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وفاته لن تغلق ملفاته! 
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جاءت إسقاط الطائرة الروسية ي مصر، وتبي داعش عملية إسقاطها، من اجل إحداث خلل ي اسراتيجية اامن امصري، 

واظهاره على انه امن ضعيف وخرق، ومن ثم ينعكس ...
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قد يدخل أشخاص اى عام السياسة وهم جهلونها، وقد يتبّوأ بعضهم مراكز قيادية 
كبرة وحساسة، وهو ا يعرف من السياسة ألف بائها، حدث هذا عندما تكون القوة 
الغامة هي وسيلة مثل هؤاء كما حدث وحدث ي اأنظمة السياسية الدكتاتورية الي 
يقودها حكام طغاة وحكومات متعاونة معه وتابعة له، ويوجد الكثر من أمثلة هذه اأنظمة 
السياسية، كما ي الدكتاتوريات العربية امعروفة، ودكتاتوريات أمريكا الاتينية وأفريقيا.
السياسة  على  ع��بء  وه��و  والشعب،  الدولة  على  ع��بء  هو  جاهل  سياسي  كل  بالنتيجة 
نفسها، وتعريف السياسي اجاهل، حيث أن السياسة ا تكتفي منطق القوة، او كثرة 
اأموال والثروات، وا تنجح بفرض اإرادات على اآخرين، إما يكمن جاح السياسي 

كما أسلفنا ي خرته العملية وقدراته امعرفية.
والسؤال هنا كيف يتعامل العاملون ي السياسة مع اأزمات، وما هي عدتهم وذخرتهم 
العلمية واخروية العملية مواجهة اأزمات؟، إن إدارة دولة مكتملة ااركان، ليس باأمر 
اليسر، ورما أقل ما ينبغي أن يتوفر عليه الذين يتصدون ادارة الدول ويسوسونها، هو 
أخطارها  نتائجها،  )أسبابها،  اأزم��ة  عناصر  مع  والتعامل  واحكمة  السياسية  احنكة 
امباشرة واجانبية(، بطريقة تنم عن التخصص والقدرة على النجاح ي العمل السياسي.
إننا ي العراق على سبيل امثال، واجهنا منذ نيسان 2003 واى اآن أزمات متاحقة، 
ومعظمها عوَج سياسيا بطرق غر سليمة، تنم عن نقص ي اخرة والعلمية السياسية 
السياسة ي  العاملون ي  ُيسهم  أن  بدا من  أي  اأمر معكوسا ماما،  واحنكة، فصار 
العكس، فتضاعفت اأض��رار الي  مواجهة هذه اأزم��ات، واحد من خاطرها حدث 
أخطاء  فتحّمل  لوجه!  وجها  الشعب  مواجهة  ي  لتصبح  الساسة،  مواجهة  من  حّولت 
القرارات غر الصائبة. فقد دخلت احكومة العراقية والعاملون ي السياسة، من أحزاب 
وشخصيات، ي قضية خلط اأوراق، حتى باتت معرفة حقيقة هذه اأزمة ومن بدأها 
وكيف مت، أمر شبه مستحيل، فما تقوله تركيا ينفيه العراق وبالعكس، واتضح اخلل 
كبرا ي ادارة هذه اازمة من الساسة العراقين امعنين بها، هنا تظهر احنكة والضعف 
واخرة وعدمها وامعرفة السياسية من جهلها، حيث ا تزال هذه اأزمة عالقة وعصّية 

على احل على الرغم من أنها تهدد سيادة العراق.
فالسياسة  احال،  بطبيعة  ولكنها مكنة  مهمة سهلة،  ليست  الناجح  السياسي  صناعة 
علم ينتمي اى منظومة العلوم امتنوعة، فضا عن أنها نشاط عملي مكن أن يتطور فيه 
اانسان مثلما يزداد خرة ي أي نشاط آخر، لذلك تنطوي صناعة السياسي الناجح على 
ان يكون الشخص الراغب ي الدخول بالعمل السياسي بتحمل جانب كبر ي صناعة 
الذي  الرصن  امؤسساتي  العمل  على  ااستناد  وكذلك  الذاتية،  كفاءاته  وتطوير  نفسه 
يعتمد على اخراء وامستشارين غر الفضائين، واالتزام معاير علمية قائمة على 
اجدوائية وحصد النتائج اإجابية، وااعتماد على مراكز التفكر والدراسات والبحوث 
امستقلة، وفتح احوار مع ختلف النخب ي مطابخ فكرية موضوعية تستهدف احصول 

على اأفكار الناجعة والقراءات امستقبلية.

كيف يتعامل القادة 
السياسيون مع اأزمات؟

ي ظل التطورات وامتغرات اجديدة، الدولية وااقليمية واحلية الي شهدتها وا تزال تشهدها امنطقة، بات من امؤكد ان داعش 
آيلة اى الزوال واانهيار أما...
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ان اليقن هو احور وحن نواجه ي أغلب اأحيان مشكله ي اليقن ي ختلف مراحل احياة وي مواجهة شتى التحديات، وا بد 
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منذ العام 2003 وبعد إزاحة نظام صدام 
اانتقالي  احكم  جلس  وتشكيل  حسن 
ب��ق��ي��ادة اح���اك���م ام���دن���ي اأم��ري��ك��ي ب��ول 
والتصويت  ال��دس��ت��ور  وص��ي��اغ��ة  ب��رام��ر، 
وت��ش��ك��ي��ل أول ح��ك��وم��ة ع��راق��ي��ة  ع��ل��ي��ه، 
اتفاقية  عقد  وبعد   ،2006 ع��ام  منتخبة 
اإطار ااسراتيجي بن الوايات امتحدة 
اأم��ري��ك��ي��ة واح��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة، وحتى 
العام  بداية  اأمريكية  ال��ق��وات  انسحاب 
سياسية  ت��ق��ل��ب��ات  ال���ع���راق  ش��ه��د   ،2011
طائفية  وص��راع��ات  واق��ت��ص��ادي��ة،  وأمنية 
وحزبية، وأزمات متاحقة. هذه التقلبات 
رما تعزى لسبب واحد يلخص كل أسباب 
اإرادة  غ���ي���اب  وه����و  ااس���ت���ق���رار،  ع����دم 
غيبت  بدورها  وال��ي  احقيقية،  الوطنية 
امشروع الوطي ي قيادة الدولة العراقية. 
ك��ل  ت����ص����ور  ن���ف���س���ه وم������ع  ال�����وق�����ت  وي 
السيناريوهات الي تدور ي ذهن اإدارة 
ام��ت��ح��دة  ال����واي����ات  أن  إا  اأم���ري���ك���ي���ة، 
اأم��ري��ك��ي��ة وح��ل��ف��اءه��ا ال���ذي���ن أس��ق��ط��وا 
نظام صدام حسن م يتخيلوا بأن الدور 
بعد  فيما  واشنطن  دور  سيفوق  اإي��ران��ي 
إدارة  ب��ه  أت��ت  ال���ذي  ام��ش��روع  وسيجهض 

بوش إى العراق.  
الوايات امتحدة أخطأت كثرًا ي بدايات 
تأسيس الدولة العراقية بعد العام 2003، 
جيدا  مدركة  وهي  العراق  من  وانسحبت 
تبادر  م  أنها  ااسراتيجية؛  أخطائها 

منذ البداية إى إحال اأمن ودفع عجلة 
وااقتصادية  السياسية  والتنمية  التقدم 
ال��ع��راق��ي��ة ي ب���داي���ة دخ���وه���ا ل��ل��ع��راق، 
وإم���ا ب���ادرت إى إح���ال ال��ف��وض��ى وفق 
ما  وااس��رات��ي��ج��ي  السياسي  ت��ص��وره��ا 
قال  إذ  الفوضى اخاقة.  بنظرية  يسمى 
مات  على  رده  م��ع��رض  ي  رامسفيلد 
ااحتجاج الي وجهت ضد إدارة ااحتال 
ي ال���ع���راق ب��س��ب��ب وق��ف��ت��ه��ا ال��ص��ام��ت��ة، 
وغ��ض��ه��ا ال���ط���رف ع���ن ع��م��ل��ي��ات ال��ن��ه��ب 
والسلب واحرق والتخريب: “إن العراقين 
هي  وه��ذه  اح��ري��ة،  على  معتادين  ليسوا 
الفرصة اأوى هم للتعبر عما ختلج ي 
“الفوضوية”  العمليات  هذه  وإن  نفوسهم، 
جديد”،  بعراق  وواع��دة  وخاقة  “إجابية 
ام��واج��ه��ة  ام��ع��ادل��ة ي  ب��ذل��ك  ب��ع��د  لتتغر 
التفتت  ال��ت��ن��ظ��ي��م. ه��ن��ا  ال��ع��س��ك��ري��ة ض��د 
الوايات امتحدة اأمريكية اسراتيجيتها 
ال���ع���راق وأص��ب��ح��ت تعي  ال��ع��س��ك��ري��ة ي 
خطورة مرحلة مابعد “داعش” والسيطرة 
اإيرانية ي تقويض مشاريعها السياسية 
وااس���رات���ي���ج���ي���ة ع���ل���ى ام������دى ال��ب��ع��ي��د؛ 
ال��ن��ف��وذ اإي���ران���ي ي ال��ع��راق  بسبب ق���وة 
العراقية  الفصائل  م��ن  الكثر  وارت��ب��اط 
ب��آي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا ال��س��ي��اس��ي��ة، ف��ض��ًا عن 
للمصاح  وتهديده  “داع��ش”  تنظيم  ظهور 
اأم��ري��ك��ي��ة ي ام��ن��ط��ق��ة، ب��ع��ده��ا أدرك���ت 
ال��ع��راق  التنظيم ي  ه���زم  ب���أن  واش��ن��ط��ن 

ذهب  من  طبق  على  ال��ع��راق  تسليم  يعي 
إى إيران، وهو –بالوقت نفسه- تقويض 
م��ش��روع��ه��ا ال��س��ي��اس��ي وااس��رات��ي��ج��ي، 
العراق؛  على  وسيطرتها  نفوذها  وفقدان 
التفكر  م��ط  ي  ال��ت��ح��ول  نقطة  أن  إا 
السياسي وااسراتيجي بالنسبة للوايات 
ام��ت��ح��دة اأم��ري��ك��ي��ة ه���و دخ�����ول روس��ي��ا 
ل��س��وري��ا، وت��ش��ك��ي��ل ال��ت��ح��ال��ف ال��رب��اع��ي 
اإقليمي امتشكل من قبل )روسيا وإيران 
الوايات  أدركت  حينها  وسوريا(.  والعراق 
ام���ت���ح���دة ب����أن ال�����دب ال����روس����ي -ف��ض��ًا 
ع��ن ال����دور اإق��ل��ي��م��ي إي����ران- سيقوض 
ليس ي سوريا  واسراتيجيتها  سيطرتها 
فقط وإما ي العراق وامنطقة، واسيما 
السعودية  م��ع  ال��روس��ي��ة  ب��ع��د اح���ادث���ات 
ومصر وبعض دول اخليج، وحت ضغط 
بتدخل  تطالب  ال��ي  العراقية  احكومة 
“داع����ش”  تنظيم  م��ع��اق��ل  ل��ض��رب  روس����ي 
القوى  إرادت  ما  إذا  وعليه،  ال��ع��راق.   ي 
السيناريو  هذا  تفنيد  العراقية  السياسية 
أو أي سيناريو آخر، عليها أن تثبت ذلك 
وإرادة  وطي  الراهن مشروع  الوقت  ي 
وفورية  فعلية  واستجابة  حقيقية،  وطنية 
للمطالب الشعبية وتصحيح مسار العملية 
ال��س��ي��اس��ي��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد، وال��ق��ي��ام 
مفاصل  لكل  شاملة  حقيقية  بإصاحات 
الدولة العراقية بدون تردد وبعيدًا عن كل 

اأجندة الداخلية واخارجية.

عقم اإرادة الوطنية للقوى السياسية ربما 
يـُعيد سيناريو أمريكي جديد ي العراق

ااكراد ي سنجار.. بن واقع النفوذ وحلم ااستقال 
عملية حرير قضاء سنجار من سيطرة “”داع��ش” من قبل قوات البيشمركة الكردية امدعومة من 
قوات التحالف الدولي بقيادة الوايات امتحدة اامريكة الذي شن اكثر من 250 ضربة جوية” اسناد 
العملية العسكرية، اصبحت حط اهتمام كبر خصوصا وان البعض يرى ان حرير سنجار سيكون 
له انعكاسات اجابية على ميع حاور القتال ضد تنظيم داعش اارهابي، الذي تكبد ي الفرة 
من  العديد  وفقد  من اخسائر  الكثر  السورية  اح��رب  الروسي ي  التدخل  اعقبت  الي  ااخ��رة 
امناطق امهمة، ومكنت قوات البيشمركة السيطرة على شارع 47 ي سنجار الذي يعد خط اامداد 
الرئيس بن “عاصمة” التنظيم ي الرقة ومدينة اموصل ي مال العراق، فيما احكمت سيطرتها 
على الطريق الرئيس بن مدينة سنجار وتلعفر فضا عن السيطرة على طريق الرئيسي بن مدينة 

سنجار والبعاج.
ويرى بعض اخراء ان التحرك الكردي ااخر وعلى الرغم من اهميته الكبرة، رما ستكون له نتائج 
عكسية ي امستقبل القريب خصوصا وان حكومة اقليم كردستان امتهمة ي تسهيل دخول داعش 
من اجل حقيق مصاح خاصة، تسعى اى السيطرة على مناطق اضافية ي مال العراق من اجل 
توسيع حدودها اادارية، وهو ما قد يساعد ي حدوث ازمات ومشاكل جديدة بن العرب وااكراد 
قد تتحول اى حرب جديدة يصعب السيطرة عليها، خصوصا وان البعض يرى ان هناك مقدمات 

خطرة حدثت ي الفرة ااخرة ي سنجار الي خشى سكانها العرب من انتقام القوات اأيزيدية 
الي ساهمت ي التحرير، يضاف اى ذلك احداث طوزخرماتو وهو ما قد يسهم بتفاقم اخطر 
وتوسيع اخافات. من جانب اخر يرى بعض امراقبن ان احرب اتزال طويلة وهو ما قد منح تنظيم 
“داعش” الوقت الكاي لاستعداد وتنفيذ هجمات جديدة ضد القوات الكردية ي سنجار وغرها من 

امناطق ااخرى، اامر الذي قد يسهم بتغر النتائج التوقعات.
العبوات  ازالة  العراقية على  الكردية  القوات  تعمل  اميدانية ي سنجار  التطورات  اخر  فيما خص 
قبل  العبوات  هذه  ازال��ة  القوات  على  ويتوجب  سنجار.  مدينة  على  السيطرة  استعادة  بعد  الناسفة 
السماح لسكان هذه امدينة من ااقلية اازيدية الي واجهت ملة وحشية من التنظيم امتطرف الذي 

قام بقتل واغتصاب وسي نسائها، بالعودة وبناء حياتهم جددا.
مدينة سنجار )مال(  العراقية على مقرة ماعية ي  الكردية  السلطات  اخر عثرت  من جانب 
تضم رفات عشرات من النساء اايزيديات اللواتي اعدمهن تنظيم داعش خال سيطرته على امدينة، 
وفق مصدر حلي، ي السياق ذاته قال مسؤولون وحللون أمريكيون إن الدعم الذي تقدمه الوايات 
امتحدة لأكراد العراقين مكن أن يعطي قوة دفع اسراتيجية إدارة الرئيس اأمريكي باراك أوباما 

هزمة اجماعة امتطرفة. 

أدلة كثرة ومؤشرات مستمرة، تؤكد اانتصارات العراقية امتاحقة الي 
يتم حقيقها ي جبهات القتال ضد تنظيم داعش اارهابي، ي الرمادي 
والفلوجة وصاح الدين وسنجار وطوز خرماتو وغرها، وهي نتيجة ينبغي 
أن تكون حصلة للواقع العراقي ورصانة الوضع اجتمعي ي الداخل، ولكن 
هناك مؤشرات على وجود فساد ي مؤسسات الدولة، تكشفه مارسات 
امكاسب  بدافع حقيق  العام  امال  على  يتجاوزون  الذين  امسؤولن  بعض 

امادية بطرق ا مشروعة.
وهذا اأمر ا يتسق مع ما حدث ي جبهات القتال ضد داعش، وهذا يثر 
الغرابة عما حدث على الساحة العراقية حقا، وهو يتعلق بالتناقض احاد 
ُيسهم  أن  وينبغي  الفخر  اى  يدعونا  أمر  وهذا  اانتصارات،  بن حقيق 
بكبح ماح الفساد ي مؤسسات الدولة، ولكن ما نراه ونلمسه خصوص 
الي  الساّرة  البيانات  يتناسب مع  والتجاوز عليها ا  العامة  اأم��وال  هدر 
العراقية امسلحة بكل تشكياتها، احشد الشعي،  أبناء القوات  حققها 
التشكيات  من  وغرها  العراقية،  العشائر  وق��وات  ااحادية،  والشرطة 

الساندة.
ومن اماحظات امهمة أيضا أن قواتنا امسلحة بكل تشكياتها استعادت 
زمام امبادرة، وباتت تكّبد فلول اارهاب الدواعش خسائر كبرة وفادحة، 
التنظيم اارهابي، واحقيقة ما كان هذه اانتصارات  قصمت ظهر هذا 
واف��راد  اجنود  يبذها  الي  الكبرة  القتالية  اجهود  دون  من  تتحقق  أن 
داعش،  عصابات  مع  اليومية  امواجهات  ي  وقادتها  القتالية  التشكيات 
اداري��ا  ه��ا  يتبع  وم��ا  الغربية  امناطق  م��ن  واس��ع��ة  مساحات  ي  امنتشرة 
وجغرافيا. وعلى الرغم من الظروف اجوية القاسية، كما حدث مع تذبذب 
درجات احرارة هبوطا وصعودا على حو غر مسبوق، مع وجود العواصف 
امغرة وسوى ذلك من الظروف القاسية، إا ان القوات العراقية وتشكيات 
احشد الشعي البطلة، باتت تتحلى باصرار كبر لدحر اارهاب وحسم 
امعركة لصاحها، وهكذا باتت قواتنا البطلة قاب قوسن او دنى من النصر 
النهائي على هذا التنظيم اجرم، وهو امر بات ي حكم احسوم، بإرادة 
اانتصارات  هذه  ان  امؤمة  امفارقة  أو  امشكلة  ولكن  الشجعان،  امقاتلن 
الكبرة، م تستطع ان تسهم باحد من ظاهرة الفساد السياسي وااداري 
وامالي الي تدور رحاها ي العراق منذ سنوات متواصلة، ويرى امراقبون 
أن وترة اانتصارات الكبرة الي تتحقق ضد داعش واارهاب والتطرف، 
يتزامن معها انتشار فساد بن امسؤولن الذين يديرون امؤسسات احكومية 
ي معظم الوزارات، ما فيها وزارة الدفاع نفسها، علما ن امتوَقع من قادة 
البلد وامسؤولن كافة، أن يؤازروا القوات العراقية البطلة الي باتت تزف 

اانتصارات يوميا للعراقين.

انتصار القوات 
العراقية هل ستقضي 

على الفساد؟!
علي حسن عبيد 

عبد اامر رويح 

ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية
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اجديدة،  وامتغرات  التطورات  ظل  ي 
الدولية وااقليمية واحلية الي شهدتها 
وا تزال تشهدها امنطقة، بات من امؤكد 
ان داعش آيلة اى الزوال واانهيار أمام 
ص��م��ود وت��ض��ح��ي��ات ال��ش��ع��ب ال��ع��راق��ي، 
ال�����ذي رص���دن���اه  ال��ت��ن��اف��س  ورم�����ا ذات 
ي ال��ت��س��اب��ق ح���و اك��ت��س��اب ن��ف��وذ أب���ان 
امنطقة،  شهدته  ال���ذي  ال��ع��رب��ي  ال��رب��ي��ع 
العامة  ااوض����اع  ج��رائ��ه  م��ن  وانسحبت 
الكارثية  امنزلقات  هذه  اى  امنطقة  ي 
ال���ي ن��ع��ي��ش أح��داث��ه��ا وزازه�����ا ال��ي��وم، 
سيتكرر لكن حو اكتساب نفوذ ناتج عن 
العراق  ي  اأمنية  للملفات  عملية حسم 
وسوريا وامناطق الي اقتطعتها عصابات 
وات���زال ح��ت سيطرتها، فظا  داع��ش 
نفوذ ماهري  اكتساب  عن ح��اوات 

وسياسي.
الظاهرة  هذه  لدراسة  موذجنا  العراق   
حت عنوانه فمرحلة ما بعد داعش مثل 
الشغل الشاغل للعقل السياسي العراقي، 
وأخ��ط��ر م��ا ي ه��ذه ال��ظ��اه��رة، التعنت، 
باأصل  ك��ان  ال��ذي  السياسي،  والتزمت 
وه��زات  سياسية  وك���وارث  مشاكل  سببا 
ت��ش��ك��ل��ت م���ن ج��رائ��ه��ا اض���ط���راب���ات ي 
املفات اامنية والسياسية.  اأزمة امالية 
للبلد تربع على عرش امتغرات الراهنة، 
مكتسبة ااهمية القصوى فيها، بل ومثل 

ال��ت��ح��دي اأك�����ر، ت���أت���ي ب��ع��ده��ا ت��ب��اع��ا 
بها  م��رت  ال��ي  اامنية  اأزم��ة  تداعيات 
البنى  اعمار  مشكلة  الباد خصوصا ي 
عمليات  شهدت  ال��ي  ام��دن  ي  التحتية 
بعدها  وتأتي  النطاق،  واسعة  عسكرية 
معضلة السيطرة على نفوذ الفصائل الي 
من  س��واء  مباشرا  دعما  وتلقت  تشكلت 
الداخل العراقي او من ايران، خصوصا 
العسكري  اح��ل  ي  ساهمت  ال��ي  تلك 
الساحة  ي  وج��وده��ا  مثل  أو  ام��ب��اش��ر، 
مثلت  أو  سياسيا  ال��ع��راق��ي��ة  السياسية 
دعما ماهريا جابهة الوضع السياسي 
امفروض على الساحة السياسية، وسوف 
تأثرا  اأكثر  القوى  الفصائل  هذه  مثل 
على الوضع السياسي اجديد أنها تعتر 
واأخ��ر  ااول  الفضل  صاحبة  نفسها 
عن  فظا  العسكري،  احسم  عملية  ي 
الفصائل  ه��ذه  ب��ن  والتفاضل  التنافس 
الذي سوف  العسكري  الوجود  اثبات  ي 
ت��ن��اف��س ي  ب��دي��ا ع��ن��ه  ي��ت��وق��ف ليظهر 
اث��ب��ات ال���وج���ود وال��ن��ف��وذ ال��س��ي��اس��ي ي 
السياسي  التناحر  داعش.  مابعد  مرحلة 
للعراق  جلبت  ال��س��ي��اس��ي��ة  وام��س��اوم��ات 
ااض��ط��راب  وه��ي  تعقيدا  أك��ث��ر  مشكلة 
ال��ق��ان��ون��ي وال��ت��ش��ري��ع��ي، ول���ع���ل أخ��ط��ر 
اضطراب من هذا النوع مكن أن يواجه 
السياسية  امرحلة  ي  السياسي  العمل 

الذي  الوطي  اح��رس  قانون  هو  امقبلة 
رما سوف ختلف عليه الكتل السياسية 
العام  الرأي  القانون  وينقسم بسبب هذا 
الشعي بن مؤيد ومعارض.  ااصاحات 
كبر،  تنفيذها مثل حدي  وآلية  العامة 
ومتغر ذات أهمية قصوى، خصوصا مع 
زيادة حجم التضحيات الي مازال يدفع 
سامة  على  للبقاء  كضريبة  الشعب  بها 
امرحلة  ان  أدق  معنى  ال��راه��ن،  الوضع 
امقبلة سوف تشهد دخول اجماهر بقوة 
اجديدة.   السياسية  اارادة  صناعة  حو 
الفساد ماتزال تتسبب بكثر من  ملفات 
بصورة  العراقي  للمجتمع  وامآسي  اأم 
م��ب��اش��رة أو غ���ر م���ب���اش���رة، وم����ن غر 
ملفات  ع��ن  للمسؤولن  حقيقية  عقوبة 
ال��ف��س��اد، س���وف ُح����دث ع��م��ل��ي��ة ارب���اك 
للمرحلة  اج��دي��د  ال��س��ي��اس��ي  ال��ع��م��ل  ي 
امقبلة، ان تداعيات ملفات الفساد باتت 
امواطن  حياة  على  مباشرة  بصورة  تؤثر 
العراقي وتسلب رزقه اليومي اأمر الذي 
سوف يؤدي اى تراجع وانسحاب سلي 
ال��ذي يعتر شريك ي  ام��واط��ن  من قبل 
بعد  خصوصا  امقبلة  السياسية  العملية 
التظاهرات الي شهدتها واتزال  موجة 
كل  العراقية  احافظات  أغلب  تشهدها 
يوم معة، ومن امتوقع هذه التظاهرات 
ان تزداد حدتها ي مرحلة ما بعد داعش.

مرحلة ما بعد داعش، قراءة تحليلية 
ي ظل امتغرات الراهنة

وفاته لن تغلق ملفاته!
أمد عبد اهادي اجلي، كان لغزًا حرًا منذ عام 2003 وما قبلها وما بعدها، م يكرث الكثر من 
العراقين لوفاته، مثلما سوف لن يكرثوا آخرين إذا ما غادرونا مثل اهدوء الذي غادرنا به اجلي، 
العراقيون لديهم من العزاءات وامصائب ما يغنيهم حزنها عن احزن على سياسي ما، مات على كرسيه، 
م يذكره أحد حياته وعنما مات كاد أن يكون ماكًا. وعندما تقرأ تعاز السياسين من رفقته يأخذك 
ااستغراب الشديد وتتسائل بغصة، ماذا م منح الرجل فرصة أكر ي حياته السياسية؟ ا نرى ما 

يتحدث به اآخرون عنه اليوم إا نفاقًا سياسيًا اعتدنا عليه وسنعتاد عليه إذا توي اآخرون.
ي أيلول من هذا العام كان للجلي لقاء مع قناة احرة عراق، تكلم كثرًا جدًا وبلغة اأرقام الي يتقنها، 
عن الفساد ي امنظومة امالية، كان حري باحكومة أن تكون ارقام الفساد الي طرحها اجلي، منارًا 
لتصل منه اى مكامن اخلل ي امؤسسة امالية العراقية وكيف مكنها أن خلص نفسها من شراك اازمة 
يتم إجراء عملية  تكلم عنها اجلي وكيف  امليارات الي  إذا ما تعقبت بعض من  ااقتصادية بسهولة، 
غسيل ااموال العراقية الي تنقل بقانونية كاملة اى دول اجوار، حدث كثرًا والبعض يظن ان ما حدث 

به بعيدًا عن رؤية رجال بيت امال العراقي.
ما حدث به اجلي مكن أن يعيد ملفات كثرة ومنها ملفات حافظ البنك امركزي السابق السيد سنان 
الشبيي، ملفات قد “تنّزل” بسحرها اأخاذ نظر السادة امستشارين ااقتصادين للسيد رئيس جلس 

الوزراء عن سّلم الرواتب الوظيفية أو حتى خصصاتها. كيف يتم إستدراج امليارات العراق بطريق سهل 
من مزاد البنك امركزي ليدور اى امريكا ومصارفها وااردن ومصارفها لتسقط طرحة مكتب صرفة 

ي عمان.
لقد حدث اجلي عن مصر امليارات الي ضاعت من حت يد البنك امركزي العراقي ومليارات أخرى 
تلقفتها عقود احصة التموينية وعقود الكهرباء وامصارف العراقية ااهلية ها يد ي ذلك، مافيات كبرة 
العبارة،  امافيات، بصرحة  تلك  العراقية، أن  تشكلها احكومة  قبل جان  وقوية، ا مكن كشفها من 
ستبتلع تلك اللجان أما بإزهاق أرواحهم أو بطرق أخرى، وسوف نفقد إضافة اى اأموال الطائلة أرواح 
غالية، نقرح على احكومة أن تستقدم خراء ي الشفافية الدولية، خراء ي البحث والتحري وزرعهم 
ي داخل امؤسسات امالية وتؤمن هم القوة الكافية حمايتهم وبصاحيات قوية تساعدهم على احركة 
“جهاز  اح��ادث ضد  ويسجل  إحراقها  يتم  أن  قبل  اليوم  والكشوفات  ااوراق  كل  استخراج  ي  حرية 

احماية امتواضع “.
كانت لدى اجلي ملفات كثرة، وأسرار أكر قد يكون بعضها قد دفنت معه وراحت اى قره، رحم اه 
أمد اجلي وندعو أن ا ختفي مع وفاته املفات الي من اممكن أن نعول عليها لتكون خارطة طريق 

استعادة امنهوب من أموال الشعب.

منذ صعود العبادي اى السلطة خافا لسلفه “نوري امالكي” بعد خاف 
استمر لشهور، نهاية العام اماضي، م يكن سقف التوقعات امطلوبة من 
رئيس الوزراء اجديد بالتغير عالية... الكثر شكك ي مدى قدرة السيد 
ومافيات  الكبرة”،  ب�”احيتان  وصفهم  من  ام��ام  الصمود  على  العبادي 
وهي  الزمن،  من  على مدى عقد  والنفوذ  السلطة  مارست  الي  الفساد 
اليوم متجذرة ي اغلب مفاصل الدولة ااقتصادية والسياسية وا مكن 

القضاء عليها حزم من ااصاحات الي ا مس العصب مباشرة.
الصدام بن ااصاحات وامعارضن ها، كما توقع اجميع، كان حتميا... 
رما كانت جرد مسألة وقت ا اكثر، فبعد تلقي الصدمة كان امتضررون 
العبادي  صاحيات  بتقييد  واخ��ي��ار  ام��ب��ادرة،  زم��ام  استام  يستعدون 
بااصاحات صدرت من “السلطة التشريعية” بعد ان اقر جلس النواب 
العراقي بااماع منع اي اصاحات اضافية تصدر من العبادي من دون 
الرجوع اى جلس النواب واموافقة عليها، على الرغم من تأييد نفس 

اجلس لاصاحات السابقة واموافقة عليها بااماع.
قبل قرار التصويت على تقييد اصاحات العبادي، كان هناك بيان اعضاء 
ي الرمان ينتمون لنفس اجهة احزبية الي ينتمي ها رئيس الوزراء، 
السابقة  ال��وع��ود  تنفيذ  وع��دم  بالسلطة  باانفراد  العبادي  فيه  اتهموا 
بالتشاور معهم، وهددوا بسحب التفويض اممنوح له ي الرمان... ويبدو 

ان التهديد الكامي حول اى واقع ملموس من خال القرار ااخر.

الشارع  ل��دى  وسخط  فتور  اى  احماسة  حولت  عديدة  اسباب  هناك 
العبادي للتقدم حو مزيد من ااصاحات، وااطاحة  العراقي ي دعم 
بامزيد من ااشخاص وامؤسسات الفاسدة... رما من بينها: م يكن هناك 
تفاعل حقيقي بن اجهة الراعية لاصاح وبن الشارع العراقي الذي 
كان يغلي ضد الفساد والفاسدين، اعترت اكثر ااصاحات شكلية وم 

تصل اى اجوهر... 
سيما وان من م عزهم او ابعادهم م يتعرضوا اى احاسبة القانونية 
او مسألة العدالة، بل حافظوا على ذات النفوذ السلطوي والقوة احزبية، 
الشارع  غضب  امتصاص  ااخ���ر،  للطرف  بالنسبة  مهم  ك��ان  التوقيت 
باموافقة على ااصاحات، الي مكن اسردادها احقا عن طريق عدة 
اجراءات قانونية او سياسية، بل واستغال ااوضاع ااقتصادية واخدمية 
واامنية امربكة للضغط على احكومة او منعها من اي اصاحات اضافية 

مكن ان مس ااطراف النافذة.
اذا بقي احال على ما هو عليه... فالواقع السيء يفرض نفسه من جديد، 
الفساد يبقى ويتوسع، ااصاح جرد حر على ورق، ااطراف امتصارعة 
على امصاح والنفوذ تعيد نفس اادوار امسرحية على خشبة السياسية، 
وااهم من ذلك هو )ااحباط( الذي اصيب به امواطن العراقي، وهو يرى 

حقوقه ومطالبة ااصاحية تباع وتشرى بن ساسة العراق. 

العراق.. اصاح الفساد 
وافساد ااصاح

أحمد امسعودي/مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية

زاهر الزبيدي
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عربي 

اج��اه  م��ن  يأتي  م��ا  غالبًا  إسرائيل  فخر 
للقضية  وامؤّيدة  الشقيقة  العربّية  ال��دول 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وس�������واء ك�����ان ب��ال��ن��س��ب��ة 
أو  اأرض،  على  ااحتالية  ممارساتها 
ضد  العسكرية  أع��م��اه��ا  حتى  بالنسبة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن وب����ال����ذات ض���د ح��رك��ات 
امقاومة، أو بالنسبة مساندتها ي احافل 

الدولية وسواء كانت بقصٍد وبغر قصد.
ال��دول  من  ال��راخ��ي  أو  السكوت  فمجّرد 
ال��ع��رب��ي��ة ب���اج���اه م����ارس����ات إس��رائ��ي��ل 
الفلسطينين  على  كالتضييق  ااحتالية، 
اأراض��ي  وم��ص��ادرة  امستوطنات  وإق��ام��ة 
وهدم امنازل العربية، كما هو حاصل منذ 
اماضي وإى اآن، هو لدى إسرائيل مثرًا 
وبعد  خ��ال  اخ��ج��ول،  والتنديد  للفخر، 
العدوانات اإسرائيلية ضد الفلسطينين، 
ُيعتر  كما حدث ي كل جائحة عدوانية، 

أيضًا مثارًا للفخر.
ك��م��ا أن ال��ت��ص��وي��ت ي اأم���م ام��ت��ح��دة أو 
اام��ت��ن��اع ع��ن��ه ل��ص��اح إس��رائ��ي��ل، مثلما 
ي  جانبها  إى  بالتصويت  مصر  ق��ام��ت 
اأمم امتحدة، وامتناع دول عربية أخرى، 
اماضي، ي شأن حصوها  أكتوبر  أواخر 
على عضوية كاملة ي جنة ااستخدامات 
ُمثرًا  يعتر  اخارجي،  للفضاء  السلمية 

أيضًا للفخر اإسرائيلي.
تواجد  ناحية  من  اأعظم،  الفخر  ويأتي 

عاقات ميمية مع بعض الدول العربية، 
باعتبارها قّمة اأماني اإسرائيلية، بشكٍل 
إب��رازه  عن  التكاسل  إسرائيل  تستطع  م 
واإع��ان به، حتى برغم اشراطات تلك 
ال��ع��اق��ات، ضمن  ب��أن تظل تلك  ال���دول، 
من  بها،  اجهر  ودون  السّرية،  اإط��ارات 
على  وللحفاظ  اس��ت��م��راره��ا  أج��ل ض��م��ان 
عن طريق  وس��واء  م��رة،  كل  ففي  تأّلقها. 
اج��ه��ات ال��رم��ي��ة اإس��رائ��ي��ل��ي��ة، أو عن 
بطريق  أو  اإع��ام��ي��ة،  وس��ائ��ل��ه��ا  ط��ري��ق 
ع��اق��ات ميمية  إى  نستمع  ال��ص��دف��ة، 
العاقات  بكثر  ت��ف��وق  وال���ي  متاحقة، 
البعض، هذا  بعضها  مع  امتبادلة  الثنائية 
ي حال م تكن بينها صراعات حتدمة، 
وكانت تلك الدول الي ُتشر إليها اجهات 
– اإسرائيلية-، تكتفي بنفي تلك اأنباء، 

أو تقوم باامتناع عن التعليق عليها.
ستقوم  قليلة،  أسابيع  خال  إسرائيل  أن 
بافتتاح مثلية ديبلوماسية رمية )علنية( 
امتجددة  للطاقة  اأم��ي��ة  للوكالة  تابعة 
العربية،  اإم��ارات  دولة  )IRENA(، ي 
أب���و ظ���ي، وبتعين  إم����ارة  وح���دي���دًا ي 
الديبلوماسي “رامي هاتان”، ليكون رئيسًا 
ه��ا، وذل��ك ي أع��ق��اب اات��ف��اق، ال��ذي م 
اإسرائيلية  اخارجية  مكتب  مدير  ب��ن 
الوكالة د/”عنان  “دوري غولد”، مع مدير 
الي  السّرية  زيارته  وذل��ك خ��ال  أم��ن”، 

قام بها “غولد” للعاصمة اإماراتية، حيث 
شارك ي مؤمر الوكالة، الذي عقد دورته 

العاشرة يومي 24 و25 نوفمر احالي.
غبطتها،  عن  أعربت  قد  إسرائيل  كانت 
من  ال��وح��ي��دة  ال��دول��ة  ستكون  باعتبارها 
امنظمة،  لتلك  امنتمية  دول���ة   145 ب��ن 
مثلية  بامتاك  اح��ق  ه��ا  سيكون  ال��ي 
)م��س��ت��ق��ّل��ة( ت��اب��ع��ة ل��ل��وك��ال��ة ي اإم����ارات، 
خ��اص��ة وأن��ه��ا ج���اءت ب��ن��اًء على ت��ط��ورات 
إج���اب���ي���ة ب���ش���أن ال���ع���اق���ات ام��ت��ب��ادل��ة، 
إسرائيلية  اش��راط��ات  على  واشتماها 
سابقة، بشأن الدعم اإسرائيلي لإمارات 
ض���د أم��ان��ي��ا ي م��ن��اف��س��ت��ه��ا ع��ل��ى ال��ف��وز 
ُتفيد  وال��ي   ،2009 خ��ال  الوكالة  مقر 
النشاطات  بعرقلة  اإم��ارات  تقوم  ا  بأن 
عن  م��ع��زل  ال��وك��ال��ة،  ضمن  اإسرائيلية 

الواقع السياسي.
وب���رغ���م ال�������ردود اإم���ارات���ي���ة ض���د ه��ذه 
على  تغير  ا  ب��أن  ُتوحي  وال��ي  امسألة، 
امسألة  وأن  بإسرائيل،  امتصلة  العاقات 
 ،)IRENA( تدخل ي نطاق التنسيق مع
كما هو احال مع أي هيئة دولية أخرى، 
أنشطتها  ي  إس��رائ��ي��ل  ت���ش���ارك  وال����ي 
امختلفة، وا عاقة لإمارات بها، باعتبار 
مستقلة،  دول��ي��ة  منظمة  ه��ي  امنظمة  أن 
وااع��راف  واأنظمة  القوانن  وف��ق  تعمل 

الي حكم عملها.

العاقات اإماراتية-اإسرائيلية؛ 
مـِثاًا للفخر!

الواقع يفرض تغير اللعبة ي سوريا
ضحيتها  وراح  اماضي،  اأسبوع  كالصاعقة،  فرنسا  رأس  على  وقعت  ال��ي  باريس،  هجمات  بعد 
العشرات من امواطنن فيها، كان هناك تغرا، )وان كان بسيطا(، ي ثاث أمور مهمة: تغر اموقف 
الغربي )اوربا حديدا( والقناعات السابقة حو حديد اهدف اأول الواجب مكافحته ي سوريا، بعد 
ان كان اخيار متأرجحا بن نظام اأسد وتنظيم داعش، التقارب بن اأطراف الدولية الي حاول 
وضع اازمة السورية ي مسارها الصحيح، بعد ان كان اخاف سيد اموقف، خصوصا عندما يدور 
احديث عن الفقرة اأوى )اأسد(، ااعراف باخطر الوهابي والعقيدة السلفية الي تدعم اأفكار 

امتطرفة، واعتباره كشريك أساسي وداعم للتنظيمات امتطرفة وي مقدمتها تنظيم داعش.
وي ميع اأح��وال، كان الرأي الغالب على دول مثل فرنسا، هو ااعراف ضمنا خطأ سياستها 
بتأثر من حلفائها ي  والي رما جاءت  البداية،  منذ  السورية  اازم��ة  مع  تعاملها  العامة وطريقة 
اخليج )السعودية وقطر واام��ارات( والشرق اأوسط )تركيا(، من كانوا يرغبون بشده ي تغير 
النظام باي من واي طريقة مكن ما فيها دعمهم احثيث للجماعات امتطرفة الي غرت ميع 
امعادات لصاحها، مثلما أكد نائب الرئيس اأمريكي “جو بايدن” ي كلمة سابق القاها قبل عدة 
على  إجابية  بصورة  احقا  تنعكس  ان  التدرجي مكن  بالتغر  ب��دأت  الي  القناعات  هذه  أشهر، 
مستقبل احوار إنهاء احرب القائمة ي سوريا، ومهما كان القرار الدولي لتلك اأطراف احورية 

ي الصراع بشأن مستقبل بشار اأسد ونظامه، فانه سيكون امرا إجابيا ما دام التغير لن يشمل 
صعود أطراف متشددة اى السلطة ي سوريا، او قيام نظام استبدادي على وزن اأنظمة الوهابية 

ي اخليج.
التقارب الدولي بعد هجمات باريس أصبح أحد الضرورات املحة مكافحة خطر اإرهاب والتطرف 
الذي سيقدم قريبا  الروسي  القرار  )الوهابية(، وقد يسهم مشروع  الفكر  اميدان )داعش( وي  ي 
جلس اامن الدولي، بنسخته امعدلة، ي إنعاش )التحالف الدولي( بصورة أكثر واقعية وقوة، والتوجه 

حو هدف واحد ومشرك، بدا من القتال على أكثر من صعيد من تدون حقيق أي جاح يذكر.
وسريعة، سيما  واضحة  النتائج ستكون  فان  الدولي  للعمل  إط��ار مشرك  على  ااتفاق  ي حال م 
حد  على  وخارجها  سوريا  داخ��ل  ي  امتطرفة  واحركات  التنظيمات  مكافحة  على  الركيز  م  إذا 
يساهم ي  او  او م��ول  يدعم  من  وك��ل  والتشدد  التطرف  أفكار  نشر  إضافة اى حاصرة  س��واء، 
الرويج هذه البضاعة الفاسدة، خصوصا بن الدول الصديقة واحليفة أوروبا، ينبغي وضع خطوط 
واضحة وصرحة للتعامل مع هكذا أشياء بغض النظر عن أهمية الدولة الي تدعم التطرف ومكانتها 
الدولية، فاإرهاب ودعم التطرف سيحرق العام باسره ولن يبقى أي دولة مأمن عن خطر التعرض 

هجمات مشابه هجمات باريس ان م تكن اسوء منها. 

تبدو مواقف ال��دول العربية من مواجهة خطر تنظيم “داع��ش” م��رددة، أو 
غر واضحة، أو تتسم بعدم اجدية، والتباطؤ احقيقي إن م تكن معدومة 
العربية  ال��دول  بن  وامصاحات  والتح�الفات  التح�ركات  زال��ت  وما  مامًا. 
دون مستوى مواجهة هذا التنظيم الذي استخدم كل قواه الناعمة والصلبة 
غر  بشكل  وتطرفها  عنفها  من  الرغم  على  اخيالية،  الدينية  وأسطورته 
كبرًا  تقدمًا  ليحرز  امتطرفة؛  والتنظيمات  احركات  مستوى  على  مسبوق 
ي نواٍح وجاات عدة خال مدة قصرة، متجاوزًا ما حققته الدول العربية 

على مدار تارخها بكثر.
رما ما زالت الدول العربية جهل خطر هذا تنظيم “داعش” الذي أعلن بأن 
امتطرفة  العربية هي خافة إسامية سيستهدفها ي حركاته  ال��دول  كل 
عاجًا أم آجًا، ورما التعاطف العربي مع هذا التنظيم ي عملية ااجتياح 
العسكري لبعض احافظات العراقية ي يونيو من العام اماضي، ما يزال 
يتصوره الذهن العربي على أنه ثورة لبعض العشائر العراقية على اإقصاء 
احكومي أو مواجهة النفوذ اإيراني ي العراق أو ما شابه ذلك. هذا التصور 
بالتأكيد هو تصور خاطئ حتى وإن صح قليا؛ لكون الكثر من أبناء العشائر 
اخرطوا مع هذا التنظيم اإرهابي. صحيح أن هذه العوامل ساعدت التنظيم 
فضًا عن عوامل أخرى استطاع استغاها اخراق تلك العشائر، وكذلك 
السياسية،  العملية  ي  الطائفي  والتقاطع  السياسية،  للخافات  استغاله 
وغياب الرؤية الواضحة لصانع القرار العراقي.. واخ، كل هذه هي عوامل 
ساعدت التنظيم ي اجتياح بعض احافظات العراقية، إا أن هذا ا يدل 
على مشروعيته، وا سيما مع كل اانتهاكات اإجرامية الي قام بها ضد 
امدنين من كل الطوائف واأديان. فذلك التصور العربي عن اجتياح التنظيم 
للعراق جب أن يزول، وأن يكون هناك هدف واسراتيجية عربية واضحة 
مواجهة هذا اخطر؛ أن اخطر يهدد اجميع، وحتمًا ستكون الدول العربية 
ي  امشركة  ااسراتيجية  وغياب  التقاطعات  هذه  ظل  ي  للتنظيم  هدفًا 
تهديده  ي  التنظيم  خطر  جهل  العربية  ال��دول  ت��زال  ما  كذلك  مواجهته. 
أم ي  الدين اإسامي  والدينية، سواء ي تشويه  العربية  والقيم  للمصاح 
تقطيع أوصال الدول العربية إى وايات أو دويات وتغييب التنوع الديي 
واإسامية  العربية  اه��وي��ة  وخطف  الدينية  لأقليات  وتهديده  والثقاي 
وتقطيعها، فضًا عن تشوية الصورة احقيقية للدين اإسامي أمام اأديان 
اأخرى وأمام دول العام، حتى أصبح الدين اإسامي اليوم متهمًا بالتطرف 
السلطات  على  ينفذها  الي  اانتقامية  العمليات  كذلك  واإج��رام،  والقتل 
تهديد  وه��و  ام��ل��ة”،  عن  اخ��ارج��ن  أو  ب�”امرتدين  يسميهم  ما  أو  احكومية 
حقيقي لبنية الدول السياسية وااجتماعية وااقتصادية وحدودها القومية.

هذه التهديدات جب أن ُتواجه باسراتيجية عربية مضادة، كما وجب خلق 
والدينية، واجوانب  السياسة وااقتصادية  آلية عمل مشركة ي اجوانب 
احقيقية  واجدية  امشرك  العمل  أس��اس  على  تقوم  واأمنية،  العسكرية 

بعيدًا عن كل امسميات وااستهدافات الطائفية. 

الدول العربية ما زالت 
تجهل خطر تنظيم “داعش”

د. عادل محمد عايش اأسطل  

ميثاق مناحي العيساوي 
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دولي 

أظهرت وسائل ااعام مشاهد للطائرة 
مشتعلة  وهي  تسقط  الروسية  احربية 
تركيا  وق��ال��ت  ال��غ��اب��ات.  وس��ط  بالنران 
انتهكت جاها اجوي عدة  إن الطائرة 
الطائرة  ان  روس��ي��ا  ق��ال��ت  فيما  م���رات 
كانت تبعد عدة كيلو مرات عن احدود 

مع تركيا.
اى  أدت  ك���ث���رة  اح��ت��م��ال��ي��ات  ه���ن���اك 
أب���رز هذه  م��ن  ال��ط��رف��ن  ب��ن  التصعيد 
ااحتماليات: ي شهر نوفمر عام 2011 
م ااعتداء بالضرب امرح على السفر 
يد  الروسي بشكل عنيف ي قطر على 
ق��وات اأم��ن بعد أن رف��ض الكشف عن 
من  وكان  كان حوزته.  ديبلوماسي  طرد 
امرجح ان سبب ااعتداء بسبب امساعي 
الي قطعها من أجل ابرام عدة اتفاقات 
ي ج���ال ال��ط��اق��ة وااس��ت��ث��م��ارات بعد 
وضع اللمسات اأخرة. السفر الروسي 
م��ن جهته رج���ح م��ن ان ااع���ت���داء ج��اء 
الريطانية  ااستخبارات  مع  بالتنسيق 

أفشال مشاريع روسيا.
وهذه امرة جاء الرد عر تركيا الي رما 
اصبحت ضحية الدول امناوئة للسياسة 
اب��ت��زاز  أج���ل  م��ن  امنطقة  ال��روس��ي��ة ي 
الطائرة  اسقاط  فأن  وبالتالي  ال��روس، 
الروسية جاء من أجل افشال ااتفاقن 

الغازي والنووي بن روسيا وتركيا.

ااح��ت��م��ال��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة: ت��رج��ح اأح����داث 
ي  الروسية  القوات  نشر  أن  التارخية 
شبه ج��زي��رة ال��ق��رم ي أوك��ران��ي��ا سبب 
ج��زي��رة  ش��ب��ه  ف���ان  ت��رك��ي��ة.  فعلية  ردود 
من  مر  كيلو   300 بعد  على  تقع  القرم 
ض��م روس��ي��ا لشبه اج��زي��رة. وه��ن��ا كان 
اات�����راك م��ت��خ��وف��ن ج���دا م��ن ال����روس. 
أكثر  وال��روس  اأت��راك  وتارخيًا خاض 
م���ن م��س��ة  ع��ش��ر ح��رب��ا خ����رج منها 

الروس منتصرين
ااح��ت��م��ال��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة: ق��د ي��ك��ون حليق 
الطران الروسي قرب احدود الركية 
هاتاي  مقاطعة  م��ن  ب��ال��ق��رب  وح��دي��دا 
العرب  م��ن  ك��ب��رة  نسبة  ت��واج��د  بسبب 
ال��ي  ال��ع��ل��وي��ة  للطائفة  ي��ن��ت��م��ون  ال��ذي��ن 
ينتمي ها الرئيس السوري بشار اأسد 
وجهها  رسالة  مثابة  ذلك  كان  وبالتالي 
ال����روس ل���أت���راك م��ن ان ال��ع��ل��وي��ن ي 
تركيا قد يتناغمون مع اجهود الروسية 
ي وق��وف��ه��ا م��ع ال��ن��ظ��ام ال���س���وري ضد 
وضع  أج��ل  وم��ن  ام��ت��ش��ددة،  التنظيمات 
الركي جاه سوريا حينما  للسلوك  حد 

تدخلت ي  شؤونها.
ااح��ت��م��ال��ي��ة ال���راب���ع���ة: ق���ي���ام ال��رئ��ي��س 
بزيارة طهران  بوتن  الروسي فادمر 
ال��ي وض��ع��ت “ال��ن��ق��اط على اح���روف” 
من أجل إدارة الصراع ي امنطقة. حيث 

تشهد العاقات بن الطرفن تطورا بعد 
اتفاق فيينا النووي مرورا باملف السوري 
صعودا اى التعاون ااقتصادي فان كا 
البلدين يعتران من كبار الدول امصدرة 
ام��رة أيضا جاء  ال��ع��ام. وه��ذه  للغاز ي 
م��ن أجل  ال���رد على روس��ي��ا ع��ر تركيا 

ارباك الوضع الروسي.
الذي  اه��دف  ان  اخامسة:  ااحتمالية 
قصفه  الروسية  للطائرة  يستوجب  كان 
كان حتم على الطائرة الروسية قصفه 
م���ن ف���وق ااراض������ي ال��رك��ي��ة م���ن أج��ل 
ااراض���ي  ب��اج��اه  اص��اب��ت��ه  م��ن  التمكن 

السورية، بعيدا عن ااراضي الركية.
أن تركيا حاجة ماسة إى التخفيف من 
حدة التوتر فهي بدا من ان تذهب للناتو 
العداء بن  كأنها تطلب احماية، وتثبت 
اجانبن بدل احوار بن قادة الدولتن 
الذي مكن أن يكون مناسبا إجاد حل 

لأزمة قدر امستطاع.
عليها ان تدرس عواقب التصعيد فهناك 
ومكافحة  ال���ن���ووي  اان��ت��ش��ار  ح��دي��ات 
اج��رم��ة ال��ع��اب��رة ل��ل��ح��دود، وال��ت��ب��ادل 
التجاري بينها وبن اذربيجان وجورجيا، 
ي وق���ت اص��ب��ح ف��ي��ه ال��ت��ج��ارة م��ع دول 
بسبب  مستقرة  غ��ر  اأوس���ط  ال��ش��رق 
الصراعات ي سوريا والعراق وخافاتها 

مع إيران. 

روسيا وتركيا احتماليات التصعيد 
وتداعيات امواقف

التحالف اإسامي العسكري.. ولد ميتا!
بعد “التحالف الدولي” الذي شكلته الوايات امتحدة اامريكية ي سبتمر من العام اماضي، وضم )60( 
العربي” ي مارس اماضي  العراق وسوريا، و”التحالف  دولة عربية وغربية، مكافحة تنظيم داعش ي 
بقيادة السعودية، والذي مع أكثر من )10( دول عربية بهدف إعادة الرئيس اهارب “هادي” اى السلطة 
ي اليمن، ومساعي تشكيل “القوات العربية امشركة” و”التحالف الرباعي” الذي ضم )روسيا والعراق 
وسوريا وإيران( للتنسيق ي جال مكافحة اإرهاب... جاء الدور لتشكيل “التحالف العسكري اإسامي” 

مكافحة “اإرهاب”.
ويبدو ان الدعوة مكافحة اإرهاب باتت تاقي رواجا عاميا غر مسبوق، وهو ما افرز “عصرا للتحالفات” 
امنتمية اى منظمة  ال��دول اإسامية  امنطقية والغر منطقية على حدا س��واء، حيث قررت عشرات 

التعاون اإسامي “تشكيل حالف عسكري حاربة اإرهاب بقيادة امملكة العربية السعودية. 
مع  سلمان”  “بن  سيتعامل  وكيف  الطيف”  “واس��ع  التحالف  هذا  السعودية  ستدير  كيف  جهل  زلنا  ما 
اإرهاب، وكيف سيشارك التحالف ي مكافحة التطرف وامنظمات اإرهابية ي العراق وسوريا وباقي 
الدول، وكيف سينسق عمله مع “التحالف الدولي” من جهة، ومع “روسيا وسوريا وإيران” من جهة أخرى... 

لكننا مكن ان نسجل بعض النقاط امتناقضة ي هذا التحالف:
التحالف ضم )34( دولة إسامية يعاني الكثر منها من مشاكل اقتصادية وصراعات سياسية داخلية 

لصاح  أراضيه  من  الكثر  فعليا  خسر  منها  البعض  ان  اى  إضافة  بينها،  فيما  سياسية  وصراعات 
ماعات مسلحة ذات فكر إسامي متطرف، بل ان البعض منها جرد دولة “حر على ورق”.

قال “حمد بن سلمان” ان هدف التحالف اجديد “حاربة اإرهاب ي العراق وسوريا وليبيا ومصر 
وأفغانستان” لكنه قال عندما سئل عن العراق وسوريا انه “ا نستطيع القيام بهذه العمليات إا بالتنسيق 
التنسيق ي العراق مثا؟ او ي  مع الشرعية ي ذاك امكان ومع اجتمع الدولي”... فكيف سيتم هذا 

سوريا؟ ي ظل اخافات احادة بن اأطراف اإقليمية والدولية.
م يعرف التحالف اجديد “اإره��اب” او يسمي امنظمات اإرهابية الي سيتم استهدافها ي احملة 
العسكرية امفرضة، ما خا تنظيم “داعش”، بل ان “بن سلمان” أطلق العنان مخيلته عندما سئل بان 
الركيز العسكري سيكون على “داعش” فقط فأجاب “ا ا أي منظمة إرهابية تظهر أمامنا... سوف 

نعمل ونتخذ إجراءات حاربتها”... 
سعود”  “ال  ورؤي��ة  نظرية  عن  ابتعادها  او  قربها  م��دى  ستقاس  اإرهابية”  “امنظمات  ف��ان  وبالتالي 
بالنسبة لإرهاب، اخطورة ي حول هذا التحالف اى مقياس او أداة “طائفية” مكن حريكها بسهولة 
التصدع  امزيد من  أيضا اى  ي��ؤدي  وقد  واإره��اب،  الطائفي  بالعنف  ملتهبة  عند احاجة ي منطقة 

واانشقاقات داخل العام اإسامي.

وتبي داعش عملية إسقاطها،  الروسية ي مصر،  الطائرة  جاءت إسقاط 
من اجل إحداث خلل ي اسراتيجية اامن امصري، واظهاره على انه امن 
امصرية  احكومة  على  الضعف  ذل��ك  ينعكس  ث��م  وم��ن  وخ���رق،  ضعيف 
احالية، مهيدا إحداث فوضى امنية ي مصر قد تساعد خططي مشروع 

الشرق ااوسط اجديد حقيق ما عجز ااخوان من حقيقه ي مصر.
من امعلوم ان ااقتصاد امصري اقتصاد ضعيف يعتمد بشكل رئيسي على 
امساعدات الدولية، وعلى واردات السياحة الي تشكل امركز ااول للدخل 
القومي ي مصر تأتي بعدها حويات امصرين ي اخ��ارج، ثم الصناعة 
ت��ب��اع��ا، وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ع��دم ااس��ت��ق��رار السياسي وهجمات  وال��زراع��ة 
اجهادين،  ان اغلب التحليات تؤكد ان هناك حرب غر معلنة حاليا على 
السياحة العربية من بعض الدول ي العام، وذلك من خال عمليات ارهابية 
ضد ااماكن السياحية او الي مكن ان تكون ها مستقبل سياحي، فقد م 
العام(  ااثرية ي  امدن  )اقدم  العراقيتن  والنمرود  مديني احضر  إزالة 
من الوجود من قبل تنظيم داعش اارهابي، ثم احتال مدينة تدمر ااثرية 
الروسي ي سوريا،  للتدخل  تأييدها  ان  ان��ذار مصر من  ي سورية، اعطاء 

ووقوفها اى جانب روسيا سيكون منه باهظا. 
واستهدافها  السوري،  للنظام  امباشر ي سوريا، ودعمها  بعد تدخل روسيا 
اجموعات امسلحة الي تتبع هذا الطرف او ذاك، انرت عدد من الدول 
او من  التدخل، وتهديد روسيا مباشرة،  بهذا  بالتنديد  امريكا  وعلى راسها 
مقاومة  صواريخ  ومنها  امتطورة،  باأسلحة  السورية  امعارضة  دعم  خال 
مباشرة  غر  او  مباشرة  بصورة  وصل  بعضها  يكون  قد  وال��ي  للطائرات، 
اى اجموعات امسلحة ي سيناء، وما تسبب ي اسقاط الطائرة الروسية، 
لانتقام م��ن روس��ي��ا وردع��ه��ا م��ن جهة، وإث���ارة ال���راي ال��ع��ام ال��روس��ي ضد 
اخليج  دول  بن  الوثيق  التعاون  من  الرغم  على  اخ��رى.  جهة  من  حكومته 
)السعودية واامارات( ومصر ي العديد من القضايا، وعلى راسها اامنية، 
وامساعدات امالية اخليجية مصر الي وصلت اى مليارات الدوارات، اا 
انه ا مكن –وحسب بعض التحليات- ان يستبعد ان يكون للسعودية دورا ي 
اسقاط الطائرة، وذلك من اجل اانتقام من روسيا لتدخلها امباشر ي سوريا 
الذي سبب اكر ضربة ها وحلفائها من اجموعات امسلحة، والذي يدعم 
هذه الفرضية، اوا ان العاقات القوية بن السعودية ومصر وعلى ختلف 

الصعد، جعلت من ااخرة احليف ااول مصر.
ختاما، مكن القول ان تشابك ااحداث ي منطقة الشرق ااوسط، الذي قاد 
اى تعدد الدول الي ها مصاح واهداف تريد حقيقها، فان أي حدث يقع 
ي امنطقة ا خرج عن كونه اما دفاعا عن هدف معن لدولة ما، او انتقاما 
من دولة ما منعها من حقيق اهدافها، او ردعها من التقرب من مصاح الدول 
ااخرى، هذا فان اسقاط الطائرة الروسية ي مصر وكما يقول امثل “ضرب 
كان  الطائرة  ولكن ي هذه احادثة فان اسقاط  واح��د”،  عصفورين حجر 

اهدف منه ضرب حجر واحد ضد عدة عصافر وليس اثنان.

إسقاط الطائرة الروسية.. 
ضرب هدفن بحجر واحدة

كمال عبيد

علي الطالقاني  

حمد جاسم محمد 
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اقتصاد وتنمية

ه���ن���اك خ���اف���ات ك���ب���رة ب���ن اح��ك��وم��ة 
وتلك  كوردستان،  إقليم  امركزية وحكومة 
اخ���اف���ات ت��ن��ع��ك��س س��ن��وي��ا ع��ل��ى ت��أخ��ر 
فحكومة  للعراق،  العامة  ام��وازن��ة  إق���رار 
اموازنة  من   )%17( بنسبة  تطالب  اإقليم 
بامصروفات  مشاركتها  وترفض  العامة 
ال��س��ي��ادي��ة، وه���ذا م��ا ح��ص��ل ع���ام 2015 
مالية  لضائقة  ال��ع��راق  ت��ع��رض  وب��س��ب��ب 
أكثر  بلغ  العامة  ام��وازن��ة  كبر ي  وعجز 

من 21 مليار دوار.
ومن ثم دخلت قيادة اإقليم ي اتفاقيات 
ب��ع��ي��دا ع���ن سلطة  ب���اإن���ت���اج  م���ش���ارك���ة 
وت��وج��ه��ات اح��ك��وم��ة ام��رك��زي��ة، ف��إن��ت��اج 
اإقليم  قيادة  قبل  من  وتصديره  النفط 
كان وما يزال حط خاف بن احكومة 
كوردستان  إقليم  وقيادة  ببغداد  امركزية 
العراق وه��ذا حد ذات��ه خ��روج عن ارادة 
احكومة ااحادية وفرض سياسة اأمر 
ت��ع��د اس��ت��ف��زازي��ة لعموم  ال���واق���ع وال����ي 
عقود  اب��رام  ي  وباشر  العراقي  الشعب 
نفطية بصورة مستقلة مع شركات عامية.

اموازنة  إق��رار  تأخر ي  ع��ام نشهد  وك��ل 
ال���ع���ام���ة ب��س��ب��ب م���وق���ف م��ث��ل��ي اق��ل��ي��م 
كوردستان ومطالبتهم حصتهم كاملة دون 
وعليه  السيادية،  النفقات  ي  مشاركتهم 
فإننا نواجه مشكلة عجز مزمن وكبر ي 
اموازنة العامة للدولة العراقية واخفاض 

أسعار النفط بشكل كبر ولدينا متطلبات 
كبرة جب ااضطاع بها سواء سياسية 
او أمنية او عسكرية او اقتصادية وا نريد 
ان حدث تأخر ي إع��داد موازنة 2016 
والتأخر ي إقرارها كما حدث ي اأعوام 
اموضوع  حسم  من  اب��د  وعليه  السابقة. 
نقرح  وهنا  كوردستان  إقليم  حكومة  مع 
تشكيل جنة عليا لتسوية اموضوع وبشكل 

نهائي ونطرح خيارين هما:
اخيار ااول: تسليم النفط امنتج بالكامل 
 %10 فيها  م��ا  ام��رك��زي��ة  اح��ك��وم��ة  إى 
امقدمة حكومة اإقليم من قبل الشركات 
كوردستان  إقليم  إنتاج  العامية:  النفطية 
الشركات  مع  اتفاقياته  وبسبب  ال��ع��راق، 
امشاركة  أس���اس  على  العامية  النفطية 
ب��اإن��ت��اج أص��ب��ح ي��ن��ت��ج م���ا ي���ق���ارب 600 
أرادت حكومة  ان  لذا  يوميا،  برميل  إلف 
امالية  ارتباطاتها  على  اإب��ق��اء  اإق��ل��ي��م 
تسليمها  من  اب��د  امركزية  احكومة  مع 
العراقية  سومو  شركة  إى  امنتج  النفط 
امخولة  اجهة  بإعتبارها  النفط  لتسويق 
بكل  النظر  اع��ادة  وكذلك  النفط  بتسويق 
ااتفاقيات امشاركة مع الشركات العامية 
أن��ه��ا ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ه����در ك��ب��ر ل��ل��ث��روة 
عقود  منح  وتوقفها ي  النفطية  العراقية 
جديدة للشركات النفطية العامية وخاصة 
ي امناطق امتنازع عليها ي دياى ونينوى 

وبالتالي حصل  الدين  وص��اح  وكركوك 
على نسبتها امقررة وهي 17% من اموازنة 

العامة.
اخ��ي��ار الثاني: ف��ك اارت��ب��اط ام��ال��ي بن 
ح��ك��وم��ة اإق���ل���ي���م واح���ك���وم���ة ام��رك��زي��ة 
السابقة  ب��ت��وج��ه��ات��ه  اإق��ل��ي��م  م��س��ك  ان 
واس��ت��م��راره ب��ت��وق��ي��ع ع��ق��ود م��ش��ارك��ة مع 
الشركات اأجنبية النفطية وعدم اكراثه 
وإع��ط��اء تراخيص  ال��ع��راق��ي  ب��ال��دس��ت��ور 
جديدة لشركات النفط العامية لاستثمار 
ي ام��ن��اط��ق ام���ت���ن���ازع ع��ل��ي��ه��ا ي��س��ت��وج��ب 
اإقليم  حكومة  بن  امالي  اارت��ب��اط  ف��ّك 

واحكومة امركزية.
اخيار الثالث: اخيار اموازن

مفادها  ف��ك��ره  على  اخ��ي��ار  ه��ذا  يستند 
اح��ت��ف��اظ اإق��ل��ي��م ب��إن��ت��اج��ه ال��ن��ف��ط��ي عن 
النفطية  الشركات  م��ع  اتفاقياته  طريق 
اأجنبية مقابل إعطاء احكومة امركزية 
جزء من اإنتاج النفطي امنتج ي اإقليم 
يعود  اإقليم  امنتج ي  النفط  ان  باعتبار 
لسكان  وليس  ككل  العراقي  الشعب  إى 
اإق��ل��ي��م ف��ق��ط اس��ت��ن��ادا إى ن��ص ام���ادة 
 ،2005 لعام  العراقي  الدستور  من   111
وخ��ف��ي��ض ح��ص��ة اإق��ل��ي��م م��ن 17% إى 
12% على اعتبار أن النسبة امخفضة من 
بيع  إي����رادات  م��ن  تعويضها  يتم  حصتها 

النفط امنتج ي اإقليم.

موازنة العراق لعام 2016... رؤية 
ي الخيارات امتاحة

القطاع الخاص ي العراق: ااهمية والتحديات والسياسات
توجهت اانظار حو القطاع اخاص ودوره ي تغر النظام ااقتصادي القائم منذ العام 2003 ليكون 
قاطرة للنمو وااستقرار ااقتصادي ي البلد بدا من اادمان امزمن على امورد النفطي. وي هذا 
السياق انشأت الكثر من امؤسسات واخذت ملة من ااجراءات والرامج أجل التمهيد اى حول 
سلس حو القطاع اخاص والتصفية التدرجية منشآت القطاع العام دون ااضرار بالقوى العاملة 
فيه عر زجهم ي مشاريع متوسطة وصغرة تلقى الدعم احكومي. اا ان معظم هذه الرامج بقيت 
حرا على ورق نظرا لعدم واقعيتها كونها كانت وصفات جاهزة للتحول حو القطاع اخاص بعيدة عن 

الواقع ااقتصادي ي العراق ومتطلباته. 
ان تعزيز دور القطاع اخاص وحفيزه على اخذ دوره الريادي مكن ان يسهم ي تنشيط ااقتصاد 
الوطي وفك ااختناق امالي الذي يعاني منه البلد، من خال ما يلي: -استيعاب عدد كبر من اايدي 
العاملة ومختلف ااعمار وامهارات.-ارتباطا بالنقطة السابقة، يؤدي امتصاص البطالة عر فرص 
العمل الي يقدمها القطاع اخاص اى حقيق دخول للعاملن.- بيع الشركات وامنشآت احكومية 
غر القادرة على اانتاج، سيوفر للحكومة موارد مالية جيدة نظرا لتوقف الدعم السنوي امقدم هذه 
العملة  نزيف  السلع احلية حد من  القطاع اخاص سيوفر جبهة عريضة من  نهضة  الشركات.- 
ااجنبية بسبب ااستراد.- استحواذ القطاع اخاص على جزء أكر من عملية اانتاج ي البلد.- 

بفعل التشابكات القطاعية فان نهضة القطاع اخاص سيحفز القطاع الزراعي والتجاري واخدمي.
ان تطوير مكانة وأداء القطاع اخاص يعتر قضية جوهرية لذا ينبغي على احكومة إطاق حزمة 
من السياسات امناسبة لتحفيز هذا القطاع ي امرحلة الراهنة أبرزها:- البدء حوار بن احكومة 
والقطاع اخاص.- توفر التمويل الكاي للقطاع اخاص عر إصدار قوانن جديدة وإزالة التعقيدات 
تنشيط  على  يساعد  وحفز  مائم  مناخ  توفر  ال��ق��ط��اع.-ض��رورة  ه��ذا  ف��رص  وحسن  الروتينية 
القطاع اخاص.-تبي برامج متقدمة للتدريب والتأهيل تساهم ي مكن قوة العمل العراقية ورفع 
مستوى مهارتها.-العمل على تسهيل اجراءات منح اجازات ااستثمار وخصيص ااراضي الازمة 
امماثلة أجل مكن  السلع  من  اعفاءات ضريبية وماية مركية  ومنح  ااستثمارية  للمشروعات 
امنتج ااجني وااستحواذ على ااسواق  النفاذ اى ااس��واق احلية ومنافسة  القطاع اخاص من 
احلية.-إحداث شراكة بن القطاعن العام واخاص لتحقيق التكامل ي النشاط ااقتصادي وما 

خدم كا القطاعن.
 ويؤسس لنمو ديناميكي للقطاع اخاص مكنه من احصول على فرص أفضل.- اجاد سوق تنافسي 
واجتماعي بعيد عن ااحتكار، من خال سن قوانن تؤطر عمل ااسواق احلية وتزيد من كفاءتها 

ي خصيص اموارد.

لكي نفهم امخاطر ااقتصادية أزمة الاجئن ي اوربا، سننظر ي مثال 
من مكان بعيد وهو جزيرة تونغو ي جنوب احيط اهادي. ي عام 2006، 
رّتب البنك الدولي اتفاقا بن هذا البلد الفقر والصغر جدا ونيوزيلندا 
اجاورة. ااتفاق يقضي بان تلّي تونغو حاجات نيوزياند من عمال قطف 
الفواكه وذلك بإرسال بعض مواطنيها جارتها الغنية. نيوزياند من جهتها 
زيادة ي دخل عمال  اّدى اى  ااتفاق  امواطنن.  الوظائف أولئك  توفر 
الفوائد احتملة من  التأثر الذي فاق  العامل )10(، وهو  تونغو مقدار 
اي برنامج مساعدات حتمل. مع هذه القفزة ي الدخل حصل حسن 
ي كل شيء ي تونغو من نوعية العمال، اى البيوت اى أداء التاميذ ي 

امدارس، بينما م يكلف الرنامج نيوزلندا اي شيء.
اورب��ا  ازم���ة  ااستنتاج ي  ه��ذا  نشكك م��دى مائمة  ان  ال��ص��واب  م��ن 
بعضهما  عن  ختلفون  والاجئن  ااقتصادين  امهاجرين  أن  احالية، 
ويتم  للعمل  خصيصا  يأتون  ااقتصاديون  امهاجرون  هامة.  مظاهر  ي 
استيعابهم من جانب الدول امضيفة بسبب احاجة مهاراتهم، لذا ُيتوقع 
ان يساهموا بشكل كبر ي اقتصاديات الدول امضيفة. بامقابل، الدول 
الي تأخذ الاجئن هي اما تقوم بذلك لتحقيق اهداف انسانية وليست 
للتشكيك بعبء الاجئن  انه، رغم وجود هذه ااسباب  اقتصادية. غر 
امهاجرين  كما  انهم  اى  يشر  دليل  افضل  لكن  ااق��ت��ص��ادي��ات،  على 
ااقتصادين، يشكلون مكسبا للدول امضيفة – حتى لو ان الرأي احلي 

ا ينظر اليهم دائما بهذه الطريقة.
ومعرفة اضرار الاجئن على اقتصاديات البلدان امضيفة نأتي اى ورقة 
حثية ُنشرت عام 2013 لكل من Mette Foged من جامعة كوبنهاكن و

Giovanni  Peri من جامعة كاليفورنيا، ركزت على دراسة تأثر تدفق 

وهي  الدانيمارك:  ي  ااكثر حساسية  اجماعات  احدى  على  الاجئن 
جموعة العمال غر اماهرين من ابناء البلد ااصلين. الباحثان وجدا ي 
دراستهما ان تدفق امهاجرين اى الدانيمارك ليس له تأثر سلي على 
ااجور. بدا من ذلك، حينما جاء الاجئون، انتقل العمال القليلو امهارة 
امولودون ي الدامارك اى وظائف ختلفة، احيانا يستخدمون مقدرتهم 
على اللغة الدانيماركية ليميزوا انفسهم عن القادمن اجدد. وااكثر من 
ذلك، ان عدد الوظائف القليلة امهارة ي ااقتصاد قد تزايد: وهو دليل 
متعارف  ما  على عكس  اماكنة،  استبدال  احيانا  اانسان مكنه  ان  على 
امهارة  قليلي  ااصلين  العمال  اجور  فان  التكيفات،  هذه  وبسبب  عليه. 

ومستقبلهم امهي اما حّسن او بقي على حاله. 
لكن اوربا تواجه حاليا ثاث مشاكل مرعبة وهي البطالة العالية وضعف 

النمو وعدم مرونة سوق العمل. 
بقلة  نسبيا  يشركون  امتحدة  وال��واي��ات  امتحدة  وامملكة  الدانيمارك 
قوة  حركة  يسّهل  ما  وهو  العمل،  من  والتسريح  التوظيف  ام��ام  العوائق 

العمل.

التأثرات ااقتصادية للهجرة 
على اقتصاديات الدول امضيفة

د. هيثم كريم صيوان

حاتم حميد محسن

د. حيدر حسن آل طعمة
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اقتصاد وتنمية

م���ن أس�����وأ م���ا ت���ع���رض ل���ه ال����ع����راق من 
اخ��اق��ة، هي  الفوضى  بسب  ت��داع��ي��ات، 
ح��وي��ل ال��ص��ن��اع��ة ال��ع��راق��ي��ة اى )خ��ر 
العراقية  وامعامل  امصانع  وحويل  كان(، 
ي  )ال��ب��روك��ي��م��ي��اوي��ات  كمعمل  الضخمة 
)ااط���ارات  كمعمل  وامتوسطة  ال��ب��ص��رة( 
ي الديوانية والنجف(، وامعامل احرفية 
ال��ص��غ��رة اخ���اص���ة ل��ل��م��واط��ن��ن )م��ئ��ات 
الشعلة  غرب  الصغرة(  احرفية  امعامل 
ي ال��ع��اص��م��ة ب���غ���داد وم��ث��ل��ه��ا ي ع��م��وم 
ك��ان��ت تنتج نسبة  ال��ع��راق��ي��ة،  اح��اف��ظ��ات 
ك��ب��رة ت��ف��وق ن��ص��ف م��ا ح��ت��اج��ه ال��س��وق 
وف��ق خطيط  ولكنها  م��واد،  من  العراقية 
كلها  انتهت  الوطنية  الصناعة  لوأد  مسبق 

اى ااغاق والتعطيل التام.
ميع امعامل وامصانع الكبرة وامتوسطة 
والصغرة مت حاربتها بصورة منهجية 
كي تتوقف ماما، وكي يكون امنتج العراقي 
غائبا ماما، حتى يتحول العراق اى سوق 
فيغدو  اخ����ارج،  م��ن  ال��ق��ادم��ة  للمنتجات 
للنفظ  ومنتجا  ف��ق��ط،  مستهلكا  ال��ع��راق 
النفط  يبيعون  ال��ع��راق��ي��ن  أن  أي  ف��ق��ط، 
الصعبة  ال��ع��م��ات  أن ح��ول��وا  اج���ل  م��ن 
اى ال��دول ااخ��رى، ويتضح هذا اهدف 
اخبيث من خال امخططات ااقتصادية 
امنتج  ت��دم��ر  استهدفت  ال��ي  ال��واض��ح��ة 

احلي العراقي.

ايضا،  ورائ���دة  ورائ��ع��ة  م��ب��ادرة مهمة  وي 
وااع��ام/  للثقافة  النبأ  )مؤسسة  ب��ادرت 
وهي مؤسسة اعامية ثقافية( اى اطاق 
ال���ع���راق( دع��م��ا للمنتج  م��ل��ة )ص��ن��ع ي 
العراقي احلي، اسيما أن هناك جارب 
بالبنان كما  ُيشار ها  العراق  صناعية ي 
ناحظ ذلك ي معامل )األبسة اجاهزة 
ي ال��ن��ج��ف، وااط������ارات ي ال��دي��وان��ي��ة( 
كانت  ال��ي  الكثرة  امعامل  م��ن  وغ��ره��ا 
العراقية من السلع  تكفي حاجة ااس��واق 

وامواد امختلفة.
اذ اطلق ناشطون على صفحات التواصل 
ااج��ت��م��اع��ي “ف��ي��س��ب��وك” م��ل��ة )ُص��ن��ع 
امنتجات  ل��دع��م  خصصة  ال���ع���راق(  ي 
العراقية، الغاية من ذلك حسب القائمن 
بأهمية  امواطنن  توعية  هو  احملة  على 
اج��اات  جميع  الوطنية  امنتجات  دع��م 
اقتناء  ودعمها وعدم  امامها  وفتح اجال 
اي منتج غر حلي، بامقابل فان الصناعة 
وبدأت  الدعوات  لتلك  استجابت  الوطنية 
انتاجها  ب��ط��رح  ال��ع��راق��ي��ة  ام��ع��ام��ل  عجلة 
يطرح  الذي  السؤال  لكن  احلية،  للسوق 
يستطيع  ه��ل  ال���ي���وم،  ال���واق���ع  ارض  ع��ل��ى 
ماك صناعتنا الوطنية مواجهة العفريت 

الركي؟.
للعراق  ال��راه��ن  ااق��ت��ص��ادي  ال��واق��ع  إن 
وهناك  العراقي،  امنتج  دعم  أهمية  يؤكد 

نتائج سياسية سوف تعود لصاح الوضع 
مات  مطلوب  لذلك  اي��ض��ا،  السياسي 
اع��ام��ي��ة على غ���رار م��ا ق��ام��ت ب��ه شبكة 
النبأ امعلوماتية، الي سلطت من خاها 
ااضواء على امكانية ااعتماد على السلعة 
امصنعة حليا، وعدم ااعتماد على السلع 
اخ��ارج��ي��ة، وخ��اص��ة تلك ال��ي ت��أت��ي من 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ى س��ي��اس��ات  أو دول  م��ن��اش��ئ 
معادية للشعب العراقي، كما احظنا ذلك 
ي اخطوات الي تتخذها تركيا ي هذا 
اجال فضا عن السعودية وبعض الدول 
الي ا تريد اخر لدولة العراق وشعبها.
لذلك جد من اأهمية اعادة الروح للمنتج 
ااعتماد على  العراقي احلي واحد من 
ام��ن��ت��ج��ات ااخ�����رى ال���ي ت��غ��رق ال��س��وق 
العراقية منذ سنوات طويلة، هدف واضح 
الصناعة  تدمر  وهو  سبق احديث عنه، 
ا  مستهلكا  وجعله  ال��ع��راق،  ي  الوطنية 

منتجا.
وهنا تكمن أهمية ملة )صنع ي العراق( 
بالدرجة ااوى، اسيما أن هناك خاطر 
اخرى بدأت تلوح ي اأفق، غر امساوئ 
وخاطر  مساوئ  هناك  أي  ااقتصادية، 
سياسية بدأت حيق بالعراق حيكها دول 
الشعب،  ه��ذا  اخ��ر  تريد  ا  وحكومات 
لذلك بات من امهم أن يتم مؤازرة مثل هذه 

احمات على حو واسع.

حملة )صنع ي العراق( تجربة وطنية 
تستحق الدعم

سياسات التوظيف ي العراق... امهام والتحديات
ااقتصادية  التحديات  من  ع��دد  وج��ود  اى  الشباب،  بطالة  اسيما  البطالة،  معدات  ارت��ف��اع  يعزى 
وااجتماعية والسياسية واامنية الي تواجه البلد بشكل عام وتؤدي اى تضخيم اعداد البطالة. لعل من 
اهم هذه التحديات تشنج الوضع السياسي ي البلد وتدهور الوضع اامي وتسارع معدات مو القوة 
العاملة، وتراجع النمو ااقتصادي ي اآونة ااخرة، باإضافة اى حديات اخرى تتعلق باحاجة اى 
زيادة مستويات مساهمة القطاع اخاص ي توفر فرص العمل، وحقيق التوافق امطلوب بن خرجات 

التعليم واحتياجات سوق العمل. 
ان استيعاب ااعداد امتزايدة من الشباب واخرجن الباحثن عن العمل يشكل حور رئيس ي سياسات 
اثار اقتصادية واجتماعية خطرة، واما ايضا للحد  للبطالة من  ااصاح ااقتصادي، ليس فقط ما 
من اخراط عدد كبر من الشباب ي حواضن اجرمة وااره��اب. وي هذا السياق مكن ابراز عدد 
من السياسات القادرة على امتصاص ااعداد امتزايدة من الباحثن عن العمل بشكل تدرجي، اهمها: 

1- تبي برامج متقدمة للتدريب والتأهيل تساهم ي مكن قوة العمل العراقية ورفع مستوى مهارتها 
حيث تكون هذه الرامج متجانسة ومتناغمة مع متطلبات سوق العمل العراقي.

2- اختيار ودعم القطاعات الي تستوعب أعدادا كبرة من قوة العمل اي استخدام أسلوب اإنتاج كثيف 
العمل خفيف رأس امال.

عامل جذب  ولتكون  أهدافها  أولويات  من  الريف  تنمية  من  متطورة جعل  زراعية  سياسات  تبي   -3
وتوطن لقوة العمل امهاجرة وعامل تصحيح لتشوه قطاعي يتمثل بتضخم القطاعات غر السلعية ومكن 
ان يكون للقطاع اخاص دورًا ي حقيق هذا اهدف من خال حفزه على ااستثمار ي الريف وتطوير 
الثروات احيوانية وعلى الدولة ان تقدم نظامًا متكاما للحوافز الزراعية من اجل تشجيع امستثمرين 

وامزارعن على استقدام التكنولوجيا احديثة والبذور احسنة دعمًا لإنتاج والدخل الزراعين.
4- تعزيز ودعم القطاع اخاص ي العراق عر توفر حزمة من اممكنات وتيسر كوابح اانطاق، ما 
يتمتع به من قدرة على استيعاب اعداد هائلة من اايدي العاملة ومن ختلف التخصصات وااعمار، 
والعمل على انشاء صندوق معاشات )تقاعد( مرتبط بالقطاع اخاص من خال قانون يشرع ي وزارة 

العمل والشؤون ااجتماعية. 
5- سن القوانن والتشريعات الازمة إجاح عمل وكاات التوظيف ي العراق ودعمها لتسهم ي تدريب 

وتشغيل اايدي العاملة وتكون حلقة الوصل بن فرص العمل امتاحة والباحثن عنها.
6- توفر قاعدة بيانات متكاملة حول هيكل وطبيعة اايدي العاملة العاطلة ي العراق لتكون ااساس 
ي اعداد البحوث والدراسات اخاصة بالبطالة للخروج بنتائج ناجعة تسهم ي توجيه صانع القرار ي 

القضاء على معضلة البطالة ي العراق.

اجه العراقيون إى التظاهر وامطالبة بالتغير واإصاح والي انطلقت ي 
وكانت  امختلفة،  وشرائحه  العراق  معظم حافظات  2015، وملت  أب   7
مطالب هذه امظاهرات هي إصاح الواقع السياسي، وااقتصادي، وحاسبة 

امسؤولن الفاسدين، واسرداد اأموال العراقية امسروقة.
وبينما رحبت فئات اموظفن من أصحاب الرواتب القليلة بقرار تغير سلم 
على  أن  إا  رواتبهم،  على  الي ستطرأ  التغيرات  آخ��رون  انتقد  ال��روات��ب، 
وااقتصادية  السياسية  اأم��ور  من  العديد  قرارها  ي  تراعي  أن  احكومة 

وااجتماعية التالية قبل الشروع بتنفيذ هذا القانون وهي:
1- ان رفع امستوى امعاشي لفئة من الشعب ا يعي إفقار الفئات اأخرى، 
بل يتم من خال مراعاة وضع الشرائح امتضررة، حيث يكون الضرر بسيط 

ومكن السيطرة عليه.
2- إن الوضع السياسي ي العراق، وحسب رأي اغلب احللن السياسين، 
العراقية الذي جاء من  هو وضع هش وغر مستقر، منذ تشكيل احكومة 
العراقية، وفرض أمر واقع على بعض اجهات  التوافق بن امكونات  خال 

الي كانت متمسكة بالسلطة.
3- جب أن تعمل احكومة على تكامل السياسات السعرية اأخرى مع بقية 
إى  وص��وا  والتدابر  امعاجات  من  وغرها  والنقدية  امالية  السياسات 

اقتصاد عراقي متن.
القليلة  ال��روات��ب  رف��ع  مقابل  ام��دخ��وات سيتم خفيضها  من  العديد  إن   -4
ووضع حد أدنى للرواتب بشكل جعل البعض يعتقد بان الوظيفة حولت إى 

وسيلة للحماية ااجتماعية.
يعود إى سياسة  انتظامها  وع��دم  ال��ع��راق  ال��روات��ب ي  أزم��ة  إن سبب   -5
التخبط احكومية ي زيادة الرواتب، وعدم وجود سياسة خمينية مدروسة 

ومستقبلية ي إقرار الزيادة.
ان  ال��ب��اد،  ي  ااجتماعية  الفوضى  سيثر  اجديد  ال��روات��ب  سلم  ان   -6
امتضررين منه شرحة واسعة، ان سلم الرواتب اجديد م يعد بصورة جيدة.

7- جب إن يكون السلم الوظيفي قد اعد بشكل صحيح وان يكون من ضمن 
الرواتب  تعديل  إن  من  الرغم  على  وأخ��را،  العكس.  وليس  )اإص��اح��ات( 
ومساواتها هو حق مكفول لكل العراقين، إا إن ي هذا الظرف الصعبة الي 
مر بها العراق، من احرب ضد اإرهاب، واخفاض أسعار النفط، والفساد 
امالي واإداري امستشري، ووجود إعداد كبرة من عوائل الشهداء واجرحى 
من القوات امسلحة واحشد الشعي الذين ضحوا بدمائهم من اجل العراق، 
والي هي حاجة إى دعم ورعاية خاصة، كذلك احاجة إى مويل هذه 
احرب من رواتب وشراء اأسلحة امختلفة والعتاد احربي من اجل حقيق 
النصر على اإرهاب، لذلك إن اأحرى  باحكومة العراقية إيقاف أو على 
اأقل تأجيل إي زي��ادة ي الرواتب، مع إج��راء خفيض ي الرواتب العالية 
وامخصصات ما يتناسب مع حجم امعركة وشدها، حن انفراج الوضع ي 

العراق، وانتهاء احرب، وعودة استقرار أسعار النفط العامية.

سلم الرواتب الجديد..
 قراءة سياسية اقتصادية اجتماعية

حمد جاسم محمد 

د. حيدر حسن آل طعمة
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هجمات باريس

فرنسا تعاني اليوم ما عاناه العراق منذ 12 
عاما من اإرهاب، بعد ان أصبحت احدى 
التنظيمات  ق��ب��ل  م��ن  ام��س��ت��ه��دف��ة  ال����دول 
ام��ت��ط��رف��ة، وق����د ن��ق��ل وزي����ر اخ��ارج��ي��ة 
معلومات  اجعفري،  إبراهيم  ال��ع��راق��ي، 
عن  العراقية  ام��خ��اب��رات  أج��ه��زة  اكدتها 
معلومات تشر إى أن “فرنسا والوايات 
ال��دول امستهدفة  امتحدة وإي��ران من بن 
لشن هجوم عليها” من قبل تنظيم “داعش” 
م���دة ك��اف��ي��ة س��ب��ق��ت اع���ت���داءات اجمعة 
امدنين  عشرات  ضحيتها  وراح  اماضية 
ي العاصمة باريس، وسط اتهامات بعدم 
ت��ع��ام��ل اأج���ه���زة ااس��ت��خ��ب��اري��ة واأم��ن��ي��ة 
الفرنسية جدية كافية مع هكذا معلومات.

خططها  اورب���ا  او  فرنسا  ت��ع��دل  ان  قبل 
اأم��ن��ي��ة وااس��ت��خ��ب��اري��ة م��واج��ه��ة خطر 
داعش او القاعدة والتصدي لتجنيد امزيد 
من  الغاضبن  او  امهمشن  امسلمن  من 
ااقتصادي  الوضع  او  ااجتماعي  النظام 
ينبغي  ال��ش��ب��اب...  ال��ذي يعاني منه ه��ؤاء 
التفكر مرتن ي طبيعة عاقاتها  عليها 
السياسية مع الدول الي صنعت “التطرف 
الديي” وساهمت ي انتشاره حول العام، 

حتى مكن من الوصول اى قلب فرنسا.
السلفية م  واجهادية  الوهابية  احركات 
تأتي من فراغ، واما جاءت بعد دعم مالي 
ضخم وتسهيات اجتماعية وداعية مركزة 

امسلم اعتناق هكذا  الشباب  استقطاب 
لبعض  ال��رم��ي  ام��ذه��ب  تعتر  أف���ك���ار، 
الدول اخليجية، خصوصا ي السعودية، 
من  اماين  وطبعت  اجوامع  وقد شيدت 
امبلغن وفتحت  الكتب وأرسل اااف من 
امنح  ووزع��ت  اخرية  اإسامية  امراكز 
وام��س��اع��دات ال��ي ك��ان اه��دف احقيقي 
امسلمن  لدى  القناعات  تغير  ورائها  من 
ال��ش��ب��اب ي اورب����ا وغ��ره��ا م��ن ال��ب��ل��دان 

اعتناق هذه امعتقدات اخاصة.
ب��ام��ق��اب��ل ك��ان��ت ف��رن��س��ا وح��ك��وم��ة ه��وان��د 
رغم  السعودية،  مع  العاقات  اق��وى  تقيم 
درايتها التامة ما جري خلف الكواليس، 
ح��ت��ى ح��ول��ت ف��رن��س��ا واغ��ل��ب دول اورب���ا 
عليها  وم����ا  ل��ل��م��ت��ط��رف��ن،  ح��اض��ن��ة  اى 
امنفردة(  )ال��ذئ��اب  هجمات  انتظار  س��وى 
اجمعة  يوم  افعاها  اح��دى  انطلقت  الي 
اماضية. التفجرات اأخرة الي ضربت 
للفكر  بالنسبة  اأخ��رة  تكون  لن  فرنسا، 
السعودية  كانت  وان  امتطرف،  الوهابي 
او غرها م تدعم من نفذ هذه العمليات 
مسؤولة  بالتأكيد  فإنها  مباشرة  ب��ص��ورة 
عر  غذتهم  م��ا  منهم  اااف  ن��ش��أة  ع��ن 
مدراسها ومناهجها وفتاوى كبار علمائها 
ع��ل��ى م���ر ال��ع��ق��ود ام��اض��ي��ة، ح��ت��ى ح��ول 
تسيطر  ان  ا مكن  وح��ش  اى  التطرف 
أصبحت  بل  نفسها،  السعودية  عليه حتى 

نفسها  اليوم عاجزة عن دفع اخطر عن 
فضا عن حلفائها ااوربين.

بعض احللن يطلق على ازدواجيه التعامل 
اأورب����ي م��ع ال����دول ال���ي ت��رع��ى اأف��ك��ار 
اأورب���ي(،  ب�)النفاق  والتطرف  الوهابية 
س��ي��م��ا وان��ه��ا ع��ل��ى دراي����ة ت��ام��ة مستوى 
خ���ط���ورة ه����ذه اأف���ك���ار وان��ت��ش��اره��ا بن 
امسلمن او من يعتنق اإسام داخل اوربا، 
وبدا من مارسة الضغط السياسية على 
الطرف  غ��ض  ن��رى  اخليج،  ي  حلفائها 
واجهادية  السلفية  احركات  انتشار  عن 
او  احتوائها  التحرك  دون  من  امتطرفة 

منع اخطر مثلما حدث مؤخرا.
العاقة  قضية  ستثار  ام��ط��اف  نهاية  ي 
ااورب����ي����ة ب���ال���دول ال����ي ت��رع��ى اأف��ك��ار 
ام��ت��ط��رف��ة وت��س��اع��د ع��ل��ى ان��ت��ش��اره ح��ول 
ال��ع��ام واجتمعات  ال���رأي  ال��ع��ام م��ن قبل 
اأورب��ي  الدعم  قضايا  وستثار  ااورب��ي��ة، 
هذه الدول على مستوى التسليح والسكوت 
اانسان  حقوق  اليومية  اانتهاكات  ع��ن 
لديها والدعم السياسي الكبر أنظمتها، 
ااوربية،  السياسية  التقاليد  خالف  ما 
خ���ص���وص���ا ي ف���رن���س���ا، وس���ي���ت���م ط���رح 
ال��ع��ش��رات م��ن اأس��ئ��ل��ة ع��ن السبب وراء 
ذل��ك، وم��اذا اإص��رار على اعتبارها دوا 
حليفة مقابل تصديرها اأفكار امتطرفة 

اى اوروبا؟.

بعد هجمات باريس.. على اوروبا 
اابتعاد عن مصدر الشر الوهابي

هجمات باريس.. هل العالم على موعد مع قنبلة ارهابية جديدة؟
شكلت هجمات باريس ضربة موجعة ومتوقعة للسلطات الفرنسية، الي م تستطع تدارك هذه الدربكة 
اامنية غر امسبوقة ي تاريخ فرنسا احديث، ما وضعها حت مشرط ااعتداءات اارهابية وبنحو 

متصاعد، وهذا يعي تهديد امصاح الفرنسية على ختلف اأصعدة.
يرى الكثر من احللن ان هذا التصعيد اأمي امضطرد ي فرنسا، هو نتيجة للسياسة التخبط 
امتبعة ي مواجهة اارهاب من السلطة الفرنسية، اى جانب تعزيز العاقات وامصاح مع بعض الدول 
امصدرة والراعية للمنظمات اارهابية، ناهيك جنيد ودعم بعض اجاميع اإرهابية بصور غر مباشرة 
ي بعض الدول الساخنة أمنيا، إذ تظهر ااضطرابات اامنية اخالية، فشل السلطات الفرنسية ي 
حفظ نفسها من التطرف الداخلي، وكذلك عدم ادراك اخطر الكامن من عقدها للصفقات امسلحة 
مع بعض الدول ي الشرق ااوسط الداعمة لإرهاب وامصدرة له ي امنطقة، لتدفع من اخطائها 

اليوم ورما بامستقبل القريب، ما ما تتدارك نفسها على امستوين اامي والسياسي.
إذ يرى اغلب احللن ان عقد صفقات عسكرية مع السعودية ودول اخليج ي وقت سابق من العام 
الدولية  الصراعات  يعي دخوها عام  وه��ذا  وااوس��ط  الشرق  ميدان  فرنسا  دخ��ول  يؤكد  احالي، 
امباشرة، فيما يرى بعض امراقبن ان هجمات باريس جسدت اعتداءات غر امسبوقة وخاوف كبرة 
أجهزة ااستخبارات والشرطة الفرنسية الي كانت تتوقع خال اأشهر اماضية حصول مثل هذه 

اهجمات، غر أنها عجزت عن منعها.
وعمدت السلطات الفرنسية إى اخاذ تدابر جديدة بعد ااعتداءات على صحيفة “شارلي إيبدو” 
الساخرة ومتجر امنتجات اليهودية والي أوقعت 17 قتيا ي كانون الثاني/يناير ي باريس، فخصصت 

عناصر ووسائل جديدة مكافحة اإرهاب.
حسب امراقبن ان اهجمات امنسقة الي تبناها تنظيم “داعش” ونفذها ما ا يقل عن مانية مسلحن 
وانتحارين، جرت على نطاق واسع وأسفرت عن حصيلة طائلة بلغت ما ا يقل عن 128 قتيا غر 
أنه م تدبرها بدون لفت اانتباه، وكان ميع امهامن انتحارين يضعون أحزمة أو سرات ناسفة 
شغلوها لتنفيذ اعتدائهم قبل أن تقتلهم الشرطة، وهي سابقة ي فرنسا ومؤشر إى أن تنظيما جهاديا 
موجودا ي فرنسا ملك خبر متفجرات قادرا على صنع اأحزمة والسرات الناسفة، اأمر الذي 

يتطلب مهارات خاصة.
وعليه جمع احللون بأن أجندة فرنسا من اجل اهيمنة والنفوذ السياسي خارجيا، باستخدام أدوات 
حلية لتحقيق أجندات خارجية، تسببت بأخطاء سياسية أمنية مكلفة، فاماحظ بأن قضية اإرهاب 
تشكل ضغطا كبرا داخل امعرك السياسي اأمي الفرنسي حاليا، ورما تبقى ضمن هذا ااطار 

اى أمد غر معلوم!.

م تتعظ فرنسا وا اوروبا وا الغرب كله، عندما كانت اصوات التحذير 
والعوامل  ااره��اب  أدوات  ض��رورة حاصرة  بشأن  بقوة  تنطلق حوهم 
الداعمة له، بل كان ااج��در بفرنسا وال��دول الغربية ااخ��رى منع آاف 
ااشخاص امتطرفن الذين تكالبوا على ارضي العراق وسوريا وانضموا 
اى العصابات ااجرامية لداعش، وقتلوا وعاثوا فسادا ي اارض واارواح 
من دون وازع من ضمر، فأين ذهب ضمرهم اانساني خصوص هذه 
احكومات  ح��رك  ان  دون  من  اآن  اى  مستمرة  بقيت  ال��ي  الظاهرة 

الغربية ساكنا منع مواطنيها اجرمن من اانضمام اى داعش.
حتاج العام اى خارطة طريق تفضي به حو اخاص من اإرهاب، من 
يقرح هذه اخريطة، ومن يصممها مع خطوات التنفيذ؟، علما أن هذه 
امهمة تبدو ذات طابع ماعي من حيث امسؤولية، فالعام اليوم كله يقع 
ضمن دائرة اارهاب، وليس الدول والشعوب الفقرة وامتخلفة كما ُيشاع، 
فمثلما تطول التفجرات مدن اليمن والصومال وباكستان وسوريا والعراق 
ودول اخرى أقل تطورا، بات اارهاب يضرب بقوة دوا متقدمة تقف ي 

صدارة قيادة العام.
كان كثرون من امعنين ينصحون الغرب بأهمية مكافحة الفكر امتطرف 
وعدم جاملة بؤر التعصب والتكفر وأهله واانظمة الي ترعاه باخفاء 
وترفضه ي العلن، ولكن م تكن هذه الدعوات تلقى اذنا صاغية، والسبب 
دم  ه��در  خ��ال خططات  من  إا  تتحقق  ا  ال��ي  الغربية  امصاح  هي 
فّجرت  أن  بعد  ولكن  ومدنهم،  دوه��م  وتدمر  ثرواتهم  وسلب  الفقراء، 

فرنسا نفسها بنفسها، م يعد اأمر قابا للتغاضي.
أن  للغرب،  امساندة  القوية  الشرقية  وال��دول  وامريكا،  الغرب  على  إذ 
مجاملة  تتعلق  ال��ي  اخاطئة  سياساتهم  بوضع  اللحظة،  منذ  يفكروا 
بوضع اخطوات  والشروع  اإلغاء،  بند  لارهاب حت  الراعية  اأنظمة 
والتطرف  ااره��اب  تقود اى حاصرة  الي  الفعلية  العملية واخريطة 

وحاصرة الفكر التكفري ي عقر داره وهو معروف للقاصي والداني.
خ��ارج حواضنها،  ااره��اب  بؤر  ام��ت��دادات  متابعة  اى حتمية  بااضافة 
امهد، ومطلوب سياسة  ووأده��ا وهي ي  والقيام محاصرتها وجفيفها 
جديدة ماما، ختلف عّما مضى، بعد أن وقع الفأس ي الرأس كما ُيقال، 
ومع ذلك ا تزال هناك فرص ساحة مواجهة اارهاب ومنابعه والفكر 
الذي يتغذى منه، ومع ان امسؤولية تقع اوا على من صنع اارهاب وجّهزه 
بااستمرارية والتضخم، ونعي بذلك دول الغرب حديدا، إا أن العام 
كله اليوم مطالب بالتصدي للتطرف والتكفر وأشكال اإرهاب كافة، فقد 
أسهم الغرب ي مكن اارهاب حتى وصل اى مدنه وأراضيه، وامثال 
اأق��رب هو باريس الي ا يزال الرعب خيم على سكانها، فضا عن 
إعادة حسابات  الذي يستدعي  اأمر  اأخ��رى،  الغربية  وامدن  العواصم 

فورية للتعامل مع هذا اخطر الذي حدق بالعام أمع.

هل فجرت فرنسا 
نفسها؟!

باسم حسن الزيدي 

كمال عبيد 
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العملية  وان��ع��ك��اس��ات  اف������رازات  م��ت��اب��ع��ة 
اارهابية اجديدة ي باريس، من اجدير 
الذين  الضحايا  ذوي  فعل  ردود  معرفة 
قضوا ي التفجرات اانتحارية، وما هي 
امشاعر اجديدة الي تعريهم حاليًا إزاء 
وأح��ك��ام...؟ رما  ااس��ام، كدين وعقيدة 
والصدمة  الفعل  ب��ق��وة  الفعل  ردة  ت��ك��ون 
وهي  واح���دة،  النتيجة  تبقى  لكن  وأك��ث��ر، 
ااس���ام.  ع��ن  النمطية  ال��ص��ورة  تكريس 
وهذه ملة انطلقت منذ أول عملية ارهابية 
انهار  عندما   2001 ع��ام  العام  ك��رى ي 
نيويورك  العامي ي  التجارة  برجي مركز 

بفعل هجمات انتحارية بالطائرات.
وبغض النظر عن امابسات الغامضة الي 
ي  تقع  ال��ي  اارهابية  العمليات  تكتنف 
الباد الغربية، والي تثر أكثر من عامة 
اس��ت��ف��ه��ام ع��ن م��ص��در ق����درة ااره��اب��ي��ن 
ام��ف��رض أن��ه��م م��رس��ل��ون م��ا ي��س��م��ى ب� 
“ال��دول��ة ااس��ام��ي��ة ي ال��ع��راق وال��ش��ام” 
والوايات  بالتحرك ي فرنسا وبريطانيا 
الي  احقيقة  أن  بيد  وغ��ره��ا،  امتحدة 
الدموي  امشهد  أن  جيدًا  نعيها  ان  جب 
ي عام اليوم ا تسببه ح��روب من النوع 
يقاتان  جيشن  ب��ن  ال��ق��دي��م،  التقليدي 
خلف السواتر الرابية، وللعلم فقط، رما 
هي  اايرانية،   – العراقية  اح��رب  تكون 
آخر احروب الكارثية من العهد القديم، 

شهدها العام.
إم��ا ال���ذي ن��ش��ه��ده؛ ح��روب��ًا أش��د كارثية 
ودم���ارًا، تقف خلفها، ليس دول��ة واح��دة، 
إم���ا ح���اور دول��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة، تتمرس 
خلف العقيدة والفكر، وليس التحصينات 
ال��ن��اس  ف����ان  وإذن؛  وام���ث���اه���ا.  ال���راب���ي���ة 
ام��ف��ج��وع��ن ي ف��رن��س��ا وق��ب��ل��ه��ا ي ب��اد 
غربية اخرى، وحتى باد غر مسلمة ي 
العام، يواجهون عدوًا سفك دماء ابنائهم، 
ينتمي اى عقيدة معينة، وهذا يكفي أن 
تتشكل الصورة النمطية ي اأذهان. فهل 
يكفي بعد ذلك تكرار القول: بأن “اارهاب 

ا دين له”؟!.
ن��ع��م؛ ااره�����اب ال����ذي ان��ط��ل��ق م��ن عقول 
مريضة تستمد دائها من “تاريخ مسرطن” 
الذبح وبر ااط��راف وبقر  مليئ جرائم 
البطون ومل العيون وغرها من التفنن 
ي القتل. ا يفّرق بن مسلم وغر مسلم، 
إا ان ع��ن��وان اان��ت��م��اء ه��و “اإس�����ام”، 
ختلفة  ب��اد  من  القادمن  فاانتحارين 
تدينًا  ااكثر  أنفسهم  يعدون  ال��ع��ام،  من 
وقدرة على جسيد ااسام، ولذا نراهم 
شرقًا،  وال��ق��وق��از  الشيشان  م��ن  يهرعون 
الغرب،  وب��اد  العربي،  امغرب  باد  ومن 
وحتى من اسراليا وباد اخرى ي العام، 
“الدولة  ب�  تسميته  ما مكن  اى  للوصول 

ااسامية اموعودة”.

م����ن ه���ن���ا؛ ت��ت��ض��ح م�����دى ش�����دة ام��ع��رك��ة 
اح���ض���اري���ة ال��ف��اص��ل��ة، ف��ب��ع��د “ال���رع���ب 
ااس��ام��ي” ال���ذي أش��ي��ع ي ب��اد الغرب 
الغربية  الباد  ميع  ي  امسلمن  بوجه 
وض��م��ن سياقات  ااع��ام��ي  ااط����ار  وي 
اح����رب ال��ن��ف��س��ي��ة ب��ع��د اح����داث اح���ادي 
فان اخطوة  عام 2001،  ايلول  من  عشر 
ال��ث��ان��ي��ة؛ ي “ااره����اب ااس��ام��ي” ال��ذي 
ينشر الدماء وااش��اء وال��دم��ار ي عمق 
بن  نفصل  ا  ان  وج��ب  الغربية.  ال��ب��اد 
العنيف” ي  “ااس��ام  ل�  النمطية  الصورة 
باد الغرب، ما جندت أيادي “داعش” ي 
تلك الباد، قبل ان نتقدم خطوة للمواساة 
– كما يفعل الكثر ي الغرب- باجاه ذوي 
الضحايا او اإعراب عن اأسى واأسف 
منها  نترأ  واجرامية  ارهابية  اعمال  من 
صاغية،  اذان���ًا  تلقي  ا  ق��د  فهي  ميعًا، 
مكان  كل  وي  الغرب  ي  بامعنين  ج��در 
النماذج  يقدموا  بأن  امسلم،  غر  بالعام 
امغايرة ما تطرحه ساحة امواجهة امفتعلة 

بن اارهاب والعام أمع.
ب��اام��ر اه���ّن، بيد ان  ط��ب��ع��ًا؛ ه��ذا ليس 
شأنها  من  والبسيطة،  الصغرة  البداية 
ان ت��رك أث���رًا ك��ب��رًا واف��ت��ًا ل��دى عموم 
الناس هناك، ويسلط عليها ااضواء. كما 
تسلط ااضواء على جرائم “داعش” لرسم 

الصورة النمطية امطلوبة.  

هجمات باريس والصورة النمطية 
لإسام العنيف

تفجرات باريس وتوظيفها ي خدمة السياسة اإسرائيلية!
م تكد جف حادثة شارلي أبيدو الدامية، الي حصلت قبل عشرة أشهر من اآن، والي راح ضحيتها 
17 شخصًا، وحوادث العنف الي تلتها، حتى تلقت فرنسا الضربة الدموية التالية، باعتبارها اأعنف 
ي تارخها احديث، فبالتزامن مع إعان وزير اخارجية اأمريكي “جون كري” بأن حياة تنظيم 
الدولة اإسامية باتت معدودة، قام التنظيم بشن 7 هجمات متزامنة، ي قلب العاصمة الفرنسية 
بن  كبرة  أوق��ع حالة اضطراب  ما  واج��رح��ى،  القتلى  وق��وع عشرات  أسفرت عن  وال��ي  باريس، 

الفرنسين.
ليس بسبب التفجرات وحدها، بل بسبب شعورها بأنها باتت اآن مستهدفة أكثر من أي وقٍت مضى، 
ليس من اخارج فقط، وإما من الداخل أيضًا، حيث أن منّفذي اهجمات ا حتاجون جواز مرور 

أو لركوب طائرة.
الفرنسي “فرانسوا  الرئيس  من حق فرنسا ماية مواطنيها وحدودها وسياستها أيضا، ومن حق 
أواند” أن يقود التحالف هو هذه امّرة باعتباره الضحية، وأن ُيعلن حربًا ا هوادة فيها ضد تنظيم 
الدولة اإسامية، بعد أن قام بتحميله مسؤولية اهجمات الدموية القاسية، واعتبارها مثابة إعان 

حرب، ومن حّقه استخدام ميع الوسائل امتاحة لديه.
ومن حّقه طلب العون والنجدة من الدول امتحالفة وامؤّيدة حاربة اإرهاب، لكن ا أحد يضمن جاحه 

ي كل ما ينوي إليه، وقد كانت هناك جربة كبرة، عندما قادت الوايات امتحدة حالفًا دوليًا حاربة 
اإرهاب، ي أعقاب هجمات 11 سبتمر/أيلول 20011، وم ها أن احتضنت الفشل جدارة.

اانتقام فقط، بل هي  أو  القتل  أو جّرد  الدولة، م تكن هكذا،  تنظيم  هذه اهجمات الي نفذها 
حمل رسائل ختلفة موّزعة على النحو التالي، فعاوة على التذكر بأن التنظيم موجود وهو ي ذروة 
نشاطه، فإنها رسالة واضحة، للفرنسين تضم دعوة وتهديد ي آٍن معًا، بأن ليس عليهم امشاركة 
ي احرب ضمن التحالف الدولي ضد اإرهاب، والتوقف عن إرسال طائراتهم لتنفيذ مهمة قصف 
عدائية، ومسارعة اانسحاب من امنطقة، وبالتحذير بتنفيذ هجومات أكثر قوة وخطورة ي حال عدم 
التحالف  ُيعارضون مشاركة بادهم ي  الفرنسين  بأن هناك من  القول  بنا  الدعوة، وجدر  قبوها 

الدولي.
على أن تلك التفجرات ُمكنها من توظيفها ي خدمتها وجموع سياستها ااحتالية، وسواء باجاه 
عودة فرنسا إى رشدها، بشأن إعادة نظرها ي امواقف امعادية إسرائيل، أو بشأن خّليها عن كتابة 
مبادرات أو اقراحات بشأن القضية الفلسطينية ا تتماشى مع التطلعات اإسرائيلّية، إضافة إى 
توصيل فكرة جامعة، بأن على فرنسا وبقية العام احر، ااعراف بأن إسرائيل هي حائط الصد 

اأول عنها، ضد اإرهاب اإسامي امنتشر ي العام.

احداث باريس ااخرة وتهديدات داعش امستمرة للدول اأوربية، على ما 
التحركات  ولو على مستوى  “داع��ش”  الي ستقصم ظهر  القشة  أنها  يبدو 
والتحالفات العسكرية؛ أنها م تثمر شيء بعد. ففرنسا جحت ي إعان 
اح��رب على داع��ش ي جلس اأم��ن، وكسبت كل دول أورب��ا إى جانبها 
اسيما بريطانيا الي اعلنت احرب أيضًا، وسيطلق ديفيد كامرون رئيس 
تنظيم  مواجهة  شاملة  اسراتيجية  ااس��ب��وع  ه��ذا  ي  الريطاني  ال���وزراء 
اأمريكية  امتحدة  الوايات  دعم  على  فضًا  والعراق،  سوريا  “داع��ش” ي 
تنظيم  ض��د  ال��دول��ي  حالفها  تفعيل  إى  دفعها  م��ا  اأوروب����ي،  للموقف 
العراق  التنظيم ي  اإيراني ضد  الروسي  التحالف  على  “داع��ش”، فضا 
إذًا هي حرب  التنظيم.  العراقية ضد  اأمنية  القوات  وانتصارات  وسوريا، 
شاملة ضد تنظيم “داعش”، واغلب الدائل تشر أن العام والدول الكرى 
ستنهي ورقة “داعش” وتكسب احرب ضد التنظيم امتطرف، إا أن جاح 
احرب م حدد مستقبل تنظيم الدولة اإسامية واحد من خطر انتشاره 
ي ظل سياسة القوة الناعمة وااسراتيجية االكرونية الي يتبعا التنظيم، 
فضًا على التفكك الداخلي الي تعاني منه دول منطقة الشرق اأوسط، 
والي جعل منها بيئة مفرخه للتطرف. فمستقبل تنظيم الدولة اإسامية 
“داع��ش”، مكن أن ّحدد ي ثاث أبعاد، أوًا: البعد احلي، وثانيا: البعد 
اإقليمي، أما البعد الثالث: فهو البعد الدولي، فضًا على امواجهة العسكرية 
امشركة وتوحيد الرؤى بن اابعاد الثاث، والعمل امشرك ضده، وهذه 
اأبعاد مكن أن تنتج اسراتيجية عامية وشاملة. أن مستقبل تنظيم “داعش” 
ثقل  على  يتوقف  ا  وال��ع��ام،  امنطقة  ي  اأخ���رى  اإره��اب��ي��ة  والتنظيمات 
ااسلحة وحشيد العام ضد التنظيم اإرهابي، وإما على جدية التحالفات 
امنطقة  دول  ب��ن  شاملة  اسراتيجية  وض��ع  طريق  ع��ن  التنظيم  ان��ه��اء  ي 
والعام، وبن توحد ااسراتيجيات أو اابعاد “احلية واإقليمية والدولية”؛ 
أن امواجهة العسكرية من اممكن أن حجم التنظيم وحتويه. وبشكل عام، 
من  اانتقال  اسراتيجية  باريس، هي  اح��داث  بعد  ما  اسراتيجية  ستكون 
ااحتواء إى التصعيد، وإعادة النظر ي أزمة الاجئن، وتّوحد اجموعة 
الدولية مكافحة داعش، وعليه مكن أن يستغل صانع القرار العربي بشكل 
عام، والعراقي بشكل خاص، تداعيات احداث باريس، واموقف الدولي ي 
اممكن  ومن  داعش،  وطرد  اإره��اب  مكافحة  الوطنية  ااسراتيجية  تعزيز 
ايضًا أن تستغلها دول امنطقة، اسيما الدول العربية ي بلورة ااسراتيجية 
اإقليمية للوصول إى تفاهمات ورؤى مشركة بعيدة امدى، من شأنها أن 
تعاج مشكلة التطرف امتأصلة منذ سنوات ي امنطقة، والي حالت دون 
التطرف  مكافحة  اإقليمية  ااسراتيجية  غياب  أن  وتطورها؛  استقرارها 
نصر  كل  فعند حقيق  واحلية.  الدولية  التحركات  كل  سيفشل  واإره��اب 
ضد امتطرفن احالين يتم تشكيل حركات متطرفة جديدة وأعمال عنف 
وال��دول اإسامية، إصاح  العربية  وبهذا يفرض على احكومات  جديدة، 

حقيقي وإجاد حكومات ا مارس سياسات قمعية.

مستقبل “داعش” بعد 
هجمات باريس؟

محمد علي جواد تقي 

د. عادل محمد عايش اأسطل 

ميثاق مناحي العيساوي 
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ترجمات

بعد دعم الوايات امتحدة للقوات الكردية 
ي إخراج ميليشيات الدولة ااسامية من 
بدأ  الشهر،  هذا  العراقية  سنجار  مدينة 
امعركة  امقاتلن امشركن ي هذه  بعض 
ان  ي  امشتبه  الُسنة  العرب  منازل  بنهب 

تكون هم عاقات مع اجماعة امتشددة.
ك��رك��وك،  اس��ب��وع ي حافظة  م���رور  بعد 
ام��ن��ط��ق��ة ال��غ��ن��ي��ة ب��ال��ن��ف��ط، ق���ام م��ق��ات��ل��ون 
اك�����راد ب��ط��رد م���ا ي���ق���ارب 60 ع��ائ��ل��ة من 
ب��ق��وا ي حطام  ال��ذي��ن  الُسنة م��ن  ال��ع��رب 
ق��ري��ة واح����دة، وف��ق��ًا للسكان وم��س��ؤول��ون 
حليون. قالوا بانها كانت واحدة من أصل 
ُهدمت جزئيًا  أو  ُدم��رت  قرية عربية   50
السيطرة  أع���ادوا  الذين  ااك���راد  قبل  من 
منذ  ااسامية  ال��دول��ة  تنظيم  م��ن  عليها 
م����وز. أش��ت��ب��ه ااك�����راد ي ب��ع��ض ال��ذك��ور 
وااق���ارب من ااس��ر ام��ط��رودة بضلوعهم 
تنظيم  الُسنة ي  امتطرفن  القتال مع  ي 
الدولة ااسامية. واتهم العرب الُسنة من 
ااك���راد  ال��ع��راق  وامقيمن ي  ام��س��ؤول��ن 
ال��دول��ة  تنظيم  م��ع  اس��ت��غ��ال اح���رب  ي 
ي  ااراض���ي.  على  لأستياء  ااسامية 
سوريا ايضًا، فأن العرب السنة إما يفرون 
من  منعون  أو  الرحيل  على  ج���رون  أو 
عليها  اس��ت��وى  ال��ي  امناطق  اى  ال��ع��ودة 
امدعومة  امسلحة  اجماعات  أو  ااك���راد 
م���ن ق��ب��ل اي������ران، وف���ق���ًا م��ق��ي��م��ن وب��ع��ض 

امقاتلن ااكراد انفسهم.
ان ه���ذا ج���زء واس���ع ال��ن��ط��اق ي ال��ع��راق 
وس���وري���ا، ح��ي��ث ي��ّدع��ي م��ع��ارض��و تنظيم 
وااك���راد  الشيعة  مثل  ااسامية  ال��دول��ة 
النفطية الي  باستعادة ااراض��ي وام��وارد 
ن��زاع مستمر. هذا  لفرة طويلة ي  كانت 
ااح��ت��ال وإع���ادة رس��م اح��دود الداخلية 
وت��ش��ري��د اج��ت��م��ع��ات وت��ع��م��ي��ق ال��ت��وت��رات 
جزئة  م��ن  س��ُي��زي��د  وال��ع��رق��ي��ة  الطائفية 
ال��ب��ل��دي��ن. ب��ع��د س��ي��ط��رة ال��ق��وات ال��ك��ردي��ة 
امسماة ب� “البيشمركة” على مدينة سنجار 
ي 13 تشرين الثاني، تعهد العشرات من 
اليزيدين ااقلية الذين يقاتلون مع الكرد 
لديارهم،  العودة  للعرب من  السماح  بعدم 
وهو  عامًا،   52 سيدو،  دخيل  خلف  وق��ال 
الذين  م��ن  البيشمركة  ي  مقاتل  ي��زي��دي 
وقفوا وسط حطام مدينة سنجار سرعان 
ما م حريرها “أن ااكراد امسلمن الذين 
اى  ال��ع��ودة  مكنهم  خطأ  أي  يقرفوا  م 
ديارهم، لكن بالنسبة للعرب امسلمن من 

امستحيل عودتهم”.
وينقسم سكان العراق بن ثاث جموعات 
الُسنة  وامسلمن  الشيعة  امسلمن  وه��م 
العربية،  العرقية  ااغلبية  ُيشكلون  ال��ذي 
وااك�������راد ال���ذي���ن ه���م ي��ش��ك��ل��ون ااق��ل��ي��ة 
ال��ع��رق��ي��ة. وان م��ي��ع ام��ن��اط��ق ال���ي مت 
ال��دول��ة  تنظيم  قبل  م��ن  عليها  السيطرة 

لعام 2014  ااسامية منذ شهر حزيران 
هي ي الغالب –حافظات عربية ُسنية- 
اامر الذي من شأنه وضع اجتمع العربي 
بعض  مقاييس  ي  الشبهات  الُسي حت 

ااكراد والشيعة.
مباشرة بعد سيطرة القوات الكردية على 
البيشمركة  بعض  شوهد  سنجار،  مدينة 
امتحالفن  واليزيدين  زيهم  يرتدون  وهم 
معهم وهم ينهبون امنازل واحال التجارية 
ي ام���دي���ن���ة وت�����رى ال���ش���اح���ن���ات ُح��م��ل��ة 
الكهربائية  وااج��ه��زة  وال��س��ج��اد  ب��ااث��اث 
ت��ت��دف��ق اى خ���ارج ام��دي��ن��ة، وب��ع��د م��رور 
اي�����ام، ق��ام��ت ال��ب��ي��ش��م��رك��ة ب��وض��ع ن��ق��اط 
كما  اممارسات،  هذه  مثل  إيقاف  تفتيش 
ق��ال أح��د اح���راس، “أن��ه��م قلقون م��ن ان 
اافخاخ  أحد  بإشعال  الناهبن  أحد  يقوم 
امتفجرة الي قام بوضعها مسلحو تنظيم 
الدولة ااسامية ي امنازل بعد رحيلهم”. 
ُت��ك��ّون نظرة سيئة  وأض���اف م��ن انها “ق��د 
للغرباء”، وهو يشر اى مراسل يقف ي 

مكان قريب.
العبء ااكر من وحشية  اليزيدين  حمل 
تنظيم الدولة ااسامية ي سنجار. وفقًا 
مرأة   1.000 من  أكثر  فأن  امتحدة  لأمم 
يزيدية قد أُختطفت من قبل تنظيم الدولة 
أن  قادة اجتمع  ااسامية، ي حن قال 

العديد منهن ا يزالون عبيد.

العرب يتهمون ااكراد باستغال الحرب مع 
الدولة ااسامية لاستياء على ااراضي

كيف نصمم السعادة
خال السنوات القليلة اماضية شهد الفكر امتعلق بالسعادة تغرا كبرا فحتى وقت قريب كان يبدو 
اخارجة عن  اجينات  أو  القدر  أو  مثل احظ  عوامل  السعادة حددها  بإن  ااف��راض  امنطق  من 

سيطرتنا. لقد كان من السهل ان نؤمن بكلمات صامويل بيكيت “دموع العام تتدفق باستمرار”.
السعادة كشيء  وتعتر  بالسعادة  تتعلق  تفكر جديده  اساليب  ااكتشافات اجديدة تشر اى  لكن 
مكن ان نتحكم به ومكن ان نقوم بتعليمه، ان السعادة تعتمد على العديد من العوامل فمن ااشياء 
بديهيه  تبدو  ا  قد  اخ��رى  ام��ور  اى  الوثيقة  والعاقات  اجيدة  بالصحة  ااستمتاع  مثل  الواضحة 
او تعزيزها  تعليمها  العوامل باإمكان  تلك  للوهلة ااوى مثل ااخ��راط ي سلوك كريم. ان بعض 
كما ان ال��دورات الي تعلم العادات العقلية ااجابية-مثل تقدير ااشياء الي تهم وجنب التفكر 
باانتكاسات- قد اظهرت حسنا ملموسا بالرفاهية. لقد ساعد الداي اما مؤخرا ي إطاق سلسة 
من تلك الدورات ي لندن وهي دورات م تطويرها من قبل منظمة العمل من اجل السعادة وهي منظمة 

ساعدت انا ي تأسيسها.
ان جتمعات بأكملها مكن ان حاول ايضا ان حسن سعادتها. لقد ادخل رئيس الوزراء الريطاني 
ديفيد كامرون قياس السعادة ي ااحصاءات الوطنية كما قامت امستشارة اامانية اجيا مركيل 

ي اآونة ااخرة بإطاق برنامج للرويج لرفاهية امواطن.

ان كيفية حكم البلدان ها تأثر كبر على السعادة فالنجاح ي احافظة على السام وحكم القانون 
ووجود دمقراطية فاعلة هي امور مهمة للغاية. ان هناك ادلة قوية للغاية على ان تلك اامور عادة ما 
تكون مرتبطة بالرفاهية ورما تتسبب بها وهناك اسباب واضحة ماذا ينبغي ان يكون هذا هو احال. 
ان وجود امرء ي بلد يعيش حالة السلم ا يعتر حد ذاته سببا جعله سعيدا ولكنه يزيل اسباب 

واضحة كثره للتعاسة.
ان السياسات الفردية لديها تأثر كبر كذلك. ان هناك ادلة قوية على تشجيع امزيد من ااهتمام 
بالصحة النفسية واجسمانية واعطاء اولوية قصوى لتقليص البطالة ولكن اادلة ي جاات اخرى 
امتعلقة  امختلفة  السياسات  ان  كيف  نعرف  بساطة ا  بكل  فنحن  متفرقة وغر متجانسة  تزال  ما 

بالزواج سوف تؤثر على الرفاهية على الرغم من معرفتنا بإن هناك رابط بينهما.
كما اننا ا نعلم ما اذا كنا حاجة اى التعليم ااجباري بشكل اكثر او اقل او ما هو امنهاج الذي لديه 
تأثر اجابي او سلي. إن من امفاجئ بشكل عام ان للتعليم تأثر حدود واضح على السعادة )رما 
أن التوقعات ترتفع بشكل أسرع من احتمالية حقيقها(، كما ان العلم ليس واضحا فيما يتعلق ما اذا 
كان لإجازة اابوية أو اوقات العمل امرنة أو اعمار التقاعد امتأخرة أو القوانن الي تروج لتقاسم 

الوظائف التأثرات الي قد يتوقعها امرء. 

جيف مولجان

معام  إب��راز  مؤخرًا  باريس  شهدتها  ال��ي  اإرهابية  امذحة  أع��ادت   �� لندن 
الغيوم العاصفة الي تتجمع ي ماء القرن احادي والعشرين، والي أعتمت 
ونظرًا  الشيوعية.  من سقوط  والغرب  أوروب��ا  استمدته  الذي  امشرق  الوعد 
التأمل ي ما قد  تلو اآخ��ر، فإن اأمر يستحق  تتنامى يومًا  للمخاطر الي 
يكون جنبه غر وارد. ورغم أن النبوءة رما تكون مضللة وخادعة، فابد أن 
تكون التوقعات امخفقة هي نقطة اانطاق امتفق عليها. فوفقًا لتقرير صادر 
عن معهد البحوث ااجتماعية التابع منظمة إبسوس موري: “م يعد لافراض 
بأن امستقبل سيكون بشكل تلقائي أفضل للجيل التالي أثر ي قسم كبر من 
الغرب”. ي عام 1918، نشر أوزوالد شبنجلر كتابه “احطاط الغرب”. واليوم، 
أصبحت كلمة “احطاط” من احرمات. إذ يتجنب ساستنا ِذكرها لصاح كلمة 
“حديات”، ي حن يتحدث أهل ااقتصاد لدينا عن “الركود امزمن”. وتتغر 
مستعار  وقت  على  تعيش  الغربية  احضارة  بأن  ااعتقاد  يظل  ولكن  اللغة، 
يتعامل  تكون هذه هي اح��ال؟،  أن  ينبغي  م��اذا  ولكن  ثابتا.  )وم��ال مقرض( 
الرأي الشائع مع اأمر باعتباره ببساطة رد فعل مستويات امعيشة الراكدة. 
ولكن السبب اأكثر إقناعا، والذي تسرب تدرجيًا إى فهم عامة الناس، هو 
فشل الغرب ي أعقاب سقوط ااحاد السوفييي ي تأسيس بيئة دولية آمنة 
صاحة إدامة أسلوب حياته وما مثله من قيم. ويتلخص امثال اأشد وضوحًا 
هذا الفشل ي نشوء اإرهاب امتأسلم. ا يشكل اإرهاب ي حد ذاته تهديدًا 
وجوديا، بل تكمن الكارثة ي انهيار هياكل الدولة ي العديد من البلدان الي 
ينطلق منها اإرهابيون. يضم العام اإسامي 1.6 مليار نسمة، أو حو %23 
من سكان العام. وقبل مائة عام كانت امنطقة واحدة من أكثر مناطق العام 
الي  “السطحية”  امشكلة  ليست  وهذه  عنفا.  اأكثر  أصبحت  واليوم  سلمية؛ 
تصورها فرانسيس فوكوياما ي بيانه عام 1989 بعنوان “نهاية التاريخ”. فمن 
خال التدفقات اهائلة من الاجئن، متد تأثر الفوضى ي الشرق اأوسط 
إى قلب أوروبا. وليس حركة الشعوب على هذا النحو عاقة كبرة ما يسمى 
“صدام احضارات” الذي تنبأ به صامويل هنتجتون. فاحقيقة اأكثر دنيوية 
كانت  الي  البائدة  والفرنسية  والريطانية  العثمانية  اإمراطوريات  أن  هي 
مارس وظيفة حفظ السام ي العام اإسامي م يظهر ها قط أي ورثة 
بالكامل،  يكن  وإن م  كبر،  امسؤولية عن هذا إى حد  ويتحمل  مستقرون. 
دوًا  إمراطورياتهم  موت  سكرات  ي  خلقوا  الذين  اأوروب��ي��ون  امستعمرون 
مصطنعة ا تسر إا إى احال وموات. وم يكن أداء ورثتهم من اأمركين 
أفضل بأي حال. شاهدت مؤخرًا فيلم “حرب تشارلي ويلسون”، الذي يروي 
كيف انتهت احال بالوايات امتحدة إى تسليح اجاهدين الذين كانوا يقاتلون 
السوفييت ي أفغانستان. وي نهاية الفيلم، مع حول عماء أمركا السابقن 
إى حركة طالبان، يقول ويلسون، السياسي اأمركي الذي جلب هم امال، 
“لقد فزنا فوزًا عظيما، ولكننا أفسدنا النهاية”. ويشكل هذا “اإفساد” نسقًا 
العسكرية اأمركية منذ حرب فيتنام. ذلك  التدخات  مستمرًا جري عر 
أن الوايات امتحدة تعمل على نشر قوة نران ساحقة، إما بشكل مباشر أو 
ثم  احلية،  احكومية  اهياكل  فتحطم  معاِرضة،  تسليح ماعات  من خال 

تنسحب تاركة الباد ي حالة من الفوضى.

عودة إى انحطاط الغرب
روبرت سكيدلسكي

رنن الهــندي 
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استراد الصادرات

ل��ي��س م���ن ام���رج���ح أن ت��ت��ب��خ��ر ال��ف��وض��ى 
اأوسط  الشرق  جتاحان  اللذان  والعنف 
ال��ق��وات اح��ت��ش��دة ضد  ل��و جحت  حتى 
وسعيه  الوحشي  داع��ش ي سحق جيشه 
إق��ام��ة اخ��اف��ة اإس��ام��ي��ة ي ال��ع��راق 

وسوريا وخارجها.
الي  واح����دود  الوطنية  اه��ي��اك��ل  م����اذا؟، 
أنشأتها القوى ااستعمارية اأوروبية بعد 
نهاية  ي  العثمانية  اإم��راط��وري��ة  تفكك 
أو  اان  ت��ن��ه��ار  اأوى،  ال��ع��ام��ي��ة  اح���رب 
إنها حطمت بالفعل. وبسبب ذلك أطلقت 
الغراء  ذّوب���ت  بالقوة  تتمتع  ط���اردة  ق��وات 
وهم  ببعضهم،  السكان  كان مسك  ال��ذي 

ي عداء ديي وعرقي متزايد.
إن مزيج امسلمن-سنة وشيعة وعلوين– 
نسبة  يشكلون  الذين  والكرد  امسيحين، 
ك���ب���رة م���ن ال���س���ك���ان ي م����ال ك���ل من 
سوريا والعراق، يعكس خليطا من استياء 
تلك  ص��ارخ،  وظلم  طائفي  وإحباط  قديم 
ن��س��ف��ت بفعل  ام��ت��ف��ج��رات ااج��ت��م��اع��ي��ة 
حرب  بسبب  اندلعت  الي  ااضطرابات 
ال���واي���ات ام��ت��ح��دة ي ال���ع���راق واح���رب 

اأهلية ي سوريا.
واستخباراتيون،  عسكريون  خ��راء  وق��ال 
قبل تفجر الطائرة، إن روسيا استهدفت 
ي امقام اأول معارضي الرئيس السوري 
بشار اأسد من غر امتحالفن مع داعش 

إا أنهم ضالعون بشكل عميق ي احرب 
اأهلية والقتال من أجل اإطاحة باأسد. 
وت��ص��ر إدارة أوب���ام���ا ع��ل��ى وج���وب إزال���ة 
اأس���د. وت��ق��ول روس��ي��ا واي���ران ان اأس��د 
جب أن تكون جزءا من احل السياسي، 
ع��ل��ى اأق�����ل ب��ش��ك��ل م���ؤق���ت. أم����ا ال��ق��وى 
فريد  وتركيا،  السعودية  مثل  اإقليمية، 

رحيل اأسد.
امشاركة  إى  احللن  من  العديد  وينظر 
إنقاذ  حاولة  بأنها  سوريا  ي  الروسية 
ن��ظ��ام اأس����د، ح��ي��ث ك��ان��ت س��وري��ا مثل 
اح���ط���ة اأخ������رة ل��ل��ن��ف��وذ ال����روس����ي ي 
الذي  اميناء  تضم  الي  اأوس��ط،  الشرق 
اأبيض  البحر  على  لروسيا  الوحيد  يعد 
الكبر  ال���زب���ون  إى  إض���اف���ة  ام��ت��وس��ط، 
لداعش  ال��ن��داء  ينبع  ال��روس��ي��ة.  لأسلحة 
ي سوريا من نفس اجذر الذي عليه ي 
العراق، وهو الشعور بتهميش السنة، الذي 
طال أمده ي سوريا، على عكس العراق. 
أحد  وهم  العلوين،  من  مسلم  هو  اأس��د 
فروع التشيع. وحكم ووالده من قبله بنحو 
وحشي اأغلبية السنية ي سوريا، بالقدر 
اأغلبية  وبوحشية  ص��دام  فيه  قتل  ال��ذي 
ت��ع��ام��ل  ال����ع����راق. وم ج���ر  ال��ش��ي��ع��ي��ة ي 
م��ا س��ب��ق م��ع ام��ض��اع��ف��ات ال���ي اضيفت 
جانب  م��ن  البلدين  ك��ا  ي  الفوضى  إى 
مساعي الكرد إقامة دولة. ويشكل الكرد 

نسبة كبرة من السكان ي مال العراق 
وسوريا وإي��ران، وأنهم ي حالة حرب مع 
تركيا بشكل دوري، حيث يعيشون بأعداد 
كبرة ي جنوب شرق الباد. وكان الكرد 
أمريكا ي ج��ال مكافحة  أق��وى ش��رك��اء 
اأحيان  من  كثر  -ي  ويقاتلون  داع��ش، 
مع  متحالفة  ب��ري��ة  ك��ق��وة  ك��ب��ر-  ب��ن��ج��اح 

الوايات امتحدة ضد داعش.
تقريبا  مستقلة  منطقة  انشأوا  أنهم  كما 
وت��ت��م��ت��ع ب���اح���ك���م ال����ذات����ي ي ال���ع���راق 
نفطية  اح��ت��ي��اط��ي��ات  ع��ل��ى  وي��س��ي��ط��رون 
امتحدة  الوايات  وان دعم  عراقية كبرة. 
تركيا  م��ن  ك��ل  م��ع  يضعها خ��اف  للكرد 
وال��ذي  ااطلسي،  م��ال  حلف  احليفة 
هو أيضا عدو اأسد ي سوريا، واحكومة 
عليها  يهيمن  ال���ي  ب��غ��داد  ي  ال��ع��راق��ي��ة 

الشيعة امدعومن من الوايات امتحدة.
ولكن كيف مكن إنشاء مثل هذا امنر ي 
منطقة م تتمكن من التغلب على انقسام 
وع��ل��ى  س��ن��ة،  ع��م��ره 1300  اإس�����ام  ي 
م��س��اع��ي ال��ك��رد إن��ش��اء دول���ة ق��وم��ي��ة م 
يسبق هم قط انشاؤها، إى جانب التغلب 
على امضاعفات امصاحبة الي اختلطت 
ب��س��ب��ب وج����ود ع���دد ك��ب��ر م���ن اأق��ل��ي��ات 
الدينية والعرقية. إن هزمة داعش، اذا ما 
حدثت، لن حل تلك اانقسامات العميقة 

والكامنة.

الفوضى والعنف ي الشرق 
اأوسط لن ينتهيان بهزيمة داعش

كمريدج �� ُترى هل ينبغي اسراتيجية التنمية ي أي دولة أن تولي اهتمامًا خاصًا للصادرات؟ الواقع 
والرعاية  التعليم،  مثل  دول��ة،  أي  لسكان  اأساسية  ااحتياجات  بتلبية  ها  عاقة  ا  الصادرات  أن 
الصحية، والطاقة، وامياه، وااتصاات، واأمن، وسيادة القانون، والرفيه. ماذا إذن نعطي اأسبقية 

لتلبية احتياجات مستهلكن أجانب ي أماكن بعيدة؟.
هذه هو باختصار ما يريد أن يعرفه كثرون من معارضي التجارة احرة والعومة ااقتصادية �� فضًا 
عن كثرين من امنتمن إى اليمن والذين يعتقدون أن كل الصناعات ابد أن تلقى معاملة متساوية. 
بشعوبها هو على وجه  اهتمام احكومات  أن  ذلك  إجابات صحيحة أسئلة خاطئة.  توجد  ا  ولكن 

التحديد ما ملي عليها أن تركز على الصادرات.
ولكي نتيقن من هذا فينبغي لنا أن نفهم أوًا امغزى احقيقي من اقتصاد السوق. رما يقول البعض، 
ما ي ذلك البابا فرانسيس، إن احرك احقيقي اقتصاد السوق هو اجشع �� فهو نظام حيث يهتم 

كل شخص بنفسه فقط.
بيد أن اقتصاد السوق ابد أن ُيفَهم باعتباره نظامًا حيث يفرض أن نكسب قوتنا من خال القيام 
بأعمال لصاح أشخاص آخرين؛ ويتوقف كم ما نكسبه من عملنا على الكيفية الي يقيم بها اآخرون 
أن  اآخرين،  باحتياجات  ااهتمام  على  السوق  اقتصاد  ويرغمنا  أجلهم.  من  به  نقوم  الذي  العمل 

احتياجاتهم هي الي تشكل مصدر رزقنا. وإى حد ما، ُيَعد اقتصاد السوق نظامًا لتبادل اهبات؛ وا 
يتجاوز عمل النقود تتبع قيمة اهبات الي نتبادها ي ما بيننا.

ونتيجة هذا فإن اقتصاد السوق يشجع التخصص: حيث تصبح جموعة منا بارعة للغاية ي تقديم 
عدد حدود من امهارات أو امنتجات، فنتبادها ي مقابل ماين من اأشياء اأخرى الي ا نعرف 
كيف نقوم بها أو نصنعها. وهذا، تنتهي بنا احال إى القيام بأشياء قليلة للغاية وشراء كل شيء آخر 

من آخرين.
وتصح هذه اماحظة عندما نتحدث عن اأفراد بقدر ما تصح عندما نتحدث عن مكان، سواء كان 
امكان حيا، أو بلدة، أو واية أو إقليم، أو دولة. فكل بلدة لديها حات بقالة، وصالونات جميل، 

وحطات وقود، ودور سينما، خدم اجتمع احلي.
ولكن أهل البلدة يرغبون أيضًا ي احصول على أشياء ا يعرف أحد حتى ي امدينة كيف يصنعها. 
على سبيل امثال، ا تنتج أغلب البلدان وامدن الغذاء، أو السيارات، أو البنزين، أو اأدوية، أو أجهزة 
التلفزيون، أو اأفام. وهذا فهي حتاج إى “استراد” هذه السلع من أماكن أخرى. ولكي يدفعوا 
من ما يريدون استجابه من أشخاص خارج بلدتهم، فيتعن عليهم أن يبيعوهم بعض اأشياء الي 

يعرفون كيف ُتصَنع.

العربية  امملكة  ي  القيادة  تعاني  امنصرم،  الثاني/يناير  ك��ان��ون  منذ 
السعودية حالة من ااضطراب عندما أصبح اأمر سلمان بن عبد العزيز 
ملكًا للسعودية خلفًا للعاهل الراحل عبد اه بن عبد العزيز؛ وعلى الفور 
رّقى املك سلمان ابنه حمد البالغ من العمر تسعة وعشرين عامًا منصب 
بعد ثاثة  تعزيز مكانة حمد بن سلمان بشكل أكر  الدفاع. وم  وزير 
ولي  ولي  املك ي منصب مستحدث هو  عّينه  ترقيته عندما  أشهر من 
العهد. وُيعتر جل شقيق املك سلمان، ولي العهد ووزير الداخلية اأمر 
اإمي  اخلف  عامًا،  العمر ستة ومسن  من  البالغ  نايف  بن  حمد 
احتمل منصب العاهل السعودي. ولكن من الواضح أن حمد بن سلمان 
هو اأقرب إى والده وهناك اعتقاد واسع النطاق بأن يكون هو اخليفة 
التوترات الناجة عن ذلك، قلق  اُمعد احقيقي للعاهل السعودي. وُتثر 
اجمهور والعائلة امالكة اأوسع - وقد تفاَقم هذا الشعور بسبب امخاوف 
بشأن تكلفة حرب اليمن واخفاض أسعار النفط، حيث أن كليهما يرغمان 

احكومة على تقليص اإنفاق.
إن كيفية تأثر التوترات على الوضع القائم ُتعد مسألة تكهنات. فاأمر 
بالنسبة  امفضل  ه��و  ال��ك��ام،  ي  باقتضابه  ام��ع��روف  ن��اي��ف  ب��ن  حمد 
أحيانًا شخصية  ويعكس  اإره��اب؛  مكافحة  ي  تعاونه  بسبب  لواشنطن 
مكتئبة مقارنة باأمر حمد بن سلمان امندفع والواثق من نفسه، والذي 
مع فادمر  مفاوضات  إج��راء  روسيا  إى  اماضي  اأسبوع  سافر ي 

بوتن حول سوريا.
يبدو ي  كان  أنه  من  الرغم  وعلى  ُيرجح.  كما  النفطية  السياسة  وح��ول 
بدأ  ب��ن سلمان  أن حمد  إا  إب��ن عمه،  ااح���رام  ي��راع��ي  أن��ه  البداية 
حاليًا يستخف محمد بن نايف )على سبيل امثال، إن الصورة الرمية 
لاجتماع الذي ترأسه اأمر حمد بن نايف ي مكة امكرمة بعد وقوع 
كارثة تدافع احج اأخ��رة، أظهرت اأمر حمد بن سلمان وهو يقرأ 

جلة(.
وي غضون ذل��ك، تناقلت وسائل اإع��ام على نطاق واس��ع رسالتان م 
أف��راد  دعتا  قد  كانتا  اه��وي��ة،  سعودي جهول  أم��ر  قبل  من  تعميمهما 
العائلة امالكة إى القيام بانقاب ضد املك سلمان، بينما اّدعتا أيضًا أن 
السياسات الي يتبعها جله تقود امملكة إى كارثة سياسية واقتصادية 
مسألة  هويته  وُتعد  ام��ه،  عن  ُيكشف  م  ال��ذي  اأم��ر  إن  وعسكرية. 
تكهنات كثرة، قد يتصرف أيضًا كواجهة أفراد اأسرة اآخرين. وُنقل 
من  سنًا  اأصغر  الشقيق  لأخ  تفضيله  أيضًا،  التقارير  إح��دى  ي  عنه 
تبدو  أن مؤهاته  الرغم من  العرش، على  لتولي  املك -اأم��ر أم��د- 
متدنية - ُوينظر إى أمد على نطاق واسع بأنه شخص عديم التأثر 
وم التغاضي عنه وم يؤخذ ي احسبان لتولي منصب ولي العهد من قبل 

كل من املك عبد اه واملك سلمان.

الشقاق املكي ي 
بيت آل سعود

ستيفن هرست/ ترجمة أحمد عبد اأمر

سايمون هندرسون

ريكاردو هوسمان
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حقوق

هل تقتل هجمات باريس حلم امهاجرين اى اوروبا؟
يرى الكثر من اخراء وامراقبن ان هجمات باريس ااخرة، ستكون ها تأثرات وانعكاسات سلبية 
خطرة على امهاجرين والاجئن السورين وغرهم ي فرنسا وباقي الدول الغربية، الي سعت اى 
تشديد اجراءاتها اامنية ضد الاجئن، خاصة بعد احديث عن وجود جواز سفر سوري ي أماكن 
اهجمات، وهو ما قد يسهم بتعقيد ااوضاع ويساعد ي تزداد مشاعر الكراهية والعداء ضد السورين 
اليمينية  واجماعات  ااح��زاب  اح��داث تصب ي مصلحة  فمثل هكذا  ع��ام،  بشكل  امسلمة  وااقليات 
امتطرفة امعروفة بتوجهاتها امعادية للمسلمن، والي ستسعى اى تصعيد اامور واثارة الرأي العام من 
اجل حقيق مكاسب سياسية، ولعلها جحت ي ذلك فبعد ساعات من هذه اهجمات اارهابية، انداع 
النران ي خيم كالييه لاجئن مال فرنسا وهو ما تسبب ي نزوح وتشريد اكثر من 6 ااف اجئ، 

وهو ما عده بعض امراقبن اول ردة فعل انتقامية، امتدت بشكل سريع اى دول اوربية اخرى.
امهاجرين  من  ورفض حصتها  أي اجئ،  استقبال  امصادر عدم  بعض  تنقل  وكما  بولندا  حيث قررت 
الواصلن إى ااحاد اأوروبي، وهو ما قد يدفع دول أخرى اخاذ نفس اخطوة، خاصة وأن هذه الدول 
تتعامل مع هذه الظاهرة بقدر تأثرها على أمن الدول الغربية، وليس تأثرها على الصراع ي سوريا 
أو على أمن منطقة الشرق اأوسط. وي الوايات امتحدة تصاعدت الدعوات إعادة النظر ي سياسة 

العام  وال��رأي  الغربية  ما مارسه احكومات  يقع اخ��اف بن  ما  غالبا 
قوية  وشراكة  لعاقات  احكومات،  هذه  اقامة،  على صعيد  جتمعاتها، 
مع الدول الي حكمها انظمة مستبدة، وهي اانظمة الي ختلف كليا 
ي مارساتها التسلطية عن مثياتها الغربية... شكلت السعودية احد اهم 
فرنسا  وبااخص ي  ااورب��ي��ة،  اجتمعات  داخ��ل  اجدلية  العناوين  تلك 
وبريطانيا، احلفاء ااقرب ها، وقد دانت الكثر من امنظمات احقوقية 
تربطهما  الي  امصاح  بن  التعاطي  طريقة  الدولتن،  تلك  ي  الدولية 
مع امملكة وبن الطريقة الي يتم التعامل فيها مع سجل حقوق اانسان 

وقائمة اانتهاكات الطويلة الي متلكها النظام حق مواطنيه.
لكنها  العاقة،  تلك  تدافع عن  ب��ارزة  ااحيان، جهات  بعض  قد جد ي 
يقن  وج��ود  ع��دم  من  وليس  لبلدها  العليا  امصاح  ب��اب  من  اليها  تنظر 
لديها بان النظام ي السعودية ا يستحق امعاقبة بعد ان ارتكب الكثر من 
امخالفات حق امواطنن هناك، سيما ااقليات منهم... ومن هذه اجهات 
صحيفة “التلغراف” الرائجة ي بريطانيا عندما عنونت مقاها اافتتاحي 
بالقول “ليس من احكمة امخاطرة ي عاقة بريطانيا مع السعودية أجل 
جنب بعض العناوين احرجة”، والذي حدث فيه الكاتب عن العاقة بن 
بريطانيا والسعودية الي تقوم على اساس امصاح امشركة )اارهاب( 

بعيدا عن حث سجل حقوق اانسان لديها.
مكن القياس على ذلك مع باقي التعامات ااخرى الي تربط الوايات 
ربط  او  ااسيوية،  اانظمة  او  مصر  او  بالسعودية  اامريكية  امتحدة 
افريقية مستبدة  او  انظمة خليجية  او فرنسا مع  البحرين  بريطانيا مع 
وهكذا... وكونها )الدول الغربية( م تكن قادرة على التحرك منع انتهاكات 
صارخة حقوق اانسان، رغم ادانتها الرمية ها، دليل على اتباع سياسية 
امصاح بدا من نهجها الدمقراطي مع تلك الدول، فهي م تتحرك منع 
تفرد السيسي ي مصر بالسلطة وضرب امعارضة فيها بالقوة، كما م 
تتحرك منع اردوغان من امعاملة القاسية الي تلقها النشطاء وامعارضن 
له، اضافة اى ما حدث ي البحرين حق احتجن على نظام )ال خليفة(، 
وما حدث ي اليمن وغرها، بل على العكس، هناك دول غربية طورت من 
عاقاتها الدبلوماسية مع هذه اانظمة، وزادت من مبيعاتها العسكرية ها.
“النفاق  من  جزء  يكون  ما  غالبا  امصاح  لثقافة  الرويج  فان  بالنتيجة 
او  قربها  مدى  عن  النظر  بغض  العام،  دول  اغلب  ي  امتبع  السياسي” 
الدبلوماسي  واجهد  تصرف  الي  فااموال  الدمقراطية...  عن  بعدها 
امبذول وامصاح امشركة، مكن ان تغطي على اي نشاطات سلبية اخرى، 
خصوصا ي جال انتهاكات حقوق اانسان الي تعتر احلقة ااضعف 

ي سلم ااولويات للمجتمع الدولي، وهو امر كارثي بكل امقاييس. 

الغرب وحقوق اانسان.. 
النفاق السياسي لضمان 

امصالح

ي��وم��ا ب��ع��د ي����وم ي�����زداد وض����ع اح��ري��ات 
واحقوق ي ايران سوءا، فا تزال مفرمة 
على  عملها  تواصل  احقوقية  اانتهاكات 
نطاق واسع من خال اممارسات القمعية 
غر  والعنف  داٍع  دون  ااتهامات  بتوجيه 
امرر وااعتقال واماحقة وسوء امعاملة 
وال��ق��م��ع ام��ت��واص��ل أس��ب��اب واه��ي��ة، كما 
للمتشددين  التابعة  ااجهزة  بعض  تعمل 
ي النظام اايراني على تضيق احريات 
وقمع احقوق امستمر، وذلك بعدم القبول 
باجهات امستقلة كبعض امؤسسات دينية 
او  ااسامي  اجتمع  ثقلها ي  ها  ال��ي 
امعارضة السياسي للنظام ي ايران الذي 
وتعسفه  قمعه  م��ن  اح��د  يستثنى  ا  ب��ات 
ومختلف السبل امنتهكة حقوق اانسان 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ف��ف��ي اآون�����ة ااخ�����رة شهد 
تدهورا  اي���ران  اان��س��ان ي  وض��ع حقوق 
ااع���دام،  عمليات  ي  سريعة  زي���ادة  م��ع 
والتمييز  والناشطن  الصحافين  وسجن 
حق النساء ووضع ااقليات الذي ا يزال 
العام ي  الوضع  للقلق، حتى صار  مثرا 
صعيد  على  كارثيا  اايرانية  اجمهورية 

انتهاك احقوق واحريات.
إذ يرى بعض امراقبن إن إيران قد تكون 
ي طريقها إعدام أكثر من ألف شخص 
أنها  من  الرغم  على  بأكمله،  العام  ه��ذا 
امنظمة  مع  للحوار  استعدادا  أكثر  تبدو 

إبرام  بعد  اإنسان  حقوق  بشأن  الدولية 
ااتفاق النووي مع القوى العامية، وخضع 
مراقبة  إي���ران  ي  اإن��س��ان  حقوق  سجل 
دولية متزايدة بعد توصلها اتفاق الشهر 
اماضي مع القوى العامية ينص على الرفع 
التدرجي للعقوبات الي تكبل اقتصادها 

مقابل كبح ماح برناجها النووي.
م��ن جهته ق��ال ال��رئ��ي��س اإي��ران��ي حسن 
روح���ان���ي إن����ه ي��ن��ب��غ��ي أن ي��ك��ون ال��ن��ظ��ام 
جب  كما  شفافية  أكثر  للباد  القضائي 
واضح  بشكل  السياسية  اجرائم  حديد 
وذل��ك ي بعض من أش��د تصرحاته عن 

اإصاح الداخلي منذ توليه الرئاسة.
من جهتها أدانت منظمات حقوقية وغر 
لأمم  ال��ع��ام��ة  اجمعية  وم��ن��ه��ا  حقوقية 
امتحدة سجل اانتهاكات اخطرة حقوق 
اانسان ي ايران، وطالبتها مرار بالكف 
اعترتها  ال��ي  اانتهاكات  م��ارس��ة  ع��ن 
التنديد  م��ن  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ل��ك��ن  جسيمة. 
ال���دول���ي، ف��ال��ن��ظ��ام ال��س��ل��ط��وي ي اي���ران 
العديد  نشرت  فقد  انتهاكاته،  ي  م��اض 
من التقارير الدولية الي تثبت أن سجل 
مارسها  واسعة  بانتهاكات  حفل  إي��ران 
والناشطن  ام��ع��ارض��ن  ض��د  ال��س��ل��ط��ات 
اإص��اح، وسط  تعهدات  رغم  واأقليات 
م���ؤش���رات ع��ل��ى ارت���ف���اع أع�����داد ح���اات 
التقارير احقوقية  اإع��دام. كما اظهرت 

أن ان��ت��ه��اك��ات ح��ق��وق اإن��س��ان ي إي��ران 
أرقاما ومستويات عالية ي عهد  سجلت 
ال��رئ��ي��س ح��س��ن روح���ان���ي رغ����م م��زاع��م 
اان���ف���ت���اح واإص���������اح، واخ�������ذت ه���ذه 
اانتهاكات، شكا منهجيًا طالت اأقليات 
فضا  السياسين  وامعارضن  والنشطاء 
ام��رأة؛ احرومة من  انتهاكات طالت  عن 
أبسط حقوقها، ويرافق مع هذا، تضييق 
احتلت  فقد  والتعبر،  ال��رأي  حرية  على 
إيران امرتبة 175 من أصل 179 ي جال 
حرية التعبر واحريات الصحافية، كما 
يواجه ناشطي حقوق اإنسان والصحفين 
وامدونن واأكادمين وغرهم الرهيب 
باماحقة  والتهديد  التعسفي  وااعتقال 
الفيسبوك  اس��ت��خ��دام  وحتى  القضائية، 
واإعدام  ااعتقال  تستوجب  يعد جرمة 
احقوقيون  امراقبون  جمع  ل��ذا  أحيانا. 
ان ال��ق��م��ع ال��س��ل��ط��وي وان���ت���ه���اك ح��ق��وق 
ب���ك���ارث���ة ا حمد  ي�����ؤدي  اان����س����ان ق���د 
اح��ق��وق��ي ي ظل  الصعيد  ع��ل��ى  ع��ق��ب��اه 
جرد  اإنسانية  غر  اأح��ك��ام  استمرار 
ااستقالية  مارسة  أو  التعبر،  حرية 
ثقها  ها  ال��ي  الدينية  امؤسسات  لبعض 
حق  امطالبة  او  ااس��ام��ي  اجتمع  ي 
اممارسة  هذه  جل   “ السياسية  امعارضة 
ان��س��ان��ي��ة طبيعية  ه��ي ح��ق��وق وح���ري���ات 

وليست جرمة”.

ايران وحقوق اانسان.. ااستقالية 
أو امعارضة حق وليست جريمة

اهجرة وإيقاف تدفق امهاجرين والاجئن من مناطق الشرق اأوسط وأفريقيا.
إى  اهولندية  احكومة  فيلدرز،  لإسام، خرت  امعادي  امتطرف  اليمي  الزعيم  دعا  هولندا،  وي 
إغاق احدود فورا، متهما السلطات بتجاهل الصلة بن اإرهاب واهجرة. وي إيطاليا، أشار زعيم 
رابطة الوطنين الشمالين، ماتيو سيلفاني، إى التطرف الديي للمهاجرين وأطفاهم بوصفه خطرا 
أمنيا، داعيا إى إغاق احدود اأوروبية. ي هذا الشأن خشى اجئون سوريون وعراقيون ي أمانيا 
أن تزيد هجمات باريس من حول الرأي العام ضد سياسة احكومة اأمانية الي تقوم على الرحيب 
ت��رودو لقبول 25 ألف اجئ  ال��وزراء الكندي جاسن  بالاجئن، على صعيد متصل بدت خطة رئيس 
بسبب  اخطة  إلغاء  على  ت��رودو  الباد  أقاليم  أح��د  بعدما حث  احالي ي خطر  العام  بنهاية  س��وري 
امخاوف اأمنية. اى جانب ذلك حذرت سبع منظمات انسانية دولية من ان عدم ااستثمار ي معاجة 
ازمة الاجئن السورين ي امنطقة سيدفعهم اى اهرب اى خارجها، داعية اى اجاد خطة “جديدة 
مساندة  الدماركي  واجلس  الدولية  اانقاذ  وجنة  اوكسفام  منظمات  وقالت  مساعدتهم.  وجريئة” 
الاجئن واجلس النروجي لاجئن ومؤسسة انقاذ الطفل وكر انرناشونال ومعية الرؤية العامية 

ان “حجم اأزمة يعي أن الاجئن اأكثر ضعفا سيحتاجون إى اللجوء خارج امنطقة”.
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 آثار قوانن مكافحة اارهاب على
الحق ي اأمن امجتمعي

اانسان  يسعى  غاية  امدني  اجتمع  يعد 
ل��ب��ل��وغ��ه��ا، اج��ت��م��ع ال����ذي ح��ف��ظ ك��رام��ة 
اليه،  باانتماء  اأف���راد  ويشعر  اان��س��ان 
وحرياتهم  حقوقهم  للجميع  حفظ  كونه 
واأم�����ن اج��ت��م��ع��ي واح������دًا م���ن م��ق��اص��د 
اجتمع امدني الذي يتحقق عندما يشعر 
اأفراد بااطمئنان على أمواهم وأنفسهم.

مختلف  ال����دول����ة  م���ؤس���س���ات  وح�����رص 
وتلبية  اإن��س��ان  اس��ع��اد  ع��ل��ى  مستوياتها 
الدولة  م��وارد  وتكرس  اليومية،  متطلباته 
لتلبية حاجات اأفراد على ميع الصعد، 
الفردية  اج��ه��ود  ستتكاتف  النهاية  وي 
واج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��وص��ول إى ح��ال��ة اأم���ن 
اأم���ن اجتمعي  وي��ت��ح��ق��ق  وااس���ت���ق���رار، 
حقوقهم  ل��أف��راد  ال��دول��ة  تضمن  عندما 
وحرياتهم الطبيعية الي أسستها الشرائع 
ال��س��م��اوي��ة وأك��دت��ه��ا ام��واث��ي��ق وال��ق��وان��ن 
الدول  سعي  واماحظ  والوطنية.  الدولية 
الداخلية ضد  اجبهة  تأمن  إى  احثيث 
تتهدد  الي  اخارجية  أو  احلية  امخاطر 
ااره���اب  خطر  اسيما  اجتمعي  اأم���ن 
ت��ل��ك اآف����ة اخ���ط���رة ال���ي ت��ن��م��و وت��ك��ر 
السلطة  ب��ن  ال��ف��اص��ل  ال��ش��ق  ت��وس��ع  كلما 
الشعب  مكونات  وب��ن  والشعب  احاكمة 
وتر  دائما على  ااره��اب  يعزف  لذا  ذاتها 
اخ��اف��ات ال��دي��ن��ي��ة ام��ذه��ب��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة، 
ول��ك��ن ي ال��وق��ت ذات���ه اب���د ل��ل��دول��ة وه��ي 

تتعسف  ا  ان  مصاحها  لضمان  تسعى 
على  التضييق  باجاه  سلطاتها  باستخدام 
اأف���راد. وق��د دأب��ت ال��دول على التصدي 
آف���ة ااره�����اب ع��ر س��ن ق��وان��ن ختلف 
منها  اه��دف  الفحوى  ي  وتتفق  بالتسمية 
ولرما  عليه  والقضاء  ااره���اب  مكافحة 
النافذة  ال��ق��وان��ن  بتعديل  بعضها  اكتفت 
وتقرر  عمومًا  اجرائم  على  تعاقب  ال��ي 
م��ن ااف��ع��ال عقوبات مشددة  ال��ن��وع  ه��ذا 
الوطنية،  احاكم  أم��ام  واج���راءات خاصة 
معينة  زمنية  مرحلة  ي  احتاجت  وال��دول 
ذل��ك  ي  عليه  تتكأ  ق��ان��ون��ي  اس���اس  إى 
اأم��ن  ق���رار جلس  ف��وج��دت ضالتها ي 
الدولي رقم 1373 لسنة 2001 امتخذ حت 
امتحدة،  اام��م  ميثاق  من  السابع  الفصل 
ال��دول  م��ل��زم جميع  اح���ال  بطبيعة  وه��و 
اخ����اذ اج�����راءات ج���رم ب��ع��ض ااع��م��ال 
التمهيد  أو  ارتكابها  منع  ارهابية  بوصفها 
ارتكابها كالتحضر ها ومويلها. وبسبب 
وقوع بعض ااعمال اارهابية ي كثر من 
الدول سارعت ااخرة لسن قوانن تكافح 
اجرمة اارهابية، اا ان هذه التشريعات 
احرفت عن مقاصدها وذهبت إى تكميم 
اافواه والقضاء على ميع انواع امعارضة 
بالتضييق على احقوق واحريات الفردية 
العامة واخاصة واضحت اداة بيد السلطة 
احاكمة ضد خصومها ما نتج عنه غياب 

تام لأمن اجتمعي.  واماحظ ان اانظمة 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ن��ظ��ام ت���وارث 
النهج  تطبيق  ع��ن  بنفسها  ت��ن��أى  اح��ك��م 
الدمقراطي وتعمد عند صياغة القوانن 
اخاصة مكافحة اارهاب إى استخدام 
اجهزتها  منح  ما  مطاطية  مصطلحات 
مكنها  ال��ي  الواسعة  السلطات  القمعية 
الفردية،  واحريات  احقوق  مصادرة  من 
اذ عرف قانون مكافحة اجرائم اارهابية 
العمل   2014 لسنة   )7( رق���م  اام���ارات���ي 
اارهابي ي امادة ااوى بانه “كل فعل أو 
تنفيذا  اجاني  اليه  يلجأ  فعل  عن  امتناع 
مشروع اجرامي فردي أو ماعي بهدف 
اذا  ترويعهم  أو  الناس  بن  الرعب  ايقاع 
العام  بالنظام  كان من شأن ذلك ااخ��ال 
للخطر  وامنه  اجتمع  سامة  تعريض  أو 
أو ايذاء اأشخاص أو تعريض حياتهم أو 
ذلك  ي  م��ن  للخطر  امنهم  أو  حرياتهم 
ملوك ورؤساء الدول واحكومات والوزراء 
أو موظف  واي م��ث��ل  ع��ائ��ات��ه��م  واف����راد 
رمي لدولة أو منظمة ذات صفة حكومية 
الذين يعيشون ي كنفهم،  واف��راد اسرهم 
الدولي  للقانون  وفقًا  امقررة هم احماية 
امرافق  بأحد  أو  بالبيئة  الضرر  أو احاق 
أو ااماك العامة أو اخاصة أو احتاها 
أو ااستياء عليها أو تعريض أحد اموارد 

الطبيعية للخطر”.

الحماية الجنائية للحق ي حرمة امسكن
 وجود السكن الذي يأوي اليه اانسان يعد من أهم احاجيات اأساسية الي ا غنى عنها ويكون هذا 
امكان حرمة خاصة ويوفر له القانون ماية مشددة، وامسكن هو امكان الذي يتخذه اانسان حًا 
لإقامة فيه بشكل دائم أو مؤقت سواء أكان ملوكًا له أو ملكًا للغر وهو ملك اانتفاع به، وتلحق به 
توابع امسكن كاحديقة أو الكراج وغرها شريطة ان تكون تابعة له ومتصلة به اتصاًا مباشرًا، ويوفر 
القانون ماية للمسكن بسبب انه يعد مستودع اسرار اانسان ويضم بن جنباته ااشياء اخاصة به.

 الدساتر الوطنية اسيما ي العراق كان ها موقف واضح من التأكيد على حرمة امسكن إذ ورد ي 
دستور مهورية العراق لعام 2005.

وقد اعتاد امشرع الدستوري العراقي على التأكيد على حرمة امساكن ي الوثائق الدستورية امتعاقبة 
ي صيغ ختلفة إذ أكد ذلك قانون إدارة الدولة للمرحلة اانتقالية لعام 2004 ي امادة)15/ب- ا 
جوز انتهاك حرمة امساكن اخاصة من قبل الشرطة أو احققن أو السلطات احكومية ااخرى...
اا إذا اصدر قاضي أو قاضي حقيق حسب القانون امرعي اذنًا بالتفتيش...(، كما أن دستور العراق 
لعام 1970 هو ااخر التفت لأمر بامادة )22/ج–للمنازل حرمة ا جوز دخوها او تفتيشها اا وفق 

اأصول احددة بالقانون(.

 كما أكدت امواثيق الدولية حرمة امسكن إذ ورد ي ااعان العامي حقوق اانسان لعام 1948 ولعل 
هنالك من يتساءل عن السبب وراء احماية امؤكدة وطنيًا ودوليًا حرمة امسكن؟.

 واجواب ان امشرع اما يتدخل ويضع نصوصًا تصون احقوف واحريات بسبب تعلقها بامصاح 
اأساسية الي خص فرد معن أو جموعة من اأفراد فاحقوق فردية أو ماعية وطنية أو عامية 
هي مصاح معترة جديرة باحماية وكل انتهاك ها هو خرق للقانون يسم عمل من قام بذلك بعدم 
وأعرافه  للمجتمع  العام  النظام  على  اعتدائه  ع��ادي،  فرد  ام  عامة  سلطة  أك��ان  س��واء  امشروعية 
وتقاليده وعرض مصاح اأفراد للخطر اأمر الذي ينعكس سلبًا على السلم ااجتماعي أوًا وعلى 

اأمن الشخصي لأفراد ثانيًا.
 هذا تتزايد أهمية احماية اجنائية حرمة امساكن وهي تأخذ ي هذا ااطار معنى حدد يقوم على 
ماية مصلحة معترة جديرة باحماية اجنائية امشددة، فمن امسلم به إن من أهم واجبات السلطات 
العامة ماية اأمن ااجتماعي على امستوى الفردي واجمعي لضمان أمن اأفراد واستقرارهم وا 
يتم هذا اأمر إا من خال إصدار القواعد القانونية الي تتضمن أوامر وانواٍه وعقوبة تفرض على 

من ا يلتزم بها.

عندما يتم نقد حكام وامراء )ال سعود( وطريقة ادارتهم للسياسية الداخلية 
واخارجية للملكة العربية الي ملت امهم، كثرا ما يفسر على انه احدى 
مات التسقيط الي مارس ضدهم من قبل خصومهم، وباأخص إيران، 
لكن عندما يتم نقدهم من قبل حلفاء هم من الغرب يصبح للكام تفسر 
بل  باإنسان  ااستهانة  ينتهي عند حدود  ا  السياسي”  “النفاق  وكان  اخر، 
يتجاوزه اى حد ااستهانة مشاعر “اجتمع الدولي” الذي مل من التطرف 
واإرهاب والتعصب الذي ادى اى سيل انهار من الدماء نتيجة للعنف امفرط 
من  دم��اء  ي  اموغلون  السلفية  واتباع  الوهابي  للمذهب  الفاسدة  والعقيدة 

خالفهم ي العقيدة وامذهب بدعم ورعاية سعودية خالصة.
اما داخل امملكة السعودية، جري ااستهانة بأبسط حقوق اأنسان، على 
بالسعودية هذا  اإع��دام  الدولية وصفت أحكام  العفو  امثال، منظمة  سبيل 
العام بأنها “موجة غر مسبوقة من اإعدامات تعد معلمًا جديدًا قامًا ي 
سجل استخدام السلطات السعودية لعقوبة اإعدام”، بعد ان نفذت أحكام 
إعدام على أكثر من 150 شخصا حتى اآن هذا العام، وهو أعلى رقم تسجله 
اخرين   )50( بإعدام  تهدد  فيما  عاما...   20 منذ  اإنسان  حقوق  منظمات 
بينهم قاصرين م يكن هم ذنب سوى ااحتجاج السلمي، ومع هذا فان ال 
سعود يغضون الطرف عن امتطرفن داخل امملكة من يستهدفون اأقلية 
)الشيعية( من مواطنيها، والي راح ضحيتها أكثر من 50 مواطن شيعي خال 
عمليات انتحارية نفذها متطرفون تغذوا على الفكر الوهابي امتطرف، الذي 
غذت اغلب احركات وامنظمات تطرفا ي العام. على الغرب ان يدفع أيضا 
من أخطاءه ي التعامل مع هذا النظام احادي اأفق، والذي ا يؤمن قادته 
سوى بالتطرف وامذهب الوهابي... مارسة الضغط على ال سعود لتعديل 
إضافة  واسعة،  وحقوقية  سياسية  اصطاحات  واج��راء  الفكرية  مناهجهم 
اى وقف مويل وتغذية التطرف حول العام، وقد أشار سيغمار غابرييل، 
امساجد  تتوقف عن مويل  أن  السعودية  إن على  اأمانية،  امستشارة  نائب 
“اأصولية” ي اخارج امتهمة بتغذية التطرف، مؤكدا إن “امساجد الوهابية 
ي ميع أحاء العام مولة من السعودية”، باإشارة اى احركة اإسامية 
السنية امتشددة الي أسسها حمد بن عبد الوهاب ي القرن الثامن عشر. 
على العام امتمدن ان يغر، بكثر من الشجاعة واإرادة، قناعته باعتبار ال 
سعود شريك مهم ا مكن توجيه النقد اليه، او الضغط عليه لتغير سياسية 
)القرون الوسطى( الي يتبعها داخليا وخارجيا، فالعام ا يتسع للمزيد من 
بالعنف  ذرعا  الدولي ضاق  اجتمع  اان،  بعد  امستبدة  واأنظمة  التطرف 
مسلم شيعي ي  مليون  من  أكثر  راح ضحيتها  )الي  اانتحارية  والعمليات 
العراق وباقي دول العام بسبب دعاوى التكفر الوهابي منذ عام 2003(، 
تعرف  ا  الي  السلفية  وامنظمات  احركات  من  امزيد  وإنتاج  والتطرف 
للتطرف  ااه��ام  ال سعود هم مصدر  السلمي...  التعايش  وثقافة  باإنسان 

والقمع العامي وينبغي وضع احد هذا امصدر.

السعودية..
مملكة القمع العربية!

د. عاء إبراهيم محمود الحسيني 

مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

باسم حسن الزيدي 
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زيارة ااربعين

أن  سابقة،  كثرة  مقاات  ي  ذكرنا  كما 
زيارة اأربعن تتميز حجم الزوار اهائل 
ال���ذي ي��ت��وّج��ه اى ك��رب��اء ام��ق��دس��ة، من 
داخ���ل وخ���ارج ال��ع��راق، إح��ي��اء مراسيم 
نصرة  عن  تعبرا  الكبرة،  ال��زي��ارة  ه��ذه 
م تتحقق ي حياة بطلها اام��ام احسن 
عموما،  وامسلمن  بالشيعة  فحري  )ع(، 
استشهد  الي  والقيم  امبادئ  ينصروا  أن 
من أجلها اامام )ع(، والي قدم من اجلها 
نفسه وروحه ودمه وذريته وأهله وأصحابه 

عليهم السام.
يتيح فرصا  ال��زوار  الكم اهائل من  وهذا 
ك��ب��رة ل��إع��ام ك��ي ي����ؤدي دوره ب��ص��ورة 
أف��ض��ل وأك��ث��ر دق���ة وت���أث���را، ح��ي��ث يأتي 
ال�����زائ�����رون ال����ك����رام م���ن م��ي��ع أص��ق��اع 
ال��ع��ام، إح��ي��اء م��راس��ي��م ال��زي��ارة، وعلى 
ا  ال��ي  ال��ف��رص��ة  ه��ذه  استثمار  امعنين 
لبث  ك��ام��ل��ّة!،  سنة  م���رور  بعد  إا  تتكرر 
ام��وّج��ه��ة اى  امعتدلة  ال��رس��ائ��ل  وإي��ص��ال 
العام أم��ع، وال��ي تستند اى ااس��ام 
احقيقي، اسام الني الكريم )ص( وأهل 
بن النبوة )ع(، وهو ااسام امعتدل الذي 
يهدف اى خر امسلمن والناس أمعن، 
ااسام  أع��داء  يبثها  الي  اأفكار  وليس 

امتعصبن من يّدعون مثيله.
اإسراتيجي  اه��دف  ه��ذا  يتحقق  ولكي 

الضخم، ابد من تأمن اإعام )الشيعي( 
القادر على نشر الفكر امعتدل القادر على 
مثيل اإسام الذي ظهر اى العام بظهور 
الرسالة النبوية الشريفة واستمرارها ي 
معاء،  اإنسانية  رب���وع  ب��ن  ال��ن��ور  نشر 
على  اخ��ط��ر  ام��ن��ع��ط��ف  ح����دث  أن  اى 
أيدي احكام اأموين الطغاة، وبالتحديد 
بوصلة  بتغير  تكّفل  ال��ذي  يزيد  يد  على 
اإس����ام ح��و ااح�����راف، ع��ن��دم��ا ك��ّرس 
كل قدرات دولة امسلمن من اجل ماية 
عرشه وأخضعها لنزواته الفردية ورغباته 
الظلم  لنشر  ال��ب��ائ��س  وسعيه  ام��ن��ح��رف��ة، 
الرغبات  كفة  وتفضيل  والبطش  والفسق 

الدنيوية على امبادئ اإسامية اخالدة.
منظومة  ع��ل��ى  ت��ق��ع  ال���ي  ام��س��ؤول��ي��ة  إن 
اإع�����ام اح���دي���ث ال����ذي ي���واك���ب ح��ال��ي��ا 
كبرة،  مسؤولية  امليونية،  اأربعن  زي��ارة 
على  وعملها  سعيها  ي��رك��ز  أن  وينبغي 
اى  ومبادئه  الفكر احسيي  رسالة  نقل 
ملة  يستدعي  وه��ذه  وال��ع��ام،  امسلمن 
م��ن اإج����راءات واخ��ط��وات، ال��ي ينبغي 
اإعامي  التخطيط  عمليات  تسبقها  أن 
إزاء  احقيقة  ل��ذل��ك ح��ن ي  ام����دروس، 
مهمة حساسة وبالغة اخطورة، اسيما أن 
العام أمع ودول امنطقة اإقليمية الي 
ظروفا  تعيش  ال��ع��راق،  ضمنها  م��ن  يقع 

ملتبسة ومتداخلة ي امرحلة الراهنة.
رسالة  ي  ح��وري��ة  توجيهات  وردت  لقد 
)الشيعة(  لإعامين  تقدمها  م  مهمة 
ال��ع��ام��ل��ن ي وك�����اات وق���ن���وات ااع���ام 
التوجيهات  وه���ذه  الشيعية،  الفضائية 
الغموض،  او  اللبس  أوضحت ما ا يقبل 
ما هو امطلوب من ااعام اسيما القنوات 
الفضائية، أنها ااسرع وصوا اى اآخر 
اخطوات  هذه  ومن  الناس ميعا،  واى 
الي مكن للعاملن ي ااعامي الشيعي 
السر والعمل ي ضوئها: العمل على تنويع 
الرامج الي تقدمها الفضائيات الشيعية 
العظيم  التاريخ  ورب��ط  امناسبة،  ه��ذه  ي 
حاضر  وال��ت��ح��رر  ال��ك��رام��ة  بقيم  امشبع 
الشيعة ومستقبلهم، اابتعاد عن اخطابات 
ل��آخ��ري��ن،  ام��س��ت��ف��زة  او  ال��ت��ح��ري��ض��ي��ة 
واحبة،  وامسامة  اللن  خطاب  واعتماد 
انتاج الرامج احوارية والوثائقية وبأكثر 
م��ف��ردات  على  والتأكيد  ع��ام��ي��ة،  لغة  م��ن 
وتتناسب  اللغات  بتلك  امتحدثون  يفهمها 
وطبيعة جتمعاتهم الثقافية، وفتح أبواب 
اح��وار احضاري مع ختلف اجماعات 
عليهم  البيت  اهل  بقيم  للتعريف  اأخ��رى 
بن  التكامل  روح  خلق  العظيمة،  السام 
اجل  من  والفكرية  اإعامية  امؤسسات 

بناء اعام عامي مقتدر وحرف.

زيارة ااربعن 
ومسؤوليات اإعام 

الشيعي

أربعينية اإمام الحسن حدث تاريخي أذهَل العالم
اجليل  ويسبق حديثنا خشوعه  إجاا ها  التاريخ  يقف  العظيمة  امناسبة  نتحدث عن هذه  عندما 
أمام ما تعنيه هذه امناسبة اخالدة من قيم ومعاني سامية رمت اخطوط العريضة احية للحياة، 
سيد  استشهاد  بفضل  الباطل  على  والثورة  والنور  واح��ق  العدل  البشرية حو  مسار  ح��ددت  وال��ي 
شباب أهل اجنة ورحانة الرسول الكريم إمام التقى واهدى وسفينة النجاة اإمام احسن ابن علي 
عليهما أفضل الصاة وأم التسليم. هذا ااستشهاد الفريد من نوعه الذي اتسم بكل معاني التضحية 
والفداء، ونكران الذات والشجاعة واإيثار من أجل إصاح اأمة وصون رسالة جده امصطفى، وتغير 
ااحراف والتجر حو الصحيح وحدي الباطل بساح احق، وسحق الظام بروح النور، كل هذا 
جسده اإمام احسن ي مرحلة تارخية حرجة مرت بها رسالة خام اأنبياء )ص( من اجل صونها 

واحفاظ على الدين اإسامي احنيف من الذين كانوا ينوون به سوءا واحرافا.
هناك الكثر من الذين ا يدركون أهمية هذه الواقعة، واقعة كرباء اخالدة الي غرت جرى التاريخ 
البشري من مظلم اى مشرق، وهؤاء كثرون ومن أديان ومذاهب ختلفة يتساءلون ماذا هذه ااصرار 
على إحياء الشعائر احسينية بهذه الطريقة؟ وخاصة ي هذه امناسبة أربعينية اإمام احسن؟ وماذا 

هذه اماين البشرية تزحف مشيا على اأقدام حو كرباء امقدسة.
كرباء الي طهر ثراها بأطهر دم عرفته اإنسانية، أنه دم رحانة رسول اه وابن فاطمة الزهراء 

سيدة نساء العامن ومرة اجنة، وابن حيدر الكرار الذي أنقذ بسيفه )ذو الفقار( الرسالة احمدية 
من شر الكفار، وأقرب دليل على ذلك عندما خرج حيدرة ي معركة اخندق اى عمر ابن ود العامري 
الذي كان خشاه امسلمون ميعا، فقال حينها الني الكريم )خرج اإمان كله اى الشر كله( ان هذه 

امعركة حددت مصر الرسالة النبوية الشريفة.
إذن هذا الدم الزكي الذي سال على أرض كرباء جعلها حط أنظار الزائرين وقبلة امتلهفن اآتن 
اى ضريح اإمام احسن )ع(، هذه التساؤات غر امنصفة وامغرضة، أنهم يعرفون قيمة وحجم 

املحمة الي شهدتها كرباء امقدسة.
وما تشهده مدينة كرباء امقدسة من فعاليات قل نظرها ي العام حيث جند الكل خدمة الزوار 
الوافدين وهم يتلهفون للثم شباك اإمام )ع(، وتوزيع الطعام مختلف أنواعه جانا واماء حت شعار 
)سبيل يا عطشان، وجاي أبو علي(، اه اه ما أحلى وأمل هذا الكرم احسيي البهي، وما أطهر 
العرق الذي يسيل من جباه خدام احسن )ع( سبط امصطفى وهم يقدمون جل اخدمات اى هذه 
اجموع امليونية الزائرة كل حسب قدراته، بل أكثر من قدراته، هذه هي زيارة اأربعن الي أصبحت 
منارا للعام، وعلى الرغم من تقادم السنن، إا أنها تزداد بهاء وإصرارا على البقاء إحياء ذكرى هذه 

امناسبة العامية الي أذهلت اجميع. 

احسن)عليه  اإم��ام  قر  زي��ارة  السام(  )عليهم  امعصومون  اائمة  أوى 
السام( عناية فائقة واهتمام خاص وحثوا شيعتهم على إداء هذه الشعرة 
امقدسة والتأكيد عليها ي كثر من اموارد، وقد وردت ي ذلك الكثر من 
ااحاديث والروايات عنهم )عليهم السام( ي فضل زيارة احسن والثواب 
اجزيل الذي يصيبه زائره بزيارته، من هذه اأحاديث ما روي عن اامام 
الباقر )عليه السام(: )مروا شيعتنا بزيارة قر احسن فان إتيانه مفرض 
على كل مؤمن يقّر للحسن باإمامة من اه عز وجل(، وي حديث آخر له 
)عليه السام( أيضًا عندما سئل ما لزائر احسن من الثواب؟ فقال عليه 
له: ا  بالبشارة ويقال  الفزع اأكر وتلقاه امائكة  السام: )يؤمنه اه يوم 

خف وا حزن هذا يومك الذي فيه فوزك(.
البيت  وأه��ل  )ص(  الني  عن  الصحيحة  بأسانيدها  ال��رواي��ات  ج��اءت  كما 
كان  )ب��أن  وتضحيته  عن شهادته  احسن  ع��ّوض  اه  أن  )عليهم  ال��س��ام( 
الشفاء ي تربته وجعل اأئمة من ذريته واستجابة الدعاء عند قبته(، و)أن 
حجاج  إى  ينظر  أن  قبل  عرفة  عشية  احسن  قر  زوار  اى  ينظر  اه 
بيته اح��رام( ذلك أن احسن حفظ حرمة البيت اح��رام، فقد قال ابن 
ابن عباس لو م  يا  عباس عندما خرج من مكة امكرمة قبل أن يتم حجه 
الشيعة وا  أمثال هذا كثر وكثر فكانت  البيت. اى  أخرج هتكت حرمة 
البعيدة  واأق��ط��ار  النائية  البلدان  من  اح��س��ن)ع(  زي��ارة قر  تقصد  ت��زال 
فدأب اأئمة )عليهم السام( على الدعاء للزائرين، فمن دعاء طويل لإمام 
الصادق )عليه السام( ي سجوده نقتطف منه هذا امقطع ليتبن لنا مدى 
ااهتمام الذي أولوه )عليهم السام( بهذه الشعرة والدعوة إليها يقول عليه 
السام: )اللهم اغفر لي وإخواني وزوار قر احسن الذين أنفقوا أمواهم 
وأشخصوا أبدانهم رغبة ي بّرنا ورجاًء ما عندك ي صلتنا وسرورا أدخلوه 
)اأربعينية(  ب�  وامعروفة  اأربعن  يوم  امشهورة ي  الزيارة  أما  نبيك(.  على 
اامام  عن  اجمال  رواه��ا صفوان  اأوى  الرواية  روايتن  على  روي��ت  فقد 
الصادق)ع( فقال: قال لي مواي الصادق: تزور احسن عند ارتفاع النهار 

وتقول.. ثم تا الزيارة.
اانصاري  بن عبد اه  رويت عن عطا عن جابر  الثانية: فقد  الرواية  أما 
قال: كنت مع جابر يوم العشرين من صفر فلما وصلنا الغاضرية اغتسل ي 
شريعتها ولبس قميصًا كان معه طاهرًا ثم قال لي: أمعك شيء من الطيب يا 
عطا؟ قلت: سعد، فجعل منه على راسه وسائر جسده ثم مشى حافيًا حتى 
وقف عند راس احسن وكّر ثاثًا ثم خّر مغشّيًا عليه فلما أفاق معته 

يقول:.. ثم تا الزيارة.
وتأتي خصوصية زيارة )اأربعن( أيضًا ي استذكار امآسي واآام والفواجع 
الي جرت على سبايا أهل البيت)ع( حيث تتزامن اقامة الشعائر احسينية 
ي يوم ااربعن مع ذكرى رجوع الرأس الشريف من الشام اى العراق، ودفنه 

مع اجسد الطاهر ي يوم العشرين من صفر كما جاء ي الروايات.

زيارة اأربعن.. 
موسم الحزن امقدس

علي حسن عبيد

خالد علي عبود 
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امقدسة،  كرباء  اى  ام��ؤدي��ة  الطرق  كل 
ال���ش���ه���داء،  س���ي���د  اام�������ام  م���رق���د  واى 
عليه ال��س��ام، ت��زدح��م ب��ال��زائ��ري��ن س��رًا 
على ااق���دام، وه��م ب��ن اي��ران��ي وافغاني 
وب��اك��س��ت��ان��ي وع��راق��ي ول��ب��ن��ان��ي، وب���ن ذو 
وبن  السوداء،  والبشرة  البيضاء  البشرة 
من هو عربي أو تركماني او كردي، وبن 

الغي والفقر.
ال��ف��ك��رة وذاك ااج���اه،  وم��ن حمل ه��ذه 
وي��ت��ب��ع ه���ذه اج��م��اع��ة او ت��ل��ك. ك��ل ه��ذه 
ال���ف���وارق ام���وج���ودة خ���ارج ن��ط��اق ك��رب��اء 
احسن، تذوب هنا وتتاشى عند امواكب 
اخدمية وعلى موائد الطعام وعند مواقف 

ااسراحة وي كل مكان.
ال��س��ل��ي، على  م��ع��ن��اه  “ال��ت��م��ي��ي��ز” ي  إن 
أساس العرق او اللون أو اجنسية، شّكل 
خناقها  ّش���دت  وح��ض��اري��ة  ثقافية  أزم���ة 
على البشرية طيلة القرون اماضية. ودفع 
عدم  لقاء  باهظة  أم��ان  نفسه،  اان��س��ان 
وج���ود ح��ل ج���ذري ون��اج��ع ه���ذه اازم���ة، 
وكان احل ااخر، ي خلق أوطان ضمن 

مساحات جغرافية حددة.
بلد  البلد وذاك من  فجعلت هذا من هذا 
“امواطن” ما أن خرج  أن هذا  بيد  آخر. 
نفسه غريبًا  ب��ل��ده حتى ج��د  ح���دود  م��ن 
وح��ك��وم��ًا ب����اج����راءات وق���وان���ن ج��دي��دة 

تتعارض مع قوانن بلده، بل رما تتعارض 
ايضًا مع ثوابته الدينية. 

امقدسة  ك��رب��اء  اى  الطريق  ي  ول��ك��ن؛ 
ل��ن ج��د أي ان��س��ان ق���ادم م��ن أي مكان، 
وي��ت��ح��دث م��ن ب��أي��ة ل��غ��ة ي ال��ع��ام، بانه 
اآخرين،  عن  للتمييز  يتعرض  او  غريب 
ان اه��وي��ة ال��ي حملها م��ع ام��اي��ن من 

البشر أنه؛ “زائر ااربعن”.
وابد من التذكر بأن ذوبان الفوارق، مبدأ 
أسسه الني اأكرم، صلى اه عليه وآله، 
م��ع تشييد اح��ض��ارة ااس��ام��ي��ة، عندما 
ح����ارب ال����رّق وال��ع��ب��ودي��ة وأط��ل��ق مفهوم 
العصبيات  ع��ن  ب��دي��ًا  ااسامية  اأخ���وة 
واانتماءات القبلية والفئوية. بيد أن امنهج 
واقعة  ي  إا  عمليًا،  امسلمون  جربه  م 
الطف عندما اصطف ااسود مع اابيض، 
وام��س��ل��م م��ع امسيحي وال��ع��ب��د م��ع اح��ر، 
الباطل  ومواجهة  وام��ب��ادئ  القيم  لنصرة 

والطغيان.
مكاسب حضارية، ي هذا الطريق الطويل 
أيامًا عديدة  البعض،  لدى  الذي يستغرق 
للزائرين  ّمة  فوائد  تتمخض  وأسابيع، 
او  ح��رب  اى  ي��س��رون  ا  فهم  انفسهم، 
خوض مكاره – ا مح اه- بل العكس، 
اخدمية  امواكب  صفوف  يشقون  نراهم 
حيث  الكيلومرات،  ع��ش��رات  م��دى  على 

الطبية  واخ���دم���ات  وال���ش���راب  ال��ط��ع��ام 
ي��س��رون ي  وامبيت وغ��ره��ا كثر، إم��ا 
م��وك��ب م��ش��رك م��ع زائ��ري��ن م��ن ختلف 
اح��اء ال��ع��ام، وه��ن��اك م��واق��ف اسراحة 
وتعاون  جانبية  واحاديث  ولقاءات  ومبيت 
وت��ك��اف��ل ح���دث ي ااث��ن��اء – ب��ا ش��ك- 
ب���ن ال���غ���ي وال���ف���ق���ر، وب����ن اخ��ل��ي��ج��ي 
وال��ب��اك��س��ت��ان��ي، او ب���ن ال���ع���راق���ي وب��ن 
ج��زء من  ه��ذا  وه��ك��ذا... طبعًا؛  اافريقي 
مسرة  من  استخاصها  اممكن  الفوائد 
كرباء  ااي��ام حو  امليونية هذه  احشود 

امقدسة.
تتبلور  حيث  ااجتماعية،  الفائدة  فهناك 
والتعايش  التكافل  مفاهيم  فاكثر  اك��ث��ر 
وتبادل اافكار وتعميق ااخوة ااسامية. 
ارتأينا  ه��ذا احّيز اح��دود،  أننا ي  بيد 
وأق��رب  أوى  هو  ما  على  الضوء  تسليط 
الواقع وما تعيشه اامة من حديات  اى 
وأزم�����ات م��ص��دره��ا م��ش��رك وه���و فتنة 
اخاطئة  وال���ق���راءة  وال��ط��ائ��ف��ي��ة  التكفر 

للدين.
الذين  الزائرين  أن  القول:  مكن  هنا  من 
خّلوا عن كل الفوارق وامميزات ي كرباء 
احسن، واحدوا ي شعار واحد؛ “لبيك 
وديارهم  أهلهم  اى  سيعودون  ياحسن”، 

وهم روح التصّدي وامسؤولية.

ي زيارة ااربعن.. الحشود 
امليونية وذوبان الفوارق

ما هي الدروس التي قدمتها لنا زيارة اأربعن؟
من الدروس امهمة الي ينبغي أن يستقيها امسؤولون وامعنيون مثل هذه الزيارات امليونية امباركة، 
الزائرين وغر ذلك، هي أهمية بل حتمية  والتنظيم واأم��ن وااستعداد خدمة  من حيث اإع��داد 
وضع اخطط التحضرية للزيارة القادمة منذ اآن، على أن يتم تاي بعض اأخطاء الي قد حدث 
أسباب غر مقصودة حتما، ولكن سوف يكون لاستعداد والتحضر دورهما ي تاي الوقوع مثل 

تلك العقبات حتى لو كانت بسيطة.
منها على سبيل امثال، حدوث زخم شديد على سيارات النقل بعد انتهاء هذه الزيارة، اامر الذي 
جعل الزائرين مضطرين اى مغادرة كرباء امقدسة مشيا على اأقدام، وهذا يستدعي امعاجة 
الفورية من خال تنظيم عودة الزوار وتوفر أعدادا كافية من وسائل النقل، حكومية او أهلية، صحيح 

أن أعداد الزوار الكرام كبرة جدا.
ومن الدروس امهمة الي برزت أثناء هذه الزيارة، والي مكن من خاها جعل حياة اجتمع العراقي 
لزوار  امدنيون ي تقديم ختلف اخدمات  الطوعية الي بذها  أفضل، هي ااستفادة من اجهود 
احسن )ع(، كذلك ينبغي دراسة اخطط اأمنية الي تهدف اى ماية امدينة امقدسة وامدن الي 
مر بها الزائرون الكرام، على ان ا تؤثر هذه اخطط على حركة الناس ومنعهم من مزاولة أعماهم 
وما شابه، لذا ينبغي أن يضع امعنيون خططا أمنية بديلة تقوم على تطوير امراقبة، اسيما ااستفادة 

من التكنولوجيا احديثة مثل استخدام الكامرات الذكية وما شابه.
ال��دروس الي مكن الرويج ها دائما، أي ليس ي أوق��ات الزيارة فقط، وإم��ا تصبح ضمن  ومن 
منظومة السلوك اليومي للعراقين، تلك اأعمال الثقافية والفنية والفكرية الي رافقت هذه الزيارة 
طوال أيام إحياء مراسيمها، فقد احظنا أنشطة ثقافية متنوعة تقام ي سرادق منتشرة ي عموم 
امدينة، حيث تقام الندوات الفكرية، والعروض امسرحية، والنشاطات الثقافية، وكلها تسعى لتقديم 
اجوهر اإنساني على سواه، حيث تسعى ميع هذه اأعمال اى زيادة وعي اإنسان، وجعله أكثر 

قدرة على فهم ما يدور حوله ي حياته اليومية.
الزيارة  القيام مراجعة هذه  اأمر،  يهمه  كافة، ومن  النخب  وقادة  امسؤولن  من  يستدعي  وهذا 
امليونية الي تعد من أكر التجمعات البشرية إن م تكن أكرها، ومن خال هذه امراجعة الدقيقة 
للكفاءات واخرات والعقول امختصة، ينبغي أن خرج خطط واضحة امعام، تضع ي حساباتها 
هدفن: اأول هو ااستعداد للزيارة اأربعينية امقبلة وللزيارات اأخرى منذ اآن، كي نتافى ما وقع 
من معوقات وإن كانت بسيطة، والثاني هو أهمية ااستفادة من دروس هذه الزيارة، وخاصة تلك القيم 
الي جعل من حياة العراقين وامسلمن واإنسانية معاء، أسهل وأفضل كما وجدنا ذلك ي العمل 

التطوعي.

هي الثورة احسينية بكمها اهائل من الدروس والعر واأحداث وامتغرات 
وامكتسبات، احداث ومكتسبات ومتغرات، عكست وغرت ونظمت جرى 
التأريخ، فتحولت وتغرت روح اماضي وكأنها روح جتمعية تتجدد ي النفس 
الذات ي كل عام. هو مارثوٌن  الذات وصاح  لتنبثق منها طهارة  البشرية، 
خالد... يستذكره امسلمون ي كل عام بروح جديدة معطرٌة بأصالة اماضي، 
ومزخرفُة بأسس ومبادئ نشوء احضارات وتطور اجتمعات، استلهم منها 
احرار العام أمع ُخططهم ومناهجهم ي تغير حال شعوبهم وجتمعاتهم 
حو مستقبل جديد مضيئ منر بنور حمدي ما أن تستلهمه النفس احرة 

اأبية اا وتنطلق برحلة اصاحية تتحطم من خاها قيود ااضمحال.
هي اجساد طرقتها مس عام )61 ه�( فلم تنل منها، بل تسببت ااجساد 
خجل للشمس ضعف بفعله شعاعها على بي آدم أمع، ومن هنا انبثقت 
فلسفة ال��رم��ة ااه��ي��ة، وك���أن رم��ة ال��دم��اء الزكية ال��ي س��ال��ت آن��ذاك 
استلهمت منها الشمس احارقة فخففت من حدة هيبها على الناس أمعن، 
الشهداء  سيد  سقط  أن  منذ  تأسس  واخلود  والنور  الرمة  ان  والقصد 
والدم،  السيف  بقوة  كرباء،  رمضاء  على  وبنوه صرعى  واخوته  وأصحابه 

وصمود اجماعة.
ومنذ ذلك احن، اى هذا اليوم، اتزال الثورة احسينية، وأربعينية احسن 
)عليه السام( على وجه اخصوص، مثل ماراثونا خالدا جمع بن حالتن: 
)اماضي اأصيل(، و)الروح ااصاحية امتجددة(، وكأننا أمام نظرية )البطل 
التغير  عمليات  ي  طروحاتهم  الغرب  عليها  يبي  الي  تلك  التأريخ(  ي 
ويذوب  الفردية،  اأنانية  أساطر  أحداثها  مع  ثورة ختفي  والتجديد. هي 
البشرية،  النفس  أحيا شعرتها جشع  ومواقف اصحابها، ومن  بن سطور 
وكأنه م يكن شرًا وفجورًا فيها يذكره القرآن، فيمشي اجميع على خطى 
احسن مشيًا على ااقدام، ختفي مع نغمة امشي طبقات اجتمع، ويتوقف 
ااخاقي،  التكامل  فيحل حلها  آخر،  اشعار  العامية اى  العنصرية  عمل 
ملحقة  عديدة  تساؤات  اجميع،  حينذاك  ويتساءل  ااجتماعي،  والتكافل 

بعجب شديد!!
أي��ن اليتيم؟؟ !! واي��ن اختفى بؤس  ال��ف��ق��ر؟؟؟!!!،  أي��ن  ال��ف��ق��ر؟؟؟!!!،  أي��ن 
على  اماشن  بن  امريض  وأين  البؤساء؟؟!!،  من  ااغنياء  واين  اجياع؟؟!!، 
اأقدام؟؟!!، وأين ااختافات بن الناس؟؟!!، أين غاب كل ذاك؟؟!!، وأين تلك 
وانقاباته،  بتناحراته  وتسببت  أمراض اجتمع؟؟!!،  الي سببت  اأحداث 
فتحولت هموما وموما قاتلة تعرض مسرة اجتمعات حو ااصاح. هي 
اذن ثورة ها مبادئها اأصيلة العريقة، وروحها امتجددة، الي ما أن يستلهم 
الفرد منها قيم ومبادئ، ويعاهد نفسه وحث جتمعه على امضي بها ومعها 

اا وتغرت حو اافضل روحه وروح جتمعه.
ان ااشكال الذي حدث ي كل عام، ويتسبب ي انقطاع صلة اجتمع بروح 
ابتعاد  اى  يقود  أيديولوجي  فكري  تصدع  ي  ويساهم  احسينية،  الثورة 
اانسان عن واقعية الثورة، هو عدم دمومة عمل النفس البشرية على نهج 

امعرفة احسينية.

امارثون الخالد.. بن أصالة 
اماضي وروح ااصاح امتجدد

زيارة ااربعين

محمد علي جواد تقي 

أحمد علي عمران امسعودي 
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رؤىمن أفكار اإمام الشيرازي

إن ق���ض���اء ح���وائ���ج ال���ن���اس ه���ي اه���دف 
حياة  لتغير  اح��اس��م  والعنصر  ال��دائ��م 
ما حتاجه  وه��ذا  اافضل،  اانسان حو 
اإمام احسن  قال  وقد  اليوم،  امسلمون 
ِمْن  إَلْيُكْم  الّناس  َحواِئَج  إَن  )َواْعَلُموا  )ع(: 
يصح  ا  النعمة  ه��ذه  َع��َل��يْ��ُك��ْم(.  اّهِ  ِن��َع��م 
ال��ت��ه��ّرب  او  عنها  ال��ت��غ��اض��ي  أو  إه��م��اه��ا 
آية  الراحل،  اام��ام  ذلك  يؤكد  كما  منها، 
ال��س��ي��د ح��م��د احسيي  ال��ع��ظ��م��ى،  اه 
القيم،  كتابه  ي  اه(،  )رمه  الشرازي 
ام���وس���وم ب��� )اح��س��ن ع م��ص��ب��اح اه��دى 
)إن  ماحته:  يقول  إذ  النجاة(،  وسفينة 
هذه الفوضى الي حدث ي باد اإسام 
ما هي إا دليل على اليأس، بل حاها حال 
التثاؤب الذي يّتصف به الناعس بعد نوم 
اح��ال،  ه��ذا  التثاؤب ي  ان  طويل، حيث 
اأخ���ذ ي  اليقظة، ا  ال��ش��روع ي  دل��ي��ل 
ال���ن���وم، وق���د ن���ام ام��س��ل��م��ون ط��وي��ًا حتى 
وُهِتَكْت  أمواهم،  وُنِهَبْت  بادهم،  َمْت  ُقسِّ

أعراضهم، وأريَقْت دمائهم(.
لذا فإن هذا اهدف ليس سها، وا مكن 
أن يتحقق من دون توفر امقومات الازمة 
ل����ه، وم��ن��ه��ا وض����ع ال���رام���ج ال��ص��ح��ي��ح��ة 
خال  من  الصحيحة  بالصورة  وتنفيذها 
الي  اأه���داف  إج��از  امستمر  التنظيم 
ح��ت��اج��ه��ا ام��س��ل��م��ون ل��ت��ط��وي��ر ح��ي��ات��ه��م 

وت��غ��ي��ره��ا ح���و ااف���ض���ل، ي��ق��ول اام���ام 
)إذا مّكن امسلمون من وضع  الشرازي: 
إى  ل��وص��ل��وا  للنهوض،  صحيحة  ب��رام��ج 
هدفهم السامي بإذن اّه تعاى. ومن هذه 
الرامج التنظيم وتأسيسه وتوسيعه ي كّل 
التنظيمات،  حجم  لزيادة  اإس��ام،  ب��اد 
تكون  حّتى  ببعض  بعضها  م��ع  واات��ص��ال 

تنظيمًا واحدًا ذا أجنحة(.
وامهندس  الطبيب  دائمة اى  إننا حاجة 
وام��ف��ك��ر وال���ف���ي وام��ث��ق��ف واخ��ط��ي��ب، 
تسهم  أن  الي مكن  الكفاءات  هؤاء هم 
ي ح��س��ن ح��ي��ات��ن��ا، ل��ذل��ك ي��ق��ول اام���ام 
الشرازي: إن )استقطاب القوى اإسامية 
رجاًا من علماء وأطباء ومفّكرين ومعّدات 
وم��دارس  ومطابع  ومكتبات  نشر  دور  من 

وغرها(.
بأهمية  ال��ش��رازي  اام���ام  ينصح  ل��ذل��ك 
تساعد  كونها  امسلمن،  ق���درات  جميع 
اه��دف  اى  ال��وص��ول  ي  التعجيل  ع��ل��ى 
ضمانا  اكثر  تكون  كونها  اى  بااضافة 
ي  ماحته  ويقول  العملي،  السعي  عند 
ه��ذا اج��ال: )إن مع ال��ق��درات من أهّم 
اه��دف، فإن  للوصول إى  أقسام اح��زم 
ال��ب��ح��ار ت��ت��ك��ّون م���ن ق���ط���رات اأم���ط���ار، 

والصحارى تتألف من حّبات الرمال(.
ي  الصعب  على  التغلب  مكننا  وه��ك��ذا 

احسيي،  الفكر  م��ن  ااس��ت��ف��ادة  ج��ال 
م��ن اج���ل ال��ن��ه��وض ب��واق��ع ام��س��ل��م��ن، ي 
ظل الفوضى الي تستبيح حياتهم، ولكن 
وتنظيم  خطيط  ه��ن��اك  ي��ك��ون  أن  ينبغي 

وبرجة من اجل التغلب على الصعاب.
السام  عليه  اح��س��ن  اام���ام  أع��ل��ن  لقد 
برناجه ااصاحي بوضوح، منذ أن عزم 
اأم��وي،  الطغيان  ثورته ضد  اع��ان  على 
الضامن  اه��دف  بهذا  وقد عرف اجميع 
لعودة ااس��ام اى اج��ادة ال��ص��واب، إن 
الظلم  مقارعة  والعمل على  اأمة  اصاح 
ل��ل��ث��ورة احسينية  ال��ع��ري��ض  ال��ع��ن��وان  ه��و 
امسلمون  ي��ل��ت��زم  وع��ن��دم��ا  ااص��اح��ي��ة، 
سوف  تطبيقه  اى  ويسعون  الفكر  بهذا 
يكون ذلك ضمانا هم على حقيق الواقع 

اأفضل.
ولكن ينبغي أن يكون هناك برنامج واضح، 
يلتزم به امسلمون لتحقيق هدف ااصاح 
احسيي، كما يؤكد ذلك اامام الشرازي 
مكن  الرنامج  )بهذا  ال��واض��ح:  قوله  ي 
ال��ت��غ��ّل��ب ع��ل��ى ال��ص��ع��اب، وت��ط��ب��ي��ق ه��دف 
اإم��ام احسن )ع( من ثورته وه��و: طلب 
اإص��اح ي ُاّم��ة جّده حمد )ص( حيث 
َبِطرًا وا أِش��رًا  )إّن��ي َمْ أخ��ُرْج  قال )ع(: 
َوا ُمْفِسدًا َوا ظاِمًا َوإَما خَرْجُت أْطُلُب 

الَصاَح ي ُاَمِة جّدي(. 

الفكر الحسيني 
والنهوض بواقع 
اأمة اإسامية

امجالس الحسينية وثقافة التكافل ااجتماعي
يقول اإمام الراحل، آية اه العظمى، السيد حمد احسيي الشرازي )رمه اه(، ي كتابه القّيم 
النفسانية من جهة والسياسة ااستعمارية غربية  )إّن اأهواء  ب� )ااستفادة من عاشوراء(:  اموسوم 
وشرقية من جهة أخرى جعلت كثرًا من امسلمن يعرضون ع���ن قوانن اه، ويتكالبون على الدنيا 

وملّذاتها، لذلك بقيت اماين من احاجات معّطلة(.
وا شك أن التخطيط ااستعماري يضع امؤثرات والسيناريوهات بدقة، ثم حصد النتائج الي تلحق 
الثروات  نهب  عمليات  له  تسهل  كي  بينهم،  فيما  الداخلية  بامشاكل  يشغلهم  كأن  بامسلمن،  اأذى 
واموارد، فيسرقها ويهربها اى بلداه اأصلية، كما يؤكد ذلك اامام الشرازي إذ يرى ماحته أنه 
نتيجة للسياسة ااستعمارية: )قّلْت نسبة الزواج، وتفشت العزوبة ما حمله من سلبيات، وأصبح كثر 

من الناس دون مسكن ومأوى(. 
وهناك من اخطباء الذين هم دور كبر ي توضيح اامور امغلفة بالغموض والضبابية أمام الناس، 
من خال حريك العاطفة واثارتها، ومن ثم رفع الوعي وامستوى الثقاي للمسلمن حيث جعلهم اكثر 
قدرة على التعاون والتكافل ومد يد امساعدة لبعضهم، كما يؤكد ذلك اامام الشرازي: )إذا استثمرت 
اجالس احسينية � باعتبارها تثر الكوامن العاطفية ي النفس، وما حمل من التوجيه العقلي امؤثر 

ي تغير السلوك اإنساني (.

لذلك ينبغي أن تتضاعف اجهود لرسيخ ثقافة التكافل ااجتماعي عر السعي لتحقيق هذا اهدف، 
ويرز هنا دور اخطيب كما يؤكد ذلك اامام الشرازي: )توجيه اخطيب للناس وإرشادهم إى أهمية 
التكافل ااجتماعي، وإى أعمال اخر، وذكر القصص امشوقة، وسرد اآيات والروايات الي حث 

على ذلك(.
ويدعو أئمة أهل البيت )ع(، أثرياء امسلمن أن يسهموا بامشاريع الي جعل حياة امسلمن أفضل. 
اأثرياء ي  والتّجار  الناس اخرين  امهم )مساهمة  الشرازي: من  اإم��ام  نقرأ ذلك ي قول  كما 
الترع والتمويل، فقد قال اإمام احسن )ع( ي احث على الترع واإنفاق ي سبيل اه: مالك إن 
م يكن لك إن كنت له منفقًا فا تبقه بعدك فيكون ذخرة لغرك، وتكون أنت امطالب به امأخوذ 

حسابه، واعلم أنك ا تبقى له وا يبقى عليك، فكله قبل أن يأكلك(.
فهناك أثرياء مسلمون بنوا عشرات امؤسسات اخرية الي كانت وا زالت تعمل من اجل خدمة 
امسلمن، بل بعضهم نذر عمره كله من اجل اقامة هذه امشاريع، وهكذا يذكر لنا اامام الشرازي 
ماذج من هؤاء اأثرياء امترعن: )إني قد شاهدُت أحد العلماء وقد مكن من بناء أكثر من ثامائة 
ومسن مؤسسة ي مدة نصف قرن، باستثمار جالس اإمام احسن )ع( وحريض الناس على 

ذلك ورأيت عامًا آخرًا مكن من بناء أربعن مؤسسة ي مّدة عشرة أعوام(.

ي مؤَلفاته الي قاربت او فاقت األ��ف، حث اإم��ام الراحل، آية اه 
أهمية  على  اه(،  )رمه  الشرازي  احسيي  السيد حمد  العظمى، 
اابتكار ي مضاعفة اموارد الي جعل التنمية ااقتصادية حت اليد، 
فمن النصائح واأقوال الي جدها ي كتاب )ااستفادة من عاشوراء(، 
اموضوع: )مكن ااستفادة من ذكرى  نقرأ حول هذا  الشرازي  لامام 
كرباء ي حسن الشؤون ااقتصادية للمسلمن فإّن: )من ا معاش له 
ا معاد له( وااقتصاد الناجح إّما يكون بااكتساب وااستثمار والزراعة 
ااكتساب  على  الناس  أن حَرض  الضروري  فمن  والصناعة،  والتجارة 

ويشجعوا على النشاط واهّمة والتوسع ي اأعمال(.
مناهضة  أخاقية  فكرية  اافكار، مات  الوعي ي  يرافق  ما  وغالبا 
لاحراف بأنواعه كافة، إذ ما فائدة الوعي ااقتصادي ي جتمع غر 
حّصن أخاقيا ودينيا وتربويا، لذا فإن امهمة ااقتصادية الي ينهض 
بها اجلس احسيي، ينبغي أن ترافقها ي نفس الوقت مهمة اارتقاء 
بامبدأ والعقيدة وااخاق. يقول اامام الشرازي: )للمجالس احسينية 
مهام عديدة فهي تعمل على تقويم ااحراف وهداية الناس إى احياة 
السليمة. ومن الفعاليات ااقتصادية امهمة الي ينبغي التخطيط ها ي 
شهري حرم وصفر، هي انتهاز الفرصة جمع الترعات وامساعدات 
امالية والعينية الي تعن الفقراء وامعوزين على مواجهة ظروف احياة 
الصعبة الي يواجهونها أسباب وظروف خارجة عن قدراتهم، على أن 
)من  الشرازي:  اام��ام  يقول  مدروسة.  اقتصادية  مشاريع  هناك  تكون 
امناسبات امهّمة الي يتوجه فيها الناس إى اه ولنجاة عباد اه الفقراء 
وامساكن، شهر حّرم وصفر، لذلك جب استثمار هذا اموسم جمع 

التّرعات للمنكوبن والفقراء وامعوزين من امسلمن وغر امسلمن(.
ومع ذلك ورد ي الشريعة ما حفظ ماء وجه امسلمن، من خال نظام 
نظام  وهو  أا  أح��دا،  وواض��ح، وا جهد  ودقيق  منتظم  تعاوني  تكافلي 
فعالة  بصورة  يسهم  التطبيق،  وسهل  دقيق  نظام  فهو  والزكاة،  اخمس 
ي حسن الواقع احياتي لفقراء امسلمن، لذلك تأتي ذكرى عاشوراء 
كفرصة مضاعفة مع هذه الترعات الشرعية. كما نقرأ ذلك ي قول 
اامام الشرازي: )ينبغي استثمار هذا اموسم جمع احقوق الشرعية من 
مس وزكاة لصرفها ي مواردها، من تقوية احوزات العلمية وامؤّسسات 
انتشال  ااقتصادية  امشاريع  مضاعفة  امعنين  وعلى  اإس��ام��ي��ة(. 
امسلمن من الفقر، أن يضعوا ي حساباتهم، تقديم امشاريع طويلة اأمد 
او ما يطلق عليها باإسراتيجية، مع اهمية مراعاة ااحتياجات اآنية 
بطبيعة احال، كما ناحظ ذلك ي قول اامام الشرازي: )من اأمور 
امهّمة الي جب ماحظتها ي صرف التّرعات قانون: )اأهّم وامهّم / 
واحسن واأحسن( فمثًا مع التّرعات للفقراء واحتاجن، قد يعطى 
بصورة نقدية آنّية، وقد يعطى ماؤه بعد أن يوضع رأس امال ي امضاربة 

أو يشرى برأس امال اأماك لانتفاع من إجارها(.

عاشوراء ومضاعفة موارد 
التنمية ااقتصادية
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قبسات فكر المرجع الشيرازي

الثاني  ب��ت��أري��خ  وح��دي��دا  قليلة  أي���ام  قبل 
للهجرة  اأح������زان1437  صفر  شهر  م��ن 
قّيمة  ك��ل��م��ة  ي  ورد  2015/11/15م. 
الكبر،  الديي  امرجع  لسماحة  جديدة 
آية اه العظمى، السيد صادق احسيي 
ال���ش���رازي )دام ظ��ل��ه(، ت��ن��ب��ؤ م��ه��م ج��دا 
كرباء  شباب  إن  ق��ال  عندما  لسماحته، 
سوف  وإن��ه��م  امستقبل،  يصنعون  س��وف 
ي��ك��ون��وا أس���ات���ذة ج��ام��ع��ات وادب�����اء ورم��ا 
يصبحون قادة سياسين، إذ أكد ماحة 
على  القيمة  كلمته  ي  ال��ش��رازي  امرجع 
أن: )هداية الناس، هو اهدف اأكر الذي 
واأئمة  وال��رس��ل  اأنبياء  أجله  من  سعى 
امعصومن )صلواُت اه عليهم أمعن(.

امعصومن،  واأئمة  اأنبياء  غياب  وبعد 
ي��زال هذا اه��دف قائما ومطلوبا، كما  ا 
يؤكد على ذلك ماحة امرجع الشرازي: 
)ون��ظ��رًا أهمية اه��داي��ة، ف��ازال اهدف 
غياب  رغ��م  ه��ذا،  يومنا  إى  مّنا  مطلوبًا 
اه��داي��ة من  ال��ن��اس، أن  ع��ن  امعصومن 
ي  كما  اس��ت��ث��ن��اء،  ب��ا  اجميع  مسؤولية 
احديث النبوّي الشريف التالي: كّلكم راع 

وكّلكم مسؤوٌل عن رعيته(.
وهذا بالضبط ما كان يرعب احكام الطغاة 
وكل الظامن مختلف مشاربهم، فاهداية 
امستقيم  وال��ص��راط  اح��ق  معرفة  تعي 

وامضي فيه من دون تردد او خوف، وهذا 
مضاد للحكام ومآربهم، وهو بالتالي يقف 
بالضد من مصاحهم، لذلك ركز اانبياء 
مثل  كونها  اان��س��ان  ه��داي��ة  أهمية  على 
والتضحيات  اام���ان  ال��دخ��ول اى  ب��واب��ة 
امرجع  ماحة  يقول  والنفيس.  بالغالي 
ال��ش��رازي ي كلمته ح��ول ه��ذا اموضوع: 
وآله،  اأكرم صلوات اه عليه  الني  )إّن 
قد رّكز ي حياته على أمرين مهمن، هما: 

)تزكية النفس، وهداية اجتمع(.
ول��ذل��ك ن��اح��ظ أن اح��ك��ام ال��ط��غ��اة على 
وأصحابها،  اهداية  يقارعون  التاريخ  مر 
وي��ص��ادق��ون وي�����ؤدون وي��دع��م��ون ال��رذي��ل��ة 
وال��ف��س��ق، وم��ن��ح��ون ال��ف��اس��دي��ن م��اي��ة 
ي��س��اه��م��ون ي  ك��ون��ه��م  وأغ��ط��ي��ة ختلفة، 
إض���ع���اف اج��ت��م��ع وت���دم���ر إرادت�����ه على 
مقارعة ظلم احكام. يقول ماحة امرجع: 
)من يراجع سرة امعصومن اأربعة عشر 
صلوات اه عليهم وسرة خامهم موانا 
تعاى فرجه  عّجل  اموعود  امهدّي  اإمام 
إّا  مّنا  ما   - ق��ال��وا:  أنهم  الشريف، جد 
أنه  أحدنا  سأل  وإذا  مقتول-.  أو  مسموم 
ماذا كّل هذه التضحيات؟ فسيكون اجواب 
أجل  من  ُقّدمت  التضحيات  ه��ذه  إّن  ه��و: 

هداية الناس إى اخر والصاح(.
وهناك مهمة ينبغي أن يتحمل مسؤوليتها 

واخطباء  وام��ف��ك��رون  وامثقفون  العلماء 
الدين، حتى يصل ه��ؤاء الشباب  ورج��ال 
اى ام��س��ت��وى ام��ط��ل��وب م��ن اه��داي��ة الي 
والباطل  اح��ق  ب��ن  م��ي��زوا  لكي  تؤهلهم 
كما يؤكد شلك ماحة امرجع الشرازي: 
العراق  أن شباب كرباء وشباب  )أتصّور 
عاّمة هم من سيصنعون امستقبل ويعيدون 
ي  سيكونون  الشباب  فهؤاء  البلد.  بناء 
امستقبل أدباء وأساتذة جامعات بل ولعّله 

من يصلون إى احكم واحكومة(.
وهذا يستدعي أن ندربهم ونرعاهم ونوفر 
ه��م م��ي��ع م��س��ت��ل��زم��ات ال��ن��ج��اح، وأوى 
حيث  واإم��ان،  اهداية  امستلزمات  هذه 
على  امستقبل،  ب��ن��اء  ح��و  امنطلق  ت��ك��ون 
الشباب اى حديث  وتنبيه  توجيه  يتم  أن 
الثقلن الشريف، وهذا ما أوصى به الني 
على  الشباب  ي��ك��ون  حتى  )ص(،  الكريم 
وقيادة  امسؤولية  لتحمل  دائ��م  اس��ت��ع��داد 
اأم���ة اى اأم����ام دائ��م��ا. ي��ق��ول ماحة 
حول  نفسها  كلمته  ال��ش��رازي ي  امرجع 
نوّجههم  أن  ال��ي��وم  )علينا  ام��وض��وع:  ه��ذا 
وننّبههم إى حديث الثقلن الشريف الذي 
أوصى به النّي صلى اه عليه وآله، اأّمة 
اإسامية، وهو: إني تارك فيكم الثقلن: 
ك��ت��اب اه، وع��رت��ي أه���ل ب��ي��ي، م��ا إن 

مّسكتم بهما لن تِضّلوا بعدي أبدًا(.

شباب كرباء 
سيصنعون 

امستقبل اأفضل

اإسام براء من اإرهاب والتطرّف
اليوم، أن ااخرين من اادي��ان واأمم اأخرى ا يعرفون الدين  إن امشكلة الي يواجهها امسلمون 
التحريف  دين  وليس  )ص(،  به حمد  أتى  ال��ذي  االدين  به  ونعي  احسيي،  احقيقي  ااسامي 
ال��رأي وما شابه،  أنهم ختلفون ي  الناس جرد  والتطرف واحقد على  البغضاء  وااح��دار حو 
وهذا يبتعد اآخرون عن ااسام، بسبب موجات التشويه الي يتعرض ها كنتيجة حتمية ما يقوم 
به اارهابيون الذين يقتلون الناس اابرياء، العّزل من الساح، ثم يقولون إننا قتلناهم وفقا لتعليمات 
ااسام. يقول ماحة امرجع الديي الكبر، آية اه العظمى، السيد صادق احسيي الشرازي 
)دام ظله( ي احدى كلماته التوجيهية حول هذا اموضوع: )ما يؤسف له ان العام ا يعرف اإسام 
احقيقي احسيي، وما يعرفه عن اإسام من شيء فهو إسام سّفاكي الدماء، وهذا تراهم يبتعدون 

ومبتعدين عن اإسام(.
ولذا فإن من يقف وراء تشويه ااسام بهذه اأفعال ااجرامية، هم ماعة )إسام معاوية واحجاج(. 
كما نقرأ ي قول ماحة امرجع الشرازي ي هذا اجال: )ما يؤسف له، ان الدنيا اليوم ُعرض 
وُيعرض عليها إسام معاوية واحّجاج، وليس اإسام احقيقي امتمّثل بإسام رسول اه صلى اه 

عليه وآله وأهل البيت صلوات اه عليهم(.
وهؤاء الذين متدون من أولئك، يعفون هذه احقيقة ويقّرون يها، لذلك ابد أن يعرف العام أمع 

الفرق بن السام احقيقي احمدي وااسام امزيف اأموي، ولدينا دليل قاطع يتمثل ما قام به 
معاوية الذي قتل وذبح وأزه��ق )30.000( ألف نفس ي يوم واح��د، فأين هذا من ااس��ام الرحيم 

احمدي؟!!.
يقول ماحة امرجع الشرازي ي هذا اجال بكلمته نفسها: )إن كل حروب نّي اإسام صلى اه 
عليه وآله كانت دفاعية، وم يك صلى اه عليه وآله هو البادي بأية حرب أبدًا. فيجب إيصال مثل 

هذه احقائق إى الدنيا كّلها(.
إن مهمة التفريق بن ااسام احمدي احسيي، واسام معاوية، ا يتحقق من دون جهود كبرة 
وخّطط ها، كما يقول ماحة امرجع الشرازي حول هذه امسؤولية الكبرة: )طبقًا لقول موانا 
رسول اه صلى اه عليه وآله: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإّنه وبا شّك يتحّمل العلماء، 
امتعلمن  أمام  ليس  لذا  البشرية(.  تعاليم اإسام إى  إيصال  العلمية، مسؤولية  وتتحّمل احوزات 
امؤمنن، واحوزات العلمية وذوي ااطاع سوى الشروع الفوري عر بشرح حقيقة ااسام. يقول 
ماحة امرجع الشرازي حول هذا اموضوع ي كلمته نفسها: )ما أن رجال الدين هم قدرة أكثر 
على العمل، فإّن مسؤوليتهم أكر. وكذلك كبرة هي مسؤولية امثّقفن وامتعّلمن ي إيصال تعاليم 

اإسام إى العامن(.

ا يستطيع احكام الظامون ومن يقف اى جانبهم، مهما بلغوا من الذكاء 
وتؤكد  ظلمهم  تثبت  ال��ي  التارخية  اأدل���ة  ميع  محوا  أن  البطش، 
الديي  ام��رج��ع  يقول ماحة  اآخ��ري��ن،  خ��داع  وح��اوات��ه��م  طغيانهم 
الكبر، آية اه العظمى، السيد صادق احسيي الشرازي )دام ظله(، 
كثرًا  فرعون  ظلم  )لقد  للمسلمن:  القيمة  التوجيهية  كلماته  احدى  ي 
وكذلك مرود وشّداد. وكذلك مارس الظلم كثرًا كل من أبي سفيان وأبي 
جهل، وَمن كان على شاكلتهم ي زمن رسول اه صلى اه عليه وآله، ولكن 
ا يبلغ ظلم هؤاء ظلم الذين حكموا باسم اإسام، أمثال بي أمية وبي 

مروان وبي العباس(. 
ومن اماحظات الي نستطيع تأكيدها بدقة، أن التاريخ اأموي ترك لنا 
رمز ي الطغيان ا أحد جاريه او يضاهيه ي الطغيان، أا وهو احجاج 
أحد  )ذك��روا عن  الشرازي:  امرجع  كلمة ماحة  ورد ي  وقد  الثقفي، 
أّمة  ك��ّل  )ل��و ج��اءت  العزيز، قوله:  حّكام بي م��روان وه��و عمر بن عبد 
وهل  ص139.  ج9،  والنهاية:  البداية  لغلبناهم(  باحّجاج  وجئنا  بشقّيها 
تعلمون َمن كان احّجاج؟ لقد كان مّثل أو والي ما ّمي خليفة امسلمن 

وهو عبد املك بن مروان، الذي حكم باسم اإسام!(.
لذا فقد وصل للعام ااسام الذي مثله سفاكو الدماء، وليس ااسام 
العظيم الذي نقل البشرية من دهاليز الظام اى فضاءات النور، يقول 
اإسام  يعرف  ا  العام  ان  له  يؤسف  )ما  الشرازي:  امرجع  ماحة 
احقيقي احسيي، وما يعرفه عن اإسام من شيء فهو إسام سّفاكي 

الدماء، وهذا تراهم يبتعدون ومبتعدين عن اإسام(.
من هنا تقع علينا، ونعي بهم احسينين، أن ننهض برسالة التصحيح 
يرفض  الذي  )احمدي احسيي(،  ااسام احقيقي  بنشر  تقوم  الي 
الطرف  أن  وطاما  والضعفاء،  ااب��ري��اء  على  ااع��ت��داء  ويرفض  الظلم، 
امسيء لاسام اختط لنفسه طريق اخداع والتضليل والكذب والتزييف، 
علينا أن ختط الطريق امناقض له ماما أا وهو طريق الصدق، هذا 
يوّجه ماحة امرجع الشرازي حول هذه النقطة بالذات ما يلي: )جب 
أن يكون عملنا وتعاملنا صادقًا وحسنًا، أي مصداقًا ل�)لباغ امبن( حتى 
يطمئّن الناس لنا. أنه كذبوا وكذبوا على اإسام ي العام، كثرًا وكثرًا. 
فقد كتبت إحدى الصحف الرمية ي أحد البلدان عن أحد مسؤوليها، 

عنوانًا )مانشيت(، هكذا جاء: أربعة آاف كذبة لفان مسؤول(!.
اعتماد  احقيقي سوى  بااسام  التبليغ  يقوم مهمة  من  أم��ام  ليس  لذا 
الصدق كوسيلة وهدف ي الوقت نفسه، أن الصدق هو الطريق الوحيد 
امتاح أمام امعنين بالتصحيح والتعريف جوهر ااسام، كما يؤكد ذلك 
ماحة امرجع الشرازي ي قوله: )إذن، لتبليغ اإسام وأداء امسؤولية 
ي هذا اجال، جب أن يكون تعاملنا صادقًا حتى يصّدقنا الناس بالعام(. 

الطغاة اأمويون 
تفوقوا على فرعون 

ونمرود
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اساميات

ك����ان م���ن أه����م اه����ج����رات اإس��ام��ي��ة 
الشرقي  أفريقيا  ساحل  إى  الشيعية 
اأفريقية  بها احضارة  ازدهرت  والي 
وكان ها اأثر الكبر ي مو اقتصادها 
الي  الشرازية  اهجرة  هي  وعمرانها 
أق���ام���ت م��ل��ك��ة )ك���ل���وة( وض��م��ت إل��ي��ه��ا 
م��ب��اس��ا وم��ق��دي��ش��و وزج��ب��ار واخ���ذت 
أصبحت  حتى  ه��ا  عاصمة  )ك��ل��وة(  م��ن 
التجارية  ام��راك��ز  أه��م  من  ي عصرهم 

ي العام.
يقول السيد حسن اأمن: )يعيش الشيعة 
اجتماعية  ح��ي��اة  الشرقية  أفريقيا  ي 
أن تكون قدوة لكل جتمع  مثالية يصح 
يريد أن تكون حياته حياة اخر واحق 
فهم ي معظمهم من أصل غر أفريقي 
ه��اج��ر أج���داده���م ف��اس��ت��ق��روا ي ه��ذه 
اجديدة  حياتهم  حكم  وخلوا  امناطق 
بعد  نهائيا وص����اروا ج��ي��ا  ع��ن وط��ن��ه��م 
الباد حملون جنسياتها  أبناء  جيل من 
ولكنهم  لغتها وحييون حياتها  ويتكلمون 
ح��اف��ظ��وا  ب��ل  حقائقهم  ع��ن  ي��ت��خ��ل��وا  م 
عليها حافظة ا مثيل ها(، ومن هؤاء 
الذين ا يزالون إى اآن حافظون على 
ا  حيث  ال��ش��رازي��ون  وانتمائهم  نسبهم 
السواحلية  الشواطئ  على  تعيش  ت��زال 
من شرق أفريقيا جموعة عرقية يطلق 
)ال��ش��رازي��ون( ومقرهم ي  اس��م  عليهم 

أعداد  منهم  يوجد  كما  ومبا(  )زجبار 
وتومباتو(  وت��وج��ون��ي  )إط���ال  م��دن  ي 
سالة  إى  أص��وه��م  وت��رج��ع  التنزانية 
على  حافظوا  وق��د  الشرازين  اأم��راء 
رغ��م  ب��ه��ا  ي��ع��ت��دون  وه���م  نسبهم  سلسلة 
كل  ي  ال��س��واح��ل��ي��ن  إى  ينتمون  أن��ه��م 
هم  فمن  بلغتهم،  ويتكلمون  تقاليدهم 
ينتمون؟  م��ن  ال��ش��رازي��ون؟ وإى  ه��ؤاء 
وماهي جذورهم؟ وكيف جاؤوا إى هذه 

الباد؟ ومتى؟.
إن أه���ال���ي ت��ل��ك ال���ب���اد ي�����روون أخ��ب��ار 
ت��ل��ك ال��س��ف��ن ال��س��ب��ع ال����ي اس��ت��ق��رت 
ع��ل��ى س��واح��ل��ه��م وع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا م��اع��ة 
عام  معا  والتشيع  اإس���ام  إليهم  نقلوا 
)346ه�����������/975م( ق���ادم���ن م���ن ش���راز 
وهم بقيادة )احسن بن علي بن احسن 
فتفرقت  الستة  أبناؤه  ومعه  الشرازي( 
بهم السفن قبل الوصول فنزل أحدهم ي 
اآخر  ورست مراكب  )مومباسا(  مدينة 
ي مدينة )مبا( بينما وصل الثالث إى 
جزيرة )جوهانا( إحدى جزر القمر أما 
فقد  الشرازي(  علي  بن  )احسن  اأب 
نزل مع أبنائه الثاثة اآخرين ي مدينة 
نزوله  بعد  يؤسس  أن  واستطاع  )ك��ل��وة( 
ام��ت��دت حتى  ال��وق��ت حكومة  م��دة م��ن 

ملت امناطق الي يقوم فيها أبناؤه.
حثه  ي  فضل(  )يوسف  الدكتور  يقول 

ي  التجارة  ازده��ار  إى  يتطرق  عندما 
كلوة: )كان جل اهتمامها موجها للتجارة 
اأول  امقام  منافسة ي  من  يتبعها  وم��ا 
وكانت نظرتها العامة تتجه حو احيط 
التجاري  النشاط  أوج��ه  م��ن  وراؤه  وم��ا 
وق���د أدى ال��ن��ش��اط ال��ت��ج��اري ال��ع��رب��ي 
اإس���ام���ي ال����ذي م��رك��ز ي ال��س��اح��ل 
الثاني عشر  وامتد منذ منتصف القرن 
أدى  القرن اخامس عشر  أواخ��ر  حتى 
إى ازده������ار ث��ق��اف��ة ع��رب��ي��ة إس��ام��ي��ة 
ويقول  الشرازية(،  )احضارة  ب�  تعرف 
اأس���ت���اذ ح��م��ود ح��م��د اح���وي���ري ي 
فجر  ي  أفريقيا  ش��رق  )س��اح��ل  كتابه 
اإسام حتى الغزو الرتغالي( )ص118 
كما   :)1986 ال��ق��اه��رة  مطبعة   122  ����
1499م(   ��  975( )كلوة(  سلطنة  أنشئت 
ب��ق��ي��ادة علي  ال��ش��رازي��ون  وق��د أسسها 
بن احسن الشرازي وعاصمتها )كلوة( 
اإس���ام  لنشر  عظيما  م��رك��زا  وك��ان��ت 
)كلوة(  بلغت  لقد  اإسامية،  والثقافة 
ال��ش��رازي��ن  ع��ه��د  ح��ض��ارت��ه��ا ي  ذروة 
ومذهبهم  دينهم  نشر  استطاعوا  الذين 
قوة  تدعيم  كبرا ي  أثرهم  وك��ان  فيها 
ام��س��ل��م��ن ف��ك��ري��ا وث��ق��اف��ي��ا واق��ت��ص��ادي��ا 
ويشر امسر )برنس( إى مدى )تأثر 
وص������ول ال����ش����رازي����ن اأق����دم����ن إى 

السواحل اأفريقية الشرقية(. 

الحضارة الشرازية ي أفريقيا

منظومة النفاق وتدمر القيم اإيمانية
النفاق يقع ضمن القيم السلبية الي يهدف أصحابها اى تدمر القيم اجيدة ي اجتمع، وتقع قيمة 
النفاق،  يقودها  واحدة  للقيم،  أن هناك منظومتن  القول  لدرجة مكن  منها ماما،  بالضد  اإمان 

وااخرى يقودها اإمان.
 وهذا حدث الصراع بينهما على حو مستمر، لكونهما مثان قطبان متضادان هما اخر والشر، 

حيث تدخل هاتان القيمتان ي أنشطة اجتمع امختلفة.
النفق الذي  العربية إظهار اإنسان غر ما يبطن، وأصل الكلمة من  اللغة  النفاق ي  وتعي مفردة 
حفره بعض احيوانات كاأرانب وجعل له فتحتن أو أكثر فإذا هامها عدوها ليفرسها خرجت 
من اجهة اأخرى، ومي امنافق بِه أنه جعل لنفسِه وجهن يظهر أحدهما حسب اموقف الذي 

يواجهه. ويقسم النفاق كما يقول بعض امعنين به اى نوعن:
اأول نفاق اعتقادي: وهو النفاق اأكر الذي يظهر صاحبه اإسام ويبطن الكفر. وهذا النوع خرج 
ْرِك اَأْسَفِل  من اإسام وصاحبه خلد ي الدرك اأسفل من النار لقول القرآن: {إنَّ امَُْناِفِقَن ِي الدَّ
اّهَ  اِدُعوَن  {ُخَ أيضًا:  القرآن  ويقول عنهم  آية 145،  النساء  سورة  َنِصرًا}  َهُْم  َد  َجِ َوَلن  النَّاِر  ِمَن 

َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما َخَْدُعوَن ِإاَّ َأنُفَسُهم َوَما َيْشُعُروَن} سورة البقرة آية 9.
الثاني نفاق عملي: وهو النفاق اأصغر، وهو عمل شيء من أعمال امنافقن مع بقاء اإمان ي القلب، 

وهذا ا خرج صاحبُه من اإسام.
 وهو يكون فيه إمان ونفاق وإذا كثر صار بسببه منافقًا خالصًا. لقول الني حمد:أربع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤمن 

خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
أما امفردة الي تقارع النفاق وهي كلمة اإمان، فهي تعي لغويًا حسب امختصن: الثقة الكاملة، 
معنى  من  قريب  ومعناها  استخدام،  من  أكثر  امختصن  إمان حسب  ولكلمة  الفضيلة.  ااعتقاد، 
“ااعتقاد” ي إطار الشك والظن. و”الثقة” والتأكد تقريبًا من فكرة ما، لكن خاف هذه امصطلحات 
فإن كلمة “إم��ان” تشر إى عاقة متعدية للشخص - بدل أن تكون داخلية - مع اإله أو مع قوة 
علوية. ولامان معنى فكري مرتبط بوجود اإنسان على اارض من حيث التطلع لتقدم البشرية حو 
اأفضل، وعندما نتفحص بدقة الصفات الي وضعها اامام علي )ع( للمؤمن وامنافق، ونفهمها جيدا، 

مكننا كسب اجولة ي الصراع بن اامان والنفاق.
بعد أن نعتمد صفات اامان ونغّلبها على صفات امنافق، وهذا يستدعي مات تثقيفية تقوم بها 
بن  اام��ان  ونشر  النفاق  مقارعة  امتاحة  السبل  استخدام  عر  كافة،  امعنية  واجهات  امؤسسات 

مكونات اجتمع كافة.

عندما نقول أن اامام احسن، عليه السام، انتصر يوم عاشوراء أمام 
الي  احّقة  وام��ب��ادئ  القيم  انتصار  نؤكد  فإما  سعد،  اب��ن  عمر  جيش 
حّية  وأبقوها  والقيم  امبادئ  لتلك  انتصروا  ااصحاب  ان  كما  جسدها، 
احسن  لإمام  بالنسبة  احال  كذلك  اخالدين.  من  معها  فبقوا  مشّعة، 
القتال،  ورف��ض  اح��رب،  حافة  عند  توقف  فهو  السام،  عليه  اجتبى، 
فكانت النتيجة ان يكسب خصمه امعركة السياسية، وحقق رغبته الدفينة 
امعركة احضارية،  السام، كسب  عليه  اام��ام،  أن  بيد  واحكم،  باملك 
فحافظ على نفس تلك القيم وامبادئ والسيف ي غمده، وم يهدر قطرة 
دم واحدة، ولكن...! ما ذا عن ااصحاب؟! وماذا عن اأمة الي ومت – 

ظلمًا- اإمام احسن، عليه السام، بأنه “مهادن”؟!.
من امفرض أن تكون اأمة ي ذلك العهد، قد بلغت مستوى من اخر 
الذي ذكره القرآن الكريم “خر أمة”، فتشهد امنازات وامعارك ي جبهة 
احق، وتشهد اانتصارات، كما حصل ي عهد الرسول اأكرم، صلى اه 
عليه وآله، بيد إن اامان، هو ااختبار الصعب الذي تسقط فيه اأمم 
تكون  وا  الساحة،  ي  وحدهم  واأوصياء  اانبياء  فيبقى  التاريخ،  عر 

اخسارة واهزمة إا أفراد ذلك اجتمع امتخاذل وامراجع.
السام، من هذه احقيقة، وجعلها  عليه  اامام احسن،  يتحقق  وحتى 
حّجة للتاريخ، اختر افراد جيشه الذي تسّلمه من بعد أبيه أمر امؤمنن، 
عليه السام، قبل أن يستأنف القتال ضد الفئة الباغية )معاوية(، فألقى 
خطبة بعد صاة اجماعة، وأمامه اآاف من اجند، وما جاء ي هذه 
اخطبة الي ينقلها الشيخ امفيد ي “اإرشاد” أن “...أا وإن ما تكرهون 
ي اجماعة خر لكم ما حبون ي الفرقة، أا وإني ناظر لكم خرًا من 

نظركم أنفسكم، فا خالفوا أمري، وا تردوا علّي رأيي...”.
امرحلة  تلك  ع��ن  والباحثون  ام��ؤرخ��ون  يذكرها  ع��دي��دة  ع��وام��ل  هنالك 
علي  اامامن،  عهد  ي  امسلمن  خ��اذل  اى  أّدت  الفاصلة،  التارخية 
ام��ال  وح��ب  اجاهلية  العصبيات  وج��ود  مثل  ال��س��ام،  عليهم  واح��س��ن، 
واجاه، ثم الرؤية السطحية والقشرية للدين، اى جانب اساليب التضليل 
والتغرير الي اتبعها معاوية، بيد أن النتيجة واحدة وكارثية على اأمة، 
وهي مكن فئة ضالة من الطلقاء، وم يكونوا حتى من امسلمن العادين، 
والسفك  ال��ث��روات،  ي  الفظيع  اه��در  فكانت  اأم��ة،  مصر  ليتحكّموا 

الفجيع ي الدماء.
وهذا الدرس والعِرة، م يتوقف عند امسلمن ي عهد اامام احسن، 
فهو مستمر حتى يومنا هذا، وسيواي ااجيال القادمة اى يوم القيامة، 
أن القضية تتعلق معادلة إهية، بأن احق والفضيلة والقيم وامبادئ ا 

تنتصر إا بعد أن ينتصر ها امؤمنون. 

ي ذكرى شهادته: 
اامام الحسن امجتبى 

قتيل العـِرة

محمد الصفار 
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)َوَج��َع��لْ��َن��ا ِم��نْ��ُه��ْم َأِئ���َم���ًة َي���ْه���ُدوَن ِب��َأْم��ِرَن��ا 
َمَ���ا َص����َرُوا َوَك���اُن���وا ِب��َآَي��اِت��َن��ا ُي��وِق��ُن��وَن(، 
اليقن  ان  الشريفة  اآي��ة  من  والظاهر 
من  العديد  من  يظهر  بل  مطلقة،  قيمة 
اآي���ات وال���رواي���ات ان )ال��ي��ق��ن( ه��و أم 
)ع(  الفضائل!! ولإمام احسن اجتبى 
كلمة مفتاحية حيث يقول: “اْلَيِقُن َمَعاٌذ 

ِللَسَاَمِة”
ان اليقن ه��و اح���ور وح��ن ن��واج��ه ي 
ال��ي��ق��ن ي  اأح���ي���ان مشكله ي  أغ��ل��ب 
ختلف مراحل احياة وي مواجهة شتى 
امشكلة  بد من حل هذه  التحديات، وا 
اليقن  م��رت��ب��ة  إى  ل��ل��وص��ول  وال��س��ع��ي 
اروع  ا  الي  اام��ان  لنا حياة  لتستقيم 

منها وا امل ي العام كله.
ي ااج�����اه ااخ����ر ي��ق��ع )ال���ش���ك( وه��و 
منقصة با ريب اا ان الكثر من علماء 
ال���غ���رب ي��ع��ت��ق��د ب���ان ال��ش��ك ه���و ط��ري��ق 
اذا  فانك  التكامل:  طريق  وان��ه  امعرفة 
اردت ان تصل اى حقيقة ما فعليك ان 
تشك بها اوا، فمثا: من اراد الوصول 
كذلك  اوا  فيه  يشك  ان  عليه  اه  اى 
الشك ي قيمة مكارم ااخاق والفضائل 
والشك ي ختلف القضايا العلمية وي 
ك��اف��ة اح��م��وات وام��واض��ي��ع ول��ك��ن ومع 
ذلك قد يصل امرء إى احقيقة والواقع 

وقد ا يصل...
حقائق عن الشك

1- الشك نقص وليس بكمال وذلك أن 
ال��ش��ك ي��ع��ي اج��ه��ل وال���ش���اك ج��اه��ل.. 
واجهل واجاهل ناقص بل الشك ذاتُيُه 
النقص.. وا مكن للجاهل ما هو جاهل 
ان يهتدي اى معرفة او اى معلومة ما 
فان اجهل والشك ليس بذاته طريقًا وا 

كاشفًا ومرآة عن الواقع.
2- لو تنزلنا وقلنا ان للشك قيمة فنقول: 
ان  ينبغي  ذو حدين، فا  س��اح  ان��ه  اا 
حجمه  م��ن  اك���ر  وم��وق��ع��ًا  دورا  نعطيه 

واستحقاقاته.
شروط الشك:

1- ان يكون الشك والتشكيك ي احل 
القابل وي اموضوع القابل اما التشكيك 
ا ي احل القابل وا ي اموضوع القابل 

فهو ظلم وضال وإضال وإفساد.
ل���ك ح���ن ال��ش��ك م��رش��د  ي��ك��ون  2- ان 
خبر، اما داخلي وهو الفطرة او خارجي 
وهو الوحي واانبياء واائمة )ع( والقران 
حتى  أو  تعاى  ب��اه  العلماء  او  الكريم 
والكيمياء  الفيزياء  واخراء ي  العلماء 

والفلك والرياضيات وغرها.
ان  معنى  منهجا  الشك  يكون  ان   -3
ف��اذا كان الشك يسر وفق  يكون علميا 

منهج صحيح فان الفحص والبحث الذي 
يتلوه قد ينتج ويثمر.

م��ث��ال: ق��وان��ن اإس���ام، ف��ان ك��ث��را من 
ال��ن��اس وح��ت��ى ب��ع��ض ال���دارس���ن عندما 
تذكر له قانونًا من قوانن اإسام فانه ا 
يصدق به بل قد يعتره امرا غر مقبول 
ذكرت  عندما  لبعضهم  ذلك  حصل  كما 
له قانون )اارض ه ومن عمرها( وهو 
قانون وقاعدة متفق عليها ومستمدة من 
رواية نبوية جمع عليها، اعرض وقال 

ا مكن ذلك بل اأرض هي للدولة!!
وه���ن���اك م���س���اح���ات ش���ك م��ن��وع��ة او 

مذمومة منها:
الكثر من  ف��ان  اأخ���اق،  م��ك��ارم  منها: 
ال��ن��اس ق��د يشكك ي م��ك��ارم ااخ���اق 
ويعلل ذلك ببعض اآثار السلبية الي قد 
تنجم عن )احلم( و)إصاح ذات البن( 
و)التواضع( و)الكرم( و)ااحسان( وغر 
وا  ومكارم  فانها ميعًا حسنات  ذلك، 
ينبغي ان تثنينا عنها وتشككنا فيها بعض 
حتوشها  ق��د  ال���ي  السلبية  ال���ط���وارئ 
ب��اب التزاحم وأّن  ل��وض��وح ان ذل��ك م��ن 
واجتمع  واأس��رة  الفرد  على  فوائدها 

أكثر من مضارها، بكثر جدًا.
* ملخص حاضرة ي تفسر القرآن 

الكريم

اليقن محور الفضائل

الدعوة لنبذ الظلم ي أدبيات اإمام زين العابدين )ع(
ي مقتبل العمر قبل ثاثن عاما تقريبا من اآن، قرأت ملة تقول: )اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم 
ُظِلَم حضرتي وم أنصْرُه(، ثم نظرت اى قائلها واذا به اامام السجاد )ع(، وأذكر أني م أطلع على 
هذه اجملة مكتوبة ي افتة منشورة على امأ، وا ملصقة ي جدار، لكي يقرأها عامة الناس، إما 
قرأتها ي كتاب كان احد اصدقائي خفيه ي مكان ما من بيته، وم يعرضه ي مكتبته )ي البيت( 

مع الكتب ااخرى!.
عندما حاولت أجد تفسرا هذه اجملة غر تفسري وقت قراءتي ها، م أحصل على ذلك، على 
الرغم من البحث واحاولة، لذلك فسرتها ي ذلك احن حسب فهمي ها، وتوصلت اى أنها ملة 
إنسانية اهدف، وأنها موّجهة اى اجتمع عموما، وأن العمل اجماعي مضمونها سوف يقي الشعب 
الظلم والظامن، ولكن كيف تصل اى عامة الناس، وقد وجدتها أنا مصادفة ي كتاب كان خّبئه 

صديقي ي مكان سّري من بيته!.
هذه اجملة تفضح الظلم وُتظهر من يقف وراءه، وهي صرخة عالية ومسموعة فيما لو ُأزحْت عنها 
اموانع ووسائل التكميم، إنها ببساطة تعود اى إمام معصوم ا يصل إليه اخطأ، ومع ذلك يعتذر هذا 
اامام من اه خافة ااحتمال بوقوع خطأ يتعلق بالسكوت عن اانتصار للمظلوم، فإذا كان اامام 
امعصوم يعتذر عن خطأ )معصوم عن ارتكابه(، فما بال الناس اآخرين، وماذا عاش العراقيون ومعظم 

واجتمعي  والطبقي  السياسي  واجماعي،  الفردي  الظلم  من  وا حصى  تعد  ا  أنواعا  امسلمن، 
والعشائري والعائلي وسواه؟؟.

إن ملة اامام السجاد )ع( الي ذكرتها ي صدر هذا امقال، ملة عامة، غر خصصة لفئة أو 
جهة او ماعة او شخصية بعينها.

 إنها موّجهة للحاكم واحكوم والسائل وامسؤول، للكبر والصغر، للرجل وامرأة، للمجتمع عموما، 
كونها تدعو اى مكافحة الظلم بكل أنواعه، ولو أننا عملنا مضمون هذه اجملة ي بيوتنا وأماكن 
عملنا ونشاطاتنا امختلفة بل حتى ي السوق او احافلة او الشارع والساحة العامة وامقهى، لو اننا 

التزمنا بها، ما تعَرض أحدنا للظلم.
ولو أن قادة دول امسلمن وامسؤولن عموما، حتى اموظفن، صغارا وكبارا، لو أنهم التزموا بفحوى 
ومضمون هذه اجملة، لكّنا اآن من أرقى الشعوب واأمم، حيث ا جال لوجود الظامن بيننا، من 

أصغر الناس مسؤولية اى أكرهم.
 فبالتزامنا هذه اجملة لن يكون هناك سياسي ظام، وا قائد ظام وا حكومة ظامة، وا موظف 
كبر او صغر ظام، وا مسؤول ظام وا طبيب او مهندس اومعّلم او خطيب او مهي او حري او 

مثقف او كاسب او مفكر ظام.

أرجَع أحد امفكرين الغربين، أسباب ضعف امسلمن اى التناحر فيما 
بينهم، وعدم قدرتهم على حقيق وحدة الصف والكلمة، جاء ذلك أمام 
مع من امسلمن ي ندوة ناقشت شؤون الدول العربية وااسامية، وما 
حالة  امفكر  هذا  عزا  وقد  واح��راب،  فرقة  من  أوضعاهم  إليه  وصلت 
اى  وااسامية،  العربية  الدول  منها  تعاني  الي  وااضطراب  الضعف 
امسلمن أنفسهم، أنهم ضعفاء وا يستطيعون أن يتوحدوا، وا يتفقون 
على هدف واحد جمعهم حسب وصفه، وا يعنيهم حاضرهم ومستقبلهم 
وا ثرواتهم، ويقول باحرف الواحد وهو خاطب مهوره من امسلمن، 
من  الدرجة  ه��ذه  اى  تصل  أوضاعكم  جعل  ال��ذي  الوحيد  السبب  إنكم 
السوء، وضعفكم هو السبب الرئيس الذي جعل اآخرين )الدول الغربية 

واجاورة( يطمعون بسرقة ثرواتكم!!.
الغربي،  امفكر  ه��ذا  ينفي  امباشرة،  اللغة  وه��ذه  ال��وض��وح،  بهذا  هكذا 
اخرى  ودول  واسرائيل(  وأورب��ا،  )امريكا،  الغربية  للدول  مسؤولية  أية 
)تركيا والسعودية وغرهما(، عن اأوضاع امردية الي يعيشها العرب 
وامسلمون، ويؤكد أن السبب يكمن ي امسلمن والعرب أنفسهم، فكل ما 
حدث من حاات قتل واح��راب ي سوريا او ليبيا او العراق ا عاقة 
وامذاهب  اأدي��ان  تعدد  يعنيها  والغرب ا  امريكا  أن  ويقول  به،  أمريكا 
والطوائف بن امسلمن، فهي ا تعرف السي والشيعي، وا يعنيها ذلك، 
ولكن العرب وامسلمن على الرغم من انهم يتكلمون بلغة واحدة، لكنهم ا 

يستطيعون أن يتوحدوا على هدف واحد.
حتى هذه اللحظة م يعرف امسلمون والعرب، مكامن القوة الي توجد 
لديهم، إنهم كما يبدو، منشغلون بأسباب الفرقة بينهم أكثر من انشغاهم 
قضايا  ومن  ااسامية،  الوحدة  حقيق  على  تساعدهم  الي  بالعوامل 
احسيي(،  )الفكر  قضية  امسلمون،  يهملها  الي  اأه��م  القوة  وعوامل 
ااسامية،  ال��وح��دة  حقيق  ي  الفكر  ه��ذا  استثمار  اج��اد  والتحرك 
ورؤى  مضامن  م��ن  احسيي  الفكر  عليه  ينطوي  م��ا  ك��ل  أن  اسيما 
ومسارات نظرية وعملية، تنطلق من الركيزة امبدئية اإنسانية الي تضع 
قيمة اانسان فوق كل اعتبار، وترفض الظلم، وتضع العدل معيارا لتحديد 
العاقات بن اافراد واجماعات من جهة، وبينهم وبن النظام السياسي 

احاكم من جهة اخرى.
ولكن هنالك تقصر واضح للمسلمن ي هذا اجانب، فضا عن القصور 
الذي يشكل جانبا من تكوينهم ورؤيتهم للحياة، ومع أننا ا ننفي تأثرات 
العوامل اخارجية ي إضعاف امسلمن، كتدخل القوى ااجنبية البعيدة 
والقريبة، وإثارتها للفتنة بينهم، وزرعها لعناصر الفرقة وااحراب، إا 
الذاتي له احصة اأكر ي هذا اج��ال، فلو أن امسلمن  التقصر  أن 
آمنوا  أنهم  ول��و  )ع(،  اام��ام احسن  عليها  س��ار  ال��ي  امبادئ  استلهموا 
بها، ووثقوا بسليل الوحدة احمدية، وما قدمته للمسلمن من اجازات 
اختصرت  قد  ااس��ام  أمة  لكانت  امباركة،  النبوية  البعثة  اب��ان  عظيمة 

الطريق، واستعادت وحدتها وقوتها.

آفاق الوحدة اإسامية 
وإنسانية الفكر الحسيني

آية اه السيد مرتضى الشرازي 
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وااع���ام،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  عقدت 
)اأدب  ع����ن����وان  ن��ق��اش��ي��ة ح����ت  ح��ل��ق��ة 
احسيي ي مواجهة الطغاة(، ي كرباء 
بافتتاحية  اج��ل��س��ة  واب���ت���دأت  ام��ق��دس��ة، 
واأدي���ب علي  الكاتب  م��ن خاها  ح��دث 
واجهة  ال��ي  التحديات  عن  عبيد  حسن 
ال��زم��ن  ع���ر  اح��س��ي��ي  اأدب  م���س���رة 
الوقوف  امستبدون  اح��ك��ام  ح��اول  وكيف 
امتعلقة  والشعرية  اأدب��ي��ة  اح��رك��ة  أم��ام 
ب��ق��ض��ي��ة اإم�����ام اح��س��ن ع��ل��ي��ه ال��س��ام، 
وتضمن الرنامج ورقة حت عنوان “اأدب 
للباحث  ال��ط��غ��اة”  م��واج��ه��ة  اح��س��ي��ي ي 
من  تناول  وال��ذي  الصفار،  طاهر  حمد 
وأدب  اح��س��ي��ي  اأدب  م��س��رة  خ��ال��ه 
والسلطات  للحكام  من  ومواجهته  الطف، 
بيت  بعدائها أه��ل  ال��ي عرفت  اج��ائ��رة 
الني )ص(، وكيف استطاع الشعراء عر 
امراحل التارخية امختلفة ببث روح الثورة 
الباحث  ذك��ر  حيث  اخ��ال��دة،  احسينية 
الي  التارخية  الشخصيات  م��ن  الكثر 
عر  ال��ت��اري��خ  تغر ج��رى  ان  استطاعت 
بث الرسائل اأخاقية والثورية النابعة من 

الثورة احسينية.
أصبحت  ك��رب��اء  ان  اى  الباحث  وأش���ار 
النشيد احزين لدى الشاعر فقد أصبحت 
بالظلم،  التنديد  ي  احماسية  أنشودته 
وك��ل ال��ث��ورات ال��ي أعقبت ث��ورة احسن 

استمدت من كرباء هذا امعنى وأصبحت 
كرباء امثال والرمز الرافض للظلم وعلت 

أصوات الشعراء باسم كرباء.
عن  احديث  الضروري  انه  الباحث  واك��د 
اجرمة الي ارتكبها اأمويون والعباسيون 
وهي  جرائمهم  سجل  إى  تضاف  وال��ي 
جرمة قتل الكثر من شعر كرباء والذي 
م��ث��ل ذروة ال����راث اإس��ام��ي وح��اول��ة 
إبادته ما يشكله من رعب هم أنه يكشف 

جرائمهم ويثر الرأي العام ضدهم.
وتضمن ال��رن��ام��ج م��داخ��ات ع��دي��دة من 
للدكتور  مداخلة  منها  كان  احضور،  قبل 
البيت  أهل  رئيس جامعة  اموسوي  ص��ادق 
عظمة  ع���ن  ب������دوره  ح����دث  ال�����ذي  )ع(، 
املحمة احسينية مشرا اى وقتها الذي 
ي��دم س��وى س��اع��ات قليلة وم��ا احدثته  م 
اأح��داث  تغير ج��رى  م��ن  امعركة  ه��ذه 
انقلبت  وكيف  بعد  فيما  الثورة  وتداعيات 

اأمور على احكم اأموي.
م��رت��ض��ى معاش  ال��ش��ي��خ  م��ن جهته اش���ار 
للثقافة  النبأ  إدارة مؤسسة  رئيس جلس 
ان الشعر احسيي اقوى  وااع��ام، اى 
ال��ذي كتبه م��ؤرخ��و السلطة،  ال��ت��اري��خ  م��ن 
كتابة  اى  وام��خ��ت��ص��ن  ال��ب��اح��ث��ن  داع��ي��ا 
ال��ي تضمنها  امعاني  م��ن خ��ال  ال��ت��اري��خ 
العماق  الشيخ  كما فعل  اادب احسيي 

العامة ااميي ي موسوعة الغدير.

وأضاف ان الشعر احسيي جسد القيم 
اام���ام  اج��ل��ه��ا  م��ن  ن��ه��ض  ال���ي  العظيمة 
اح��س��ن ع��ل��ي��ه ال��س��ام وال��ت��ض��ح��ي��ة بكل 
م��ا ل��دي��ه ه��و م��ن أج��ل ان يعيش اان��س��ان 
بكرامة، ومن أجل ان تكون حياتنا أفضل 
ح��ي��ث يستطيع م��ن خ��اه��ا اان��س��ان ان 

يستثمر احياة بأفضل ما مكن.
للثقافة  النبأ  بدوره حدث مدير مؤسسة 
وااع������ام ع��ل��ي ال��ط��ال��ق��ان��ي، ع���ن م��وق��ع 
اانسانية  اح��ض��ارة  ي  واهميته  الشعر 
واصفا ايها بانه لغة احياة أنه يعر عن 
امشاعر واأفكار، واضاف الطالقاني، ان 
كتب  اى  حاجة  اليوم  ااسامية  امكتبة 
ترجم وتصنف تراجم الشعراء واخبارهم 
وآثارهم بشكل يتناسب مع كل حقبة زمنية 
ومرجعا  مصدرا  الكتب  هذه  تكون  حيث 

علميا.
كما كانت امداخلة اأخرة للدكتور حمد 
عبد فيحان التدريسي ي كلية الصحافة، 
ت���راث اإم���ام اح��س��ن عليه السام  ع��ن 
الذي قال عنه كان امادة ااساس للمسرة 
التحديات  عن  كاشفا  والشعرية،  اأدبية 
وال��ق��م��ع ال����ذي م م��ارس��ت��ه ج����اه أدب 
القمع  ه��ذا  تداعيات  اى  مشرا  الطف، 
ان  مضيفا  وال��ش��ع��ر،  اأدب  مسرة  على 
اامام احسن عليه السام هو الذي خلد 

الشعراء احسينين.

مؤسسة النبأ تناقش اأدب الحسيني ي 
مواجهة الطغاة

مركز آدم يناقش حكم اعدام الشيخ النمر ي السعودية ومخالفته للمواثيق الدولية
عقد مركز آدم للدفاع عن احقوق واحريات حلقته النقاشية الشهرية، والي ناقشت )خالفة حكم 
إعدام الشيخ النمر للمواثيق الدولية والقوانن الوطنية(، مشاركة جموعة من الباحثن اأكادمين 

والقانونين ي مقر معية امودة واازدهار ي مدينة كرباء.
وتطرق مدير اجلسة النقاشية الباحث القانوني ي مركز آدم للدفاع عن احقوق واحريات الدكتور 
اانتهاكات  منتقدًا  والدولية،  والشرعية  القانونية  وأبعاده  اإع��دام  حكم  بيان  إى  احسيي  عاء 
امتكررة الي تقوم بها السعودية بارتكابها حق اإعدام على ابسط اجرائم أو جرد خالفة النظام 

احاكم أو حرية التعبر عن الرأي.
 تاركًا الكام بعد ذلك إى صاحب الورقة النقاشية أستاذ القانون اجنائي ي كلية القانون جامعة 
وبيان  اإع��دام  امفصل حكم  التعريف  إى  بالتطرق  وال��ذي شرع  اجبوري،  خالد  الدكتور  كرباء 

امخالفات اجوهرية للدساتر والقوانن الوطنية وباخصوص أحكام النظام اجزائي السعودي.
مسلطا الضوء على مناقشة التهم الي وجهها النظام السعودي إى الشيخ مر باقر النمر، معترها 

باطلة وطائفية بامتياز.
معلا ذلك بتخبط اأجهزة اأمنية السعودية ي جال إلصاق التهم بالشيخ النمر والي تؤكد الدور 

البارز على عدم ارتكاب الشيخ نشاطا حظورا.

وقد أشار الباحث إى خالفة حكم اإعدام حق الشيخ النمر للقوانن الوطنية وللمواثيق الدولية، 
مؤكد إنه -الشيخ النمر- م يرتكب فعا جرما ي الشرائع اإهية أو ي القوانن الوضعية، انتقل 
مع صاحب  واح��وار  النقاش  باب  ليفتح  امشاركن  ذلك إى احضور  بعد  النقاشية  اجلسة  مدير 
ي  التطوير  قسم  مدير  الشمري،  عمران  جاسم  ومداواتهم،  أسئلتهم  ليطرحوا  النقاشية  الورقة 
اإدارة احلية، أشار إى إن اغلب الدول العامية متفقة وموقعة على قانون اإعان العامي حقوق 
اإنسان وكذلك العهد الدولي للحقوق امدنية والسياسية، طارحا تساؤا مستفهما فيه عن مدى إمكان 

أي منظمة أن تقوم بتدويل قضية الشيخ احكوم عليه مر النمر؟.
امد جويد مدير مركز آدم للدفاع عن احقوق واحريات، أوضح إن سجل امملكة العربية السعودية 
الدول الي تطبيق حكم اإع��دام حيث يتم  حافا باانتهاكات للحقوق واحريات، وهي ي مقدمة 

بطريقة بشعة وقاسية جدا.
الشيخ مرتضى معاش أكد على إننا اليوم حاجة إى حرك قانوني حقوقي للدفاع عن اانتهاكات 
الي يتعرض ها الشيعة ي العام وخصوصًا ي الدول العربية، وان احد هذه اانتهاكات هو ما صدر 
عن النظام السعودي حق الشيخ النمر وإصدار احكم اجائر باإعدام عليه، مشرا إى إن امسألة 

م تقف عند هذا احد بل طالت أيضًا ميع من يتظاهر أو يعر عن رأيه فأنه حكم باإعدام.

حيدر ااجودي 

 عقد مركز اامام الشرازي للدراسات والبحوث حلقته النقاشية الشهرية 
حت عنوان )الوظائف ااجتماعية لزيارة ااربعن(، على قاعة معية امودة 
ومثلن  وااكادمين  ااجتماعين  الباحثن  من  مع  حضور  واازده���ار 
الوظائف  على  الضوء  لتسليط  دولية،  ومنظمات  امتحدة  اامم  منظمة  عن 
بوصفها  سوسيو-أنثروبولوجية  بعن  امليونية  ااربعن  لزيارة  ااجتماعية 

شعرة تظهر وتستبطن جموعة من الوظائف.
حيث ادار احلقة النقاشية مدير امركز حيدر اجراح مبتدئًا حديثه مقدمة 
الناس  على  وروح��ان��ي��ًا  واقتصاديًا  اجتماعيا  ااربعينية  ال��زي��ارة  ابعاد  عن 
قدم  حيث  واكادمي،  باحث  مفن  قاسم  امد  للدكتور  احديث  انتقل  ثم 
من  البعض  حول  امرصودة  احقائق  من  بعض  وع��رض  للحضور  تساؤات 
هذه الوظائف، ابتدأ بالسؤال: هل لأحداث الراهنة عراقيًا وعاميًا دور ي 
ابراز وظائف جديدة أو متجددة هذه الشعرة؟، هناك من يرصد عدد من 

الوظائف، كيف لنا كباحثن ومتخصصن أن نعزز ااجابي منها؟.
خال تشخيصنا أهم الوظائف احظنا أن هناك وظائف ظاهرة ووظائف 
مسترة. من الوظائف الظاهرة جد ااعام السياسي الذي يعتر من اهم 
السياسي  الطابع  وك��ان  اآن  وح��د  تأسسها  منذ  العزاء  جالس  معطيات 

متناسبًا مع الظروف وتقلباتها.
وكذلك ناحظ صناعة القدوة وفعل ااقتداء من خال اجالس الدينية سواء 
كانت على امستوى الفردي او ااجتماعي، من اهم الوظائف امسترة تسكن 
اآام الفردية وااجتماعية، أن اامام احسن “ع” رمز من رموز الشفاعة 
فيشفع حبيه عند اخالق ي يوم احشر، وتهون مصائب الناس عند ماع 

مصيبته ومصيبة اهل بيته وما جرى عليهم ي كرباء وما بعدها.
ب��ع��د ذل���ك ف��ت��ح م��دي��ر اج��ل��س��ة ب���اب ال��ن��ق��اش ام���ام اح��اض��ري��ن ليشاركوا 
م��داخ��ات��ه��م، الباحث واأك��ادم��ي ام��د ام��رق��ع ح��دث ع��ن امشركات 
هناك  ااخ��رى،  والثقافات  الشيعية  الثقافة  داخ��ل  احسينية  الشعائر  ي 
الصرورة( اتسمت  ثاث خصائص مهمة مشركة وهي )البنية–الوظيفة– 
الشعرة احسينية بالرصانة والقوة ي البناء وا تتأثر بالتغيرات السياسية 
ي كل البلدان أنها ذاتية نابعة من الناس وغر تابعة للسلطة كما ي امذاهب 
ااخرى. الشيخ مرتضى معاش رئيس مؤسسة النبأ للثقافة وااعام حدث 
الثقاي  التعبر  ان��واع  من  ن��وع  هي  الظاهرية،  بصورتها  الشعائر  ان  عن 
وانعكاس إمان ومعتقدات اجتمع، فتختلف ااماط من جتمع أخر وفق 
امنظور الثقاي، لذلك جد ان الشعائر ي باكستان ختلف عن العراق او 

ايران او بقية الدول ااخرى، وهي تعبر عن صوت اجتمع.
اب��رز خصائص  من  اض��اف:  البخاتي  حكمت  ااسامي  الفكر  ي  الباحث 
زيارة ااربعن هو امشي وفيه نوع من التواصل ااجتماعي امكثف مع اجتمع 
وكذلك عملية لسحق الذات اذ اننا نشاهد ان الكثر من يقدمون اخدمة 
لزوار احسن هم فقراء جدًا وجمعون ااموال سنويًا ولو من قوتهم أداء 

هذه اخدمة العظيمة. 

مركز اامام الشرازي يناقش 
الوظائف ااجتماعية لزيارة 

محمد عاء الصاي ااربعن
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على خلفية التفجرات اإرهابية اأخرة 
كانت  الي  واأسباب  فرنسا  طالت  الي 
ونتائجها  ال��ت��ف��ج��رات  ه���ذه  خ��ل��ف  ت��ق��ف 
ام��س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، ط�����رح م���رك���ز ام��س��ت��ق��ب��ل 
النبأ  ملتقى  ي  السراتيجية  للدراسات 
امستقبلية  التطورات  قضية  ااسبوعي، 
وت��وق��ع��ات تغر  لتنظيم داع��ش ااره��اب��ي 
اج����اه ب��وص��ل��ة ااره�����اب وال��ت��ط��رف من 
الشرق ااوسط وحوها حو دول اخرى، 
الباحثن  ااكادمين  من  ع��دد  مشاركة 

والناشطن احقوقين.
فقد اشار مدير مركز امستقبل للدراسات 
السياسي  والكاتب  الباحث  السراتيجية 
الشرق  ساحة  ان  اى  الصاحي  ع��دن��ان 
يعرف  م��ا  وم���و  ل��ظ��ه��ور  مهيئة  اأوس����ط 
بداعش ليمارس فيها التنظيم أبشع صور 
بعضها  ي  وصل  اانسانية  اجرائم ضد 

اى جرائم اابادة اجماعية.
م��وض��ح��ا ان داع����ش ج��ح��ت ي ال��ت��م��دد 
ااعامي  نفوذه  بسبب  ااوس��ط  بالشرق 
وبااخص  أفكاره  والتبشري  والتمويلي 
كثرة  ول��ع��ل  وااورب��ي��ة  الغربية  ال���دول  ي 
بارزة  ال��دول عامة  تلك  به من  املتحقن 
تلك  ي  فكريا  التنظيم  ه��ذا  نشاط  على 
ال�����دول. م��ؤك��دا ع��ل��ى ان اح����داث ب��اري��س 
ااخ����رة ت���دل وب��وض��ح ان ال��ت��ن��ظ��ي��م ب��دأ 
اتبعها  طاما  ال��ي  اسراتيجيته  من  يغر 

م��س��ك  وه�����ي  اا  ااوس�������ط  ال����ش����رق  ي 
اارض والثبات فيها وادارتها، اى حرب 
اهجمات العنيفة امتعددة ااوجه وامواقع.

ط���ارح���ا ب��ع��د ذل���ك ع���دة ت���س���اؤات ام���ام 
احضور امشاركن كان منها: هل سنشهد 
تعرضت  الي  امناطق  ي  امي  استقرار 
اى ص����راع اره���اب���ي م��ن ق��ب��ل ع��ص��اب��ات 

داعش اارهابية؟
الشيخ مرتضى معاش اشار اى ان حرب 
اارهاب هي حرب عامية بامتياز ولكن ي 
تفجرات  يوما  فنسمع  ختلفة،  مناطق 
لبنان وآخر  باريس ويوما ي  واره��اب ي 
ال��ت��ف��ج��رات  تستمر  وه��ك��ذا  ال���ع���راق  ي 
ام��ن��اط��ق، فهي تدل  ااره��اب��ي��ة ي اغ��ل��ب 
ع��ل��ى م��ول��ي��ة ح���رب ااره����اب ي اغلب 
واض��اف  معن،  وا ح��دد مكان  امناطق 
ان الاعبن الرئيسين الدولين هم الذين 
لعبة داعش وارهابها، وما كانت  حركون 
تفجرات فرنسا اا إرهابها وإخضاعها 
التدخل ي  من خال رسالة حذرها من 

التحالفات الدولية.
م��د ج��اس��م ال��ب��اح��ث ي م��رك��ز ال��ف��رات 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة وال������دراس������ات ال��س��رات��ي��ج��ي��ة 
اوض���ح ان ام��ن��اط��ق ال��ي ك��ان��ت مسيطرة 
ل��ن تشهد  وحتلة م��ن قبل داع��ش س��وف 
استقرت  وان  حتى  السياسي  ااستقرار 
اجميع  عند  معروف  اام��ر  وه��ذا  امنيا، 

والطائفية  السياسية  اخ��اف��ات  ب��وج��ود 
كما  امنيا  خرقا  سيولد  م��ا  والعرقية، 
امتحدة اى  ال��واي��ات  ح��دث عند دخ��ول 
العراق وزاد حدته بعد دخول داعش اى 
العراقية، لذا سيكون من  بعض ااراضي 
ي  السياسي  ااستقرار  ح��دوث  الصعب 
امناطق اح��ررة من داع��ش أن��ه ا مكن 
ان يكون هناك حالف بن طوائف العراق.

عن  للدفاع  آدم  مركز  مدير  جويد  امد 
بالقول:  رأيه  واحريات عر عن  احقوق 
م���ن ام��م��ك��ن ع����ودة اه�����دوء اى ام��ن��اط��ق 
امستباحة من داعش اذا كانت هناك ارادة 
دولية حقيقية وموقف دولي حقيقي ضد 
الدولية  اارادة  انتهت  ما  فمتى  داع��ش، 
بأنها  داعش  من  امناطق احتلة  ي جعل 
هذا  سيولد  ف��أن��ه  مستقرة  غ��ر  مناطق 
اان��ت��ه��اء اع����ان ب���داي���ة م��رح��ل��ة ج��دي��دة 
داخلية  بأيدي  كانت  اذا  واضح  واستقرار 

وليست خارجية.
خليفة حمد باحث وحلل سياسي اشار 
اى ان الدول العظمى متلك اسراتيجية 
خاصة بها تعمل وفقا معايرها التغيرية، 
بينما ي الدول العربية فإننا نشهد فقدان 
لتحديد  امستقبلية  ااسراتيجية  ه��ذه 
امشاكل الي حيط بها، وهذا ما جعلها 
اى  السياسية  قراراتها  ي  تابعة  بلدان 

بلدان اسراتيجية قوية.

هجمات باريس وتوقعات تغر 
اتجاه بوصلة اإرهاب

العملية العسكرية ي الحويجة )اأسباب والغايات(
طرح مركز الفرات للتنمية والدراسات ااسراتيجية ي ملتقى النبأ اأسبوعي الذي يعقد ي مؤسسة 
النبأ للثقافة واإعام، موضوعا مهما إا وهو قضية حرير الرهائن ي منطقة احوجة من قبل القوات 
الباحث ي  الدكتور امد امسعودي  املتقى  إنزال عسكري، وقدم ورقة  اأمريكية عند بقيامها بعملية 
أسباب حدوث  اى  تطرق خاها  والغايات(.   اأسباب  العسكرية ي احوجة  )العملية  بعنوان  امركز 
العملية؟، وذكر ان القوات اأمريكية قامت ي بإنزال جوي على سجن احوجة امركزي التابع لتنظيم 
أنباء شحيحة عن علم جهاز  وتفاصيلها فقط  العملية  بشكل رمي عن  يكشف  اان م  واى  داع��ش، 
للوايات  ومطلوبن  مهمن  أشخاص  لوجود  نفذت؛  أنها  وقيل  مسبقا،  بها  العراقي  الوطي  امخابرات 
امتحدة وأيضا لتحرير بعض الرهائن اأكراد ي هذا السجن، ولكن يشوب هذه العملية كثر من الغموض 

والقضايا امخفية عن العلن وإنباء عن مشاركة قوات كردية ي العملية.
أهم ما ي هذه القضية حسب رأي الباحث هو الصراع الروسي -اأمريكي ي السيطرة على امناطق ما 
بن سوريا وإيران إا وهي العراق وي ظل هذه الشكوك حول هذا احدث، صرح شيخ عشرة اجبور ي 
تلك امناطق قائًا إن تلك امناطق بدت قبل يوم من تنفيذ العملية خالية من العناصر ذات الزى اأفغاني، 
من  مدني  أي  اإن��زال منع  ح��دوث  من  يومن  قبل  قامت  داع��ش  لتنظيم  التابعة  احسبة  عناصر  وإن 
ااقراب من منطقة احادث، وذكر الباحث أيضا إن ما جرى ي احوجة هي خطة أمريكية اسراتيجية 

تهدف اى إنقاذ عناصر متعاونن مع اإدارة اأمريكية ي داعش وان اإدارة اأمريكية وحسب معلومات 
استخباراتية جاءت لتنقذ هذه العناصر من قوات احشد الشعي الي اقربت من تلك امنطقة، وبالتالي 
اخوف من إمساك تلك القوات بهذه العناصر. الدكتور حازم الباز التدريسي ي جامعة كرباء ي مداخلة 
له ذكر إن العراق مثل مسرحية وامؤلف وامخرج واحد هو الوايات امتحدة اأمريكية أما اممثلون فهم 
اأكراد وداعش وأقطاب أخرى وتتحول هذه اللعبة بن فرة وأخرى من اجل لفت انتباه القارئ وامتلقي 
اجاه احكومة امركزية وأكد إن اأشخاص امستهدفن من العملية هم داعش وقيادات كردية معارضة 
ذكر  ااسراتيجية  والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  مدير  العرداوي  عليوي  خالد  الدكتور  للرزاني. 
اأقمار  أن  بقوها  للسخرية  مثرة  العملية  اأمريكي حول  للجانب  اأخ��رة  التصرحات  إن  جانبه  من 
ااصطناعية اكتشفت حفر قبور ماعية استدلوا من خاها على نية داعش بقتل امعتقلن ي السجن 

)جزرة ماعية( ثم قالوا إن الرئيس اوباما م يكن على علم بالعملية وتنفيذها م على عجالة.
الشيخ مرتضى معاش يرى أن السياسة اأمريكية ابد وان تدرس أنها معقدة وليس بسيطة وابد من فهم 
اأيدلوجية واماكنة السياسية وصراع اللوبيات ي أمريكا حتى نفهم هذه العملية، فاأمريكان ختلفون 
عن الروس، أن الروس لديهم سياسة واحدة مثلها بوتن، بينما احال ختلف ي أمريكا، حيث هناك 

صراع بن مؤسسات وأجنحة ختلفة داخل ادارة البيت اابيض.

ملتقى  الفكري ي  ح���واره  واح��ري��ات  اح��ق��وق  ع��ن  للدفاع  آدم  مركز  عقد 
النبأ ااسبوعي، والذي ناقش فيه )أثر اإصاح على مبدأ تكافؤ الفرص(، 
مؤسسة  مقر  ي  والقانونين  واأكادمين  الباحثن  من  مشاركة جموعة 

النبأ للثقافة واإعام.
آدم  مركز  احقوقي  الشأن  الباحث ي  الفكرية  اجلسة  مدير  تطرق  حيث 
احراك  اتساع  إى  احسيي  عاء  الدكتور  كرباء  جامعة  والتدريسي ي 
التظاهرات  ال��ع��راق وظ��ه��وره ي ع��دة أش��ك��ال منها  ب��ه  ال��ذي م��ر  الشعي 
امطالبة  والتوعوية،  اإعامية  والندوات احوارية واحمات  وااعتصامات 
بتحسن اخدمات العامة وإصاح الواقع السياسي وااقتصادي وااجتماعي 
امردي نتيجة أخطاء احكومات السابقة وامناكفات السياسية وما خفيه من 

صراع يأخذ صور عدة بعضها طائفي أو مذهي وبعضها حزبي.
موضحا الدور الريادي الذي قامت به امرجعية الشريفة على حريك الشارع 
والبيانات  امتتالية  اجمعة  خطب  عر  اإصاحات  بإجراء  احكومة  وحث 
رؤيته  بطرح  ال���وزراء  رئيس  م��ب��ادرة  متطرقا  اخ��ص��وص،  ه��ذا  امتعددة ي 
امرجعية  تأييد  وال��ي حصلت على  اإصاحية عر حزمتن من اإص��اح 
الدينية وتفويض من الرمان العراقي ودعم الشعب مثًا بساحات التظاهر 

ي احافظات امختلفة.
بن  الفرص  تكافؤ  مبدأ  بتحقيق  العراقي  الشارع  آم��ال  انعقاد  إى  مشرا 
العراقين تطبيقًا وامتثاًا ما ورد ي دستور مهورية العراق لعام 2005 ي 
الدولة اخاذ  العراقين وتكفل  امادة 16 )تكافؤ الفرص حق مكفول جميع 
اإجراءات الازمة لتحقيق ذلك(، وقد طرح مدير اجلسة الفكرية الدكتور 
ال��ي من  آراؤه��م  للمناقشة وم��اع  أم��ام احاضرين  احسيي ع��دة أسئلة 
احكومة ي  هل جحت  منها: س1:  فكان  احاضرين،  أفكار  تقويم  شأنها 
وضع أسس إصاح الواقع السياسي وااقتصادي واأمي، وهل مكنت من 
التاؤم بن خطواتها اإصاحية ومبدأ تكافؤ الفرص؟، س2 : ما اخطوات 

العملية واجبة اإتباع للوصول إى اإصاح احقيقي؟.
الشيخ مرتضى معاش حدث قائًا، مفهوم تكافؤ الفرص هو من القضايا 
امهمة واأخاقية والي جاءت تطبيقا مبدأ أمر امؤمنن )ع( بقوله “وأنصف 
الناس من نفسك”، ولكن امشكلة الي نواجهها اليوم هي عدم معرفة تطبيق 
العقلي إى  أن يصل بنضجه  لذا على اجتمع  الفرص،  تكافؤ  مفهوم مبدأ 

تطبيق هذا امبدأ من اجل صناعة جتمع متوازن وعادل يعمل بامساواة.
الدكتور قحطان احسيي، الباحث ي مركز امستقبل للدراسات السراتيجية، 
اإج��راءات الي طرحها رئيس ال��وزراء العبادي ي ورق��ي اإص��اح بدأت 
تضمحل وتنهار بسبب التسويف السياسي من قبل الرمان، ما ولد شعورا 
حصول انقاب على الشعار الذي طرحه العبادي. وطبيعة العملية السياسية 
ي العراق بناءا على أسس خاطئة حتاج إى توافق سياسي، فإذا م يتحقق 
ي بداية امشوار فإنه يولد خصوم جدد أمام العبادي وعليه أن يواجه نواياهم 

امبيتة والي تنذر بعزله عن منصبه.

أثر اإصاح على مبدأ 
تكافؤ الفرص

حيدر ااجودي 

باسم عبد عون فاضل
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إعام وصحافة

العدد امتزايد للمحللن السياسين باطراد 
الوقوف  العربية ظاهرة تستحق  قناة  على 
وكثر  ال��غ��وغ��ائ��ي��ة  انتفخت  ح��ي��ث  ع��ن��ده��ا، 
واانتهازيون  للكذب  وام��رَوج��ون  احللون 
وام��رددون ببغائية وانفعالية ما ا نفع فيه 
وا مصداقية له، وطفا على سطح برامج 
وامؤدَجون  امتطرفون  السّياسي  التحليل 
ال��ع��م��ي ال��ص��م ال���ذي���ن ي��ع��ي��ش��ون ت��ب��ع��ي��ة ما 
بانتماء  يفكرون  وا  العصر،  خارج  أصبح 
� إنساني صحي صحيح وا  وطي وقومي 
وثقافية  اجتماعية  وبنية  بناءة  باستقالية 
“احللون”،  يزعق  امناخ  ه��ذا  وي  خاقة. 
تقربهم  الطلب،  حسب  بغوغائية  وينعقون 
عليهم  وتسبغ  العِلَية  امقامات  إى  القناة 
للمناصب  وتؤهلهم  السلطانية  الصفات 
أنهم  أول��ئ��ك  مواصفات  وم��ن  وام��ك��اس��ب... 
والتسليم  والتفهيم  الفهم  على  متعالون 
اإصغاء  فهم ا حسنون  واح��ق،  بامنطق 
والواعية  الرصينة  السياسية  القراءة  وا 
ل���أح���داث واأق������وال واأف���ع���ال واأف��ك��ار 
يعنيهم  ا  ث���م  وم����ن  واإس���رات���ي���ج���ي���ات، 
ال��ت��ف��س��ر ام��ن��ط��ق��ي ل��ل��ح��دث ال��س��ي��اس��ي، 
وتدبر، وا ملك  وتبصر  فهم  القائم على 
مسافة  على  نفسه  يضع  أن  منهم  الواحد 
م��ن ال��وض��ع أو ام���وض���وع أو ال��ش��خ��ص أو 
الفكر... فضًا عن أنهم ا متلكون اأهلية 
حللوا  أن  م��ن  مِكنهم  ال��ي  اأدوات  وا 

ويتأملوا ويستنتجوا، ثم يقرروا موضوعية 
ومعرفية  س��ي��اس��ي��ة  وك���ف���اءة  واس��ت��ق��ال��ي��ة 
وامتاء ثقاي وعقل نقدي ووجدان حي... 
ذلك أن ُجل ما يتقنونه وتهفو أنفسهم إليه 
ه��و ااس��ت��ع��راض��ات وال��ش��غ��ب وام��ع��ارك��ات 
قناة  أف���رزت  لقد  وأن��واع��ه��ا؟!.   بأشكاها 
قوامها  ج��دي��دة  ُخ��ب��ًا  يشبه  م��ا  “العربية” 
جيش من احللن ي ختلف ااختصاصات 
يتكاثرون بسرعة هائلة  وااجاهات، فهم 
العاجلة  آراءه����م  ي��وزع��ون  شاشتها،  على 
وي����ث����ّورون م���واق���ف ض���د م���واق���ف أخ���رى، 
ويتبادلون  الشتائم  ويتقاذفون  يصرخون 
ُتهم اخيانة والعمالة واارتهان لأجني أو 
وصلت  ورما  السلطة،  لدى  كأبواق  العمل 
بهم احكاية إى حد ااشتباك على اهواء 
مباشرة. ومن اإفرازات الي أفرزتها قناة 
أفراد  بن  الكراهية  برامج  بث  “العربية”، 
العربية،  اجتمعات  وبن  الواحد  اجتمع 
وج�����اوز ك���ل اح�����دود ي ال���ت���ط���اول على 
امواثيق الي أقرتها جامعة الدول العربية 
ح���ول اإع�����ام، وال���ت���ط���اول ع��ل��ى ال��رم��وز 
الدينية وااجتماعية والسياسية بصورة ا 
ال��دول امتطورة  يوجد ها نظر ي إع��ام 
والدمقراطية الي حرم نفسها. وتظهر 
ي براجها السياسية... أمور خطرة مثل 
عامات الغضب والتوتر واحقد واإقصاء 
رأي مستنر  تكوين  الركيز على  بدًا من 

كما هي  باحقائق  والسامع  القارئ  يعرف 
القناة  تكون هذه  وبذلك  دون أي حريف، 
س��وداء  رس��ائ��ل  لتوجيه  وم��س��خ��رة  موجهة 
للشعوب العربية واإسامية. هكذا جحت 
“ال��ع��رب��ي��ة” ي تصنيع ُخ���ب ج��دي��دة  ق��ن��اة 
لديكة  بصرية  حلبات  الرئيسي  ميدانها 
تتصارع على مدار الساعة، ليكون اُمشاهد 
ي ه��ذه اأث��ن��اء ره��ن رأي ه��ذا اح��ل��ل أو 
ميول ذاك، دون البحث عن أهلية حقيقية 
هؤاء  آراء  تّوظف  الي  الرامج  لعشرات 
احللن ي مصلحة دعم فرضية اأجندة 
النهاية  ي  ولنصل  القناة،  بهذه  اخ��اص��ة 
حرب  أو  تلفزيوني”  “كباش  يشبه  ما  إى 
التفكر  ها موضوعية  ا صلة  تلفزيونية 
ما  بقدر  ل��أح��داث،  امنطقي  التحليل  أو 
آخ��ر  ع��ل��ى  رأي  تغليب  ال��ن��ه��اي��ة  ي  يهمها 
وتزوير ي  اف���راءات  ذل��ك من  كّلف  مهما 
أن  والغريب  امعلومة.  عنق  ول��وي  احقائق 
ت��رف��ع شعار  زال���ت  م��ا  “ال��ع��رب��ي��ة”  فضائية 
“أن تعرف أكثر” فيما بات امشاهد يتوقع 
واأغ��رب  ذاك،  أو  الرنامج  ه��ذا  ضيوف 
ما سيقولونه  كل  قلب  أنه حفظ عن ظهر 
اإعامية  للرسالة  اهائل  التكرار  نتيجة 
اخاصة باحطة، واستنفاد فرص اإشباع 
اإعامي الذي وصل مؤخرًا حد التخمة، 
وخاصًة أن هذا النوع من “النخب” ا مكن 

الركون آرائهم. 

برامج التحليل 
السيـّاسي بقناة 

“العربية” بن 
الصّهينة واأمركة!

مستقبل الصحافة.. بن التقدم التكنولوجي وااستثمار ااقتصادي
انتاج  واصبح  امعلومات  انفجار  بظاهرة  يعرف  ما  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  ميز  لقد 
امعلومات عبارة عن صناعة ها سوق كبر ا ختلف عن كثرا عن اسواق السلع واخدمات، وتنفق 
الدول الصناعية الكرى على انتاج امعلومات امواا اكر ما تنفقه على العديد من السلع ااسراجية 
امعروفة ي العام. ويأتي ااجاه اى صحافة امعلومات كمؤشر اولي رئيس للتجول من الصحافة 
التقليدية اى الصحافة الرقمية، حيث تعتمد ااخرة بشكل جوهري على امواد امعلوماتية اامر 
الذي يؤدي اى حوات عدة على مستوى العمل الصحفي ي صناعة ااخبار، إذ ا يزال امستقبل 
امالي جال صناعة اأخبار غر مؤكد، لكن بعض أصحاب رؤوس اأموال العاملن ي ااستثمار ي 

الوايات امتحدة أخذوا يراهنون على قطاع الصحافة ي اآونة اأخرة.
العديد من وسائل اإعام الرقمية احلية ا تزال  ويرى بعض امتخصصن بهذا الشأن ان هناك 
ذهبيا ي  تشهد عصرا  الصحافة  ان  امتخصصون  ه��ؤاء  يرى  نفسه  الوقت  لكن ي  غر مرحة، 
الوقت الراهن بتزايد امواقع ااخبارية على اانرنت وثورة مواقع التواصل ااجتماعي فبعد الصحف 
فامستهلكون  اانرنت.  ث��ورة  تداعيات  من  تعاني  كي  التلفزيونية  احطات  دور  اآن  اتى  امكتوبة، 
أصبحوا يبتعدون عن ااشراكات التقليدية الي تشمل رزمة كبرة من القنوات الفضائية. وقد أحكم 
القطاع الرقمي هيمنته على ميع اجاات، ما فيها التلفزيون، ووجدت امواقع اإلكرونية الناشئة 

اأكثر جاحا سبا أفضل للتواصل مع مهورها وااستفادة من التكنولوجيا، فتتدفق ااموال إى 
امواقع اإخبارية على اانرنت بوترة ا سابق ها، إذ يعول امستثمرون على قدرة وسائل اإعام 

اإلكرونية هذه على جذب امستخدمن.
العامية على استثمار اجال االكروني، فقد خطت صحيفة “نيويورك  لذا عمدت كرى الصحف 
تامز” خطواتها ااوى ي جال الواقع اافراضي ي “طريقة جديدة لسرد ااخبار” بفضل تطبيق 
ومكن  ااخبارية،  للتغطية  مرافقة  بيانية  ورس��وم  معاينة صور  كرتونية خصصة  وعلبة  الكروني 
للمستخدمن التعمق ي ااخبار عن طريق ادخال هواتفهم الذكية اى داخل هذه العلبة الكرتونية ما 
خوهم عيش جربة فريدة للواقع اافراضي تعطيهم انطباعا بأنهم جزء من احدث. وتسمح هذه 

القطعة برؤية شاملة للمواضيع امصورة من زواياها كافة.
قد  الرقمية،  الصحافة  واستثمار  التكنولوجي،  القطاع  يشهده  الذي  اهائل  التطور  أن  يبدو  وعليه 
التحول إى صحف  اختارت صحف مكتوبة عريقة  امكتوبة، حيث  للصحافة  يشكل ضربة قاصمة 
الكرونية، واعتماد الشبكة العنكبوتية ي طرح موادها اإخبارية، ويرى اخراء بهذا الشأن ان الثورة 
الرقمية اجديدة قد غرت من معام الصحافة، ورما ستؤدي إى ااستغناء عن الصحافة الورقية 

ي امستقبل. 

خال السنوات اأربعن الفائتة، سيطر النفط على صناعة اإعام )والثقافة 
بصمات  ت��رك  ي  وج��ح  العربي،  العام  ي  والكتاب(  والسينما  وال��درام��ا 
امال”،  لرأس  هائل  “تراكم  من  توفر  وأمكن أصحابه ما  بل  عليها،  ثقيلة 
أن يسيطروا إى حد كبر، على العقل العربي، تراجعت حواضر وانبثقت 
أخرى، وتبدلت موازين القوى بن الدول انسجامًا مع تباين امساحات الي 
تشغلها ي الفضاء واأثر والكميات الي تريقها امطابع التابعة ها من دماء 

وأحبار.
لكن النفط كان موزعًا على “احاور العربية”، للعراق حصته ولليبيا حصتها 
والقائمن  الصناعة  “أسهم”  من  اأسد  نصيب  بعد،  ومن  قبل  من  وللخليج 
عليها... تبدلت الظروف وتغر اأوقات ي العشرية اأخرة... خرج عراق 
صدام حسن من سوق امنافسة اإقليمية... ومن بعده بسنوات قائل، خرج 
بعد ذلك بن  امنافسة  لتنحصر  ب��دوره...  السوق  القذاي من  العقيد معمر 
ثاثة دول عربية خليجية، مكنت من ااستحواذ على “حصة اأسد واللبوة 

واأشبال” من هذا السوق.
بأدواتها  إيران  العربية على سوق اإعام، جاءت  امنافسة  من خارج حلبة 
“مطرح حت  ها  يكون  أن  ام��ب��اش��رة... سعت ي  وغ��ر  امباشرة  ووسائلها 
الشمس” ي فضاء اإعام العربي... لكنها أحرزت القليل من التقدم على 
قطر  السعودية،  اأب��ع��اد:  )ثاثي  اخليجي  ااحتكار  وظ��ل  الصعيد...  ه��ذا 

واإمارات(، هو اممسك بزمام اللعبة والصناعة.
فيما  مهمتان  ظاهرتان  نشأت  الفائتة،  اخمس  العربي  الربيع  سنوات  ي 
خص سوق اإعام ولعبة امنافسة اإحالية الي مارستها اأطراف امقررة 
وتتعلق  للغاية،  إجابية  اأوى،  الظاهرة  ال��س��وق...  هذا  ي  ااحتكارية  أو 
بنجاح دول الربيع العربي ي تطوير إعام “وطي” قادر على امنافسة، على 
السوق احلية على أقل تقدير... تراجعت مكانة القنوات العابرة للحدود ي 
القنوات اخاصة  تكاثرت  أن  بعد  والعراق...  كل من تونس ومصر وامغرب 
لكل قطاع من اجمهور وسائله اإعامية الي يستقصي  وبات  واحزبية، 

منها أخباره ومعلوماته.
“اهيمنة  سياسات  سياق  ي  وتندرج  للغاية،  فسلبية  الثانية،  الظاهرة  أما 
ال��دول ي ح��روب اح��اور والطوائف وامعسكرات  اتبعتها  واإق��ص��اء” الي 
امتناحرة... رأينا عمليات إسقاط منهجية منظمة، للقنوات الليبية الي كانت 
حسوبة على القذاي قبل سقوط اأخر، ثم القنوات احسوبة على النظام 
السوري، وبعد ذلك القنوات اليمنية احسوبة على احوثين وعلي عبد اه 
صاح... وآخر اانتهاكات الفّظة حرية الرأي والتعبر واإعام، مثلت ي 

قرار “عرب سات” إسقاط اميادين من على راداراته ومدارته.
ا أحد يتفقد إعام العقيد وا القنوات التلفزيونية احنطة الي تبث باسم 
احكومات العربية، لكن حظر هذه القنوات أسباب سياسية، أمر ي منتهى 
سياسية  أسباب  اإعامية،  واحريات  احقوق  على  والتعدي  ااستفزاز 
اأخبار  على  التعرف  العربي ي  امواطن  بالغ حق  انتهاك  وه��ذا  حضة، 

وامعلومات من ختلف مصادرها.

عن “اميادين” وحروب امحاور 
للسيطرة على الفضاء

عريب الرنتاوي 

مصطفى قطبي
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عنيفة ضد  أفعال  ارتكاب  هو  اإره��اب 
امدنين بهدف خلق إحساس بالذعر بن 
عموم الناس )او وسط ماعة قومية او 
اثنية معينة( وذلك من اجل بلوغ اهداف 
او  اقتصادية  او  أيديولوجية  او  سياسية 
دينية معينة. وختلف اإرهاب عادة عن 
اح��رب، على اعتبار ان اح��رب تسمح 
امتحاربن،  بن  عنيف  سلوك  ممارسة 
عليها  متفق  ق��ت��ال  ق��واع��د  وف���ق  وذل���ك 
بينهما. ويعرف الكافة ان العمل اإرهابي 
 – تطرفا  مستوياته  اكثر  ي   – ينطوي 
ع��ل��ى ق��ت��ل ب��ع��ض ال���ن���اس. ول��ك��ن��ه مكن 
كذلك ان يوجه ضد اممتلكات او اموارد 
الطبيعية، الي يؤدي اتافها او تدمرها 

اى احاق ضرر مباشر.
امامح  ببعض  اإره��اب��ي  الفعل  ويتسم 
اجوهرية، فاإرهاب قد يكون ذا طبيعة 
قومية او عامية. كما قد ترتكبه ماعات 
إرهابية مناوئة لدول معينة، وقد ترتكبه 
ال��دول نفسها )إره��اب ال��دول��ة(، ويتعن 
وجود فاعل )او جموعة فاعلن( مكن 

اسناد العمل اإرهابي اليهم.
واب���د ان ي��ك��ون واض��ح��ا ب��ال��ض��رورة ان 
غ��رض،  حقيق  يستهدف  الفاعل  ه��ذا 
بدونه ايكون للعمل اإرهابي أي معنى. 
من هنا مكن القول –ترتيبا على ذلك- 
عنف  يوجد  ان  احقيقة  انه امكن ي 

إره��اب��ي “ب��ا غ��اي��ة وا ه���دف” . فكافة 
اإرهابي هي ي حقيقتها  العنف  أل��وان 
مفهومة، فعلى حن مكن ان نتصور من 
حيث امبدأ ان فعل القتل مكن ان يلحق 
بضحية وح��ي��دة م��ن��ف��ردة، ب��اف��راض ان 
القتيل ليس له أقارب احياء او أصدقاء 
ما  يتضرروا  ان  ومكن  يعوهم  أبناء  او 
ذل��ك تستهدف  ل��ه، على خ��اف  ح��دث 
واسع  تأثر  اح��داث  اإرهابية  ااعمال 
ببساطة،  امستهدف  وااث���ر  اان��ت��ش��ار، 
تأثر عاطفي مطلوب احداثه ي شهود 
ال��واق��ع��ة ااره��اب��ي��ة، أي خلق ح��ال��ة من 
ال��اح��دود )ااف���راط  مشاعر اخ��وف 
ناحية،  من  للمجتمع(  امضاد  العنف  ي 
ال��دائ��م  التهديد  اى  )ال��راج��ع  وال��ع��ج��ز 
بتكرار مثل هذا العنف من ناحية أخرى(. 
وه��ك��ذا ت��ك��ون غ��اي��ة م��ث��ل ه���ذا ال��ت��أث��ر 
حويل شهود العمل اارهابي اى طرف 
مشارك ي احدث الذي رأوه بأعينهم او 

معوا قصصا عنه. 
ليسوا  اإره���اب  ضحايا  ان  ذل��ك  معنى 
يفقدون  ال��ذي��ن  الضحايا  أول��ئ��ك  فقط 
او  م����ادي  اذى  ب��ه��م  ي��ل��ح��ق  او  ح��ي��ات��ه��م 
اإرهابية.  ااع��م��ال  تلك  نتيجة  معنوي 
عليهم  يتعن  الذين  أولئك  كذلك  وام��ا 
“من وجهة نظر اإرهابي” ان ينتبهوا ان 

شاؤوا حقيق أهدافهم.

دائما  مثل  الناحية  هذه  من  فاارهاب 
شكا من اشكال الذرائعية، أي ان الغاية 
عدة،  ن��واح  من  وامكن  الوسيلة.  مثل 
ت��ص��ور اإره����اب ال��دول��ي اح��دي��ث دون 

اإشارة اى نظم ااتصال وااعام.
النظري  ام��س��ت��وى  على  تأملنا  م��ا  واذا 
واخذناه  اإره���اب،  على  اح��رب  مفهوم 
على حمل اجد، سوف نتبن انه تعبر 
عن اخلط فيما يتعلق مفهوم احرب، 
توماس  القديس  أيام  منذ  يقتصر  الذي 

ااكويي.
ع��ل��ى ال��ع��اق��ات ب���ن ال�����دول ال��ق��وم��ي��ة. 
مقاومة  امستخدم  اح���رب  مفهوم  ام��ا 
عن  نوعيا  اخ��ت��اف��ا  فيختلف  اإره����اب 
التصور امعتمد نظريا للحرب. من تلك 
ا  امتحاربة  اأط���راف  ان  ااخ��ت��اف��ات 
وا  للمعركة،  ح��ددة  ساحة  ي  تلتقي 
اح��رب،  اث��ن��اء  تفعل  كما  تتصرف  ه��ي 
ك��ق��اع��دة ع��ام��ة ع��ل��ى اأق�����ل، أي وف��ق��ا 
العسكري  للسلوك  مواثيق حددة سلفا 

والزي العسكري وغر ذلك.
العسكري  السلوك  ق��واع��د  ان  وطبيعي 
ت��ل��ك ت��س��ت��ن��د ب���ال���ض���رورة اى م��واث��ي��ق 
اخلط  ف��ان  هنا  م��ن  أخاقية.  وق��واع��د 
العسكرية  وام��واث��ي��ق  ال��ق��واع��د  تلك  ب��ن 
يفتح الباب للخلط بن امواثيق والقواعد 

اأخاقية.

اإرهاب

عن أي إصاح تتحدثون ي العراق!!
الكل ينادي ويتحدث باإصاح حتى عادت هذه امفردة أو امصطلح وما حمل من مضامن قريبة 
ذلك أضحت  كل  من  املحة  فالضرورة  تقدير،  اقل  املل على  أو  والسخرية  للنقد  بعيدة عرضة  أو 
اليوم حتم استبداها بغرها وما حفظ ها مكانتها اللغوية أو ااستدالية ي اضعف اإمان حتى 
الواقع من جديد، فاإصاح  بناء  كإعادة  أو جاحا  إقناعا  أكثر  امستبدل حلها  أو  يصبح اجديد 
تعرض إى امبالغة الكبرة من السرد الطويل وااجتهادات امتعددة وامتنوعة الي يطلقها الكثر من 
إفراد اجتمع، )امسؤول ي الدولة، اأستاذ، والطالب، الكاتب، اإعامي، امواطن البسيط، بل حتى 

التكفرين(.
الكل يتحدث عن اإصاح !!! السؤال هنا َمن امستهدف من هذا اإصاح؟ وهل هنالك حاجة ماسة 
له؟ وما هو الشيء الذي يستدعي هذا التهويل واهوس اإعامي والشعي والسياسي حتى يكون أجع 

احلول له اإصاح
اإصاح يعي إن هنالك ثغرات مشخصة ي حقل معن من واقع احياة اليومية للمجتمع سواء ي 
اجانب السياسي أم ااقتصادي أم اإداري أم ي اأفكار وامعتقدات، هذه الثغرات تفرض ضرورة 
مرحلة  إى  دون وصوها  للحيلولة  فيها  والنقص  اخلل  لتاي  ومعاجتها  لتفحصها  ماسة  وحاجة 
أو خطأ يستدعي  أو نقص  ينبع من وج��ود خلل  إذن اإص��اح  الي ا يسلم منها اجتمع،  الكارثة 

التشخيص من قبل امشخص أو امعاج الذي يضع العاج معاجة ذلك. الواقع الذي تعيشه اجتمعات 
يستدعي هذه احالة باستمرار ودون توقف ان كل جتمع ا خلو من نقاط ضعف وخلل ي مفاصل 
حياته امختلفة ولكي يتدارك انعكاساتها السلبية يتحتم عليه اجراء مراجعة دائمة ها، هذه احالة 
هي جوهر اإصاح، إما احالة اأخرى الي تستدعي إجراءات أخرى غر اإصاح أو إن اإصاح 

ذاته غر كاي ها، فهي تكمن ي مدلواتها.
إن اخطأ أو اخلل أو النقص الذي يستدعي التشخيص والعاج يقع أو يتكفل به مشخصون ليس 
من اختصاصهم التشخيص وغر معنين به وزيادة الطن بلة عندما يضعون عاج له وهنا تتعاظم 
وتتضاعف أخطار وكوارث ذلك اخطأ فمكامن ووقائع هذه احاات جدها ي اجتمعات امتخلفة، 
لذلك هي متأخرة ي واقعها احضاري وعرضه للكثر من اأزمات ي ختلف جوانب حياتها، من 
فوضى  من  يعاني  فهو  اليوم،  اأزم��ات  أح��داث هذه  يعيش  ال��ذي  العراقي  اجتمع  هذه اجتمعات 
امصطلح الذي أصبح سلعة متدنية الكلفة ي متناول أألسن، حيث أن اجميع ينادي به، الكل أصبح 

ص ويدعي امتاكه مفاتيح احل !! مشخِّ
 لكن الكثر من ااسئلة حول ذلك تبقى دون إجابة وهي: من هو امعاج الكفؤ أو امختص معاجة تلك 

اأخطاء؟؟؟؟.

الُشعور،  أو  فيها احّس  يعوز اجسم  ِباَحَرَكِة، وحالة  اِإْحَساِس  َفْقُد  هي 
وهي فقدان الوعي، لغويا هي مصدر الفعل )غاب( وهو يأتي معان متعددة، 
مثل غاب التلميُذ : خَلف عن احضور، خاف شِهد وحَضر، وغابِت الَشمُس 
: اختفت، غربت واسترت عن العن، وغاب عن فان اأمُر : خِفي، وغاب 
عن الَساحة : اختفى نشاطه،، وغاب الّشيُء ي الّشيء : توارى فيه، غاب 

وعُيه/غاب عن الوعي َغْيُبوبًة : فَقد إدراَكه أو ِحَسه.
تعي الغيبوبة ي اليونانية )النوم العميق(، وهي حالة فقدان وعي عميقة، 
أيضا  وا مكنه  ب��ه،  احيطة  البيئة  مع  يتفاعل  أن  للفرد خاها  ا مكن 
هو  الغيبوبة  تأثر  حت  الواقع  الشخص  اخارجية.  للمؤثرات  ااستجابة 
شخص على قيد احياة، لكنه ليس نائما. موجة نشاط الدماغ لشخص ي 
غيبوبة ختلف كثرا عن تلك لدى شخص نائم، مكنك إيقاظ شخص من 

النوم، لكن ا مكنك إيقاظ شخص من حالة غيبوبة.
ما حدث  امصاب  يدرك  درجاتها اى: ا  الغيبوبة من حيث  اأطباء  قسم 
حوله ماما وا يتفاعل معه مع أنه مستيقظ لكنه وكأنه نعسان،  نائم ومكن 
إيقاظه لينام فورا بعد ذلك،  نائم وا مكن إيقاظه ولكنه يستجيب للمؤثرات 
امؤمة بتحريك يده أو ساقه، ا يستجيب أبدا للوخز أو أي مؤثر خارجي، 

ولديه صعوبة ي التنفس الذي يكون غر منتظم ومتقطع.
وامسلمن  العرب  ان  هل  ال��س��ؤال:  ه��ذا  نطرح  ان  امقدمة مكننا  تلك  بعد 
يعيشون ي غيبوبة مزمنة ا مكن ان يفيقوا منها، رغم كل ما جري من 
حوهم، وهل مكن هم ان يكونوا فاعلن بدا من يكونوا منفعلن ومستجيبن 
وهي  غيبوبتهم،  من  يستفيقون  ا  هكذا  سيبقون  انهم  ام  سلبية،  بصورة 
تسمية  عليها  ويطلقون  الرابع،  امستوى  ي  اأطباء  يصنفها  الي  الغيبوبة 

)الوعي امشلول(؟.
اجاهه،  مواقفنا  من خال  كل شيء حدث حولنا،  يتبدى ي  الوعي  هذا 
حكومات وشعوب، قبائل وافراد، ا نصحو وا نستجيب، أننا ي مكان اخر، 

امكان الذي ختفي قدرتنا على ااستيقاظ والصحو والنهوض.
اأمثلة كثرة حول ذلك، ان معظم الكتاب العرب وامسلمن يعيشون ي نفس 
امستوى من الغيبوبة والوعي امشلول، واقتبس احد هؤاء الكتاب ي معرض 
مقالته  وملت  وغ��ره��ا،  باريس  ضربت  ال��ي  اارهابية  لأعمال  حليله 
مفادها:  نتيجة  اى  فيه  يصل  الغرب!(  وعدالة  السعودي  )اإس��ام  عنوان 
)امتهم الرئيسي الذي جب ان حاسب، ليس السعودية، وا اإس��ام، وا 
سبعة اشخاص او عشرة فجروا هنا او هناك، بل إن غياب العدالة هو امتهم 
اأول. هذا الغياب هو من جب ان حاسب، ويستجوب معرفة ماذا غاب؟ 
من  منها، هي  اخارجية  قبل  الداخلية  الغربية ي  السياسات  وراءه؟.  ومن 
جب ان حاسب، وهي امتهم احقيقي. فنحن إن بررنا للسعودية إساميتها 
للدول  ن��رر  فكيف  القوية(،  بااسامية  يعنيه  ال��ذي  ما  اع��رف  )ا  القوية 
الغربية غياب عدالتها القوية ايضا؟(، غياب اارادة او القدرة على الصحو 
وااستيقاظ والنهوض ستبقى حالة مازمة لنا، وسنبقى ي غيبوبتنا ووعينا 

امشلول حتى يرث اه اارض ومن عليها.

غيبوبة

حيدر الجراح 

باسم عبد عون فاضل 
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يقتضي عند البحث ي الرمز الديي توضيح ماهية هذا الرمز 
وتضيق  تتسع  اإنسانية  امنظومة  هذه  أن  إذ  للشاعر،  بالنسبة 
تشكياتها،  أب��رز  على  واط��اع��ه  بها  الشاعر  اهتمام  حسب 
والتعاليم  واأوصياء  كاأنبياء  الدينية  الشخصيات  تتناول  فهي 
اأفق  لسعة  ون��ظ��رًا  اأدي����ان”1.  ختلف  ي  امقدسة  والطقوس 
الفكري وامعري وتنوعه ي جربة اإمام الشهيد السيد حسن 
الرموز  استثمار  يتم  أن  ابد  الشعرية  س��ره(  )ق��دس  الشرازي 
الدينية الي يرتبط بها عقيدة وانتماء، ولقد حضر رمز اإمام 
امهدي )عج( ي الكثر من قصائد الشعراء بوصفه رمز اخاص 
ظلمًا  ملئت  أن  بعد  وع��دًا  قسطًا  اأرض  مأ  وأن��ه  اإنساني 
الرمز  مع  الشرازي  اإم��ام  تعامل  تنوعت طرائق  وقد  وج��ورًا، 

امهدوي بعدة داات حافظت على الثيمة اأصلية للرمز:
سأعوُد فوَق مناكِب التي������������������اِر...	         وُأَلِغُم اأنواَر باإعصاِر
وسأنشُر اأموات من موت اهوى	           وأعِبُد اأمواَج للبّحاِر
ويُل الطغاِة إرادٌة جّب���������������������������ارٌة        تطغي على امتعّنِت اجّباِر 
وكأن السيد الشرازي اراد لقصيدة )صرخة اإمام امنتظر( ان 
العصماء كنا هو واضح من مطلعها  العينية  تكون ردًا على هذه 
احلي  السيد  تطمئن  فالقصيدة  التياِر(،  مناكب  ف��وَق  )سأعود 
وتؤمله بأن الفرج قادم مهما طال اإنتظار ومهما كان أمه كبرًا. 
تصورات  الظهور(  )معطيات  قصيدة  ي  يقدم  آخ��ر  مكان  وي 
ظهور  بقضية  احيطة  اأس��ئ��ل��ة  م��ن  للكثر  شعرية  وإج��اب��ات 
اإمام بعد غيبته الطويلة وكيف سيكون شكل العام ي حضوره 
وبأي نوع من الساح سيواجه قوى التكر الي تستخدم أحدث 
التقنيات مواجهة حضوره الذي سربكهم ويقضي على آخر أمل 

هم فجاءت القصيدة معطيات هي أقرب للموضوعية:
وأّن ساَحَك شيٌء جديدٌ	         إى ذلك اليوم م ُيعمِل

وتلغى القنابُل والطائرات                    بأسلحٍة -بعُد- م ُتعقِل
كما اشتغل السيد حسن الشرازي على رموز حيط به وها من 
الشعور اإنساني إضافة ما  داات شعورية وعاقات تعر عن 
ارتبط به من اموجودات الي سكبها على شعريته ما يتائم مع 
عليها  اإشتغال  م  الي  امفاهيم  هذه  ومن  اأساسية،  قضيته 
على سبيل امثال ااحصر )الصحراء، العري، الشراع، الكوخ، 

األغام( وهي مستمدة من الواقع احياتي امعاش:
أنا الصحراء كاجسِد امسجى 	       ي أقاصي القبة الزرقاء

أنا الغراء، أشكو العرَي واجوَع اُمَعَفِر بالفراِغ    ولدغة الرمضاء 
ت��ف��اوت��ت ط��رق اس��ت��خ��دام رم��ز الصحراء  رغ��م تعاقب اأزم��ن��ة 
واستلهامها مكانيًا ووجدانيًا استلهامًا يتماهى مع رؤية الشاعر 
يزاوج  امقطع  هذا  وتطويعها، ي  اللغة  مع  التعامل  ومهارته ي 
ألبسه  ال��ذي  اج��وع  برمز  الصحراء  مكانية  ال��ش��رازي  السيد 

قميصًا جازيًا.
إن أسئلة الذات والوجود اإنساني الي شغلت الكثر من الكتاب 
وامفكرين أخذت مساحتها الشعرية ي جربة الشهيد الشرازي 
لكنها أسئلة اقرنت بتصورات معرفية وفرتها قناعاته اإسامية 
بلغة  ماله من  بكل  السام  البيت عليهم  أهل  إرث  امرتكزة على 
السماوات  مبدع  له  ارتضاها  عليا  قيمة  اإن��س��ان  حيث  وعمق 
واأرض كما جاء ي موارد عديدة من القرآن الكريم لذلك جب 
أن يكون كما أريد له وفق امعاير اإهية القرآنية وإا اجدوى 
من وجوده كما جسده الشهيد الشرازي ي هذا امقطع الشعري 

امعري:
أنا مايعي أنا إن كنت مثاًا ُمَسّر؟
أنا مايعي أنا إن كنُت مرآة وجهر؟

ليتي كنت كما يعي أنا، أو م ُأَصَور؟ 

الهاجس امهدوي وأسئلة الذات ي 
شعر الشهيد حسن الشرازي

متبنيات الخطاب الشعري لإمام الشهيد حسن الشرازي
يطرح الشعر أسئلة حفز اأفكار فردية كانت أو ماعية، وحاول كذلك اإجابة على هذه التساؤات 
وتصورات عن احلول امقدمة معاجة امشكل اإنساني. لقد خلد التأريخ الكثر من اأعمال الشعرية 
واقعه  مع  اأدي��ب  فاحاد  ومكانها،  لزمانها  م��رآة  لتكون  اإنسان  وهموم  تطلعات  عن  كونها عرت 
وحيطه ينتج إرثًا فكريًا مهمًا يعيد به بناء امنظومة اجتمعية. واحديث عن الشعر بهذه العمومية 
اينفصل عن اأشعار الي اخذت من الفكر اإسامي منطلقًا مساراتها الفنية وصوًا إى نقطة 
التيارات  بوجه  ال��وق��وف  دوره���ا ي  ع��ن  يغفل  ال��ذي م  ال��دي��ي  امنظور  اأدب��ي��ة ي  الكتابة  تأصيل 
واإجاهات امرتكزة أدبيًا على امفاهيم امادية الداعية احال الفرد القابع ي فراغ معري وفصله 
عن تراث أمته وهويته، لذلك كان من الطبيعي أن خرج من عباءة الفكر اإسامي رجاٌل أدباء أخذوا 
على عاتقهم مهمة ترسيخ الوعي عر قنوات اأدب فظلوا ماذج مضيئة مازال نتاجها حفورًا ي 
ذاكرة التلقي، ومنهم آية اه الشهيد اإمام السيد حسن الشرازي )قدس سره( والذي قدم منتجه 
الشعري عالي اللغة وامضامن متبنياته اإسامية واإنسانية كنموذج ناصع لأدب املتزم اهادف 
دون أن يغفل اجوانب الفنية. وتبدو متبنيات السيد حسن الشرازي واضحة ي قصائده خصوصٍا من 
جانب العقيدة الراسخة فهو سليل العائلة امشهود بعطائها العلمي والفكري امضيء، فنراه يرد شعرًا 
على اإفراءات الكثرة على الرسول صلوات اه عليه وآله وأقربائه مضمنًا رده مفردات عصرية:

ل�����ل�����ن�����راِن وال����������ك����������رار  ام������خ������ت������ار  ووال������������������������������د        ل�����ل�����ج�����ن�����اِن  ت��������ذه��������ُب  أن�������������َت  َأَو 
ف���ت���ن���اف���ر اأض������������داد ق�����اع�����دة ف���������������ه���������������ل               ن���س���خ���ت ه����ن����ا ف����ت����ن����اس����َخ ال������ض������ّداِن
وتنفث قصائده هم اإنسان الشرقي امستلب اإرادة وامتقلب بن اأفكار امآى باخديعة وليس ها 

من هم سوى مصادرته وقطعه عن تراثه وجذوره بعناوين متعددة إيصاله لنقطة الامعنى:
تطفو با أل��ٍف وي��اِء تصحو على خأ ال���ده���اِء        وم��ع��ادات هواجٍس…  ماقيمة اافكار إن… 
أو جده يصدر هذه اهواجس براكيب وانزياحات تستفز التأمل واأسئلة معلنًا ماهي خطه الشعري 

مع متبنيات احداثة الشعرية شكًا ومضمونًا:
ب���ت���ول���ت���ه���ا ي أق�����ف�����اْل؟ وت�����ص�����ُب ال������ع������ذراء  هل تتكّسُر فيك األواُن على َشَبِق اأطاْل؟	
ن��داْء ال��ش��م��ِس  كبد  ال��وس��ن��ى ي  الليل  وب��ق��اي��ا  فالقلُب اهارُب من تابوِت بي عمران فضاءْ	

وي مكان آخر يقدم احكمة الي حث اإنسان على الزهد ي ملذات الدنيا، وغالبًا ماتقدم أشعار 
احكمة والنصح بلغة مباشرة وتقريرية أحيانًا -عدا استثناءات معروفة ي الشعر العربي- إا أن 

اإمام الشرازي يقدمها على طبق جانح بامخيال دون ان يقفز على وحدة اموضوع:
َلو شربَت البحَر مرًا ي رؤى كل النساْء 	 َلْو أكلَت الشمَس خبزًا وعصرَت البدَر ماْء	

ثم ماذا؟ طاما أنك والدنيا هباْء 

شكلت القصائد الي تناولت موضوعة اإمام احسن عليه السام ونهضته 
العظيمة بعدًا تواصليًا ظل حافظًا على ألق حضوره برغم تعاقب اأزمنة 
واأحداث السياسية وااجتماعية. وقد شاع استعمال رمز احسن عليه 
السام عند الشعراء بوصفه رمزًا متفردًا للرفض والتحرر، إا أن طريقة 
التعامل مع هذه الرمزية تباينت �� بطبيعة احال �� من شاعر آخر، فسعة 
القضية وعمق مدلواتها تتيح التعددية ي أنساق الكتابة ومقاصدها الي 

مكن أن نقسمها إى اأبعاد التالية:
أوًا/ البعد العقائدي والعاطفي:

اج���اورة  أن  احسينية  ام��رث��ي��ة  م��رت��ك��زات  أه��م  ال��ع��ق��ائ��دي  البعد  مثل 
العقائدية أي قضية جعل من النص امنتج عنها ي حركية مستمرة وقد 
جاء ي احديث الشريف )إن لقتل ولدي احسن حرارة لن تنطفىء ي 
قوب امؤمنن(، وهذه احرارة الي جاءت ي حديث امصطفى صلى اه 
تعبرًا عن  توجهه بوصلة عاطفية  للنص زمًا شعوريًا  وآله تعطي  عليه 
هذا احزن اأزلي. ولقد طالعنا ي الروايات أن مراثي اإمام احسن ع 
ذات البعد العقائدي بدأت منذ اللحظات اأوى استشهاده بأبيات م يتم 
التصريح بأماء قائليها خوفًا من بطش السلطة اأموية اجائرة ومنها 

هذا البيت الذي ينسب هاتف من الغيب:
أبشروا بالعذاِب والتنكيِل أيها القاتلوَن جهًا حسيناً	

لشعراء  العقائدي  الوائي  البعد  ذات  الرثائية  القصائد  بعدها  لتستمر 
عرفوا بصدق انتمائهم منهج العرة الطاهرة عر مراحل عديدة ومنهم 
الكميت ي هامياته والشريف الرضي ي طفياته ودعبل صاحب التائية 
آل حمد صلوات  رثائية خصت مظلومية  إيقونة  الي صارت  الشهرة 
اه عليهم وهكذا بالنسبة لشعراء العصور امتأخرة من أمثال السيد حيدر 
احلي  العرندس  واب��ن  احمري  والسيد  الشفهيي  علي  والشيخ  احلي 

صاحب الرائية الشهرة الي يقول فيها:
وي كل عضٍو من أناملِه َحُْر أُيْقَتُل ظمآنًا ُحَسْنٌ ب��������������������������كربا	
وفاطمٌة ماُء الفراِت ها َمْهُر ووالُدُه الساقي على احوِض ي غدٍ	
عند  بأبهى صوره  السام  عليه  رثاء احسن  العقائدي ي  البعد  وجلى 
الشعر  تراث  استلهموا  حيث  السابقة  امرحلة  تلت  الي  امراحل  شعراء 
العربي كما ي قصيدة الشاعر الدكتور قيصر معتوق اموسومة )العقيدة 
اخالدة( والي ألقاها ي أربعينات القرن امنصرم وقال ي بعض أبياتها:
فيه العقيدُة كَل القصِد واأمِل َفْهَو اُحسُن حفيُد الوحي َمْن َوَجَدتْ	
وْهَو اخليفُة ي حٍق با جدِل َوْهَو احفيُد جد الُعْرِب ق�����������������اطبة	

ونلحظ ي هذه اأبيات ارتفاعًا واضحًا لنسغ العقيدة واإنتماء خصوصًا 
ي البيت الثاني. ويرتبط البعد العاطفي مباشرة وبدون وساطات مع البعد 
العقائدي، ومن امهم أن نذكر أن قصائد امرثية احسينية م تتبلور كثرًا 
ي احقبة الي شهدت استشهاده على العكس من القصائد الي نظمت 

ي امراحل الاحقة. 

تعدد اأبعاد وامقاصد 
ي اأدب الحسيني

عادل الصويري
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وأولوهما  واأدب  بالعلم  الفاطميون  اهتم 
أه��م��ي��ة ب��ال��غ��ة ف��ل��م ي��ع��رف ال��ت��اري��خ دول��ة 
كالدولة  العلماء  واحتضان  بالعلم  اهتمت 
ال��ف��اط��م��ي��ة ح��ت��ى أص��ب��ح��ت ال��ق��اه��رة ي 
وامعارف  العلوم  عاصمة  الفاطمين  عهد 
اإس��ام��ي��ة وق���د ج���أ إل��ي��ه��ا ال��ك��ث��ر من 
ال��ع��ل��م��اء ي ش��ت��ى اج����اات م��ن ال��ب��ل��دان 
امنشودة  ضالتهم  فيها  ووج��دوا  امختلفة 
للكتب  دور  بإنشاء  الفاطميون  ق��ام  فقد 
الكرى وكانت مكتبة القصر وحدها تضم 
الفاطمين  مآثر  وم��ن  كتاب   )601000(
الي ا زالت باقية هو جامع اأزهر الذي 
واحديث عن  إسامية كرى  يعد جامعة 

هذا اجانب حتاج إى دراسة مطولة
امتاز  فقد  الفاطمي  للشعر  بالنسبة  أم��ا 
لكرباء  وك��ان  واأص��ال��ة  والباغة  بالقوة 
حضور واس��ع وأث��ر كبر فيه فلم تقتصر 
ك���رب���اء وع�����اش�����وراء ع��ل��ى ش��ع��ره��م بل 
أصبحت جزء من حياتهم يقول امقريزي 
ي )خططه(: )إن شعار احزن يوم العاشر 
واتسع  أي��ام اأخشيدين  ك��ان  من اح��رم 
مصر  فكانت  الفاطمين  أي��ام  ي  نطاقه 
تعطل  وال��ش��راء  البيع  ب��وق��ت  عهدهم  ي 
والنشيد  ال��ن��وح  أه���ل  اأس�����واق وج��ت��م��ع 
ي��ك��ون��ون ب��اأزق��ة واأس�����واق وي��أت��ون إى 
نائحون  وه���م  ون��ف��ي��س��ة  ك��ل��ث��وم  أم  مشهد 

باكون(.
وق���ال أب��و ال��ف��داء إم��اع��ي��ل ب��ن كثر ي 
ت���ارخ���ه ي��ص��ف ي����وم ع����اش����وراء ي أي���ام 
سنة  من  ع��اش��وراء  ي��وم  )وي  الفاطمين: 
فيه  اأم��ر  ج��رى  وثامائة  وتسعن  ست 
على ما جري كل سنة من تعطيل اأسواق 
وخ����روج ام��ن��ش��دي��ن إى ج��ام��ع ال��ق��اه��رة 

ونزوهم جتمعن بالنوح والنشيد(.
وقال السيد مر علي ي )ختصر تاريخ 
العرب(: )وكان من أفخم عمارة القاهرة ي 
عهد الفاطمين: احسينية وهي بناء فسيح 
اأرجاء تقام فيه ذكرى مقتل احسن ي 
موقعة كرباء وأمعن الفاطميون ي إحياء 
إليها من شعار الشيعة  هذه الشعائر وما 
حتى أصبحت جزء من حياة الناس( وقد 
انعكست كل هذه اأجواء ي شعرهم حتى 
يصور الشاعر أبو احسن أمد بن علي 
)القاضي  ب�  امعروف  الغساني  الزبر  بن 
الرشيد( مصر بكرباء ي رثائه للظافر 
باه ما توحيه هذه الكلمة من دالة عميقة 

على احزن فيقول:
)أفكرباء بالعراق *** وكرباء مصر 

أخرى(
ف����ت����ذرف ع���ي���ون اح���اض���ري���ن ف��ك��رب��اء 
الشعراء  وج��دان  دائما ي  حاضرة  كانت 
لكل حادث  رمزا  الفاطمين حتى صارت 

أليم وقد تتبعنا اأبيات الي ذكرت كرباء 
ي الشعر الفاطمي ونرك للقارئ التأمل 
ي ما حمله من إحساس مرهف وحسرة 

عميقة:
وم�����ن�����ه�����م اب���������ن س������ن������ان اخ�����ف�����اج�����ي: 
اأمر  وهو  )423�����466ه/1032����1073م( 
بن سعيد  بن حمد  اه  أب��و حمد عبد 
ب���ن ح��ي��ى ب���ن اح���س���ن ب���ن ح���م���ود بن 
ال��رب��ي��ع اح��ل��ي ام���ع���روف ب��� )اب���ن سنان 
ولد  الكبار  الشيعة  اخفاجي( من شعراء 
ي حلب ومات بها مسموما كان واليا على 
قلعة اع��زاز من قبل حمود بن صاح له 
ي  الفصاحة  )س��ر  ك��ت��اب  منها  م��ؤل��ف��ات 
و)احكم  اإع��ج��از(  ي  و)الصرفة  اللغة( 
ي  امتكلمن  و)ع��ب��ارة  والنثر(  النظم  بن 
أصول الدين( وغرها إضافة إى ديوانه 
رث��اء  القصائد ي  م��ن  الكثر  ال��ذي ض��م 
أهل البيت منها يصف إحراف اأمة ي 
زمن اأموين وقد جعلوا سب علي)ع( سنة 
ولواه ما قامت لإسام قائمة يقول فيها:

يا أمة كفرت وي أفواهها *** القرآن 
فيه ضاها ورشاُدها

وبسيفه  بسبه ***  تعلنون  امنابر  أعلى 
نصبت لكم أعواُدها

قتل   *** ب��دري��ة  بينكم  اخ��ائ��ق  ت��ل��ك 
احسن وما خبت أحقاُدها

كرباء ي الشعر الفاطمي

كرباء ي الشعر اأندلسي
نظم  ي  )تنافسوا  اأندلس:  شعراء  عن  )ص797(  العربي(  اأدب  )تاريخ  ي  الفاخوري  حنا  يقول 
الشعر، وكانوا يراسلون فيما بينهم شعرا وحاولون أن يعيشوا حياة شعرية(، هذه اجملة تعطينا 
صورة واضحة عن واقع الشعر ي اأندلس فقد بلغ الشعر ذروته ي القرن الرابع اهجري وما تاه 
الشعر جميع  على  الناس  وأقبل  ودمشق  والقاهرة  بغداد  شعراء  ينافسون  اأندلس  شعراء  وصار 
الشعر ي  واأدب��اء وقد تأصل  والفقهاء واحكماء  وال��وزراء  واأم��راء  طبقاتهم سواء منهم اخلفاء 
نفوسهم ومكن أن نعد هذا مصداقا للحديث النبوي الشريف )ا تدع العرب الشعر حتى تدع اإبل 
حنينها(، وقد حافظ شعراء اأندلس على سامة اللغة العربية وآدابها واعتنوا بامعاني واأساليب 
ومنهم من ميز بَنَفِسه الشرقي اخالص ي شعره كابن هانئ وابن أبي اخصال والرندي وابن دراج 

القسطلي وغرهم.
َنَفسه  اللغة السليمة واأسلوب فقد بقي ملتزمًا وحافظًا ي  ومثلما حافظ الشعر اأندلسي على 
على تارخه وأصالته اإسامية فما أن وطأت أقدام امسلمن أرض اأندلس حتى تفّجر على لسان 

شعرائهم اسم كرباء.
ويدلنا على ذلك لسان الدين بن اخطيب ي كتابه )أعام اأعام فيمن بويع باخافة قبل اإحتام( 
ي حديثه عن التشيع ي اأندلس حيث يصف عادات اأندلسين ي ذكرى مقتل احسن من التمثيل 

بإقامة اجنائز وإنشاد امراثي حيث يصف إحدى هذه امراسيم وصفا حيا وكانت هذه العادات تقام 
قبل ابن اخطيب وبقيت احافظة عليها إى ما بعده يقول ابن اخطيب ي وصفه هذه امراسيم: 
)وم يزل احزن متصا على احسن وامآم ي الباد قائمة جتمع ها الناس وحتفلون لذلك ليلة 

يوم قتل فيه.....
وجلب القراء احسنون ويوقد البخور ويتغنى بامراثي احسينية( ثم يقول: )واحسينية الي يستعملها 
إى اليوم امسمعون(، وإطاق لفظ )احسينية( الي استعملها اأندلسيون إقامة العزاء احسيي 
وإنشاد امراثي احسينية يعطي دالة واضحة على انتشار الشيعة وتعلق اجتمع بالشعائر احسينية 
نفوس  كرباء ي  تغلغل  مدى  عن  واضحة  اأندلسي ص��ورة  التجيي  الشاعر صفوان  بيت  ويعطي 

الشعراء اأندلسين ففي هذا البيت يصف صفوان كرباء بأنها جذوة احزن الي ا تزول:
فيا )كربا( والكرُب لي متلُك *** ليكفيِك مي أن ذكرِك مهلُك

والشعر اأندلسي ي رثاء احسن كثر جدا دلت على ذلك امصادر التارخية الي تطرقنا إليها 
وغرها ولكن من امؤسف هو أن الذي وصلنا من شعر كرباء هو النزر اليسر ما قيل، فقد لعبت 
اأنظمة السياسية والنزعة امذهبية والصراع اأيديولوجي دورًا كبرًا ي غياب الكثر جدًا من هذا 

الشعر فما كان يفوت السلطة تضييعه ودفنه يتكفل امؤرخون بإضاعته.

وقرونه  أدواره  مدى  على  العربي  الشعر  قمم  كرباء  ملحمة  استقطبت 
عظمة  )ع(  الشهداء  سيد  وقفها  ال��ي  الوقفة  تلك  من  ينهلون  ف��راح��وا 
اإباء، فكانت كرباء عرقًا ينبض فيهم، ولعل من أقسى الفرات الي 
مر بها شعراء الشيعة الفرة العباسية، وقد حذا احكام العباسيون حذو 
أسافهم اأموين ي إتاف الشعر الشيعي وساعدهم على ذلك مؤرخو 
السلطة فعبارة: )إن كثرًا من شعره قد ضاع(، و)ضاع أغلب شعره(، و)م 

يبق من شعره إّا القليل، وأغلبه قد ضاع(.
من شعراء هذا العصر الذين كتبوا عن كرباء...

أبو مام: )188���231ه/803���845م(
حبيب بن أوس بن احارث الطائي من كبار شعراء العربية امتاز شعره 
بالقوة واجزالة ولد بقرية )جاسم( من قرى حوران ي سوريا وهاجر إى 
مصر ثم إى بغداد فاموصل الي توي بها من مؤلفاته )فحول الشعر 
ويعد  واأخطل(  جرير  و)نقائض  القبائل(  أشعار  و)ختار  واحماسة( 
هو وامتني والبحري من أفضل ما جادت به العربية من الشعراء وعن 

كرباء يقول أبو مام من قصيدة تبلغ )61( بيتا يذكر فيها كرباء:
ث���م ي����وم ب���� )ك����رب����اء( وأح������دا *** ث ب���ه ص���دع���ت م���ت���وَن ال���س���اِم

ويقول ي أخرى: 
اأوزاِر ب��أث��ق��ِل  )ك���رب���اء(  م��ن  ِع���َره���م ***  اس��ت��ق��ل��ت  واه��ام��ي��ون 

دعبل اخزاعي : )148����246ه/765����860م(
دعبل بن علي بن رزين اخزاعي من كبار شعراء أهل البيت)ع( ولد ي 
الكوفة وقتل ي قرية من نواحي السوس ودفن بها كان صديقًا للبحري 

وأبي مام وقد مات دعبل بعد أبي مام فرثاهما البحري بقوله:
ي��وم م��ات ودع��ب��ِل ل��وع��ي *** م��ث��وى حبيٍب  ق��د زاد ي كلفي وأوق���د 
باموصِل ورّم���ة  ال��ن��ع��ّي  م��س��رى  دون���ه ***  يبعد  اأه����واِز  على  ج���دٌث 
كان دعبل شاعرًا صلب العقيدة مرهوب اللسان قيل له أنت أجسر الناس 

وأقدمهم حيث تقول:
مقعِد وش��رف��ت��َك  أب����اَك  قتلت  سيوفهم ***  ال��ذي��ن  ال��ق��وم  م��ن  إن���ي 

وك��ان قد ق��رأ ه��ذه القصيدة أم��ام امأمون وه��و يشر إى قصة طاهر 
اخزاعي وقتله اأمن أخا امأمون فقال دعبل قولته امشهورة: )أنا أمل 
خشبي منذ أربعن سنة فا أجد من يصلبي عليها( وكان دعبل شاعرًا 
مكثرًا قال اجاحظ: معت دعبل بن علي يقول: )مكثت حو ستن سنة 
ليس من يوم ذر شارقه إا وأنا أقول فيه شعرًا( ولدعبل شعر كثر ولكنه 
ُأضيع وم يبق إا القليل النادر يقول ي إحدى قصائده يصف يوم كرباء 

بلوعة صادقة وحزن عميق: 
)أنسيت قتل امصطفن ب� )كربا( *** حول احسن ذبائٌح م يلحدوا( 
اجحُد وال��ط��غ��اُة  سعٍد  اب��ن  فيها   *** كتائب  إليه  ص��ارت  إذ  أنسيت 
امسعُد وق��ّل  ب��ه  ال��ع��داُة  كثَر  اح��ت��وِف مشهٍد ***  ُج���َرِع  م��ن  فسقوه 

كرباء ي الشعر 
العباسي
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ت��ع��د ام���خ���درات م��ن أخ��ط��ر اآف����ات ال��ي 
القاتلة،  تنهش اجتمعات براثن السموم 
تعاطيها  على  الشباب  إقبال  ازدي��اد  وم��ع 
خاصة ي العام العربي، حول اأمر إى 
اجتماعية  مأساة  بل  اجتماعية،  ظاهرة 
ام��خ��درات  تعاطي  أص��ب��ح  حتى  خ��ط��رة، 
ابتليت  كرى  معضلة  وتروجها  وإدمانها 
ي  واإس��ام��ي��ة  العربية  جتمعاتنا  بها 
ونقض  نتداركها  م  وإن  اأخ���رة،  اآون��ة 
امباشر  العامل  بالتأكيد  ستكون  عليها 
بنيانه،  وتقويض  كياننا  لتدمر  والسريع 
أنه ا أمل وا رجاء وا مستقبل لشباب 
يدمن هذه امخدرات، واخوف كل اخوف 
من جتمع تروج فيه امخدرات، ذلك أن 
يتطور  امخدرات  يتعاطون  الذين  اأف��راد 
بهم احال إى اإدمان وامرض واجنون، 
ن��ن��ظ��ر إل��ي��ه��ا م��ن مستوى  وه��ن��ا اب���د أن 

اجتماعي وقومي.
فيما اثبت الكثر من اأحاث والدراسات 
وتذهب  اإنسان،  إرادة  تشل  أنها  العلمية 
ب��ع��ق��ل��ه، وح��ي��ل��ه ب��ه��ا أف��ت��ك اأم�����راض، 
وت��دف��ع��ه ي أخ��ف اح���اات إى ارت��ك��اب 

اجرائم.
ي��رى بعض اخ��راء بهذا الشأن  ي حن 
امخدرات  تنامي  وراء  اسباب  ع��دة  تقف 
ها،  ام��ض��ط��رد  التهريب  أهمها  ع��رب��ي��ا، 
وفقدان السبل النافعة مكافحة انتشارها، 

خ���اص���ًة ي س���وري���ا واج���زائ���ر وام��غ��رب 
ان  من  الرغم  فعلى  وااردن،  والسعودية 
اجهات  بها  تقوم  ال��ي  احثيثة  اج��ه��ود 
إا  احكومية،  وغ��ر  احكومية  امسؤولة 
بصورة  ومكافحتها  منها  اح��د  آم���ال  أن 
الوقت  ي  ام��ن��ال  بعيدة  م��ازال��ت  رصينة، 
تطبيق  ي  ال����راخ����ي  ب��س��ب��ب  اح����ال����ي، 
ااكثر  اجذرية  احلول  وغياب  القانون، 

فعالية.
اعقد  من  باتت  ام��خ��درات  ان  يبدو  فكما 
جتمعاتنا  ي  ااج��ت��م��اع��ي��ة  ام��ش��ك��ات 
إذ تشكل حديًا  الراهن،  بالوقت  العربية 
من  ه��ا  م��ا  وذل���ك  العربي  لعامنا  رئيسيا 
واقتصادية  واجتماعية  صحية  أخ��ط��ار 
اإج��رام  أم��اط  م��ن  بالعديد  وارتباطها 

والعنف والسلوك اإجرامي كاإرهاب.
ي السياق ذاته أفادت عدة وسائل إعام 
ال��ش��رط��ة ض��ب��ط��ت ي جنوب  ان  ت��رك��ي��ة 
ت��رك��ي��ا ق���رب اح����دود ح���واى 11 مليون 
حبة كبتاغون امخدرة الي تشكل مصدر 
الي  امسلحة  لبعض اجموعات  عائدات 
وق���د ضبطت شرطة  س��وري��ا،  ت��ق��ات��ل ي 
مكافحة امخدرات 10.9 ماين حبة تبلغ 
دهم  عمليي  خ��ال  طنن  ح���واى  زنتها 
ختلفتن ي حافظة هاتاي القريبة من 

احدود السورية، 
ي حن قالت مديرية اامن العام ااردني 

ان ادارة مكافحة امخدرات اتلفت خدرات 
متنوعة تبلغ قيمتها حو 253 مليون دوار، 
وحسب بيان نشر على اموقع االكروني 
مكافحة  إدارة  ي  “عاملن  فان  للمديرية 
امخدرات اتلفوا ي احد مصانع اامنت 
 71 ي  ضبطها  م  ام���خ���درات  م��ن  كمية 
ي��ق��ارب 180  م��ا  قيمتها  وق���درت  قضية، 

مليون دينار )حو 253 مليون دوار(”. 
املكية  البحرية  على صعيد اخر ضبطت 
الشرا  من خدر  طنا   24 امغربية، حو 
وأوقفت 11 مهربا، بعد مطاردة ي البحر 
)م��ال(،   العرائش  مدينة  سواحل  قبالة 
“التعاون  ف��إن  ال��رب��اط  سلطات  وح��س��ب 
مع مكتب اأمم امتحدة امعي بامخدرات 
امساحات  تقليص  اى  افضى  واجرمة 
ألف هكتار   134 من  بامخدرات  امزروعة 
اى حواى 47 الف هكتار )ناقص %65(، 
امساحة  تقليص هذا  يتم  أن  أس��اس  على 

إى أقل من 30 الف هكتار”.
امساحات  اخ��ف��اض  رغ��م  ام��غ��رب  ويبقى 
للقنب  العامين  امنتجن  أول  ام��زروع��ة 
اهندي حسب التقارير الدولية، حيث يبلغ 
التقرير  تقديرات  السنوي حسب  اإنتاج 
بتتبع  اخ��اص  اأمركي  للمكتب  السنوي 
طن   2000 العام،  ي  امخدرات  مكافحة 
دول  إى  ت��وج��ه  ط��ن   1500 منها  سنويا، 

ااحاد اأوروبي.

امخدرات.. العرب ي فخ اادمان!

التمييز داخل اأسرة  
بات العنف ضد امرأة مثل واحدا من أهم التحديات الي تواجه اجهود الرامية لتحسن واقع امرأة 
ي العام، فقد ارتفعت نسبة العنف الواقع على امرأة بأشكاله امختلفة إى احد الذي أصبح معه 
مشكلة معرفًا بها على مستوى حقوق اانسان العامية، إذ تتعرض النساء مختلف الفئات العمرية 
للعنف سواء كان نفسيًا أو جسديًا أو لفظًا وللعنف اجنسي وللسيطرة والتحكم من قبل أزواجهن، 
فضا عن سلطة اجتمع الذكوري ي معظم بلدان العام، يضاف اليها بعض التشريعيات والقوانن 

الي تبخس حقوق امرأة ومييزها عن الرجل.
يرى الكثر من احقوقين وامتخصصن ي شؤون امرأة أن العنف يرتبط بعاقة عكسية مع التمكن 
اأسري وحديدا مؤشر قدرة امرأة على اخاذ القرارات العائلية معنى أنه كلما زاد مكن امرأة قل 

احتمال تعرضها للعنف وبكل أشكاله.
كما ان ضعف إدراك امرأة للعنف الذى مارس عليها واعتبار ذلك حقًا من حقوق الرجل ما يشكل 
عائقا أمام اجهود الرامية مناهضته، ويؤدي إى تعزيز وإعادة إنتاج القيم الثقافية الي ترر العنف 

من خال التنشئة اأسرية.
وقد أصبح معروفا اآن أن العنف هو فعل متعدد اأبعاد وله حيطه ااقتصادي والقانوني وااجتماعي 
والثقاي، وان بعض العوامل امرتبطة بالعنف تتعلق باخصائص الشخصية للمرأة امعنفة والبعض 

اآخر يتعلق باخصائص الشخصية للفاعل. وي كلتا احالتن فإن ثقافة اجتمع هي امسؤولة عن 
تشكيل هذه الشخصيات وحديد استجابتها على وفق منظومة من امعاير والقيم وامعتقدات الي 

تقرها الثقافة وحددها.
فيما اظهرت دراسات متخصص بشؤون امرأة إن مبدأ ااعتداء على اأنثى هو حصيلة جموعة من 

امواقف والعادات والقيم الراسخة ي اجتمع وعلى نطاق واسع حول طبيعة
العاقة بن امرأة والرجل وطبيعة دورها ي احياة، وطبيعة قدرتها مقارنة بقدرات الرجل. وتعمل 
هذه القيم وامواقف على توفر اأساس اإدراك��ي للتوجه حو العنف فامواقف التقليدية الي تعد 
امرأة تابعة للرجل أو ذات دور مطي تعمل على تكريس اممارسات الشائعة الي تنطوي على العنف 

واإكراه والي ترره بوصفه شكًا من أشكال ماية امرأة أو التحكم فيها.
أهم  من  واح��دا  عنه  ومفهومها  بالعنف  ام��رأة  وعي  الشأن مثل  بهذا  امهتمن  من  الكثر  يرى  لذا 
القضايا الي جب الوقوف عليها عند دراسة هذه الظاهرة ذلك أن تعريف امرأة للعنف أي مقدار 
ما تدركه وتعيه من إساءة موجهة ها سواء كانت نفسية أو جسدية أو جنسية هو الذي حدد درجة 
تأثر امرأة بالعنف، كما يشكل هذا الوعي واحدا من أهم امعوقات والتحديات الي تواجه اجهود 

الرامية للقضاء عليه.

التواصل  مواقع  من  العديد  بن  من  ال��ص��دارة  اليوم  ب��وك  الفيس  يشغل 
ااجتماعي ااخرى، نظرا استخدامه من لدن شرحة واسعة من اجتمع، 
وبغض النظر عن انتماء مستخدميه أي طائفة او عرق او عشرة، ومن 
دون ااعتبار حتى مستوياتهم الثقافية وااجتماعية وااقتصادية، جد 
بل  مئات،  تضم  مسمى جاميع  الطبقات جتمع ميعا حت  ه��ذه  ان 
آاف، وقد تصل اى مئات اآاف من ااشخاص، ي صفحات متصفحي 

ومستخدمي الفيس بوك، ومن كا اجنسن.
بالتوسع  اخ��ذ  ب��ل  فقط،  ااف��ق  بهذا  باانتشار  ب��وك  الفيس  يكتف  وم 
فابتدأ  ال��وق��ت،  نفس  ي  وخصصا  واس��ع��ا  ليكون  اخ���رى  ب��اج��اه��ات 
امنضّمون بإنشاء صفحات ي جاات حددة، مثا اجتماعي او طي او 
نفسي او طهو او تعليم، ثم تعمقت اخصوصية أكثر عندما ابتدأت حواء 

بفصل صفحاتها وجاميعها عن آدم لتركه ِحِرة من امره؟
وعلى الرغم من ان الرجال كانت هم صفحاتهم اخاصة ايضا، لكن م 
النجاح  النسائية  الصفحات  اقت  كما  بينهم،  والشعبية  الشهرة  تاقي 
جدا،  وبصورة سريعة  باانتشار  أخ��ذت  حيث  ااف��اق،  وال��واس��ع  الباهر 
ومل هذا اانتشار نوعن: ااول مثل بزيادة اعداد اُمنضمن، والثاني 
زيادة اعداد تلك الصفحات، حيث وجدت اغلب النساء هذه الصفحات، 
وجدتها  بينما  ام��ن��زل،  ج��دران  بن  امدفونة  مواهبها  لعرض  مكان  ام��ا 
أو  اه��م��وم،  وتفريغ  الشكوى  لبث  او  اح��ي��اة  زخ��م  م��ن  متنفسًا  ااخ���رى 
واخريات  ب��دون مشاركة،  حلها  تعجز عن  الي  اام��ور  لصعاب  معاجة 
مكانا  وجدها  والبعض  اخ��رات،  من  وااستفادة  للتعلم  مكانا  وجدتها 
للدردشة، كما اخذنها بعض النساء مكان إشباع فضوهن معرفة اغلب 

اخبار الناس او التجسس على حياتهم وما يقومون به.
ُأغلقت  ام��ره، حيث  الفضولي ي حرة من  النوع  الرجل من  وهنا وقف 
بل وحذف  الصفحات،  اغلب  وُت��رك وحيدا ي  ااب��واب ي وجهه  اغلب 
لذا  منهم،  البعض  ازع��اج  اثر  بالنساء، ما  لتصبح خاصة  بعضها  من 
وجد من انشاء صفحة باسم نسائي مستعار، طريقة ناجحة لكي يستطيع 
اانضمام اى تلك الصفحات النسوية، ليستطيع من خال ذلك معرفة 

كل ما يهم امرأة وي شتى اجاات.
بالتفكر جيدا قبل نشر اي كام، وقبل طرح  أوا  لذا ندعوك سيدتي 
أي موضوع داخل اجاميع، قد يكون فيه شيء من عدم اخصوصية او 
اعضاء  بن  ااعمار  اختاف  بذلك  مراعية  ائقة  غر  منشورات  نشر 
يكون هناك دخيل من  ورما  ومعتقداتهم..  افكارهم  واختاف  اجموعة 
جنس آخر، ولرتقي صفحات الفيس بوك بكل ما هو نافع ومفيد، بعيدا 
عن اللغو والعشوائية ومضيعة الوقت الي تنعكس سلبا على اداء الواجب 
اجاه الزوج وااطفال من جهة، وقد تتسبب ي مشاكل مع اجتمع من 

جهة اخرى.

حياة النساء على 
صفحات الفيس بوك

آاء هاشم القطب  
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اأجيال  تقليد  تعي  والتقاليد  العادات 
أو ذاك اجتمع من سبقهم من  ي هذا 
أجيال، وتتمسك الغالبية من اجتمعات 
وتقاليدها  ب��ع��ادات��ه��ا  ال��ع��رب��ي��ة  وخ��اص��ة 
وتعتز بها، حتى وان كانت ا تعي شيئا 
ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات اأخ������رى، وي���ن���درج حت 
وم��ل��ب��س،  أف���ع���ال،  “ال����ع����ادات”  مصطلح 
فيعيش  ...اخ،  تعامل،  وكيفية  وم��أك��ل، 
ب��ن��اءا على  ال��ع��ام حياتهم  ال��ش��ع��وب ي 
والتقاليد،  ال��ع��ادات  ه��ذه  م��ن  جموعة 
وهي ختلف ي كل بلد باختاف ثقافتها 

والبيئة احيطة بها.
ف��ت��ع��د ال��ع��وام��ل ال��ب��ي��ئ��ي��ة وام��ن��اخ��ي��ة من 
العوامل اأساسية لتكوين ثقافة الشعوب 
وبالتالي أماط احياة الي يتبعونها ي 
أن  حيث  طقوسهم،  وم��ارس��ة  حياتهم 
لكل دولة ولكل مدينة ولكل قبيلة عادات 
معينة ميزها عن امدن اأخرى، كما أن 
وتقاليد  ع��ادات  له  يكون  الواحد  البيت 
م��ي��زه ع���ن ام���ن���زل اج�����اور ل���ه، وح��ت��ى 
ال��ع��ائ��ل��ة ال���واح���دة رم���ا م��ت��ل��ك ع���ادات 

ميزها عن باقي العائات اأخرى.
ج��زءًا  والتقاليد  ال��ع��ادات  تشكل  لذلك 
م��ه��م��ا ي ن��ظ��ام ك���ل دول����ة ح���ول أح���اء 
ال�����ع�����ام، وم�����ع اخ����ت����اف اج��ن��س��ي��ات 
البشر هناك  واأديان بن  وااهتمامات 
بكل فرد وعائلة  وتقاليد خاّصة  عادات 

فجميع  وع��ص��ر،  وثقافة  ودول���ة  وقبيلة 
اأف����راد داخ���ل ج��ت��م��ٍع م��ع��ن يلتزمون 
فيها،  يفرطون  وا  والتقاليد،  بالعادات 

ويعترونها قوانينا ا مكن جاوزها.
وي ب��ع��ض اأح���ي���ان ق��د ي��ع��اق��ب ال��ف��رد 
واأعراف  والّتقاليد  العادات  إذا جاوز 
للبيئة احيطة به، فهي معتقدهم ترتبط 
مع الربية وسلوكيات اأفراد، ورما مع 
الدين، فالعادات والّتقاليد تشمل العديد 
كطقوس  باجتمع  احيطة  اأم���ور  م��ن 
امناسبات،  ي  التعامل  وآل��ي��ة  ال��ع��ب��ادة، 
والتنشئة  وام���رأة،  الرجل  بن  والتعامل 

اجتمعية، والكثر من اأمور.
تشتهر  مثا  كاهند  البلدان  بعض  ففي 
بالعديد من العادات والتقاليد واأعراف 
البشرية  أف��ك��ار  م��ع  ي��ت��واف��ق  م��ن  ومنها 
ال��غ��ر، ول��ك��ن أهل  ورم���ا ا تتوافق م��ع 
وا  بها  ويؤمنون  عليها  متوافقون  اهند 
إمانهم  ومنها  عنها،  ااستغناء  مكن 
سجلت  حيث  اأس����ود،  السحر  ب��وج��ود 
قتل  160 جرمة  2014 ح��و  ال��ع��ام  ي 
السكان  ه��ن��دي��ة، اش��ت��ب��اه  ي 13 واي���ة 
إصابة  ع��ن  مسؤولون  بأنهم  بأشخاص 
أحد ما بالضرر بواسطة السحر، ويعود 
ان��ت��ش��ار ه���ذه اج���رائ���م إى ااع��ت��ق��اد 
امتفشي ي مناطق الريف، أن كل ضرر 
هو  أماكه  من  شيئا  أو  يصيب شخصا 

من أعمال السحر اأسود.
أما ي توغو فيخرج عدد من أتباع ديانة 
فودو مسرعن من الغابة ي توغو، عراة 
الصدر تلتف حول أعناقهم أوراق شجر، 
حاملن نصبا “مقدسا”، ي طقس سنوي 
مارسونه مع حلول سنة جديدة حسب 
تقومهم، كبرهم رجل ستيي يدعى ني 
احجرية  القطعة  بتلك  يعتي  مانتشي 
أق���رت عرافة  ن��ي��وي��ورك  ال���زرق���اء، وي 
وأم  والعشرين من عمرها  السادسة  ي 
لثاثة أطفال بذنبها أمام احكمة بتهمة 
ألف   500 تفوق  مبالغ  بريطاني  ابتزاز 
قدرات  ملك  بأنها  اعتقد  بعدما  دوار 
خ���ارق���ة ط��ال��ب��ا م��ن��ه��ا إع�����ادة ص��دي��ق��ت��ه 
ام���ت���وف���اة، وم ت��ق��ل ب��ري��س��ي��ا دي��ل��م��ارو 
ي  احكمة  أم���ام  مثوها  خ��ال  الكثر 
واية نيويورك مرتدية ثياب السجينات، 
وستتم إدانتها رميا وسط توقعات بأن 
القضائية  الرقابة  حت  بوضعها  حكم 

أربع سنوات.
وع��ل��ي��ه أص��ب��ح��ت ال����ع����ادات وال��ت��ق��ال��ي��د 
وثقافتها  وأع��م��اه��ا  بالشعوب  مرتبطة 
والعديد  اج��اب��ي��ة،  ام  سيئة  تكون  رم��ا 
منها تكون غريبة اأطوار وتدهشنا عند 
ما  ولكن  فعلها،  من  ونستغرب  ماعها 
بالضرورة غريب  ليس  لدينا  هو غريب 

لدى هذه الشعوب.

تعرّف على أغـرب 
عـادات وتقاليـد 

الشعـوب ي العالم!

العشوائيات.. مدن امعاناة ومرتع اآفات
باتت العشوائيات ي عصرنا احالي امليء باحروب واازمات، آفة اجتماعية تنشر الفقر وحتضن 
اجرمة، لتكشف واقع احكومات الفاشلة ا سيما ي الدول امتخلفة، فمن أهم مواقع مدن الصفيح 
الي توجد  الصفيح  الكثر من مدن  العراق وغرها  الرازيل، مصر،  إفريقيا،  العام جنوب  حول 

غالبا ي الدول النامية.
العامة وخاصة مياه  إذ يفتقر سكان العشوائيات أبسط مقومات احياة مثل، عدم وجود امرافق 
الشرب النقية أو الصرف الصحي ويستعمل هذا النوع اإسكاني للنوم فقط أو احماية من اأمطار 
أما باقي اأنشطة اأخرى فيتم تأديتها ي اأماكن اخارجية امفتوحة أو اللجوء إى امباني العامة 
أو دور العبادة ان وجدت للحصول على امياه النقية أو لقضاء احاجة أما ااضاءة فأكثرهم يستخدم 

مواقد ااضاءة الي تعمل بالكروسن أو سرقة التيار الكهربائي من أي مصدر متاح هم.
بشكل  امتواصلة  امعاناة  من  العام سلسلة  الصفيح حول  مدن  او  العشوائيات  معظم سكان  ويعيش 
يومي، وتسمى بالعشوائيات انها عبارة عن جموعة من اأحياء الفقرة وامعدمة اقتصاديا، متلك 

منازل غر شرعية، وتنتشر فيها اافات ااجتماعية.
وحسب اخراء ي الشؤون ااجتماعية ان هناك عوامل اساسية ساعدت على مو وانتشار اأسكان 
العشوائي مكن أن تلخيصها ما يلي: زيادة معدات النمو السكاني، تدفق اهجرة من الريف للحضر، 

وعدم استعداد امدن استقبال كل هذه اأعداد الوافدة من الريف، النقص ي عدد الوحدات السكنية 
وزيادة الطلب عليها نتيجة اهجرة السريعة من الريف إى امدينة، أصبحت امدن الرئيسية شديدة 
اجذب نتيجة مركز اخدمات وي امقابل أصبحت امدن الريفية شديدة الطرد نتيجة ندرة اخدمات 
واامكانيات بها، ارتفاع أسعار اأراضي والشقق السكنية ي امناطق الرمية، ومن ابرز مفرزاتها 
السليبة هي استغال الشباب من قبل عصابات امافيا واارهاب الي تزرع فيهم حب اانتقام والقتل 
والدمار واافكار امتطرفة حيث تتفشى الفوضى والرعب، وغالبا ما يصفون سكانها بامتطرفون، 

متخلفون، هاربون من القانون.
فهذه بعض الصفات الي ُتطَلق على سكان العشوائيات، دون أن ينصفهم أحد بالتذكر بأن واقعهم 
امتخّلف هو نتاج لسياسات حكومية فاشلة انتهجت اهماهم وغض الطرف عّما يعانيه هؤاء من بؤس 

وشقاء وصعوبات ي العيش على مدى عقود عديدة.
وعليه ي ظل تنامي العشوائيات الي تغذيها اازمات يبدو ان العام سيواجه معضات اجتماعية ما 
قد تصنع جرمن من الشباب ومتسولن من ااطفال، خصوصا وان ااحصاءات امتخصصة تشر 
عدد سكان مدن الصفيح ي العام سيبلغ 1.4 مليار نسمة ي 2020 اي ما يساوي عدد سكان الصن، 

ما يعي ان العام سيواجه طوفان جارف من اافات ااجتماعية ي امستقبل القريب.

ي زيارة إحدى امدارس ااعدادية للبنات ي بغداد، تشتكي إدارتها كثرًا 
من قلة التخصيصات وصعوبة العمل من قبل امستخدمن لتنظيف امدرسة 
بشكل كامل، فمكان امدرسة الذي يعج ما يقارب االف طالبة من الصعوبة 
السيطرة عليه وعلى مستوى حدد مقبول من النظافة. وبعد موجة اامطار 
ااخرة؛ ازالت امدرسة تغطى مساحتها بامياه الراكدة الي اصبحت مصدر 
جذب كبرة للبعوض والذباب، فالتخصيصات م تعد كذلك وان حافظ على 
نظافة ام��دارس أمر ي غاية الصعوبة وا خفى على احد أهمية النظافة 
كانت قد منعت  الربية  وزارة  اام��راض،  الكثر من خاطر  درء  اليوم ي 
هناك  أن  من  الرغم  على  مدراسهم،  تنظيف  بعمليات  الطلبة  قيام  سابقًا 
مدارس كثرة ي العراق ملؤها ااوساخ الي تأتي بفعل ااعداد الكبرة من 

الطلبة وحدودية عدد امستخدمن ي هذه ااعمال.
هنا ترز اهمية العمل التطوعي ي اضافته لشعور مهم لدى شرحة الطلبة 
بأهمية احفاظ على نظافة ااماكن امهمة ي حياتهم، حتى اللحظة يصطدم 
امشرفون على امدارس حاجز منع الطلبة من التنظيف ي حن ان ما يقوم 
الذي يساهم بشكل  التطوعي  العمل  والطالبات يدخل ي جال  الطلبة  به 
كبر ي بناء الشخصية الوطنية هم ويزيد من شعورهم بأهمية احافظة 
على النظافة فما يلقى ي ساحات امدارس من علب فارغة واكياس وعلب 
كارتون وبقايا طعام؛ ماهي إا من صنع ايديهم وعلى ايديهم أن تتعلم التقاط 
النفايات الي يلقوها ي صروحهم التعليمية انهم بالتالي سيتعلمون عدم 
جربوا  أن  وعليهم  حتى،  بيوتهم  وي  واازق��ة  العامة  الشوارع  ي  إلقاءها 
اجهد امبذول ي هذا اجال ليقوموا بتقدير عمال النظافة امنتشرون ي 

شوارع امدينة وليساهموا بعدها ي تقليل جهودهم.
من  الكثرون  يساهم  بأمعه  العام  وي  حياتنا  ي  مهم  التطوعي  العمل 
الشباب ي اعمال تطوعية تشمل النظافة ومساعدة امرضى شديدي التأثر 
تطوعية  اعمال  وااطفال،  العجزة  رعاية  ودور  ااحتياجات اخاصة  وذوي 
تفوق ي هدفها النظافة وا يبغون منها سوى تقديم خدمة جتمعهم وبلدهم 
وانتشار  كثرة  مشاكل  يكابد  بلد  نعيش ي  بنا وحن  فكيف  يأويهم،  الذي 
النفايات ي الشوارع واازقة بشكل كبر ولدينا اااف من العجزة من هم 
قضاء  على  إعانتهم  امتطوعن  من  وحنان  وللمسة عطف  للرعاية  حاجة 

حوائجهم.
ااق��ت��ص��اد؛ ستكون  وت��راج��ع  ااره���اب  يتقدمها  ازم���ات كبرة  نعيش  وح��ن 
أعمال  إج��از  تهيئتهم  ي  ك��ث��رًا  يساعد  اام��ر  ه��ذا  ي  الطلبة  مساهمة 
تطوعية أكر ي جال خدمة جتمعهم ولننمي فيهم روح اجماعة واهميتها 
لدى  التطوع  روح  بتنمية  العمل  اع��ادة  علينا  تقديم عمل خدم شعبهم،  ي 
أننا سنكون حاجة شديدة هم  من حياتهم  امهمة  امرحلة  تلك  ابنائنا ي 
كبرة  امائية  اه��داف  بتحقيق  البدء  نعلن عن  القريب حينما  امستقبل  ي 

ي البلد.

العمل التطوعي ي 
امدارس وإحياء روح 

الجماعة

مروة ااسدي 

زاهر الزبيدي 
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مثرة  العام  ح��ول  اان��رن��ت  حرية  باتت 
م��ا بن  ت��ت��أرج��ح  ك��ون��ه��ا  للقلق واج�����دل، 
ح��ف��ظ اام����ن ال��ق��وم��ي وق��م��ع اح��ري��ات، 
للحريات  تقنن شبه شامل  ادى اى  ما 
الشخصية عر الشبكة العنكبوتية وغياب 
امعنية  ام��ن��ظ��م��ات  ب��ع��ض  ل���دى  للشفافية 
منظمة  تقرير  اكده  ما  وهذا  واحكومية، 
أن  اإنسان  وحقوق  بالدمقراطية  معنية 
احكومات بأحاء العام توسع من رقابتها 
ومتابعتها لإنرنت فيما تراجعت احرية 
اخامس  للعام  ع��ام  بشكل  اإنرنت  عر 

على التوالي.
اأوروب��ي  بااحاد  دول  دع��ت ماني  فقد 
منها بريطانيا وأيرلندا وبولندا إى توخي 
احذر عند وضع قواعد لتنظيم اانرنت 
بينما تعد بروكسل مراجعة شاملة لسلوك 
شركات اانرنت العماقة مكن أن تؤدي 

اى إخضاعها لقواعد جديدة.
على  امعركة  ااع��ان  افريقيا م  أم��ا ي 
اأف��ارق��ة وه��ذا ما  اإن��رن��ت  مستخدمي 
يثر خاوف على احريات، فقد تتصدر 
على  امنافسة  وفيسبوك  ج��وج��ل  شركتا 
م���ن مستخدمي  اأك����ر  ب��ال��ن��س��ب��ة  ال���ف���وز 

اانرنت اجدد ي القارة السمراء.
عن  النقاب  الصن  كشفت  فقد  اسيا  أما 
وقننت  اانرنت  على  صرامة  أكثر  قيود 
حذف التعليقات او الصفحات الي تعتر 

قانونية”  “غر  معلومات  على  أنها حتوي 
اإج��راءات اجديدة من مقدمي  وتتطلب 
للسلطات  امعلومات  ه��ذه  تسليم  اخدمة 

من اجل العقاب.
حيث تسعى اغلب حكومات العام لتقييد 
فرض  خال  من  اإنرنت،  إى  الوصول 
قيود عن طريق سن قوانن تتحكم حريات 
استخدامه، كما هو احال ي بعض الدول 
مثل امريكا وبريطانيا والصن والسعودية 

وايران خاصًة ي اآونة ااخرة.
وم���ؤخ���را م إط����اق ال���دراس���ة اخ��اص��ة 
أجراها  اإنرنت  حرية  حول  العام  بهذا 
ي  امتخصصن  الباحثن  م��ن  جموعة 
هذا اأمر من الوايات امتحدة اأمريكية 
 Freedom House م���ؤس���س���ة  م����ن 
والتقرير  أخ��رى  مؤسسات  م��ع  بالتعاون 
 Freedom on the Netاسم ح��م��ل 
ثاثة  العام إى  دول  تقسيم  2015، وم 
أق��س��ام وه���ى م��ن��اط��ق ب��ه��ا ح��ري��ة إن��رن��ت 
كبرة وأخرى متوسطة وذيل القائمة يضم 
الدول امصنفة كاأسوأ ي حرية اإنرنت، 
وج����اءت ال��ص��ن ي ام��رت��ب��ة اأخ����رة ي 
العام الي يوجد بها حرية اإنرنت وم 
مباشرة  بعدها  ويأتي  ك��اأس��وأ  تصنيفها 
إي���ران وك��وب��ا وم��ي��ام��ار، وم اإش����ارة أن 
ه���ذه ال�����دول ت��ق��ي��د ح��ري��ة ال���وص���ول إى 
شبكة اإنرنت وتفرض رقابة كبرة على 

امستخدمن كما م جريم بعض اأفعال 
اخاصة بامستخدمن على الشبكة العامية 

وحجب بعض امواقع.
اأس���وأ ي  ج���اءت ضمن  العربية  ال���دول 
 nytimes ح��ري��ة اإن��رن��ت وف��ق��ا م��وق��ع
اأمريكى فإن التقرير الصادر هذا العام 
بالنسبة  ب��ع��ض اح��ق��ائ��ق خ��اص��ة  ي��وض��ح 
العربية حيث ضم ما يقرب من 6  للدول 
دول عربية ي نهاية القائمة أي أنهم بن 
اأس��وأ ي حرية اإن��رن��ت، وه��ذه ال��دول 
ب��ال��رت��ي��ب م��ن اأس����وأ إى اأق����ل س��وءا 
السعودية،  العربية  امملكة  س��وري��ا،  ه��ي 
ال��ب��ح��ري��ن، اإم������ارات، ال���س���ودان، مصر 
الي تأتى ي امرتبة ال� 61 ويفصلها عن 

الرتيب امتوسط ثاثة دول فقط.
جاء  اإن��رن��ت  حرية  دول ي  أفضل  أم��ا 
 2015 لعام  احديثة  القائمة  مقدمة  ي 
ل��ل��دول ال���ي ت��ق��دم ل��دي��ه��ا ح��ري��ات كبرة 
عدة  له،  التابعة  واخدمات  اإنرنت  فى 
الوايات  امتحدة،  امملكة  كندا،  مثل  دول 
ام���ت���ح���دة اأم���ري���ك���ي���ة، ف���رن���س���ا، ك���وري���ا 
اج��ن��وب��ي��ة، إي��ط��ال��ي��ا، ال���رازي���ل، ال��ي��اب��ان 
مثل  إفريقية  دول  أيضا  القائمة  وضمت 
من  اعتبارهم  وم  إفريقيا  وجنوب  كينيا 
الدول الي تسهل على مواطنيها الوصول 
تعمل على  أو  رقابة  تفرض  وا  لإنرنت 

حجب مواقع بعينها.

حرية اانرنت ي 2015.. تراجع صادم 
للحريات ورقابة صارمة من الحكومات

علوم وتكنولوجيا

انقراض الحيوان.. يطلق العد العكسي انقراض اانسان
فعليا  تهديدا  يشكل  انقراضها  وهل  اانقراض؟،  اى شفر  الكائنات  تدفع  الي  اأسباب  أبرز  ما 
على حياة اانسان؟، يرى علماء البيئة ان انهيار بيئة احيوانات والصيد اجائر شكا ابرز ااسباب 
اى  واش��ارو  اخطر  ناقوس  طرقوا  فالعلماء  النادرة،  احيوانات  من  الكثر  انقراض  ي  الرئيسية 
بيننا قبل عقود قليلة وق��رب، فيما حذر اخ��راء من  انقراض بعض احيوانات الي كانت موجودة 
اخطر القائم على هذه اانواع احساسة، واسيما بسبب توسع النشاط البشري اى مواطنها، وقطع 
ااشجار، واستغال امناجم، والصيد غر الشرعي واستخدام امياه لتوليد الطاقة، وحسب التقارير 
امتخصصة ي هذا الشأن، فان مساحة امواطن الطبيعية الي ما زالت سليمة ماما ا تتعدى 25 %، 

وعدد اانواع امهددة حول العام يقدر بامئات.
من جانب مهم يرى الكثر من خراء البيئة ان ااسباب الي تؤدي اى انقراض احيوانات وتدمر 
بيئتها تنقسم اى نوعن ااول طبيعية ويتمثل بالتغرات السريعة ي امناخ كثوران الراكن أو سقوط 
والنبات  للحيوان  الطبيعية  البيئة  كتدمر  البشرية،  بالتأثرات  يتمثل  ااخ��رى  النوع  اما  النيازك، 
وجزأتها، إياج اأحياء البيولوجية الدخيلة، ازدياد ومو الكثافة السكانية، التلوث، الصيد التجاري، 

فقر وقلة التقنيات الزراعية، السياحة وااستجمام، استنزاف امتزايد مصادر اأرض.
ومن ابرز حوادث اانقراض الي حدثت مؤخرا، اختفت عشرات اآاف من الطيور من احدى جزر 

واية فلوريدا بعد ان اعتادت على التكاثر بها عشرات السنن لترك خلفها بيضا م يفقس ما أثار 
دهشة بالغة بن مسؤولي احياة الرية حثا عن سبب اهجرة اجماعية الغامضة هذه الطيور.

أما ي افريقيا فعلى مدار السنوات يستخدم الصيادون البنادق والكمائن والشراك لصيد الفيلة ي 
زمبابوي لكنهم بدأوا يستخدمون السيانيد عام 2013، ي حن حاول بعض العلماء استنساخ قرون 
وحيد القرن لتعزيز جهود ماية اانواع امهددة باانقرا، حيث تتكون قرون وحيد القرن أساسا من 
مادة الكراتن وهو مركب كيميائي ضمن عائلة الروتينات يدخل أيضا ي تركيب الشعر واأظافر. 
ويشتد اإقبال على قرون وحيد القرن ي مناطق من آسيا حيث يستخدم كأحد مكونات الطب الشعي 
بالتقنيات  بااستعانة  أخرى  ن��ادرة  منتجات  استنساخ  امستقبل  ي  العلماء  هؤاء  ويعتزم  التقليدي، 

احيوية مثل عظام النمر وأنياب الفيل العاجية على أمل انقاذ اأنواع امهددة باانقراض.
ي حن أفاد تقرير نشرت نتائجه بان النسر اافريقي ي طريقه لاندثار وهو وضع قد يؤثر على 
تتزايد  صحة اإنسان والثروة احيوانية أن عشائر احيوانات اأخرى مثل اجرذان وابن آوى قد 
نتيجة لذلك، ومن بن أسباب ذلك ان الصيادين يعمدون إى صيد هذا النسر الذي حلق ي أجواء 
وال��ذي مكن أن يدل السلطات إى جيف احيوانات الي قتلت  امناطق الي يقتنص فيها فرائسه 

بطريق غر مشروع.

العصر  ث��ورة  مع  ظهرت  الطائفية  من  جديدة  ن��وع  هي  الرقمية  الطائفية 
الرقمي اجديد وبالتوازي مع ااجواء امشحونة، سياسيا وطائفيا، ي عامنا 
ا  وضياع  وجهل  وخلف  ومشكات  ازم��ات  ي  الغارق  وااسامي  العربي 

يتناسب مع الثروات الطبيعية واموارد البشرية الي تزخر بها دوهم.
العدوانية  ُيظهر فيها اانسان نرجسيته وُيرز نزعته  او حالة  هي ظاهرة 
امظلم  اجانب  على  ويتكأ  وتشدده  تطرفه  ويستعمل  الداخلية  ومكبوتاته 

والامعقول من شخصيته بااضافة اى غرها من اخصائص البدائية. 
ومن احزن القول ان اانسان يستخدم هذه السمات غر ااخاقية ي عام 
متطور يعج باحدث تكنولوجيا العصر وارقى تطور علمي شهدها هذا الزمان 
متجسدا ي شبكات التواصل ااجتماعي الي يغرق ي عوامها وفضاءاتها 
اانسان من خال اجهزة اهاتف النقال او ااجهزة اللوحية او احواسيب 
الشخصية. وكما يبدو من التعريف، فالطائفية الرقمية مصطلح خاتل رّواغ 
جمع بن مفهومن متناقضن اى درجة كبرة، فالطائفية ومعناها ودااتها 

تتناقض مع العام الرقمي احديث ومبادئه واجو السائد فيه.
مارس هذا النوع من الطائفية نوعان من الناس: اوا: نوع مكشوف مارس 
طائفيته ي الفضاء اافراضي بشكل علي ومفضوح من غر ادنى خوف 
او حفظ أسباب عديدة لعل ابرزها هو عدم خوفه من تداعيات مايكتب او 
يقول ي مواقع التواصل ااجتماعي. ثانيا: نوع ُمقّنع مارس طائفيته الرقمية 
سكنه  مكان  وُخفي  ااقنعة  يرتدي  ف��راه  امستعارة،  اام��اء  ستار  حت 
الرقمية،  الطائفية  اصحاب  يتميز  هويته.  تكشف عن  تفاصيل  اي  وايعلن 
من النوع الثاني، وهم حور حديثي، بعدة خصائل فيما يلي ابرزها: يعيشون 
تكون ختلطة  ورما  الطائفية،  ميوهم  من كشف  فيها  مناطق خشون  ي 
بالطائفة الشيعية والسنية او يعمل ي مكان خشى فيه ااع��ان عن هذه 
جامعة،  ط��اب  ازال��وا  وبعضهم  جامعية،  شهادات  متلك  بعضهم  اميول، 
ختبئون وراء اقنعة من خال اخفاء امائهم احقيقية وااعتماد على اماء 
وماينشروه،  تعليقاتهم  خال  من  واضحا  رمزيا  عنفا  مارسون  مستعارة، 
اخضعون للمنطق والعقانية ي تصرفاتهم وسلوكياتهم ويتحركون بشكل 
التواصل  وسائل  واراء ي  افكار  من  م��اي��دور  ح��ول  وي حث ضخم  اواع. 
ونص  مليون  من  اكثر  درس  السورية،  باازمة  امتعلقة  امختلفة  ااجتماعي 
التواصل  وسائل  على  حساب   600 من  اكثر  وراق��ب��وا  توير،  على  تغريدة 
وفحصوا مضمون 14 الف قناة على يوتيوب كلها تتعلق بالصراع الدائر ي 
النزاع ليس بن  ان  نتيجتن مهمتن: ااوى:  الدراسة اى  سوريا. توصلت 
طرفن فقط بل اكثر من ذلك، الثانية: ان اافكار امتطرفة ازدات تطرفا 
العديد من ااسابيع من قيام اازمة نفسها، وهذا كله جري  وتشددا بعد 
امتطرفة  وامواقع  ااع��ام  وسائل  تتبعه  ال��ذي  ااعامي  التحريض  بتأثر 
وبثها على  افكارها  ونشر  للحركة  الذي جد ها مساحة سهلة  واارهابية 

مواقع وشبكات التواصل ااجتماعي ي العراق وغرها من البلدان. 

الطائفية الرقمية واقنعة 
العصر اافراضي
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اارض؟،  كوكب  تكون  بداية  كانت  متى 
اجحيم  حالة  من  اارض  حولت  كيف 
كوكب  اى  النيازك  وهجمات  الركاني 
بارد نسبيا لكثر امياه فيه، واى كوكب 
الي  واح��ي��اة  ب��ال��غ��اب��ات  مليئة  اخ��ض��ر 
ارض  م��ن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  ي  نعيشها 
ترابية صلبة ومياه وهواء وكائنات حية 
ا تعد وا حصى؟، جل هذه ااسئلة ي 
وغرها،  اارض  كوكب  اكتشاف  جال 
اجيولوجيا  علماء  بعض  عليها  اج��اب��ة 
ي��واص��ل��ون رحاتهم  ال��ذي��ن  وال���راك���ن 
ال��ب��ح��ث��ي��ة اك���ت���ش���اف اس�������رار ك��وك��ب��ن��ا 
اارض�����ي، ف��ف��ي اآون����ة ااخ����رة أعلن 
فريق من الباحثن اأمريكين ان بلورة 
عتيقة من احجر الكريم الزركون كانت 
رما  اس��رال��ي��ا  غ��رب  اكتشفت ي  ق��د 
كوكب  على  احياة  نشأة  ب��أس��رار  تبوح 
أسبق  أي  ع��ام  مليار   4.1 قبل  اأرض 
بواقع 300 مليون سنة تقريبا عما كان 

يعتقد ي السابق.
فيما ق��ادت دراس���ة ج��دي��دة تهدف إى 
العلماء  القدمة  إع��ادة دراس��ة الصخور 
النواة الداخلية  إى تقدير بداية تشكل 
ام��ع��ت��ق��د  ال���ف���رة  ق��ب��ل  اأرض  ل��ك��وك��ب 
على  ع���ام،  م��ل��ي��ار   1.3 بنحو  واح����ددة 
بركانية  جزيرة  حولت  ختلف  صعيد 
ظهرت ي اآونة ااخرة قبالة سواحل 

اليابان اى ختر طبيعي وبيئة مصغرة 
ت��وض��ح ل��ل��ع��ل��م��اء ك��ي��ف��ي��ة ن��ش��وء اان����واع 
اجزيرة  هذه  ونشأت  وتطورها،  احية 
الصغرة ي احيط اهادئ ي تشرين 
الثاني/نوفمر من العام 2013 بن جزر 
اوغاساوارا على بعد الف كليومر جنوب 
طوكيو، وذلك بعد انفجار بركاني كبر.

اجزيرة  ه��ذه  تشكل  ان  العلماء  ويأمل 
اان��واع  تنشأ  كيف  تظهر  مصغرة  بيئة 
اح��ي��ة وت���ت���ط���ور، وذل����ك ان خ��ل��ف��ات 
ال���ط���ي���ور ال���ب���ح���ري���ة ع���ل���ى س���ط���ح ه���ذه 
اج���زي���رة ال��رك��ان��ي��ة ت��ش��ك��ل ن��وع��ا من 

السماد امناسب للتخصيب.
حفرة  آث���ار  على  علماء  عثر  ذل��ك  اى 
ك��ل��م وس����ط أس��رال��ي��ا،  ق��ط��ره��ا 400 
نيزك  ارت��ط��ام  ع��ن  جمت  أنها  وأثبتوا 
ضخم باأرض منذ مئات ماين السنن. 
ويعتقد الباحثون أن النيزك قد انشطر 
إى قطعتن قبل ارتطامه بسطح اأرض 

ما “أدى إى انقراض كائنات حية”.
لنا  كل هذه ااكتشافات وغرها توحي 
بعظمة الباري عز وجل كيف كون اارض 
كما  فيها  اودعها  ال��ي  واس��رار  وخلقنا 
ذكر اه تعاى ي كتابه الكريم ي سورة 
ِن الَرِحيِم ِإَذا  الزلزلة { ِبْسِم اَهِ الَرْمَ
َوَأْخ��َرَج��ِت  ِزلْ��َزاَهَ��ا *  اأَْْرُض  ُزلْ��ِزَل��ِت 
َهَا  َما  اإِْْنَساُن  َوَقاَل  َأْثَقاَهَا *  اأَْْرُض 

َرَبَك  ِب��َأَن   * َأْخَباَرَها  ��ِدُث  ُحَ َيْوَمِئٍذ   *
َأْوَحى َهَا * َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر الَناُس َأْشَتاًتا 
َذَرٍة  َيْعَمْل ِمْثَقاَل  ْوا َأْعَماَهُْم * َفَمْن  ِلُرَ
ا َيَرُه * َوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذَرٍة َشًرا  َخْرً

َيَرُه}.
ال��ص��خ��ور  ي��ب��دو ان  ي س��ي��اق م��ت��ص��ل 
الداخلية  ال��ن��واة  مياد  ح��دد  القدمة 
م��رح��ل��ة  ب���داي���ة  ف��م��ع  اأرض،  ل��ك��وك��ب 
ال��ت��ج��م��د ب�����دأت ال���ن���واة ت���ص���در ج��اا 
حتى  مستمرا  م��ازال  أكر،  مغناطيسيا 
ال��دراس��ة ي  نتائج  نشرت  ه��ذا،  يومنا 
الطبيعة،  بشؤون  امعنية  “نيتشر”  دورية 
لكوكب اأرض  النشطة  النواة  وتتناقض 
بشكل كبر مع كوكب امريخ اجاور لنا، 
القوي  امغناطيسي  توقف جاله  والذي 

مبكرا قبل حو 4 مليارات عام.
اى ذل���ك ق���ال ع��ل��م��اء إن��ه��م ع��ث��روا ي 
وسط أسراليا على آثار حفرة قطرها 
نيزك  ارتطام  عن  نامة  كيلومر   400
ض���خ���م ب�������اأرض م���ن���ذ م���ئ���ات م��اي��ن 
ال��ي عثر  أك��ر احفر  وه��ي   ، السنن 
العلماء  اآن، وحسب  حتى  على  عليها 
فإن  ااكتشاف،  هذا  ي  شاركوا  الذين 
على  الشاهدة  احفرة  على هذه  العثور 
يؤدي  القدم قد  ارتطام هائل موغل ي 
تاريخ  إى تشكل نظريات جديدة حول 

اأرض. 

ماذا تعرّف..! عن قصة طفولة 
اارض؟

الهواتف الذكية.. إدمان مكلف يمنع التأمل ي اأفكار
يوما بعد يوم تزداد اهواتف الذكية ذكاءًا كما يدأب على ذلك باستمرار صناع هذا النوع من اهواتف 
الذي بات حصد ماين امستخدمن حول العام، ما يطرح سؤاا مهما، هل حول مط احياة 
العصري أو ااستخدام امتزايد للهواتف الذكية وغرها من اأجهزة التكنولوجية اى ادمان مكلف 
منع انتاج اافكار، ااجابة على السؤال جاءت بها دراسة امركية اكدت ان “الصعوبة الي تواجه 
غالبية اأشخاص عن التأمل ي أفكارهم لبضع دقائق من دون أن يقوموا بأي نشاط آخر هي نتيجة 

إدمان استخدام اأجهزة احمولة”.
وسيلة  أنَّها  على  الزمان  من  عقدين  قبل  كانت  كما  للهواتف  النظرة  تعد  م  ذلك  من  الرغم  وعلى 
للتحدث فقط، فمع تطور التقنيات احديثة، أضيف للهواتف النقالة وظائف جديدة كانت موجودة 
على أجهزة أخرى كالتصوير الذي كان يتم بالكامرا، والتعامل مع الريد االكروني الذي كان يتم 
عن طريق الكمبيوتر، واألعاب اإلكرونية الي كانت تتم عن طريق أجهزة األعاب، وغرها العديد 

من الوظائف.
ما وضع اهواتف الذكية ي القمة بدًا من اهواتف التقليدية. إذ يتوقع ان تشهد سوق اهواتف الذكية 
موا بنسبة تتخطى 40 % ي العام 2015 مع 70 مليون هاتف ذكي سيباع ي افريقيا، على عكس 
اليابان الي ارتفع حجم مبيعات اهواتف القابلة للطي فيها عام 2014 أول مرة منذ سبع سنوات 

فيما تراجعت مبيعات اهواتف الذكية ما يرز ارتباط امستهلك الياباني الشديد بالطرز التقليدية 
القدمة ااقل سعرا.

فائقة  ااتصاات  ان  التكنلوجي  ااتصال  علم  متخصصون ي  ويقول حللون  اموضوع  اطار  ضمن 
السرعة ضرورية للحفاظ على النمو ودعم ااقتصاد، واجيل الرابع للهواتف احمولة أسرع كثرا 
من اجيل الثالث ومكن مستخدميه من التنقل بن مواقع اانرنت بسهولة أكر واستخدام تطبيقات 

معقدة وهذا مع سعت اليه بعض البلدان على غرار امغرب واثيوبيا.
من جانب آخر استطاعت شركة “سامسونغ” استعادة صدارة مبيعات اهواتف الذكية من “آبل”، ما 
ينذر بتفجر حرب شرسة من نوع تكنولوجي بن هذين الغرمن ي ميدان عام التكنولوجيا لصناعة 
اهواتف الذكية، ففي وقت سابق وصلت امعركة بينهما ي قمة ذروتها هذا العام، ما أدى اى امتاك 

كل شركة من العمالقة الكبار رؤية مستقلة مستقبل صناعة اهواتف الذكية وتطبيقاتها.
من جانب ختلف طور جموعة من العلماء جسا يلبس على اجلد حول جسم اانسان إى سطح 
حساس بهدف التحكم ي ااجهزة احمولة، ي الوقت نفسه ابتكار علماء آخرون بطارية مصنوعة من 
األومنيوم زهيدة الثمن تدوم طويا ومرنة ومكن اعادة شحنها خال دقيقة واحدة فقط استخدامها 

ي اهواتف الذكية.

منذ اهتمامي بالعام الرقمي وماجري فيه من احداث وما ُتصنع فيه من 
عوام، وانا حريص على متابعة التقارير الي تصدرها شبكات التواصل 
من  وغرها  ولنكدن  ويوتيوب  وفيسبوك  توير  مثل  الكرى  ااجتماعي 
الشركات ااخرى الي سيطرت اان على العام الواقعي من خال خلق 
نسى  لدرجة  وج��اوزه  ااول  الواقعي  العام  افراضي خطى  اخر  عام 
وعامهم  الفعلي  وج��وده��م  التواصل  شبكات  مستخدمي  معها  تناسى  او 

احقيقي.
وي سياق التقارير الصادر من هذه الشركات، تقوم شركة توير، ومنذ 
2 يوليو عام 2012، بإصدار تقرير نصف سنوي يدعى تقرير الشفافية 
)Transparency Report( ُيسلط الضوء فيه، كما جاء ي موقع توير 
الرمي، على التوجهات الي يتخذها توير جاه الطلبات احكومية الي 
امتعلقة  اممارسات  وأفضل  الفكرية  باملكية  امتعلقة  والطلبات  يتلقاها، 
أيًضا إحصاءات حول  التقرير  يوفر  الريد اإلكروني. كما  خصوصية 

ما إذا كنا” اي توير” نتخذ إجراء حول هذه الطلبات أم ا”.
برأيي ان النخبة العراقية الي حكمت العراق بعد 2003 م ترتق مستوى 
التواصل  وسائل  وانتشار  ظهور  مع  برز  الذي  اجديد  اارهابي  التحدي 
ااجتماعي احديثة، فلم حاول من يتوى ملف ااعام ومكافحة اارهاب 
من اقامة جسر للتعاون بينها وبن شركة توير من اجل ااستفادة والتنسيق 

معها حول كيفية مواجه التطرف واارهاب الرقمي ي هذه امنصة.
ومهم  ض��روري  امر  معها  لاتصال  قناة رمية  وفتح  توير  مع  التعامل 
جدا وذلك ما يشكله هذا اموقع من رئة لتنفس الكثر من اارهابين، وقد 
كشفت دراسة قام بها معهد “بروكينغ” عن وجود اكثر من 46 ألف حساب 
على “توير” مرتبطة بتنظيم داعش حتى نهاية العام 2014، وتشر بعض 
التقارير اى إّن هناك أكثر من 3 ماين تغريدة ترّوج وتؤيد “داعش” على 
“توير” من دولة واحدة فقط ! وأكثر من 1.7 مليون مقطع فيديو إرهابي، 
مع ااشارة اى ان توير تعرف بانه مع وجود اكثر من 300 مليون حساب 
يعمل بنشاط، فانه من الصعوبة ان متلك هذه الشركة القدرة على مراقبة 
مكان  اي  من  او  ينشر  ماذا  ومعرفة  كل حساب  والسيطرة على  ومتابعة 

يعمل صاحبه.
تأسيس مركز رقمي حرف يضم شخصيات متخصصة ي هذا اجال 
ومتلك سلطة فاعلة من اجل مع شتات اجهود الرمية امختلفة ي 
امؤسسات  بعض  قبل  بالفعل، من  م��وج��ودة  تكون  قد  ال��ي  اج��ال،  ه��ذا 
وااجهزة احكومية ااستخبارية واامنية، هو امطلوب حاليا وعلى حو 
وتنظيم  امبعثرة  اجهود  توحيد  يتطلب  امنتج  احقيقي  فالعمل  عاجل. 
النشاطات امشتتة وتنسيق العمل من اجل ان تكون النتائج مثمرة وفاعلة 

ومؤثرة ي اجال الذي ترغب ان تؤثر فيه. 

ماذا فعلنا لإرهاب 
الرقمي ي توير؟

مروة ااسدي 

مهند حبيب السماوي 
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تحقيقات

اليوم  احكومية  امؤسسات  بعض  تشهد 
ف��س��ادا ي ج��وان��ب ع��دي��دة وم���ن ضمنها 
الفساد ااداري ي وزارة ااتصاات، حيث 
اكد وزير ااتصاات حسن الراشد حاات 
هو  امؤسسات  جسد  تنخر  ال��ي  الفساد 

فساد ادري اكثر من كونه ماليا.
النبأ(  )شبكة  مع  ح��وار  الراشد ي  وق��ال 
“ان السياسة احكومية ي مواجهة الفساد 
ام��ؤش��ر  ام��ش��اري��ع  اي��ق��اف  ك��ان��ت تتضمن 
ع��ل��ي��ه��ا ح����اات دون اق���ص���اء ام��ف��س��دي��ن، 
وهذا ما انهك اميزانية ااقتصادية للبلد، 
وسطوة  الكفاءات  بعض  “حجيم  واضاف 
ي  امواقع  لبعض  امتنفذين  الشخصيات 
ال�����وزارات، وج���اوز ال��ص��اح��ي��ات، أرب��ك 
اتساع  امام  اادراي وفسح اجال  النظام 

فجوة الفساد ي الباد”.
ااصاحات  حزمة  “ان  بقوله  واستطرد 
ال���ي م��ل��ت وزارة اات���ص���اات واع��ط��اء 
صاحيات للنهوض بالواقع اادراي مكنت 
ااقتصادي  ااكتفاء  حقيق  م��ن  ال���وزارة 
خ���ال ال��ش��ه��ري��ن ام��ق��ب��ل��ن، وال��ت��م��ك��ن من 
اع����داد ب��رام��ج اس��ت��ث��م��اري��ة ك���رى لدعم 
امورد امادي للحكومة”. * اين العراق من 
ي  اليوم  العام  العامية؟،  التقنية  ال��ث��ورة 
مسابقة  انها  امعلومات.  مع  هائل  تسابق 
)باحرب  يسمى  ما  او  للمعلومات  عامية 
االكرونية(، وااتصاات ي زمن النظام 

ج��زء  اات���ص���اات  وزارة  ك��ان��ت  ال��س��اب��ق 
يعنى  م��ا  ك��ل  وان�����ذاك  ال��ن��ق��ل،  م��ن وزارة 
فاهاتف  النظام  بقبضة  كان  بااتصاات 
اارض���ي ك��ان ج��زء م��ن ام��ع��ل��وم��ات، ومن 
بعد 2003 شكلت وزارة ااتصاات بشكل 
وزارة  جميد  ح��اول  الكثر  لكن  مستقل. 

ااتصاات جعلها وزارة غر فاعلة.
ام���وح���دة. اى أي  ال��ب��ط��اق��ة  م���ش���روع   *
ام��ع��وق��ات الي  اب���رز  مرحلة وص���ل. وم��ا 
ت��واج��ه ه��ذا ام��ش��روع؟ ه��ن��اك عقد اب��رم 
غاية  واات���ص���اات،  الداخلية  وزارة  ب��ن 
ه���ذا ال��رن��ام��ج ه��و م���ول ال��ع��راق كافة 
ال��رن��ام��ج سيمكن  ب��رن��ام��ج م��ع��ل��وم��ات��ي، 
قوات اامن للحصول على كافة امعلومات 
من  ل��ل��ع��دال��ة.  م��ط��ل��وب��ة  اي شخصية  ع��ن 
اق��ص��ى م���ال ال���ع���راق اق��ص��ى ج��ن��وب��ه، 
اارهابية  اات��ص��ال  عمليات  خص  فيما 
على شخص  اجنائي  ااع��راف  وبيانات 
م��ع��ن ف��م��ن خ���ال ه���ذا ال��رن��ام��ج مكن 
احصول على امعلومات امطلوبة، البطاقة 
اعتمادها  مكن  اي��ض��ا  ام��وح��دة  الوطنية 
وكذلك  امعامات.  لتسير  كبطاقة وطنية 
ل����ل����ج����وازات. وب����ذل����ك ن��س��ت��ط��ي��ع ح��دي��د 
ابرز  ما  ومنافذنا احدودية. *  مطاراتنا 
ال��وزارة، وهل لديكم  امستجدات ي عمل 
تسنمنا  منذ  اخ��اص؟  القطاع  مع  تعاون 
ام��اض��ي اقرحنا  ال��ع��ام  ال���وزارة ي  ادارة 

ااجتماع  وبعد  جديدة.  برامج  استحداث 
ال����وزارة خرجنا  ال���رأي ي  ب��ك��وادر هيئة 
ب���رام���ج م��ق��رح��ة، اوه����ا تفعيل  ح��زم��ة 
العراق  ي  لاتصاات  الرابعة  الرخصة 
وال���ي ه��ي رخ��ص��ة وط��ن��ي��ة ب��ع��د حصيل 
اموافقات كافة من رئاسة الوزراء السابقة 
والرمان السابق وبدأ العمل بها بعد مع 
كافة امعلومات للمشروع، وارتأينا مشاركة 
من  ااكتتاب  طريق  عن  اخ��اص  القطاع 
قبل الشركات وامواطنن كدعم استثماري. 
ولتوفر امورد امادي لدعم امشروع خاصة 
مع قلة التخصيصات امالية احكومية. * 
احكومة  مشروعي  ااج��از ي  نسبة  ما 
الرامج  الضوئي؟،  والكيبل  االكرونية 
ان��ف��ة ال��ذك��ر ه��ي اج����زاء مكملة م��ش��روع 
اح��ك��وم��ة اال��ك��رون��ي��ة وال���ي م��ن امأمل 
وتهدف  امقبل  ال��ع��ام  خ��ال  بها  امباشرة 
الرامج امعدة من قبل الوزارة اى حقيق 
التنسيق امتكامل بن الوزارات وامؤسسات 

احكومية حت اشرف وزارة ااتصاات.
ال��ذي  ااص��ط��ن��اع��ي  القمر  م��ا مصر   *
اعلنت ال��وزارة عن اطاقه؟، فكرة القمر 
ااص���ط���ن���اع���ي ال���ع���راق���ي م��ت��ك��ام��ل��ة بكل 
الي  ااقتصادية  اازم��ة  لكن  خططاتها 
بهذا  العمل  اوق��ف��ت  حاليا  البلد  يعيشها 
اازم��ة  تنفرج  حتى  اخ،  اشعار  ام��ش��روع 

ااقتصادية.

وزير ااتصاات لـ شبكة 
النبأ: سطوة امتنفذين حجمت 

الكفاءات ورسخت الفساد

العيادات الطبية.. بن الغاء وقلة جدوى العاج
عند مراجعة امريض للعيادة الطبية ترز لدينا عدة أمور منها ارتفاع أسعار الكشف عن احالة حيث 
باتت  تتزايد بشكل تدرجي ومن دون إن نرى مراعاة من قبل اأطباء للحاات اخاصة والفقراء إا 
من قبل بعض اأطباء، فامريض ذو الدخل احدود بالكاد يستطيع أن يوفر قوته اليومي فكيف له أن 
يوفر سعر الكشف امرتفع بالنسبة حالته، فضا عن سعر العاج الذي يثقل كاهل امريض أكثر ويزيد 
من اأعباء املقاة عليه. وقد أشارت امريضة )نضال علي/ معلمة/ 31 سنة( اى نقاط ختلفة فكان 
جوابها كالتالي: كغري من امرضى أشاهد عددا من احاات عند مراجعي للعيادات الطبية فباإضافة 
اى ارتفاع أسعار الكشفية والدواء هنالك أمور أخرى مثل اختاف سعر نفس الدواء من صيدلية اى 
أخرى ومنطقة اى أخرى وأحيانا يكون ااختاف كبرا ما خلق الشك ي نفس امريض من انه ليس 
نفس الدواء امرتفع الثمن ي الصيدلية اأخرى وهذا يعي خضوع تسعر الدواء اجتهادات أصحاب 
الصيدليات ووفقا آرائهم الشخصية، و كذلك ارتفاع أسعار التحليات امخترية حيث يبلغ سعر التحليل 
الواحد أحيانا مبلغ 75000 دينار فكيف يكون احال إذا كان لدينا عدة حاليل وكان مدخولنا الشهري 
ا يتجاوز 300000 دينار فيكون جموع سعر الكشفية والتحليات و الدواء يساوي ثاثة أرباع الدخل 
الشهري للفرد إذا م يكن يساويه كله، فكان اه ي عون الفقراء والبسطاء الذي ا يهتم أحدا أمرهم إا 

القليل، لذلك ابد من اشراك ميع امؤسسات احكومية والدينية ومنظمات اجتمع امدني والصحافة 
كاهل  عن  التخفيف  بضرورة  والصيدليات  وامخترات  الطبية  العيادات  أصحاب  مناشدة  واأع��ام ي 

امواطن ان دور اأطباء ومن تبعهم هو انساني ي اأصل.   
من ناحية اخرى أجرينا حوارا مع عدد من اأطباء لنتعرف على وجهة نظرهم خصوص هذا اموضوع، 
فكان سؤالنا: ما هي آراؤك ومقرحاتك حول ارتفاع أسعار الكشف على امريض والدواء  تأثرها على 
امريض وخاصة الذين هم من الطبقات الفقرة؟ وماذا مكن أن يفعل اأطباء أصحاب العيادات للحد من 

امشكات الي يواجهها امرضى؟.  
فأجابنا الدكتور )حمد العامري/ خصص باطنية( قائا: يواجه الفقراء مشاكل كثرة جدا ي كافة 
مرافق احياة )ي غاء امعيشة وغاء اإجارات وتكاليف متطلبات احياة كالكهرباء وأمور كثرة أخرى( 
وأن من الكشفية والعاج يزيد من الضغط امادي الذي يعانيه امريض. إن توفر اخدمات الطبية اجانية 
وكثرة  للعمل  نظام  وج��ود  عدم  ولكن  امريض،  يتحملها  الي  اأعباء  من  قليا  امستشفيات خفف  ي 
امرضى وقلة الكادر الطي أدى اى عدم ذهاب الكثر من امرضى اى امستشفى واعتبارها روتن قاتل 

فيفضلون مراجعة العيادات الطبية اخاصة. 

الفوضى  وانتشار  اأم��ن  وانعدام  السريعة  ااجتماعية  التحوات  ظل  ي 
وغياب دور القانون، تزايدت ي العراق ظاهرة )التحرش اجنسي( الي 
تثر احرج واحياء وتستفز اأعراف كما تنبذها اجتمعات امدنية بكل 
والشرقية  العربية  اجتمعات  أكثر  العراقي  اجتمع  كان  وقد  أشكاها، 
متمسكا  كونه حافظا  اجنسي(،  )التحرش  لظاهرة  تعاطيا  وأقلها  نبذا 
بأعراف وتقاليد كان باأمس القريب حكي ويتفاخر بها واليوم مع دخول 
تبقى  ما  على  بعجلتها  ت��دوس  تكاد  أفكار  على  واانفتاح  التقنيات  شتى 
اأهمية  من  ول��ذا جد  العراقي..  اإنسان  بها  أصالة وحضارة عرف  من 
االتفات خطورة هذه الظاهرة الي تفشت ي الشارع وامدرسة والدائرة 
هذا  وأسباب  انتشارها،  ومؤشرات  أسبابها  ومعرفة  والبيوت،  واجامعة 
واخراق  تهديد  ما مثله من  منه وعاجه  ونتائجه وطرق احد  اانتشار 

هيكلية النظام اأخاقي ي اجتمع العراقي.
النبأ  )ش��ب��ك��ة  أج���رت  ع��ل��ي��ه��ا!!،  التكتم  ال��ت��ح��رش ج���ري  ح����وادث  معظم 
امعلوماتية( استطاعا البسيطة حول أكثر اأماكن خصوبة هذه الظاهرة 
وكانت النتائج هي امدارس واأحياء الصناعية والشعبية والشوارع بعمومها 
حيث تنتشر )عمالة اأطفال( وهي حد ذاتها مثل خرقا مواثيق )حقوق 

اإنسان(.
امؤسفة ج��ري ي مدارسنا وش��وارع��ن��ا وي مدن  ع��ش��رات اح���وادث  إن 
ومناطق جدر بها أن تكون مثاا يقتدى به ي السلوك اإنساني، وي هذا 
السياق تروي ل�)شبكة النبأ( السيدة )ش .ش( الي هّجرت من بغداد بعد 
الثاني  )الصف  ابي  إجبار  حاولت  عبثا  الطائفية:  بأحداث  زوجها  مقتل 
اابتدائي( للمواظبة على الدوام ي امدرسة اجديدة وذلك بعد فرة أقل 
من شهر على انتقالنا من بغداد وبدأ ابي يفتعل شتى اأعذار ليتغيب من 
امدرسة، كان يبكي حرارة ويتحمل الضرب والتوبيخ ويصر على مرافقته 
وانتظاره ي باب الصف،  أما الطالبة إيناس )أول متوسط( فروي ل�)شبكة 
النبأ( حرج شديد ما حدث ها وكيف) حرشت( بها إحدى زمياتها ي 
)إيناس(  جابهتها  وحينما  لأخاق  ومنافية  مقززة  بطريقة  امياه(  )دورة 
لردها للصواب كان جوابها منتهى الوقاحة بأنها )سوية( جدا وليس هناك 

حرام وا مساس باأخاق مازالت م مارس )فعلتها الشنيعة( مع رجل!.
معاناتها  عن  النبأ(  ل�)شبكة  م��رارة  فتتحدث  متوسط(  )ثالث  سحر  أما 
اليومية ي الذهاب واإياب بن البيت وامدرسة ومعاكسات بعض )عناصر 
باعتبار  والقانون  والعرف  وال��ذوق  اللياقة  عن  اخ��ارج  والكام  الشرطة( 
إن الشرطة هم اجهاز التنفيذي للقانون، وأكثر ما خيفنا أنا وزمياتي 
شوارعنا  امنتشرين ي  الشرطة  عناصر  بعض  من  الصادر  التحرش  هو 
ونظراتهم وتهامسهم وا من رادع هم، من نلجأ إذن ومن حمينا إذا كان 
هؤاء من شرطتنا!، أخرا نقول إن احد من هذه الظاهرة ليس صعبا وا 
مستحيا ي بلد يعد مهبط الرساات اإنسانية والدينية ومهد احضارات.

التحرش الجنسي 
باأطفال ظاهرة مستفحلة

سوزان الشمري

شذى الشبيبي  

ندى علي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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 اى محبي القهوة..! ترشفوا
باعتدال وحافظوا على البيئة

باتت القهوة من اسلوب من اساليب احياة 
ال��ع��ص��ري��ة ي ال��ك��ث��ر م��ن ب��ل��دان ال��ع��ام، 
الساخنة  امشروبات  أكثر  من  تعد  كونها 
الصباح  ي  وخ��اص��ة  للكثرين  امفضلة 
فيما  ام��م��ي��زة،  والنكهة  ال��رائ��ح��ة  ذو  فهي 
حول  الناس  غالبية  عند  ااعتقاد  ختلف 
الكثر  يرى  القهوة،  شرب  ومنافع  مضار 
فيما  تتمثل  القهوة  فوائد  ان  الباحثن  من 
يلي، حسن القهوة صحة اأوعية الدموية،  
الكبد  بسرطان  اإصابة  خطر  من  وتقلل 
وتليف الكبد، القهوة منع تسوس اأسنان 
من  تقلل  القهوة  ي  العفص  تسمى  م��ادة 
ال��ص��داع  منع  ك��ذل��ك  ال���رواس���ب،  تشكيل 
ت��ؤث��ر ال��ق��ه��وة على اأع��ص��اب ي ال��دم��اغ 
ح��ي��ث ي��س��اع��د ي ت��ق��ل��ي��ل ح��ج��م اأوع��ي��ة 
ال��دم��وي��ة وب��ال��ت��ال��ي ف��إن ش��رب ال��ق��ه��وة ي 
ام���راح���ل ام��ب��ك��رة م��ن ال���ص���داع ي��ق��ل��ل من 
أن  كمان  الشديد.  الصداع  ح��دوث  فرص 
تناول القهوة يقي من اأكتئاب لدى النساء، 
واخرا حافظ القهوة على البشرة صحية 
ويعتقد أن القهوة تساعد ي احفاظ على 
فتتمثل  القهوة  خاطر  أما  اجلد.  صحة 
م���ا ي��ل��ي: ال��ك��اف��ي��ن ي��ش��ك��ل خ��ط��را على 
 3-2 ش��رب  أن  من  الرغم  فعلى  الصحة، 
من  امرجوة  النتيجة  تعطيك  يوميا  أك��واب 
الركيز، فان أكثر من 3 فناجن من القهوة 

التعب  وااره����اق،  ااج��ه��اد  لعقلك  جلب 
للقهوة  مدمنن  أش��خ��اص  هناك  النفسي 
غالبا ما يشعرون بالتعب واارتباك عندما 
ا م��ل��ك��ون اإص����اح ح��ي��ات��ه��م ال��ي��وم��ي��ة. 
اادمان جب أن نذكركم بأن الكافين هو 
عنصر اادمان ي القهوة، اأرق استهاك 
امساء،  ي  وخصوصا  القهوة،  من  الكثر 
ي��زع��ج ال��ن��وم ام��ن��ت��ظ��م، ت��زي��د م��ن مستوى 
الكوليسرول ي الدم Cafestol وقهويول، 
اثنن من امواد الكيميائية ي القهوة، الي 
تزيد من الدهون ومستوى الكوليسرول ي 
الدم على الرغم من تصفية القهوة ولكنها 
خطرا  تشكل  ان��ه��ا  كما  آم��ن��ة،  غ��ر  تظل 
على اح��وام��ل، وق��د تسبب اض��ط��راب ي 
واأوعية  القلب  أم��راض  اجفاف،  امعدة 
الدموية. فيما تواصل الدراسات حول هذا 
اظهرت  فقد  اج���ذاب،  العامية  ام��ش��روب 
دراس�����ة ام��رك��ي��ة ح��دي��ث��ة أن ااش��خ��اص 
الذين يتناولون ما بن ثاثة ومسة اكواب 
يبدو  م��ا  على  يواجهون  يوميا  القهوة  م��ن 
امراض  جراء  امبكرة  للوفاة  أقل  خاطر 
القلب والسكري او باركنسون كما أن نسب 

اانتحار ي صفوفهم تكون ادنى.
ت��ن��اول  ان  ح��دي��ث��ة  دراس����ة  اظ��ه��رت  بينما 
ق��ه��وة م��ض��اع��ف��ة ال��رك��ي��ز او م��ا ي��وازي��ه��ا 
ساعات  ثاث  قبل  الكافين  كمية  لناحية 

ال��دورة  يؤخر  ااعتيادي  النوم  موعد  من 
امرة  وهذه  دقيقة،  اربعن  للنوم  الطبيعية 
ااوى الي تكشف فيها دراسة مدى تأثر 
ي  مساء  تناوها  يتم  الي  الكافين  كمية 
الي ترسل  للنوم  الطبيعية  ال��دورة  تأخر 
اجسم  اخايا ي  مستوى  على  اش��ارات 

عن مواعيد النوم وااستيقاظ.
القهوة  استهاك  يسجل  امعنين  وحسب 
ارتفاعا حول العام وقد بلغ الضعف خال 
ع��ش��ري��ن ع��ام��ا، ورغ���م اام��ط��ار ال��غ��زي��رة 
الي هطلت ي الرازيل اول منتج للن ي 
العام، واجفاف ي كولومبيا، واامراض 
الي تضرب مزارع الن ي عدد من دول 
متفائلون  امعنيون  يبدو  الوسطى،  امركا 
العام، وا  القهوة ي  انتاج  حول مستقبل 
 2.5 بنسبة  امتنامي  الطلب  بفضل  سيما 
اى  الطلب  ي  اارت��ف��اع  ويعود  سنويا،   %
اى مو  وايضا  جهة،  من  السكاني  النمو 
ااقبال على القهوة من جهة اخرى. لكن، 
عندما نرتشف قهوتنا وحن نقرأ صحف 
التغر  ت��أث��ر  ببالنا  خ��ط��ر  ا  ال��ص��ب��اح، 
على حصول  اأرض  على سطح  امناخي 
الن، لكن على بعد عدة آاف من اأميال 
حقيقي  تهديد  يكمن  القهوة،  تنتج  حيث 
نهاية  قريبا  فهل سنشهد  هذا احصول، 

مشروبنا امفضل؟.

لتحمي صحتك!.. تعرّف على أخطر اأمراض ي القرن الحادي والعشرين
تعددت اأمراض ي الوقت الراهن ي ختلف البلدان، ما أدى إى إصابة أعداد كبرة من اأشخاص 
بهذه اأمراض ك�� مرض اأنفلونزا، الكولرا، اماريا، الطاعون، مى اأرانب، ومرض احاربن القدماء، 

وغرها الكثر، حيث باتت اأمراض الراهنة أبرز وأخطر حديات القرن احادي والعشرين.
إذ مثل صحة سكان العام أمع من ابرز ااهتمامات لكل دولة أو قارة على حدة، وذلك أن امشكات 
الصحية لسكان امعمورة ذات تأثر سياسي واقتصادي عامي، لذا أصبحت الصحة مطلبا عاميا فعندما 

يصّح اجسم يصح العقل، ويتعافى، ويفكر بطريقة سليمة، وبالتالي حِسن حياة اإنسان.
ففي الوايات امتحدة سجلت السلطات اأمركية إصابات مرض الطاعون لدى البشر تزيد عن امستوى 
ااعتيادي منذ نيسان/ابريل ي الباد مع 11 حالة أدت إى ثاث وفيات، وقالت مراكز مراقبة اأمراض 
والوقاية منها )سي دي سي( “السبب الكامن وراء هذا العدد الذي يفوق امستوى العادي ي العام 2015 

ليس واضحا.
على صعيد اخر قال مسؤولون ي جال الصحة إنهم باتوا ي حرة من أمرهم ي أعقاب تزايد أعداد 
امصابن مرض مى اأرانب وهو مرض بكتري نادر يصيب الثدييات ما فيها اإنسان وتسببه بكريا 
احيوانات  مع  التعامل  أثناء  اإنسان  إى  وتنتقل  اأعمار  ميع  وتصيب  توارانسيس(  )فرانسيسيا 

امصابة مثل السنجاب واأرانب واجرذان وكذلك لسعة القراد أو حشرات أخرى وقد تنتقل اإصابة من 
خال اماء واأغذية املّوثة وا ينتقل امرض من إنسان إى آخر، ومن بن أعراضها ارتفاع درجة احرارة 

واحتقان الزور وآام العضات.
يتصاعد ي  القدماء  اإصابة مرض احاربن  إن عدد حاات  الصحة  قال مسؤولون ي جال  بينما 
الوايات امتحدة بعد أن تضاعفت حاات اإصابة ي شهر اغسطس آب مقارنة بامستويات امتوقعة هذا 
الوقت من العام، ويقول خراء امرض امعدي إنهم ا يستطيعون حديد سبب واحد هذه الزيادة لكنهم 
أكثر عرضة  السكان وهم  امسنن بن  ارتفاع عدد  منها  السبب  العوامل هي  أن جموعة من  يعتقدون 

للمرض وتطور وسائل التشخيص وزيادة الوعي بامرض ورما أيضا عوامل بيئية.
توجد  الي  )ليجيونيا(  بكريا  الرئوي-  االتهاب  من  نوع حاد  -وهو  القدماء  وتسبب مرض احاربن 
ي بعض شبكات الصرف الصحي واحمامات العامة ومامات البخار وصهاريج امياه الساخنة وأبراج 
التريد وغرها، وينتشر امرض من خال استنشاق خار ماء ملوث بالبكريا وا ينتقل من شخص آخر، 
اى ذلك حّذَر ختصون أن أعظم التحديات الي تواجه العام مستقبًا ا تقتصر على الكوارث الطبيعية 

أو ااحتباس احراري، بل ي خطر صامت قد يتسلل كوباء يفتك على ماين البشر بضربة واحدة. 

عصرنا  ي  احيوية  الصناعات  اكثر  من  العام  ي  اادوي���ة  صناعة  باتت 
الراهن كونها تهم اماين من امرضى حول العام، كما أنها تعد من أكر 
امنتجات  واأق��رب إى  الساح  أكثر من صناعة  العامية ورما  الصناعات 
النفطية والغاز، إذ تشر اإحصائيات إى أن قيمة مبيعات اادوية عاميا 
اكثر من 300 مليار دوار سنويا، لذا يرى الكثر من اخراء ي هذا الشأن 
ان وجود هذا العدد اهائل من اأدوية والذي تزج به الشركات وامصانع كل 
يوم إى السوق ي كل مكان مشكات عديدة خصوصًا إذا م ااقبال على 
استعماها بدون اشراف الطبيب ناهيك عن التعرض خطر امواد الكيماوية 

السامة والي تلوث اماء واهواء والغذاء أي تلوث البيئة الي نعيش فيها.
أي مكن القول ان السحر كاد أن ينقلب على الساحر فاأدوية الي صنعها 
اإنسان مقاومة امرض والتخلص منه أصبحت وسيلة دمار تتسبب ي حدوث 
الكثر من اأمراض والعاهات والتشوهات اخلقية الي يصعب عاج الكثر 

من حااتها.
فيما يرى خراء آخرون باتت اأدوية امزيفة توجد ي كل مكان ي العام، 
الركيبات غر  وبن  والضارة  السامة  ام��واد  ت��راوح بن اخليط من  وهي 
الناجعة. وبعضها حتوي على مكون معلن وفعال ويبدو ماثًا  الفعالة وا 
للمنتج اأصلي إى احد الذي خدع امهنين الصحين وامرضى. ولكن ي 

كل حالة يكون مصدر الدواء امزيف جهوًا وحتواه ا مكن الوثوق فيه.
فمن العسر حديد مدى مشكلة تزييف اأدوية لعدة أسباب، وتنوع مصادر 
امعلومات يصعب مهمة مع اإحصاءات. وتشمل مصادر امعلومات التقارير 
الواردة من السلطات الوطنية امعنية بتنظيم اأدوية ووكاات اإنفاذ وشركات 
الظرفية اخاصة  الدراسات  وامنظمات غر احكومية فضًا عن  اأدوي��ة 

مناطق جغرافية أو جموعات عاجية معينة.
كما أن اأساليب امختلفة امتبعة ي إعداد التقارير والدراسات تصعب مهمة 
جميع اإحصاءات ومضاهاتها، والدراسات ا تعطي إا حات عن الوضع 
التزييف ذروتها ي اأماكن الي توجد فيها  تبلغ أنشطة  الراهن. ي حن 
آليات  ذات  الصناعية  البلدان  معظم  وي  واإنفاذ.  التنظيم  آليات  أضعف 
واليابان  وكندا  )أي أسراليا  السوق  الفعالة على  والرقابة  الفعالة  التنظيم 
اأمريكية(  امتحدة  وال��واي��ات  اأوروب��ي  ااح��اد  بلدان  ومعظم  ونيوزيلندا 
تنخفض نسبة اأدوية امزيفة إى حد بعيد، أي أقل من 1% من قيمة السوق 
حسب تقديرات البلدان امعنية. ولكن ي كثر من البلدان اأفريقية وأجزاٍء 
تشكل  قد  انتقالية  الي مر مرحلة  والبلدان  الاتينية  وأمريكا  آسيا  من 
اأدوية امزيفة نسبة أعلى بكثر من اأدوية امطروحة للبيع، وعليه أصبحت 
جارة اأدوية مرهونة باحتكار الشركات امصنعة الي تتحكم باسعار وانواع 

اادوية اى آفة الدواء امزور امتنامية ي معظم البلدان العامية.

صناعة اادوية.. 
ثالوث سوء ااستخدام 

والتزييف وااحتكار
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اأخيرة

رقم ااعتماد ي نقابة الصحفين
 العراقين: 1557 - رقم التسجيل ي دار 

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإعام ©

أكثر من مسة عقود مرت على فتوى للشيخ حمود شلتوت، شيخ 
كانت  يومها  اجعفري.  امذهب  على  التعبد  تبيح  اأس��ب��ق،  اأزه��ر 
الوطي  التحرر  حركات  من  ف��ورة  تعيش  وامسلمة  العربية  البلدان 
وتنتفض ضد استعمارات من جنسيات ختلفة، يطغى عليها اللونان 
الفرنسي واانكليزي، أضف اى ذلك، التطلعات القومية ي مشاريع 
بناء الدول الوليدة ماهيا مع النموذج القومي ااوربي ي دول ما بعد 
احرب العامية الثانية، وان كانت الدولة القومية العربية قد انتهت 

اى شكل من اشكال اانقابات واانقابات امضادة.
الي  الكثرة  السياسية  التغرات  مع  اح��ال،  اح��ال من  دوام  وان 
بهزمة  ب��دءا  ال��ي��وم،  وحتى  الستينات  نهاية  منذ  ببلداننا  عصفت 
حزيران وزيارة السادات إسرائيل وليس انتهاء بالثورة اايرانية، كل 
هذه ااحداث وغرها، منحت فرصة لروز نوع من السياسة تنطلق 
من الدين، لكنه ليس بالضرورة اجوانب امنفتحة منه على ااخر، بل 
عملت على اانغاق على نفسها. ولعل مصر و”مشيخة اازهر” فيها، 
كانت أكثر تلك البلدان ي هذا التحول احاد من اانفتاح على ااخر 
 2003 العام  بعد  )قطب(.  واجتمع  احكومة  تكفر  اى  )شلتوت( 
وصعود شيعية سياسية جديدة اى سدة السلطة واحكم ي العراق، 
اصبح كل ما مت للشيعة مصدرا للخطر بالنسبة لاخر السّي. ثم 
الشيعي  اه��ال  من  ااردن��ي  التحذير  وقبلها  السورية  اازم��ة  لتاتي 
لتكمل رسم الصورة وتشكيلها. وم تكن “مصر – مرسي” يومها بعيدة 
عن هذا التشكيل اجديد لصورة عدو يتم صناعته عر امهرجانات 
التيارات  وباقي  امسلمن  ااخ���وان  جماعات  احماسية  واخطب 
السلفية، ليصل ذروته ي قتل وسحل الزعيم الروحي لشيعة مصر 
حسن شحادة وعدد من رفاقه. مشيخة اازهر وهي الي يتم تعيينها 
بقرار حكومي، وهي الي ترى نفسها اممثل العقائدي الشرعي لسّنة 
الوهابية  جحت  ع��دو  ضد  التسنن  ه��ذا  روح  عن  وامدافعة  العام 
واحركات السلفية ي خليقه، اعتمادا على طموحات ثورية اتقف 
امخيال ااسامي ي عاصمة  او ج��رح غائر ي  )اي���ران(  عند حد 
اخافة ااسامية )بغداد(، واستفحال اازمة السورية، اضافة اى 
ااحداث ي لبنان او اليمن او البحرين، كل ذلك دفع بهذه امشيخة 
ما رمته  تصديق  اى  انفتاحها  على  عقود  من مسة  اكثر  وبعد 
التسنن  على  العام  ش��رور  كل  متوهم حمل  لعدو  ااخرين،  فرشاة 
واجتمعات السنية. ي احدث توجه لنشر الكراهية والتعصب ضد 
ااخر ينشر اازهر الشريف اعانا عن مسابقة ثقافية حت عنوان 
)نشر التشيع ي اجتمع السي: اسبابه، خاطره، كيفية مواجهته( 
الشريف  اازه��ر  ب��دور  )امانا  مانصه:  ااع��ان  ديباجة  ي  ويذكر 
ان  الشريف  اازه��ر  مشيخة  يسر  واحضاري  والتثقيفي  التنويري 
وكلية  امختلفة  مراحلها  ااسامية  البحوث  ط��اب  أبنائها  تعلن 

العلوم ااسامية للوافدين عن امسابقة الكرى حول اموضوع(.
ا أدرى عن أي تنوير او تثقيف او حّضر يتكلم اازهر، حن يفتح 
وهو  عنه،  مذهبيا  امختلف  ااخر  والكراهية ضد  التعصب  بوابات 
للديي أجل  استغال  السياسة من  به  تقوم  ما  يفرق بن  ال��ذي ا 
مصاحها، وبن الدين الذي يرفض ان تسرق السياسة روحيته ونبله.
ستكون منطلقات تلك البحوث هي ما الت اليه نتائج صراع النفوذ 
السياسي بن الدول وسحبها كمروحة واسعة تغطي جتمعات شيعية 

بكاملها، مع تشويه لتلك اجتمعات وعقائدها. 

ما فعله فيسبوك بعقولنا؟، كيف نتخلص من إدمان 
هذا اموقع اجاذب!، هل ُصمم فيسبوك لتشتيت 
أفكارنا،  وتفتيت  اهتماماتنا  وان��ق��س��ام  انتباهنا 
ي مقابل ث���روة م��ن ام��ع��ل��وم��ات ال��ي ُج��ر على 
استقباها أو حتى تلك امسلية الي ختار احصول 
عليها؟. رما لن يتذكر معظم مستخدمي فيسبوك 
كيف كانت احياة قبله منذ أكثر من عشر سنوات، 
فاموقع الذي بدأ شبكة اجتماعية صغرة لطاب 
اجامعات، اتسع ليشمل أكثر من مليار مستخدم 
ا  تصفحه!.  الشبكة ي  على  وقتهم  ثلث  يقضون 
تغير فيسبوك حياتنا،  للشك حول  يوجد جال 
إذ يتم اموقع عامه العاشر، وبصرف النظر فيما 
لو كانت فكرته وحيًا أو جربة حضة أو ضربة 
حظ أو الثاثة معًا، قام العماق الرقمي بتخطي 

توقعات اجميع.
ان  النفسية  القضايا  ي  متخصصون  ي��رى  ل��ذا 
حدود  احتياطي  لدينا  كبشر  أننا  كانت  امشكلة 
أكثر عرضة  فنحن  واانضباط،  اإرادة  من  ج��ًدا 
للنجاح عندما حاول تغير سلوك واحد ي امرة 
ي��وم، حيث  كل  الوقت  ال��واح��دة حديًدا ي نفس 
يصبح عادة ويتطلب جهوًدا أقل بكثر للمحافظة 
أنك  تشعر  هل  امتخصصون  ه��ؤاء  ويسأل  عليه. 

تتخلص  أن  تستطيع  وا  الفيسبوك  مدمي  م��ن 
من هذا اإدم��ان؟، ااجابة رما يساعدك تطبيق 
هذا  من  التخلص  على  الضائع”  الوقت  “ميقاتي 
أن  ي  تكمن  اأس��اس��ي��ة  التطبيق  فكرة  اإدم����ان. 
يساعد هذا  أن  فعًا  نفسك”، فهل مكن  “تعاقب 
التطبيق؟. تبدو الفكرة غريبة وسخيفة رما، لكن 
هذا املحق اخاص الذي طورته غوغل وأطلق عليه 
متصفح  على  ليستخدم   ”timewaste timer“
اانرنت “كروم” يتخذ شعارًا له أن “تعاقب نفسك” 
قضاء  فبعد  فيسبوك.  على  حياتك  تضييع  على 
ااجتماعي،  التواصل  موقع  على  اليوم  ي  ساعة 
دقيقة  وك��ل  دقيقة،  كل  حساب  ي  التطبيق  يبدأ 
فأنت  لك،  م��روك  اأم��ر  وبالطبع  دوارًا.  تكلفك 
تريد  كنت  إن  وتشغيله،  التطبيق  بإنزال  تقوم  من 
بالفعل حاولة التخلص من هذا “اإدمان”. معرفة 
كيف مكن لوسائل التواصل ااجتماعي، وخاصة 
الفيسبوك، أن تؤثر على إحساسنا بالرفاه، أجرى 
معهد حوث السعادة دراسة ملت 1095 شخًصا 
منهم   %94 كان  حيث  الفيسبوك،  مستخدمي  من 
يقومون بتصفح الفيسبوك كجزء من روتن حياتهم 
اأخبار  يتصفحون  الذين  من   %86 وكان  اليومية، 
ال��ذي��ن  م��ن  و%78  دائ����م،  بشكل  الفيسبوك  ع��ل��ى 

أكثر  أو  دقيقة   30 م��دة  الفيسبوك  يستخدمون 
الرملي  هناء  ااستاذة  وحسب  الواحد.  اليوم  ي 
وثقافة  امعلومات  تكنولوجيا  ج��ال  ي  الناشطة 
الفيس  إدمان  للوقاية من  تقدم نصائح  اإنرنت، 
بوك: التقيد بوقت حدد لتصفح الفيس بوك ما 
ا يزيد عن نصف ساعة يوميًا، وضع ساعة منبه 
الوقت احدد،  تنبيهك مرور  يتم  أو مؤقت حتى 
وحتى يشعر اإنسان ما مضيه من وقت، راجع 
نفسك بشكل يومي حول استخدامك للفيس بوك 
وقيم أداءك والفائدة الي حصلت عليها، ا جعل 
ال��ف��راغ  م��لء  ال��وح��ي��دة  الوسيلة  ب��وك  الفيس  م��ن 
وال��ل��ه��و، وط��ري��ق��ة ل��ل��ه��روب م��ن ال��واق��ع وض��غ��وط 
احياة، مارسة اأنشطة واهوايات احببة جعل 
باحياة  ااخ��راط  وتناغمًا،   تنوعًا  أكثر  احياة 
ااج��ت��م��اع��ي��ة وج��ن��ب ال��ع��زل��ة وال���وح���دة، ت��دري��ب 
والذهي،  البدني  الذات على مهارات ااسرخاء 
العصي وجديد  لراحة اجهاز  التأمل  ومارسة 
الطاقة الذهنية واجسدية، كسر الروتن والتحرر 
جديدة  بأعمال  وال��ق��ي��ام  اح��ي��اة  ي  النمطية  م��ن 
أسلوب  اتباع  اإنرنت،  استخدام  توقيت  وتغير 
منتظمة،  واستيقاظ  ن��وم  مواعيد  صحي،  حياة 

ومواعيد لتناول الوجبات دون إلغاء بعضها. 

مشيخة اازهر 
وصناعة الكراهية

إقلع عن فيسبوك
وابدأ السعادة

الحرب على اإرهاب 
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