )مثل االمام احلسني(.

مركز املستقبل يناقش عاشوراء.. ثورة 
االصالح و القائد اإلنساني

الهجرة اىل أوربا وتداعياتها السياسية واالقتصادية والقانونية
عقد مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات وبالتعاون مع مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية 
القانوني هلا واآلثار املرتتبة عليها،  أوربا( وبيان اسبابها والوصف  حلقة نقاشية حول )اهلجرة اىل 
َقّدَم احللقة النقاشية الدكتور عالء احلسيين الباحث يف مركز آدم مستعرضُا موضوع اهلجرة وما 
الباحث الدكتور قحطان الالوندي متناواًل  متثله من تداعيات سياسية وحقوقية.  شارك يف احللقة 
اهلجرة بأبعادها السياسية واليت محلت عنوان )اهلجرة اىل اوربا... رؤية حتليلية ملا وراء التسهيالت 
االوربية(، مستعرضًا عددا من االحصاءات املسجلة عامليًا للمهاجرين والالجئني العراقيني، مبينًا إن 
اعلى نسبة يف املانيا قدرت حبوالي 80% من املهاجرين العراقيني، وخلص يف نهاية ورقته البحثية اىل 
اهم املخاطر املرتتبة على اهلجرة اىل الدول املتقدمة. من جانبه تطرق الدكتور صالح البصيصي اىل 
االبعاد القانونية لقضية اهلجرة واوضح فيها الفرق بني اهلجرة الشرعية وغري الشرعية من الناحية 
املداخلة االوىل ملدير  . وبدأت  الوطنية اليت ختص اهلجرة  التشريعات  القانونية، واستعرض بعض 
مركز آدم أمحد جويد معتربا ان هجرة الشباب العراقي اىل الدول االوربية سببها السياسات القمعية 
اليت تتبعها احلكومات. اما الدكتور عدنان طوفان فقد دعا املراكز البحثية واملنظمات اىل نشر ثقافة 

الرقي باجلانب االقتصادي. 
نتاج لسياسات خاطئة  باجلديد وهو  ليس  ان موضوع اهلجرة  الصاحلي اىل  الكاتب عدنان  واش��ار 

عملت بها احلكومات املتعاقبة على العراق، اما الكاتب حيدر اجلراح فقد اوضح ان حالة اهلجرة تزداد 
بسبب وصول العراقيني اىل حالة اليأس. واوضح الشيخ مرتضى معاش ان اهلجرة اساسها اليأس 
من احلل يف املنطقة، معرتضا يف الوقت نفسه على مصطلح مهاجر غري شرعي كونه طلب اهلجرة 
املتعلقة  احلقوقية  املسؤولية  االوربية  ال��دول  عديدة، حممال  مضايقات  اىل  تعرض  ان  بعد  واللجوء 
بقضية ازدياد اهلجرة اليها. اما االستاذ حسن عبيد فقد اعرتض على تربيرات اهلجرة اىل الدول 

االوربية، معتربا اهلجرة بأنها )عبثية( حبسب تعبريه.
وخرجت احللقة بعدة توصيات: تعد اهلجرة الدولية نتاجا ملشكالت اقتصادية وامنية وسياسية. ان 
القواعد املنظمة حلقوق االنسان املهاجر تعد جزءا ال يتجزأ من حقوق االنسان. تعد حقوق املهاجرين 
غري الشرعيني مبثابة احكام توافق عليها اجملتمعات الدولية. غياب االتفاقيات الدولية اخلاصة حبماية 
املهاجرين. ضعف املواقف العربية يف محاية جالياتها يف اخلارج. اجراء تعديل يف القوانني واالنظمة 
للدول مبا يكفل احملافظة على حقوق املهاجر. ضرورة تفعيل االلتزامات القانونية الدولية اليت توجب 
على الدول التعاون يف جمال جمابهة ظاهرة اهلجرة غري الشرعية. ضرورة عقد اتفاقيات عمل ثنائية 
بني الدول املصدرة للعمالة. اعادة تنقيح التشريعات العقابية على اعضاء العصابات اليت ترب البشر. 

اقامة محالت اعالمية للتعريف بأخطار اهلجرة غري الشرعية.

والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  عقد   2015  /9/19 السبت  يوم  يف 
االسرتاتيجية حلقته النقاشية الشهرية املوسومة ب� )حزمة اإلصالحات 
من  ع��دد  حضرها  ال��ع��راق��ي(   باالقتصاد  للنهوض  املطلوبة  احلكومية 
األكادمييني والباحثني املعنيني، وأدارها الدكتور خالد عليوي العرداوي، 
عدم  يف  تتخبط  كونها  اهل��ش��ة  االق��ت��ص��ادي��ة  ال��ع��راق  بنية  إىل  وت��ط��رق 
االستقرار على نظام اقتصادي معني للبلد. ثم قدم الدكتور حيدر طعمة 
ورقته البحثية حول حزمة اإلصالحات االقتصادية لالقتصاد العراقي، 
وتطرق يف إىل اثرين طارئني هما: التدهور املفاجئ ألسعار النفط العاملي 
وتكاليف احلرب الباهظة اليت خيوضها العراق ضد اإلرهاب. فيما خيص 
احلرب على اإلرهاب وأثرها على أزمة االقتصاد العراقي أشار الباحث 
مليون دوالر  يوميا 10  تكلف  ال��ع��راق  اإلره���اب يف  إن احل��رب على  اىل 
ومقابل هذه التكاليف هنالك دعوات ومبادرات لتحفيز القطاع اخلاص 
وتنويعه وهذه اخلطوة حباجة إىل بنية حتتية من طاقة كهربائية واستقرار 

امين وخدمات أخرى، كما أشار الباحث إىل دور الشركات النفطية.
يف  ذك��ر  معاش  مرتضى  الشيخ  احل���وار.  ب��اب  فتح  الباحث  انتهاء  بعد 
مداخلته ان صانع القرار السياسي يف العراق ال ميلك اي فكر سياسي 
او اقتصادي او مستقبلي اجتاه كل شيء واملثال على ذلك اخنفاض أسعار 
النفط وذكر إن العراق أمامه طريقني: أما االقرتاض من اخلارج او فتح 

باب االستثمار.
السيادي  الصندوق  تطرق إىل مسألة  الشمري،  الباحث جاسم عمران 
الذي متتلكه بعض الدول النفطية ك� إيران والسعودية، وال يوجد يف العراق 
قانون ينظم الثروة، من جانبه الدكتور فارس النصراوي، تطرق إىل قطاع 
به  إذا ما مت االعتناء واالهتمام  امل��ورد األول  انه يشكل  ال��زراع��ة، وذك��ر 
من قبل احلكومة العراقية. اما الباحث امحد املسعودي فقد تطرق إىل 
أسس االقتصاد العراقي منذ تشكيل الدولة احلديثة وذكر أنها مبنية على 
وان هنالك عوامل عديدة ساعدت  النفط،  وليس على  الزراعي  القطاع 
على انهيار هذا القطاع. القانوني نصري شنشول الفتالوي، اشار للخراب 

والدمار الذي يعيشه العراق وهو حباجة إىل خلية أزمة حقيقية.
ثنائية  عن  عبارة  والسياسة  االقتصاد  إن  ذك��ر  الشافعي  خليل  الكاتب 
بينما  السياسة  يسري  االقتصاد  املتقدمة  ال��دول  إنه يف  وذك��ر  متالزمة، 
العكس هو يف الدول النامية ومنها العراق، وذكر إن هنالك حاجة ملحة 
لتنويع االقتصاد العراقي. أما الدكتور صاحل مصطفى نصر اهلل ذكر إن 
استثمار غري خمطط  فهو  وان وجد  االستثمار  يعاني من غياب  العراق 
اليت  احملبطة  امل��ؤش��رات  إىل  دخيل  امح��د  الدكتور حسني  وتطرق  ل��ه. 
رؤي��ة واضحة إلدارة  إن هنالك غياب  وذك��ر  العراقي  االقتصاد  بها  مير 
االقتصاد. ويف اخلتام قال الدكتور خالد عليوي العرداوي: إن احلل لالزمة 
االقتصادية احلالية حيتاج إىل إرادة سياسية صادقة من مجيع املاسكني 

بزمام السلطة يف العراق.

مركز الفرات يناقش حزمة 
اإلصالحات الحكومية املطلوبة 

للنهوض باالقتصاد العراقي

حيدر االجودي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

19
www.annabaa.org  العدد السادس عشر - تشرين الثاني 2015 - محرم 1437
ملتقى النبأ األسبوعي

ل���ل���دف���اع ع���ن احل��ق��وق  ق����دم م���رك���ز آدم 
واحلريات ورقة يف ملتقى النبأ االسبوعي 
على  خالهلا  من  الضوء  التسليط  ح��اول 
احلسينية”،  النهضة  يف  اإلنسان  “حقوق 
وق���ال ال��ب��اح��ث يف امل��رك��ز ال��دك��ت��ور عالء 
احلسيين يف الورقة البحثية اليت أعدها 
االم��ام  استشهاد  ع��اش��وراء  أي��ام  مبناسبة 
حقوق  موضوع  ان:  )ع(  علي  بن  احلسني 
أث��ارت  ال��يت  املواضيع  أكثر  م��ن  اإلن��س��ان 
وتثري اجلدل على املستوى احمللي والعاملي 
وحن���ن ال���ي���وم أك��ث��ر م���ن أي وق���ت مضى 
حباجة إىل الوقوف عند ماهيتها وحتديد 

ضماناتها وآليات تفعيلها.
ت��ط��وره��ا  ع����ن  م���ع���رض احل����دي����ث  ويف 
وج���ذوره���ا الب���د م���ن امل�����رور ع��ل��ى املنبع 
وتطبيقاتها  أرسى صورها  الذي  الصايف 
احلقيقية أال وهو النيب اإلنسانية األكرم 
بيته  وأه����ل  ع��ب��د اهلل )ص(  اب���ن  حم��م��د 

الكرام.
للسلوك  امتداد  ويعد االمام احلسني )ع( 
احملمدي ومن أوائل املدافعني عن حقوق 
اإلنسان واحلريص كل اشد احلرص على 
سبط  جسد  فقد  املظلومني،  عن  الدفاع 
باحرتام  املتمثلة  النبيلة  القيم  اهلل  رسول 
ولنا من حياته  إن��س��ان،  اإلن��س��ان مبا هو 
ال��ع��ط��رة أن من��ر س��ري��ع��ًا على م��ا أرس��اه 

من مبادئ سامية يف أخر يوم من حياته 
املباركة عام )61(.

وأض�����اف احل��س��ي��ين: إن حت��ل��ي��ل س��ل��وك 
األمام احلسني ع يوم العاشر من احملرم 
حبد ذاته أرث حضاري لألمة اإلسالمية 
تتفاخر  أن  عليها  مج��ع��اء،  ول��إلن��س��ان��ي��ة 
هذه  سبقت  إذ  عاليًا،  هامتها  وترفع  به 
اليوم  بها  املعول  الوثائق  كل  التطبيقات 
واليت تعد أساس قانوني حلقوق اإلنسان 
ع��امل��ي��ًا وحم��ل��ي��َا، ف��م��ن امل��ع��ل��وم إن أورب���ا 
مثااًل حيتذى  يعد  ال��ذي  عمومًا  وال��غ��رب 
به يف ملف حقوق اإلنسان عانى األمرين 
طوال عدة قرون من احلروب واإلنتهاكات 

الفاضحة حلقوق اإلنسان، وكاآلتي:-
أواًل احل���ق يف احل��ي��اة واحل���ق يف األم��ن 
ال��ش��خ��ص��ي، ث��ان��ي��ًا/ احل���ق يف احل��ري��ة 
وامل���س���اواة وال��ك��رام��ة، ث��ال��ث��ًا/ احل���ق يف 

اجلنسية
الشيخ مرتضى معاش تطرق إىل اجلانب 
النظري واجلانب العلمي يف سلوك اإلمام 

احلسني )ع( يف عاشوراء.
الكلمات  ه��و  النظري  اجل��ان��ب  وأض���اف، 
اليت ألقاها اإلمام سالم اهلل عليه واليت 
طالب بني فيها حرمة الدم وحرمة انتهاك 
بان  الناس  على  والتأكيد  احملرتم  النفس 
يكونوا أحرارا يف مواقفهم وأن ال يكونوا 

عبيدا للسلطة.
واس��رتس��ل ق��ائ��ال، إن ال��ف��س��اد ه��و ال��ذي 
وأكرب  ي��ؤدي إىل هدر احلقوق وضياعها 
الفساد هو فساد السلطة، وبالتالي حينما 
السلطة  فساد  )ع(  احلسني  اإلم���ام  رأى 
الذي يؤدي إىل ضياع احلقوق قام ونهض 

لطلب اإلصالح.
األستاذ باسم عبد عون الباحث يف مركز 
الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية 
ق����ال، إن س��ب��ب ال��ف��س��اد ال����ذي م��ارس��ت��ه 
السلطة يف ذلك الوقت بسبب حب التفرد 
له  كان  األم��وي  بالسلطة من قبل احلاكم 
األثر األكرب يف نهضة اإلمام احلسني )ع(، 
كما ربط بني واقعنا احلالي والسلطة يف 
ذلك الوقت وكيف لنا أن نستلهم من ثورة 
اإلمام احلسني ع تلك الدروس يف املطالبة 

باحلقوق.
األس��ت��اذ ع��دن��ان ال��ص��احل��ي م��دي��ر مركز 
تطرق  االسرتاتيجية  للدراسات  املستقبل 
ق��ب��ل اجملتمع  م���ن  اخل���اط���ئ  ال��ف��ه��م  إىل 
حلركة اإلمام احلسني ع اإلصالحية وهل 
ال��ذي  النهج  ذل��ك  ال��ي��وم نسري على  حن��ن 
اختطه اإلمام احلسني )ع( أم ال؟، باعتبار 
إن اإلمام احلسني )ع( نادى يوم عاشوراء 
والنصرة  ينصرنا”  ناصر  من  “ه��ل  بقول 

هنا تعين السري على املنهج.

حقوق اإلنسان يف النهضة 
الحسينية

الطائفية واالنغالق
حكمت  الباحث  األسبوعي  النبأ  ملتقى  يف  والبحوث  للدراسات  ال��ش��ريازي  االم��ام  مركز  استضاف 
البخاتي، قدم فيها ورقة )الطائفية واالنغالق( جاء فيها: تنشأ املذاهب بني اتباع الديانات على ضوء 
تصورات خاصة جملموعات دينية حول النصوص االصلية هلذه الديانات، ولعل جتربة الشيخ املفيد يف 

حضوره دروس املخالفني من املعتزلة والعامة خري دليل على هذا االنفتاح.
وقد طرح الباحث ثالثة أسئلة السؤال األول: كيف يتسق هذا القول ومذهب الشيعة؟ السؤال الثاني: 
بغداد يف تارخيها حتكي قصة بدء الطائفية، والسؤال الثالث: اذا كان االنغالق هو الذي تتولد الطائفية 

يف مناخاته فهل االنفتاح هو عالجه؟ وملخص االجابات
الكاتب علي الطالقاني: ال شك أن هناك خالف عقائدي وفقهي تنطلق منه هذه التصورات مع بقية 
لطيف  الدكتور  منها،  انطلقت  اليت  الفتاوى  راينا  العلماء،  مواقع  من  قريبني  كوننا  وحنن  املذاهب، 
شتى،  مذاهب  فيه  السين  فالعامل  ومذهب سين،  شيعي  مذهب  يوجد  القول  نستطيع  ال  القصاب: 
وكذلك العامل الشيعي فيه مذاهب كثرية، هذا معروف ملن قرأ كتابا يف العقائد اإلسالمية جمتمعة. 
اال من خالل  اإلنساني ال حيدث  التعاطف  ان  العامل  دول  كل  البارز فقال حقيقة يف  ح��ازم  الدكتور 
السلم، السلم االجتماعي، ومل حيدث يف اإلسالم اال النزر القليل من خالل التعاطف اإلنساني، وقال 
الدكتور قحطان احلسيين موضوع الطائفية والطائفة ليس باملوضوع اجلديد بل موغل يف القدم ويف 

اجملتمعات اإلنسانية. اوربا اليت سبقت العرب واملسلمني يف عصر النهضة واحلداثة كانت قد عانت 
بشكل مسبق قبل العرب واملسلمني من موضوع الطائفة. حممد الصايف قال عادة ما ترتبط الطائفية 
وتتسبب  والعشرية  والقبيلة  البداوة  بقيم  بالدرجة األساس  الطائفي يف جمتمعاتنا  االنغالق  وخاصة 

بالعصبية والتناحر حتى قبل ظهور اإلسالم.
بالتفكري  بل  بالطائفة  ليس  واالنغالق  العربية،  بالذهنية  متعلقة  الطائفية  مسالة  قال  جويد  امحد 
وحده،  اإلسالمي  الدين  يف  التوجد  الطوائف  االن،  حتى  نواجهها  الزلنا  مشكلة  وهي  فيها.  العربي 
وقال حيدر اجلراح  بينهما.  الطاحنة  ايرلندا، حيث احلرب احلرب  بريطانيا ويف  ذلك يف  شاهدنا 
متى حتولت املذاهب اىل طوائف، اذا كانت املذاهب يف بدء نشأتها منفتحة على االخر؟ يف أي فرتة 
زمنية حدث مثل هذا التحول، حيث بدأت تستعري تقاليد الطائفة يف مسالة االنغالق وعدم االنفتاح 

على االخر.
الشيخ مرتضى معاش قال ال ميكن ان نفكر يف يوم من األيام يف الغاء القناعات واألفكار لذلك فمسالة 
الطوائف هي امر طبيعي يف كل اجملتمعات. التعددية موجودة ولكن املشكلة األساسية هي استخدام 
العنف الطائفي. الطائفة او الطائفية كمصطلح ليس فيه إشكالية. فكل انسان لديه احلق ان يكون لديه 

مجاعة وجتمع ورأي.

ضمن برناجمه الشهري، عقد مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية جلسته 
بعنوان  واالع��الم  للثقافة  النبأ  األسبوعي مبؤسسة  النبأ  ملتقى  الفكرية يف 
الدكتور  مدير اجللسة  واوضح  العراق(،  كردستان  اقليم  الرئاسة يف  )ازمة 
السياسية  ال��ق��وى  ب��ني  حدتها  تتصاعد  خ��الف��ات  وج��ود  احلسيين  قحطان 
الكردية حول منصب رئاسة اقليم كردستان واشار اىل ان اخلالف يتمحور 
والطرف  الكردستاني  الدميقراطي  احلزب  هو  االول  رئيسيني  بني طرفني 
و)حركة  الكردستاني(  الوطين  )االحت��اد  االربعة:  باألحزاب  واملتمثل  الثاني 
التغيري( و)التجمع االسالمي( و)االحتاد االسالمي الكردستاني(، ومن خالل 
كانت  واليت  واملشاركني  احلاضرين  امام  قرأت  اليت  النقاش  ورقة  موضوع 

لالستاذ املساعد الدكتور امحد غالب الشاله طرح تساؤلني:
دستوريا؟  حكمه  بنظام  االطاحة  يف  الربزاني  جهود خصوم  ستنجح  هل   -
الدكتور لطيف القصاب أكد على ان مسألة االقليم مسألة حمسومة والربزاني 
يبقى حاكما عليها بسبب التأثريات القبلية واحلكم العائلي. اما الدكتور عالء 
ان  اىل  )13( تشري  امل��ادة  العراقي يف  “الدستور  ان  اىل  فتطرق  احلسيين 
قوانني االقاليم ال تبيح تشريع قوانني تتعارض مع دستور الدولة االحتادية، 
واعترب امحد املسعودي )الربزاني رقم صعب يف املعادلة العراقية(، واشار 
الدكتور خالد العرداوي اىل ان “نظام احلكم يف االقليم اصبح اليوم يعاني 
من مشكلة وازمة حقيقية، فالربزاني قد جتاوز النظام القانوني، وهذا االمر 

يؤشر على فشل النظام املمتد لسنوات ويسارع يف نهايته”.
مفاجئات  تعيش  “املنطقة  ان  اىل  معاش  مرتضى  الشيخ  اوض��ح  جانبه  من 
كثرية وان الربيع العربي مستمر، كما ان هناك ربيعا كرديا سيطال االقليم”، 
ألنه  الشعيب  االستفتاء  اليوم ضد  تقف  الكردية  “االح��زاب  ان  اىل  مشريا 
اش��ار يف  الصاحلي  عدنان  السيد  قانونيا”.  ام��را  وليس  عرفيا  ام��را  يعترب 
مداخلته بان قطار التغيري العاملي سيشمل اجلميع ولكن ضمن توقيتات زمنية 

حمددة.
مشروعهم  على  كردستان  اقليم  رئاسة  ازم��ة  ستؤثر  كيف  الثاني:  التساؤل 
حلم  هو  الكردية  الدولة  قيام  ان  اعترب  القصاب  لطيف  الدكتور  القومي؟. 
ان  فأعتقد  احلسيين  الدكتور عالء  اما  ازم��ان،  مدى  على  الكردي  الشعب 
قضية الدولة الكردية هي من متبنيات الربزاني، واشار امحد املسعودي اىل 
ان “الشعب الكردي قد عاني الكثري من الويالت يف زمن النظام البائد وهو 
يأمل يف حتقيق حلمه االكرب بقيام الدولة الكردية املستقلة، واعترب الدكتور 
ال��ربزان��ي هو س��ريه حنو  ال��ذي يهدد  ال��ع��رداوي ان “اخلطر احلقيقي  خالد 
حتقيق حلم الدولة الكردية، فلو استمر يف السري لتحقيق هذا احللم الكبري 

فأنه سيؤدي اىل تهشيم االقليم وتفكيكه”. 
من جانبه اوضح الشيخ مرتضى معاش اىل ان “االشياء تقوم على الوقائع 
الكردية هو مشروع فاشل وال ميكن  القومية  فالدولة  االح��الم،  وليس على 
اىل  انقسام  مشروع  حنو  يسري  كردستان  اقليم  ان  اىل  مشريا  حتقيقه”، 

اقليمني احدهما يوالي ايران واآلخر يوالي تركيا.

ازمة الرئاسة يف اقليم 
كردستان وتداعياتها

احمد جويد
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تحقيقات

م��ن��ري م��واط��ن م��ن س��ك��ن��ه م��دي��ن��ة ال��ص��در 
اص���ي���ب ب��ال��ش��ل��ل ال���ت���ام ج�����راء اص��اب��ت��ه 
ب��رص��اص��ة ع��ش��وائ��ي��ة اس��ت��ق��رت ب��راس��ه 
اط��ل��ق��ت مب��ن��اس��ب��ة ف���وز امل��ن��ت��خ��ب ال��وط��ين 
 .2015 الثاني  كانون   23 بتاريخ  العراقي 
منري كان ذاهبا اىل السوق لشراء سرير 
ملولوده اجلديد ويف طريقه فجأة وقع على 
االرض وسط ذهول وصراخ النساء وبعدها 
اغمي عليه ملدة ثالثة ايام . املرجع السيد 
علي السيستاني وردا على استفتاء رفع له 
النارية  العيارات  اطالق  “ال جيوز  انه  اكد 
ال��ن��اس  ك���ان سببا الرع����اب  ب��ال م���ربر اذا 
كل  الشرعية  املسؤولية  ويتحمل  وأذاه���م 
او جرح على  او قتل  من يتسبب يف موت 
العموم  .وع��ل��ى  حم��ل��ه  يف  م��ذك��ور  تفصيل 
من  تستتبعه  م��ا  بسبب  ال��ظ��اه��رة  ف��ه��ذه 
السلبيات منافية للعرف واالخالق وننصح 
البتة  عنها  التجنب  املؤمنني  االخ��وة  كافة 
وفق اهلل اجلميع ملا فيه اخلري والصالح”. 
االع���الم  كلية  وال��ت��دري��س��ي يف  االع��الم��ي 
امل��وس��وي  فلحي  د.حم��م��د  ب��غ��داد  جبامعة 
قاد محلة على موقع التواصل االجتماعي 
الفيس بوك بعنوان “الرصاصة الطائشة .. 
اث��ارت هذه احلملة أصداء  كاملة”  جرمية 
جاءت  وانها  السيما  وأجتماعية  أعالمية 
اثر اطالق  بعد سقوط عشرات الضحايا 

االعرية النارية يف احد املناسبات .

س��ب��ع��ة اش���خ���اص اص���ي���ب���وا ب���اط���الق ن��ار 
مدينة  ش��وارع  يتجولون يف  كانوا  عشوائي 
اطلقها  )س(  امل��واط��ن  ي��ق��ول  كما  ال��ص��در 
شبان احد العشائر كردة فعل على رحيل 
شيخ احد العشائر سرعان ماحتول االمر 
الضحايا  عشائر  مع  عشائري  اىل فصل 
يلتزموا  مل  ال��ذي��ن  املنطقة  يف  امل��ص��اب��ني 
املتسببة  العشائر  افراد  الصمت مطالبني 
بتعويض عما حلق بهم من اذى جراء ذلك.

قاطع  العام جملالس شيوخ عشائر  االمني 
مش���ال حم��اف��ظ��ة ب��غ��داد /ال��رص��اف��ة أب��و 
االف��ع��ال  ه��ذه  ب��ش��دة  انتقد  احللفي  رع��د 
االجتماعية  امل��ن��اس��ب��ات  يف  حت��ص��ل  ال���يت 
مؤكدا رفضه هلا احللفي يقول ان عشريته 
اخذت مبوقف املرجعيات الدينية ووجهت 
املتواجدين  القاطع  عشائر  لكل  ارش��ادات 
االع��رية  اط��الق  عن  باالمتناع  املنطقة  يف 
النارية يف أي مناسبة.  يف طريقها جللب 
رصاصة  أختارتها  غ���زوان  أم  “ال��ص��م��ون” 
ط��ائ��ش��ة اط��ل��ق��ت يف م��ن��اس��ب��ة وف����اة أح��د 
فقد  البطيء  موتها  عن  لتعلن  االشخاص 
ووقف  رأسها  داخ��ل  الرصاصة  أستقرت 
فتاة يف  “مس��ر”  ملعاجلتها.  ع��اج��زَا  الطب 
انقطعت  عمرها  م��ن  والعشرين  الرابعة 
دورت��ه��ا ال��ش��ه��ري��ة ب��ع��د ان ف��ق��دت ال��وع��ي 
ن��ت��ي��ج��ة ال���ص���وت امل���رع���ب ال����ذي اح��دث��ت��ه 
البنادق مبنطقة حي اجلامعة يف  اص��وات 

العاصمة بغداد بعد فوز املنتخب العراقي 
ب��ب��ط��ول��ة اس��ي��ا ل��ك��رة ال���ق���دم االخ��ص��ائ��ي��ة 
النسائية الطبيبة نهلة عبد الرزاق التميمي 
تقول ان احلالة النفسية السيئة هلا عالقة 
وثيقة مع الدورة الشهرية للمرأة اذ تؤدي 
تأخرها وه��ذا ما ح��دث مع مسر ويطلق 
الصحة  وزارة   . الشوطة  او  اهلبطة  عليه 
سجلت حالة وفاة و89 أصابة بينهم نساء 
جراء  حامل.  أم��رأة  ومن ضمنهم  واطفال 
اط���الق ال��ع��ي��ارات ال��ن��اري��ة ب��ف��وز املنتخب 
ال��وط��ين ع��ل��ى ن��ظ��ريه االي���ران���ي . م��ع��اون 
د.  الصحة  وزارة  يف  االع���الم  قسم  مدير 
رف��اق االع��رج��ي يقول ان ال���وزارة اختذت 
ببطولة  الوطين  املنتخب  ف��وز  بعد  اج��راء 
آسيا ونشرت سبتايتل على أغلب القنوات 
للحد من هذه الظاهرة. املتحدث الرمسي 
معن  سعد  العميد  الداخلية  وزارة  باسم 
جمموعة  على  القبض  إلقاء  مت  ان��ه  يؤكد 
يقول  معن  ال��ن��اري��ة.  االع���رية  مطلقي  م��ن 
ان وزارته اختذت عدة اجراءات للحيلولة 
العميد  ووج���ه  ال��ظ��اه��رة.  اس��ت��م��رار  دون 
اليت  الظاهرة  ضد  الذع��ة  انتقادات  معن 
ختالف القوانني اإلهلية والوضعية وموقف 
املرجعيات الدينية منها واصفا اياها بغري 
والبلد  السيما  صحيحة  وغ��ري  ح��ض��اري��ة 
مير حبالة حرب ضد االرهاب وهو بامس 
احلاجة اىل كل طلقة ترمى هواء يف شبك. 

ثقافة العنف 
يف املناسبات 
االجتماعية ..

الزواج.. بني حالوة العش الذهبي ومواجهة تحديات الحياة
ال��زواج له ابعاد كثرية وخمتلفة وانه ال يقتصر على شيء معني او جمال واح��د، فمن خالل  إن مفهوم 
ال��زواج يتم تكوين االسرة اليت هي االساس واللبنة االوىل اليت يتكون منها اجملتمع، لذلك يكون على 
احتياجات  توفري  م��ن  وااله���م  احتياجاتها  كافة  وت��وف��ري  االس���رة  ه��ذه  مسؤولية  ال��زوج��ني حتمل  عاتق 
االسرة، مسؤولية الرتبية الصحيحة اليت جيب ان تشمل وتغطي كافة اجلوانب ومنها الدينية واالخالقية 

واالجتماعية والنفسية.
وللتوسع اكثر يف موضوعنا هذا، أجرت )شبكة النبأ املعلوماتية( حوارا مع بعض املتزوجني، أم رونق ) 
عمرها 25 سنة(، أجابت قائلة: ان الزواج بكل ما فيه هو مطلوب وحمبذ بالنسبة لي، الن احلياة الزوجية 
هي استقرار لكال الزوجني، وجيب ان يتحلى كل منهما بقدر كايف من التفهم واحلكمة ملواجهة كل العقبات 
اليت تعرتض حياتهما. اما ابو حممد )30 سنة( اجابنا قائال: ان احلديث عن الزواج مجيل وانه مبثابة 
اكمال لنصف الدين، وقد اوصى به سيد املرسلني الرسول حممد )ص( واالحاديث والروايات كثرية اليت 
حتبب الزواج. وكان جواب ام تبارك )عمرها 24 سنة( بأن الزواج افضل بكثري من العزوبية، وخصوصا 
بالسعادة واحلب،  ي��ؤدي اىل خلق جو لطيف مملوء  الزوجني، فان ذلك  و ود بني  اذا كان هناك حمبة 

وبالتالي ينعكس ذلك على مجيع افراد االسرة. 

وقد أجابنا أبو عقيل، ) عمره 65 سنة( قائال: ال شك ان كل االديان اكدت على العالقة الزوجية بني الرجل 
واملرأة، وملا جاء االسالم رفد هذه العالقة عرب القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بكل ما يشد من 
اواصر العالقة الزوجية، وأعطاها صفة القدسية ورفعها االسالم اىل اعلى املراتب، النها حجر الزاوية 

يف بناء اسرة كرمية، وبالتالي تسهم يف حتقيق اجملتمع املتوازن واملرتابط.
اللبنة  وهو  املقدسة  املؤسسة  هو  ال��زواج  يبقى  والظروف،  والتحديات  اآلراء  اختالف  من  الرغم  وعلى 
االساسية املكونة للمجتمع، فكلما كان الزوجان بقدر عال من الثقافة، فبالتأكيد سوف ينعكس ذلك على 
اطفاهلما، وبالتالي غرس كل ما هو مجيل يف نفسوهم وتعليمهم التضحية والبذل من اجل مصلحة االسرة 
واالخرين، وعلى العكس من ذلك، حيصل عدم تفهم الزوجني لبعضهما وان كال منهما يريد اثبات نفسه 
على حساب االخ��ر، وقد يكون ذلك على حساب االطفال ايضا، فبال شك سينعكس ذلك على نفسية 

االطفال بشكل سليب وبالتالي يشكل خلال يف بناء وتكوين اسرة ناجحة متكاملة.
م ما تستطيع لآلخرين، واكسب االخر بأخالقك وحسن  وحسب رأيي املتواضع عْش مبحبة واحرتام، وقدِّ
ذوقك، ستجعله يتأثر بك وينجذب اليك حتى لو كانت هنالك عقبات، فسوف تزول من خالل التفاهم 

واالنسجام.

ام سيصلون  احمل��دد؟  املوعد  قبل  هل سيصلون  سائرين..  مبتغاهم  باجتاه 
ما  ص��وت  لسماع  تتلهف  وأمساعهم  باألفكار،  مليئة  خميلتهم  متأخرين؟ 

باشتياق، صوت له إيقاع يف النفوس، انه صوت جرس املدرسة.
العقل  على  الطويل  بوقعها  تتميز  ُتنسى،  ال  تفاعلية  نغمة  لصوت اجلرس 
والنفس، لذا جند ان من خترج من املدرسة قبل سنوات لو سألناه عن جرس 
املدرسة سيتذكره، اما من نسمعه صوت اجلرس، فهنا جنده يعيد ذاكرته 
القدمية ويرحل بالسنني اىل الوراء، ففي احصائية ل� )شبكة النبأ املعلوماتية( 
عن هذا املوضوع حيث وجد ان اكثر من 95% من شرحية املتعلمني، يعتربون 
جرس املدرسة شيء من الذاكرة اخلالدة، وعند مساعهم لصوت اجلرس 

حينون لتلك االيام ويتذكرون اصدقاءهم ومعلماتهم ومعلميهم.
يف وقتنا احلالي وبسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي مشل حتى املدارس، 
تستخدم  اداة  وه��ي  “اهل���اون”  وه��و  البديل  استخدام  اىل  املدرسة  التجأت 

لطحن الطعام، كحل بديل عوضا عن اجلرس الكهربائي.
ويف سؤال طرحته )شبكة النبأ املعلوماتية( عن تأثري اجلرس على الطالب، 
وهل هناك اختالف اذا كان للفرصة او الدرس، وكان السؤال موجها اىل 
معلمات املراحل االبتدائية، فقد قالت الست )نور علي( معلمة الصف االول 
الفرحة  عالمات  تظهر  للساحة  اجل��رس  ي��دق  عندما  االبتدائي:  والثاني 
والسرور والشعور باحلرية على وجوههم حبيث تشعر كأنهم كانوا يف زنزانة، 
وحسب اعتقادي بسبب امتالكهم طاقة ال يستطيعون اطالقها خالل فرتة 
الدرس. اما الست )غيداء والست هدى( فكان هلما نفس الرأي حيث قالتا: 
بأن حب الدرس يعتمد على املعلمة يف الغالب، فهي اليت تسهم يف املرتبة 
االوىل جبعل الطالب حيب املادة الدراسية، وبالتالي حيب الدرس ويشعر 

بالراحه اثناءه ويتمنى اال ينتهي وجتده ينزعج عندما يدق جرس الفرصة.
اما الست )علياء فكان( رأيها: عندما يدق اجلرس يشعر الطالب بأنه اصبح 
واالكل  التمتع  وقت  حان  بأنه  بداخله  عميق  احساس  ويتولد  طليقا،  حرا 

واللعب والضحك دون حماسبة وقيود.
يتجاوز  ال  الفرصة  وقت  ان  من  الرغم  على  فقالت:  )يامسني(  الست  اما 

اخلمس دقائق اال ان الطالب يعتربه املتنفس ليفرغ طاقاته.
فما رأي الطالب؟ كان رأي الطالبة )نور حسن( بأنها تتمنى ان يكون اليوم 
كله فرصة، وال يدق اجلرس للدرس ابدا حتى انها تطلب من والدتها ان تدُع 
هلا بذلك. اما الطالب )علي حممد(، فقد اخربنا بأنه حيب مساع اجلرس 
يدق لدرس العلوم، النه حيب معلمة العلوم كثريا ويتمنى ان ال يسمع اجلرس 
يدق ثانية للفرصة. اما الطالبة )فاطمة( فقالت: بأنها تنتظر خالل الدرس 
الفرصة قصرية ج��دا وال تستطيع خالهلا حتى  ي��دق اجل��رس، ولكن  ب��أن 
اكمال طعامها. اما عن باقي طالب املراحل العمرية االكرب فان نسبة كبرية 
اخلروج  هلم جرس  يعين  حيث  مستمرة،  الفرصة  تبقى  ان  يتمنون  منهم 

للفرصة الراحة والسعادة واللعب.

اجراس املدارس تعلن 
بداية عام جديد

منتظر كتاب الحسناوي، انس عادل االنصاري، جيهان خضر

آالء هاشم القطب
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ماهي الدولة املارقة؟
كاتب كبري نشر مقاال يف  دري��دا  ج��اك 
كانون  ديبلوماتيك(،  )ل��وم��ون��د  ج��ري��دة 
من  آنذاك  السؤال  أعاد  الثاني،2003”، 
مارقة.  دولة  معنى  او  جديد حول هوية 
“دول���ة  معنى  او  دالل���ة  م��اه��ي  متسائال 
مارقة”.. انه يتجاوز يف مقاله عن هوية 
الدولة املارقة ما اعتادت عليه السياسات 
واخل��ط��اب��ات االم��ريك��ي��ة ال��يت تركز من 
املتحدة  ال��والي��ات  ان  على  نظره  وجهة 
مينحها  ما  وه��و  الدولي  القانون  راعية 
يف  وظيفته  أو  الشرطي  دور  مم��ارس��ة 
نشر االمن املوكول اليها، وهنا الواليات 
امل��ت��ح��دة ب��اع��ت��ب��اره��ا مت��ل��ك ال��ق��وة لكي 
تفعل، لكن هذه الواليات املتحدة مبا هي 
يبدو  ما  وه��و يقصد على  ذات س��ي��ادة، 
العظمى  الدولة  السيادة احلقيقية هلذه 
ال��س��ي��ادة يف  ت��أث��رت  او  ف��ق��دت  بعد ان 
دول العامل على اثر ظهور نظام القطب 
املتحدة،  ال��والي��ات  ال��ذي متثله  ال��واح��د 
فان التعسف يف استخدام السلطة صار 
 “ ال��س��ي��ادة  م��ن عناصر  م��ك��ون  “عنصر 
تربر  السيادة  فان  وبالتالي  بالنسبة هلا 
هل��ا امل���روق، لكن امل���روق هنا ه��و خرق 
ال��ق��ان��ون ال��دول��ي واخل���رق ه��و م��ا يعنيه 
عنصر  بانه  التعسف  وص��ف  دري���دا يف 
االمريكية،  السيادة  عناصر  من  مكون 
تقليد بشري  القانون وهو  فالسيد فوق 

قديم طاملا حاربته مبادئ العدالة، لكنه 
من  الظهور  ويعاود  لإلفالت  دوما  يعود 

جديد بصورة اخرى.
هكذا الواليات املتحدة تكون دولة مارقة 
استخدام  يف  التعسف  مارست  ان  بعد 
استخدام  يف  التعسف  وليس  السلطة، 
استنتاجا  ال���دول���ي  ال��ق��ان��ون  او  احل���ق 
ع��ن دري����دا، ب��ل يف رأي دري���دا ان هذا 
بالنسبة  ب��ذات��ه  ق��ان��ون��ا  ص���ار  التعسف 
بنيوي  امل��ت��ح��دة. ويف حت��ل��ي��ل  ل��ل��والي��ات 
للتعسف املرتبط بالسيادة فانه يشرتط 
السيادة،  تقاسم  غياب منافس اخر يف 
االحت��اد  ف��ان غياب  تارخيي  ويف حتليل 
السوفييت او انهياره هو الذي مهد اىل 
جانب  من  بال شريك  السيادة  ممارسة 
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة. وه��و م��اي��ش��دد عليه 
دريدا معتربا اياها دولة بدأت تنزع حنو 
اهليمنة اإلمرباطورية من خالل التعسف 

يف استخدام سلطتها النابعة من قوتها.
او تفسريات  اقوال  دريدا مجلة  يناقش 
لسياسيني وقادة أمريكان وحيدد حقبة 
ثانية لبداية املروق للدولة االمريكية فهو 
يلفت االنتباه اىل تاريخ اخر يف ميدان 
العام  يف  كلنتون  مع  التعسف  استخدام 
1993م حني صرح “ وعلى مسامع االمم 
املتحدة “ ان بالده ستستخدم على النحو 
االستثنائي  ال��ب��ن��د  مناسبا  ت���راه  ال���ذي 

“البند 51” وان الواليات املتحدة” سوف 
أمكن  إذا  االخ���رى  االط���راف  م��ع  تعمل 
أقتضى  اذا  م��ن��ف��رد  حن���و  وع��ل��ى  ذل���ك 

االمر”.
الواليات  تبين  السياسة يف  هذه  ويؤكد 
املتحدة هلا تكرار تلك التصرحيات على 
لسان مادلني اولربايت مندوبة الواليات 
او على لسان  املتحدة  املتحدة يف االمم 
ول��ي��م ك��وه��ني وزي���ر ال��دف��اع، ب��ل يذهب 
ك��وه��ني اىل اك��ث��ر م��ن ه��ذا يف اص���راره 
دون  وم��ن  املتحدة  ال��والي��ات  تدخل  على 
او جملس االمن،  املتحدة  موافقة االمم 
مصاحلها  تهديد  بإمكانية  ذل��ك  معلال 

احليوية.
وي���ش���ري دري������دا اىل ص�����ورة م���ن ص��ور 
التعسف الذي متارسه الواليات املتحدة 
مصاحلها  حتديد  مبدأ  احتكارها  ه��و 
االمريكيون  ي��رى  ان  بطريقة  احليوية 
ب��ان��ه “س��ب��ب ك���اف ووج��ي��ه ب��ش��ن هجوم 
دولة  أي  تدمري  او  استقرار  زعزعة  او 
تنتهج سياسة متعارضة مع هذه املصلحة 
بالتفرد  السياسة  هذه  دري��دا  ويصف   “
السياسي او االستئثار السيادي ويتعاظم 
هذا التعسف يف جتاوزات على القانون 
بانها  املارقة  الدولة  الدولي حني حتدد 
املتحدة  ال��والي��ات  تنعتها  ال��يت  الدولة   “

االمريكية بهذا النعت”.

جغرافية سياسية
يف العام 1978 كان العامل مسرحا الزمة جديدة: اخلمري احلمر يف كمبوديا يواجهون جيش فيتنام يف 
دلتا نهر فيكونغ. اثارت االزمة انتباه الراي العام، حيث يتواجه بلدان شيوعيان ال على مسائل أيديولوجية 
بل على السيطرة على األرض. مبناسبة هذه االزمة عادت كلمة )جغراسية( لتصبح قيد التداول من قبل 
احملللني. بعد نهاية احلرب الباردة أصبح هذا االستعمال شائعا من دون لبس، اذ صارت الكلمة تستخدم 

يف اإلشارة اىل واقع ال اىل ختصص، وال تعترب أيضا مرادفا لكلمة جيواسرتاتيجيا.
تارخييا ظهرت الكلمة مع نهاية القرن العشرين )عام 1889 حبسب البعض، وعام 1904 حبسب البعض 
االخر، ومنذ عام 1889 حبسب قاموس روبري( وذلك من قبل السويدي رودولف كاجليان )1864 – 1922( 
يف إشارة منه اىل سياسة الدول بتأثري من املعطيات اجلغرافية، قبل ان تصبح كلمة شعبية تداوهلا كتاب 

اخرون: مثل اإلنكليزي هلفورد ماكيندر، واألملاني كارل هاوسهوفر عشية احلرب العاملية األوىل.
األرض  إليها  تنقسم  اليت  السياسية  األقاليم  دراس��ة  منها:  السياسية  للجغرافيا  تعريفات  عدة  هناك 

كظاهرة من مظاهر سطحها سواء كانت األقاليم صغرية أو كبرية.
من  لغريها  بالنسبة  متغرية  كمساحة  الدولة  دراس��ة  علم  أنها  على   1935 ع��ام  ه��ورن  هارتس  وعرفها 
املساحات املتميزة األخرى، ثم يعود بعد ذلك هارتس هورن ليعرف اجلغرافيا السياسية عام 1954 بأنها 

التباينات يف الشخصية السياسية للمساحات املختلفة، وجيب أن  أو  التماثل  العامل الذي يهتم بدراسة 
ينظر إليها على أنها أجزاء مرتابطة يف كل مركب، أقرب ما يكون إىل متاثالت وتباينات عامة.

اما دوجالس جاكسون فيعرف اجلغرافيا السياسية بانها العلم الذي يهتم بدراسة الظاهرات السياسية 
يف أبعادها املساحية، ما قدمته األكادميية للعلوم يف واشنطن عام 1965 من أن اجلغرافيا السياسية هي 

العلم الذي يهتم بدراسة التفاعل الذي يوجد بني املساحات اجلغرافية والعمليات السياسية.
كيف ميكن فهم ماجيري يف منطقتنا على ضوء اجلغراسية؟، لو اخذنا ايران مثال، وسياستها يف الشرق 
األوسط واليت هي جزء مهم منه، وعلى ضوء تقسيمات الدول من حيث امكانيتها من القوة حيث تقع 

ضمن )فئة الدولة القوية وغري القانعة(:
وهي اليت تشعر بفقدان التناسب بني إمكاناتها الذاتية من القوة القومية وبني حجم التأثري السياسي 
الفعلي الذي متارسه يف عالقاتها مع غريها من الدول، وهنا توجد الفجوة اليت متثل الدافع إىل تغيري 
الواقع الدولي يف االجتاه الذي حيقق هذا التناسب على الصورة اليت تتخيلها الدولة املعنية، ومن أمثلها 
الواليات املتحدة األمريكية وروسيا وأملانيا الغربية ويف إطار جمموعة املقاييس النسبية اليت تستخدمها 

يف عمليات التقويم واملقارنة.

تتناول فيها السلطة، وهو ما يبدو  العلوم اإلنسانية نظرية عامة  ال تفرد 
ان كلمة  العلوم اإلنسانية،  وتعليل ذلك، كما يذكر معجم  للباحثني.  غريبا 
)سلطة( الشائعة جدا يف القاموس اليومي، ال ميكن ربطها بأية أطروحة 

كبرية. وال باي مثال معياري ميكن ان يغطي وجوهها املختلفة.
ويف املقابل حنن منلك عددا ال حيصى من الدراسات حول خمتلف وجوه 
العالقات  عرب  او  التنظيمات،  ال��دول��ة،  يف  نفسها  عن  تعرب  كما  السلطة 
–والدولة  السياسية  بالسلطة  حصريا  السياسي  العلم  يهتم  الشخصية. 
بالسلطة  االجتماع  علم  ويهتم  السياسي.  النظام  خاص-وبأشكال  بشكل 
وهي تعمل. وبشكل عام يدرس علم االجتماع اشكال السلطة )يف املدرسة 
واخلضوع  التأثري  اليات  االجتماعي  النفس  علم  وحيلل  اخل(  واالس���رة، 
يف  والسيطرة  الرتاتبية  اشكال  احليواني  السلوك  علم  وي��درس  االرادي، 

العالقات بني احليوانات.
ما هي السلطة؟، حندد السلطة غالب األحيان بوصفها القدرة على فرض 
العام: السلطة هي  التعريف  اإلرادة على اخرين. يقرتح ماكس فيرب هذا 
احل��ظ يف ف��رض اإلرادة اخل��اص��ة وس��ط عالقة ع��ام��ة، حتى ل��و ص��ادف 
اياه  واصفا  التعريف  هذا  على  باشلر  ويعرتض جان  الغري.  مقاومة  ذلك 
التعريف يف مواقف خمتلفة:  فباإلمكان تطبيق هذا  بالعمومية. ومع ذلك 
ع��ن سجني،  العفو  يقرر  او  ج��دي��دة  يفرض ضريبة  ال��ذي  ال��دول��ة  رئيس 
الشرطي الذي يوقف سائقا لتجاوزه السرعة املسموح بها، االم اليت تامر 
يعطي  الذي  الشركة  رئيس  التلفزيون،  ينام ومتنعه من مشاهدة  ان  ابنها 
أوامره ملوظفيه، األستاذ الذي ميلي فروضه على الطالب، وكلب احلراسة 

الذي يقود احليوان.
ميكننا من خالل هذه السلسلة البسيطة من األمثلة ان نستنتج بعض النتائج 

املهمة:
ال تتعلق السلطة اال بالسياسة، وهذا ما نشهده يف كل مكان، يف الشركة، 

يف املدرسة، يف االسرة.
ان السلطة ليست حالة فقط، وضعية معينة، نوعا من الرأمسال مودعا 
الواحد  تتعلق قوة  العالقة، حيث  تبنى من خالل  انها  عند شخص معني، 
مبقاومة االخر. بإمكان الولد ان يقاوم امه، ان يبكي، وان يتلوى على األرض 
ويستدر عطفها، بإمكان املوظف ان يعود اىل حقوقه، وان يلجأ اىل الصراع 
واملقاومة السلبية ليعارض وان جزئيا، امالءات من استخدمه. فال سلطة 

إذا من دون وجود سلطة مناوئة.
بكل بساطة ال تبنى السلطة وسط العالقة الثنائية بني شخصني، أما أعمدة 
السلطة الثالثة، تقوم السلطة على العديد من املكونات: القوة اخلالصة، 
السيطرة على املوارد واخليالي. وتعترب القوة بكل تأكيد عنصرا حامسا. 
ومقاومة ذلك جسديا هو اول عناصر التجاوز. وبإمكان الدولة يف اجراء 
عند  االه��ل  وبإمكان  القانون.  عن  واخل��ارج��ني  املقاومني  ان حتبس  أخ��ري 
احلاجة السيطرة على الولد من خالل املعارضة الطبيعية. فالقوة والتهديد 

هما من أعمدة السلطة.

السلطة

مفاهيم

حيدر الجراح

حكمت البخاتي 
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تعليم

الكبري  ت��أث��ريه��ا  هل��ا  املعلم  شخصية  أن 
يف ه��ذا اجمل��ال، وهناك رب��ط واض��ح بني 
توصيل  على  قدرته  وبني  املعلم  شخصية 
النظر  العلمية بصورة جيدة، بغض  املادة 
حيّب  وعندما  تعقيدها،  او  صعوبتها  عن 
الطالب شخصية معلمه، فإنه سوف حيب 
درسه، وسوف يساعد ذلك على استيعاب 
شغف  هناك  سيكون  بل  للمادة،  الطالب 
مب���ادة ال����درس م��ن ل���دن ال��ط��الب عندما 
تكون عالقتهم االنسانية جيدة مع معلمهم.
طبيعة  أن  العملية  ال��ت��ج��ارب  أثبتت  وق��د 
ال��ع��الق��ة االن��س��ان��ي��ة ب��ني امل��ع��ل��م وط��الب��ه، 
تنعكس اجيابا او سلبا على درجة ومستوى 
فهمهم للمادة العلمية اليت يقدمها االستاذ 
هل���م، ف���إذا ك��ان��ت ع��الق��ة ال��ط��رف��ني تقوم 
الطالب  استيعاب  ف��إن  االن��س��ج��ام،  على 
ان  وطاملا  جيد،  مبستوى  سيكون  للمادة 
تشري  ال��رأي  واستطالعات  االستبيانات 
اىل نتائج غري مشجعة هلذه العالقة بني 
الطرفني، فإننا سوف نستخلص من ذلك 

ضعف مستوى االستيعاب لدى الطلبة.
حيث كانت ورقة االستطالع حتتوي ع��دد 
م��ن األس��ئ��ل��ة م��ن بينها ال���س���ؤال ال��ت��ال��ي: 
بينك  القائمة  العالقة  طبيعة  ترى  )كيف 
وبني مدرسيك؟ هل هي عالق��ة جي�دة أم 
االستطالع  نتائج  وكانت  سيئة؟(  عالقة 

ك��آالت��ي: الذين جت��رؤوا على اإلج��اب��ة عن 
إن  قالوا  منهم   )%  54( ف��ان  السؤال  ه��ذا 
ول��و مجعنا  امل��درس��ني،  مع  عالقتنا سيئة 
عدد الطالب الذي��ن رفضوا اإلجابة على 
بالسلب،  أج��اب��وا  الذين  ال��س��ؤال مع ع��دد 
فان جمموعهم يبلغ )298( طالب وطالبة، 
الكلي  ال��ع��دد  م��ن   )%  77( نس��بته  م��ا  أي 
التعليم،  ب��اس��ل��وب  ُي��ق��َص��د  ل��ل��م��ش��ارك��ني. 
امل��درس  خالهلا  من  يقدم  ال��يت  الطريقة 
م���ادة ال����درس ل��ط��الب��ه، وه���ي ع��ب��ارة عن 
خطوات مربجمة يسعى التدريسي عربها 
ت��وص��ي��ل امل��ع��ل��وم��ات ب��ص��ورة ج��ي��دة ألك��رب 
عدد ممكن من طالب القاعة او الصف، 
على  املعلم  تساعد  علمية  وسائل  وهناك 
حتقيق هذا اهلدف باالضافة اىل العوامل 
التطّرق  سبق  ال��يت  واالنسانية  النفسية 
إليها يف أعاله. وينبغي على التدريسي أن 
يواكب طرق التدريس على املستوى العاملي 
واالقليمي فضال عن االستفادة من جتارب 
التعليم احمللية، السيما من ذوي اخلربات 
امل��رتاك��م��ة يف ه���ذا اجمل�����ال، ف��م��ن ط��رق 
هي  املثال،  سبيل  على  احلديثة  التدريس 
املعلم  يقوم  اآللي، حيث  طريقة احلاسب 
احلاسبات  معمل  إىل  طالبه  باصطحاب 
االستفادة  كيف ميكنهم  ق��رب  ع��ن  ل��ريوا 
بعض  وتعلم  احل��اس��ب  تشغيل  م��ن  علميًا 

ال��دروس عن طريق هذه األجهزة. ويقول 
النقلة  إن  التعليم،  بشأن  املهتمني  بعض 
املتقدمة  ال��دول  اليت متت يف  احلضارية 
خالل 50 سنة املاضية كانت نتيجة عقول 
خ����رباء م��ت��خ��ص��ص��ني مت االس��ت��ع��ان��ة بها 
وهي  العصر،  لتطور  ق��درات��ه��ا  وتوظيف 
اىل  تهدف  اليت  الذهنية  بالتنمية  تتعلق 
يستند  ال��ذي  التفكري  على  ال��ق��درة  تنمية 
التفكري  واس��ت��خ��دام  واملنطق  العقل  إىل 
يف  واملنطقية  العقالنية  واحملاكمة  الناقد 
طرائق  من  ذك��ره  مت  ما  ان  املشاكل.  حل 
اهتمام  على  حيصل  أن  ينبغي  للتعليم، 
ال��ت��دري��س��ي ب���درج���ة ق���ص���وى، ك���ي يتقن 
اخلطوات الصحيحة، وقبله ينبغي أن تهتم 
اجلهات املعنية بتطوير ادوات املعلم، كأن 
تشركه يف دورات خارجية لتطوير اساليب 
ال��ط��رق  اح���دث  ع��ل��ى  واالط����الع  التعليم، 
امل��ت��ب��ع��ة يف ه���ذا امل��ض��م��ار. ع��ل��م��ا ينبغي 
للمراحل  ال��ت��دري��س��ي  ب��ال��ك��ادر  االه��ت��م��ام 
كافة، فإذا كان املعلم يف االبتدائية حاصال 
ع��ل��ى م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر 
الرتبوي العلمي والنفسي واالنساني، هذا 
يعين بناء شخصية جيدة وواثقة للطالب، 
وهذا األساس التعليمي اذا كان صحيحا، 
فإن املراحل الالحقة سوف تستقبل طالبا 

معّدا بصورة جيدة.

تحديث األساليب 
الرتبوية والتعليمية

تقليدية العقل التعليمي
املعلم هو ركيزة التقدم اليت يستند إليها جمتمع ما، واذا أردنا بناء دولة متقدمة، ال ميكننا ذلك ما مل 
يقوم بهذه املهمة جمتمع متعلم، من هنا تتضح حساسية الدور الذي يتصدى له املعلم، ودوره احلاسم 
ويبدو  باملعلم،  )العاملي(  االهتمام  يتشكل  األهمية،  هذه  من  وانطالقا  املتطورة،  البلدان  يف صناعة 

اهتماما متميزا وكبريا، بل يفوق يف البلدان اليت تعرف قيمة التعليم، مجيع االهتمامات األخرى.
هناك عالمات تفصح بوضوح عن فساد العقل التعليمي، منها وأكثرها وضوحا، البالدة يف التعليم، 
وتقليدية بث املعلومة العلمية وتوصيلها اىل الطلبة، فضال عن أساليب التلقني اليت أكل عليها الدهر 
وشرب، هذه العالمات اذا حضرت، هذا يعين أن العقل التعليمي مريض، وتشخيص املرض ليس 

صعبا، أما الصعوبة فهي تكمن يف سبل العالج!.
هناك أسباب واضحة ومعروفة، واخرى خفية، تقف وراء إصابة العقل التعليمي بالضعف أو الشلل 
التام، وقد سبقت اإلشارة اىل بعض هذه األسباب، لكن طريقة اعداد املعلم هي لّب القضية، مبعنى 
ما  على  ومطلع  املتطورة،  العاملية  التعليم  ألساليب  مواكب  متطور،  تدريسي  ك��ادر  تهيئة  يتم  عندما 
يستجد يف هذا امليدان، فإننا سوف نتجاوز أهم العقبات يف هذا اجملال، ألن املعلم املتطور يف أساليبه 
التعليمية، يكون قادرا على خلق أجيال متعلمة، ويسهم يف صناعة عقول علمية تساعد على تقدم 

اجملتمع والدولة.

يف العراق على سبيل املثال، وكذلك يف الدول العربية، هناك أسلوب واحد ال يزال راسخا يف طرق 
وهذا  لألفكار،  إقصاء  مع  ذك��ره،  مت  كما  والتلقني  البالدة  على  قائم  السنني،  منذ عشرات  التعليم 
اجلانب جيعل من الكادر التعليمي قائم على االجرتار والتقليد، وهذا من أخطر املؤشرات السلبية 
العقل  معاجلة  يرتّكز على  أن  ينبغي  اليوم  األس��اس  اهل��دف  إن  العراقي،  ومنه  العربي  التعليم  على 
التعليمي، وإنقاذه من ظواهر الفساد اليت تثقله، وختليصه من التقليدية املقيتة اليت تهيمن عليه، 
وهذا ليس باألمر الصعب او املستحيل، إذا قرر املعنيون بالتعليم الشروع بعملية املعاجلة وفق خطوات 
لو  القرار فيما  علمية خمطط هلا بصورة متقنة، علما هناك مقرتحات ميكن أن تساعد أصحاب 
قرروا مغادرة العشوائية واالرجتال يف التعامل مع هذا القطاع احليوي، ومن اخلطوات اليت تساعد 

يف إصالح التعليم ما يلي: 
االهتمام بالكادر التعليمي ماديا ومعنويا،  إدخال املعلمني واملدربني للمراحل الدراسية كافة يف دورات 
التدريس  طرق  دعم  للطالب،   املعلومة  توصيل  تعيق  شأنها  من  اليت  النواقص  معاجلة  خارجية،  
الكادر  تشجيع  كافة،  مبراحلها  املدرسية  واملنشآت  باملرافق  االهتمام  املساعدة،  اإليضاح  بوسائل 
العقل  تطور  تعيق  اليت  الظواهر  ومعاجلة  رصد  التعليم،  الذاتي يف جمال  التطوير  على  التدريس 

التعليمي، تنظيم العملية الرتبوية وفق خطوات منسقة يلتزم بها اجلميع.

هناك ظواهر جتعل التعليم ضعيفا، أو انها تضعف العملية الرتبوية برّمتها، 
وهذا ينعكس على البنية السياسية واالجتماعية، فإذا كان التعليم حماطا 
بالظواهر السيئة، ال ميكن أن نتأمل منه املشاركة يف حتديث الدولة، من 
هنا ينبغي أن يبدأ املسؤولون، مبعاجلة الظواهر اليت جتعل التعليم اقل 
تأثريا، ومن هذه الظواهر، وهي كثرية كما نالحظها يف واقع اجملتمعات 

والدول املتخلفة، ظاهرة تسرب التالميذ من املدارس.
ب��إدارة  تتعلق  االسباب،  من  اىل مجلة  التالميذ  تسرب  املختصون  يعزوا 

التعليم والعملية الرتبوية كلها، منها على سبيل املثال.
الدراسية  املعلومة  توصيل  وعدم  املالئمة،  الدراسية  االج��واء  توفري  عدم 
بأرحيية، وتراجع األساليب الدراسية بسبب عدم مواكبتها للتطور الكبري 

احلاصل يف التعليم، وقلة وسائل االيضاح وغريها من األسباب االدارية.
ُيقَصد باألجواء الدراسية توفري عدد املقاعد ضمن الصف الواحد وفقا 
ال  نصابه  الطالب يف صف  زج عشرات  وال جي��وز  علميا،  املقرر  للعدد 
يتجاوز عشرين طالبا، فعندما يصل عدد الطالب يف الصف الواحد اىل 
مخسني طالبا او اكثر، فإن توصيل املعلومة جلميع الطرب بصورة جيدة 

يغدو أمرا مستحيال.
وعندما يأتي الطالب اىل الصف ويقضي فيه نصف نهار، ثم خيرج من 
ما  ال جي��د  فإنه  علم،  على  أن حيصل  دون  م��ن  ال��وف��اض،  خالي  الصف 
يشجعه على االستمرار يف دخول الصف طيلة عام دراسي كامل، إن االمر 
يبدو له غري ذي جدوى او انه يصبح عمال تافها يف نظره، ملاذا عليه ان 
يستيقظ مبكرا ليأتي اىل صف يقضي فيه ساعات طويلة، ثم خيرج منه 
من دون ان يفهم شيئا، هذا االمر يشكل سببا واضحا يف مضاعفة ظاهرة 

التسرب.
لذا البد من الشروع الفوري يف املعاجلات الصحيحة، بعد وضع اليد على 
اجلرح كما ُيقال، إن رداءة الصف اليت تسهم يف انتشار التسرب ميكن أن 

يعاجلها املعنيون.
يتم  عندما  كذلك  منوذجيا،  الصف  يكون  أن  على  يعملون جبدية  عندما 
ان  املعلم على  تساعد  العملية سوف  فإن هذه  التدريس،  اساليب  تطوير 
استقبال  على  وتساعدهم  انتباههم،  تشد  بطريقة  للتالميذ  درسه  يقدم 
املعلومة بشغف كبري، كذلك سوف يكون هناك تأثري لشخصية املعلم على 
الطالب باالجتاه السليم، وسوف ننتظر شخصية مبنية بصورة جيدة قادرة 

على املساهمة يف البناء اجليد للمجتمع.
يف اخلالصة، اصالح التعليم هو اصالح للدولة، ومعاجلة ظاهرة التسرب، 
هي جزء يسري يصب يف صاحل بناء الدولة واجملتمع، وقد اصبحت االسباب 
والتنفيذي  التطبيقي  اجلانب  يبقى  ايضا،  معروفة  واملعاجلات  واضحة، 
للقضاء على اسباب ظاهرة التسرب، وهو أمر ليس بعسري او مستحيل، 
بعد تأشري االخطاء ووضع اخلطط العملية الالزمة لالصالح، فقط توافر 

ارادة التنفيذ هي اليت سيكون هلا القول الفصل يف هذه املسألة. 

االصالح يبدأ من 
التعليم

علي حسني عبيد
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من  العقدين  خدمتها  جت���اوزت  ُم��درِّس��ة 
الزمن، خدمت يف القرى واالري��اف وهي 
ابنة مدينة، وحتى اليوم تدّرس يف مدارس 
البنني املتوسطة، تعاني االمرين يف مدرسة 
فيها ثالث مدرسني من نفس االختصاص 
ول��ك��ن أح��ده��م��ا م��دي��ر امل���درس���ة واالخ���ر 
معاون املدير مما جيعل ثقل احملاضرات 
على كاهلها، بالكاد يصل راتبها اىل املليون 
دينار يف زمن يعلم اجلميع حجم التضخم 
أكثر  أو  الذي يضربه منذ عشرة سنوات 
حينما مت زيادة رواتب اهليئات التعليمية، 
وب��دأ  احلسد  عيون  تالحقتهم  حينها  يف 
التضخم يأكل تلك الرواتب حتى أضحت 

على ماهي عليه اليوم.
حينما  احلكومة  أو  ال����وزارة  تفكر  مب���اذا 
التعليمية وهي  روات��ب اهليئات  تنظر اىل 
ب��ه��ذا امل��س��ت��وى م��ن ال��ت��دن��ي، وه���ي أعلم 
بأهمية املعلم يف صناعة املستقبل ورئيس 
الكابينة احلكومية ووزير الرتبية ما وصال 
مل��ا وص��ال اليه ال��ي��وم م��ن ش��ه��ادة جامعية 
ومنصب لوال املعلم ذلك الفقري الذي زرع 

يف نفوسهما حب العلم.
حناول دائمًا أن مننع التدريس اخلصوصي 
أو أن ال ميتهن املعلم مهنة أخرى ترهقه 
غ���ري م��ه��ن��ت��ه االص��ل��ي��ة ون��ط��ال��ب��ه ب��ال��والء 

ما  أق��ص��ى  ي��ق��دم  ب��أن  ونطالبه  لوظيفته 
يتحمل  وأن  ق��اب��ل��ي��ات��ه  ي��ط��ور  وأن  ميكنه 
يعلم  واجلميع  بأخالقهم  الطلبة  مساجة 
مب��س��ت��وى ت��دن��ي أخ����الق ال��ط��ل��ب��ة ب��ع��دم��ا 
املعلمني يف مدارسهم،  على  الكثري  تهجم 
وإيقاف العقوبات اليت أوصلتنا للجامعات 
املرموقة، ناهيك عن الوضع العام للمعلم 
وم��س��ت��وى اخل���دم���ات امل��ق��دم��ة ل����ه، قبل 
معلمنا..  اىل  ننظر  كنا  السنني  عشرات 
وط��ري��ق��ة مشيه  ال���ف���اخ���رة  م��الب��س��ه  يف 
وطريقة كالمه وجربوته وكأنه قدوة يف كل 
نتمنى أن حنذو حذوها يف صناعة  شيء 

مستقبلنا وسنني رجولتنا.
ك��ث��ريا فمن  ال��ي��وم اختلفت األم���ور  ول��ك��ن 
النادر أن جتد معلمًا ميتلك تلك الصفات، 
أن��ه��ك��ت��ه السنني  ب��ع��دم��ا  ق����دوة،  ي��ك��ون  أن 
بوظيفة  العمل  ج��راء  من  والتعب  والفقر 
ث��ان��ي��ة ق���د ال ت��ل��ي��ق ب���ه ك��م��رب��ي ل��ألج��ي��ال 
والسبب كله أن راتبه مل يعد يشبع األفواه 
اجلائعة والبطون اخلاوية، ومل يعد يرضي 

املؤجر وال عالج مرضاه.
امل����درس اخلصوصي  اىل  واح���د  ب��ن��ظ��رة 
لكيان  قلبها  االج��ور يف  تفعله  م��اذا  لنرى 
املعلم، فاملدرس يف التدريس اخلصوصي 
جيهد نفسه ويقدم كل طاقته ويعمل مالزم 

خاصة وملخصات وجيمع اسئلة خارجية 
أحوال طلبته وطبعًا  بدقة  ويتابع  ويناقش 
كل ذلك بثمن والثمن عالي ولكن اخلدمة 
املقدمة من قبله قد تكفل للطلبة املستقبل 
ال���ذي أض��اع��ه س��وء ال��ت��ص��رف احلكومي 

حيال موضوع رواتب املعلمني يف العراق.
بني احلني واآلخر تنطلق من هنا وهناك 
أخبار عن تدني مستوى التعليم يف العراق 
علمي  من مستوى  ابناءنا  اليه  وص��ل  وم��ا 
ع��ل��ى مسبباته  ال���وق���وف  م��ع��ه  ي��س��ت��دع��ي 
واليت نعتقد نكاد نكون جازمني أن رواتب 
ما  كل  يف  الرئيسي  السبب  هي  املعلمني 

جيري.
التعليم قبل عقود من الزمن مل يكن ميتلك 
االدوات املادية املتوفرة يف الوقت احلاضر 
خمتلفة  وع��دة  متطورة  ومناهج  كتب  م��ن 
وتغيريات  ألكرتونية  وسبورات  خمتربات 
إيصال  على  املعلم  لتعني  ت��وف��رت  ك��ث��رية 
مادته، ولسنا حباجة فقط اىل أن ندعم 
املعلم فقط، أيها االخ��وة، يف املعلم يكمن 
املستقبل الذي ننشده ألبنائنا ومنه تنطلق 
أطفالنا،  رؤوس  االوىل اىل  العلم  ش��رارة 
وأجيال ستنمو حمبة للعلم والتعلم، وبغري 
ذلك فإننا ال خنسر معركة واحدة فقط، 
بل خنسر احلرب كلها.. حفظ اهلل العراق. 

تدني االنتاجية التعليمية.. 
االسباب والحلول

جدار املعجزة
يومًا بعد يوم تتنامي مشكالت املؤسسة الرتبوية العراقية النامجة عن إخفاِق اإلدارات اليت تعاقبت 
نظام  عهِد  من  ورثتها  ال��يت  الكبرية  الصعوبات  معاجلِة  عن  2003م  ع��ام  بعد  أمورها  تسيرِي  على 

الطاغية، فضاًل عما حلق بها من أدراٍن خالل سنوات املرحلة االنتقالية.
إذ أن إعالن وزارة الرتبية جناحها خالل الستة أشهر األوىل من عمِر احلكومة احلالية يف إرساِل 
)18( ألف تربوي إىل بريوت؛ لتدريِبهم على املناهِج الدراسية اجلديدة ملادِة اللغة اإلجنليزية يف ظِل 
الصعوبات املالية اليت تعيشها الوزارة، مل جيعلها مبنأى عن آثار مشكلة األبنية املدرسية اليت وجدت 
هلا حضورًا مميزًا يف واجهِة املشهِد احمللي، والِسيََّما بعد إعالن جلنة النزاهة النيابية فتح ملف األبنية 

اجلاهزة، فضاًل عن األبنيِة احلديدية اليت يشار إليها باسِم )الربيكاست(.
السابقة  النيابية من أن االم��واَل اليت خصصتها احلكومة  النزاهة  وأدهى من ذلك ما أعلنته جلنة 
إيداعها يف  ج��رى  عراقي،  دينار  مليار   )450( من  أكثِر  إىل  تصل  ال��يت  اجلاهزة  امل��دارس  إلنشاِء 

مصارٍف أهلية بفائدٍة قدرها )4%( متت االستفادة منها من بعِض السراق!!.
ويضاف إىل إخفاِق الرتبية بإجناِز مضامني هذا امللف اآلثار السلبية اليت خلفتها سياسة هدم األبنية 

املدرسية بدعوى اخلشية من انهياِرها.
 ما ألزم مديريات الرتبية اللجوء قسرًا إىل نظاِم الدوام املزدوج أو الثالثي، إال أَن تفريَغ األبنية 

املدرسية املشمولة باإلزالِة وعدم الشروع بإقامة بدياًل عنها منذ أكثر من عامني أضاف أبعادًا جديدة 
ملشكالِت الرتبية الراهنة. 

وهو األمر الذي دفع األهالي إىل املطالبِة عرب التظاهر مبنِع تنفيذ قرار هدم املدارس بسبِب تفاقم 
معاناة الطلبة واهليئات التعليمية على حٍد سواء من تداعياِت الدوام الثالثي، ورمبا الرباعي مثلما 
حصل قبل مدة يف منطقِة الثورة وسط مدينة احللة مبحافظِة بابل حني تظاهر العشرات من أبناِء 
املدينة أمام مبنى جملس احملافظة للمطالبِة مبنِع تنفيذ قرار هدم مدرسة )العقيلة االبتدائية( من قبِل 

وزارة الرتبية بهدِف بنائها مرة أخرى.
بالنظِر لتعثِرها يف إعادِة بناء مدرسة يف ذاِت املنطقة جرى هدمها منذ أكثر من سنتني ومل يصل 

البناء فيها حلد اآلن إىل أكثِر من )%10(!!.
اهليئة التعليمية ملدرسِة )االمام اهلادي االبتدائية( وهي حتث اخلطى الستقباِل العام الدراسي اجلديد، 
حسبها عبارة أطلقها أحد رعاة املاشية اليت جتوب أكثر مناطق بغداد حتضرًا من دوِن رقيب، حني 
جلس على أنقاِض اجلدار لالسرتخاء وإشعال سيجارته وهو يردد: هنا العراق معلم اإلنسانية، حيث 
كتب أول حرف نري.. هنا بلد احلضارات والعلم واملعرفة، الذي أصبح بلد جدران املدارس النائمة يف 

حضِن الفساد!!. 

إن التعليم بطبيعة احلال ليس طريقًا تلقائيًا إىل النمو. فتوسيع التعليم يف 
بلدان حيث يعمل الفشل املؤسسي، واحلكم الرديء، وسوء إدارة االقتصاد 
الكلي على إحباط االستثمار، ُيَعد وصفة أكيدة لإلنتاجية املنخفضة والبطالة 
املرتفعة. يف مشال أفريقيا، كان التنافر بني نظام التعليم وسوق العمل سببًا 
يف حرمان الشباب املتعلمني من الفرص الالئقة �� وهو الوضع الذي ساهم 

يف اندالع ثورات الربيع العربي.
ال شيء من هذا نتقص من الدور الشديد األهمية الذي يلعبه التعليم �� ليس 
�� باعتباره عنصرًا أساسيًا يف  التعليم احلقيقي  فقط سنوات الدراسة، بل 
حتقيق النمو. وتؤكد الدراسات املكثفة �� من أعمال آدم مسيث إىل روبرت 
بناء  التعلم يف  أهمية  �� على  إيريك هانوشك  ومؤخرًا  بيكر،  وج��اري  سولو 
رأمس��ال بشري منتج. فارتقاء درج��ة واح��دة أعلى على مقياس االحن��راف 
املعياري لربنامج التقييم الدولي للطالب التابع ملنظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية يرتبط بزيادة تبلغ حنو 2% يف معدل منو نصيب الفرد يف الدخل 

ألي بلد يف األمد البعيد.
قد ال يكون التعليم عالجًا سريعًا للنمو البطيء. ولكن هل يستطيع أي منا 
أن يسمى بلدًا جنح يف دعم التحول االقتصادي يف غياب التقدم يف جمال 

التعليم؟.
ِقلة  هناك  احلقيقي  العامل  يف   �� عامة  منفعة  ليس  التعليم  أن  هي  املشكلة 
واقع األمر سلعة “مستحقة”، مبعنى  العامة احلقيقية. ولكن يف  املنافع  من 
أن احلكومات البد أن تسلمها باجملان، بسبب النطاق الواسع من العائدات 
اخلاصة واالجتماعية اليت قد ُتهَدر إذا قصر اآلباء يف االستثمار يف تعليم 
يف  التقدم  يرتبط  املثال،  سبيل  على  الفقراء.  استبعاد  مت  إذا  أو  أبنائهم، 
التعليم �� وخاصة تعليم الفتيات �� ارتباطًا وثيقًا بتحسن قدرة األطفال على 
البقاء وحتسن تغذيتهم، فضاًل عن حتسن صحة األمهات، واألجور املرتفعة 
يف املستقبل.لقد حان الوقت لتجاوز املناقشات العقيمة القائمة على منطق 
معيب والرتكيز على التحديات احلقيقية يف جمال التعليم �� التحديات اليت 
املستدامة  التنمية  أن حنقق هدف  لنا  كان  إذا  نتصدى هلا  أن  علينا  يتعني 
للجميع حبلول  اجلودة  العالي  والثانوي  االبتدائي  التعليم  تسليم  املتمثل يف 
عام 2030. ومتثل قمة أوسلو فرصة بالغة األهمية إلرساء األساس لتحقيق 
النجاح. ومع وجود حنو 59 مليون طفل يف سن التعليم االبتدائي وحنو 65 
مليون مراهق خارج املدرسة، فال ينبغي لنا أبدًا أن نتقاعس عن اغتنام هذه 

الفرصة.
بينما جيتمع زعماء العامل يف أوسلو، سوف يستمر ماليني اآلباء يف النضال 
من أجل ضمان حصول أطفاهلم على التعليم الذي يستحقونه �� التعليم الكفيل 
بالنسبة هلؤالء  والتعليم  بناء حياة أفضل ألنفسهم وألسرهم.  بتمكينهم من 
اآلباء هو مصدر األمل. وحنن مدينون هلم وألطفاهلم ببذل قصارى جهدنا 

لتحقيق هذا األمل.  

املعرفة من أجل 
التقدم

تعليم

لطيف عبد سالم العَكيلي 

زاهر الزبيدي 

كيفن واتكينز 
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ثقافة

السيد حممد  الراحل  االم��ام  أكد مساحة 
الشريازي – قدس سره- يف “السبيل اىل 
الذهنية  “صياغة  اىل  املسلمني”  ان��ه��اض 
االم��راض  “معرفة  من  فالبد  االسالمية”، 
الكامنة يف جسد االمة االسالمية، ومعرفة 
علينا،  االستعمارية  اهليمنة  حتقيق  كيفية 
وما هي خططه اليت حيركها ضد االسالم 
الكواليّس ذلك أن االنسان ما مل  من وراء 
يعرف املرض ال يستطيع معرفة العالج...”. 
إن التجارب املريرة اليت عاشتها الشعوب 
االس��الم��ي��ة يف ت��ارخي��ه��ا احل��دي��ث، واالم��ة 
ب��ش��ك��ل ع���ام يف ت��ارخي��ه��ا ال��ق��دي��م، تؤشر 
يف  ب��االخ��ط��اء  أدى  كبري  معريف  خلل  اىل 
القرارات، اىل نتائج كارثية مدمرة، ورمبا 
تكون االشارة جديرة اىل جتربة املشاركة 
يف القضاء على الدولة األموية، جنبًا اىل 
بدعوى  العباسية،  ال��دول��ة  رم��وز  مع  جنب 
اغتنام فرصة األخذ بثأر االمام احلسني، 
القتلة  نظام  م��ن  واالن��ت��ق��ام  ال��س��الم،  عليه 
النتيجة  وكانت  األم��وي��ني،  من  والفاسدين 
ما يضّج منه التاريخ من فجائع مريعة من 

العباسيني حبق شيعة االمام احلسني.
اللجوء اىل مصادر  من هنا جند ض��رورة 
معرفية تضمن سالمة احلاضر املستقبل، 
والتضليل،  الدجل  من  ن��وع  أي  من  وختلو 
وه�����ذا مم��ك��ن م���ن خ����الل مج��ل��ة ع��وام��ل 
وصياغة  الوعي  خلق  شأنها  من  حضارية 

الثقافة، أشار اليها مساحة االمام الراحل 
نشري  اس��الم��ي��ة”،  ثقافية  نهضة  “اىل  يف 
وإقامة  املكتبات  تشييد  منها:  ث��الث  اىل 
املدن،  عديد  للكتاب يف  السنوية  املعارض 
ل��ت��ع��ري��ف عامة  م��ت��ع��ددة،  م��ن��اس��ب��ات  ويف 
ال���ن���اس ع��ل��ى أه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب وم����ا تضم 
م��ن اف��ك��ار تهم مجيع ن��واح��ي احل��ي��اة، من 
ال��ط��ف��ل اىل امل����رأة وال��ص��ح��ة واالق��ت��ص��اد 
وه���ك���ذا...  واآلداب  وال��ف��ن��ون  وال��س��ي��اس��ة 
الكتب  معارض  تنهض  ذل��ك،  جانب  واىل 
املطالعة  على  الناس  وترغيب  حّث  مبهمة 
اليت  الثقافية  املسابقات  إقامة  خالل  من 
حت���ّث ع��ل��ى امل��ط��ال��ع��ة وك��س��ب امل���زي���د من 
تشجيعية.  ج��وائ��ز  وخت��ص��ي��ص  امل���ع���ارف، 
ال��يت تغين  إق��ام��ة اجلمعيات وامل��ؤس��س��ات 
مبا  خمتلفة،  جوانب  يف  باملعرفة  اجملتمع 
املبذولة حاليًا من  وبقوة اجلهود   ، ينافس 
اليت  املعرفة  نشر  تدعي  مؤسسات  قبل 
واجملتمع،  االن��س��ان  س��ع��ادة  اىل  تنتهي  ال 
املؤسسات  بعض  اىل  يشري مساحته  كما 
كرامتها  املرأة وسحق  بهتك  “تطالب  اليت 
حتت ستار حقوق املرأة، فالالزم على من 
ان  االس��الم��ي��ة  الثقافة  ع��ن  البحث  ي��ري��د 
طبعًا؛  مستقيمة...”.  نسائية  مجعية  يكّون 
لنشر  العملية  املشاريع  جوانب  أح��د  ه��ذا 
ال��وع��ي وال��ث��ق��اف��ة، وه��ن��اك ج��وان��ب اخ��رى 
اخ��رى  وش��رائ��ح  وال��ط��ف��ل  بالشباب  تعين 

من  نصيبها  ان جتد  يفرتض  يف اجملتمع، 
الدينية  املناسبات  إحياء  املؤسسات.  هذه 
متعددة  فعاليات  إط���ار  يف  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
حت��ي��ي أي����ام امل���وال���ي���د وال���وف���ي���ات ل��ألئ��م��ة 
الدينية مثل  املناسبات  وايضًا  املعصومني، 
ع��ي��د ال��غ��دي��ر وامل��ب��ع��ث ال��ن��ب��وي ال��ش��ري��ف. 
واالمام الراحل يدعو اىل “تشويق الناس” 
للمجالس الدورية واالسبوعية واملومسية يف 
البيوت واملساجد واحلسينيات، ملا تضخه 
ه��ذه اجمل��ال��س واحمل��اف��ل م��ن وع��ي وثقافة 
عامة للناس، ويؤكد مساحته أن “اجملالس 
التثقيف  األث����ر يف  اك���رب  هل��ا  ال��ب��ي��وت  يف 
ويف  االسالمي،  االجتماع  ويف  االسالمي، 
الرتبية االسالمية ايضًا”، ويذهب مساحته 
مبناسبات  باالهتمام  ذل��ك،  من  أبعد  اىل 
االج��ت��م��اع��ي��ة ك���االع���راس وق�����دوم احل���اج 
او  جديدة  دار  ش��راء  عند  او  الزائرين  او 
افتتاح معمل جديد...”. كل ذلك من شأنه ان 
للمعرفة  نقيًا  منبعًا  واجملتمع  للناس  يقدم 
خاصة  ثقافية  ذهنية  صياغة  يف  تفيدهم 
ت��ض��ع��ه��م يف ال��ط��ري��ق ال��ص��ح��ي��ح ال����ذي ال 
اعوجاج فيه وال احن��راف، وال خُياف منه 
من  ليس  املصدر  الفشل، الن  او  السقوط 
نتاج أفكار هذا او ذاك، إمنا هو يعود اىل 
ال��ك��ري��م، وجت���ارب عملية عظيمة  ال��ق��رآن 
ج��رت على ي��د ال��رس��ول األع��ظ��م واالم���ام 

علي، صلوات اهلل عليهم.

فنارات املعرفة وحاجتنا يف 
مسرية التغيري

الفن السابع يف ايران.. قوة ناعمة تضرب قيود الداخل
بات الفن السابع يف ايران يشكل احد مظاهر القوة الناعمة على الصعيديني الفين والثقايف، ليشكل 
سالحا سينمائيا حديثا جعل السنيما يف مصاف الدول العمالق يف هذا اجملال، وذلك من خالل 
يتوقع  ال��ذي  )ص(،  النيب حممد  كفيلم  املتميزة  االف��الم  وصناعة  والعاملية  احمللية  اجلوائز  حصد 
حتقيق إيرادات قياسية يف إيران، وأخرج فيلم )حممد رسول اهلل( جميد جميدي الذي رشح جلائزة 
أوسكار ألفضل خمرج وأنتجته السلطات اإليرانية بتكلفة 40 مليون دوالر يف أضخم إنتاج سينمائي 
إيراني حتى اليوم، ليصبح أكثر األفالم كلفة يف تاريخ السينما اإليرانية، حيث صور يف جنوب طهران 
ومدته ساعتني، وسيعرض الفيلم يف 143 قاعة سينما بإيران، يف ما سيقدم يف افتتاح مهرجان 

“مونرتيال السينمائي”، ويأمل املخرج أن يلفت انتباه موزعني أوروبيني.
وندد املخرج ب”اعمال االرهاب الوحشية” اليت تنفذها “جمموعات ارهابية حتت غطاء االسالم” يف 
اشارة اىل التنظيمات اجلهادية يف العراق وسوريا واجزاء اخرى من العامل، مؤكدا ان االسالم “ديانة 
سالم وصداقة وحمبة”، وشرح جميد جميدي لدى عرض الفيلم على الصحافة ان عمله الذي يروي 
طفولة النيب منذ والدته وحتى سن الثالثة عشرة، كان مثرة احباث مطولة اجراها “مع مؤرخني شيعة 
وسنة”. يف املقابل عرض بعض رجال الدين وخاصة يف السعودية هذا الفيلم، لكنها يف الوقت نفسه مل 
تقدم وال مفيت األزهر معلومات أوفر عن أسباب معارضة بث هذا الفيلم، باستثناء أنه يقلل من قيمة 

الرسول أو يقوم بتمثيل مالمح وجهه، وهو األمر الذي نفاه املخرج اإليراني، والذي أكد أنه استخدم 
تقنيات التصوير ثالثية األبعاد لكي ال يظهر وجه الرسول حممد، كما نفى جميد جميدي أن تكون 
لديه أية نية يف تشويه صورة الرسول حممد، بل بالعكس، فهو يريد الرتويج لديانة إسالمية متفتحة 
تلك الصورة اليت تسوقها اجلماعات اإلرهابية واجلهادية  على اآلخرين وغري عنيفة خمتلفة عن 

كتنظيم “داعش”.
اجملتمع  وطبيعة  الداخل  يف  السلطات  تفرض  ال��يت  القيود  من  الرغم  فعلى  خمتلف  صعيد  على 
االيراني احملافظ على العاملني يف قطاع السينما اىل ان ابداعاتهم مستمرة ومتميزة، حيث استطاع 
بعض رواد الفن السابع ان يرتكوا بصماتهم واضحة يف احملافل الدولية عرب مشاركاتهم السينمائية 

االخرية.
أفضل  م��ن  اصبحت  اإلي��ران��ي��ة  السينما  ان  السابع  الفن  يف  املتخصصني  م��ن  الكثري  ي��رى  وعليه 
الرقابة  الرغم من  االون��ة األخ��رية، فعلى  الفنية خاصة يف  الصعيد  الدولية على هذه  التصنيفات 
الصارمة وقمع بعض كبار صناع السينما اإليرانيني، ناهيك عن كونها باتت تشكل قوة ناعمة مضادة 
لكل من يشويه الدين االسالمي وحياول قولبة االسالم واظهاره مبظهر السليب، مما يشري اىل ان 

الصراعات مبختلف انواعها ستمضي حتت سطوة القوة الناعمة بكل انواعها.

قبل الدخول يف صلب املوضوع، البد أن منر أوال على معنى الثقافة، ماذا 
تعين بالضبط، ان الثقافة كما يقول املعنيون، هي كلمة قدمية وعريقة يف 
العربية، فهي تعين صقل النفس واملنطق والفطانة، ويف املعجم “وثقف 
نفسه” اي صار حاذقا خفيفا فطنا، وثقفه تثقيفا اي سواه، وثقف الرمح، 
تعين سواه وقومه، واملثقف يف اللغة هو القلم املربي، وقد اشتّقت هذه 
بتعلم أمور جديدة كما هو حال  يقّوم نفسه  الكلمة منه حيث أن املثقف 

القلم عندما يتم بْريِه.
املثقفة  النخبة  الثقافة، ضعف  كذلك من االسباب اليت تؤدي اىل موت 
وعندما  واالم��ة،  للشعب  وقائد  رائ��د  من  املثقف  يتحول  فعندما  نفسها، 
التابع للسياسي واملنّفذ ملآربه، واملرّوج  ال��دور، اىل دور  يتخلى عن هذا 
ألف��ك��اره وامل��س��اع��د ل��ه لقمع ال��ش��ع��ب، كما ح��دث وحي���دث ذل��ك يف ظل 

احلكومات القمعية.
بعودة الثقافة اىل احلياة، يعود كل شيء اىل مكانه الصحيح واملناسب، 
وهنا ميكن القول بصورة حامسة، أن الثقافة هي الدورة الدموية الداعمة 
الثقافة،  لوجود األمة، وهي اليت تغذيها بإكسري احلياة، فأينما ُوجدت 
حّل االزدهار وانتشر النماء، وتضاعف التطور، وازدهرت حاالت الوعي 
الفكري، لتصل اىل أبعد نقطة يف اجملتمع، ولكن السؤال كيف ميكن أن 
تبقى  املوت حتى  كيف حنميها من  األهم هو  السؤال  بل  الثقافة،  حنيي 

حياتنا مصانة من خطر السكون والتخلف؟.
حيتاج ذلك اىل خطوات علينا وعلى اجلهات املعنية الشروع بتنفيذها، 
ومنها: التمسك بالثقافة والوعي مهما كانت أساليب العداء اليت يذكيها 
التفرد  رف��ض  احلقيقي،  واملثقف  للثقافة  السياسيني  بعض  ويبديها 
للسلطة  السلمي  التداول  وجعل  التعددية،  وإتاحة  مجاهرييا،  بالسلطة 
منهجا ال حنيد عنه، بذل ما يكفي من جهود فردية ومجاعية متنح الثقافة 
ما  بقدر  الثقافة  تهمهم  ال  الذين  املثقفني  فضح  اإلهمال،  حصانة ضد 
الصدع  ل��رأب  من جهود،  يكفي  ما  بذل  الضيقة،  املادية  تهمهم مصاحل 
الذاتي  التثقيف  باهمية  واقناعه  والثقافة  السياسي  بني  الفجوة  وتقليل 
ومنافعة الكبرية له يف صنع مستقبل مضمون، إقناع القادة السياسيني، 
ومستقبلهم  وملصاحلهم  هل��م  بكثري  أف��ض��ل  املثقف  الشعب  ق��ي��ادة  ب��أن 
عملية  ثقافية  خطط  وضع  الواعي،  غري  اجملتمع  قيادة  من  السياسي، 
الثقافة دور فعلي واضح يف حركة حياة األمة واجملتمع، الكف عن  ملنح 
النشاطات الثقافية الشكلية اليت يقوم بها مثقفون ومؤسسات ثقافية من 
باب إسقاط الفرض، حث اجلميع على احرتام الثقافة والنظر إليها على 
أنها مبثابة طريقة صحيحة حلياة الفرد واألمة، التعاون العلمي العملي 
لتصل اىل  أفقيا  والوعي  الثقافة  لنشر  للتنفيذ،  والقابل  املخطط سلفا 

شرائح اجملتمع كافة، وعدم حصر االهتمام بالنخب الفوقية فقط.

موت الثقافة.. 
موت الحياة

محمد علي جواد تقي 

علي حسني عبيد
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ت��ن��ت��م��ي ث��ق��اف��ة ع����اش����وراء اىل ال��ث��ق��اف��ة 
احلسني  االم���ام  أطلقها  ال��يت  اإلصالحية 
وق��وف��ه ضد  أع��ل��ن  أن  منذ  ال��س��الم،  عليه 
احنراف السلطة األموية،، ممثلة ب� يزيد بن 
معاوية الذي مل يكتِف باإلساءة اىل نفسه، 
م��ن خ���الل س��ل��وك��ه امل��اج��ن، وت��ن��ك��ره للقيم 
وتعاليم  مبادئ  بها  حتفل  ال��يت  االنسانية 
االسالم، بل عمد اىل نشر ثقافة التفسخ 
يف  باملسؤولية،  الشعور  وع��دم  واالحن���الل 
حققته  م��ا  لنسف  ويائسة  بائسة  حم��اول��ة 
الرسالة النبوية، من تغيري جوهري وحاسم 
بني املسلمني، سواء على صعيد بناء الدولة، 
من  جعلت  ال��يت  االخ���رى  الصعد  على  او 
دولتهم يف صدر الرسالة االسالمية، حمط 
أنظار وإعجاب ومهابة العامل أمجع. فكان 
اهلدف واضحا، يرتكز على تغيري األهداف 
نبذ  وأوهل���ا  ل��إلس��الم،  العظيمة  اإلنسانية 
وحفظ  االجتماعية،  العدالة  ونشر  الظلم 
ب��امل��ع��رض��ة، وتأكيد  وال��س��م��اح  احل���ري���ات، 
حق املرأة باحلرية واحلياة الكرمية، ولكن 
ت��روق ليزيد، لذلك  مثل هذه األه��داف ال 
أوغل يف حقده، ومارس كل املوبقات، أمال 
املبادئ  وك��ان��ت  االس���الم،  مسار  تغيري  يف 
القيم  على  ف��رّك��زت  باملرصاد.  احلسينية 
اليت تصون األمة من االحنراف والتفسخ، 
للفساد،  املضادة  القيم  نشر  يف  وأسهمت 

وسادت ثقافة االصالح بالضد من انتشار 
الرذيلة والظلم والطغيان، ومل تكن السلطة 
الرئيس  ال��س��ب��ب  وال  األول  ال��ش��اغ��ل  ه��ي 
كربالء،  اىل  احلجاز  من  الرحال  شد  يف 
الصحيح، فقد  اإلمور اىل نصابها  إلعادة 
ك���ان االس����الم م��ه��ددا يف ال��ص��م��ي��م، وك��ان 
وطيشا،  رعونة  يزيده  يزيد  على  الصمت 
يضعف  ودوره���ا  تضمحل  الثقافة  وب���دأت 
وي����زول. وص���ار ال��ن��زق ال��ف��ردي املنحرف 
ليزيد سيد املوقف!، لذلك مل يكن مثة خيار 
آخر، سوى إطالق الثقافة املضادة ملوجات 
الفساد اليت اجتاحت مسرية االسالم، وقد 
استدعى هذا الظرف اخلطري إطالق ثقافة 
االصالح اليت اعلنها االمام احلسني عليه 
السالم على املأل بصوت عال، حينما قال: 
)إّني مل أخرج أشرًا وال بطرًا وال مفسدًا 
وال ظ��امل��ًا وإمن���ا خ��رج��ُت لطلب اإلص��الح 
يف أّم��ة ج��ّدي(، إن ه��ذا اإلط��ار احلسيين 
اإلصالحي، محل يف طياته ثقافة جديدة، 
والظلم  التفسخ  يف  وثقافته  يزيدًا  قارعت 
عاشوراء  ثقافة  شرعت  وقد  واالستهتار، 
قبل وبعد استشهاد احلسني عليه السالم، 
اليت  اخل��ال��دة  القيم  ترسيخ  على  بالعمل 
التوحش،  ضد  االنسان  جانب  اىل  وقفت 
اخلالدة  مهمتها  ع��اش��وراء  ثقافة  ف��ب��دأت 
يف إعادة األمور اىل نصابها السليم. على 

الرغم من م��رور أكثر من ألف سنة، على 
االس��الم،  تاريخ  سياسي يف  مفصل  أس��وأ 
على عرش  معاوية  بن  يزيد  برتّبع  متمثال 
من  ب��دال  االحن��الل  ثقافة  ونشر  اخلالفة، 
ثقافة االرشاد االسالمية، فإن تبعات تلك 
املرحلة ظلت تظهر وختبو على حنو متناوب 
يف املشهد احلياتي للمسلمني، فقد أجنب 
شرعت  فيما  الفاسدين،  من  أجياال  يزيد 
الثقافة احلسينية تكافح ذلك الفساد واىل 
الكفاحية  املسرية  ه��ذه  يف  وقدمت  اليوم، 
ال��ش��اق��ة وال��ط��وي��ل��ة، ش���ه���داء ق���د يصعب 
ع���ّده���م، ق��دم��وا أن��ف��س��ه��م ق��راب��ني لرفعة 
االس���الم م��ن خ��الل نشر ثقافة االص��الح 
احلسينية اليت انطلقت شعلتها يف اللحظة 
اليت بدأت فيها مقارعة االحنراف األموي. 
هذا يعين أننا كمسلمني نواجه بني مرحلة 
وأخ�����رى، وب���ني ع��ص��ر وآخ����ر، ف��س��ادا يف 
واالجتماع  السياسة  على  ينعكس  الثقافة، 
وغريهما، يبدأ هذا الفساد بنخر منظومة 
القيم، والعمل على نشر قيم بديلة، تسعى 
لتدمري االنسان فكرا وسلوكا، وعندما يتم 
تدمري القيم، فإن االنسانية ستكون يف خرب 
يزدهر،  والطمع  تنتعش،  املادية  وان  كان، 
والفساد بكل أنواعه ينتشر بني مؤسسات 
الدولة واحلكومة، بل جيد يف اجملتمع كله 

تربة صاحلة لنشر الفساد.

ثقافة عاشوراء واستنهاض 
القيم اإلنسانية

كربالء يف شعر سيدات بيت النبوة
العميق  أثرها  النبوة  بيت  سيدات  من  انطلقت  اليت  الشعرية  والقصائد  واملقطوعات  لألبيات  كان 
وداللتها الواضحة بأن كربالء باقية مع تعاقب األزمان واألجيال، كما عكست تلك األبيات الدور املهم 
واخلطب هي  األشعار  تلك  فكانت  األمويني  وفضح جرائم  الثورة احلسينية  مبادئ  نشر  للمرأة يف 
وسيلة إعالم الثورة احلسينية الضخمة اليت قادتها وأدارتها ومثلتها بأعظم دور السيدة زينب بنت 
علي بن أبي طالب)ع( يف نشر اهلدف الرسالي املقّدس الذي سعى إىل حتقيقه األمام احلسني)ع( يف 
كربالء، تقول الدكتورة بنت الشاطئ يف موسوعتها الكبرية )آل النيب يف كربالء ص765( :)كانت زينب 
عقيلة بين هاشم يف تاريخ اإلسالم وتاريخ اإلنسانية بطلة، استطاعت أن تثأر ألخيها الشهيد، وأن 
تسلط معاول اهلدم على دولة بين أمية، وأن تغري جمرى التاريخ(. نعم لقد استطاعت هذه السيدة 
العظيمة اليت كانت )تفرغ عن لسان أبيها سيد البلغاء( أن تزلزل عروش األمويني خبطبها ورثائها 
النبوة، ومعدن الرسالة والفصاحة،  لسيد الشهداء)ع( وتابعتها يف دورها العظيم هذا سيدات بيت 
وحرائر الوحي: أم كلثوم بنت أمري املؤمنني، وسكينة، وفاطمة بنتا احلسني، وأم لقمان وأمساء بنتا 
عقيل بن أبي طالب والرباب زوجة اإلمام احلسني، وأم البنني أم العباس وزوجة اإلمام علي)عليهم 
السالم(، فهؤالء النسوة كن جزء من مأساة كربالء وأول املفجوعات بفقد سيدهن فعربن من خالل 
املقطوعات الشعرية عما أمل بهن من عميق احلزن تقول السيدة زينب)ع( وهي تصور مشهدا رهيبا 

من مشاهد كربالء مشهد جواد احلسني وهو يركض حنو املخيم وملطخا بدم احلسني:
ال������ث������اِر م�����������درك  ح������س������نٍي  ب�������وج�������ِه  إال   *** مب�����ق�����دم�����ِه  أه�����������اًل  ف�������ال  اجل���������������واُد  ج���������اء 
ي�����ا ن����ف����س ص��������ربًا ع����ل����ى ال����دن����ي����ا وحم���ن���ت���ه���ا *** ه�������ذا احل�����س�����نُي ق����ت����ي����ٌل ب����ال����ع����را ع�����اِر
ال���������ط���������اه���������رة: األج�������������س�������������اد  ت��������ل��������ك  إىل  ت�������ن�������ظ�������ر  وه���������������ي  أي�����������ض�����������ًا  وق�����������ال�����������ت 
ال������ق������ب������اِب ت������ل������ك  يف  اهلل  وروح   *** وس������اك������ن������ي������ه  ال����������س����������الُم  ال��������ط��������ِف  ع������ل������ى 
ال������ع������ذاِب ال�����ن�����ط�����ِف  م������ن  ُخ����ل����ق����ت  وق��������د   *** ق������دس������ًا  األرِض  يف  ق������ّدس������ت  ن������ف������وٌس 

الرقة  يعدان قمة يف  الذين  البيتني  النبوة هذين  بنور  ملا رأت رأس احلسني وهو يشرق  )ع(  وقالت 
واحلزن:

غ������روب������ا ف���������أب���������دى  خ������س������ُف������ه  غ��������ال��������ه  ك��������م��������اال ***  اس�������ت�������ت�������ّم  مل���������ا  ه���������������الاًل  ي���������ا 
م����ك����ت����وب����ا م������������ق������������ّدرًا  ه������������ذا  ك������������ان  ف�����������������ؤادي ***  ش������ق������ي������َق  ي���������ا  ت�������وّه�������م�������ت  م���������ا 

وقالت السيدة سكينة بنت اإلمام احلسني)ع(:
غ������ِدق������ه ذّرٍف  ب���������دم���������وِع  ف����ع����ي����ن����ه   *** ط�������رق�������ه  ق��������اط��������ٌع  ف�������ه�������مٌّ  ت�����ع�����ذل�����ي�����ه  ال 
احل����دق����ه خي����ط����ئ  أن  ف����م����ا  امل������ن������وِن  ري�������ب   *** ي����رش����ق����ه  ال�����ط�����ِف  غ���������داة  احل�����س�����ني  إن 
ال���ف���س���ق���ه ال���������������وّرِد  وج������ي������ِش  ال����ب����غ����اي����ا  ن�����س�����ِل   *** ك����ل����ه����م  اهلِل  ع������ب������اِد  ش��������رِّ  ب�����ك�����ِف 

والشعراء  الشعر  مسرية  معه  ب��دأت  احلسني  اإلم��ام  دم  سقط  أن  منذ 
الظلم واحلزن  وك��ان ملشاعر  )ع(  بقتل احلسني  املنددة  وعلت األص��وات 
اليت أصابت نفوس املسلمني بعد حادثة كربالء أثرها البالغ يف اجملتمع 
والذي جتاوز حدود الرثاء إىل املطالبة بالثورة وخاصة عند التوابني يقول 

سليمان بن قتة العدوي:
ف��ذّل��ِت امل��س��ل��م��نَي  رق����اَب  أذّل  ه��اش��ٍم ***  آِل  م��ن  ال��ط��ِف  ق��ت��ي��َل  وإن 

ويقول عبيد اهلل بن احلر اجلعفي من قصيدة طويلة يتحسر على عدم 
نصرته للحسني )ع(:

ن��ادم��ه ت���س���دد  ن��ف��س ال  ك���ل  ن��ص��رت��ه *** أال  أك�����ون  ن���دم���ي أال  ف��ي��ا 
وإن���ي ألن��ي مل أك��ن م��ن مح��ات��ه *** ل��ذو ح��س��رة م��ا أن ت��ف��ارق الزم��ه
نتيجة  كانت  التوابني  أشعار  من  وخاصة  الكثري  وغريها  األشعار  ه��ذه 
الشعور بأن قوى اخلري ال تزال مستهدفة ما مل تكن هناك كربالء وكربالء 
ال��يت جسدها  وال��ص��الح  ال��ث��ورة تعين احلرية تعين مبادئ اخل��ري  تعين 
اإلمام احلسني)ع( على ثراها ومثلما أصبحت كربالء النشيد احلزين لدى 
الشاعر فقد أصبحت أنشودته احلماسية يف التنديد بالظلم وكل الثورات 
وأصبحت  املعنى  ه��ذا  كربالء  من  استمدت  احلسني  ث��ورة  أعقبت  ال��يت 
كربالء املثال والرمز الرافض للظلم وعلت أصوات الشعراء باسم كربالء 
عمرو  بن  وعقبة  اجلعفي  احلر  بن  اهلل  وعبيد  العدوي  قتة  بن  سليمان 
السهمي وأبو الرميح اخلزاعي ويزيد بن مفرغ احلمريي ووهب بن زمعة 
الدؤلي وعامر  البدي وأبو األس��ود  وبشر بن حذمل وعبد اهلل بن عمرو 
بن يزيد العبدي والفضل بن العباس اهلامشي وعوف بن األمحر األزدي 
واملغرية بن نوفل وعبد اهلل بن الزبري األسدي وخالد بن املهاجر وتبعهم 
والسيد احلمريي  األس��دي  زيد  بن  الكميت  األم��وي  العصر  كبار شعراء 
النخعي وجعفر بن عفان  العبدي وسيف بن عمرية  وسفيان بن مصعب 
عن  احلديث  ال��ض��روري  وم��ن  الكثري.  وغريهم  الرمحن  عبد  بن  وكثري 
اجلرمية اليت ارتكبها األمويون واليت تضاف إىل سجل جرائمهم وهي 
جرمية قتل الكثري من شعر كربالء والذي ميثل ذروة الرتاث اإلسالمي 
وحماولة إبادته ملا يشكله من رعب هلم ألنه يكشف جرائمهم ويثري الرأي 
ك��ان من  البيت  أه��ل  وه��و شاعر  مثاًل  احل��م��ريي  فالسيد  ال��ع��ام ضدهم 
الشعراء الثالثة الذين ال يدرك شعرهم لكثرته وهم بشار وأبو العتاهية 
ويف مقدمتهم السيد كما وصفه مجيع املؤرخني حتى قال أحد معاصريه: 
)مجعت للسيد ألفي قصيدة، وظننت أنه ما بقي علّي شيء، فكنت ال أزال 
أرى من ينشدني ما ليس عندي فكتبت حتى ضجرت، ثم تركت!!(. ولكنك 
تتفاجأ حينما تقارن بني هذا القول وبني ديوانه املطبوع والذي ال حيتوي 
الشعرية،  اإلب���ادة  عملية  وتستمر  م��ع��دودة!!  ومقطوعات  قصائد  س��وى 
وتسعة  ومائتني  آالف  )مخسة  مي��وت خمّلفًا  األس��دي  زي��د  بن  فالكميت 

ومثانني بيتًا( )5289( كما ذكر ذلك أبو الفرج األصفهاني.

كربالء يف الشعر 
األموي

محمد الصفار
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عن  املدافع  وبني  واجليش،  احلشد  بني 
الوطن،  ت��راب  عن  واحملامي  املقدسات 
اجلهاد،  لتطالب حبقها يف  امل��رأة  تقف 
لُتكَتب  بشي  تسهم  أن  ترجو  وهي  تقف 
م��ع اجمل��اه��دي��ن، ف��ي��خ��ربه��ا ام��رين��ا يف 
امل��رأة  “ج��ه��اد  ان  القصار  اح��دى حكمه 
ح��س��ن ال��ت��ب��ع��ل”، ف��ي��ض��ع هل���ا ح��ق��ا من 
سلب  بأنه  لفرتة  ول��و  اعتقدت  حقوقها 
م��ن��ه��ا. امل����رأة ال���يت وص��ف��ت ع��ل��ى لسان 
حبقها  فقال  ب��ال��ق��ارورة  الكريم  رسولنا 
“رفقا بالقوارير”، فجهادها يكمن حبسن 
ومعاشرة  احل��س��ن،  وال��س��ل��وك  التعامل 
الزوج باملعروف، وتربية اطفاهلا الرتبية 
ودعمه يف مجيع  ومساعدته  الصاحلة، 
ش����ؤون ح��ي��ات��ه م���ن خ���الل ت��وف��ري اجل��و 
اهلادئ له داخل املنزل، ومساندته وقت 
السراء والضراء، والعيش معه باملعروف 
االم��ر،  تطلب  ل��و  العيش  م���رارة  وحتمل 
وت��دب��ري أم��ور امل��ن��زل وادارت����ه ب��أمت وجه 
وعدم  ومتعبا،  ذل��ك صعبا  ك��ان  لو  حتى 
املنزل،  داخ��ل  ما حيدث  وترويج  افشاء 
استطاعت،  لو  ماديًا  لدعمه  باإلضافة 
خدجية  السيدة  ذل��ك  على  مثال  وخ��ري 
ال��رس��ول )ص(  دع��م  وكيف ساهمت يف 
حتى قال يف حقها “ما قام اإلس��الم إال 

مبال خدجية وسيف علي”.
اث��ن��اء  ال���يت س��ان��دت��ه وشجعته يف  ف��ه��ي 

دع��وت��ه، وط��م��أن��ت��ه ع��ن��د ن���زول ال��وح��ي، 
دخ��ول  ب��ه يف  النساء حلاقا  أول  وك��ان��ت 
االسالم، ثم تبعت خطاها ابنتها الزهراء 
نساء  سيدة  كانت  اليت  السالم”  “عليها 
ال��ع��امل��ني م��ن االول����ني واالخ���ري���ن، حيث 
الزوجية مبهر متواضع،  ابتدأت حياتها 
وب���ي���ت وف�����راش ب��س��ي��ط، ل��ك��ن��ه��ا م��ألت 
اغدقت  واح���رتام���ًا،  وودًا  ح��ب��ًا  حياتها 
واط��ف��اهل��ا، وجعلت من  ب��ه على زوج��ه��ا 
وحسن  باألخالق  به  حيتفى  مثاال  بيتها 
ثم  ب��االح��رتام،  املليئة  واحلياة  املعاملة، 
عينها  وق��رة  بأوالدها  ذلك  مثار  قطفت 
احل��س��ن واحل���س���ني “ع��ل��ي��ه��م��ا ال��س��الم” 
باألخالق  به  حيتذى  مثاال  كانوا  اللذين 

والسلوك احلميدة.
سيدة  ال��زه��راء  خطى  م��ن  لتأخذي  اذًا 
لك  ق��دوة  خدجية  السيدة  وم��ن  النساء 
ومنهجا  ل���ل���زوج،  وال���دع���م  امل������ؤازرة  يف 
وط���ري���ق���ا واض���ح���ا ل��ط��ري��ق��ة ال��ت��ع��ام��ل 
م��ع احل��ي��اة ال��زوج��ي��ة، وت��ض��ع��ني هاتني 
القدوتني نصب عينيك يف كيفية التعامل 
سعيدة،  هادئة  حياة  لتعيشي  والتفاهم، 
فيكون زوجك عنك راضيا، هذا من جهة 
فتحتسبني  ع��زوج��ل  اهلل  رض��ا  ولتنالي 

كمن جاهد يف سبيله من جهة اخرى.
“وي��ل  ال��ك��ري��م )ص(:  ق��ال رس��ول��ن��ا  فقد 
المرأة  وطوبى  زوجها،  اغضبت  الم��رأة 

رضي عنها زوجها”.
واخ��ريا نذكر لك عزيزتي امل��رأة وصية 
امامة بنت احلارث الشيباني، البنتها ام 
بن حجر  إي��اس عند زفافها اىل عمرو 
أمري كندة حيث قالت هلا: أي بنية أنك 
فارقت اجلو الذي منه خرجت، وخلفت 
ال��ع��ش ال���ذي ف��ي��ه درج����ت، إىل وك���ٍر مل 
له  فاحفظي  تألفيه،  وقرين مل  تعرفيه، 

خصااًل عشرًا يكن لك ذخرًا.
له  ف���اخل���ش���وع  وال���ث���ان���ي���ة:  األوىل  أم����ا 

بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة.
ملوقع  فالتفقد  وال��راب��ع��ة:  الثالثة  وأم���ا 
على  منك  عينه  تقع  ف��ال  وأن��ف��ه،  عينيه 
قبيح، وال يشم منك إال أطيب ريح. وأما 
لوقت  فالتفقد  وال��س��ادس��ة:  اخل��ام��س��ة 
منامه وطعامه، فإن تواتر اجلوع ملهبة، 

وتنغيص النوم مغضبة.
وأم����ا ال��س��اب��ع��ة وال��ث��ام��ن��ة: ف��االح��رتاس 
مباله، واإلرعاء حبشمه وعياله، ومالك 
األمر يف املال حسن التقدير، ويف العيال 

حسن التدبري.
له  تعصني  فال  والعاشرة:  التاسعة  وأما 
أمرًا، وال تفشني له سرًا فإنك إن خالفت 
أمره، أوغرت صدره، وإن أفشيت سره، 
مل تأمين غدره. ثم إياك والفرح بني يديه 
إن كان مهتمًا، والكآبة بني يديه إن كان 

فرحًا.

ومضات من نهج البالغة: جهاد 
املرأة حسن التبعل

ماذا يحدث..! لو ان اإلنسان تخلى عن الزواج؟
الزواج حبّد ذاته آية من آيات اهلل وفطرة إنسانية، ومعجزة تستحق التفكر ألهميته البالغة، ويعد 
الزواج من أعظم أركان التمدن اإلنساني، وهو السبيل الوحيد لضمان دوام اإلنسانية، ألنه النظام 
الفريد القادر على بقاء اجلنس البشري، ولو أخفقت مجيع النظم البشرية األخرى، ف� به تنمو روح 
الزوجني ألنهم خلقا من اجل أن يكمل احدهم  النفسي بني  امل��ودة، والرمحة، واحملبة، واالستقرار 
األخر. فالزوج يكد يف عمله نهارًا. فإذا فرغ من عمله وعاد ملنزله واجتمع بزوجته وأوالده . ذهب عنه 

تعب اليوم ألنه شعر بالسكن الروحي والنفسي.
وللزواج أهداف سامية منها احملافظة على األنساب، محاية اجملتمع من األم��راض اخلطرية اليت 
توهن اجلسم وتنشر الوباء، وبالزواج يقوى اجملتمع ويتحلى بأفضل األخالق، التعفف والتقرب إىل 
اهلل عز وجل الن الزواج ليست عملية لإلمتاع بني الرجل واملرأة أو إلجناب األوالد فقط. ولكنها قربة 
إىل اهلل عز وجل يثاب عليها املرء، كذلك إن يف إجناب الذرية الصاحلة استمرار لعمل العبد بعد 
ْن َأْزَواِجُكم َبِننَي  ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكم مِّ مماته، وقال تعاىل يف كتابه العزيز ))َواهللَُّ َجَعَل َلُكم مِّ

يَِّباِت(( ]النحل:72[. َن الطَّ َوَحَفَدًة َوَرَزَقُكم مِّ
من جانبهم يرى خمتصون يف علم النفس أن الزواج يساعد على االستقرار النفسي، وخيفض من 
احتمال اإلصابة باالكتئاب لكل من الرجل واملرأة، وأن األسى واالضطراب املرتبط باالنفصال ميكن 

الشأن  الرجل، ويف هذا  ال��زواج يعزز صحة  العقلية، كذلك  الناس عرضة لالضطرابات  أن جيعل 
أثبتت دراسة أن الزواج جيد لصحة القلب، وأخضع الباحثون 3.5 مليون شخص لفحوصات ترتبط 

مبشاكل القلب واألوعية الدموية.
وأوضحت نتائج الدراسة أن األشخاص املتزوجني يعانون أقل من أمراض القلب واألوعية الدموية 
مقارنة باألشخاص غري املتزوجني أو املطلقني أو األرامل، كما بني الباحثون أن الفوائد الصحية األكرب 
للزواج وجدت لدى الفئة العمرية لألشخاص الذين بلغوا اخلمسني أو أقل، ويف تلك اجملموعة، خفض 
الزواج خطر اإلصابة بأمراض األوعية الدموية بنسبة 12 يف املائة، أما األشخاص الذين يبلغون من 

العمر 60 عاما، فقد اخنفض اخلطر لديهم بنسبة 4 يف املائة.
واإلصابة  الصحة  وتتدهور  االضطرابات  ستبدأ  ال���زواج؟،  عن  ختلى  اإلنسان  أن  لو  حيدث  فماذا 
الطالق  أن  كما  اجملرمني،  من  جيل  وسيظهر  اجلرائم،  وتبدأ  األس��ري،  التفكك  ويبدأ  باألمراض، 
قد يؤدي النتكاسات صحية، من اإلصابة بأمراض القلب وحتى السرطان، ومن جهة أخرى أثبتت 
فحوصات خمربيه، ومعلومات مرتبطة بصحة القلب، ومن بينها السكتة الدماغية، وارتفاع ضغط 
الدم، والنوبات القلبية، فوجد الباحثون أن الزواج السيئ يسبب املزيد من الضرر على صحة القلب 

مقارنة بالزواج اجليد.

حيفل طريق طفلك بكم هائل من التصرفات، اليت يكتسبها اما من الوالدين 
او من احمليط، فهل سألت نفسك يوما ملاذا يتكلم طفلك بنفس لغتك؟ وهل 
سألت نفسك يوما ملاذا يقوم بتصرفات مشابهة لك، او مشابهة لتصرفات 
شخص ما ممن حوله؟، جواب هذين السؤالني كلمة واحدة هي “احملاكاة”. 

ويقصد بها: احمْلَُاَكاُة يِف الَقْوِل َأِو الِفْعِل: املَُْماَثَلُة، املَُْشاَبَهُة، التَّْقِليُد
احملاكاة يف علم النفس: االعادة حتت تأثري عوامل نفسية حلركات وأعمال. 
او هي تقليد فرد أو مجاعة ألخرى يف تفكريها وسلوكها، عن قصد أو عن 
تأثري  وأعمال حتت  إع��ادة حلركات  النفس(  )علوم  يف  وتعين  قصد.  غري 

، وُتوجد لدى اإلنسان واحليوان، وُتعرف باحملاكاة الغريزّية. موقف معنيَّ
من  العديد  لطفلك  ن��ربر  أن  نستطيع  املعنى  يف  التوضيح  ه��ذا  خ��الل  م��ن 
التصرفات اليت يقوم بها وال��يت يضنها األب��وان، اما ع��ادة سيئة او ِغرية، 
ومن أبرز هذه التصرفات، تقليد األصوات، وطريقة املشي، واسلوب الكالم، 
وخاصة ما يراه الطفل من والديه ألن الطفل يف مراحل عمره االوىل يستمد 
ثالث  اىل  الطفل  احتكاك  والنفس  االجتماع  علماء  َقَسَم  منهما،  معلوماته 
اقسام حيث يبدأ: من االبوين واالخوة واالخوات، ألن طفل السنني االوىل ال 
يتجاوز احتكاكه حميط العائلة، عند دخوله الروضة او املدرسة، وهنا تكون 
احملاكاة من املعلمني، من االصدقاء وهنا تكون آخر مراحل الطفولة وبداية 

املراهقة.
خالل هذه املراحل الثالث يقوم الطفل باستخدام خمتلف أساليب التقليد، 
واليت تبتدئ بتقليد الولد اباه، والبنت امها، وهذا ما نالحظه دائما، حيث 
وطريقة  نظراته  وحتى  وتصرفاته،  افعاله  جبميع  األب  بتقليد  الولد  يبدأ 
كالمه، وتبدأ البنت بتقليد أُمها ايضا جبميع تفاصيل احلياة، فنراها حتب 
ان تطبخ مع امها، وتشاركها التنظيف، وترتدي مثل مالبسها وتتكلم بنفس 

اسلوبها.
بتقليده يف تصرفاته  له ويبدأ  املعلم قدوة  الثانية: فيضع  املرحلة  اما طفل 
وافعاله. اما املرحلة االخرية من الطفولة فيكون لألصدقاء احلصة األكرب 
من احملاكاة حيث يبدأ الطفل بتقليد اقرانه القريبني منه بصورة ملحوظة، 
أعلى،  مثال  لنفسه  يضع  كل شخص  ان  اىل  فيعود  احملاكاة  ام��ا عن سبب 

ويستمد الطفل مثله االعلى ممن حوله.
وهنا جيب ان يعلم الوالدان، بأن التقليد او احملاكاة بالنسبة للطفل ليست 
حاله مرضية او عادة سيئة، بل الطفل السوي هو الذي يلجأ للمحاكاة او 
التقليد، ألنه حباجة اىل اكتساب املعلومات وهذه املعلومات يتلقاها جاهزة 

ممن حوله وحسب مراحل عمره.
لكن على الرغم من هذه الفائدة، إال أن نار اخلوف من احملاكاة تبقى مشتعلة 
وخاصة يف  االط��ف��ال  اغلب  ان  اىل  يعود  ذل��ك  وسبب  تنطفئ،  وال  تهدأ  ال 
أو  فنانا  او  ام��ا ممثال  هل��م،  اعلى  مثال  يتخذون  املتقدمة  الطفولة  مراحل 

رياضيا وما شابه ذلك، فيبدأ بتقليد هذا الشخص بالتصرفات واالفعال.

محـَاَكاة طفلك طريق 
للقمة

آالء هاشم القطب 
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بات االنتحار من ابرز الظواهر االجتماعية 
سواء  اجملتمعات  معظم  منها  تعاني  اليت 
متصاعد  وبانتشار  فقرية  ام  غنية  اكانت 
خ���الل ال��س��ن��وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��اض��ي��ة، مما 
جاء  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  تفاقم  ان  على  ي��دل 
وتعقديها  احلياة  متطلبات  لتزيد  نتيجة 
والثقافة  ال��ق��ي��م االج��ت��م��اع��ي��ة  م��ع ض��م��ور 
الدينية يف الكثري من اجملتمعات املعاصر 
فتعددت اسبابه واختلفت اساليب ضحايا 
االن��ت��ح��ار، إذ خت��ت��ل��ف ط��ري��ق��ة االن��ت��ح��ار 
أيضا،  البلد  األساليب وحبسب  باختالف 
الوسائل،  توافر  ترتبط جزئًيا مبدى  كما 
مكان  م��ن  القفز  أو  التسمم  أو  كالشنق 
ح��ول  اآلراء  تباينت  ل���ذا  ...اخل،  م��رت��ف��ع 
الدافع حنو االنتحار.. فهل يعكس شجاعة 
الشخص املنتحر أم جبنه وانعكاس لفشله 

وعدم احلاجة الستمرار حياته.
إن  االجتماعي  ال��ش��أن  اخل���رباء يف  ي��رى 
هناك ما بني 800.000 إىل مليون شخص 
تقريًبا ميوتون كل عام عن طريق االنتحار، 
مما جيعله عاشر األسباب الرئيسية للوفاة 
يف العامل، واملعدالت أعلى يف الرجال عنه 
أكثر عرضة  الذكور  أن  النساء، حيث  يف 
 4-3 مب��ق��دار  اإلن����اث  م��ن  أنفسهم  لقتل 
مرات، فهناك ما يقدر بنحو من 10 إىل 
20 مليون حماولة انتحار فاشلة كل عام، 
وهذه احملاوالت أكثر شيوًعا بني الشباب 

أسباب  ث��ان��ي  حاليا  واالن��ت��ح��ار  واإلن����اث، 
امل���وت ب��ني ال��ف��ئ��ة ال��ع��م��ري��ة ال���يت ت���رتاوح 
حاالت  من   %75 وأن  عاما،  و29   15 بني 
الدخل  متوسطي  بني  ما  تسجل  االنتحار 
ال��ف��ق��رية. حبسب منظمة  ال���دول  وس��ك��ان 
ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة. وي���وج���د ع���دة أس��ب��اب 
لالنتحار أهمها ضعف الوازع الديين لدى 
اإلن��س��ان، اجلهل واجل���زع وع��دم الصرب، 
االنفتاح اإلعالمي والثقايف غري املنضبط 
كثرة  املعاصر،  نعيشه يف جمتمعنا  ال��ذي 
امل��ش��ك��الت األس����ري����ة، ال��ت��أث��ر ال��ش��دي��د 
والس��ي��م��ا ع��ن��د ص��غ��ار ال��س��ن وحم����دودي 
من  الفضائية  القنوات  تبثه  مب��ا  الثقافة 
االنتحار  على  وم��وض��وع��ات حت��ث  أف��ك��ار 
اليأس،  إىل  باإلضافة  مباشرة،  بصورة 
وال����ذي ك��ث��رًيا م��ا ُي��ع��زى إىل اض��ط��راب 
االكتئابي  اهل��وس  أو  االكتئاب  مثل  نفسي 
تعاطي  أو  الكحول  إدم���ان  أو  الفصام  أو 
امل��خ��درات، وغالًبا، وإمج��اال ف��ان 41 يف 
املئة من املراهقني الذين يقطنون يف منزل 
ب��ه س��الح ن��اري ق��ال��وا إنهم ك��ان��وا يصلون 
إن  إىل  الباحثون  وت��وص��ل  بسهولة،  إليه 
هلم  مراهقني  على  تنطبق  ذات��ه��ا  النسبة 
أو  العقلية  ب��األم��راض  اإلص��اب��ة  تاريخ يف 
حماوالت االنتحار. بينما أوضحت دراسة 
التنمر  م��ن  ي��ع��ان��ون  ال��ذي��ن  امل��وظ��ف��ني  أن 
واملضايقات يف أماكن عملهم يكونون أكثر 

عرضة للتفكري يف االنتحار ممن ال يعملون 
يف مناخ عدائي، وأجرى الباحثون دراسة 
على عينة من حنو 1850 عامال وتابعوهم 
وبينما   ،2010 ع��ام  حتى   2005 ع��ام  م��ن 
التفكري  باملئة عن  حتدث أقل من مخسة 
يف االنتحار خالل فرتة الدراسة إال أنهم 
املثلني  بنحو  لالنتحار  عرضة  أكثر  كانوا 
أو  للمضايقات  ضحايا  أصبحوا  أن  بعد 

سوء املعاملة يف أماكن عملهم.
اعدها  دراس���ة  اظ��ه��رت  ذات���ه  السياق  يف 
“ذي  جملة  ونشرتها  سويسريون  باحثون 
 45 بنحو  تتسبب  ال��ب��ط��ال��ة  ان  الن��س��ي��ت” 
ال���ف ح��ال��ة ان��ت��ح��ار س��ن��وي��ا يف 63 ب��ل��دا، 
واش���ار م��ع��دو ال��دراس��ة وه��م ب��اح��ث��ون يف 
جامعة زيوريخ اىل ضرورة وضع سياسات 
العمل،  عن  العاطلني  ازاء  وقائية حم��ددة 
بدل االكتفاء بالرتكيز على االثار السلبية 
لتفاقم  ون���ظ���را  االق��ت��ص��ادي��ة.  ل���الزم���ات 
بقيم  التمسك  االنتحار فالبد من  ظاهرة 
ومبادئ وتعاليم الدين اإلسالمي والرتبية 
اإلسالمية الصحيحة، إضافة إىل حماولة 
تفهم الظروف واألسباب اليت تدفع بعض 
والتأكيد   ، االنتحار  إىل  اجملتمع  أف���راد 
ع��ل��ى ت��وع��ي��ة األف�����راد ع��ن ط��ري��ق معظم 
من  للحد  والتعليمية  اإلعالمية  الوسائل 
النفس  البشعة حبق  اجل��رائ��م  تلك  خطر 

البشرية. 

ملاذا زاد اإلقدام على 
االنتحار يف عاملنا 

املعاصر؟

املخدرات.. آفة العصر بامتياز!
باتت املخدرات تشكل آفة العصر بامتياز، ففي اآلونة األخرية باتت تنتشر بكافة اجملتمعات بشكل 
غري مسبوق، وأصبحت خطرا يهدد حياة الكثريين، لكون هذه املشكلة املتفاقمة تضر بعقول األبناء 
أنواع جديدة من  امل��دارس وطالب اجلامعات بسبب ظهور  العمرية مبا فيهم تالميذ  جبميع فئاتهم 
واجتماعية  وعقلية  ونفسية  ملتعاطيها مشكالت جسمية  فتسبب  املعروفة،  التقليدية  املخدرات غري 

واقتصادية.
ويرى علماء االجتماع وعلماء النفس إن من أسباب انتشار املخدرات رفقاء السوء، البطالة والفراغ، 
اهلجرة، غياب األسرة واإلحساس بالضياع، االستعداد الشخصي الذي يهيئ اإلنسان أو يدفعه حنو 
يؤدي إىل  ويرجع هذا االستعداد إىل مسات شخصية معينة، اإلصابة مبرض  مادة معينة  تعاطي 
الكآبة والقلق فيلجأ املريض إىل املادة املخدرة هربا مما يعانيه، عدم الطمأنينة واالستقرار يف جوٍّ 

عائلي مضطرب مثري للمشاعر والعداء، والضغوط واملشكالت اليت ال يستطيع الفرد مواجهتها.
واملخدرات معروفة منذ ما قبل التاريخ ، وملا جاء اإلسالم حرم تعاطيها واالجتار بها ملا تسببه من 
أضرار جسيمة، فيؤدي تعاطي املخدرات إىل اإلصابة باألمراض النفسية والعقلية، ورمبا تؤدي إىل 
اجلنون، كذلك تؤدي إىل نتائج سيئة للفرد، سواء بالنسبة لعمله أو إرادته، أو وضعه االجتماعي، وثقة 
الناس به، كما أن تعاطيها جيعل من الشخص املتعاطي إنسانًا كسواًل ذا تفكري سطحي، يهمل أداء 

واجباته وال يبالي مبسؤولياته وينفعل بسرعة وألسباب تافهة وذو أمزجة منحرفة يف تعامله مع الناس.
إضافة إىل أن املخدرات تدفع الفرد املتعاطي إىل عدم القيام مبهنته ويفتقر إىل الكفاية واحلماس 
واإلرادة لتحقيق واجباته مما يدفع املسؤلني عنه بالعمل أو غريهم إىل طرده من عمله أو تغرميه 
غرامات مادية تتسبب يف اختالل دخله ناهيك عن حوادث السري واجلرائم اليت يقوم بها املدمنون، 

وإن تعاطي املخدرات واملسكرات يصد ومينع عن العبادات والطاعات، كذكر اهلل والصالة وحنوهم.
ونظرا لكل ما ذكر أعاله فالبد من نشر التوعية خبطورة املخدرات وأساليب تروجيها وسبل معاجلتها 
أسرهم،  بأفراد  باالهتمام  األسر  أرباب  توعية  املستويات،  كافة  على  متعاطيها  وأنواعها وعالمات 
إنزال أقصى العقوبات بالتجار واملروجني، وتكثيف مالحقة املتعاطني ملعاقبتهم أو معاجلتهم قبل أن 
يستفحل األمر يف أنفسهم ويف أهليهم وأعراضهم، توعية الشباب خصوصًا إذا ما وقعوا يف الشراك 
كيف يتصرفون قبل أن يستفحل األمر فيهم والعمل على ملء الفراغ القاتل الذي ُيعاني منه قطاع 
سات واجلمعيات، إضافة  الشباب من خالل النشاطات الثقافية واالجتماعية والرياضية عرب املؤسَّ
إىل القضاء على مشكلة البطالة اليت يعاني منها املئات من الشباب بتوفري فرص ُمتكافئة من العمل، 
الرجوع مجيعًا إىل اهلل، وتقواه وجعل الدين اإلسالمي منهج حياة ومنهج وقاية ومنهج معاجلة ومن 

حفظ اهلل حفظه.

إن الشيخوخة السكانية يف جمتمعاتنا ُتَعد واحدة من أعظم قصص النجاح 
مئات  حياة  إىل  ع��ام��ًا  ثالثني  م��ن  أكثر  أضيف  فقد  العشرين.  ال��ق��رن  يف 
يستحق  إجن��از  وهو  املاضية.  املائة  السنوات  مدى  على  البشر  من  املاليني 
االحتفال؛ ولكن يتعني علينا أن نضع يف االعتبار أيضًا أن امتداد طول أعمار 
البشر يأتي مصحوبًا بعواقب اقتصادية كبرية بعيدة األمد �� وأن العديد من 

اجملتمعات تشيخ بسرعة غري مسبوقة.
يقسم الباحثون الدميوغرافيون البلدان إىل أربع فئات، تبعًا حلصة السكان 
الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما: شابة )أقل من 7% أعمارهم 65 عامًا أو 
أكثر(، كهلة )من 7% إىل 13%(، شائخة )14% إىل 20%(، وشديدة الشيخوخة 
شديدة  كمجتمعات  مؤهلة  فقط  دول  ثالث  هناك  واليوم   .)%21 من  )أكثر 
املتوقع  ومن   .)%26( واليابان   ،)%22( وإيطاليا   ،)%21( أملانيا   �� الشيخوخة 
واليونان،  وفنلندا،  بلغاريا،  إليها  تنضم  أن  القادمة  اخلمس  السنوات  يف 
والربتغال. ويف العقد التالي سوف تستمر شيخوخة أوروبا، ومن املتوقع أن 
تنضم 17 دولة أخرى، مبا يف ذلك أسرتاليا، وفرنسا، والسويد، واململكة 
وكوبا،  كندا،  عن  فضاًل  الشيخوخة،  الشديدة  البلدان  قائمة  إىل  املتحدة 

وكوريا اجلنوبية. 
وخالل هذه الفرتة، سوف تواجه التحديات املرتبطة بالشيخوخة اجملتمعية 
السريعة العامل املتقدم يف األس��اس. ولكن حبلول عام 2040، سوف تواجه 
حنو 55 دولة صعوبة كبرية يف إدارة السكان املتقدمني يف السن، مع انضمام 
الدول  لفئة  وبورتوريكو  وتايالند،  وسنغافورة،  والصني،  املتحدة،  الواليات 

الشديدة الشيخوخة.
واألمر الذي جيعل هذه الظاهرة أكثر لفتًا للنظر هو السرعة اليت حتدث 
بها هذه التحوالت. فعندما انتقلت فرنسا من فئة البلدان الشابة إىل الكهلة 
يف عام 1850، كان الرق ال يزال قانونيًا يف الواليات املتحدة، وكان املصباح 
وقد  موحدة.  دول��ة  أصبحت  قد  أملانيا  تكن  ومل  بعد،  الكهربائي مل خيرتع 
استغرق األمر 130 سنة أخرى لكي تصبح أملانيا دولة شائخة يف عام 1980. 

ومن املتوقع أن تصبح فرنسا دولة شديدة الشيخوخة يف عام 2023.
وجه  على  شيخوخة  األس��رع  ال��دول��ة  تعترب  اليابان  كانت  ع��دي��دة،  لسنوات 
األرض. ولكنها انتقلت من كونها الدولة ذات السكان األكثر شبابًا بني بلدان 
جمموعة الدول السبع الكربى يف أوائل ستينيات القرن العشرين إىل الدولة 

األكثر شيخوخة يف العامل عام 2008.
الواقع أن الدولة األسرع شيخوخة يف العامل اليوم هي كوريا اجلنوبية، اليت 
أصبحت دولة كهلة يف عام 1999، ومن املتوقع أن تصبح دولة شائخة يف عام 
2017، وسوف تكون دولة شديدة الشيخوخة يف عام 2027. بعبارة أخرى، 
الذي  التحول  إىل  عامًا  ثالثني  من  أق��ل  يف  اجلنوبية  كوريا  س��وف ختضع 
ت��زال مصنفة بني  إي��ران، اليت ال  أما  استغرق يف فرنسا حنو 175 عاما، 

الدول الشابة، فإنها مناِفسة أخرى على لقب الدولة األسرع شيخوخة. 

مستقبل شائخ
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يتجزأ  ال  ج��زء  ال��ي��وم  التكنولوجيا  ب��ات��ت 
باستطاعتنا  يعد  ومل  اليومية  حياتنا  من 
حياتنا  طريقة  غريت  فقد  عنها،  التخلي 
واملعدات  كاألجهزة  أدواتها  لتطور  نتيجة 
أن  والب��د  املختلفة،  وتصاميمها  بأنواعها 
اليت  واملغامرات  التكنولوجيا  نتعرف إىل 
ختبئها، فهي تساعد على اكتشاف العامل 
اخلارجي وتوسع آفاقه، باإلضافة إىل إنها 
تسهل بعض املهام الصعبة اليت كان يصعب 
على اإلنسان القيام بها بدون التكنولوجيا. 
اليت  التسهيالت  مجيع  من  الرغم  وعلى 
أدخلتها التكنولوجيا احلديثة بشتى نواحي 
احلياة وفوائدها العديدة، إال أن ألجهزتها 
يف  تسببت  عديدة  تأثريات  واستعماالتها 
أضرار كثرية على صحة اإلنسان وخاصة 
توصلت  وامل��راه��ق��ني، حيث  األط��ف��ال  فئة 
استخدام  أن  إىل  حديثة  علمية  دراس���ة 
األج����ه����زة اإلل���ك���رتون���ي���ة، م��ث��ل األج���ه���زة 
طويلة  لفرتات  الذكية،  واهلواتف  اللوحية 
النوم، وأشارت  بالسلب على فرتات  يؤثر 
الدراسة، اليت أجريت على حنو 10 آالف 
ش��خ��ص ت����رتاوح أع��م��اره��م ب��ني 16 و19 
عاما، إىل أن قضاء أكثر من ساعتني أمام 
الشاشة بعد املدرسة له صلة قوية باألرق 
وقلة عدد ساعات النوم، وقال مراهقون، 
يستخدمون  إنهم  النرويج،  من  معظمهم 
األجهزة قبل فرتة وجيزة من الذهاب إىل 

ينامون  أنهم  الفراش، وأشار كثريون إىل 
أقل من مخس ساعات أثناء الليل، حسب 
بينما  الطبية.  أوب���ن”  جيه  إم  “ب��ي  جملة 
قالت نتائج دراسة حديثة إن اآلباء الذين 
يزعجهم أال ينال أطفاهلم قسطا وافرا من 
النوم عليهم نقل أجهزة التلفزيون واألجهزة 
عن  بعيدا  األخ��رى  الصغرية  االلكرتونية 
إن األطفال  الباحثون  وقال  نومهم،  غرف 
بها أجهزة  للنوم يف غرف  الذين خيلدون 
ت��ل��ف��زي��ون وأج���ه���زة أخ���رى ذات ش��اش��ات 
صغرية ينتهي بهم االمر أال حيصلوا على 
آخرين  بأطفال  مقارنة  النوم  من  كفايتهم 
ختلو غ��رف نومهم من ه��ذه االج��ه��زة. يف 
العامل  بأكرب دراس��ة يف  باحثون  ب��دأ  حني 
الستخدام  احملتمل  التأثري  م��ن  للتحقق 
الالسلكية  واألج��ه��زة  احمل��م��ول��ة  اهل��وات��ف 
ال��ط��ف��ل، وسريكز  األخ���رى على من��و م��خ 
م��ش��روع دراس����ة امل��ع��رف��ة وس���ن امل��راه��ق��ة 
وأجهزة اهلواتف احملمولة )سكامب( على 
واالنتباه  الذاكرة  مثل  املعرفية  الوظائف 
اليت تستمر يف النمو حتى فرتة املراهقة 
وه���ي ال���ف���رتة ال��ع��م��ري��ة ال���يت ي��ب��دأ فيها 
امل��راه��ق��ون ام��ت��الك واس��ت��خ��دام اهل��وات��ف 
أدلة  وجود  وبالرغم من عدم  الشخصية، 
مقنعة على تأثري موجات الراديو الصادرة 
عن أجهزة اهلواتف احملمولة على الصحة 
إال ان معظم األحباث العلمية حتى يومنا 

هذا ركزت على البالغني واحتمال اإلصابة 
بسرطان املخ، وهلذا ال يزال العلماء غري 
االطفال  أخم��اخ  كانت  اذا  مم��ا  متأكدين 
أك��ث��ر عرضة  ت��ك��ون  النمو  وه��ي يف ف��رتة 
النهم يف  رمب��ا  الكبار  أخم��اخ  من  للخطر 
مرحلة منو جهازهم العصيب ورمبا النهم 

سيكونون أكثر عرضة مع تراكم السنني.
باإلضافة إىل خطر وتأثري مواقع التوصل 
االجتماعي على املراهقني، حيث يشعرون 
بضغط كبري لإلجابة الفورية على الرسائل 
أو  الفيسبوك  على  البوستات  أو  النصية 
التوتري، ويرى الباحثون إن “املراهقني أكثر 
بسبب  واالكتئاب  بالقلق  لإلصابة  عرضة 
متابعتهم املتواصلة حلساباتهم الشخصية 

على مواقع التواصل االجتماعي”.
وعلى صعيد آخ��ر أش��ارت دراس��ة حديثة 
إىل أن مت��ري��ر ت��ي��ار م���ن امل���وج���ات ف��وق 
ي��س��اع��د يف ع��الج  أن  ال��ص��وت��ي��ة مي��ك��ن 
اجل�����روح امل��زم��ن��ة وامل��س��ت��ع��ص��ي��ة ب��ص��ورة 
أس������رع، وأظ����ه����رت اخ���ت���ب���ارات أج��ري��ت 
“طب  دوري��ة  يف  ونشرت  احليوانات  على 
األم������راض اجل��ل��دي��ة االس��ت��ق��ص��ائ��ي” أن 
الثلث  بنحو  تقل  أن  العالج ميكن  ف��رتات 
تقريبا بفضل استخدام مثل هذه املوجات، 
ال��ن��ت��ائ��ج األول���ي���ة كانت  وق����ال خ����رباء إن 
“مدهشة للغاية”، لكن هناك حاجة إلجراء 

اختبارات مماثلة على البشر. 

هل تشكل التكنولوجيا خطرا فعليا 
على صحة اإلنسان؟

علوم وتكنولوجيا

البيئة الخضراء وسبل حماية الغابات يف العالم
يعد االهتمام بالبيئة حمورًا أساسيًا يف كل بلدان العامل لكن نادرا ما نالحظ ذلك االهتمام، فكل نبتة 
خضراء مهما كانت صغرية أو كبرية من شأنها أن تساعد على تنظيف وتلطيف اهلواء، وتساهم يف 

تزويدنا باألوكسجني.
 ومتنع تعرية الرتبة، ونتيجة للتطور املستمر يف حياة اإلنسان والزيادة اهلائلة يف أعداد السكان، أدى 
أو قطع  الغابات  وتدمري وحرق  املناخي  التغري  بسبب  العامل،  املساحات اخلضراء حول  تقلص  إىل 
زراعية  أراض��ي  إنشاء  أو  العمراني(،  )التوسع  السكن  لغرض  املساحة  استغالل  اجل  من  أشجارها 

الستخدام األشجار لغرض األثاث أو املأكل مما تسبب يف تدمري البيئة الطبيعية.
ويرى باحثون يف جمال الغابات إن التوسع يف األنشطة الزراعية من العوامل األساسية اليت تؤدي إىل 
العامل وان منح السكان احملليني قدرا أكرب من السيطرة على أراضي  الغابات يف شتى أرجاء  إزالة 

الغابات يؤدي إىل إدارة بيئة أفضل. 
 وإن ما يقدر بنحو 1.2 مليار شخص يعتمدون على الغابات يف كسب أقواتهم منهم حنو 60 مليونا من 
السكان األصليني ممن يعتمدون على الغابات اعتمادا يكاد يكون كليا. حبسب االحتاد الدولي للمنظمات 

البحثية يف شؤون الغابات.
باإلضافة إىل إن املصاحل اخلاصة بقطع الغابات أو تربية املاشية قد تضيف ضغوطا على السكان 

احملليني لبيع أراضي الغابات، حيث إن املنتجات الغذائية اليت تدرها الغابات يف العامل النامي تقدر 
بنحو 17 مليار دوالر سنويا وان حنو 2.4 مليار أسرة يف الدول النامية تعتمد على األخشاب كوقود 
حيوي من الغابات إلغراض الطهي والتدفئة، ومن جانب آخر سجلت اإلكوادور رقما عامليا جديدا يف 
جمال التشجري بغرسها 647250 شجرة من أكثر من 200 نوع يف يوم واحد على كامل أراضيها على 
ما أعلن الرئيس رافييل كوريا، فحطمت الرقم القياسي ملوسوعة غينيس لألرقام القياسية يف جمال 

إعادة التشجري”.
وعلى صعيد خمتلف قال علماء إن أعداد أضخم احليوانات الربية يف العامل آخذة يف التضاؤل، وهو 
ما يهدد ب� “فراغ املشهد الطبيعي”، وحتول املواقع اليت تضمها إىل جمرد مناظر جمدبة بال حياة، 
باإلضافة إىل أن حنو 60 باملئة من احليوانات العمالقة آكلة النباتات مبا يف ذلك وحيد القرن والفيلة 

والغوريال معرضون خلطر االنقراض.
على  فيتعني  ع��ام،  بشكل  احلياة  على  سلبا  أث��رت  ال��يت  البيئية  واملشكالت  األخطار  لتفاقم  ونظرًا 
احلكومات القومية مكافحة هذا التوجه من خالل وضع سياسات مشددة للحماية البيئية، والبد أن 
وان تفرض عقوبات  القدمية واحلديثة  املدن  املساحات اخلضراء يف  زي��ادة  كافة إىل  ال��دول  تسعى 
صارمة على من يقطع األشجار بطريقة غري قانونية ألننا جزء من البيئة وكل ما نفعله ينعكس علينا.

ففي  العامل،  األس��واق  معظم  متسارعة  بصورة  اللوحية  األجهزة  اجتاحت 
نشهده يف  م��ا  ك��ون  ج��دا،  كبري  بشكل  عليها  الطلب  ازداد  األخ���رية  اآلون���ة 
الكبار فقط  األجهزة مقتصرا على  يعد استخدام هذه  عصرنا احلالي مل 
بل امتدت إىل األطفال، ألنها مسحت لألطفال واملراهقني أن يكونوا على 

اتصال تفاعلي دائم بعامل املعلومات.
إذ تتوفر تطبيقات تعليمية يف أجهزة االيباد والكمبيوتر، ويفرتض أن حتسن 
من وسائل التعلم، غري أن بعضهم ميضي وقتا طويال جدا يف استخدام هذه 
أجهزة  فغريت  معرفتهم،  تثري  ال  ألغ��راض  يستخدمونها  أو  اإللكرتونيات 
الكمبيوتر أللوحي، أو ما يعرف بالتابلت، )Tablets( من أسلوب العامل يف 

احلوسبة.
الكمبيوتر  بني  ما  الوسطية  احلالة  بأنها  اخل��رباء  حبسب  تعريفها  وميكن 
احملمولة LapTop واهلواتف الذكية، فهي تأتي كحل وسطي بينها وجيمع 
بني مميزاتهم، ومن مميزات األجهزة اللوحية: سهولة االستخدام، التواصل 
والتفاعل املستمر، خفة وزنه وسهولة محله، التطبيقات احلديثة والتفاعلية.
وعلى الرغم من فوائدها العديدة إال إن هلا تأثريات سلبيه فهي تؤثر على 
عند  والسيما  وكآبته  الفرد  انطواء  تساهم يف  الطويل،  املدى  على  الذاكرة 
وصوهلا حد اإلدمان، وتعترب األجهزة السطحية اللمسية )اآلي باد( وأجهزة 
الكمبيوتر من أكثر األجهزة ضررًا على العني، واليت قد تسبب جفاف العني 
عند مستخدميها من األطفال، أما عن اآلثار السلوكية اليت ختلفها ألعاب 
الصراعات واحلروب، فتتمثل يف تعزيز ميول العنف والعدوان لدى األطفال 
واملراهقني. يف حني تباطأ منو سوق األجهزة اللوحية يف نهاية العام 2013، 
ب��دأت تصاب  السوق  أن  اليت أظهرت  “آي دي سي”  بيانات شركة  حبسب 
بالتخمة، ال سيما يف البلدان النامية، وقد بيع 217.1 مليون جهاز لوحي يف 
العامل العام املاضي، أي أكثر بنسبة 50.6 % من اجملموع املسجل يف العام 
2012، لكن يف الربع األخري من العام، تراجع منو السوق إىل 28.2 % مع 

76.9 مليون وحدة، يف مقابل 87.1 % خالل الفرتة عينها من العام املاضي.
بينما أعلنت نوكيا الفنلندية طرح كمبيوتر لوحي يعمل بنظام التشغيل جوجل 
اهلاتف  نشاط  ببيع  الشركة  قيام  أشهر فقط من  بعد ستة  وذل��ك  أندرويد 
احملمول واألجهزة إىل مايكروسوفت مقابل أكثر من سبعة مليارات دوالر، 
وقالت نوكيا إن فوكسكون التايوانية ستتوىل تصنيع وتوزيع وبيع الكمبيوتر 
املنتجات  مدير  نيسرتوم  سبستيان  وقال  ان1،  اسم  سيحمل  الذي  اللوحي 
يف وحدة التقنيات بنوكيا إن الشركة تتطلع إىل طرح مزيد من األجهزة يف 

املستقبل.
بتقنيات  لتطوير أجهزتها  املصنعة  الشركات  الصراع وحيتدم بني  ويستمر 
احلديثة،  اللوحية  ب��األج��ه��زة  األس���واق  غ��زو  اج��ل  م��ن  ج��دي��دة،  وتطبيقات 

ويستمر أيضا تأثريها على األفراد سواء سالبا أو إجيابا.

الحاسوب اللوحي.. 
يستنزف اموالكم ويؤثر 

على صحة اطفالكم
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علوم وتكنولوجيا

السابقة  اخفاقاتها  ل��ت��ج��اوز  السعي  م��ع 
“ويندوز  إلط��الق  “مايكروسوفت”  تستعد 
ت��أم��ل  أذ  امل���ع���زز،  ال���واق���ع  وت��ق��ن��ي��ة   ”10
أن  املعلوماتية  “مايكروسوفت”  جمموعة 
يف   ”10 “وي��ن��دوز  تشغيل  ن��ظ��ام  يستخدم 
مليار جهاز يف أحناء العامل أمجع، وذلك 
حبلول العام 2018، وحتاول هذه الشركة 
العمالقة يف جمال املعلوماتية اجياد افكار 
ال��ذي  املتباين  النجاح  لتعويض  ابتكارية 
لقيه نظام “ويندووز 8” مع نسخة جديدة 
لنظام التشغيل هذا تقدم جمانا ملدة سنة 
“إكسبلورر”  انرتنت جديد حمل  ومتصفح 

ومراهنتها على الواقع املعزز.
وي�����رى اخل������رباء يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اجلديدة  النسخة  شأن  من  ان  املعلوماتية 
م���ن ن���ظ���ام ال��ت��ش��غ��ي��ل ال���ت���اب���ع جمل��م��وع��ة 
تعويض جزء من خسائر  “مايكروسوفت” 
الشركة، وحاليا تعد “ويندوز” بكل انظمتها 
العامل  يف  مستخدم  مليار   1.5 جمتمعة 
املكتبية،  الكمبيوتر  خصوصا عرب اجهزة 
فخالفا ملا هو الوضع مع النسخ السابقة 
ن��وع االج��ه��زة  ك��ان��ت تتكيف حبسب  ال��يت 
“مايكروسوفت” جلعل  املستخدمة، تسعى 
استخدام نظام تشغيل “ويندوز 10” شامال 
وميكن االستعانة به على اجهزة الكمبيوتر 
كما على اهلواتف الذكية مرورا مبنصات 
نظارات  او  بوكس”  “اك��س  الفيديو  العاب 

الواقع االفرتاضي.
ف��ي��م��ا اع���ت���رب م��ت��خ��ص��ص��ون يف ق��ط��اع 
ج��ذب  يكمن يف  األم���ل  ان  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بالنسبة  خ��ص��وص��ا  التطبيقات  م��ط��وري 
لقطاع اهلواتف الذي تواجه مايكروسوفت 
ص���ع���وب���ة ف���ي���ه، ل��ك��ن��ه ال ي������زال ق��ط��اع��ا 
احمل��دود  العرض  وبسبب  “اسرتاتيجيا”، 
من التطبيقات، ال يستحوذ نظام “ويندوز” 
سوى على نسبة ضئيلة من سوق اهلواتف 
مقارعة  يف  صعوبة  ويواجه  حاليا  الذكية 
ن��ظ��ام��ي “ان���دروي���د” م��ن غ��وغ��ل املتصدر 
لالجهزة  اس”  او  “اي  ووص��ي��ف��ه  ل��ل��س��وق 

املصنعة من شركة “آبل”.
ن��ظ��ام  وي�����رى ه�����ؤالء امل��ت��خ��ص��ص��ون ان 
سوق  متأخرا يف  “موقعا  “وي��ن��دوز” حيتل 
اهلواتف احملمولة وسيتطلب االمر جهودا 
حقيقيا يف  وتغيريا  ط��وي��ال  ووق��ت��ا  ك��ب��رية 
طريقة التفكري لدى الالعبني االخرين يف 
تتمكن  كي  التطبيقات(  )كمطوري  القطاع 
اهل��وات��ف ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام +وي���ن���دوز+ من 
كيلنهاس  وذكر  توسيع حضورها حقيقة”، 
بأن “مايكروسوفت” تتعاطى ب�”براغماتية” 
االنظمة  على  املنتجات  بعض  فتح  ع��رب 
املنافسة كما احلال مع تطبيقات “اوفيس” 

عرب اجهزة “آي باد” اللوحية من “آبل”.
ومن بني التعديالت االخرى ايضا: سيكون 
لنظام “ويندوز 10” حتديثات دائمة وتلقائية 

بعد تشغيله من دون انتظار صدور النسخة 
املقبلة كما احلال مع النسخ املوجودة حاليا، 
ورأى خرباء اخرون أن كل شيء يصب يف 
االخذ  مع  املستهلك  مع  بناء عالقة  اط��ار 
ب��أن “وي��ن��دوز” متثل “خدمة  يف االع��ت��ب��ار 
دائمة تتطور”، وللتعجيل يف رواجه، تعتزم 
“مايكروسوفت” للمرة االوىل تقديم نظام 
كتحديث جماني ملستخدمي   ”10 “ويندوز 

النسختني السابقتني )ويندوز 7 و8(.
الكمبيوتر  اجهزة  حيث سيواصل مصنعو 
املسبق  التحميل  لقاء  الدفع  ناحيتهم  من 
أن  اىل  ن��ظ��را  اجهزتهم  على  للربجمية 
التشغيل  ت��راخ��ي��ص  م��ن  املتأتية  االم����وال 
متثل اجلزء االكرب من ايرادات اجملموعة 

االمريكية العمالقة.
على الصعيد ذاته يرى الكثري من املعنيني 
بشؤون التكنولوجيا املعلوماتية ان منتجات 
وب���رام���ج ش��رك��ة م��اي��ك��روس��وف��ت ت��واج��ه 
بإمكانية  تتمثل  بها  يستهان  ال  معضلة 
اخ������رتاق ب���راجم���ه���ا م���ن ق��ب��ل ق��راص��ن��ة 
اخلصوصية  انتهاك  ومسألة  املعلوماتية 
حقيقي  م��أزق  يف  يضعها  قد  أيضًا، مما 
منتجاتها  ت��س��وي��ق  م��س��ت��وى ض��م��ان  ع��ل��ى 
وحتقيق قفزة نوعية تعيدها اىل مصاف 
استعادة  بهدف  التكنولوجيا  عمالقة  كبار 
على  للصراع  العاملية  االس��وق  يف  هيبتها 

عرش التكنولوجيا واملعلوماتية.

ويندوز 10.. هل 
سترتبع مايكروسوفت 
على عرش التكنولوجيا؟

جولة حول العالم.. تكشف اسرار الكائنات املنقرضة!
احلفرية أثر أو بقايا نبات أو حيوان كان يعيش منذ آالف أو ماليني السنني، وعادة ما تسهم احلفريات 
يف الكشف عن جوانب خفية من حياة أي كائن منقرض، من خالل االستعانة ببعض العينات ملعرفة 
الشكل األصلي هليكل جسم احليوان مثل تركيب عظامه، وأسنانه، وخمالبه، وحتى الفراء، والبشرة، 
والريش، وأعضاء اجلسم، ورمبا أيضا آخر وجبة تناوهلا قبل نفوقه، ويتبع ذلك عادة دراسة طريقة 

معيشة تلك الكائنات املنقرضة.
عندئذ حناول وصف حياة تلك الكائنات وطريقة حركتها وتعاملها مع بعضها البعض، وقد قدمت هذه 
األحفوريات معلومات جديدة عن التطور األولي للحيوان، إضافة إىل إن دراسة االحافري تفيد يف 

التعرف على البيئة القدمية وعلى أمناط وأشكال احلياة الغابرة.
وان التعرف على لون الكائن ظل من األسئلة احملرية، لكن العلماء جنحوا يف الرد على هذه األسئلة بناء 
على الفحص أجملهري لتكوينات احلفريات ما أزاح الستار عن لون صبغات البشرة، وكشفوا للمرة 
األوىل عن لون فراء ثدييات منقرضة منها اثنان من أقدم اخلفافيش، كان لون اخلفاشني، واسم األول 
)باليوتشريوبرتكس( والثاني )هاسيانيكرتيس(، هو البين املائل إىل احلمرة، حيث قال العلماء إن هذا 

أمر ال ميثل مفاجأة كربى خلفافيش عاشت قبل 49 مليون سنة.
ويف السياق ذاته استطاع العلماء الكشف عن كائن غريب يدعى )اهلالوسيجينيا( فحريهم وخلطوا 

بني رأسه وذيله، لكن العلماء قالوا إن حتليال جديدا حلفرية اهلالوسيجينيا قد وفر هلم وألول مرة 
فهما كامال هلذا الكائن البحري الصغري الذي عاش منذ حنو 508 ماليني عام، واهلالوسيجينيا هو 
نوع من األن��واع اليت متثل العصر الكمربي وهو فرتة حمورية يف تاريخ احلياة على األرض شهدت 
ظهور غالبية اجملموعات األساسية يف عامل احليوان والعديد من الرتكيبات اجلسمانية العجيبة اليت 

ظهرت ثم اندثرت.
يف حني كشف باحثون عن أسرار منر مسيلودون الضاري، وكان ذو األسنان السيفية الشكل جنما يف 
هوليوود قبل وقت طويل من أن يصبح بطال يف مسلسالت تنسلتاون التلفزيونية فيما جيري حفظ 

الكثري من عظام هذا الكائن الكاسر.
بينما اكتشف علماء أول حفرية لثعبان بأربعة أرجل عمرها 113 مليون عام، واكتشفت العديد من 
احلفريات من قبل لثعابني بأطراف، لكن يعتقد أن احلفرية اجلديدة هي سلف مباشر ألنواع الثعابني 
للمساعدة يف  بل  املشي،  تكن تستخدم يف  الثعبان مل  وأذرع  أرجل  أن  املرجح  املوجودة حاليا، ومن 
اإلمساك بالفريسة، وتظهر احلفرية تأقلم الثعبان على احلفر، وليس السباحة، مما يعزز من فرضية 
أن الثعابني تطورت على األرض، وتتواصل الدراسات واألحباث للكشف عن جوانب خفية من حياة 

احليوانات ملعرفة تفاصيل تكوينها وطرق معيشتها.

باتت مشكلة تلوث البيئة ومحايتها واحلفاظ عليها من أكثر األمور اليت تشغل 
اإلنسان اليوم، وان مشكلة تلوث اهلواء مشكلة كبرية وواسعة، وتعد من اخطر 
مشاكل العصر، حيث تعاني منها اغلب دول العامل، فيؤثر اهلواء امللوث على 
الغازات السامة يف اهلواء فتؤدي إىل  الكائنات احلية، بسبب وجود  مجيع 
أمراض يف اجلهاز التنفسي لدى اإلنسان كالربو وبالتالي تؤدي إىل سرطان 
الرئتني، وكذلك يسبب التلوث أمراض العني، ويؤثر أيضًا يف احليوان مما 
على  يؤثر  التلوث  إن  إىل  إضافة  موتها،  وإىل  النمو  يف  نقص  إىل  ي��ؤدي 
النباتات بشكل ملحوظ حيث يتلف النباتات ويؤثر يف منوها ويغري من لونها.

املصادر  وهي  طبيعية:  املصادر  إىل  اهل��واء  تلوث  مصادر  الباحثون  ويقسم 
والرباكني  الرتبة  من  املتصاعدة  )الغازات  وهي  بها  لإلنسان  دخل  ال  اليت 
وحرائق الغابات والغبار الناتج من العواصف والرياح( وهذه املصادر عادة 

تكون حمدودة وأضرارها ليست جسيمة، واملصادر الغري طبيعية: 
وهي اليت حيدثها أو يتسبب يف حدوثها اإلنسان وهي أخطر من السابقة 
وتثري القلق واالهتمام حيث أن مكوناتها أصبحت متعددة ومتنوعة وأحدثت 
خلاًل يف تركيبة اهلواء الطبيعي وكذلك يف التوازن البيئي وأهم تلك املصادر: 
الربي  النقل  وسائل  الصناعي،  النشاط  الطاقة،  إلنتاج  الوقود  استخدام 
ويتعلق مبخلفات  السكاني  النشاط  النشاط اإلشعاعي،  والبحري واجلوي، 
واملبالغة يف  الزراعي  النشاط  والسائلة،  والصلبة  الغازية  املواد  من  املنازل 

استخدام املبيدات احلشرية واألمسدة الكيماوية املصدر.
االوزون واجلسيمات  بغاز  اهل��واء  تلوث  ان  ذاته حذر علماء من  السياق  يف 
مليون شخص سنويا حبلول   6.6 لنحو  مبكرة  وف��اة  يتسبب يف  قد  الدقيقة 
عام 2050 اذا مل تبذل اجلهود لتحسني جودة اهلواء، وقال العلماء ان تلوث 
اهلواء يف املناطق املفتوحة يقتل بالفعل حنو 3.3 مليون شخص يف العام على 
مستوى العامل. يف حني قال تقرير ملنظمة دولية للمهن الطبية إن التعرض 
الوفيات ويف  الغذاء واملاء واجلو يتسبب يف ماليني  للكيماويات السامة يف 
االحت��اد  الصادر عن  التقرير  وق��ال  ع��ام،  كل  ال���دوالرات  خسائر مبليارات 
الدولي لطب النساء والتوليد الذي ميثل احتادات أطباء النساء من 125 دولة 
إن من بني النتائج غري املرغوبة النامجة عن التعرض مللوثات اجلو ومبيدات 
ميتة  أجنة  ووالدة  اإلجهاض  األخ��رى حاالت  والكيماويات  واللدائن  اآلف��ات 
وزيادة حاالت اإلصابة بالسرطان عالوة على مشكالت فرط النشاط وقلة 

الرتكيز وعدم االنتباه و تشتت الذهن.
والبد أن يكون اهلواء نقيا صاحلًا للتنفس وال حيتوي على ملوثات من شأنها 
أن تسبب أضرارا بالصحة العامة وكافة أشكال احلياة والبيئة، الن مجيع 
فقط  وليس  معدودة  لدقائق  إال  اهل��واء  عن  االستغناء  تستطيع  ال  الكائنات 

اإلنسان، وتتواصل الدراسات من اجل حتسني البيئة.

التلوث البيئي.. 
يسمم االرض ويفتك 

بأرواح سكانها
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شارك برأيك

هل ستغيـّر املظاهرات الواقع العراقي نحو األفضل؟
وحتسني  الفساد  وحماربة  حكومية  إصالحات  بإجراء  مطالبني  العراقيني  من  اآلالف  خ��رج  أن  بعد 
من  بيد  املفسدين  “بضرب  العبادي  حيدر  ال��وزراء  لرئيس  الدينية  املرجعية  بدعوة  تعززت  اخلدمات، 

حديد”، فيما ينتظر ان خترج تظاهرات مشابهة يف بغداد ومدن عراقية أخرى خالل االيام املقبلة.
برأيك هل ستغري هذه التظاهرات من الواقع العراقي حنو االفضل؟ وهل ستحقق مطالب العراقيني 

بالقضاء على الفساد وحتسني الواقع اخلدمي، أم ستكون جمرد صحوة مؤقتة قد ختمد كسابقاتها؟.
النبأ املعلوماتية( جمموعة من اآلراء حول هذا املوضوع، من خالل فقرة شارك  حيث رصدت )شبكة 
برأيك وظهرت آراء متنوعة جملموعة من املراقبني )من بينهم قراء( للشأن العراقي وقد زخرت هذه 
بالسؤال  بالدقة واملوضوعية، اىل جانب اجراء استطالع الكرتوني متثل  اآلراء برؤى حتليلية اتسمت 
االتي، هل ستؤدي املظاهرات الشعبية يف العراق اىل القضاء على الفساد؟، وباالختيارات االتية، نعم، 
املرتبة  اما  “نعم” بنسبة %64،  باملرتبة االوىل  يلي  التصويت كما  ال، ستؤدي قلياًل، حيث جاءت نسب 
الثانية جاءت خليار ستؤدي بنسبة 25%، اما فحاز على املرتبة الثالثة والنسبة 11% فقط، تعطي نسبة 
االستطالع آنفة الذكر مؤشرا جييب عن سؤال الفقرة آنفة الذكر وذلك يرجح بأن املظاهرات ميكنها ان 
تغري من الواقع العراقي حنو األفضل. نستعرض هنا ابرز آراء املراقبني والقراء حول هذا املوضوع، فقد 

يرى املراقبون انه مع بدء العام الدراسي اجلديد حيتاج العراق اىل اجياد 
اسرتاتيجيات جديدة للنهوض بواقع التعليم ولو نبدأ باملمكن إلصالح ما ميكن 
اصالحه. كانت تساؤالت فقرة شارك برأيك لشبكة النبأ املعلوماتية، برأيكم 
ما هي االسباب اليت أدت اىل تدني مستوى التعليم؟، وما االساليب الناجعة 
للنهوض به؟، كيف ترون عالقة االستاذ بالطالب بني االمس واليوم يف ظل 
االستاذ  وانعكاس حب  تأثري  وما مدى  االجتماعي؟،  التواصل  مواقع  وجود 
على فهم املادة واستيعابها لدى الطالب؟، علما أن األوربيني قد حّولوا التعليم 
أو نستثمر اساليبهم  ان نصلح  العقل، فكيف ميكننا  ب� متعة  اىل ما يعرف 
املتطورة يف التعليم مبا يتوافق مع طبيعة اجملتمع؟. وقد رصدت )شبكة النبأ 
املعلوماتية( جمموعة من اآلراء حول هذا املوضوع، من خالل استطالع رأي 
وظهرت آراء متنوعة جملموعة من املراقبني )من بينهم قراء( للشؤون التعليم 
وقد زخرت هذه اآلراء برؤى حتليلية اتسمت بالدقة واملوضوعية، اىل جانب 
اجراء استطالع الكرتوني متثل بالسؤال االتي، هل يوجد تأثري كبري لعالقة 
االستاذ بالطالب على حتسني املستوى الدراسي لعموم الطلبة؟، وباخليارات 
االتية، يوجد، ال يوجد، يوجد بنسبة قليلة، يوجد بنسبة كبرية، حيث جاءت 
نسب التصويت كما يلي باملرتبة االوىل، “يوجد بنسبة كبرية” 50%، اما املرتبة 
الثالثة جاءت خليار  بينما املرتبة  الثانية جاءت خليار “يوجد” بنسبة %38، 
“يوجد بنسبة قليلة” 12%، يف حني املرتبة الرابعة جاءت خليار “ال يوجد” %0، 
آنفة  الفقرة  مؤشرا جييب عن سؤال  الذكر  آنفة  االستطالع  نسبة  وتعطي 
الذكر وذلك مبا يوضح التأثري الكبري لعالقة االستاذ بالطالب على حتسني 

املستوى الدراسي لعموم الطلبة.
نستعرض هنا ابرز آراء املراقبني والقراء حول هذا املوضوع، فقد رأى احد 
من  الكثري  له  العراق  يف  التعليم  مستوى  يف  احلاصل  التدني  أن  املراقبني 
االسباب. ولعّل أبرزها هو تدّني املستوى العلمي للمعلمني واملدرسني بشكل 
ملحوظ. أما اهم اساليب جناح التعليم عندنا هو تغيري املنهج اىل منهج يوضع 
الطالب وتبسيط  والعمل على حتريك عقل  اكفاء  من قبل استاذة عراقيني 
ال��دروس  امل��ادة ألج��ل اخذهم اىل طريق  العمل على تصعيب  امل��ادة هلم ال 
اخلصوصية. اىل جانب ذلك رأى مراقبون آخرون ان النظام التعليمي ضمن 
منظومة الفساد املستشري يف البلد له دور كبري يف املستوى الدراسي، وقد 
خرج االستطالع بالتوصيات اآلتية: جيب على املعلم -كقائد تربوي- تشجيع 
املناهج  التنظري سيما يف  افق  وتركه حيلق يف  التلميذ  لدى  التفكري  عامل 
االدبية وعدم اعتبار الكتاب املنهجي او امللزمة جيب األخذ به حرفيا، على 
التعليم يتم من خالهلا إعطاء دور  تتبنى فلسفة واضحة لتطوير  الدولة أن 
بتجارب  اإلستعانة  مع  واإلختصاص  الفكر  وأصحاب  التطوير  لدعاة  فّعال 
ورأس حربة  األق��وى  احللقة  املعلمني هم  وجعل  املماثلة وخب��رباءه��ا  ال��دول 

التطوير والتغيري. 

ما هي االسباب التي 
أدت اىل تدني مستوى 

التعليم يف العراق

سياسية،  عديدة،  تطورات  العراق  يشهد 
توجيه  يف  أسهمت  واق��ت��ص��ادي��ة،  أم��ن��ّي��ة، 
وقّسمتها  ال��ع��راق��ي  ال��ش��ب��اب  اخ��ت��ي��ارات 
اىل  يسعى  من  فمنهم  اقسام،  ثالثة  اىل 
م��ن تطوَّع  ال��ب��الد، ومنهم  اهل��ج��رة خ���ارج 
يف احل��ش��د ال��ش��ع��يب ل��ل��ق��ت��ال يف احل��رب 
ض���د داع�����ش، وق��س��م ث��ال��ث م��ن��ه��م خ��رج 
م��ت��ظ��اه��رًا وم��ط��ال��ب��ًا ب��إج��راء إص��الح��ات 
ح��ك��وم��ي��ة، وحم���ارب���ة ال��ف��س��اد، وحت��س��ني 
تبلغ  الشباب  نسبة  ب��أن  علمًا  اخل��دم��ات، 
ال���ع���راق. كانت  64% م��ن جم��م��وع س��ك��ان 
تساؤالت فقرة شارك برأيك لشبكة النبأ 
تدفع  ال��يت  األس��ب��اب  هي  ما  املعلوماتية، 
تدفعهم  او  اهل��ج��رة؟،  الشباب حنو  بعض 
ب���اجت���اه ال��ت��ط��وع يف احل��ش��د ال��ش��ع��يب؟، 
اليت  باملظاهرات  للمشاركة  تدفعهم  او 
الفساد  وم��ك��اف��ح��ة  اإلص����الح  اىل  ت��دع��و 
املعيشي؟.  وال��وض��ع  اخل��دم��ات  وحت��س��ني 
املعلوماتية(  النبأ  )شبكة  رص���دت  حيث 
امل��وض��وع،  م��ن اآلراء ح��ول ه��ذا  جمموعة 
م��ن خ��الل ف��ق��رة ش���ارك ب��رأي��ك وظهرت 
)من  املراقبني  من  جملموعة  متنوعة  آراء 
وقد زخرت  العراقي  للشأن  ق��راء(  بينهم 
بالدقة  اتسمت  ب��رؤى حتليلية  اآلراء  هذه 
استطالع  اجراء  جانب  اىل  واملوضوعية، 
كنت  اذا  االت��ي،  بالسؤال  متثل  الكرتوني 
ف��م��اذا ستختار؟،  ال��ع��راق��ي  ال��ش��ب��اب  م��ن 

خارج  اىل  اهلجرة  االت��ي��ة،  وباالختيارات 
ال���ع���راق، ال��ت��ط��وع يف احل��ش��د ال��ش��ع��يب، 
املشاركة يف املظاهرات، غري مبالي، حيث 
باملرتبة  يلي  كما  التصويت  نسب  ج��اءت 
بنسبة  املظاهرات”  يف  “املشاركة  االوىل، 
خليار  ج��اءت  الثانية  املرتبة  ام��ا   ،)%44(
 ،)%30( بنسبة  العراق  اهلجرة اىل خارج 
التطوع  الثالثة جاءت خليار  املرتبة  بينما 
يف احلشد الشعيب بنسبة )19%(، يف حني 
مبالي  غري  خليار  ج��اءت  الرابعة  املرتبة 
االستطالع  نسبة  وتعطي   ،)%7( بنسبة 
آنفة الذكر مؤشرا جييب عن سؤال الفقرة 
آنفة الذكر وذلك مبا يرجح توجه الشباب 

العراقي حنو املشاركة بالتظاهرات.
نستعرض هنا ابرز آراء املراقبني والقراء 
حول هذا املوضوع، فقد رأى احد املراقبني 
أن خيتار  العراقي  الشباب  حق  من  ان   “
فهو من حقه  املطروحة،  اخل��ي��ارات  أح��د 
بواجبها  احلكومة  تقوم  ال  طاملا  اهل��ج��رة 
جتاه الشباب، ومن حقه التظاهر لألسباب 
نفسها، لكن محاية الوطن تتقدم على كل 
 “ باعتقادي. فيما قال مراقب آخر  شيء 
إىل  العراقيني  هجرة  أسباب  ان  أعتقد 
األمان  لغرض احلصول على  اخل��ارج هو 
يف  تطوعهم  أسباب  عن  أما  واإلستقرار. 
احلشد الشعيب املقدس هو بدافع الغرية 
الدينية والوطنية. أما عن أسباب مشاركتهم 

اإلحساس  فهو  السلمية  التظاهرات  يف 
بامللل من حتسن الواقع بدون الضغط على 
اإلرادة  مع  لالصطفاف  السياسية  القوى 
ال��ش��ع��ب��ي��ة”. يف ح���ني ق���ال ن��اش��ط م��دن��ي 
بالتظاهرات  املشاركة  الواجب  من  “ارى 
للمواطن  ال��رق��اب��ي  ال����دور  وت��ف��ع��ي��ل  ب��ق��وة 
السبب  ان  م��ا ميكن اص��الح��ه،  واص���الح 
وتقديم  للعراق  داع��ش  لدخول  الرئيسي 
احلشد  ابطال  من  الشريفة  ال��دم��اء  ه��ذه 
الشعيب والقوات االمنية هو فساد الطغمة 
احلاكمة واستهتارها بكل القيم االنسانية”. 
يف ذات الصدد قال شاب عراقي شارك 
يف االس��ت��ب��ي��ان “ اخ��ت��ار اهل���ج���رة.. بسبب 
وليس  للبلد،  احل��ض��اري  ال��وض��ع  ت��ده��ور 
و االمين، مع اخنفاض  االقتصادي  فقط 
فرص التطور الذاتي واملهين.. ايضا منط 
اجلميع..  على  امل��ف��روض  ال��واح��د  املعيشة 

كلها اسباب وغريها تدفعين للهجرة”.
ال��راي قال شاب عراقي  على عكس هذا 
آخر “ انا ارفض اهلجرة اىل خارج البلد 
واقتصادي  سياسي  منها  عديدة  ألسباب 
بوطين  مهتم  اني  .كما  ودي��ين  واجتماعي 
فهما  وامل��ظ��اه��رات  للحشد  بالنسبة  .ام��ا 
يصبان يف  كالهما  واح��دة  لعملة  وجهتان 
بالعراق  يريد  ومن  العراق  أعداء  حماربة 
السوء من قتل وفساد .اما بالنسبة ألي انا 

مع املظاهرات انا مع احلشد”.

ما هي األسباب التي تدفع ببعض الشباب 
العراقي اىل الهجرة او التطوع بالحشد 

الشعبي او املشاركة باملظاهرات؟

رأى احد املراقبني” انه قبل املظاهرات اجلديدة، الكل كان يقول على الشعب العراقي انه )ميت(، خامل 
ال واحيانا يقولون انه شعب خانع للسياسيني.. املفاجأة فعال فيما حصل يف مشهد املظاهرات احلالية.. 
اثبت فيها الشعب العراقي انه حي وقدم شهداء، نرجو الرتكيز على هذه النقطة بالذات الشعب العراقي 
شعب حي. من جهته يرى مراقب متخصص يف الشؤون العراقية “انه مل يكن من املتصور ان يتحول ذلك 
الصيف القائض اىل ربيع اصالحي مؤمل، ولكن هذا االصالح حياج اىل وقفة كبرية ومتسك باحلقوق 
الن حيتان الفساد اليت هي اخطر من داعش لن تستسلم فستثري الفوضى واالره��اب وارعاب الناس 
وتدمري املشاريع احلكومية، وهذا حيتاج اىل وقفة شعبية كبرية لطرد حيتان اغوال الفساد وكشفهم على 
العلن”. يف حني يرى مراقب اخر “ لكي تنجح عملية مالحقة الفاسدين البد من اعالن امسائهم على 
العلن، ومن ثم البد من اجراء احملاكمات العلنية وبثها عرب الفضائيات مباشرة ودون سانسور، واجتثاث 
املتظاهرون  يقوم  ان  الشعبية، بشرط  اللجان  تفعيل  الدولة من خالل  كافة دوائر  الفساد من  مافيات 
بطرد كافة االشخاص املرتبطني باالحزاب من املظاهرات واال فان االحزاب تستغل املظاهرات لتصفية 
حساباتها”. ختامًا وبعيدا عن التشاؤم ألني متفائل دائما، اقول ان املواجهة مع الفاسدين ستكون طويلة 

االمد ولكن الغلبة للشعب واملرجعية.. سؤال حنتاج ان جييب عن كل عراقي بوضوح.

مروة االسدي

كمال عبيد 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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صحة 

 العناية باألسنان ضمان لصحة
االنسان

ك����م م�����رة حت���ت���اج إىل زي��������ارة ط��ب��ي��ب 
يوميًا؟،  اسنانك  تنظف  هل  األس��ن��ان؟، 
سقوط  لتعويض  وسيلة  أفضل  ه��ي  م��ا 
األس��ن��ان  تنظيف  ي��أت��ي  متى  األس��ن��ان؟، 
الصحية  االسئلة  هذه  عكسية؟،  بنتائج 
امل��ه��م��ة وغ���ريه���ا ت���ربز اه��م��ي��ة ال��ع��ن��اي��ة 
لذا  االن��س��ان،  لضمان صحة  ب��األس��ن��ان 
ان  الطبية  ال��دراس��ات  م��ن  الكثري  تؤكد 
يف  رئيسيا  عامال  متثل  األسنان  نظافة 
اهمال  وان  الصحية،  االزم��ات  مواجهة 
يكون  قد  واألسنان  الفم  بصحة  العناية 
من  بالكثري  االص��اب��ة  يف  االول  السبب 
االمراض، لذا ينصح االطباء بانه جيب 
ومبختلف  جيد  بشكل  باألسنان  العناية 
الفئات العمرية النها خط دفاع أول عن 
اجلسم، فضال عن ميزة احلصول على 
أسنان متأللئة من أجل ابتسامة ساحرة.
م���ن ج��ان��ب خم��ت��ل��ف حي����اول ال��ب��اح��ث��ون 
وصحته  اإلنسان  حياة  أس��رار  اكتشاف 
كما هو احلال مع دراسة جديدة يف اثر 
فيما  األسنان،  على  الرصاص  ترسبات 
توصل باحثون آخرون إىل ان األمساك 
املغلفة  الصلبة  املينا  طبقة  أص��ل  ه��ي 
ال��ب��ش��ر... وق��ال��وا إن احلفريات  ألس��ن��ان 
تنشأ  املينا مل  ان  بينت  الوراثية  واألدل��ة 
من  انتقلت  بل  األسنان  تطور  سياق  يف 

قشور األمساك األولية اليت عاشت قبل 
400 مليون عام لتصبح فيما بعد مكونا 
املينا  وطبقة  ال��ب��ش��ر،  ألس��ن��ان  أس��اس��ي��ا 
اإلن��س��ان  أنسجة يف جسم  أص��ل��ب  ه��ي 
ظلوا  العلماء  لكن  األخ��رى  والفقاريات 
منشأ  من  يقني  على  ليسوا  وه��م  طويال 

هذه املادة.
على صعيد آخر، يف اهلند وصف بعض 
رقما  ن���ادرة ج��دا سجلت  االط��ب��اء حالة 
قياسيا على صعيد العامل، متثلت بعملية 
اس��ت��غ��رق��ت س��ب��ع س��اع��ات اق��ت��ل��ع أط��ب��اء 
 17 بعمر  ش��اب  فم  من  سنا   232 هنود 
عاما، أما يف اسرتاليا ازدادت خماوف 
اسرتالي  ال��ف   11 اصابة  احتمال  ازاء 
اخطاء  بسبب  االي��دز  او  الكبد  بالتهاب 

اطباء اسنانهم.
من جانب آخر حيسب الكثريون مّنا أنه 
األسنان  إىل طبيب  التوجه  علينا  يتعني 
ك��ل ستة ش��ه��ور على األق���ل، حتى  م��رة 
أنفسهم  كانوا ال يطبقون ذلك على  وإن 
الرغم من ذلك؛ ليس  بالفعل، لكن على 
ه��ن��اك ات���ف���اق ع��ل��ى أن ذل���ك االع��ت��ق��اد 
ب���إج���راء م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ح��وص النصف 
سنوية أمر ضروري حقا، وال يزال األمر 

برمته حمل نظر.
ال��واض��ح إىل أي  ال��واق��ع، ليس م��ن  يف 

ويرى  االعتقاد،  هذا  يعود  زمنية  حقبة 
البعض أنه يعود إىل القرن الثامن عشر، 
أي قبل وقت طويل من ظهور ما ُيعرف 
الضابطة،  العشوائية  العلمية  بالتجارب 
اليت ميكن أن تؤكد أو تنفي أهمية إجراء 
هلذا  وفقا  األسنان،  على  طبية  فحوص 
املعدل الزمين، من البديهي اإلشارة هنا 
إىل أن من يعانون من مشكالت صحية 
إلج��راء  حي��ت��اج��ون  أسنانهم  ع��دي��دة يف 
أكثر من غريهم،  الطبيب  لدى  فحوص 

ولكن ماذا عن اآلخرين؟. 
وعليه ينصح االطباء واخلرباء يف صحة 
بان  باألسنان  السليمة  العناية  االسنان 
تقوم بتنظيفها مرتني على األقل يوميًا، 
ف��م كريهة،  ورائ���ح���ة  ال��ل��ث��ة،  ن��زي��ف  ألن 
وأعناق أسنان حساسة عند تناول أطعمة 
كل  وأسنان خملخلة..  ساخنة،  أو  ب��اردة 
هذه الظواهر أعراض اللتهاب األنسجة 
العدوى  الداعمة لألسنان. وحتدث هذه 
اليت غالبًا ما تكون مزمنة بسبب وجود 
بكترييا على األسنان، ويتم الربط بينها 
وبني أمراض من قبيل السكري وأمراض 
والروماتيزم،  الدموية  واألوع��ي��ة  القلب 
ولذا تعد العناية اجليدة باألسنان مبثابة 
خ���ط دف�����اع أول ع���ن أع���ض���اء اجل��س��م 

مجيعها. 

أيهما افضل للوقاية من امراض القلب
أو  الطعام  تناول  أو  العمل  أثناء  وال  النوم  وق��ت  ال  توقف،  دون  اليوم  ساعة يف   24 اإلنسان  قلب  يعمل 
االسرتاحة.. فماذا نعرف عن القلب، هذا العضو األهم يف أجسامنا: القلب ليس فقط العضو الذي نتذكره 
عندما نتحدث عن احلب والسعادة واحلزن ومشاعرنا اخلاصة، ولكن هو أحد أعضاء اجلسم األساسية 
القلب  ما يرتافق مشاكل  وغالبا  املفاجئة  للوفاة  ي��ؤدى  قد  كله، وال قدر هلل  تأثر اجلسم  إن علت  اليت 
مبشاكل يف ضغط الدم والكولسرتول اللذان أصبحا من أفات عصرنا احلالي، وألن صحة جسمك ترتبط 

ارتباطا وثيقا بنظام حياتك وتغذيتك فالبد من االهتمام بهذه اجلوانب لتقوى عضلة قلبك.
يف السياق ذاته أشارت نتائج لدراسة شاملة اىل ان خفض ضغط الدم اىل ما دون املستوى الطبيعي 
يقلل بصورة كبرية من حدوث األزم��ات القلبية وخيفض من الوفيات النامجة عن ذلك بني البالغني يف 
سن 50 عاما وما فوق، ويف الدراسة -اليت شارك فيها أكثر من 9300 من مرضى ارتفاع ضغط الدم 
واستخدمت فيها جمموعة من العقاقري خلفض مستوى ضغط الدم الشرياني االنقباضي اىل 120 من 
140- تراجعت خماطر اإلصابة باألزمات القلبية والسكتة الدماغية واضطراب وظائف القلب بواقع الثلث 

تقريبا واخنفضت خماطر الوفاة بواقع الربع تقريبا.
يف حني اظهرت دراسة علمية حديثة ان الشباب يف آخر مراحل املراهقة الذين تكون ضربات قلبهم بطيئة 

وهم ساكنون، مرشحون اكثر من غريهم للميول اإلجرامية يف عمر الحق، وأجريت هذه الدراسة على 
اكثر من 700 الف شخص، وكشفت ان من كان قلبهم بطيء اخلفقان أثناء الراحة يف عمر املراهقة )60 
ضربة يف الدقيقة او ادنى من ذلك(، مرشحون بنسبة 39 % أكثر من غريهم للتورط يف اعمال اجرامية 
عنيفة يف السنوات الالحقة ممن كانت ضربات قلبهم اثناء املراهقة اسرع )83 ضربة يف الدقيقة وما 

فوق(.
بينما خلصت دراسة إىل أن األشخاص الذين يتعرضون للضوضاء لفرتة طويلة يف مكان العمل أو أثناء 

األنشطة الرتفيهية قد يكونون أكثر عرضة لإلصابة مبرض القلب.
من جانب آخر أظهرت دراسة “ ان جمرد الوقوف لفرتة أطول بدال من اجللوس قد يساهم يف احملافظة 
على الصحة، فالوقوف يسمح بتحسني مستويات الكولسرتول والشحوم والسكر يف الدم اليت تؤثر كثريا 
على احتمال اإلصابة بأمراض وعائية قلبية، وقد يكون للوقوف فضال عن املشي تأثري اجيابي على نطاق 

اخلصر ومؤشر كتلة اجلسم.
وعليه تتواصل األحباث والدراسات حول االهتمام بصحة القلب ألنه أهم عضو يف جسم اإلنسان، فهو 

يقوم بإمداد باقي األعضاء بالدم الالزم للحياة، وبدون القلب تتوقف حياة اإلنسان.

تعد السمنة )البدانة( من أهم واخطر أمراض التغذية يف عصرنا احلديث 
ومنتشرة يف اغلب بلدان العامل، والبدانة تعين زيادة وزن اجلسم عن حده 
الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه وهذا الرتاكم ناتج عن عدم التوازن بني 
املستهلكة يف اجلسم حبسب اخلرباء  والطاقة  الطعام  املتناولة من  الطاقة 
اآلخر  والبعض  أمر بسيط،  أنها  إليها على  الكثري  ينظر  وقد  واملختصني، 
أو تشويه جلمال أجسادنا، وقد يفطن  أنها جمرد منظر غري مقبول  يرى 
القليل إىل خطورتها ومع ذلك يقفوا مكتويف األيدي غري قادرين على إيقافها.

زي��ادة  نتيجة  السمنة  منها:  أن��واع  ع��دة  إىل  السمنة  الصحة  خ��رباء  ويقسم 
نتيجة  السمنة  األطفال،  عند  النوع  ويظهر هذا  الغدد  الدهنية يف  اخلاليا 
السمنة  الشباب،  لدى  النوع شائع  وهذا  الدهنية  الزيادة يف حجم اخلاليا 
املؤقتة وتظهر يف بعض مراحل العمر ومن غري املستبعد أن تصبح مزمنة 
إذا مل ينتبه املرء هلا و من هذه املراحل: مرحلة املراهقة، واملرأة بعد الوالدة.

وأسباب السمنة تكمن يف عدم وجود ثقافة غذائية لدى الفرد العادي كما 
منظم  وغري  بشكل عشوائي  واملشروبات  األغذية  تناول  نتيجة  أنها حتدث 
قلة  مثل  أسباب جسمية  توجد  كذلك  باستمرار،  الرياضة  وع��دم ممارسة 
الدرقية  الغدة  إف��راز  كنقص  وأم��راض اجلهاز اهلرموني  النشاط واحلركة 
وأمراض اجلهاز العصيب واهليكلي واملناعي، وأسباب فسيولوجية كالشهية 
بعض  ك��وج��ود  اجتماعية  وأس��ب��اب  وغ��ريه��ا،  السن  وت��ق��دم  للطعام  ال��زائ��دة 
دينية،  ومعتقدات  وروح��ي��ة  نفسية  أسباب  والثقافات،  والتقاليد  ال��ع��ادات 

باإلضافة إىل العوامل الوراثية.
ويف السياق ذاته وصلت نسبة املصابني بالبدانة يف الواليات املتحدة ارتفاعها 
يف العام 2014 وصوال اىل 27.7 % وهو املستوى األعلى منذ بدء إعداد معهد 
غالوب إحصاءاته حول الوزن الزائد يف البالد، وكانت نسبة املصابني بالبدانة 
إىل إمجالي السكان 27.1 % يف العام 2013، و26.2 % يف العام 2012، و25.5 
% يف العام 2008، وحبسب املعهد، فان نسبة األشخاص املصابني بالبدانة 

ارتفع بشكل خاص لدى من هم فوق سن اخلامسة واألربعني.
بينما قال املركز الوطين لإلحصائيات الصحية ان 34.3 يف املئة من األطفال 
من  اليومي  غذائهم  م��ن  كبرية  نسبة  على  حيصلون  االمريكيني  والشبان 
مطاعم الوجبات السريعة، وذكر املركز يف تقريره الذي غطى الفئة العمرية 
من عامني وحتى 19 عاما ان الوجبات السريعة “مرتبطة بزيادة السعرات 
ملكافحة  األمريكية  املراكز  وتقول  الغذائي”،  النظام  جودة  وتدني  احلرارية 
األمراض والوقاية منها ان انتشار السمنة بني األطفال مشكلة خطرية يف 
املئة  يف   17 حنو  عند  تقف  السمنة  معدالت  ان  وتقول  املتحدة،  ال��والي��ات 
وتؤثر على حنو 12.7 مليون طفل وشاب أمريكي، وعليه تتواصل األحباث 
والدراسات للتقليل من مشكلة البدانة لكونها تؤثر على مجيع الفئات العمرية 

من األطفال والشباب وكبار السن.

امريكا..
 بلد السمنة بامتياز!

مروة االسدي 
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املوقع  
مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©الربيد االلكرتوني

ما كان أبناء علي )ع( اال على هذه الشاكلة، صراع بني املثال والواقع.. 
او بصورة أخرى، املبدأ او النموذج والواقع، كان املثال واقعا جتسد 
جبدهم األكرب حممد بن عبد اهلل )ص(، ومل تكن من مسافة تفصل 

بني االثنني.. املثال ليس مستحيال والواقع قابال الن يرتقي.
الصعبة،  املمكنات  إنها من  فلنقل  يومها؟  هل مثة استحالة موجودة 
لكنها قابلة على التحقق. حيث تطابق املثال والواقع بني اسالم النص 
هذا  منغصات  من  الكثري  وج��ود  رغم  هامشه.  او  متنه  على  والفعل 
الواقع واليت ذكرها القران الكريم )املنافقون(، او وجدت يف سلوك 

عملي )اسري بسرية رسول اهلل وسرية من قبلي(.
وافراد،  اتسعت جغرافية احلكم مساحات  وقد  )ع(،  ماذا عن علّي 
وأصبحت هموم احلاكم أكثر من توفري االمن ورغيف اخلبز؟، أيضا 
تطابق اسالم النص )اسري بسرية رسول اهلل وليس بسرية اخر معه(، 
على  قاتلكم  كما  تأويله  على  )اقاتلكم  تأويله  حضور  يف  الفعل  مع 
تنزيله(. مقابل تأويل اخر اصبح ميتد على مساحة اكرب من النص 
األول من اخلالفة اىل امللك العضوض مرورا ب )ال حكم اال هلل(، من 
هنا بدأ الشرخ األول يتسع بني املثال والواقع. لقد أصبح املثال غريبا، 
ال يطاوع اللسان احلديث عنه، وان فعل فالصحراء املرتامية األطراف 
كفيلة خبنق الصوت وصداه، هكذا فعلت بابي ذر )رضوان اهلل عليه(، 
لكنه بقي يف االحالم ويف االذهان، رمبا ذكرى عابرة خيشى كثريون 
احلديث عنها. يف التوجه لتكريس مثل هذا الواقع الزائف، البد من 
خبزائن  املنتشني  املسلمني  ذهنية  على  سيطرت  بفكرة  االستعانة 
البلدان املنفتحة عليهم ماال وذهبا يف أيام الفتوحات، وهذه الفكرة 
ترى يف احلاكم انه مفوض من اهلل او هو ظله وخليفته عليها، امل يقل 
انزع  )لن  بن عثمان حني طلبت منه االستقالة من اخلالفة:  عثمان 
قميصا البسنيه اهلل(. م��رورا مبعاوية بن ابي سفيان، ووص��وال اىل 
اهلل  سلطان  انا  )امن��ا  الوضوح:  بعبارته شديدة  املنصور  جعفر  أبي 
يف ارضه(.لكن مأساة احلسني )ع( وامتالء قلب ابيه بالقيح، ومأساة 
بنيه الحقا، كان الواقع حياصر منوذجهم ويريد منه ان يرتهن اليه، 
فالناس عبيد درهمهم ودينارهم، ومن يوزع اعطيات الذهب عليهم، 
ان  الواقع  يستطع هذا  ملاذا مل  السنتهم(،  )لعق على  فهو  الدين  اما 

يرتقي اىل النموذج وهو كان يف متناول اليد والعقل والقلب؟.
كان احلسني )ع( وقتها، ويف كل وقت، )اكرب من احلياة، ولعله لكربه 
وعلوه خارج الدائرة اليت ميكن للمرء ضمنها أن يتوحد مع البطل رغم 
تطلعه إليه( هكذا يكتب  جربا إبراهيم جربا يف مقدمته ملسرحية 

عبد الرزاق عبد الواحد الشعرية )احلر الرياحي(.
بعد أربعة عشر قرنا اصبح املثال بعيدا جدا عن النظر اليه كإمكانية 
للتحقق، رغم كل االدعاءات والشعارات اليت ترفعها حركات اإلسالم 
واحلسني  علي  ص��وب  التوجه  بصراحة  منها(  )الشيعي  السياسي 
)عليهما السالم( وما ميثالنه، او بالنسبة حلركات اإلسالم السياسي 

)السين(، وشعارات العدالة واحلرية وحاكمية اإلسالم.
البؤس  واق��ع شديد  الباهر، من  النموذج  ما حياصر هذا  رغم  لكن 
لعلها يف صحوة قادمة  املاليني املسحوقة،  ي��راود  يبقى حلما  واالمل 
ان  العبودية  لباس  عنها  تنفض  وه��ي  نفسها  تستدرج  ان  هلا  ميكن 
ترتقي اىل النموذج الذي يتكرر حضوره الرمزي كل عام من خالل 

استذكار مأساته. 

بني املبدأ والسلطة.. 
من اجل ابجدية جديدة 

للنهضة الحسينية
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