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املعارك السياسية يف بغداد بعد 
معركة املوصل

تحرير املوصل تكامل االرادة وتنامي القدرة

فوز ترامب:
 هل يرجح كفة بشار األسد؟

متالزمة التطرف والتعميمات أموال الهليوكوبرتيف الهواء
الجاهزة 25913

أوردت اإلحصائيات أن عدد الزوار الذين وصلوا كربالء املقدسة وأحيوا مراسيم زيارة 
األربعني للعام املاضي بلغ رقما قياسيا هو 26 مليون زائر، منهم 17.5 مليون زائر حملي 
7.5 مليون زائر أجنبيا. فيما بلغ عدد املواكب املشاركة 7137 موكبًا، منها 7060 موكبًا 
حمليا و77 موكبا أجنبيا، أما عدد الدول املشاركة فهي 80 دولة أجنبية. وهكذا يتضح 
التفكري  وض��رورة  املتاحة  الكبرية  والفرص  ال��زي��ارة،  ه��ذه  األرق���ام، حجم  من  للجميع، 

والتخطيط يف كيفية االستفادة من هذه الزيارة العظمى. 
هذه  والناشطون مبثل  واملعنيون  املسؤولون  يستقيها  أن  ينبغي  اليت  املهمة  ال��دروس  من 
واالس��ت��ع��داد خلدمة  واألم���ن  والتنظيم  اإلع���داد  م��ن حيث  امل��ب��ارك��ة،  املليونية  ال��زي��ارات 
الزائرين وتوفري البنى التحتية االقتصادية واخلدمية، هي أهمية بل حتمية وضع اخلطط 

التحضريية للزيارة القادمة منذ اآلن.
إن الشعب العراقي حيتاج اليوم أن ينهض بالقيم اإلنسانية، وينشرها، ويعمل بها، فهي 
وجودهم،  من  بالضد  حت��اك  ال��يت  املخططات  مجيع  دح��ر  لتحقيق  املضمونة  الوسيلة 
بني  املتبادلة  وتقديم اخلدمات  الطوعي  العمل  فإن  لذلك  وتهدف اىل متزيق وحدتهم، 
الناس من دون أجر مادي، سوف تسهم بصورة فعالة يف زيادة تالحم العراقيني، وميكن أن 
يتحول هذا النوع من السلوك، اىل حالة يومية يقوم بها العراقيون بصورة متبادلة، تزيد 
من وحدة النسيج اجملتمعي، وحتد من الفتنة والبغضاء، وتزيد من حلمة الشعب وتكاتف 

مكوناته وافراده كافة مع بعضهم البعض.
األعمال الثقافية والفنية والفكرية اليت رافقت هذه الزيارة طوال أيام إحياء مراسيمها، 
حيث  املدينة،  عموم  يف  منتشرة  س��رادق  يف  تقام  متنوعة  ثقافية  أنشطة  الحظنا  فقد 
تقام الندوات الفكرية، والعروض املسرحية، والنشاطات الثقافية، وكلها تسعى لتقديم 
اجلوهر اإلنساني على سواه، حيث تسعى مجيع هذه األعمال اىل زيادة وعي اإلنسان، 

وجتعله أكثر قدرة على فهم ما يدور حوله يف حياته اليومية.
إن الوعي عرب الثقافة والفكر والفن، وسيلة مهمة إن مل تكن أهم الوسائل اليت ترتقي 
والفكرية  الثقافية  األنشطة  ترافقنا  أن  ينبغي  ولذلك  أعلى،  مستويات  اىل  بالشعوب 
املختلفة عرب املؤمترات وامللتقيات والندوات على مدار السنة، وأن نتعلم ذلك مما حصل 
النشاط  دائما يدخل ضمن  أن تصبح عمال  النشاطات  وينبغي هلذه  الزيارة،  أيام  أثناء 

اجملتمعي العراقي.
اهلوية  وتنمية  على مشرتك  لالتفاق  مناسبة  أرضية  تشكل  ان  االربعينية  للزيارة  ميكن 
احلضارية  بالقيم  ومستقبلي،  وت��ارخي��ي  ودي��ي  وط��ي  ال��ت��زام  قضية  وجعلها  الوطنية 
والعادات والتقاليد، واللغة واللسان، والعقيدة واإلميان وتعزيزها، واعتبارها واجبا وطنيا 

يقع على عاتق اجلماعات واألفراد، واحلكومة واملؤسسات معًا.
يقول املرجع السيد صادق الشريازي إن: أهل العراق، فيهم األلوف من أصحاب الدخل 
التفوق  ونالوا  حسن  بشكل  واالختبار  االمتحان  من  خرجوا  الضعيف،  أو  القليل  املالي 

اجلّيد، يف سبيل اإلمام احلسني )ع(.

زيارة االربعني 
والفرص الكربى
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السعودية بعد جاستا
 نهاية املطاف ام بدايته

املجتمع بال قيم مجتمع بال أمن
424

تجاوز حدود حرية العمل الصحفي، 
15الشرق األوسط مثااًل

البلدان النفطية بعد عامني من 
6االنهيار
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العراق بني طموحات السلطان الرتكي ولعبته الصفرية

مقومات النهوض ومواكبة العصر الراهن
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16
يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيي الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم ب� )ثقافة التحرير( 

يف هذا اجملال: إن االستقالل الثقايف، هو مقدمة لالستقالل السياسي ...

ال خيفى على الكثري أن عملية حترير املوصل من تنظيم )داعش( ستشكل حمطة مهمة يف مستقبل العراق السياسي واألمي 
واالقتصادي، وهلذا حترص تركيا على أن تكون حاضرة بقوة يف عراق...

حاكمية عالم االشياء على االمم املتخلفة

18
ان العوامل هلي أكثر من ذلك سواء بالنسبة إىل عامل األشخاص أم بالنسبة إىل عامل األمم واحلضارات، حيث بينا أن هناك عاملًا 

رابعًا هو عامل األفعال، وعاملًا خامسًا البد أن حيكم عامل األفكار ...

مزايا التطابق بني األقوال واألفعال

17
ال أحد ميكنه نكران ما ميكن أن تفعله األقوال يف اآلخرين، باعتبارها ناقلة لألفكار، ولكن يبقى تأثريا األفعال يف املقدمة دائما من 

حيث سرعة التأثري واالنتقال اىل األشخاص اآلخرين، لذلك ...



المختار
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استعادة  اجل  من  قوى خمتلفة  تتنافس 
املدينة فهناك التحالف الدولي والقوات 
االم���ن���ي���ة ال���ع���راق���ي���ة وق�������وات احل��ش��د 
الغالبية الشيعية واحلشد  الشعيب ذات 
تابعة  مسلحة  ومج���اع���ات  ال��ع��ش��ائ��ري 
ترفض  السنية  املكونات  من  لسياسيني 
م��ش��ارك��ة احل��ش��د ال��ش��ع��يب، ي��ق��ود ه��ذه 
اجلماعات حمافظ نينوى اثيل النجيفي 
القضاء  قبل  من  اتهامات  يواجه  ال��ذي 
مع  بالتنسيق  متهم  ان���ه  ك��م��ا  ال��ع��راق��ي 

تركيا واحلصول على دعم خارجي.
لكن ميكن استغالل الوقت من اجل دراسة 
االخطاء السابقة يف معركة االنبار ومن 
بني  والتنسيق  اجل��ي��د  التخطيط  اج���ل 
من  املدن  وابناء هذه  املركزية  احلكومة 

اجل طرد التنظيم واستعادة األمن.
وقد مثل التكتيك الناجح للقوات األمنية 
العراقية نهجًا جديدًا مل يستخدمه من 
من  األمنية  ال��ق��وات  جنحت  فقد  قبل، 
إيقاع اهلزمية بالتنظيم، حيث استفادت 
من جتربتها من قبل يف معركة الفلوجة.

كما ميكن ان حيقق جناح املعركة توافقا 
من اجل العيش سويا يف ظل نظام دولة 
فيها  ت��ك��ون  وان  احت���ادي���ة  دمي��ق��راط��ي��ة 
بدال  متعايشة  العراقية  املكونات  مجيع 
عن التفكك واالقتتال فان ذلك التوافق 
سيجعل التنظيمات االرهابية ان تنسحب 

رمبا دون معارك كبرية.
ادامتها  املعركة جيب  خيارات جناح  ان 
السياسية  املشاكل  مبراجعة  بعد  فيما 
ح���ول ال��ت��ن��ازل ل��ألك��راد ب��ش��أن تصدير 
يف  الفيدرالية  اع��ت��م��اد  وك��ذل��ك  النفط 
املناطق السنية والسري قدما يف مشروع 
االصالحات احلكومية، وال ميكن كذلك 
الغفلة ع��ن دراس���ة ع��دة ع��وام��ل سبقت 

املعركة من أهم هذه العوامل:
بتأثريه  يتميز  حيث  ال��دول��ي  العامل   -
الكبري فان االمريكيني يسعون اىل تعزيز 
مكانتهم يف العراق بشكل أكرب يف وجه 
املوقف  يتصدر  الذي  االيراني  التحدي 
من خالل دعم إيران للعراق يف معركته 
االمريكيون  يقف  وق��ت  داع��ش يف  ضد 
م��وق��ف امل��ت��ف��رج على االح����داث. فضال 
عن دول اخلليج وتركيا حيث يسعى كل 

طرف بأن جيد مساحة لنفوذه.
حول  وب��غ��داد  واشنطن  ب��ني  التنسيق   -

موعد انطالق العملية.
- تركيا بدورها دخلت على خط الزمة 
حيث صرح اردوغان بأن العراق حباجة 
لعملية  مشابهة  عسكرية  عملية  إىل 
درع الفرات اليت نفذت من قبل اقوات 
ال��رتك��ي��ة يف م��دي��ن��ة ج��راب��ل��س ال��س��وري��ة 
وأوض����ح اردوغ�����ان ع��ن ان ح��ل مشكلة 
امل��وص��ل م��ن خ��الل اإلص��غ��اء إىل رؤي��ة 

تركيا لألحداث يف املنطقة ويدعم ذلك 
بعض قادة الكتل السنية.

- االستعداد اللوجسيت للقوات العراقية 
وحترير املناطق احملاذية ملدينة املوصل.

اجل��دل احملتدم بني خمتلف اجلهات   -
اجلهات  ه��وي��ة  ح��ول  وال��دول��ي��ة  احمللية 
تدور  حيث  املواجهة  يف  ستساهم  ال��يت 
خ��الف��ات ك��ب��رية ح���ول ذل���ك وال����يت من 
العراقية  احلكومة  ت��واج��ه  ان  احملتمل 
اخ��ت��ب��ار ص��ع��ب، ك��ذل��ك ال��س��ؤال يطرح 
نفسه حول دور قوات البيشمركة وقوات 
احل���ش���د ال��ش��ع��يب يف ع��م��ل��ي��ة حت��ري��ر 
الدولي  التحالف  دور  هو  وم��ا  املوصل؟ 

يف ذلك؟ 
تعصف  ال���يت  السياسية  اخل��الف��ات   -
بالبلد حيث يدور جدل كبري حول هوية 
املدينة ودور العرب السنة يف حتريرها 

وإدارتها فيما بعد.
هناك أمل كبري يتمثل يف رفض لوجود 
قتالية متسرتة  داعش من قبل جماميع 
يف املوصل، فضال عن ان بعض العشائر 
قد تغلق أبوابها يف وجه التنظيم كذلك 
ميكن ان يشن التحالف الدولي ضربات 
نظام  على  بالسيطرة  م��دع��وم��ة  ج��وي��ة 
االت����ص����االت وت��أم��ي��ن��ه��ا ب���ني امل��واط��ن��ني 
واخت���اذ معسكرات  األم��ن��ي��ة،  وال��ق��وات 

اجليش مقرا للقوات األمنية هلا. 

الحسابات السياسية 
ملعركة املوصل

املعارك السياسية يف بغداد بعد معركة املوصل
العراق والشام”  الدولة اإلسالمية يف  القادمة لطرد  العراق على املعركة  يفكر ويركز اجلميع يف 
التوترات  على  الرتكيز  الكثري من احملللني يف  يستمر  كما  العراقية،  املوصل  مدينة  داع��ش”، من 
الطائفية اليت ستحدث بني السنة والشيعة واألك��راد يف مرحلة ما بعد” داعش” يف العراق، ويف 
الوقت ذاته ظهرت معركة اخرى يف بغداد بني الفصائل الشيعية االمر الذي يشكل خطرًا وجوديًا 
الربملان  اقال  اذ  الفساد  العراقي مؤخرا محلة ملكافحة  الربملان  اطلق  العراقية، كما  الدولة  على 
العراقي وزير الدفاع خالد العبيدي السي ووزير املالية هوشيار زيباري الكردي ، املتواطئ كالهما 

مع شكل من اشكال الفساد.
 مثلما قالت النائبة يف الربملان العراقي حنان الفتالوي” اجلميع تقاسم الكعكة واصبح سعيدًا ... 

مجيعنا مستفيدون”، والسؤال املطروح هو ملاذا يف هذا الوقت؟ وملاذا هؤالء األشخاص؟
اجلواب املتفائل هو ان اج��راءات الفساد هذه هي تكملة ضرورية ملعركة حقيقية ضد “ داعش”، 
اذ ان احلل العسكري لن يكون كافيًا، وان هزمية اجملموعة بشكل كامل تتطلب اقناع الناس بأن 
احلكومة املركزية تتسم باملسؤولية ومتثلهم. ووفقا هلذا الرأي، فإن االجراءات الربملانية احلالية 
اليت  القوة  هي  العراق  األوىل يف  الشيعية  القوة  العراقية،  الدولة  قوة  تنامي  على  الضوء  تسلط 
يقودها رئيس الوزراء السابق نوري املالكي الذي فقد منصبه منذ عام 2014 لكن بقي له تأثري، 

واليزال يعمل بنشاط للتشكيك يف ادارة العبادي على الرغم من انتمائه لنفس احلزب الذي ينتمي 
اليه العبادي “حزب الدعوة”، وتشمل هذه اجملموعة كبار الشخصيات من قوات التعبئة الشيعية مبا 

فيهم هادي العامري ومنظمة بدر.
 وقيس اخلزعلي زعيم عصائب اهل احلق، وابو مهدي املهندس القائد السابق لكتائب حزب اهلل، 
وقد ادى القتال ضد” داعش” اىل زيادة اهمية هذه الشخصيات اليت استغلت فتوى اية اهلل السيد 
وذلك  بالقوة  يتسمون  واليزالون  بغداد،  عن  الدفاع  وادعاءهم  املقاتلني  اآلف  لتجنيد  السيستاني 
بسبب الدعم املسلح الذي تقدمه ايران هلم وال يزالون يقاتلون يف اخلطوط األمامية ضد “ داعش” 

وبدعم من احلكومة.
والقوة الثانية هي احلركة احملتجة ضد حكومة العبادي منذ اكثر من سنة، القوة اليت يقودها رجل 
الدين الشيعي األكثر شعبية مقتدى الصدر، اذ يدعو الصدر اىل اقالة الوزراء القدامى واالستعاضة 

عنهم بوزراء تكنوقراط.
يف مرحلة ما بعد “داعش” يف العراق خاصة بعد االنتخابات الرئيسة املقبلة عام 2017 و2018، 
سوف يتحول االنتباه صوب الصراعات السياسية الداخلية يف بغداد، وستكون هلذا الصراع الشيعي 

الداخلي على السلطة آثارا على عملية تشكيل احلكومة عام 2018 ومستقبل بناء الدولة العراقية.

ال خنال أن عقدًا وثالث سنني من الزمن حقق الفاسدون منجزا راسخا 
النُّفوَس،  يف  اليأس  ادخل  لألفسد(، مما  )البقاء  وهو  الثابت  بقانونهم 
لكن ما حصل يف اقالة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي ووزير املالية 
الفساد  بنار  املكتوون  ان  يرسخ  زيباري،  هوشيار  الثقة  عنه  املسحوب 
واالفساد اخذوا يتطلعون إىل النصر عليه، لكن هذه املرة سنشهد عدة 
دالالت ومؤشرات إلقالة وزير املالية، رغم اني اتوقع ان مسألة االطاحة 
الكرد  عالقة  او  السياسية  العملية  على  كبرية  انعكاساتها  تكون  لن  به 
ببغداد بسبب تراجع النفوذ الكردي ضمن معادلة الصراع االقليمي أوال، 
وسياسات االضعاف الداخلية اليت متر بها القوى الكردية العراقية ثانيا.

احلديث االن عن قيام الدولة الكردية سواء شّكلت امتدادًا حلكم ذاتي، 
أم انبثقت كيانًا مستقاًل ميثل إجتهادًا يبدو نظريًا وافرتاضيًا، باعتبار 
ستذبح  ألن سكاكينها  وصعبة  ك��ث��رية  ه��ذا  ت��ع��رتض  ال��يت  احمل��اذي��ر  ان 
أربعة خرائط اقليمية: سوريا والعراق وتركيا وحتى ايران فعندما حرر 
أعلن من  قد  كان  بعدما  بارزاني ضمه،  أعلن  إقليم سنجار  البيشمركة 
اصبح  االم��ر  ه��ذا  مسألة حمسومة،  الكردية  الدولة  قيام  أن  واشنطن 
مشكوكا فيه بعد االنقالب الرتكي وبعد التفكك وعدم االنسجام الكردي 
يف اقليم كردستان، مل يعد بارزاني احلليف املعتمد عليه للواليات املتحدة 
االمريكية لفقدانه الشرعية السياسية كرئيس إلقليم كردستان واصبح 
الكردية دوما يف  الورقة  حمط نزاع كردي-كردي، لقد مت توظيف دور 
الكرد  دور  جتميد  سيتم  واالن  الغرب،  قبل  من  واإلقليمية،  النزاعات 
وقضيتهم من أجل جتميع كل طرف ألوراقه بانتظار حلظة املساومة على 

إعادة تركيب اإلقليم كخالصة حلروب االرادات واألدوار.
ويف ظل انقسام األكراد يف العراق بني تيارين رئيسيني: تيار البارزاني، 
اإلقليمية  القوى  وص��راع  تشظيهم  ظل  ويف  الطالباني-نيشروان،  وتيار 
والدولية حول أدوار الكرد وأماكن تواجدهم، ال ميكن تصور إقامة دولة 
كردية يف العراق تربك حدود أربعة دول، بالطبع ميكن هلم ان يصلوا اىل 

حد املطالبة باالنفصال، لكن هذه املطالبات حمدودة التأثري.
ويف املقابل ال ميكن إهمال عناصر القوة عند الكرد يف العراق لكن من 
اذ سجلت مؤشرات على رغبة  زيباري  اقالة  كواليس  بداللة  دون دولة، 
أمد  كان يشكل منذ  بعدما  املالية  الكردية إلقالة وزير  بعض االط��راف 
طويل صلة الوصل بني بغداد واإلقليم، غري أن اقالته قد تشري اىل مزيد 
زيباري،  إقالة  على  فعل  رّد  أول  ويف  وفعال  اجلانبني،  بني  التباعد  من 
خسرو  النائب  الكردستاني  الدميوقراطي  احل��زب  كتلة  رئيس  ص��رح 
»أن  قائال:  للدستور(،  املالية )خمالف  وزي��ر  الثقة من  أن سحب  ك��وران 
جهة  نيات ضد  طياته  وحيمل يف  سياسي  استهداف  الوزير  استجواب 

سياسية معينة«.  

حرب اإلقاالت 
وتراجع النفوذ الكردي

علي الطالقاني

العراق

د. احمد عدنان امليالي 

د. خالد عليوي العرداوي
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التصدي  وتطورات  املاضية  االي��ام  خالل 
سريعا  تتالحق  االرهابي  داع��ش  لتنظيم 
على الساحتني العراقية والسورية. حصل 
على ال��س��اح��ة ال��س��وري��ة ح��دث��ني ب��ارزي��ن: 
اوهل��م��ا، ه��و ال��ت��دخ��ل ال��رتك��ي يف مدينة 
عليها  واطلق  سوريا  مش��ال  يف  جرابلس 
عملية “درع الفرات” لطرد تنظيم داعش 
االره���اب���ي وك��ان��ت مب��س��اع��دة ام��ري��ك��ي��ة، 
وث��ان��ي��ه��م��ا، االت��ف��اق ال��روس��ي-االم��ري��ك��ي 
االخ���ري ح���ول اهل��دن��ة يف س��وري��ا وال���ذي 
دخل حيز النفاذ يف 12 ايلول اجلاري ومل 
ألهم  التعرض  عند  لكن  ط��وي��اًل.  يصمد 
بعض وسائل  واليت سربتها  االتفاق  بنود 
امل��غ��زى منها وك��م��ا مت  االع����الم جن��د ان 
االتفاق بني اجلانبني هو عزل التنظيمات 
االره���اب���ي���ة داع����ش وج��ب��ه��ة ف��ت��ح ال��ش��ام 
)النصرة سابقا( عن املعارضة يف سوريا 
االه��م  الفواعل  ات��ف��اق  على  مؤشر  وه��ذا 
واالمريكي  الروسي  -اجلانبني  العامل  يف 
واالك����ث����ر ت����أث����ريًا يف م���ل���ف���ات ال���ش���رق 
االوس��ط- حول القضاء على داع��ش. من 
جند  العراقي  اجلانب  وعلى  آخر  جانب 
امل��ت��غ��ريات ك��ث��رية وم��ت��س��ارع��ة م��ن جانب 
ال�����دول امل��ش��ارك��ة يف ال��ت��ح��ال��ف ال��دول��ي 
اح��رزت��ه  ال���ذي  التقدم  م��ع  داع���ش  لقتال 
تشكيالت  يف  السيما  العراقية  ال��ق��وات 
معارك  يف  صنوفه  بكل  العراقي  اجليش 

مع  القيارة  وم��ع��ارك  وال��رم��ادي  الفلوجة 
اهمية الدور الداعم الذي لعبته تشكيالت 
احل��ش��د ال��ش��ع��يب واحل��ش��د ال��ع��ش��ائ��ري. 
أساسيا  باعثا  كان  النجاح  ان هذا  ونرى 
ويف  الدولي  التحالف  يف  املشاركة  للدول 
االم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  مقدمتها 
استهداف  مؤثرة يف  اختاذ خطوات  على 
قيادات داعش يف سوريا ويف العراق تارة، 
لبحث  العراقية  احلكومة  مع  والتواصل 
حترير  عملية  ح���ول  امل��ش��رتك  التنسيق 
يف  ل��داع��ش  معقل  آخ��ر  نينوى  حمافظة 
ال��ع��راق. وح��ذر خ��رباء التخطيط ب��وزارة 
ال��دف��اع األم��ري��ك��ي��ة )ال��ب��ن��ت��اغ��ون( م��ن أن 
م��ع��رك��ة اس��ت��ع��ادة امل��وص��ل، ال���يت سيطر 
ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ن��ظ��ي��م يف م��ن��ت��ص��ف ح��زي��ران 
تقدم ص��ورة خمتلطة خلرباء  قد   ،2014
التخطيط عن احلرب مع احتمال تقهقر 
املدينة  مناطق  بعض  داع��ش يف  وت��راج��ع 
أخ��رى.  مناطق  ق��درات��ه يف  تعزيز  بهدف 
كذلك توجهت حاملة الطائرات الفرنسية 
شارل ديغول اىل البحر االبيض املتوسط 

للمشاركة يف حترير املوصل.
كذلك قدمت وزارة الدفاع االمريكية طلبا 
ارسال  للموافقة على  االبيض  البيت  اىل 
500 جندي امريكي اىل العراق للمشاركة 
عن  فضال  امل��وص��ل،  حترير  عمليات  يف 
القوات املتواجدة يف قاعدة القيارة واليت 

ستستخدم كنقطة انطالق بأجتاه حترير 
نينوى.  حمافظة  ون��واح��ي  أقضية  مجيع 
عليه ي��ب��دو م��ن ه��ذا االه��ت��م��ام االم��ريك��ي 
ان  متأكدة  اصبحت  املتحدة  الواليات  ان 
تشكيالتها  مبختلف  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات 
اص��ب��ح��ت ت��ت��م��ت��ع ب���ال���ق���درات واخل����ربات 
الكافية لتحرير آخر معقل لتنظيم داعش 
االرهابي وهي حمافظة نينوى وهي ثاني 
اهمية  وهل��ا  ال��ع��راق،  يف  أك��رب حمافظة 
العمليات  بعد  للتنظيم،  بالنسبة  ك��ب��رية 
اليت خاضتها يف مدينة الرمادي ومناطق 
غ���رب االن��ب��ار ون��اح��ي��ة ال��ق��ي��ارة واخ��ره��ا 
هذا  الشرقاط  وقضاء  ال��رم��ادي  جزيرة 

من جانب.
ومن جانب آخر يبدو ان االدارة االمريكية 
نهاية  مع  داع��ش  تنظيم  ملف  انهاء  تريد 
الرئيس  به  ماصرح  وه��ذا  احلالي  العام 
املشاكل  ان  لكون  اوباما  باراك  االمريكي 
تعقدت  واالن��س��ان��ي��ة  والسياسية  االمنية 
االم��ري��ك��ي��ة  االدارة  ع��ه��د  يف  وت��ف��اق��م��ت 
مليًا وجبدية يف  التفكري  وب��دون  احلالية. 
هذا االمر فسيواجه العراق مرحلة صعبة 
جدا تفوق يف صعوبتها مرحلة القتال ضد 
داعش وبالتالي تذهب كل هذه التضحيات 
يم  )دماء وأموال( أدارج الرياح. ورمبا خيخُ
ش��ب��ح ال���رب االه��ل��ي��ة وي��ك��ون ع��ن��ده��ا من 

الصعب مللمة شتات البالد.

تحرير املوصل تكامل 
االرادة وتنامي القدرة

العراق بني طموحات السلطان الرتكي ولعبته الصفرية
ال خيفى على الكثري أن عملية حترير املوصل من تنظيم )داعش( ستشكل حمطة مهمة يف مستقبل 
العراق السياسي واألمي واالقتصادي، وهلذا حترص تركيا على أن تكون حاضرة بقوة يف عراق 

ما بعد )داعش(.
 تركيا اليوم بعد مئة عام على معاهدة لوزان اليت رمست حدودها ماتزال تشعر بالغنب التارخيي 
واهلزمية واملهانة القومية، يصف املؤرخ والكاتب الرتكي )قدير مصر اوغلو( هذه اهلزمية واملهانة 
بالقول: “إن االتراك يف توقيع معاهدة لوزان ختلوا عن قيادة املسلمني ورضوا بقطعة صغرية من 
األرض”. وميكن للمتتبع أن يالحظ صرخات أردوغان اليوم ضد معاهدة لوزان على السلوكيات 
إزاء سوريا والعراق متليها حالة الشعور  اليوم  الرتكية يف املنطقة، ذلك بأن حتركات أردوغ��ان 
باملهانة القومية اليت حلقت برتكيا جراء معاهدة لوزان. وهذا واحد من العوامل الرئيسة اليت 
ميكن من خالهلا تفسري تدخل تركيا العسكري يف سوريا ومتركزها يف منطقة بعشيقة يف العراق 
قرابة السنتني. فقد كانت حكومة العبادي يف بادئ األمر تنظر إىل السلوك الرتكي إزاء العراق 
من منظور غري صفري، يف حني كانت تركيا تنظر إىل اللعبة يف العراق من منظور صفري حبت 

يتعلق بصراع النفوذ مع إيران يف املنطقة.
 وهو ما أدى إىل سوء إدراك بني الطرفني انعكس وبتطور على شكل انكار واستهجان واعرتاض 

ورفض من اجلانب العراقي للتواجد العسكري الرتكي يف بعشيقة مع قرب عملية حترير املوصل.
ولكن كيف نعرف أن العراق أمام لعبة صراع صفرية بني تركيا وإيران؟

العراق ومعامل  الصراع يف  اإلقليمي من  النظر إىل اهلدف  السهولة مبكان فهم ذلك عند   من 
وينجح  يتنازع طرفان على هدف معني فيفشل أحدهما  “عندما  اللعبة  لنظرية  حتقيقه، فوفقا 

األخر يف حتقيق اهلدف نكون هنا أمام حالة من اللعبة الصفرية”.
 وهو ما ميكن تطبيقه على حالة الصراع بني تركيا وإيران من اجل هدف كسب النفوذ يف العراق.
لذلك رّدت تركيا اجلميل من خالل تعميق عالقاتها مع سوريا وإيران وعدم تدخلها يف شؤونهما 

الداخلية.
له، وحتجيمه يف مشالي  آمن  إجي��اد مالذ  من  الكردستاني  العمال  منع حزب  فكرة   وخب��الف 
العراق، والتغاضي عن وجوده أو استخدام مقاتلي يف احلرب ضد داعش، فان ذلك سوف يدفع 

تركيا لتعزيز وجودها يف بعشيقة وغريها.
 ويف حال مل تتدخل تركيا عسكريا يف معركة املوصل، فانها ستوظف معسكر بعشيقة إلدارة قوة 
كردية عربية سنية ملشاغلة ومواجهة حزب العمال الكردستاني يف العراق، وهو أمر ينطوي على 

خماطر أمنية كبرية بشكل يعيق االستقرار املفرتض يف مرحلة مابعد داعش.

يف العراق لعبت العشائر دورًا رياديًا وعلى خمتلف األزمنة سواء يف الثورات 
أو االنتفاضات أو ترسيخ االمن ببعض املناطق ومساعدة الدولة يف كشف 
معادلة  هناك  لكن  املطلوبني،  بعض  بتسليم  يتعلق  مبا  او  املؤامرات  بعض 
معروفة للجميع “عندما تضعف منظومة الدولة تقوي معها منظومة العشرية 
املعادلة  ه��ذه  س��ارت  املعاصر  ال��ع��راق  ت��اري��خ  م��ر  وعلى  والعكس صحيح” 

باستثناء بعض احلاالت.
باالنتقال ملرحلة ما بعد عام 2003 والتغيري اجلذري ملختلف اصعد وجوانب 
النظام  منط  من  واخل���روج  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  احلياة 
الدكتاتوري واملرور حبالة التحول الدميقراطي فقد رافق ذلك التغيري نوع 
من الفوضى تفاقمت معها املشاكل السياسية واألمنية وحتى االجتماعية، 
فيما صاحب هذا الضعف بهيكل الدولة وغياب تطبيق القانون اىل زيادة 
للعشرية بقصد احلصول  املواطنني  الكثري من  لذلك اجته  العشرية،  نفوذ 

على محاية يف ظل عدم استطاعة الدولة توفري له احلماية.
التجئوا  قد  والوسطية  املثقفة  الكوادر  بعض  من  حتى  باملوضوع  والغريب 
الدولة  منظومة  لضعف  طبيعي  نتاج  ه��ذا  ورمب��ا  حقوقهم  ألخ��ذ  للعشرية 
وغياب القانون، لكن املشكلة االكرب بأن العادات والسلوكيات العشائرية قد 
انتقلت للمدن وهذا ما قد صعب من األمر إذ وصل احلال ببعض املدن قد 
حتولت اىل عشرية مصغرة متارس ما كانت متارسه يف األرياف أو القرى 
النائية، كما إن بعض الوزارات أو املؤسسات اصبحت ملكًا لعشرية بعينها 
العشرية فما  تلك  ابن  الوزير هو  أو  املؤسسة  تلك  أو مسؤول  تبعًا لرئيس 
كان منه اال حتويل دائرته او وزارته لصاحل عشريته والسبب اما انتخابي 
لكسب أصواتهم أو للحصول على تأييدهم وقمع معارضيه، كما وصل احلال 
إىل “إن العشرية تقاضي الدولة وهذه احلالة قد حدثت كثريًا فماذا نفسر 
بالسجن  اقدام عشرية على حماسبة قاضيًا ألنه حكم على احد افرادها 
الرتكابه خمالفة معينة ؟” أو كيف تسيطر عشرية بقوة السالح على دائرة 
معينة العتقال شخص فما بالك بان احلال قد وصل حلد السيطرة على 
مركز للشرطة! وإطالق سراح من هم حمسوبني عليها؟، أو قيام عشرية ما 
بأخذ الدية )الفصل العشائري( من طبيب بتهمة تسببه بوفاة احد افرادها 
او  الدية  تلك  لدفع  ام��ا  الطبيب  ه��ذا  يضطر  طبيعية مما  الوفاة  يف حني 

اهلجرة واهلرب؟.
وصل  حتى  ح��رج  بال  فحدث  العشائر  بعض  بني  ما  االقتتال  مشكلة  ام��ا 
أمنية  وكارثة  وه��ذه خماطر  ومتوسطة  ثقيلة  اسلحة  استعمال  االم��ر حلد 
واجتماعية كما انها تؤدي لرتهيب عوائل آمنة ومقتل أناس ليس هلم عالقة 
منتمني  البحث عن  واحلجة  ورئيسية  او قطع طرق عامة  النزاع  بأطراف 
للعشرية املعادية مع العلم هم ليسوا من املسببني او ال توجد هلم انتماءات 

عشائرية سوى ذنبهم لقبهم العشائري يف هوية األحوال املدنية.

العشائر والدولة 
يف العراق

علي مراد العبادي 

د. حسني أحمد السرحان 

العراق

كرار انور ناصر/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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عربي 

سيكتمل انهيار الشرق االوسطي )القديم( 
العقوبات  ق��ائ��م��ة  ال��س��ع��ودي��ة يف  ب��دخ��ول 
ضد  )العدالة  قانون  بتشريع  االمريكية 
رع����اة االره�����اب( ال��ق��ان��ون ال����ذي وان مل 
ان  اال  ص��راح��ة  العربية  السعودية  يسم 
م��ن هذا  املستهدف  ب��ان  ي��ع��رف  االغ��ل��ب 
القانون هم االشخاص املتورطون بأحداث 
11سبتمرب/ايلول 2000 واغلبهم حيملون 
اجلنسية السعودية مما حيمل هذه الدولة 
اث��ار  ع��ن  واجلنائية  القانونية  املسؤولية 
تلك االحداث وحتمل تعويضات الضحايا 

واالثار املرتتبة على ذلك.
ق���د الن��ش��ه��د ان���ه���ي���ارا س��ري��ع��ا ل��ل��ع��الق��ة 
االمريكي–السعودي،  للحليفني  التارخيية 
اال ان احملاكم الفدرالية للواليات املتحدة 
االمريكية ستصدر وبال شك قرار الطالق 
ال���ذي جي��ع��ل م��ن االم����وال ال��س��ع��ودي��ة يف 
تقدر  وال��يت  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
اضافة  دوالر  مليار  ب� سبعمائة ومخسني 
اىل سندات اخرى يف اخلزينة االمريكية 
اعتداءات  لضحايا  كتعويضات  هلا  هدفا 

برجي التجارة العاملية والبنتاغون.
مم���ا س��ي��ح��رج ال��س��ع��ودي��ة ب��ش��ك��ل كبري 
اقتصادية  ض��رب��ات  م��ن  تعاني  وجيعلها 
وس��ي��اس��ي��ة خي��رج��ه��ا م���ن دائ�����رة ال��دع��ة 
والراحة اىل صحراء العواصف املتعددة، 
ون��ي��ف ويف صحيفة  ع���ام  وق��ب��ل  اوب���ام���ا 

العاصفة  هذه  اىل  اش��ار  تاميز  نيويورك 
القادمة لدول اخلليج بقوله )اننا نستطيع 
ولكن  اخل��ارج��ي  اهل��ج��وم  م��ن  مساعدتكم 
عليكم بإصالح اوضاعكم الداخلية...( وهو 
توجه مكرر يف طريقة احلديث االمريكي 
وان  سبق  حيث  مبهامجته،  يرغبون  مل��ن 
حتدث الرئيس االمريكي دبليو بوش عن 
اصالح  وض��رورة  االنسان  حقوق  انتهاك 
النظام لنفسه يف العراق حتى انتهى االمر 
صدام  العراقي  الرئيس  نظام  بإسقاط 
عام 2003 حتت شعار انهاء نظام الدولة 

البوليسية ومجهورية اخلوف.
اخلارجي  املظهر  كان  وان  التحذير  هذا 
ب��رت��وش  تزيينه  حي���اول  اوب��ام��ا  لسياسة 
احلقيقة  ان  اال  )جاستا(  لقرار  النقض 
ال���دام���غ���ة ب����ان ال���واق���ع س��ي��ط��ب��ق حت��ذي��ر 
قانون  شكل  على  جتسد  ال���ذي  الرئيس 

نافذ من االن فصاعدا.
صدمت  ال��يت  السعودية  ف��ان  جانبها  من 
بسرعة مترير القرار وتقاعس اصدقائها 
يف البيت االبيض والكونغرس عن دورهم 
تعيش  فإنها  بوجه  ال��وق��وف  يف  املطلوب 
هاجس ما سريمسه تطبيق هذا القانون 
ارتكبه  ال���ذي  االك���رب  اخل��ط��أ  ملستقبلها. 
على  سياساتهم  ب��ن��وا  ان��ه��م  ال��س��ع��ودي��ون 
فيه  وق��ع  القاتل  اخلطأ  وه��ذا  التمنيات 
للملكة  اخلارجية  للسياسة  خططوا  من 

العربية السعودية، فبدل ان تضرب ايران 
كما  العقوبات  من  املزيد  عليها  وتفرض 
القضية  ب��ات��ت  وي���روج���ون  يتمنون  ك��ان��وا 
اىل  اي���ران  تسري  فيما  ض��ده��م،  موجهه 
القديم  اململكة  حليف  مع  الشراكة  ع��امل 

)االمريكان(.
دخلوا  ال��يت  اليمنية  احل��زم  عاصفة  ام��ا 
قانون  عن  خطورة  يقل  ال  فيها مبستنقع 
الستخدام  اليمنيني  يدفع  ق��د  )ج��اس��ت��ا( 
لبلدهم  تعويضات  ألخ��ذ  مشابه  ق��ان��ون 
تعديل  مت  ل��و  فيما  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  م��ن 
امل��ب��اش��رة، كما  ليشمل احل���رب  ال��ق��ان��ون 
ان وضع السعوديني السياسي مع كل من 
سوريا والعراق وبعض الدول العربية ليس 
ال  م��وق��ف  يف  اململكة  مم��ا جيعل  باجليد 
هم  السعوديون  احل��ل؟،  ما  عليه.  حتسد 
من  للتخلص  احل��ل  مفاتيح  ميلكون  م��ن 
على  ف��ان  ولذلك  )جاستا(،  اعصار  اث��ار 
الدمار  )اسلحة  من  التخلص  السعوديني 
اسباب  اه��م  من  هي  التطرفية(  الشامل 
عودتهم للمجتمع الدولي وللساحة العربية 
املؤسسات  االول هلذه  اهلدف  كانت  اليت 
وامل��ت��ض��رر االك���رب م��ن��ه��ا، ول��ع��ل السكوت 
العربي عن قانون )العدالة ضد االرهاب( 
يعترب دليال واضحا على رضا تلك الدول 
عما ستالقيه اململكة من مصري ان مل يكن 

تتشفى بها.

السعودية بعد جاستا
 نهاية املطاف ام بدايته؟

حتمية الجغرافية وتوازن املصالح )حلب أنموذجا(
التأرخيية أمام روسيا االحتادية لتصحيح  تطور األحداث وتسارعها يف سوريا كان مبثابة الفرصة 
أخطاء املاضي ومشاغلة ومنافسة الواليات املتحدة األمريكية يف منطقة نفوذها، والعمل على كسب 
اكرب قدر ممكن من املصاحل عرب إجبارها يف املوافقة على انضمامها يف التحالف الدولي حملاربة 
واملشاركة  الدولية  اجلهود  تنسيق  يف  معًا  والعمل  وس��وري��ا،  العراق  يف  اإلرهابية  داع��ش  عصابات 
التناقضات  رغم  السورية،  األزم��ة  بشأن  واالتفاقيات  التفاهمات  من  العديد  عقد  عرب  إدارتها  يف 
واالختالفات يف وجهات النظر يف إدارة األزمة السورية. أهمية مدينة حلب ال تقتصر على أهميتها 
اجليوبولتيكية وتأثريها يف سري العمليات العسكرية فحسب، وإمنا امتد تأثريها يف حتديد مداخل 
الرتكي  السلوك  بدوره على  انعكس  بدوره  الذي  الرتكي–اإليراني،  اإلقليمي  احلراك اجليوسياسي 
غري املنضبط جتاه العراق من جهة، وعلى مدخالت التفاعل اجليوسرتاتيجي الذي نتج عنه معطيات 
جديدة دفعت اخلاسر الواليات املتحدة األمريكية وتركيا يف إعادة التفكري يف توجيه البوصلة جتاه 
مدينة املوصل العراقية واإلمساك بزمام املبادرة إزاء التفوق الروسي–اإليراني يف مدينة حلب. هذا 
االختالف والتقاطع يف الرؤى واملصاحل وتأثريه يف أمن واستقرار اجملال احليوي لكال القوتني، دفع 
كالهما يف توظيف األزمة السورية حنو إبعاد كليهما عن اجلوار اجلغرايف ومنطقة املصاحل، فروسيا 
تسعى إىل إبعاد الواليات املتحدة األمريكية عن جماهلا احليوي يف أوكرانيا وجورجيا، مستغلة التفوق 

الواليات  تعمل  باملقابل  املنطقة.  األمريكية يف  للمصاحل  املباشر  والتهديد  حلب  معركة  املتحقق يف 
املتحدة األمريكية على استنزاف روسيا يف األزمة السورية وإغراقها يف التزامات سياسية وعسكرية 
واقتصادية الميكن اإليفاء بها وفق )وجهة النظر األمريكية(، مبا يتيح هلا هامش من املناورة وحرية 
العمل والتحرك يف مناطق النفوذ الروسي وتطويقها من جهة البلطيق والقوقاز والبلقان، والتلويح 
االستقرار  على  خطر  من  يشكلونه  وم��ا  سوريا  من  عودتهم  ح��ال  يف  والشيشان  القوقاز  باملقاتلني 

الروسي الداخلي. 
لذا فان روسيا تدرك متاما التكاليف املرتتبة إزاء موقفها املتشدد يف دعم ومساندة احلكومة السورية 
وحتاول أن تثبت قدرتها يف مواجهة اإلسرتاتيجية األمريكية وقلب املوازين لصاحلها، وهذا بالفعل 

ما حتقق يف معركة حلب.
مما يؤكد إن أهداف القوى الكربى الطاحمة لدور عاملي ال ميكن أن تتحقق دون مناطق نفوذ حتاكي 
مدينة حلب  الفرصة عرب  تلك  وجدت  االحتادية  روسيا  لذا  األخ��رى،  املنافسة  القوى  نفوذ  مناطق 
لإلفصاح عن ذلك التوجه االسرتاتيجي العاملي، يف إجياد مواطئ قدم متكنها من دعم ذلك التوجه، 
السوفييت يف  االحت��اد  اليوم غري  روسيا االحتادية  بأن  املنطقة  لدول  وتعد مبثابة رسالة  من جهة، 
اإليفاء بالتزاماتها جتاه حلفائها وبنفس الوقت قادرة على مواجهة النفوذ األمريكي من جهة أخرى. 

على خالف دول جملس التعاون اخلليجي ظلت اإلمارات ولفرتات طويلة تؤدي 
دورًا ذات مستوى منخفض يف منطقة الشرق األوسط، وعادة ما كانت تلعب 
يعار  يكن  لذلك مل  ونتيجة  والدولية،  اإلقليمية  للقوى  الشريك األصغر  دور 
هلا تلك األهمية من قبل الغرب مقارنة بالسعودية وقطر ومصر يف الكثري 
من القضايا العربية، ومع ذلك مل يكن القادة اإلماراتيون يهتمون لذلك األمر 

كثريًا.
وبالنسبة لإلمارات )وبصفة خاصة السعودية( تعد مصر يف غاية األهمية؛ 
للنفوذ  املضاد  اإلقليمي  التحالف  يف  الفاعلة  األط���راف  أح��د  متثل  لكونها 
اإليراني يف الشرق األوسط. وال حاجة بنا للقول: إن هيمنة اإلخوان املسلمني 
الذي  األمر  اإليرانيني،  السلطة يف مصر قد تصب يف صاحل  على مقاليد 

يعي فقدان أحد األطراف الفاعلة يف جبهة املواجه ضد إيران.
اصطفت  األوس��ط  الشرق  للقوة يف  القائم  التوزيع  على  احلفاظ  اج��ل  وم��ن 
القوتني األكرب يف جملس  بوصفهما  السعودية  العربية  اململكة  اإلم��ارات مع 
إن  فبعد  املسلمني،  لإلخوان  املشرتك  العداء  جامع  اخلليجي حتت  التعاون 
اخلليجية  القيادة  بساط  لسحب  مصر،  على  ال��ره��ان  تكسب  قطر  ك��ادت 
وتأسيس حمور  مع مصر  التحالف  واإلم��ارات عرب  السعودية  من  والعربية 
قطري مصري يف السياسات العربية- العربية، دعمت السعودية واإلمارات 
بسخاء القيادة العسكرية املصرية لإلطاحة بالرئيس السابق حممد مرسي، 
وعملتا على التقارب مع مصر ودعمها اقتصاديًا وعسكريًا، وذلك لتضييق 
اخلناق على املساعي القطرية وعزهلا يف املنطقة العربية، وتفويت الفرصة 
على املساعي اإليراني يف مصر. وهو األمر الذي جعل اإلمارات تراهن ومن 
زاوي��ة احلفاظ على  الراهن من  الوضع  موقع قوة على مسألة احلفاظ على 

التحالفات والتوازنات اإلقليمية القائمة يف اخلليج واملشرق العربي.
السياسي  اإلس��الم  من حركات  والدولية  اإلقليمية  النفرة  حالة  تصاعد  مع 
وس��وري��ا، وجدت  ال��ع��راق  )داع���ش( يف  وظهور  والسلفي،  االخ��وان��ي  بشقيها 
اإلمارات يف دعم التيار اإلسالمي السي التقليدي الذي ميثله األزهر ضالتها 
على  قدرتها  ومن  اإلقليمية  مكانتها  من  يعزز  إقليمي  دور  بناء  يف  املنشودة 
ممارسة دور الداعم لإلسالم السي املعتدل باملنطقة العربية يف ظل املنافسة 
احملتدمة على الزعامة اإلسالمية بني تركيا وقطر الداعمان للتيارات الدينية 
السلفية واإلخوانية من جهة، والسعودية الداعمة للتيارات السلفية الوهابية 

من جهة أخرى.
الشرق  يف  النفوذ  لكسب  احلثيثة  اإلمارتية  املساعي  تدل  القول:  نفاد  ومن 
األوسط على تغري كبري يف الرؤى السياسية السابقة اليت كانت حتكم البالد، 
باجتاه البحث عن املكانة وسط الدول العربية الغارقة بالفوضى واالضطرابات 
للدعم  وتوظيفها  اهلائلة،  املالية  املوارد  فباستخدامها  الداخلية،  واملشكالت 
الصراع  مناطق  يف  األح���داث  لصياغة  اإلم���ارات  تسعى  العسكرية  وال��ق��وة 

بالشكل الذي يعزز مكانتها ويكسبها النفوذ والتأثر يف الشرق األوسط. 

دور اإلمارات املتصاعد يف 
صراعات الشرق األوسط

عدنان الصالحي 

كرار انور ناصر 

د. سهاد إسماعيل خليل 
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دولي 

اجليوسياسي  التنافس  إن��ك��ار  ميكن  ال 
وتركيا على  اي��ران  الشديد “اخلفي” بني 
ال��دول��ة  وه���ي  للتنافس  األك���رب  ال��س��اح��ة 
العراقية – قبل ان تدخل سوريا على خط 
السورية”-  “الثورة  مامسي  بعد  التنافس 
إيران  السنة وحاولت  تركيا دعم  حاولت 
اإلي��ران��ي  ال��دع��م  وبفضل  الشيعة،  دع��م 
القوي،  أيًضا  األمريكي  وال��دع��م  القوي 
احلكم  س���دة  اع��ت��الء  م��ن  الشيعة  مت��ك��ن 
وف�����رض ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ك���اف���ة أرج����اء 
العراق، وكسبت إيران أوىل جوالتها فيما 
يتعلق بالتنافس اجليوسياسي بينها وبني 

تركيا.
كذلك اليغيب عنا موقف كلتا الدولتني من 
احلاضر  اهلاجس  وهو  الكردية  القضية 
حرب  ان��ت��ه��اء  بعد  هل��م��ا.  بالنسبة  دائ��م��ا 
العراق  على  األمريكية  املخُتحدة  الواليات 
مت تأسيس إقليم مشال العراق “الكردي 
باعث  ك��ان  العامل  ه��ذا  ذات��ي��ا”،  املستقل 
خ��وف وق��ل��ق لكل م��ن إي���ران ال��يت تعاني 
الكردية  )بيجاك(  منظمة  مع  النزاع  من 
“اإلرهابية” وتركيا اليت تعاني من النزاع 
وهذا  الكردية،  كي(  كي  )بي  منظمة  مع 
س��اه��م يف رف���ع دواف�����ع احل���س ال��ق��وم��ي 
الدولتني.  األك��راد يف كال  املواطنني  لدى 
ويف ظ��ل ه��ذه االح��ت��م��االت واهل��واج��س، 
ت��أس��س إق��ل��ي��م ل���ألك���راد مش���ال ال��ع��راق 

ب��ش��ك��ل م��س��ت��ق��ل وس���ط م��ع��ارض��ة تركيا 
وايران اللذان دعما فكرة وحدة األراضي 
كانت  األمريكية  االرادة  ولكن  العراقية، 
ودعمت  الساحة،  على  أقوى  قبضة  ذات 
إي��ران  فخسرت  اإلقليم،  تأسيس  فكرة 
وتركيا هذه اجلولة بشكل متساوي. ويرى 
إي��ران  ان   - االت��راك  ومنهم   – املراقبني 
ف���رض سيطرتها  ب��ع��د  راحب����ة  خ��رج��ت 
بينما  العراق،  يف  واسعة  مساحات  على 

خرجت تركيا خاسرة فارغة األيدي.
اىل جانب العراق دخلت الساحة السورية 
اجليوسياسي  التنافس  يف  ال��روح  وبخُثت 
هذه  ولكن  جديد،  من  الرتكي  اإلي��ران��ي 
املرة ليس كسابقتها، إذ أظهرت تركيا يف 
الساحة حترك عسكري نشط بشكل أكرب 
املعارضة، وخالل  ق��وات  من خ��الل دع��م 
التنافس اجليوسياسي  املرحلة مير  هذه 
إذ ترى  إي��ران وتركيا أشد مراحله،  بني 
لتمددها  أرض خصبة  سوريا  من  إي��ران 
اجليوثقايف وجماال ميكن ان تصل عربه 
اىل حليفها حزب اهلل، بينما ترى تركيا 
ان��ت��ف��ض شعبها بشكل  دول���ة  م��ن س��وري��ا 
النظام  م��ن  ح��ق��وق��ه  ن��ي��ل  بقصد  سلمي 
املستبد، وهي تستحق الدعم الوفري من 
وشعبها، حتى  إليه  ترنو  ما  أجل حتقيق 
ال��ن��ج��اح يف ذل��ك وال��وص��ول إىل  حتقيق 

اهلدف املنشود.

عام  للحكم  والتنمية  العدالة  ح��زب  ج��اء 
وفق  ال��ب��اردة  احل���رب  انتهاء  بعد   2002
تلعب  دول���ة  م��ن  تركيا  نقل  رؤي���ة حت���اول 
دور اجل��س��ر ب��ني ال��ش��رق وال���غ���رب إىل 
“دولة مركز” ذات تأثري ودور يف حميطها 
عملت  وقد  الدولية.  مكانتها  من  يعززان 
ت��رك��ي��ا ع��ل��ى م���دى س���ن���وات ط��وي��ل��ة وف��ق 
اخلارجية،  سياستها  مهندس  نظريات 
على  أوغ���ل���و،  داود  أمح���د  ال��ربوف��ي��س��ور 
ان���ت���ه���اج س��ي��اس��ة م���ت���ع���ددة احمل������اور يف 
وزي����ادة  ال���ت���وازن  ب��ع��ض  ملنحها  حم��اول��ة 
لذا  لديها.  واالستقاللية  املناورة  هامش 
والتنمية  العدالة  عهد  يف  تركيا  ط��وَّرت 
عالقاتها االقتصادية مع طهران، خاصة 
أطر  عن  وخرجت  بل  منها،  االقتصادية 
ال��س��ي��اس��ة اخل��ارج��ي��ة وخ��رق��ت احلظر 
ومع  معها  وأبرمت  إي��ران  على  املفروض 
لتصدير  ات��ف��اًق��ا  ك��ال��ربازي��ل  اخ���رى  دول 

اليورانيوم.
اخلارجية  السياسة  صانعي  ان  وعليه 
االيرانية يدركون هذا املنحى يف السياسة 
حتركاتها  مع  السيما  الرتكية  اخلارجية 
اخلليجي.  ال��رتك��ي  وال��ت��ق��ارب  االخ����رية 
وفضال عن ذلك اصبح معلوما لدى ايران 
على  احل��رب  افعاهلم  التتعدى  العرب  ان 
ال��ورق وهذا ما جعل الصمت خييم على 

املوقف االيراني من هذا التقارب.

املوقف االيراني 
من التدخل الرتكي يف املوصل

احتماالت املواجهة العسكرية بني كوريا الشمالية وامريكا
يتساءل الكثريون هل هناك احتمالية ملواجهة مباشرة بني الواليات املتحدة وكوريا الشمالية؟، هناك 
ت��رى بأن  تلوح يف االف��ق بني م��دة واخ��رى، فالواليات املتحدة مازالت  ن��ذر املواجهة  ي��رى ان  اجت��اه 
مصاحلها كبرية مع كل من كوريا اجلنوبية واليابان وتايوان، وان التهديد الذي متثله كوريا الشمالية 
جيب ان يزال وينتهي، هلذا وضع الرئيس االمريكي السابق جورج بوش االبن كوريا الشمالية ضمن ما 
يسمى مبحور الشر الذي جيب إزالته وإنهاءه، هلذا اتبعت الواليات املتحدة منذ مدة ليست بالقصرية 
جمموعة من االجراءات القسرية كالعقوبات العسكرية واالقتصادية والسياسية ضد كوريا الشمالية 
وصواًل اىل حتقيق االنهاك الكامل هلذه الدولة متهيدًا لتغيري نظامها السياسي. ان احتمالية حصول 
يرجع  وه��ذا  مستبعد،  امر  هو  األمريكية  املتحدة  وال��والي��ات  الشمالية  كوريا  بني  مباشرة  مواجهة 
العتبارين أساسيني وهما: الدور الصيي الواضح يف توجيه مسارات السياسة يف كوريا الشمالية، 
فالصني متثل النافذة االساسية هلذه الدولة للعامل اخلارجي، وهلا مصاحل اقتصادية وعسكرية وامنية 
وسرتاتيجية يف بقاء الوضع على حاله يف كوريا الشمالية، وهذا االمر يتصل بصراعها مع الواليات 
املتحدة االمريكية، فهي بالرغم من انها ال ترغب يف الوقت احلاضر ان توسع جماالت حركتها وفعلها 
بالرغم من فائض القوة اهلائل الذي متتلكه، حتى انها توصف بانها يف وضع مبالغ فيه يف احملافظة 
على مكونات قوتها وتوصف بانها ك�)الباندا االم او االم احلاضن( كما يرى جوناثن سيزن، اال انها 

ال ترتدد باستخدام بعض االدوات املتاحة لديها يف حتقيق بعض املكاسب، ولعل أهمها هو موضوع 
الربنامج النووي لكوريا الشمالية. ان اعالن كوريا الشمالية عن امتالكها ألسلحة نووية واجراء مخس 
عسكرية  مواجهة  االمريكية  املتحدة  الواليات  خوض  احتمالية  يبعد  احلاضر،  الوقت  جتارب حلد 
مباشرة مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون الذي حيكم دولته بقبضة حديدية وال ميكن التنبؤ حتى 

بأي من تصرفاته وردود أفعالة، هلذا فمسألة املواجهة املباشرة هو امر مستبعد يف ظل هذا االمر.
ان احتماالت املواجهة بني الواليات املتحدة االمريكية وكوريا الشمالية ميكن ان تكون اذا ما توافرت 
ان  املتحدة وحلفائها  للواليات  تتيح  الشمالية  كوريا  االتية: حدوث حالة عدم استقرار يف  املعطيات 

تتدخل حلسم احلالة يف اإلطاحة بالنظام السياسي احلالي.
 اذا ماتوافقت املصاحل االمريكية الصينية وتوصل الطرفان اىل اتفاق لتسوية املشكالت اليت تتصل 
التضييق  الدرع الصاروخي االمريكي، فان احتماالت  بتايوان وحبر الصني اجلنوبي وموضوع نشر 

على النظام السياسي يف كوريا الشمالية هو امر وارد.
اذا ما اقدمت كوريا الشمالية على استخدام القوة العسكرية املباشرة ضد كوريا اجلنوبية، فأن ذلك 
يلزم من الواليات املتحدة وفق االتفاقية السرتاتيجية مع كوريا اجلنوبية يف التدخل واستخدام القوة 

العسكرية.

ليس األمريكيون فقط من يتابع السباق الرئاسي بني احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي، بل إن املنافسة للدخول إىل البيت األبيض تستأثر باهتمام 
املاليني حول العامل، ومتّثل السياسة اخلارجية مكونا هاما خلطة املرشح 
الرئاسي، وتأتي منطقة الشرق األوسط على رأس أجندة املرشحني، مبا 
االستقرار  ع��دم  وح��ال��ة  داخلية  وص��راع��ات  إقليمية  ن��زاع��ات  م��ن  تشهده 

السياسي.
فوز دونالد ترامب صاحب األيديولوجية املتطرفة قد ترتتب عليه اختالف 
يف التوجهات األمريكية واختالف يف سياسة البيت األبيض، السيما على 
الرئيس  ي��ك��ون  وق��د  احل��ال��ي��ة،  املرحلة  معطيات  وف��ق  اخل��ارج��ي  الصعيد 
رئاسة  يف  ترامب  دونالد  فوز  من  املستفيدين  أكثر  األس��د  بشار  السوري 
وذلك  السورية؛  للدولة  كرئيس  ببقائه  يتعلق  فيما  السيما  األبيض،  البيت 
الناجح  البديل  وغياب  إسرائيل،  أم��ن  تهديده  ع��دم  منها  اعتبارات  لعدة 
لرئاسة سوريا وفق املعايري الدولية والقيم األمريكية؛ ألن البديل )يف حال 
تنحى األسد عن السلطة( قد يكون اإلسالم الراديكالي أو املتطرفني أمثال 
اإلنسانية  والقيم  األمريكية  القيم  مع  يتناقضون  الذين  والنصرة(  )داعش 

بشكل عام.
كذلك ولرمبا يعد بقاء الرئيس السوري يف منصبه هو حفاظًا على الدولة 
القرن  بدايات  يف  بيكو  سايكس-  اتفاقية  رمستها  اليت  احلديثة  القومية 
الواقع  األم��ر  سياسة  السورية سيفرض  الدولة  انهيار  ألن  وذل��ك  املاضي؛ 
وسيكون البديل دويالت قومية ودينية ومذهبية )كردية سنية شيعية(، وهذا 
ما ال ترتضيه الدول اإلقليمية السيما تركيا وإيران، فضاًل عن أن ترامب 
يعارض سياسة التدخل العسكري يف منطقة الشرق األوسط؛ ألن -وحسب 
قوله- بأن أي دولة تقوم بلمس الشرق األوسط فإنها “تظل عالقة هناك”، 
األمريكية  القوات  بها  تقوم  اليت  والتدريب  الدعم  سياسة  عارض  ولذلك 
ندري من هؤالء  “ال  قائال  نوايا األخري:  السورية، متسائاًل عن  للمعارضة 
امل��ع��ارض��ة أس��وأ من  “ت��ك��ون  ن��واي��اه��م”، مرجحا أن  األش��خ��اص وال نعرف 
الرئيس السوري بشار األسد”. ومؤكدًا على أن لو كان األمر بيده ألنسحب 
من الصراع يف سوريا، األمر الذي يعيد الثقة بالرئيس بشار األسد ويضعف 
من تواجد ودعم املعارضة السورية، السيما مع الدعم الروسي واإليراني 

والفصائل املساندة للنظام السوري.
وهذا ما اكده ترامب من خالل برنامج تلفزيوني )“60 دقيقة” على شبكة 
“CBS”(، “بأن على الواليات املتحدة ترك زمام املبادرة يف سوريا لروسيا، إذ 
حتالفت احلكومة الروسية مع نظام األسد، قائاًل: إن روسيا تريد التخلص 
من داعش، وحنن كذلك نريد أن نتخلص من داعش، مل ال نسمح لروسيا 
أن تفعل ذلك؟ دعوهم يتخلصوا من داعش”؟ مفضاًل عن عدم التدخل يف 
لكونهم إعداء لدودين والسماح  النظام وداع��ش؛  املبادرة بني  سوريا وترك 

لتنظيم “داعش” بقتال األسد دون تدخل الواليات املتحدة. 

فوز ترامب: هل يرجح 
كفة بشار األسد؟

د. حسني أحمد السرحان

د. محمد ياس خضري 

ميثاق مناحي العيساوي 
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حيتم اهلبوط املزمن ألسعار النفط العاملية 
االقتصادي  النمو  بنموذج  النظر  اع���ادة 
يستند  وال��ذي  النفطية  البلدان  القائم يف 
لكافة  كمحرك  النفطية  االي����رادات  على 
البلدان.  ه��ذه  يف  االقتصادية  القطاعات 
احلكومي  االنفاق  على  االعتماد  زاد  فقد 
يف دع���م ال��ط��ل��ب ال��ك��ل��ي يف االق��ت��ص��ادات 
االق��ت��ص��ادات  ه��ذه  ارت��ب��اط  م��ن  النفطية 
ب����دورة ال��ك��س��اد وال�����رواج ال���يت تشهدها 
اسواق النفط العاملية بعيدا عن متطلبات 
واالقتصادي.  املالي  واالستقرار  التنمية 
ك��م��ا خ��ل��ف��ت جت�����ارب االع���ت���م���اد امل��ف��رط 
احلكومية  امل��وازن��ة  متويل  يف  النفط  على 
واالقتصاد نتائج مؤملة على صعيد التنمية 
االختالالت  ح��دة  من  وزادت  االقتصادية 
االقتصادية يف البلدان النفطية على مدى 
العقود االربعة املاضية. ورغم إدراك مجيع 
اقتصاداتها  تنويع  اهمية  النفطية  البلدان 
ب��ع��ي��دا ع��ن االت��ك��ال ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وال��غ��از، 
وهي من األولويات الفورية وحمور الرؤى 
التنمية  ج��ه��ود  ت��وج��ه  ال��يت  األج���ل  طويلة 
االقتصادية، فان جهود التنويع االقتصادي 
التأجيل(  )او  الرتاجع  اىل  ما متيل  عادة 
يخُعيد  ح��ني  النفط، يف  اس��ع��ار  م��ع حتسن 
التنويع  سياسات  االس��ع��ار  وهبوط  تقلب 
اىل ص������دارة ج�����دول األع����م����ال وخ��ط��ط 

التنمية يف البلدان النفطية كافة.

مؤخرا، اعاد انهيار اسعار النفط النقاش 
بعد  م��ا  لعصر  ال��الزم��ة  السياسات  ح��ول 
النفط، ليس فقط الن النفط ثروة ناضبة 
وامنا ايضا لظهور بوادر ما يسمى بذروة 
الطلب على النفط وتراجع معدالت النمو 
االقتصادي العاملي، وتصاعد حدة منافسة 
الصخري(  )النفط  التقليدي  غري  النفط 
بإعادة  تنذر  اليت  االخرى  الطاقة  وبدائل 
عقود  بعد  العاملية  الطاقة  خ��ارط��ة  رس��م 
وتقدم  الطبيعي.  والغاز  النفط  من هيمنة 
جت���ارب ف��ك االرت��ب��اط ع��ن ق��ط��اع النفط 
من  متكنت  ال��يت  البلدان  عن  قليلة  أمثلة 
تنويع اقتصاداتها بنجاح بعيدا عن النفط، 
النفطي  إنتاجها  ال سيما عندما كان أفق 
باالرتفاع.  آخ��ذة  ي��زال طويال واالسعار  ال 
ما  غالبا  ال��يت  العقبات  من  ع��دد  وهناك 
التقلبات  م��ث��ل  ال��ت��ن��وي��ع،  ت��ق��ف يف ط��ري��ق 
على  االعتماد  يسببها  ال��يت  االقتصادية 
عائدات النفط أو تأثري اخنفاض عائدات 

النفط يف احلكم واملؤسسات. 
على  يعتمد  الفشل  أو  النجاح  ان  وي��ب��دو 
ماليزيا،  ولعل  املناسبة.  السياسات  تنفيذ 
جيدة  أمثلة  تقدم  واملكسيك  وإندونيسيا، 
ع��ل��ى ال���ب���ل���دان ال����يت مت��ك��ن��ت م���ن ت��ن��وي��ع 
اق��ت��ص��اده��ا ب��ع��ي��دا ع��ن ال��ن��ف��ط، يف حني 
تنويع  يف  النجاح  من  ق��درا  شيلي  حققت 
أن  ورغ��م  النحاس.  عن  بعيدا  اقتصادها 

لكل من هذه البلدان األربعة مسارا خاصا 
املواضيع  من  ع��دد  هناك  ان  اال  للتنويع، 

املشرتكة اهمها:
1- استغرق التنويع يف هذه البلدان فرتة 
عندما  فقط  النفط  ع��ن  وأق��ل��ع��ت  طويلة 

بدأت عائدات النفط يف االخنفاض. 
2- رك�����زت ه����ذه ال���ب���ل���دان ع��ل��ى ت��ن��وي��ع 
الصادرات ورفع مستوى اجلودة من خالل 
اس���واق  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال��ش��رك��ات  تشجيع 
اكتساب  على  العاملني  ودعم  الصادرات، 
املهارات والتعليم الالزم لتعزيز االنتاجية.

3- اعادة توجيه االنفاق العام وتعزيز دور 
القطاع اخلاص وتطوير الروابط االمامية 
امليزة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  لكافة  واخللفية 
العمل  س��وق  اصالحات  وتنفيذ  النسبية، 
االخن��راط  على  الوطنية  العمالة  لتحفيز 

يف القطاع اخلاص وحتسني االنتاجية. 
اق��ت��ص��ادي��ة  بيئة  ع��ل��ى خ��ل��ق  ال��رتك��ي��ز   -4
األعمال  ملمارسة  مالئم  وم��ن��اخ  مستقرة 
التجارية عرب االستثمار يف البنية التحتية 
وتعزيز البنية القانونية والبيئة التنظيمية 
للحد من تكلفة ممارسة االعمال التجارية.

5-تشجيع روح املبادرة واالبتكار من خالل 
وتكنولوجيا  التمويل  الوصول اىل  حتسني 
امل��ع��ل��وم��ات واالت���ص���االت وزي����ادة االن��ف��اق 
وتكثيف   )R&D( والتطوير  البحث  على 

االستثمار يف التعليم.

البلدان النفطية بعد 
عامني من االنهيار

اليورو: كيف تهدد العملة املوحدة مستقبل أوروبا؟
هل جيتاز اليورو األزمة الكبرية التالية؟، سؤال مصريي يبحث عن اجابته احملللون واملسؤولون يف 
الديون  بتفاقم أزمة  اليورو من صعوبات اقتصادية خطرية تتمثل  العجوز، ملا تشهده منطقة  القارة 
وتفشي الفساد والتهرب من دفع الضرائب، اىل جانب اضطرابات اجتماعية كربى نتيجة لتصاعد 
القوى  بني  السياسي  التنافس  العجوز، فضال عن  القارة  احتاد  دول  والشعوبية يف  املتطرف  اليمن 
الكربى -املانيا وفرنسا- يف هذا االحتاد املرتهل وبني القوى العاملية القدمية واالوربية حاليا “اململكة 
املتحدة” اليت انسحبت من الوحدة األوربية، لتسهم جل هذه العوامل آنفة الذكر بإضعاف وحدة احتاد 

القارة العجوز حمليا ودوليا وقد تدفع به إىل حافة االنهيار.
يف االخرية اكتسبت صفات مثل “يف النزع األخري” أو “عاجز” أو “مصاب بالتصلب” شعبية يف وصف 
اقتصاد منطقة اليورو اليت تضم 19 دولة أوروبية - لكن رمبا أنها مل تعد صفات مالئمة للحال اآلن. 
وبدأت منطقة اليورو رويدا رويدا - ألسباب على رأسها تدابري التحفيز الضخمة اليت أخذها البنك 

املركزي االوروبي - تظهر عالمات التحسن االقتصادي. 
على صعيد مشابه يرى املتخصصون يف الشؤون االقتصادية ان البنوك املركزية مازال أمامها الكثري 
الذي ميكنها فعله جملابهة تباطؤ االقتصاد العاملي مبا ال يغري توقعات التعايف يف منطقة اليورو، فهم 
خيشون من أن املضي قدما قد يعمق االستياء الشعيب جتاه أوروبا بعد سنوات األزمة االقتصادية اليت 

زادت البطالة ورفعت نتائج األحزاب الشعبوية املتشككة يف االحتاد األوروبي باستطالعات الرأي.
فيما يتوقع بعض احملللني ان يصل اليورو قريبا اىل التعادل مع الدوالر قبل ان يعود اىل االرتفاع، 
واشا هؤالء احملللون اىل ان “الزيادة املتواصلة يف سعر الدوالر تطرح معضلة بالنسبة لالحتياطي 
الفدرالي” وخصوصا ألنها “تعيق قدرة املصدرين )االمريكيني( على احلفاظ على قدرتهم التنافسية”.

البنك املركزي االوروب��ي الذي اعطى االثنني اشارة االنطالق لربنامج غري  اليورو بسياسات  وتأثر 
مسبوق لشراء ديون عامة يتوقع ان يسمح بضخ مئات مليارات اليورو يف اقتصاد منطقة اليورو على 

امل اعادة تنشيطه، ما يؤدي اىل تراجع قيمة العملة املوحدة االوروبية.
وقد تسارعت وترية تدهور سعر صرف اليورو امام الدوالر مع بدء البنك املركزي االوروبي تطبيق 
برناجمه لشراء اصول، ومع اتساع الفجوة مع الواليات املتحدة يبدو ان عودة اىل التعادل بني اليورو 

والدوالر باتت يف االفق. 
للبنك  الكمي  التيسري  برنامج  تطبيق  “ب��دء  ان  للوساطة  اوان��دا  احمللل يف شركة  ارالم  كريغ  وعلق 
املركزي االوروبي االثنني اثار حتركات غري معقولة يف االسواق”، وعليه ويرى املسؤولون يف االحتاد 
األوربي ان تغلب أوروبا على أزمة اليورو حيتاج لسنوات، وبالتالي أصبح مصري منطقة اليورو والعملة 

األوروبية املوحدة مهددًا خبطر التفكك حتى يف املستقبل القريب. 

املشاكل  م��ن  وم��ع��اف��اة  اق��ت��ص��ادات سليمة  ب��ن��اء  ال����دول يف  تهتم مج��ي��ع 
واالختالالت اليت متارس تأثريًا سلبيًا على االقتصاد واجملتمع يف حال 
ظهورها او عدم اختاذ االساليب واالجراءات الالزمة والكفيلة باجتثاثها. 
ان  اي  االقتصادي،  ال��ت��وازن  ع��دم حتقق  ع��ام يف  بشكل  املشاكل  وتتمثل 
من  مزيد  اىل  يدفع  ما  وه��ذا  الكلي،  الطلب  يساوي  ال  الكلي  العرض 
البطالة وارتفاع املستوى العام لألسعار واخنفاض النمو االقتصادي وعدم 

حتسن التوازن يف ميزان املدفوعات.
ان بناء اقتصاد معافى حيتاج اىل جمموعة متطلبات واهمها توفر االدارة 
املناسبة  احللول  واجي��اد  املشاكل  تشخيص  على  وال��ق��درة  الكفاءة  ذات 

والكفيلة حبلها،
 وذات قدرة على استيعاب افراد البلد وتوظيفهم مبا خيدم عملية البناء 
االقتصادي بشكل ينسجم مع عاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم، إذ ال ميكن 
حتقيق البناء االقتصادي مامل يتفاعل افراد البلد مع ما يراد حتقيقه يف 

اي جمال ومن ضمنها اجملال االقتصادي.
كما ان مقومات بناء االقتصاد ألي بلد تتمثل بتوفر املواد االولية ورأس 
املال وااليدي العاملة واالرض الصاحلة لالستخدامات الزراعية والعقارية 
وغريها. لكن هناك ما يثبت ان توفر هذه املقومات يف العديد من البلدان 
لكنها مل تستطع بناء اقتصادها كالعراق ودول اخلليج وغريها، وباملقابل 
مراتب  حتتل  ان  استطاعت  لكنها  املقومات  هل��ذه  تفتقر  ب��ل��دان  هناك 
متقدمة على مستوى العامل اقتصاديًا كاليابان مثاًل، والسبب بسيط هو 
توفر االدارة الكفؤة ذات الرؤيا الواضحة االهداف، لتجعل افرادها على 
علم بكل ما يخُراد الوصول اليه، هذا ما جعل كل فرد يعمل مبا خيدم رؤيا 
االدارة والعمل على حتقيقها، الن الفرد يشعر بان العمل على حتقيق تلك 
الرؤيا، يعود باخلري عليه، وهذا ما استطاعت ان تزرعه االدارة اليابانية 
وبناءهم  اف��راده��ا  تستوعب  ان  استطاعت  وبالتالي  اف��راده��ا  نفوس  يف 

بشكل صحيح خيدم عملية بناء اقتصاد قوي.
ميتلك العراق اغلب -ان مل نقل كل- املقومات كاألراضي وااليدي العاملة 
وراس املال واملواد االولية، باإلضافة اىل ميزة مهمة جدًا وهي ان العراق 
البيئة املناسبة،  النوعية يف ظل توفر  القابلية على حتقيق الطفرة  لديه 
اليت جتعله قادرًا على بناء اقتصاده وبلوغ مراتب متقدمة على مستوى 
خارجية،  واخ��رى  داخلية  منها  كبرية  من حتديات  يعاني  انه  إال  العامل، 
فالداخلية اهمها سوء االدارة النامجة عن غياب الرؤيا الواضحة لديها 
وآليات تطبيقها على الواقع، اليت كان من نتائجها شيوع الفساد واختالل 

االقتصاد وزيادة البطالة واحنالل اجملتمع.
العامل سواء  بلدان  اغلب  اليت حتكم  بالعوملة  تتمثل  اما اخلارجية فهي   
املتحدة  ال��والي��ات  بقيادة  نشعر،  ال  ام  نشعر  حيث  وم��ن  ابينا  أم  شئنا 
الدولي  والبنك  الدولي  النقد  بصندوق  املتمثلة  ادواتها  عرب  االمريكية، 

لإلنشاء والتعمري ومنظمة التجارة العاملية. 

ثمانية شروط لنهوض 
االقتصاد العراقي

د حيدر آل طعمة/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

ندى علي

حامد الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

اقتصاد وتنمية
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م��ن امل���ع���روف ان االق��ت��ص��اد ال��ع��راق��ي 
ج��دًا  ك��ب��ري  بشكل  ال��ن��ف��ط  ع��ل��ى  يعتمد 
ومن املعروف ايضًا ان القطاع النفطي 
امل��ال،  رأس  كثيفة  الصناعات  من  يخُعد 
وب��ال��ت��ال��ي ف���ان زي�����ادة االع��ت��م��اد على 
املشاكل  م��ن  م��زي��د  ت���ؤدي اىل  ال��ن��ف��ط 
ال���يت ت��واج��ه االق��ت��ص��اد ال��ك��ل��ي وتقف 
بالبطالة  املتمثلة  االجتماعية  املشكلة 
اىل  باإلضافة  املشاكل  تلك  رأس  على 
ال��ت��ض��خ��م وع��ج��ز م���ي���زان امل��دف��وع��ات 
واخن��ف��اض ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي، تظهر 
ه����ذه امل��ش��اك��ل ن��ت��ي��ج��ة ل��س��وء ت��وظ��ي��ف 
التنويع  حيقق  مب��ا  النفطية  االي����رادات 
القطاعات  بتفعيل  املتمثل  االقتصادي 
التحويلي  الصناعي  كالقطاع  االنتاجية 
والزراعي والسياحي وغريها، من اجل 
من  يخُزيد  ال��ذي  الضرييب،  الوعاء  بناء 
وان  ال��ع��ام��ة.   االي����رادات  تنويع  فاعلية 
م���ا ي��دل��ل ع��ل��ى اع��ت��م��اد ال���ع���راق على 
النفط هو نسبة االيرادات النفطية من 
االي��رادات العامة اليت مل تنخفض عن 
لكنها   2013-2005 للمدة  كمعدل   %97
سرعان ما اخنفضت إىل 83.62% واىل 
العامة  االي��رادات  من امجالي   %85.40
هو  والسبب  و2016،   2015 عامّي  يف 
اخنفاض اسعار النفط العاملية، هذا ما 
تسبب يف حساب موازنة هذين العامني 
الواحد  للربميل  دوالر   56 اس��اس  على 

الف   3300 ق��دره��ا  تصديرية  وبطاقة 
برميل يوميًا يف عام 2015، و45 دوالر 
الف   3600 وتصدير  ال��واح��د  للربميل 

برميل يوميًا يف عام 2016.  
ال��ع��راق  الوطنية يف  ال��ث��روة  اس��ت��ن��زاف 
ي��ت��م م���ن خ����ارج امل��ال��ي��ة ال��ع��ام��ة ك��س��وء 
يؤثر  ال��ذي  النفطية  ال��ث��روة  استخراج 
على الثروة الوطنية او سوء االتفاق مع 
الشركات املنتجة للنفط او غريها هذا 
من  يتم  اخ��رى  ناحية  وم��ن  ناحية،  من 
داخل نطاق املالية العامة كسوء توظيف 
االي������رادات ال��ن��ف��ط��ي��ة ب��ال��ش��ك��ل االم��ث��ل 
ال���ذي يضمن ال��ع��دال��ة م��ا ب��ني االج��ي��ال 
ث��روة  باعتبارها  واملستقبلية  احل��ال��ي��ة 
يتجلى  االستنزاف  ذلك  عامة.   وطنية 
مقارنتها  ع��ن��د  اجل���اري���ة  ال��ن��ف��ق��ات  يف 
ان  ينبغي  ال��يت  االستثمارية  بالنفقات 
تكون مساوية للنفقات اجلارية على اقل 
تقدير، إذ شكلت النفقات اجلارية أكثر 
العامة  النفقات  امج��ال��ي  م��ن   %85 م��ن 
لكنها   ،2013-2005 ل��ل��م��دة  ك��م��ع��دل 
 %65.50 اىل  النسبة  ه���ذه  اخن��ف��ض��ت 
يعطي  وه��ذا االخنفاض  يف عام 2015 
االقتصاد  حتسن  على  اجيابيي  انطباع 
العراقي إال هذا التحسن مل يكن بشكل 
حقيقي، الن هذا االخنفاض يعزى اىل 
اخنفاض اسعار النفط دون ال� 50 دوالر 
ن��اح��ي��ة، وارت��ف��اع  م��ن  ال��واح��د  للربميل 

نسبتها يف عام 2016 إىل 75.68% من 
ناحية اخرى.

اكثر  تبلغ  ال��يت  ع��ام 2017  ام��ا موازنة 
من 100 تريليون دينار فقد مت اعتمادها 
على اساس 35 دوالر للربميل الواحد، 
ال���ذي  ل��ل��س��ع��ر  دوالر  ب���� 10  اق���ل  وه���و 
البالغ  م����وازن����ة2016،  يف  اع��ت��م��اده  مت 
وبطاقة  ال���واح���د،  ل��ل��ربم��ي��ل  دوالر   45
تصديرية تبلغ 3880 الف برميل يوميًا 
لعام  التصديرية  الطاقة  اكثر من  وهي 
2016 البالغة 3600 الف برميل يوميًا، 
ومن املتوقع ان يصل حجم العجز فيها 
30% من حجم املوازنة اي اكثر من 30 
اخنفاض  بسبب  وذل��ك  دوالر،  تريليون 
اسعار النفط من ناحية وزيادة النفقات 
من  النازحني  وخمصصات  العسكرية 

ناحية اخرى.
ب��دأت  النفطية  ال��ث��روة  ان  يعي  ه��ذا   
تفقد قيمتها يف املوازنة العراقية وليس 
انتفاء الفائض الذي كانت حتققه الثروة 
النفطية قبل 2013 فحسب بل اصبحت 
املوازنة تعاني من عجز كبري، مما يلزم 
االجتاه إما حنو زيادة االق��رتاض سواء 
لتغطية هذا  ام من اخل��ارج  الدخل  من 
العجز واألسوء من االقرتاض هو سوء 
جيعل  ال��ذي  املقرتضة  املبالغ  توظيف 
م��ن مشكلة  يعاني  ال��ع��راق��ي  االق��ت��ص��اد 

املديونية.

موازنة العراق لعام 2017: قراءة 
تحليلية نقدية

حرب العمالت: ترميم ام تدمري االقتصاد العاملي؟
فيها، وخيلخل  العمل  ويربك  امل��ال  يسيء ألس��واق  اإلشاعات  وإط��الق  املالية،  التعامالت  الكذب يف 
العالقة بني الزبون وصاحب العمل، لذلك هناك حاجة لتوطيد ركائز الثقة يف التعامالت من هذا 
النوع، السيما أن هذا النوع من النشاط يتعلق بكسب األموال أو خسارتها، ففي قواعد جديدة حتظر 
أول مدونة سلوك عاملية لتداول الصرف األجنيب على املتعاملني الكذب يف إطار جمموعة من املبادئ 

التوجيهية اجلديدة الرامية إلعادة بناء الثقة يف أكرب أسواق املال يف العامل.
وحياول القائمون على العمالت أن يقللوا من الظواهر السلبية اليت تسيء للعالقة بني البائع واملشرتي، 
حيث كشف البنك املركزي األوروبي عن ورقة نقدية جديدة لفئة اخلمسني يورو لتحل حمل الورقة 
القدمية األكثر عرضة للتزييف مؤكدا التزامه باستخدام أوراق النقد يف املعامالت. وستطرح الورقة 

النقدية اجلديدة للتداول يف أبريل نيسان 2017.
فيما تسعى الدول اليت ال تزال تكافح من اجل ترميم االقتصاد اىل دعم عمالتها واعطاءها القوة 
الشرائية الالزمة السيما امام العمالت العمالقة كالدوالر مثال، ومن هذه االجراءات ما بعث رئيس 
سرياليون رسالة نصية إىل مجيع اهلواتف احملمولة يف البلد الواقع يف غرب أفريقيا يناشد مواطنيه 

املساعدة يف دعم العملة احمللية باستخدامها بدال من الدوالر االمريكي. 
وال شك أن العملة تعد من اكثر وسائط التداول بني الناس على املستوى العاملي واحمللي معا، لذلك تعد 

العملة من أهم وسائل الدعاية ويتم اللجوء إليها يف تكريم الشخصيات املتميزة يف أعماهلا وانتاجها 
وإبداعها، فمن املقرر أن توضع صورة رئيس الوزراء الربيطاني السابق ونستون تشرشل على االوراق 
عنها مصرف  كشف  اليت  اسرتلينية  جنيهات  فئة مخسة  من  اجلديدة  املرنة  البالستيكية  النقدية 
انكلرتا املركزي وستوضع يف التداول يف ايلول/سبتمرب اجلاري. واالوراق النقدية اجلديدة املطبوعة 
على مادة البوليمري عرضت يف قصر بلينيم على بعد حواىل مئة كيلومرت مشال غرب لندن حيث ولد 

تشرشل يف العام 1874.
الكاتب  ص��ورة  جديدة حتمل  نقدية  ورق��ة  كولومبيا  املركزي يف  املصرف  أص��در  مشابه  مسار  ويف 
غابرييل غارسيا ماركيز احلائزة جائزة نوبل لالداب. واوضح املدير العامل للمصرف املركزي خوسيه 
داريو اوريبه وهو يقدم الورقة النقدية اجلديدة اليت توازي قيمتها حواىل 17 دوالرا امريكيا “الصورة 
الرئيسية على وجه الورقة النقدية من فئة 50 الف بيزو عائدة لغابرييل غارسيا ماركيز” يذكر أن 

ماركيز كان قد حصل على نوبل لالداب عن روايته الشهرية )مئة عام من العزلة(.
وعلى العموم تبقى اسواق املال العاملية متثل العمود الفقري لالقتصاد العاملي ولذلك البد من رعاية 
أنشطة هذه االسواق ودعمها بأنظمة عمل ذات قواعد راسخة حتفها من التزييف والكذب والشائعات 

اليت قد تهز ثقة الزبون بالبائع وبالعكس.

من الطبيعي ان املؤشرات الصحية ألي بلد متثل أحد العوامل املهمة يف 
تطوير االقتصاد وكذلك العكس اي ان املؤشرات الصحية تتوقف على مدى 
ومتينا سيدعم  االقتصاد متطورا  كان  فكلما  االقتصاد من ختلفه،  تطور 
بشكل  االقتصاد  ما سينعكس على  وهذا  اكرب  بشكل  الصحية  املؤشرات 

اكرب ايضًا، اي ان العالقة بينهما عالقة سببية احدهما يؤثر يف االخر. 
على  االنفاق  االوىل يف امجالي  املرتبة  فلسطني  احتلت  عام 2013   يف 
املرتبة  يف  جيبوتي  وتأتي  االمج��ال��ي،  احمللي  الناتج  من  كنسبة  الصحة 
وهي  الثالثة  املرتبة  على  للحصول  تتنافس  دول  ثالثة  كانت  كما  الثانية، 
االردن، وتونس ولبنان. واما الدول اليت كانت حتتل املرتبة الرابعة فهي كل 

من اجلزائر والسودان واملغرب.
من  كنسبة  الصحة  على  العام  االنفاق  وه��و  الثاني  للمؤشر  بالنسبة  ام��ا 
بني  من  االوىل  املرتبة  االردن حتتل  ان  فيالحظ  العام،  االنفاق  امجالي 
تونس وجزر  تأتي  الثانية. يف حني  املرتبة  العربية وجيبوتي حتتل  الدول 
القمر يف املرتبة الثالثة، كما تأتي كل من السودان. وفلسطني يف املرتبة 

الرابعة.
اما مؤشر عدد االطباء اذ كلما يزداد عدد االطباء لكل 100 الف نسبة كلما 
دل ذلك على اهتمام الدولة يف بناء جمتمع سليم قادر على بناء االقتصاد 

بشكل فعال وسليم. 
بلغ 1030 ممرضة يف  الف نسمة قد  لكل 100  املمرضات  ان عدد  كما 
مان يف  السعودية، وتأتي كل من ليبيا وقطر والكويت والبحرين واالردن وعخُ
املرتبة الثانية. اما الدول اليت احتلت املرتبة الثالثة فهي كل من االمارات 
و 250  و 325  و 331  العدد هو 336  ك��ان  اذ  وفلسطني  وتونس  لبنان  و 
وسوريا  كالعراق  ال��دول  اما  التوالي،  على  نسمة  الف   100 لكل  ممرضة 
واجلزائر ومصر اليت كان عدد ممرضيها 195 و 192 و 190 و 143 لكل 

100 الف نسمة.
نالحظ مما تقدم ان الدول النفطية تتميز غالبية مؤشراتها الصحية بشكل 
تتمتع  اليت  املالية  الوفرة  املؤشرات، وذلك حبكم  باستثناء بعض  اجيابي 
بها يف ظل توفر النفط، يف حني ان الدول االخرى وخصوصًا موريتانيا 
واليمن والسودان والصومال تعاني االمرين يف مؤشراتها الصحية بسبب 
اما  كالفساد وغريها.  اخرى  واسباب  للتمويل  الالزمة  االم��وال  اخنفاض 
بالنسبة للدول االخرى وهي الدول اليت تقع مؤشراتها الصحية يف املنطقة 
الوسطى اي ال تخُعاني من عدم توفر االموال بشكل شديد كما هو احلال 
اموال ضخمة، كما  والصومال وال متتلك  والسودان  واليمن  يف موريتانيا 
هو احلال يف قطر واالمارات والسعودية والكويت وغريها، حبيث جتعلنا 
نطرح السؤال التالي: هل ان الدول )النفطية( ستبقى مؤشراتها الصحية 

اجيابية يف ظل نضوب او اخنفاض قيمة واهمية النفط؟

مؤشرات الصحة 
واالقتصادات العربية

حامد الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

ندى علي

اقتصاد وتنمية
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يخُعّد حترير املوصل أقرب ما يكون إىل أمر 
واقع يف احلرب. فقد يرتاوح عدد عناصر 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )»داعش«( بني 
مدينة  ع��ن  للدفاع  مقاتل  و3000   2000
تصل مساحتها إىل 12 مياًل مربعًا، بينما 
ق��وات  م��ن  مقاتلني  العناصر  ه��ذه  ت��واج��ه 
األمن العراقية و”البيشمركة” الكردية اليت 

يناهز عددها 54 ألف شخص.
ب��س��ه��ول��ة  ي����ت����ص����ّور  أن  امل�������رء  ب����إم����ك����ان 
ال��س��ي��ن��اري��وه��ات امل��رع��ب��ة ال���يت ق��د تنشأ 
اليت  األسئلة  بعض  فهناك  املعركة.  خالل 
ل��و فّر  م��اذا  ق��د تطرح نفسها هنا وه��ي: 
فّجر  لو  م��اذا  املدينة؟  من  شخص  مليون 
»الدولة اإلسالمية« مجيع اجلسور  تنظيم 
امل��م��ت��دة ف���وق ن��ه��ر دج��ل��ة وخ����ّرب أنظمة 
الكهرباء واملياه، مسّببًا أزمة إنسانية؟ ماذا 
لو أدت أعمال العنف إىل إفساد التواصل 
األول بني قوات األمن املشاركة يف حترير 
امل���وص���ل و”م��ق��ات��ل��ي امل���ق���اوم���ة” احمل��ل��ي��ني 
املناهضني ل� تنظيم »داع��ش«، الذين رمبا 
عام  قبل  احلكومة  يقاتلون  أنفسهم  كانوا 
2014؟ م���اذا ل��و ان��دل��ع��ت اش��ت��ب��اك��ات بني 
قوات “اجليش العراقي” من جهة والقوات 
ال��رتك��ي��ة أو ال��ك��ردي��ة ال��يت حت���اول دخ��ول 
املدينة من جهة أخرى؟ وماذا عن اخلطر 
الشعيب«  احلشد  »وح���دات  تشّكله  ال��ذي 
نفسها يف  بإقحامها  إي��ران،  من  املدعومة 

القتال يف املناطق احلضرية وقيامها بهدم 
بلدة جماورة كتل عفر، اليت تخُعترب موطن 
العديد من قادة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
وش��رحي��ة س��ك��ان��ي��ة ك��ب��رية م��ن ال��رتك��م��ان 

السّنة؟
وق��د بلغت ه��ذه اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ذروت��ه��ا 
مركزية  لكن  املوصل  لتحرير  املعركة  يف 
العسكرية  احل��م��ل��ة  جن���اح  يف  ال��ت��ح��ال��ف 

العراقية هي سيف ذو حدين. 
النجاحات املبهرة اليت حّققتها قوة املهام 
يتمثل بتدويل غري مسبوق للتعاون األمي 
و2011،   2003 ع��ام��ْي  فبني  ال��ع��راق.  م��ع 
منصة  جم��رد  م��ن  أكثر  التحالف  يكن  مل 
للتعاون األمريكي الربيطاني - أما اليوم، 
ف����إن م��ع��ظ��م ال���ش���رك���اء يف ح��ل��ف مش��ال 
األط��ل��س��ي وال��ع��دي��د م���ن دول “جم��م��وع��ة 
العشرين” يعملون معًا حتت قيادة الواليات 

املتحدة يف العراق. 
القتال ضّد  فيه  يتحّول  ال��ذي  الوقت  ويف 
تنظيم »الدولة اإلسالمية« من حترير املدن 
العراقية إىل إرساء االستقرار على املدى 
الطويل، ال بّد للجهود الدولية املبذولة من 
التدّخل  وسينتقل  أيضًا.  ذلك  مع  التكّيف 
الرئيسية  القتالية  العمليات  يف  األجنيب 
أعلنها  ال��يت  ال��س��وري��ة،  ال��رق��ة  إىل مدينة 
ال��ت��ن��ظ��ي��م ع��اص��م��ة ل��ه م��ن ج��ان��ب واح���د. 
وس��ت��رتّك��ز ال��ع��الق��ة األم��ن��ي��ة م��ع ال��ع��راق 

إىل ح����ّد ك��ب��ري ع��ل��ى ت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات 
االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة، ف���ض���اًل ع���ن ال��ت��دري��ب 
ومساعدة  االس��ت��ش��ارة  وتقديم  والتجهيز 

قوات األمن. 
تبدو الواليات املتحدة وشركاؤها الدوليون 
بصخرة  دف��ع  بشخص  أش��ب��ه  ال��ع��راق  يف 
ض��خ��م��ة م����رة أخ�����رى ص����ع����ودًا ع��ل��ى تل 
منحدر ويقرتب من بلوغ القمة. فهل يخُعترب 
التوقف عن الدفع يف مثل هذا الوقت آمنًا 
الزخم  يتمكن  أن  نأمل يف  أن  يكفي  وه��ل 
م��ن إي��ص��ال ال��ص��خ��رة إىل ال��ق��م��ة؟ أم أن 
الصخرة ستتوّقف ومن ثّم تعود ببطء إىل 
الوراء بشكل خميف حنو الواليات املتحدة 

وشركائها؟
وتدرك واشنطن متامًا كيف تبلورت األمور 
ال��دف��ع،  ع��ن  توّقفت  فقد   :2011 ع��ام  يف 
تنظيم  اس��ت��وىل  تقريبًا  ش��ه��رًا   30 وب��ع��د 
»الدولة اإلسالمية« على ثلث العراق. ومتّثل 
خطأ الواليات املتحدة بانسحابها السريع 
وال��ك��ام��ل م��ن ال��ب��الد، مم��ا وّف���ر ال��ظ��روف 
»داع���ش«  تنظيم  ن��ش��اط  الس��ت��ع��ادة  املثلى 
بشكل قوي. جيب على واشنطن أن تتمتع 
هذه املرة ببعد نظر أكرب. ومن أجل حتويل 
ح��ل��م االن��ت��ص��ار ال���ق���ادم يف امل��وص��ل إىل 
الدولي  اجملتمع  على  يتعنّي  دائ���م،  إجن��از 
أال ينسحب من املعركة ضد تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« بعد حترير املوصل.

تحرير املوصل سيكون 
أسهل مما تتصوّرون

التصويت لصالح النظام السياسي األفضل يف الواليات املتحدة
كمربيدج - لقد زاغ القطار السياسي األمريكي عن ِسكته، ويبدو أنه أبعد من أي وقت مضى من 
العودة إىل املسار الصحيح. وختللت اتهامات كثرية املشهد السياسي، مع إفصاح املعلقني عن قضايا 
مثل الغش، وارتفاع عدم املساواة االقتصادية، واخللل يف نظام متويل احلمالت االنتخابية، والصحافة 

غري املتوازنة. 
يف الوقت احلاضر، يشعر العديد من الناخبني خبيبة أمل من الناحية السياسية. ونظرا لكون األغنياء 
واألقوياء ميسكون باخليوط، يشعر الناس العاديون بأن ليس لديهم أي تأثري على نتائج االنتخابات. 

ومن اجلدير بالذكر أنه يف السياسة األمريكية، يخُصرف املال على نطاق واسع يف الدعاية واألنشطة 
األخرى املتعلقة باحلملة االنتخابية، وال يذهب إىل جيوب املسؤولني الفاسدين. 

مرشحة  ستقوم  الثاني،  نوفمرب/تشرين  يف  األمريكية  الرئاسية  االنتخابات  يف  العادة،  جرت  كما 
احلزب الدميقراطي، هيالري كلينتون، بالدفاع عن برناجمها السياسي الذي من شأنه تشجيع املزيد 
من املساواة االقتصادية. أما املرشح اجلمهوري، دونالد ترامب، فيفضل سياسات معاكسة: خفض 

الضرائب على األغنياء، واحلفاظ على اخنفاض األجور.
يف الواقع، ميكن للتصويت االحتجاجي أو العقابي لصاحل مرشح حزب ثالث أن يخُسفر عن نتيجة أبعد 
بكثري من القيم اليت يؤمن بها الناخب باملقارنة مع التصويت ملرشح لديه رؤية تشبه إىل حد كبري 

اخليار “املثالي”. يف عام 2000، صوت 2.9 مليون ناخب من الذين أدلوا بأصواتهم لصاحل مرشح حزب 
اخلضر، رالف نادر، ما ساهم يف فشل املرشح الدميقراطي آل غور يف االنتخابات.

يف االنتخابات املقبلة، يهدد مرشح جديد حلزب اخلضر، جيل شتاين، باجتذاب أصوات من كلينتون، 
لصاحل ترامب. بينما قد ال تكون كلينتون املرشحة املثالية بالنسبة للعديد من الذين سيصوتون لشتاين. 
وينبغي أن يكون هذا اخلطر واضحا بشكل صارخ. بالرجوع إىل جتربة اململكة املتحدة يف استفتاء 
يونيو على عضوية االحتاد األوروبي، عندما تبني أن 52% من األصوات كانت لصاحل “ترك” االحتاد 
األوروبي، غضب الكثري من الشباب. ما يقرب من 75% منهم يف سن 18-24- كانوا يريدون البقاء 
يف االحتاد األوروبي. ولكن الثلث منهم فقط صوتوا يف الواقع. ويف الوقت نفسه، أكثر من 80% من 
الناخبني الذين ترتاوح أعمارهم بني 65 وما فوق أدلوا بأصواتهم، إىل حد كبري لصاحل الربيكسيت. 
وقد وجدت بعض الدول وسيلة ناجعة لتعزيز مشاركة الناخبني. على سبيل املثال، جعلت أسرتاليا 
التصويت إلزاميا، مع غرامة مالية صغرية لعدم االمتثال. ونتيجة لذلك، فإن نسبة مشاركة الناخبني 
تصل إىل 94%، يف املتوسط، مقارنة مع 57% يف االنتخابات الرئاسية األمريكية عام 2012. ومن شأن 
خطوة أقل جذرية، واليت قد تتخذها الواليات املتحدة، املساعدة على ذلك، كنقل يوم االنتخابات من 

يوم الثالثاء إىل عطلة نهاية األسبوع، إلتاحة الفرصة للذين ال يستطيعون ترك عملهم.

برينستون - ما زالت ترتاكم الدالئل على أن العوملة يف احندار مستمر، حيث 
تدفقات التجارة ورأس املال الدولي يف تباطؤ، والقيود على اهلجرة يف تزايد. 
ظهرت هذه االجتاهات يف أعقاب األزمة املالية لعام 2008، لذلك ال ميكن 

إلقاء اللوم على رد الفعل الشعبوي اجلديد ضد العوملة. 
خالل هذه السنة، عندما صوتت اململكة املتحدة لصاحل اخلروج من االحتاد 
ترامب  دونالد  املتحدة  الواليات  يف  اجلمهوريون  اختار  وعندما  األوروب��ي، 
كمرشح للرئاسة، أصبحت املناهضة الشعبوية للعوملة حاضرة يف كل مكان. 
على كل حال، فاالقتصاد العاملي ال يتعثر ألن بولندا واجملر لديهما حكومة 
ميينية شعبوية ملتزمة بإعادة تأكيد السيادة الوطنية. اليسار الشعبوي، من 
جانبه، له حضور باهت: فيدل كاسرتو يتالشى بعيدا يف كوبا. واألرجنتني 
وكريستينا  كريشنر  نستور  قيادة  حتت  الكارثي  اإلدارة  س��وء  من  تتعافى 
فرنانديز دي كريشنر. ومتت مهامجة العوملة جزئيا بسبب القرارات اليت 
اإلج���راءات  وتخُ��س��يء  مفتوح.  دول��ي  نظام  رع��اي��ة  حت��ت  احلكومات  اختذتها 
ضفيت  ب��ني  العالقات  إىل  اجلنسيات  املتعددة  الشركات  ض��د  القضائية 
األطلسي. يف أوروبا، تزعمت املفوضية األوروبية إجراءات مكافحة االحتكار 
املتحدة اختاذ  للواليات  وباملثل، ميكن  اجلارية ضد مايكروسوفت وجوجل. 
إج��راءات ضد الشركات األوروبية، وقد فعلت ذلك. بعد أن طالب االحتاد 
األوروبي شركة أبل بدفع 13 بليون يورو )14.6 بليون دوالر( من الضرائب 
احلكومة  قبل  من  قانوني  غري  بشكل  فضت  خخُ أنها  تزعم  ال��يت  املتأخرة، 
الشركات  إحدى  بنك،  دويتشه  بتغريم  املتحدة  الواليات  قامت  االيرلندية، 
األملانية، 14 بليون دوالر لتسوية املطالبات املتعلقة باألوراق املالية املدعومة 
بالرهن العقاري قبل االنهيار املالي عام 2008. هناك فارق واحد وهو أنه 
بتأكيد  استمرارها،  بضرورة  حكومتها  إقناع  احمللية  للشركات  األسهل  من 
عدد فرص الشغل املميزة اليت ختلقها، وعدد البائعني واملقاولني واملتعاقيدن 
احمللية،  طبيعتها  من  الوطنية  الشركات  وتستفيد  دوال��ي��ك.  وهكذا  معها، 
وتخُعد  العقوبات.  أو ختفيض  لتفادي  على احلكومة  الضغط  تنجح يف  حيث 
القضائية األمريكية واالحتاد األوروب��ي مصدرا من مصادر هذه  السلطات 
القومية اجلديدة. وأيضا املؤسسات املسؤولة عن التجارة الدولية، وخصوصا 
ملا دخلت التقنيات احلديثة يف اللعبة. وقد مت حتقيق اخرتاقات تكنولوجية 
الكبري  احلكومي  اإلنفاق  بفضل  املاضي  القرن  مدى  على  متعددة  أساسية 

لصاحل البحث والتطوير الباهظ التكلفة بالنسبة ألي شركة خاصة. 
وقد طال اجلدل حول ايرباص لعقود، وقام األوروبيني مبواجهة هذا احلكم 
باملقارنة مع بوينج، وهي شركة أمريكية استطاعت ضمان استمرارها فقط 
اقتصادات  تشتغل  أن  ميكن  ال  االمريكي.  للجيش  كمزود  مكانتها  بسبب 
ما حيدث  وهو  عشوائي،  بشكل  بها  املعمول  القواعد  تخُطبق  عندما  السوق 
عندما يتحول املشرعون الوطنيون والدوليون إىل مناصري الشركات احمللية 
لكن  ثورة شعبوية.  نتيجة  ليست  السياسة  األجنبية. هذه  الشركات  وأع��داء 

الشعبويني لن يقوموا مبعاجلتها بالتأكيد إذا وصلوا إىل السلطة.

عندما تلتهم العوملة 
شبابها

مايكل نايتس

جيفري فرانكل

هارولد جيمس



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

9
www.annabaa.org العدد الخامس والعشرون - كانون االول 2016 - ربيع االول 1438
ترجماتترجمات

أموال الهليوكوبرت يف الهواء

السلطات  يتكرر احلديث عن المركزية 
اإلنفاق  وص��الح��ي��ات  واإلداري����ة  األمنية 
التوترات  من  للحد  كوسيلٍة  ال��ع��راق  يف 
ما  مرحلة  البالد يف  تشهدها  قد  ال��يت 
إن��ه  »ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة«.  تنظيم  ب��ع��د 
نة  منطٌق يستحق الثناء: فإذا أتيحت للسُّ
أك���رب إلدارة ش��ؤون��ه��م  واألك�����راد ح��ري��ة 
أك��رب من  اخل��اص��ة، سيكون هلم نصيب 
التعاون مع حكومة بغداد وستكون قدرة 
ال��ع��راق  اإلس��الم��ي��ة يف  »ال��دول��ة  تنظيم 
وال��ش��ام« )»داع���ش«( حم��دودة على خط 
العراق  وس��ط  ب��ني  احل���ادة  االنشقاقات 

واألطراف الشمالية والغربية.
ال���ف���ع���ل.  م�����ن  أس����ه����ل  ال�����ق�����ول  أن  إال 
فالالمركزية تنطوي على تفاصيل دقيقة 
واألسئلة  ك��ب��رية.  ت��ؤدي إىل مشاكل  ق��د 
أي  ه���ي: إىل  ه��ن��ا  ت��ط��رح نفسها  ال���يت 
م��دى جي��در ب��ب��غ��داد ال��ت��دخ��ل يف جتنيد 
قوى األمن احمللية مقارنًة بدور اجلهات 
الفاعلة احمللية؟ ما هي املصاريف اليت 
جي���ب أن خت��ض��ع إلش�����راف ال������وزارات 
ما مقدار  مقارنًة مبجالس احملافظات؟ 
س���ل إىل اجل��ه��ات  األم������وال ال����يت س���رتخُ
احمللية؟ وأي جهة ستسيطر على النفط؟
هناك ثالثة خيارات. اعتمادًا على نتائج 

استفتاء ذي صلة.
»إقليم  إىل  االنضمام  كركوك  بإمكان   

كردستان« يف مشال العراق الذي يتألف 
البقاء  اختيار  أو  ع��دة حم��اف��ظ��ات،  م��ن 
عشرة  اخلمس  احملافظات  من  كواحدة 
ب��غ��داد. أما  ت��دار مباشرة من قبل  ال��يت 
اخليار الثالث - الذي نادى به احملافظ 
كريم كخطوة انتقالية - فيتمثل يف اختاذ 
ك��رك��وك اخل��ط��وات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��الزم��ة 
لتصبح إقليمًا مماثاًل ل� »إقليم كردستان« 

لبضع سنوات.
ال��ك��ردي��ة ختشى  ال��ف��ص��ائ��ل  أن  وي���ب���دو 
إىل  كركوك  يف  إقليم  تشكيل  ي��ؤدي  أن 
عن  دائ���م  بشكل  املنطقة  ه��ذه  انفصال 
»إقليم كردستان« أو تقوية زعماء كركوك 
احملليني فيما يتعلق باألحزاب السياسية 
يف »إقليم كردستان«. ونتيجة لذلك، وجد 
احملافظ كريم نفسه يتعرض هلجوم من 
ت��ق��رتب  ح��ي��ث  واآلن،  اجل���ه���ات.  مج��ي��ع 
معركة املوصل، ورمبا يتم حترير املدينة 
نقاش  ي���دور  احل��ال��ي،  ال��ع��ام  نهاية  قبل 
إذا كان جيب أن تصبح  مفتوح حول ما 
حمافظة نينوى الواقعة يف قلب املوصل 
يضم  كردستان«  ل�»إقليم  مشابهًا  إقليمًا 

عدة حمافظات جديدة.
قد ينبثق هذا الواقع يومًا ما.

 ولكن ميكن القول إن من السابق ألوانه 
-ويف غ��اي��ة اخل���ط���ورة- م��ن��اق��ش��ة ه��ذه 
املسألة جبدية يف الوقت الراهن. فأهالي 

الذهول  من  حالة  يف  سيكونون  املوصل 
ع��ن��دم��ا ي��ت��م حت���ري���ره���م، وس��ي��ت��اب��ع��ون 
باهتمام ملعرفة ما إذا كانت عودة قوات 
ال.  أم  مصلحتهم  يف  ستصب  خ��ارج��ي��ة 
وهذا هو الوقت املناسب الختاذ خطوات 
الصحيح،  االجت���اه  يف  مخُطْمئنة  صغرية 
وليس الختاذ خطوة مذهلة تتمثل بإعادة 

رسم اخلريطة.
اخلطة  ه��ذه  يفضلون  ب��غ��داد  ساسة  إن 
ألنها ال تهدد بقيام أقاليم جديدة دائمة 
مثل »إقليم كردستان«، تتمتع بدساتريها 
وسياساتها  املسلحة  وقواتها  وقوانينها 
املتعلقة بالطاقة. كما أن تطوير األقاليم 
ك��ردس��ت��ان«  »إق��ل��ي��م  غ���رار  على  القائمة 
وال������يت ت���ض���م ب���رمل���ان���ات���ه���ا ووزارات�����ه�����ا 
اخلاصة، يتطلب الكثري من اجلهود من 
أجل تطويرها. ]فعلى سبيل املثال[، عمل 
طيلة  املؤسسات  هذه  بناء  على  األك��راد 
الزمن حني جرى فصلهم عن  عقد من 
احلكومة العراقية يف عهد صدام حسني. 
اهلياكل يف  ه��ذه  إن��ش��اء مثل  ف��إن  لذلك 
ك��رك��وك ال���يت ت��ع��ان��ي م��ن ن��ق��ص امل���وارد 
قد  أعقاب حتريرها  يف  املوصل  يف  أو 
ي��ك��ون غ��ري عملي يف ال��وق��ت احل��اض��ر. 
ومع اقرتاب معركة املوصل، قد يكون من 
اجملدي إرجاء النقاش املثري للجدل حول 

مبادرات قيام األقاليم إىل وقٍت الحق.

احتدام النقاش العراقي حول 
الالمركزية اإلقليمية

لندن �� يبدو أن السياسة املالية بدأت تعود تدرجييا إىل النمط السائد، بعد سنوات، إن مل يكن بعد عقود 
من االحتجاب. والسبب بسيط: التعايف غري املكتمل من االنهيار العاملي يف عام 2008. 

وأوروبا هي األسوأ حاال يف هذا الصدد: فلم يسجل ناجتها احمللي اإلمجالي منوا يخُذَكر يف السنوات 
الناتج احمللي اإلمجالي أقل مما كان عليه يف عام 2007.  األربع املاضية، وال يزال نصيب الفرد يف 
وعالوة على ذلك، جاءت توقعات النمو قامتة. ففي يوليو/متوز، َنَشر البنك املركزي األوروبي تقريرا 
أشار إىل أن فجوة الناتج السلبية يف منطقة اليورو كانت 6%، أو أعلى بنحو أربع نقاط مئوية مما كان 

يخُعَتَقد سابقا. 
ومل يكن التيسري الكمي احلل السحري. يف حني ساعد يف وقف االنزالق إىل أزمة أخرى على غرار 
الكساد العظيم، كانت عائدات عمليات الضخ املتتالية من املال متضائلة. كان ينبغي لصناع السياسات أن 
ينتبهوا إىل احتمال اخلروج بهذه النتيجة املتواضعة. فعندما حتاول البنوك املركزية احلد من التضخم 
بضخ السيولة إىل خارج النظام، تتمكن البنوك التجارية من ختريب سياساتها بفضل قدرتها على إعادة 

ضخ السيولة إىل الداخل من خالل تقديم القروض. 
وال يرتك لنا هذا سوى السياسة املالية. إن منطق الظروف االقتصادية احلالية يشري ضمنا إىل أن 
احلكومات ينبغي هلا أن تغتنم فرصة أسعار الفائدة الشديدة االخنفاض لالستثمار يف مشاريع البنية 

األساسية، وهذا من شأنه أن يعمل على حتفيز الطلب وحتسني بنية االقتصاد. ولكن تكمن املشكلة يف 
مناخ التوقعات. 

يخَُعد ببساطة “ضرائب مؤجلة”. ونتيجة هلذا، بدأ  أن االق��رتاض  العقيدة من فكرة مفادها  تنشأ هذه 
احملللون وصناع السياسات مناقشة أفكار السياسة املالية غري التقليدية لتكميل السياسة النقدية غري 
التقليدية. وهم يناقشون بشكل خاص اآلن األشكال املختلفة ملا يخُسمى أموال اهلليوكوبرت، على غرار 
جتربة فكرية أجراها ميلتون فريدمان يف عام 1969، حيث “ذات يوم تخُسِقط طائرة هليوكوبرت 1000 
دوالر إضافية من السماء”. تأتي أموال اهلليوكوبرت يف شكلني، ومن املمكن )بل ينبغي( إسقاط الشكلني 
معا. يضع الشكل األول القوة الشرائية بني أيدي املستهلكني بشكل مباشر �� على سبيل املثال، بإصدار 

بطاقات ذكية لكل ناخب أو مواطن بقيمة 1000 دوالر نقدا.
أن  املؤكد  البنية األساسية. من  لتمويل اإلنفاق على  بدال من ذلك، ميكن استخدام أموال اهلليوكوبرت 
إصدار الديون اليت ال يتوجب سدادها أبدا أمر أمجل من أن يكون حقيقة، أليس كذلك؟ فهناك بالفعل 
النقدي لسداد اإلنفاق اخلاص  التمويل  الواضح املتمثل يف أن احلكومات رمبا تخُدِمن بسهولة  اخلطر 
تبلغ األوض��اع االقتصادية  والعام، ومن غري املرجح هلذا السبب أن جترب هذه الطريقة علنا ما مل 

مستوى عظيما من السوء.

َفهم  اليوم، حيث تعيننا مناذج بسيطة على  العاملية  الثقافة  �� يف  برينستون 
قدر كبري من التعقيدات، جتسد املستشارة األملانية أجنيال مريكل والرئيس 
الروسي فالدميري بوتن منطني أصليني متعارضني للزعامة الوطنية. ومثلهما 
الختيار  تؤسس  مغايرة  ص��ورة  منهما  كل  ي��ربز  قبلهما،  من  غريهما  كمثل 
واضح بني رؤيتني كونيتني بديلتني. وكان هذا صحيحا بكل تأكيد يف فرتات 
أعقاب  املثال، يف  واالقتصادية. على سبيل  السياسية  الضغوط  من  سابقة 
العديد من األنظمة الدميقراطية، تطلع  العاملية األوىل، مع تفسخ  احلرب 
كثريون يف العامل إما إىل بنيتو موسيليي يف إيطاليا أو فالدميري لينني يف 
روسيا لتحديد املستقبل. يف أملانيا، كان أعضاء اليمني القومي األرثوذكسي، 
فضال عن كثريين آخرين، معجبني مبوسيليي، وخاصة أدولف هتلر الشاب، 
الذي طلب صورة موقعة من الدوتشي )كما أصبح موسيليي معروفا( بعد 
استيالئه على السلطة يف عام 1922. ويف أوروبا، يخَُعرِّف الزعماء السياسيون 
رضة للمكائد  أنفسهم مبدى متانة عالقاتهم بأي من االثنني. واجملر وتركيا عخُ
اجليوسياسية الروسية؛ ولكن يبدو أن قائدي البلدين، رئيس الوزراء اجملري 
فيكتور أوربان والرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، انضما إىل اجلمعية 
الدولية ملعجيب بوتن. ومن ناحية أخرى، جنحت مارين لوبان زعيمة اجلبهة 
املتطرفة يف فرنسا، واليت من املرجح أن تكون مرشحة  اليمينية  الوطنية 
يف اجلولة الثانية من االنتخابات الرئاسية الفرنسية يف العامل املقبل، يف 
ترسيخ نفسها كصورة مغايرة ملريكل. يف اململكة املتحدة، يتخذ ناجيل فاراج 
يف  يرى  فهو  مماثال.  موقفا  السابق  املتحدة  اململكة  استقالل  حزب  زعيم 

مريكل تهديدا للسالم األوروبي أعظم من ذلك التهديد الذي يفرضه بوتن.
ميثل بوتن ومريكل نقطتني ثابتتني على البوصلة، وليس فقط يف أوروبا. ففي 
الواليات املتحدة، انتقد مؤخرا املرشح الرئاسي اجلمهوري دونالد ترامب 
منافسته   �� القيادة(  )يف  االمتياز  درج��ة  على  بوتن حلصوله  امتدح  ال��ذي   ��
تويرت  على  هاشتاج  ب��دأ  ث��م  أم��ريك��ا”،  “م��ريك��ل  بوصفها  كلينتون  ه��ي��الري 
إىل  الرامية  جهوده  يف  بوتن  موقف  ويتضح  وكلينتون.  مريكل  بني  يساوي 
السياسية،  والسلطوية  االجتماعية،  احملافظة  مبادئ  حول  أوراسيا  توحيد 
بالكاد من  والعقيدة األرثوذكسية كذراع امسية للدولة. وهي نسخة حمدثة 
الوصفة السياسية الثالثية احملاور )العقيدة القومية، واالستبداد، والقومية( 
بوبدونوستسيف يف  كونستانتني  القيصري  واملستشار  ر  املَنظِّ اليت طرحها 
التاسع عشر. لقد ظهرت مريكل وبوتن كرمزين سياسيني يف وقت  القرن 
حيث وصلت العوملة إىل مفرتق طرق. ويف حني يريد ترامب بديال للعوملة، 
تريد مريكل إنقاذها باالستعانة بالزعامة القوية، واإلدارة القديرة، وااللتزام 

بالقيم العاملية وحقوق اإلنسان. 
التغيري  إىل  الدعوات  املاضي  القرن  العامل يف عشرينيات  رموز  أهلم  لقد 
السياسي العنيف. واليوم، أصبحت هذه اللغة مستهجنة. ولكن االختيار بني 

التكامل الشامل والتفكك الكلي يظل باقيا معنا.

رموز الزعامة يف 
عاَلم تحكمه العوملة

مايكل نايتس

هارولد جيمس

روبرت سكيدلسكي
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املساعدات اإلنسانية يف النزاعات املسلحة
 تؤدي النزاعات املسلحة، سواء كانت دولية أو غري دولية، إىل نق�ص أو نفاذ املواد الغذائية واملاء واألدوية 
واألدوات واملعدات الطبية واملخابئ األولية واملالبس واخلدمات، وال سيما اخلدمات واألحباث الطبية، 
واملساعدة الدينية والروحية والدفاع املدني واملواد األخرى الالزمة إلدامة حياة املدنيني، وفقا للمهمات 
احملددة يف القانون الدولي اإلنساني.  وغالبًا ما يكون السبب ف�ي انقطاع وصول هذه املواد إىل السكان 
املدنيني يف هذه املناطق عائدًا إىل مقتضيات احلرب والعملي�ات العسكرية أو بسبب الدمار الذي حلق 
بطرق املواصالت املؤدية إىل السكان املدنيني.  فماذا نقصد ب�”املساعدات اإلنسانية” يف مناطق النزاعات 
املسلحة؟ وما هي تصنيفاتها؟ وما هو موقف القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان من 
املساعدات اإلنسانية؟ ومن هي اجلهات املسؤولة عن تأمينها للمواطنني احملتاجني إليها؟ وما هي املشاكل 
واملعوقات اليت حتول دون وصول هذه املواد للمدنيني هناك؟  عرف معهد القانون الدولي “املساعدات 
السلع واخلدمات  لتقديم  الالزمة  واملادية  البشرية  وامل�وارد  والن�شاطات  أنها “مجيع األفعال  اإلنسانية” 
ذات الطابع اإلنساني حصرًا والضرورية لبقاء ضحايا الكوارث وسد احتياجاتهم اإلنسانية” بينما عرفت 
األمم املتحدة “املساعدات اإلنسانية” أنها “معونة تقدم لسكان متضررين يقصد بها يف املقام األول السعي 
إىل إنقاذ األرواح والتخفيف من معاناة السكان املتضررين باألزم�ة، ويتعني أن يكون تقديم املساعدات 

اإلنسانية وفقًا للمبادئ اإلنسانية ومبدأي احلياد والنزاهة”.

 اجلانب املهمل دائما يف قوانني مثل قانون العفو العام هو ضحايا انتهاكات 
حقوق اإلنسان وجتاهل حقهم يف احلصول على إنصاف عادل وفعال يف جرب 
الدولة يف حاالت  نتيجة ملسؤولية  املفهوم هو  يكون هذا  أن  الضرر، وجيب 
انتهاكات حقوق اإلنسان، كما أن واجبات الدول يف ضمان جرب الضرر عن 
التنصل  أساسي ال ميكنها  واجب  اإلنسان هو  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق 
عنه يف أي حال من األحوال.  ومبا إن االنتهاكات اليت طالت حقوق اإلنسان 
ال تؤّثر على الضحايا املباشرين فقط، بل على اجملتمع ككّل وذوي الضحايا 

بصورة خاصة، فمن واجب الدول أن تضمن، حقوق الضحايا وحق اجملتمع.
حيّق  هل  اإلن��س��ان،  حلقوق  اجلسيمة  االنتهاكات  إث��ر  على  نتساءل:  وهنا   
احلقيقة  ومعرفة  لالنتهاكات  املرتكبني  معاقبة  ي��روا  أن  وذويهم  للضحايا 
واحلصول على جرب ضرر كجزء من حتقيق العدالة ومحاية حقوق اإلنسان؟ 
 يف جمتمع مثل اجملتمع العراقي، والذي يتكون أغلب نسيجه من العشائر 
املدربة تدريبًا عاليا على أنواع خمتلفة من األسلحة، ووجود جهات مسلحة 
ومنظمة عسكريًا خارج نطاق اجليش والشرطة والقوى األمنية الدستورية، 
وبوجود تاريخ حافل باالنتهاكات اجلسيمة اليت مل تخُعاجل آثارها االجتماعية 
والنفسية، ومن ثم تأتي الدولة لتقوم بإطالق سراح املنتهكني حلقوق اإلنسان 
من السجون، سيؤدي ذلك إىل انقسامات اجتماعية وسيوّلد حالة من غياب 
احملاسبة  من خالل حماولة حتقيق  الدولة.   ومؤسسات  اجملتمع  بني  الثقة 
وتعويض الضحايا، تقّدم العدالة االنتقالية اعرتافًا حبقوق هؤالء الضحايا 
بد  وبالتالي ال  والدميقراطية،  القانون  وتقّوي سيادة  املدنية،  الثقة  وتشّجع 
احلكومة  سنت  فمثلما  م��ت��وازي��ني،  باجتاهني  العراقية  احلكومة  تسري  أن 
قانونًا للعفو العام ومت إق��راره من قبل جملس النواب، عليها أيضًا إنصاف 
ضحايا اإلرهاب وتعويضهم ماديًا ونفسيًا للوصول إىل حلول تعاجل املشاكل 
بصورة متوازنة، وأول خطوة جيب أن تقوم بها احلكومة العراقية هي إنصاف 
الضحايا وذويهم وتعويضهم عن الضرر املادي واملعنوي الذي حلق بهم جراء 

العلميات اإلرهابية. 
ولكي ال يتم الرقص على جروح الضحية بإيقاع سياسي تقف خلفه مصاحل 
حزبية وانتخابية، فان العدالة تقتضي أن ال يتم العفو عن الذين ارتكبوا فعال 
يتم  كي  الضحايا،  لذوي  وتعويض جمزي  إنصاف  يسبقه  أن  دون  إجرامية 
يتم معاجلة  ال  الضحايا حتى  ذوي  لدى  االنتقام  روح  الضرر وختف  إجبار 

املشكلة مبشكلة أكرب منها.
إن احلق يف اإلنصاف يعطي الضحايا بشكل فعلي إمكانية الدفاع عن أنفسهم 
ضد االنتهاكات اليت تقع على حقوقهم وحرياتهم، واحلق يف معرفة احلقيقة 
يلزم الدولة بالتحقيق يف انتهاكات حقوق اإلنسان وكشف احلقيقة للعموم، 
انتهاكات  ضد  وفعالة  سريعة  معاجلة  على  فينطوي  العدالة  يف  احل��ق  أم��ا 
حقوق اإلنسان، والتزام الدول مبكافحة اإلفالت من العقاب وتقديم اجلناة 

إىل العدالة.

هل راعى قانون العفو العام 
قواعد العدالة واإلنصاف 

للضحية؟

تنقسم املناطق املأهولة بالسكان يف كل من 
العراق وسوريا –وهما بلدان مازاال يشهدان 
مدمرة  مناطق  إىل  عنيفا-  مسلحا  نزاعا 
ب��ال��ك��ام��ل وخ��ال��ي��ة م���ن س��ك��ان��ه��ا، وم��ن��اط��ق 
ن��ص��ف م��دم��رة وت��ك��اد خت��ل��و م��ن سكانها، 
ومناطق معمورة فيها كثافة سكانية وحركة 
عمرانية!   فأما األوىل، فهي تلك املناطق 
لت عسكريا  اليت شهدت نزاعا مسلحا وحخُ
الثانية  وأما  النزاع.  أط��راف  أحد  بانتصار 
عن  سلميا  ��ل��ت  حخُ ال��يت  امل��ن��اط��ق  تلك  فهي 
الثالثة  وأم��ا  الوطنية.  امل��ص��احل��ات  طريق 
فهي تلك اليت مل تشهد قط نزاعا مسلحا 
وظل أهلها يف كنف الدولة ومحايتها.   لقد 
أضحت “املصاحلة الوطنية” واحدة من أكثر 
املواضيع املدرجة يف ميدان حل الصراعات 
يف السنوات القليلة املاضية، كونها تساعد 
ع��ل��ى حت���وي���ل ات���ف���اق ال��س��ل��م امل���ؤق���ت إىل 
“املصاحلة”  ومفهوم  للصراع،  دائمة  نهاية 
م��ف��ه��وم ح��دي��ث ن��س��ب��ي��ا مل ي��ك��ن ل���ه وج���ود 
 ،2001 ع��ام  ولكن حبلول  ع����ام1995،  قبل 
أك��دت  كما  شيوعا،  األك��ث��ر  املفهوم  أصبح 
الوطنية”  “املصاحلة  أهمية  املتحدة  األم��م 
االمن  جملس  بيان  يف  الصراع  انتهاء  بعد 
الرئاسي يف 26يناير عام2004. وهذه يدعم 
الفكرة القائلة بان احملاوالت السياسية يف 
املصاحلة بعد الصراع الداخلي أمر أساسي 
يف السعي من أجل السلم األهلي. وقد سنت 
العديد من الدول مثل جنوب أفريقيا وتيمور 

ال��ش��رق��ي��ة وال���ع���راق ال��ق��وان��ني ال���يت تعزز 
املصاحلة من أجل عالج االنقسامات داخل 
مصطلح  “امل��ص��احل��ة”  إن  اجملتمعات.  ه��ذه 
العديد من  ول��ه  أكثر من معنى،  له  واس��ع، 
وإعادة  األط��راف  بني  كالتوفيق  املرادفات: 
من  بالعديد  ع��ادة  يرتبط  وه��و  العالقات، 
املفاهيم األخرى مثل “االعتذار” و”التسامح” 
و”العفو” و”بناء السالم” و”التعايش السلمي” 
الراجح يف  وال��رأي  التصاحلية”.  و”العدالة 
الفقه يقرر أن مصطلح “املصاحلة” الوطنية 
نشأ من أصول دينية؛ فاآلليات واحملفزات 
األس���اس���ي���ة ل��ل��م��ص��احل��ة وه����ي “ال��ت��س��ام��ح 
التعليم  يف  أصوهلا  جتد  والعفو”  والصفح 
الدينية.   تأتي أهمية “املصاحلة” من عمق 
احل��روب  ترتكها  ال��يت  واآلالم  اجل��راح��ات 
والصراعات يف نفوس األفراد واجلماعات 
من  الكثري  تستغرق  قد  وال��يت  والشعوب، 
يعي  وه���ذا  وشفائها.  لتضميدها  ال��وق��ت 
يف  حتمية  نتيجة  الوطنية”  “املصاحلة  أن 
أو  ال��يت عانت من خالفات جذرية  ال��دول 
صراعات داخلية، وهي قد تتم بني أطياف 
ونظام  أو بني اجملتمع  حم��ددة من اجملتمع 
احل��ك��م، وه���ي ت��ع��د م��ن أه���م م��ف��ردات أي 
عالقة  أساسها  على  تنشا  سياسية  تسوية 
األطياف  بني  والعدل  التسامح  على  قائمة 
صفحة  طي  بهدف  واجملتمعية،  السياسية 
امل���اض���ي وحت��ق��ي��ق ال��ت��ع��اي��ش ال��س��ل��م��ي بني 
أطياف اجملتمع كافة، وأن عدم حتقيقها قد 

يفشل هذه التسوية برمتها.
تكري��س  إىل  ال��وط��ن��ي��ة  امل��ص��احل��ة  تسعى 
وتساهم  املواطنني،  بني  الثقة  تبادل  أج��واء 
بش��يوع روح احملبة والتسامح واأللفة والود، 
والعرقي،  الطائفي  االحتقان  على  وتقضي 
ت���ف���رز امل���ص���احل���ة ال��وط��ن��ي��ة ان��ع��ك��اس��ات��ه��ا 
ال��ق��وان��ني  ب��اح��رتام  امل��واط��ن  ع��ل��ى سلوكية 
والتشريعات وتطبيقاتها، وفقآ ملبدأ املواطنة 
اعتمدها  اليت  الوسائل  ومن  ومستحقاتها. 
ال���ع���راق يف ب��رن��ام��ج امل��ص��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة، 
املصاحلة  وتنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  وحب��س��ب 
ح��واري��ة  تلفزيونية  ب��رام��ج  ه���ي:  ال��وط��ن��ي��ة 
املصاحلة،  وأه��داف  لقيم  تثقيفية  توعوية 
وأخبار ولقاءات وتغطيات وتقارير وأنشطة 
املصاحلة  وأه����داف  قيم  لتعزيز  صحفية 
كاألفالم  ثقافية  وأنشطة  وبرامج  الوطنية، 
وامل��س��ل��س��الت وامل��س��رح��ي��ات واألم��س��ي��ات 
وال��ن��دوات وامل��ه��رج��ان��ات وامل��ع��ارض الفنية 
ل��رتس��ي��خ امل��ص��احل��ة اجمل��ت��م��ع��ي��ة. وم��واق��ع 
التواصل االجتماعي )اإلعالم البديل( خللق 
املصاحلة.  م��ش��روع  م��ع  جمتمعية  تفاعلية 
وث��ق��اف��ي��ة ختصصية  ف��ك��ري��ة  وم����ؤمت����رات 
وعامة عن قيم املواطنة والتعددية والتسامح 
والتعايش واملصاحلة اجملتمعية لزج النخبة 
مب��ع��رتك امل��ص��احل��ة ال��وط��ن��ي��ة. وف���رق فنية 
جمتمعية  وفاعليات  شعرية  ومهرجانات 
اجملتمعية  األواص������ر  ل��رتس��ي��خ  م��ن��اط��ق��ي��ة 

وتعزيز التضامن اجملتمعي.

أثر املصالحات الداخلية 
على السلم األهلي

درج�ة  عل�ى  بناء  مباشرة  غري  ومساعدات  مباشرة  مساعدات  إىل  اإلنسانية”  “املساعدات  وتصنف   
االت�صال بال�سكان املنكوبني، فاملساعدة املباشرة تتمثل يف توزيع السلع واخلدمات على السكان املنكوبني 
بالسكان، وتشمل عدة  املباشرة فهي املساعدة اليت يقل فيها االتصال  وجهًا لوجه، أما املساعدة غري 
أنشطة منها نقل سلع اإلغاثة أو عاملي اإلغاثة والدعم يف جمال البني�ة التحتي�ة كتق�ديم خدمات عامة 
أو إصالح الطرق أو إدارة اجملال اجلوي أو توليد الطاقة، وغريها.  يخُعد تقديم “املساعدات اإلنسانية” 
للسكان املدنيني املوجودين يف مناطق النزاعات املسلحة، حق يكفله القانون الدولي اإلنساني والقانون 
األساسية  الضروريات  من  احملرومني  ه��ؤالء  كاهل  عن  املعاناة  بهدف ختفيف  اإلنسان  الدولي حلقوق 
للحياة نتيجة لألعمال العدائية. إذ يندرج احلق يف احلصول على املساعدات اإلنسانية يف القانون الدولي 
اإلنساني ضمن واجب التمييز بني السكان املدنيني واملقاتلني، وواجب ضمان احرتام ومحاية األفراد غري 
املشاركني أو الذين توقفوا عن املشاركة يف األعمال العدائية ومعاملتهم معاملة إنسانية. ومن الواضح أن 
املفهوم الواسع للحماية الذي يقره القانون الدولي اإلنساني يتضمن تقديم املساعدات إىل األشخاص 
ذوي احلاجة.  فيما يتعلق بالنزاعات الدولية، تنص اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية املدنيني يف أوقات 
املدنيني اخلاضعني  اإلنسانية إىل  املساعدات  بتقديم  ال��دول  قيام  على ض��رورة   – –صراحة  احل��روب 

لسيطرتها.

جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

احمد جويد/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

حقوق
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التنظيم القانوني لحرية 
العمل الحزبي يف العراق

 إس���ت���ن���ادًا خل��ل��ف��ي��ات ط��ائ��ف��ي��ة وس��ي��اس��ي��ة 
خطواتها  البحرين  يف  السلطات  صعدت 
بتقديم  الشيعية  االستفزازية ضد األغلبية 
الذي  فما  احملاكمة،  إىل  الدينية  رم��وزه��ا 
البحرين  يف  احل��اك��م��ة  ال��س��ل��ط��ات  ت��ري��ده 
تصعيد  يتم  ومل��اذا  الشيعة؟،  املواطنني  من 
واإلج��راءات  واالعتقاالت  املالحقات  وترية 
التعسفية؟، وهل السلطات البحرينية تريد 
من  إي���ران  م��ع  سياسية  ح��س��اب��ات  تصفية 
خالل التنكيل باملواطنني الشيعة واسرتضاء 
السلطات السعودية بتلك التصرفات؟، وهل 
يف  السلطة  بسلوك  راض  الدولي  اجملتمع 
وال��يت  القمعية  إج��راءات��ه��ا  ع��ن  ال��ب��ح��ري��ن 
تنتهك من خالهلا حقوق اإلنسان وحرياته؟. 
ف��م��ا ح��ق��ي��ق��ة م���ا جي���ري يف ال��ب��ح��ري��ن؟؟، 
وبوترية  تصعد  السلطات  إن  متامًا  ن��درك 
رغ��م  التعسفية  إج���راءات���ه���ا  يف  م��س��ت��م��رة 
التزام املعارضة البحرينية بطابعها ونهجها 
تدفع  أن  السلطة  ت��ري��د  وب��ذل��ك  السلمي، 
بالشعب البحريي اللجوء باستخدام العنف 
كي تصور للعامل أن املعارضة متارس العنف 
واإلرهاب وإنها خرجت عن طابعها السلمي 
للمطالبة باإلصالح.  وقد ادعت السلطات 
يف  االحتجاجات  انطالق  مع  احلجج  بتلك 
وعلى  2011م،  ع���ام  م��ن  ش��ب��اط/ف��رباي��ر 
السلطات  استعانت  االدع��اءات  تلك  خلفية 
بقوات سعودية وأردنية وباكستانية وبفدائي 

ص��دام، هو ج��زء من إره��اب السلطة ضد 
البحرين  يف  السلطة  ومارست  مواطنيها.  
أيضًا إجراءات إسقاط اجلنسية عن الكثري 
من  وجتريدهم  البحرينيني  املواطنني  من 
زج  على  أق��دم��ت  كما  األصلية،  جنسيتهم 
املدنيني واحلقوقيني  الناشطني  العديد من 
يف السجون وطرد عدد كبري من املوظفني 
واألطباء من وظائفهم على خلفيات سياسية 
وصعدت  ق��ان��ون��ي،  م��س��وغ  ودون  وطائفية 
غالبية  ملشاعر  اس��ت��ف��زازه��ا  م��ن  السلطة 
أبناء البحرين الدينية بتعرضها ملساجدهم 
ولدور العبادة اخلاصة بهم ومنعهم من أداء 
واستمرت  الدينية،  وشعائرهم  طقوسهم 
بالتصعيد يف خطوة غري مسبوقة مع علماء 
الدين بتقديم الشيخ عيسى قاسم للمحاكم 
يف  للشيعة  الدينية  ال��رم��وز  م��ن  يعد  وه��و 
يتضح  املعطيات  تلك  خ��الل  من  البحرين. 
وحت��اول  ح��اول��ت  البحرينية  السلطات  إن 
جر املواطنني يف البحرين للصدام املباشر 
يف مشهد وكأنه حياكي النظام القمعي يف 
فقد  السياسيني.  اخلصوم  بتصفية  تركيا 
حدا  البحرينية  السلطات  إج���راءات  بلغت 
ال��دول  حتى  معه  استفز  االس��ت��ف��زاز،  م��ن 
حتميه  وال���يت  البحريي  للنظام  ال��راع��ي��ة 
من شعبه مثل بريطانيا والواليات املتحدة، 
الدولتني  هذين  يف  األص���وات  تعالت  حيث 
القمعية  باملمارسات  والتنديد  باالعرتاض 

ودعت  البحرينية،  للسلطات  واالستبدادية 
األسلحة  وعقود  صفقات  إمت��ام  إلغاء  إىل 
البحرينية،  والسلطات  الدولتني  بني هاتني 
بهدف الضغط على السلطات فيها لتغيري 
سلوكها مع الشعب. ترى هل إن السلطات يف 
البحرين مل جتد تهمة أفضل للشيخ عيسى 
بينما  األم����وال”؟!،  “غسيل  تهمة  من  قاسم 
االتهامات  تلك  ركاكة  م��دى  اجلميع  ي��درك 
ال��يت سيقت ألجلها هذه  ال��غ��اي��ة  ه��ي  وم��ا 
التهمة. وبالتالي، عليها أن تضغط على هذه 
السلطات، من خالل اختاذ إجراءات جدية 
من شأنها أن توقف تلك اخلطوات التعسفية 
وأن  الدولية،  واملواثيق  للقوانني  واملنافية 
تتخذ إجراءات فعلية لوقف سلوك السلطة 
اللفظية  باإلدانات  االكتفاء  وليس  املستفز 
السلطة  ب��ني  احل��ال��ة  تصل  أن  قبل  ف��ق��ط، 
واملعارضة إىل حالة التصادم والعنف الذي 
قد  وبعدها  وحلفاؤها،  السلطة  له  ختطط 
وتصل  السيطرة  نطاق  ع��ن  األم���ور  خت��رج 
احلال إىل نتائج كارثية قد تؤدي -ال سامح 
أو  األرواح  م��ن  ال��ك��ث��ري  إزه����اق  إىل  اهلل- 
العامة  املمتلكات  وتدمري  إنتهاكات  حدوث 
واخل��اص��ة وال��ت��ع��دي ع��ل��ى ح��ق��وق اإلن��س��ان 
ب��ش��ك��ل ك��ب��ري. وع��ل��ى ال��س��ل��ط��ات أن ت��ع��ود 
أي  عن  بعيدا  شعبها  وحت��اور  رشدها  إىل 
جتلب  ال  وط��ائ��ف��ي��ة  استعالئية  مم��ارس��ات 

سوى الدمار واخلراب للبحرين وأهلها.

الهند وخفايا ظاهرة التعقيم القسري
تعقيم اإلناث هو وسيلة دائمة ملنع احلمل، تتضمن عملية جراحية للمرأة لقطع أو حجب قناتي فالوب، 
جلأت اهلند اليت تعاني من انفجار سكاني إىل طرق للخفض الفوري ألعداد املواليد من خالل تعقيم 
السيدات وجعلهن غري قادرات على اإلجناب إذ يبلغ عدد سكان اهلند 1.25 مليار نسمة وهي مؤهلة ألن 
تصبح البلد األكثر سكانا يف العامل يف غضون العشرين عاما املقبلة وجترى سنويا العمليات القسرية 
لعديد من النساء. توفيت عشر نساء ونقلت عشرات اخريات اىل املستشفيات بعضهن يف حال حرجة 
يف وسط اهلند أثر محلة تعقيم كثيفة مشلت حنو مثانني امرأة نظمتها اهليئات احلكومية وكانت نتيجتها 
مفجعة والتعقيم هو الوسيلة االكثر انتشارا لتحديد النسل يف اهلند اليت ينظم عدد من والياتها مثل هذه 

العمليات ومتنح النساء الالتي يوافقن على اجرائها تعويضات مادية.
ويف فضيحة للحكومة اهلندية توفيت 10 نساء ونقلت عشرات أخريات إىل املستشفيات بعضهن يف حال 
حرجة يف وسط اهلند إثر محلة تعقيم “حتديد نسل” كثيفة مشلت حنو مثانني امرأة نظمتها اهليئات 
من  يعانني  ام��رأة  أن حنو ستني  “شاتيسجار”  والية  وأعلنت سلطات  مفجعة،  نتيجتها  وكانت  احلكومية 
مضاعفات صحية على إثر هذه العملية اجلراحية اليت جريت، وأن 24 منهن يف حالة خطرية، وقال 
سومناني بورا املسئول اإلداري يف منطقة “بيالسبور” حيث جرت العملية لفرانس برس “مع وفاة امرأتني 

اليوم ترتفع حصيلة محلة حتديد النسل هذه إىل عشر وفيات”.

أطلق املسؤولون عن الصحة يف اهلند حتقيقًا شاماًل بعد سحب رخصة أحد األطباء الستخدامه منفاخًا 
التناسلية،  تعقيميه يف أعضائهن  لنفخ بطون سيدات قبل إجراء جراحات  الدراجات اهلوائية  لعجالت 
وأشار القائمون على التحقيق، إىل أن منفاخ الدراجة استعمل مع 56 امرأة خضعن جلراحات تعقيميه 

داخل مركز طيب تابع للحكومة يف حمافظة أنغول.
أن أسباب الوفاة ال تزال غري معروفة وإن كان أطباء يف الوالية أشاروا يف رد على أسئلة لفرانس برس 

إىل احتمال وجود دور لألدوية اليت كتبت هلن بعد العملية.
هذه  بأسباب  التكهن  ألوان��ه  السابق  من  “سيكون  أنه  للصحفيني  اإلثنني  مساء  مورتي  رامنيش  وص��رح 
الدم  هبوط يف ضغط  بعد  املستشفى  إىل  نقلن  اللواتي  النسوة  ه��ؤالء  ملعاجلة  األولوية  نعطي  املأساة، 

وأضاف “سيكون لدينا توضيحات عندما ينتهي التشريح”. 
أشاد املدافعون عن صحة املرأة بقرار أصدرته احملكمة العليا يف اهلند يطالب احلكومة بإغالق “خميمات 
التعقيم” يف غضون ثالث سنوات بعد وفاة نساء معظمهن قرويات فقريات يف مناطق متفرقة من البالد، 
وقالت احملكمة العليا يوم األربعاء إن 363 سيدة توفيت بني عامي 2010 و2013 خالل عمليات تعقيم ملنع 
اإلجناب وذلك لسوء إدارة السلطات احمللية ملخيمات التعقيم اليت استخدمت فيها معدات ملوثة وأدوية 

انتهى تاريخ صالحيتها.

والنساء  األطفال  على  التباكي  من قصص  او صحيفة  إخبارية  نشرة  ال ختلو 
هدفا  باعتباره  االن��س��ان  تبحث  وال��يت  والغبية،  الذكية  القنابل  تنهشم  الذين 
السياسي  والغباء  النفوذ  التخطيط االسرتاتيجي الستعادة  ثنايا  للتخريب بني 
من قبل بعض أطراف الصراع يف الشرق األوسط، فلغة الدم والدمار أصبحت 

أساس التفاهم “املفقود” اصاًل. 
ال خيتلف االجتار مبلفات حقوق االنسان عن االجتار باإلنسان نفسه، فكالهما 
يستخدم طرقا ملتوية لإليقاع بفريسته، مع اختالف الوسائل واألدوات، فتجار 
ويعدونهم  األخ��رى،  ال��دول  يف  بالنعيم  ضحاياهم  يوهمون  البشرية  األعضاء 
بتخليصهم من احلالة املزرية يف بالدهم لينقضوا عليهم يف منتصف الطريق 
االجت��ار مبلفات حقوق  اما  احلياة،  متاهات  يواجهون مصريهم يف  ويرتكوهم 
االنسان فهي عملية فكرية وسياسية اكثر من كونها استهدافا جسديا، واملواطن 

يف الشرق األوسط يعيش يف ظل ظروف صعبة جتعله يبحث عن خمرج.
الكاتب والروائي املصري “أياد حرفوش” كتب مقاال يف موقع قناة امليادين حتت 
عنوان “من إدارة التوحش اىل إدارة التعاطف”، حتدث فيه عن أربعة مرتكزات 
اساسية تستخدم يف صناعة الوعي اجلماهريي وإدارة االجتار حبقوق االنسان 
بها  تتسم  ال��يت  الصفات  استغالل  خ��الل  من  التعاطف”  “إدارة  يسميها  ال��يت 

اجلماهري العريضة وهي كاالتي:
1- غياب املتابعة الدقيقة لألحداث وعدم اإلملام بالواقع.

2- غياب الدراية التارخيية، فاليوم هو وليد لألمس وأب للغد. 
3- االعتماد على الوجبات الثقافية اجلاهزة.

 4- غياب القضية احملورية واألدجلة، فمن ميلك قضية حمورية تصنع له قضيته 
احنيازات واضحة.

ال ميكن الثقة بوسائل الدعاية الغربية وال حتى العربية منها وخاصة تلك اليت 
مع  للتعامل  الغالبة  السمة  هو  املعايري  فغياب  اإلنسانية،  القضايا  على  تركز 
تصم  فيما  اجله  من  تقعد  وال  الدنيا  تقوم  السوري  والطفل  املوضوعات،  هذه 
االذان واالعني وعدسات الكامرات امام آالف األطفال الذين يقتلون يف اليمن 
جتارة  أصبحت  انها  ام  التجزئة  اىل  االنسان  حقوق  ختضع  فهل  وإسرائيل، 
مرحبة وبالتالي كان الطفل السوري اكثر رحبا من نظريه اليمي والفلسطيي 
كون األول يقتل بقذائف احلكومة السورية املعادية للغرب ودول اخلليج فيما يقل 

االخرون بطائرات اف16 االمريكية والسعودية.
نتحدث هنا وال ننحاز للدول احلليفة لسوريا والعراق وال حتى اىل اعدائهما فكال 
الطرفني مشرتكون يف جرائم خنجل ان ننتمي للجنس اإلنساني بسببها، ومن 
يريد بناء قاعدة ثابتة حلقوق االنسان ال بد ان تكون وفق معايري حمددة، وغري 
قابلة للتأويل خلدمة مصاحل هذه اجلهة او ذاك احللف، وحتى ان استطاعت 
بعض الدول ان تسوق نفسها على انها الراعي الرمسي حلقوق االنسان كذبا 
َسن  ونتمنى  التزوير،  ه��ذا  من  الكثري  كشف  األوس��ط  الشرق  فحروب  وزورا 

قوانني جترم االجتار حبقوق االنسان تكون شبيهة بقوانني االجتار بالبشر.

االتجار بحقوق 
االنسان

د. علي سعد عمران/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات 

مسلم عياس 

دالل العكيلي 

حقوق
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عنف

مي��ك��ن��ك أن ت��ت��خ��ي��ل ال���ع���امل ك��ل��ه، أس���رة 
دولة  كل  تتخيل  أن  كما ميكنك  واح��دة، 
منزل  األرض  وكوكب  أس��رة،  عن  عبارة 
واحد تسكنه عدة أسر/ دول، لكل دولة 
اخلارجية  للسياسة  ختطط  إرادة  منها 
مصاحلها،  ضمان  أج��ل  م��ن  والداخلية 
وأمر طبيعي ووفقا للطبيعة البشرية أن 
أقوى من غريها،  دولية  أرادات  تتواجد 
كلما  الدولة  إرادة  أن  األمر  والالفت يف 
عظمت، صارت تلك الدولة ذات اإلرادة 
املتعاظمة أكثر تكالبا وشراسة من أجل 

مضاعفة فوائدها ومواردها.
وال شك أن مضاعفة املوارد ال تأتي على 
طبق من ذهب ملن يبحث عنها من الدول 
أساليب  وإمن��ا مثة  له،  أو يضعها هدفا 
وخم��ط��ط��ات وحت��ال��ف��ات وم��س��ت��ل��زم��ات 
تقف يف املقدمة منها القوة لتحقيق هذا 
الطبيعة  م��ن صميم  ينبع  ال��ذي  اهل��دف 
حاصل  هو  مثال  فاالستعمار  البشرية، 
وعندما  إلرادة شخص،  املتعاظمة  القوة 
اش��ت��د س��اع��د ه���ذه ال��دول��ة وأص��ب��ح هلا 
تسعى ملضاعفة  راح���ت  ذراع���ا ض��ارب��ا، 
م���وارده���ا م���ن خ���الل اس��ت��خ��دام ال��ق��وة 
االستعمار  ع��ص��ر  وظ��ه��ور  ال��ع��س��ك��ري��ة، 
املاليني من  راح��ت ضحيته مئات  ال��ذي 

البشر.
وك���م���ا ه����و م����ع����روف ت����ع����ددت أش���ك���ال 

ال���ي���وم اىل عصر  ل��ن��ص��ل  االس��ت��ع��م��ار، 
االس��ت��ع��م��ار ال��ث��ق��ايف ع��رب ال��ع��ومل��ة ومث��ة 
نوع آخر برز أيضا وتآزر مع االستعمار 
الثقايف ونقصد به االستعمار االقتصادي 
الذي ظهر كبديل عن االستعمار العسكري 
املباشر، وهذا يعي أن اإلرادات الدولية 
تبعا للطبيعة البشرية.  ال تزال وستبقى 
وال ضري يف ذلك اذا حدث ضمن املعايري 
االنسانية والسياسية املتفق عليها، واليت 
عليها مجيع  تسري  قواعد  وفق  تتحرك 
الدولي  اجملتمع  حركة  وتضبط  ال���دول 
ونعرف  نؤمن  كما  ألننا  دقيقة،  بصورة 
من التجارب، من دون االلتزام بالقواعد 
مليارات  يعيش  أن  ميكن  ال  واالنضباط 

األفراد بطريقة سلمية حمرتمة.
العاملي  املشهد  نتفحص  عندما  ال��ي��وم 
ب��دق��ة ودراي������ة، م����اذا س��ن��رى، وم���ا هي 
االنطباعات اليت سنخرج بها عن عاملنا، 
ب��ه؟، وهل  تتحكم  دولية  ق��وى  هل هناك 
املنافع،  ح��ول  متصارعة  إرادات  هناك 
وسوف تأتي اإلجابات بنعم، لكن السؤال 
األهم يتعلق بهذه القوى الدولية وإراداتها 
لقوتها  تبعا  بالعامل  متحكمة  باتت  اليت 
العسكرية والسياسية واالقتصادية، تخُرى 
هل هذه القوى تصلح لقيادة العامل وهل 
متتلك معايري القيادة الناضجة والعادلة، 
التوتر  ح���دة  ختفيف  م��ن  متكنت  وه���ل 

ال��ع��امل، أم أنها  وال��ع��ن��ف وال��ت��ط��رف يف 
لتأمني مصاحلها  تسعى  تزال  وال  كانت 

أوال.
تأمني  الكربى اىل  ال��دول  عندما تسعى 
مصاحلها يف عموم العامل، وال تضع يف 
م��وارد  األق��ل  ال���دول  مصاحل  حساباتها 
وق���وة منها، وه���ذا م��ا حي��دث ال��ي��وم يف 
أال  النتائج،  تكون  أن  تتوقع  ماذا  عاملنا؟ 
يؤدي هذا السلوك غري العادل اىل خلق 
العامل،  شعوب  بني  هائلة  طبقية  فجوة 
العيش  اسلوب  الفارق يف  ه��ذا  يكن  أمل 
ال��غ��رب وس��واه��م ه��و نتيجة حتمية  ب��ني 
لسياسة االستعمار ونهب وسلب خريات 
الدفاع  حينها  تكن يف  مل  اليت  الشعوب 

عن نفسها وخرياتها؟.
العاملية  احملافل  يف  يتكرر  السؤال  ه��ذا 
عرب  فيه خمتصون  يبحث  مثلما  كثريا، 
العامل، وهو س��ؤال قد يكون األه��م على 
عاملنا  منها  يعاني  اليت  املشاكل  مستوى 
ال��واض��ح أن  وم��ن  ال��راه��ن،  العصر  يف 
سبل  يف  ج��ادة  ليست  الدولية  اإلرادات 
سليمة  معاجلة  اىل  والتوصل  املعاجلة 
ذلك،  على  كثرية  أدل��ة  ولدينا  للتطرف، 
قبل سنة  اليت حدثت  اهلجرة  فموجات 
أخطاء  ال  لو  لتحدث  كانت  ما  اآلن  من 
الغرب، كما أن معاجلة هذه الظاهرة مل 

تتسم باحلكمة.

صراع اإلرادات 
الدولية وصناعة 
العاَلم املتطرف

اختطاف أو احتجاز املدنيني ألغراض إرهابية
يكون إال ألسباب مسوغة وحلماية  العام وان حرمانه منها ال  إن حرية اإلنسان هي األصل  الثابت 
مصلحة أرجح وأهم يف ميزان حقوق األفراد وحرياتهم، وتعد احلرية يف التنقل واحدة من احلريات 
وخياراته  ذات��ه  عن  تعرب  وإنها  الفرد  بشخص  املتني  الرتباطها  خاصة  العراقي  لإلنسان  األساسية 

اخلاصة يف حياته اليومية بال إمالء أو فرض من أي شخص أخر.
الشخصية  احلرية  تقييد  يف  املتمثلة  النتيجة  حيث  من  مياثل  املشروع  غري  احلجز  أو  االختطاف 
بعض التطبيقات األخرى كالسجن واحلبس أو اإلقامة اجلربية وغريها، فالسجن واحلبس قد يكون 
مشروعًا ملن ارتكب جرمية وصدر حبقه حكم قضائي بات واحلجز قد يكون مشروعًا حبق من تنبأ 
حالته خبطورة كاجملنون وفق أمر صادر من جهة طبية خمتصة، أما االحتجاز بال أمر مشروع فانه 
يهدف إىل إعدام حرية الفرد تعسفًا وحتقيقًا لغايات وأهداف غري مشروعة، والشخص املختطف هو 
من حرم من حريته الشخصية بفعل شخص أو مجاعة لسبب إجرامي أو إرهابي، ولعل هذا التعريف 
جيعل من املختطف ألسباب إرهابية ضحية عدوان سافر يطال حقوقه وحرياته األساسية بال مسوغ 
اليومية داخل سجن رهيب  أو سبب معقول، إال ليحتمي اجملرمون بهم وجيعلونهم يعيشون حياتهم 
تتنوع فيه وسائل وأساليب االعتداءات على احلياة والشرف وكل ذلك يتم حتت مرأى العامل ومسامع 

قادته الذين ابرموا مسامعنا باملثل الوهمية واخلطابات اليومية الفارغة.

غاية  اإلرهابية  العصابات  قبل  من  أو احملتجزين  املختطفني  الضحايا  ان ظروف  له  يؤسف   ومما 
بالصعوبة فحياتهم طوال الوقت معرضة خلطر جسيم حال وال يؤخذ بنظر االعتبار أوضاع املرضى 
رعاية خاصة  حالتهم  تقتضي  السن ممن  وكبار  واألطفال  املرضعات  واألمهات  احلوامل  النساء  أو 
وتوفري ظروف عيش مالئمة ألوضاعهم، والغالب إن هؤالء يتعرضون للتعذيب واإلهانة وشتى ضروب 
املعاملة غري اإلنسانية، كما وإنهم بالغالب يقعون فريسة سهلة للجوع وقلة أو انعدام مصادر املياه 
الصاحلة للشرب ما يضطرهم إىل استعمال مياه آسنة أو غري صحية وترتفع بالغالب أسعار السلع 
االستهالكية وغريها ارتفاعًا فاحشًا يف املدن اليت تقع حتت هيمنة اإلرهابيني املسؤولني عن اختطاف 
سكانها بالكامل ما خيلق أوضاعًا إنسانية مؤملة ال جيد معها املختطفون واحملتجزون قسريًا يف املدن 
اليت تدور بني جنباتها رحى احلرب ما يشعرهم بكيانهم اآلدمي وحقوقهم الطبيعية اليت ينبغي ان 

حترتم يف كل زمان ومكان.
 ولقد أمعنت التنظيمات املسلحة يف إجرامها حبق هؤالء بإجبار الذكور من الشبان على االلتحاق 
والتغييب  لالعتقال  يتعرض  أو  يقتل  قد  ومن ميانع  احل��رب  أت��ون  بهم يف  وال��زج  التنظيم  بصفوف 
القسري عن أهله وجمتمعه، كما وتتقطع بالغالب سبل االتصاالت اهلاتفية فينقطع بهم السبيل إىل 

معرفة إخبار أقربائهم وذويهم.

االرهاب ال يعاجل بإرهاب مضاد وبالتالي فان ما قامت به الواليات املتحدة 
االمريكية يف افغانستان ال خيتلف مطلقا مع ما قام به مهامجوا امريكا 
يف احلادي عشر من ايلول سبتمرب عام 2001، باستثناء ان ارهاب القاعدة 
قامت بقتل ما يقرب من ثالثة االف انسان فقط، فيما ال تزال اثار الغزو 
االمريكي ألفغانستان تفضح الغطرسة االمريكية، إذ حولت االلة احلربية 
هذا البلد الفقري اىل بلد افقر ورمبا سيتحول الحقا اىل ال شيء نتيجة 

توسع نشاط احلركات االرهابية فيه بعد غياب حكم القانون.
بعد مخسة عشر عاما من هجمات احلادي عشر من سبتمرب ايلول عام 
مسمى  حتت  بقانون  االمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  علينا  خرجت   ،2001
“العدالة ضد الدول الراعية لإلرهاب”، والذي حسب مضمونه يستهدف 
السعودية بالدرجة االساس وال يستبعد الدول االخرى، وهذا واضح من 
عنوانه، وقد احتفلت الدول املناوئة للسعودية او اليت القت مرارة الدعم 
السعودي لإلرهاب من خالل توفري الغطاء الديي )الفتاوى التكفريية(، 
والدعم املادي )التربعات املالية(، وكان العراق من اشد الدول تضررا من 
بأبشع صوره ضد  يزال ميارس  وال��ذي ال  االرهابي  السعودي  النهج  هذا 

الشعب العراقي.
ال خنتلف مطلقا بان السعودية متثل اكرب داعم لإلرهاب يف مجيع احناء 
العامل، ولكن قد خيتلف البعض بان الواليات املتحدة االمريكية هي اكرب 

ممارس لإلرهاب يف العامل ايضا، لكن االساليب واالدوات ختتلف.
لكن السؤال املطروح هنا ملاذا انتظرت امريكا كل هذه الفرتة لتتأكد ان 
السعودية هي من ترعى االرهاب؟ وهل ان اجهزتها القضائية واالستخبارية 
حتتاج لكل هذه املدة الزمنية لتكتشف ان هذه الدول داعمة لإلرهاب؟ قد 
ختطئ  ما  غالبا  فهي  اجملرمني  حتديد  على  ق��ادرة  غري  واشنطن  تكون 
اجليش  قصفت  س��وري��ا  ففي  العسكرية،  امل��م��ارس��ات  يف  حتى  اه��داف��ه��ا 
انهم  واكتشفوا  ال��زور  دي��ر  مطار  كاملة يف  ساعة  من  يقرب  ملا  السوري 
يقصفون يف املكان اخلطأ!! ويف العراق كثريا ما نسمع عن قصف امريكي 
ضد احلشد الشعيب عن طريق اخلطأ!! اما يف افغانستان فاملستشفيات 
كانت تقصف ايضا عن طريق اخلطأ ويف العام املاضي مت قصف مستشفى 

ملنظمة اطباء بال حدود ادى اىل عشرات الضحايا من املدنيني. 
نعم النظام السعودية جمرم وموغل يف دماء االبرياء لكن القانون االمريكي 
مل يأتي هلذا اهلدف مطلقا، ولو كان القضاء االمريكي عادال ألصدر قوانني 
التدمري  من  االس��د  ميلك حصة  اليت  وجيشها  االمريكية  االدارات  ضد 
اليت  املتغريات  من  الكثري  حتمل  القادمة  والسنوات  والتخريب،  والقتل 
قد تقلب وجه العامل رأسا على عقب، وقد تأتي بشرق اوسط جديد خاٍل 
من اسم السعودية، لكنه قد ال خيلو من رعاة جدد لإلرهاب حسب املنطق 

االمريكي جيب تدمري بلدانهم!

عدالة االرهاب 
ضد االرهاب

مسلم عباس 

علي حسني عبيد

د. عالء الحسيني/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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قبل  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  احملكمة  أص���درت   
الفقي أحد  امل��دان امح��د  أي��ام حكمًا حبق 
يف  ش��ارك��وا  الذين  املسلحني  “اإلسالميني” 
متبكتو  مدينة  يف  اإلسالمية  اآلث��ار  تدمري 
عاصمة مالي بالسجن تسعة سنوات، مسببًة 
حكمها باعتبار اهلجوم على األضرحة يخَُعّد 
“جرمية حرب”، ويعّد هذا احلكم القضائي 
أول ح��ك��م م��ن ن��وع��ه يف ج��رائ��م االع��ت��داء 
على األضرحة وسابقة مل تعهدها احملكمة 
اجلنائية الدولية من قبل، ومن خالل إفادة 
ال��ذي وخُص��ف يف احملكمة  امل���دان  الشخص 
ق��اد جمموعة  بأنه  تبني  دي���ن”،  “ع��امل  بأنه 
من املتمردين قاموا بتدمري األضرحة وباب 
مسجد سيدي حييى، واليت تعد من األماكن 

املقدسة لدى السكان احملليني يف مالي. 
وتاريخ اجلماعات التكفريية اليت تطلق على 
جبرائم  حافل  جهادية”،  “إسالمية  نفسها 
تشكل  الذي  الثقايف  ال��رتاث  على  االعتداء 
األضرحة الدينية اجلزء األهم منه الرتباطه 
باجلانب العقائدي، وهلذه اجلماعات سجل 
األضرحة  هدم  ارتكابها جلرائم  يف  اس��ود 
منذ بداياتها يف نهايات القرن الثامن عشر، 
ال��رائ��دة  ه��ي  الوهابية  احل��رك��ة  كانت  فقد 
لفكر تكفري اآلخر وهدم كل ما  واملؤسسة 

ميت له بصلة حبجة الشرك.
 ل��ق��د ش��ه��د ال��ع��امل ه��ج��م��ات ك��ث��رية شنتها 
احل���رك���ات ال����يت ت��ن��ت��ه��ج ال��ف��ك��ر ال��وه��اب��ي 

التكفريي متثلت بعدد من االعتداءات اليت 
املسلمني  طوائف  ألغلب  األض��رح��ة  طالت 
ويف مقدمتهم الطائفة الشيعية، ففي بداية 
آل  قام  احلديثة  السعودية  الدولة  تأسيس 
بهدم  الوهابية  كبار  من  وبتحريض  سعود 
العشرات من األضرحة واملشاهد املقدسة 
لدى املسلمني يف مكة واملدينة ويف مقدمتها 
ص  حممد  النيب  وبيت  البقيع  أئمة  قبور 
وع���دد م��ن امل��س��اج��د ال��ت��ارخي��ي��ة وم��ص��ادرة 
التارخيية املوجودة فيها،  التحف والنفائس 
ويف مطلع القرن العشرين أسهمت الوهابية 
اهلجوم  يف  كبريًا  إسهامًا  سعودي  وبتمويل 
على األضرحة وأماكن الرتاث اإلنساني يف 
ال��ع��راق، حتى وص��ل األم��ر إىل إن تسببت 
ت��ل��ك األع���م���ال اإلج��رام��ي��ة ب��إش��ع��ال ح��رب 
أهلية كادت تعصف بالعراق واملنطقة جاءت 
أئمة املسلمني  على أعتاب تفجري أضرحة 
أي���دي أص��ح��اب  ع��ل��ى  الشيعة يف س��ام��راء 
األكرب  االعتداء  املتطرف، وهو  الفكر  هذا 
واألب������رز ال�����ذي اس��ت��ف��ز م��ش��اع��ر م��الي��ني 
املسلمني يف العديد من دول العامل وكاد أن 
يذهب بالسلم األهلي يف العراق لوال تدخل 
على  بالعمل  الشيعة  م��راج��ع  م��ن  احلكماء 

تهدئة تطور األحداث. 
وم���ع إن ال��ع��دي��د م��ن ق���ادة ال����دول وص��ن��اع 
خطر  متامًا  ي��درك��ون  العامل  يف  السياسية 
الفكر الوهابي على السلم األهلي والدولي، 

جرائم  عن  الطرف  يغضون  كانوا  أنهم  إال 
ويف  اإلنسانية  ترتكبها ضد  اليت  الوهابية 
مقدمتها جرائم القتل وانتهاك حق احلرية 
اقتصادية  ومصاحل  لغايات  وذلك  الدينية، 
وج��ي��وس��ي��اس��ي��ة، غ���ري إن اجل���رائ���م ال��يت 
“اجلهادية”  باحلركات  تسمى  م��ا  أنتجتها 
واملنبثقة من الفكر الوهابي أصبحت اليوم 
ال ميكن السكوت عن نهجها املتوحش فكرًا 
واألضرحة  العبادة  دور  أغلب  وسلوكًا ضد 
أو  ك��ان��ت ملسلمني  ي��رت��ادون��ه��ا س����واء  وم���ن 
غريهم، كما حدث يف العراق وسوريا ودول 

أخرى.
الدولية  اجلنائية  احملكمة  ج��اء حكم  وق��د   
ب��ت��وج��ي��ه اإلدان�����ة يف ق��ض��ي��ة اهل���ج���وم على 
جرمية  ب��اع��ت��ب��اره��ا  متبكتو  يف  األض��رح��ة 
حرب، ليعكس الرغبة الدولية يف وضع حد 
جلرائم الفكر التكفريي املتطرف وانتهاكه 
املستمر حلقوق اإلنسان يف مجيع اجملاالت 

ومنها االعتداء على األضرحة. 
 ويأتي هذا احلكم ليفتح الباب أمام مجيع 
من  املتضررة  الدينية  والطوائف  الشعوب 
هذا  رع��اة  لتحاسب  ال��ع��دوان��ي  النهج  ه��ذا 
الفكر اإلرهابي ومن يقف خلفهم عن طريق 
حد  لوضع  الدولية  العدالة  إىل  تقدميهم 
الذين  الفكر  ه��ذا  أص��ح��اب  ت��وح��ش  أم���ام 
أس���س���وا مج���اع���ات إره���اب���ي���ة ت��ع��ب��ث ب��أم��ن 

اإلنسانية وحتارب حرياتها ومعتقداتها.

الجنائية الدولية 
تعترب الهجوم على 
األضرحة جريمة 

حرب

كيف اصبحت بلجيكا ارض اإلرهابيني؟
بلجيكا دولة صغرية تقع يف قارة اوربا يبلغ عدد سكانها حنو 11 مليون نسمة تعترب هذه الدولة املصدر الرئيسي 
لعدد املتطرفني واملتطوعني الذين ينظمون اىل صفوف داعش االرهابي يف سوريا أو العراق مقارنة بعدد سكانها، 
ومت التعرف حتى االن على أكثر من 500 ارهابي بلجيكي متطرف بينهم 275 موجودين يف سوريا، قتل منهم 75 
ارهابيًا وأكثر من 135 عادوا اىل بلجيكا، وهناك جمموعات يف طريقها اىل العودة. اعتداءات باريس االخرية 
كشفت ان شبكات التطرف يف اوربا مصدرها بلجيكا، وهي االخطر على االطالق يف هذه القارة، بعد ان سلطت 
تفجريات باريس  الضوء على هذه الشبكات اخلطرية، حيث اعلنت النيابة العامة البلجيكية اعتقال 7 أشخاص 
يف مدينة مولنبيك القريبة من العاصمة البلجيكية بروكسل على صلة وثيقة بتلك اهلجمات االرهابية، واشارت 
املعلومات االستخبارية يف فرنسا ان العقل املدبر هلجمات باريس هو االرهابي عبد احلميد ابا عود وهو بلجيكي 
من اصول عربية وكذلك ورد اسم شخص اخر خطري يدعى عبد السالم صاحل وهو بلجيكي ايضا تعترب بلجيكا 
مالذا امنا للمتطرفني واملتشددين بعد ان اعلنت النيابة العامة البلجيكية ان فرنسيني اثنني من منفذي اعتداءات 
باريس اقاما يف بروكسل احدهما يف بلدة مولنبيك اليت تعترب اكرب مالذ للمتطرفني يف هذا البلد االوربي، كما 
اكدت النيابة العامة البلجيكية ان الشرطة الفرنسية عثرت على سيارتني مسجلتني يف بلجيكا، وأثبت التحقيق 
انه مت استئجارهما قبل اسبوع من تنفيذ تفجريات باريس االرهابية. اجلالية االسالمية يف بلجيكا وخاصة مدينة 
مولنبيك مذعورة من االجراءات االمنية اليت تتخذها السلطات البلجيكية ملداهمة اوكار االسالميني املتطرفني، 

حيث انشأت خلية ادارة االزمة االمنية يف بلجيكا تبقى على حالة التأهب االمي القصوى وبأعلى مستوياتها، 
من جهته أعلن رئيس وزراء بلجيكا عن تعطيل الدوام يف املدارس يوم االثنني 23 تشرين الثاني 2015 خشية 
وقوع هجمات ارهابية على غرار هجمات باريس وحذر من ان املراكز واحملال التجارية وحمطات املرتو يف البالد 
مستهدفة.  ويدور احلديث يف بلجيكا عن أبرز االمساء االرهابية وهو عبد احلميد ابا عود العقل املدبر هلجمات 
باريس الذي قتل يف ضاحية سان دوني الباريسية والفتاة حسناء اية باحلسن اليت كانت ترتدي حزاما ناسفا 
وفجرت نفسها قبل حماولة اعتقاهلا من قبل قوات االمن الفرنسية اليت اقتحمت اوكار االرهابيني، ورغم هذا 
التشدد االمي يف بلجيكا عموما ومدينة مولنبيك خصوصا فان التعاطف مازال موجودا مع منفذي هذه العملية 
االجرامية. هناك مفهوم خاطئ لدى احلكومات واجهزتها االمنية مفاده ان عمليات التحريض على التطرف تتم 
على يد خطباء املساجد ووعاظها، مما يتحتم على االجهزة االمنية تكثيف املراقبة والتجسس وزرع املخربين 
فيها، متناسني ان دعوات املتطرفني واملتعاطفني معهم وجتنيدهم يف صفوف االرهابيني تتم عن طريق وسائل 
التواصل االجتماعي املتاحة امامهم على مدار الساعة، وهي أكثر وأسرع الوسائل اثارة الهتمام املتطرفني وجذبا 
لإلرهابيني. تعترب بلجيكا يف طليعة البلدان الساعية ملكافحة االرهاب منذ مطلع التسعينات من القرن املاضي، 
حيث قامت بتفكيك العديد من الشبكات االرهابية، وأصدرت ادانات واحكام حبق معتقلني متهمني باإلرهاب، 

اال انها مازالت أكثر الدول مالذا امنا لإلرهابيني واملتشددين ومصدر تصديرهم اىل منطقة الشرق االوسط.

الصراع هو السمة البارزة يف العالقات بني اجملتمعات االنسانية يف هذه 
الظروف الراهنة، فحتى اكثر الدول صداقة نسمع عن عالقات متبادلة 
تقف يف  ما  فغالبا  القيمية  االحكام  اما  الطرفني،  اس��اس مصاحل  على 
اخلطوط اخللفية خلطابات زعماء العامل، وان مت ذكرها فال تتعدى حدود 
املصلحة املتبادلة بني الفائدة املرجوة من النص والشخص الذي يوظف 

احلديث القيمي إلظهار نفسه كشخص حامي محى االنسانية.
حكم  لغياب  احلتمية  النتيجة  كان  والسلوكيات  االجتاهات  يف  التطرف 
اجلاهزة  الكليشة  املتبادلة،  )املصاحل  او  املصلحة  حكم  وانتشار  القيمة 
ألي زعيم سياسي يف العامل(، ورغم ان التطرف ارتبط عمليا بالطبقات 
احلاكمة اال ان ترسباته غالبا ما تنساب بشكل سريع اىل قاعدة اهلرم 
يصل  وعندما  اجملتمع،  من  العريضة  الطبقات  اىل  وتصل  االجتماعي 
التطرف اىل هذه النقطة يصبح قد اكمل دورة حياة كاملة، لكنها ما تلبث 
ان تعود بشكل معاكس لتنتقل محى التطرف واصدار االحكام اجلاهزة 
على  يطلق  املرحلة  ه��ذه  ويف  احلاكمة،  الطبقات  اىل  الناس  عامة  من 

القيادات اليت تتبنى افكار عامة الناس ب�)الشعبويون او الشعوبيني(.
االجتماعية  الفئة  هذه  على  تطلق  اليت  اجلاهزة  الشارع  احكام  تصبح 
يسمى خبطاب  فيما  اجملتمعات،  من  للكثري  البارزة  السمة  هي  تلك  او 
التعميمات اجلاهزة واليت ال تستند اىل الواقع بقدر استنادها اىل احكام 
ظرف  يف  منها  االستفادة  اجل  من  احلاكمة  الطبقة  أطلقتها  اما  معلبة 
معني، او انها نفس تلك االفكار ومت االضافة عليها او احلذف منها بعدما 
التقطتها عامة الناس وراحوا يروجون هلا، لتضطر الطبقة احلاكمة اىل 
تبنيها من جديد حتى وان كانت ال تتوافق مع قواعدها السولكية العامة 

وبراجمها اليت تتبناها.
الطبقات  قبل  من  لتوظيفه  نتيجة  هو  السطحي  التعميم  فان  باختصار 
ملروجيه  العامة  االه���داف  مع  يتناقض  وق��د  معينة  ظ��روف  يف  احلاكمة 
امليكافيلية  القاعدة  على  ومؤقتة،  حم��ددة  أله��داف  استخدامه  يتم  لكن 
اىل غنب  ي��ؤدي  ما  دائما  السطحي  التعميم  لكن  الوسيلة(.  تربر  )الغاية 
فئات اجتماعية مل تتبنى ما يروج له وهو ما يؤدي بالبعض اىل الوقوع 
فريسة الظلم لتلك الفئات االجتماعية اليت ال ناقة هلا وال مجل يف كل ما 
يصدر من احكام ضدها، وكل ما ارتكبته من جرم انها كانت ضمن تكتل 
اجتماعي نشأ على قيم ومعايري حمددة مت اخرتاقها من قبل فئة قد تقل 
او تكثر، لكن االكيد ان ذلك الفعل مل يكن مقبوال لدى مجيع املنتمني هلذه 
او قومية،  الشرحية االجتماعية اليت قد تكون حزبا او جمموعة دينية 
تفرض  ثالثة جمموعات  اىل  بشرية  اي مجاعة  تقسيم  وبالتالي ميكن 
علينا اخذها يف احلسبان قبل اصدار اي حكم ضدها بغية عدم االنسياق 

وراء التعميمات السطحية.

متالزمة التطرف 
والتعميمات الجاهزة

عنف

احمد جويد/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

دالل العكيلي 
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اعالم وصحافة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف م����أزق.. ه���ذا م��ا خلصت 
ال��ي��ه ال��ك��ث��ري م��ن االراء وال���دراس���ات س��واء 
العريق يف  التاريخ  ذات  بالدول  منها  ماتعلق 
ماتعلق  او  الدميقراطية،  واملمارسة  التنظري 
ال��يت ليس هلا حظ يف مثل  ال��دول  منها يف 
ال��يت متر  ال��دول  بها  العراقة، واقصد  ه��ذه 
مب��رح��ل��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة اىل ال��دمي��ق��راط��ي��ة. يف 
السياسي  اخلطاب  يصل  مل  االول،  اجلانب 
االمريكي اىل هذا احلد من االحنطاط اىل 
احلملة  يف  االن  حاصل  ه��و  كما  احلضيض 
اجلمهوري  املرشح  بني  االمريكية  الرئاسية 
دون���ال���د ت���رام���ب وامل��رش��ح��ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ه���ي���الري ك��ل��ي��ن��ت��ون. وي��ك��ت��ب ال��ص��ح��ايف يف 
كوهن  ريتشارد  ب��وس��ت”  “واشنطن  صحيفة 
الكذب،  ه��ذا...  كل  ضد  مناعة  لدينا  “باتت 
ويعترب  وال��ب��ذاءة.  للجنس  املتقلب  التعريف 
االستاذ يف كلية االعالم يف جامعة كاروالينا 
الشمالية فرييل غيلوري ان املعطيات تغريت 
على  ايضا  يتم  ب��ات  السياسي  النقاش  الن 
االن��رتن��ت. رمب��ا يكون “دون��ال��د ت��رام��ب” غري 
ولكنه  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  ل��رئ��اس��ة  مناسب 
التواصل  وسائل  على  كبري  بشكل  مسيطر 
االج��ت��م��اع��ي، واك��ت��س��ب��ت ت��غ��ري��دات��ه امل��ث��رية 
شهرة  “ت��وي��رت”  موقع  على  والغضب  للجدل 
ماليني   7 متابعيه  ع��دد  حتى جت��اوز  واسعة 
ماليني  طريق  عن  مشاركتها  إىل  باإلضافة 

مشاهد  تتبع  على  الدراسة  ورك��زت  آخرين. 
احلشد لتخويف العامة، وكيف أن كثريًا من 
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  التجمعات 
املعلومات املخيفة  أو  تسببت يف نقل الصور 
ب��ص��ورة غ��ري ع��ادل��ة ع��رب أط��ي��اف اجملتمع 
ك��ان��ت تنتقل  امل���ص���ري، وال����يت  ال��س��ي��اس��ي 
بسرعة عرب شبكات التواصل اليت نخُظر إليها 
زيادة  يف  تسببت  بطريقة  موثوقة  أنها  على 
ساهمت  ه��ل  ال��دراس��ة،  وتساءلت  تأثريها. 
يف  املقابل  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل 
القائمون  وأكد  الدميقراطية؟.  ترسيخ  فشل 
ع��ل��ى ال���دراس���ة، أن���ه م��ن امل��ؤك��د أن وس��ائ��ل 
الوحيد،  السبب  ليست  التواصل االجتماعي 
أو حتى األهم هلذا الفشل. لكنهم يرون بأن 
طريق  تعرتض  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ت��دع��ي��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة م���ن خ����الل ت��س��ري��ع 
االستقطاب  مثل  خ��ط��رية  ن��زع��ات  وتكثيف 
واخل���وف وجت��ري��د اخل��ص��وم م��ن إنسانيتهم. 
ورمب�����ا ت���ك���ون دراس�����ة ك��ري��س��ت��وف��ر ك��ي��دزي 
املنشورة يف العام 2013هي أوىل الدراسات 
اليت تناولت العالقة بني ثورة املعلومات وبني 
ال��ع��امل.  يف  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول  تشجيع 
وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي وال���يت اطلق 
عليها تسمية االعالم اجلديد تعي:  الوسائط 
واألدوات اليت أتاحتها ثورة االتصاالت اليت 
ت��رت��ب��ط حت���دي���دًا ب���دخ���ول اإلن���رتن���ت جم��ال 

االستخدام املدني العام. ومن ثم، يفرتض أن 
التواصل  مواقع  إىل  بداهة  املصطلح  يشري 
و”تويرت”،  “فيسبوك”  قبيل  من  االجتماعي، 
سيما  وال  الفيديو،  مقاطع  حتميل  وم��واق��ع 
اهلواتف  إىل  إضافة   ، واملدونات  “يوتيوب”، 
ث��م، يشري مفهوم “اإلع���الم  احمل��م��ول��ة. وم��ن 
إىل  ع��ام،  وبشكل  حاليًا،  امل��ت��داول  اجلديد” 
تطال  اليت  التغيريات  من  واسعة  “جمموعة 
إنتاج املادة اإلعالمية ونشرها واستخدامها، 
ومتعلقة  وثقافية  تكنولوجية،  تغيريات  وهي 
بالنص واألع��راف “. ورغم احلماسة املبكرة 
للدور السياسي اإلجيابي )املفرتض( لوسائل 
اإلعالم اجلديد عمومًا، تظل القاعدة العامة 
احلاكمة هنا هي أن “اإلعالم اجلديد، أسوة 
ب���اإلع���الم ال��ت��ق��ل��ي��دي، ل��ي��س م���الزم���ًا بشكل 
تلقائي للدكتاتورية أو الدميقراطية، بل ميكن 
ألي ك���ان اس��ت��خ��دام��ه” وت��وظ��ي��ف��ه مب��ا خي��دم 
اجلديد  اإلع��الم  الرشواني/  منار  أه��داف��ه. 
صحيحًا  يكون  ثم،  ومن  السياسي  والتغيري 
اإلع��الم اجلديد على صعيد  دور وسائل  أن 
التغيري السياسي، إمنا خيضع جملموعة من 
الشروط واحمل��ددات اليت ال بد من أخذها 
عالقة  بوجود  ابتداء،  للقول،  االعتبار  بعني 
هذه احملددات  أن  كما  املتغريين.  هذين  بني 
والشروط هي ما حيكم اجتاه العالقة، حيث 

يكون تغيريًا إجيابيًا أو سلبيًا.

هل تساهم وسائل 
التواصل االجتماعي 

يف تمكني 
الديمقراطية؟

البي بي سي: وجه جديد للحكومة الجديدة
بعد  بي سي(،  )بي  الربيطانية  االذاع��ة  واسعة هليئة  اج��راء اصالحات  الربيطانية  احلكومة  تعتزم 
سلسلة انتقادات وجهت هلذه املؤسسة االعالمية العاملية، إذ يقول منتقدوها بانها اصبحت مؤسسة 
مرتهلة وال تستطيع مواكبة التغريات السريعة يف الفضاء االعالمي املفتوح، فيما يقول اخرون انها ال 

تزال حتتفظ بقدر ال بأس به من االحرتام والتقدير لدى مجهورها العاملي.
شخصية جديدة ستتوىل رئاسة هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.بي.سي( بعد أن قررت رئيسة الوزراء 
باختيار سلفها ديفيد كامريون ملن سيشغل املنصب وذلك يف  الربيطانية ترييزا ماي عدم االلتزام 

واحدة من عدة خطوات ختالف النهج الذي كان قد رمسه من قبل.
وكان كامريون قد قال لرونا فريهيد اليت ترأس جملس األمناء إنه حينما يتم إلغاء جملس األمناء 
الذي  )بي.بي.سي(  إدارة  رئاسة جملس  هو  إىل منصب مستحدث  بسالسة  االنتقال  من  فستتمكن 
إن حكومة ماي قررت إجراء عملية  األمناء قال  املقبل. ولكن جملس  العام  املؤسسة  إدارة  سيتوىل 
لن  إنها  فيه  تقول  اإلدارة ونشرت تصرحيا ص��ادرا عن فريهيد  أول رئيس جمللس  لتعيني  تنافسية 
تتقدم بطلب لشغل املنصب. وقالت “أرى أن من األفضل أن يكون هناك انفصال تام دون ذيول وأن تعني 

احلكومة شخصا جديدا وأن أواصل مهنيت يف القطاع اخلاص مثلما كنت أخطط دوما”.
وكانت احلكومة قد أعلنت يف مايو أيار عن إصالحات يف )بي.بي.سي( ولكن دون أن يصل األمر إىل 

التدخل العميق الذي كان خيشاه بعض جنوم الشبكة ومنتجو الربامج. ولكن هذه اإلصالحات أعطت 
صالحيات تنظيمية جلهة رقابة خارجية هي أوفكوم للمرة األوىل يف تاريخ )بي.بي.سي( املمتد منذ 

94 عاما.
وستخضع علمية اإلصالح الشامل لتدقيق أشد يف املؤسسة اليت يعتربها البعض مرتهلة وغري فاعلة 
على الرغم من أن متابعيها يكنون تقديرا واحرتاما هلا يف الداخل واخلارج بسبب براجمها والدراما 
اليت تعرضها. وسريكز اجمللس اجلديد على إدارة املؤسسة يف وجود إشراف تنظيمي تقوم به أوفكوم. 
وكان كامريون الذي استقال من منصبه عقب اإلخفاق يف إقناع الربيطانيني بالتصويت لصاحل البقاء 
ضمن االحتاد األوروبي قد قال لفريهيد يف اجتماع خاص يف مايو أيار إنها ستنتقل من رئاسة جملس 
األمناء إىل رئاسة جملس اإلدارة اجلديد عند تطبيق اإلصالحات. وهذا التغيري يف اخلطط من جانب 

ترييزا ماي هو األحدث يف سلسلة خطوات تقرر الرجوع فيها عن قرارات اختذها كامريون.
وقال داميان كولينز عضو جملس العموم الربيطاني عن حزب احملافظني “كان الناس سيقولون على 
الدوام.. حسنا لقد مت عرض وظيفة )اجمللس( على رونا فريهيد وراء أبواب مغلقة”. وأضاف كولينز 
الذي يرأس باإلنابة جلنة إعالمية يف الربملان “مل يعد مبقدور الناس أن يقولوا ذلك اآلن. وأيا كان 

الذي سريأس بي.بي.سي فسيتوجب تعيينه وفقا لعملية سليمة”.

مع اقرتاب موعد االنتخابات الرئاسية االمريكة، أصبح املرشح اجلمهوري 
دونالد ترامب يف مرمى نريان قطاع كبري من وسائل اإلعالم األمريكية، اليت 
سعت يف الفرتة االخرية اىل شنَّ هجوما شديدا على ترامب، الذي وصفها 
تاميز  نيويورك  ومنها  الصحف  بعض  مستهدفا  بالفاسدة  سابق  وقت  يف 
اضطرابات،  تسودها  اليت  االنتخابية  حلملته  تغطيتها  بسبب  األمريكية 
حيث دعت عدة صحف وكما نقلت بعض املصادر، إىل عدم انتخاب ترامب، 
حتشيد  على  إخبارية  شبكات  وعملت  اخلطري”،  ب���”احمل��رض  إي��اه  واصفة 
بأنها  الدميقراطي  للمرشحة عن احلزب  مهللة  ترامب،  العام ضد  الرأي 
هي املنقذ واملالذ األخري لألمريكيني يف سعيهم لتحقيق “احللم األمريكي، 
فيما سعت وسائل اخرى اىل كشف بعض الفضائح والتسريبات املهمة اليت 
ستكون سببا يف تغري النتائج االنتخابية، ويف هذه املعركة االنتخابية يلعب 
اإلعالم دورًا مهمًا يف صياغة توجهات الرأي العام عرب إيصال املعلومات بكل 
تفاصيلها، مصحوبة بآراء وتعليقات احملللني اإلعالميني والسياسيني، واليت 
هي يف غالبها موجهة خلدمة مرشح على حساب اآلخر. ففي أغسطس/

آب 2016، قال املرشح اجلمهوري دونالد ترامب إن خصمه احلقيقي يف 
السباق الرئاسي هو وسائل اإلعالم األمريكية، وأكد يف كلمة ألقاها أمام 
االنتخابات  أن��ه ال خي��وض  آن��ذاك  كونيكتيكت  والي��ة  أنصاره يف  حشد من 
باملخادعة،  وصفها  ال��يت  كلينتون  هيالري  الدميوقراطية  منافسته  ضد 
وإمنا خيوض معركته االنتخابية ضد وسائل اإلعالم. فقد وصفته صحيفة 
“نيويورك تاميز” عدة مرات “بالشرس والعنيد”؛ ما دفع ترامب إىل التفكري 
جديًا يف سحب أوراق اعتماد الصحيفة لتغطية محلته. ومل تكتِف الوسائل 
اإلعالمية مبا تقوم به حاليًا بل تعدى األمر إىل االستعانة بأساتذة جامعيني 
يف علم النفس والطب النفسي لدراسة شخصية ترامب والتعليق على عدم 
قامت  السياق،  هذا  يف  األمريكية.  املتحدة  للواليات  رئيسًا  ليكون  كفاءته 
صحيفتا “داالس مورنينغ نيوز” و”أريزونا ريبوبليك” بتقديم الدعم لكلينتون 
أنه معاد لإلعالم.  بنشر أخبارها واالمتناع عن نشر أخبار ترامب حبجة 
وكانت صحيفة “يو إس إي توداي” قد امتنعت وللمرة األوىل منذ تأسيسها 
يف 1982 عن اختاذ موقف مؤيد ألي مرشح رئاسي، لكنها خرجت عن هذا 
النهج ودعت قراءها إىل “عدم االجنرار وراء دمياغوجي غوغائي متشدد 
وخطري، وطلبت الصحيفة منهم عدم التصويت لرتامب. وأوردت الصحيفة 
“عدة أسباب لعدم حياديتها هذه املرة. ومن هذه األسباب أن ترامب غري 
للفرقة  وم��روج  متزن  وغري  املسلحة  للقوات  أعلى  قائدًا  يصبح  ألن  مهيأ 
ومعطل للحوار الوطي باإلضافة إىل أنه مريض بالكذب”. من جانبه، يرى 
أستاذ العلوم السياسية يف جامعة “دارمتوث” بريندان نيهان أن ترامب دفع 
املعاجلة املوضوعية ملا جيري على  وسائل اإلعالم إىل االصطدام حبدود 
الساحة األمريكية. ورأت صحيفة “شيكاغو تريبيون” ذات اخلط اجلمهوري 

الثابت أن ترامب “غري قادر” على إدارة شؤون البالد. 

دور االعالم االمريكي يف 
تنصيب الرئيس املقبل

حيدر الجراح

عبد الرزاق عبد الحسني
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ي���ب���دو ان ال��ص��ح��ي��ف��ة امل��ع��ن��ي��ة ))ال���ش���رق 
املهنية  تدعي  مبكيالني  تكيل  األوس���ط(( 
وامل��وض��وع��ي��ة م���ن ج��ه��ة وت��ن��ش��ر خ��ط��اب 
واألديان  العقائد  وازدراء  للكراهية  يدعو 
وال��ت��ش��ك��ي��ك ب��وط��ن��ي��ة ط���ي���ف ك���ب���ري م��ن 
من  تطلب  وباملقابل  العراقيني  املواطنني 

اآلخرين احرتام حرية الرأي والتعبري.
يف  الرمسية  اهليئات  مجيع  ان  وال��ث��اب��ت 
بكفالة  مطالبة  ال��دول  من  وغ��ريه  العراق 
ح���ري���ة ال�����رأي وال��ت��ع��ب��ري ب��ك��ل ال��وس��ائ��ل 
وخصوصًا حرية الصحافة واإلعالم كونها 
الرمسية  اهليئات  على  الفاعلة  الرقابة 
وغ����ري ال���رمس���ي���ة يف ال����دول����ة وت��وص��ف 
فقد  ألهميتها  وبالنظر  الرابعة  بالسلطة 
تأكدت هذه احلرية يف الدستور العراقي 
اليت  والثالثني  الثامنة  باملادة   2005 لعام 
ال خيل  تكفل مبا  ان  الدولة  على  أوجبت 
الصحافة  حرية  واآلداب  ال��ع��ام  بالنظام 
التثنية  واإلع��الم ومت  واإلع��الن  والطباعة 
رقم  الصحفيني  حقوق  بقانون  ذل��ك  على 
اليت  الرابعة  امل��ادة  لسنة 2011 يف   )21(
على  احل��ص��ول  ح��ق  للصحفي  ان  ت��ؤك��د 
املعلومات واألنباء والبيانات واإلحصائيات 
غري احملظورة من مصادرها املختلفة وله 
احل��ق يف نشرها حب��دود ال��ق��ان��ون، وأك��د 
ذل���ك ال��ع��ه��د ال���دول���ي اخل����اص ب��احل��ق��وق 
ب��امل��ادة  ل��ع��ام 1966  امل��دن��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 

اعتناق  ح��ق  ال��ف��رد  منحت  ال��يت  التاسعة 
خمتلف  وال��ت��م��اس  التعبري  وح��ري��ة  اآلراء 
ونقلها  وتلقيها  واألف��ك��ار  املعلومات  أن��واع 
ل��آخ��ري��ن دومن���ا اع��ت��ب��ار ل��ل��ح��دود بشكل 
احلرية  ه��ذه  ان  اال  م��ط��ب��وع،  أو  مكتوب 
ليست مطلقة بال حدود فلكل حق أو حرية 
مت  ف��ان  جنباته  بني  بها  التمتع  يتم  نطاق 
جماوزته استحال العمل إىل عدوان على 
ح��ق أو ح��ري��ة أخ���رى وه���و م��ا وق��ع��ت به 
صحيفة الشرق األوسط والصحفي الذي 
نقل هلا اخلرب من العراق، إذ مت االعتداء 
الشعائر  ومم��ارس��ة  العقيدة  ح��ري��ة  على 
التشهري  ومت  العراقيني  مل��الي��ني  الدينية 
فض  بشكل  العراقيات  النسوة  بأعراض 
ما  دليل  أي  واقعي وال مستند إىل  وغري 
سليمًا  تطبيقًا  حصل  ال��ذي  العمل  جيعل 

جلرمية النشر.
تلفيق  مت  حينما  س���وًء  األم���ر  ازداد  وق��د 
اخل����رب وت��س��وي��ق��ه ع��ل��ى ان����ه حت���ذي���ر من 
م��ن��ظ��م��ة ال���ص���ح���ة ال���ع���امل���ي���ة ف��احل��ق��وق 
فيما  تتكامل  للفرد  املكفولة  واحل��ري��ات 
بعضها  من  تنتقص  أو  تتعارض  وال  بينها 
ال��ب��ع��ض ومم��ارس��ة أح���د األف����راد حلرية 
اآلخ��ري��ن،   ع��ل��ى ح��س��اب  ي��ك��ون  معينة ال 
على  الصحيفة  معاقبة  من  مناص  ال  ل��ذا 
خت��رص��ات��ه��ا ب��رف��ع دع����وى أم����ام احمل��اك��م 
للمطالبة باحلكم على  الوطنية االنكليزية 

الصحيفة باألحكام اجلزائية واملدنية وهنا 
موقفًا  تتخذ  ان  العراقية  للحكومة  الب��د 
حازمًا من هذا املوضوع وان يتخذ قرار يف 
جملس الوزراء بتكليف فريق خاص متكون 
من حقوقيني من وزارة العدل واخلارجية 
ال���ع���راق���ي���ة ي���ت���وىل أخ����ذ ال���ش���ك���اوى من 
املواطنني املتضررين من خطاب الصحيفة 
امل��خ��ت��ص��ة،  للمحكمة  م��ب��اش��رة  ورف��ع��ه��ا 
االستعانة  ينبغي  زمخًا  الدعوى  وإلعطاء 
املتخصصة  املكاتب  أو  الشركات  بإحدى 

باخلدمات القانونية.
يف  يعيشون  مم��ن  للعراقيني  ومي��ك��ن  كما 
دع��اوى  يرفعوا  ان  األورب���ي  االحت���اد  دول 
واملنظمات  اهليئات  وعلى  احملكمة  ض��د 
ذلك  تتبنى  ان  املدني  اجملتمع  ومؤسسات 
النتهاكها  الصحيفة  ض��د  دع����اوى  ب��رف��ع 
ك���ل امل��واث��ي��ق ال��دول��ي��ة اخل���اص���ة حب��ق��وق 
اإلن��س��ان واالت��ف��اق��ي��ة األورب��ي��ة على وجه 
يعد  الدعاوى  وان كسب هذه  اخلصوص، 
لبعض  العنصري  النهج  حملاصرة  مقدمة 
أجندات  حتمل  ال��يت  اإلعالمية  الوسائل 
أنظمة رجعية وطائفية يف منطقة الشرق 
األوسط واليت تستفيد من فسحة احلرية 
عمومًا  األورب���ي���ة  ال��ق��وان��ني  تكفلها  ال���يت 
وتبث  اخل��ص��وص  وج��ه  على  واالنكليزية 
مسومها وتنشر خطابها الداعي للكراهية 

وازدراء األديان والعقائد.

تجاوز حدود حرية العمل الصحفي، 
الشرق األوسط مثااًل

ج��ري��دة ال��ش��رق األوس���ط، ج��ري��دة وضيعة، ليست ه��ي وح��ده��ا ب��ل شلة 
يف  ال��غ��زاة  سعود  آل  ص��ورة  بتجميل  كخُلفت  ال��يت  السعودية  املطبوعات 
اخلارج، تأتي وضاعة هذه الشلة من كون مهمتها تواطئا خطريا بني املال 
السعودي وخربة بعض فطاحل الصحفيني اللبنانيني الذين عاشوا حتت 
رمحة اموال االمراء والشيوخ تعهدوا بتعليم وإعداد جمموعة من الولدان 
حني  ذكية  خطوة  يف  العزيز  عبد  ب��ن  نايف  أرسلهم  ال��ذي��ن  السعوديني 
كان مسؤوال عن األمن واإلع��الم اىل مايسمى بفريق االع��الم اخلارجي 
منتصف الثمانيات اىل لندن إليهام العامل : بان أرض اجلزيرة ومسقط 
امن��ا هي يف  واالئمة  والصحابة  النبوة  وأرض  اهلل  عبد  بن  رأس حممد 
الرسول  وأّن  آل سعود،  العزيز  عبد  للسيد  ِص��رف  ملك  ارٌض  احلقيقة 
وآل بيته وصحابته، ومن سكن مكة ويثرب واملدينة من اليهود والنصارى 
واالعراب واملستعربة كانوا مجيعا مستأجرين لدى الرجل يف مرحلة من 
وحتويلها،  مكة  باسرتداد  اجيارهم  عقد  وانتهى  املنطقة.  تاريخ  مراحل 

كأكرب مشروع جتاري – بال بضاعة – يف العامل.
قدةخُ اهلوية هذه، هي من أنتج الشيزوفرينيا السعودية : يضحكون على   عخُ
للغرب  ويقولون  الداخل،  الدين يف  وأئّمة  بانهم خدم احلرمني  املسلمني 
فيما  اللغات  بكل  القرآن  يطبعون  مساسرة،  فنحن  ديننا  من  الختافوا 
يقدمون أحط انواع االعالم وضاعة من إعالم اجملون وتقليد الكتلوكات 
ويف  واخلليج،  اورب��ا  يف  املنتشرة  تلفزيوناتهم  يف  العقول  ملسخ  األجنبية 
الصحف اليت وخُظفت ملهامجة العرب واملسلمني وقد جنحت فعال جناحا 

باهرًا يف تشويه صورة املسلم والعربي بني شعوب العامل.
إداري  اح��رتاف  الكثري، وسط  انطلت على  اليت   هذه اخلطة اخلطرية 
ال��ص��دور، ويف ظ��ل جهل ع��رب��ي مخُطبق يف  وان��ت��ظ��ام يف  ودع��اي��ة فخمة 
توظيف االع��الم يف اخل��ارج، أصبحت الشرق االوس��ط وضرتها احلياة 
جائزة  على صفحاتهما  النشر  وكأن  للكّتاب،  التهويل حمّجا  ذلك  بفعل 
أدبية حبد ذاته.  هذه اخلطة الواسعة تبناها شخصان من أخطر رجال 
فرتى  اختصاصا،  ألحدهم  التعرف  الذين  اولئك  من  السعوديني،  امل��ال 
سريته. صحفي وطبيب وضابط جيش ورجل شرطة وكاتب مل يكتب سوى 
مذكراته ورحلته يف الفن االدب! بأقالم اخرى بالطبع عربية من مصر 
العامل  اىل  السعودية  )مصطلح(  سّوقت  ممن  وال��ع��راق  ولبنان  واملغرب 

بوصفه. امسا للدولة العربية. 
السعودية  صحف  مت���ادت  ال��راه��ن،  الغبية  العراقية  ال��دول��ة  زم��ن  ويف 
العراق، شحنوا  على  كثريا  على شاشاتها  الضمائر  وبائعو  وتلفزيوناتها 
جهة ضد جهة، وأججوا التنافَس ليجعلوه فتنة، بل جترأت دولة الالهوية 
ان تقصف اآلمنني يف اليمن السعيد بقنابل التقوى وأموال مكة، وان تسلح 
بأموال مكة االرهابيني من كل بقاع االرض، لتحرق دمشق، وبأموال مكة 

تصّدر اجملون واالرهاب اىل خمتلف دول العامل. 

اإلعالم الوضيع

االعالم السعودي والسري على خطى إعالم معاوية
من الغريب على من يعدون أنفسهم “إعالميني”، كيف أنهم يقدمون مهنيتهم وخرباتهم ضحية بني 
يدي احلاكم املستميت واخلائف من شبح اهلزمية؟ وهل يعتقدون أن هذا احلاكم – أي  حاكم- يهتم 
ينتقل االعالمي من منّصة  اللهم؛  باملعايري واملبادئ والقيم، عندما يكون مصريه على احملك؟ إال 
الثقافة واملعرفة بني أوساط اجملتمع واالمة، اىل منّصة الدعاية بني يدي امللك او الزعيم املفّدى، 
ب��داًل من  الواحد يف اخلطاب،  االجت��اه  ذات  واالدع���اء،  للدعاية  واالتقان  االح��رتاف  يكون  عندها 
مسؤولية الكلمة اليت يفرتض ان تكون قوسًا صاعدًا ونازاًل بني االعالمي والكاتب وبني املخاطب، 
ثم يقبلون باملصري احملتوم، وهو الفشل والنتائج العكسية، ألن فشل التضليل وحجب احلقائق، يعي 

سطوع مشس احلقيقة يومًا ما على اجلميع.
التقليل  له  يخُ��راد  ال��ذي  السّب؛  الزعامة؛  بكرسي  املهددين  لدى احلكام  الدعاية  وسائل  أب��رز  ومن 
زعزعة  بهدف  بشخصيته،  واالستهجان  السخرية  من  إضفاء شيء  او  املقابل،  الطرف  شأن  من 
مصداقيته يف عيون الناس، ومن ثم احلصول على أكرب مساحة من التأييد اجلماهريي يف ساحة 

املواجهة.
وكان معاوية بن أبي سفيان من رواد هذه التجربة الغريبة يف حينها، ورمبا كانت الوسيلة الوحيدة 
له ملواجهة جبهة احلق والفضيلة وكل ما يتوافق مع الفطرة االنسانية، فهل لديه ما هو أفضل...؟!. 

هنا تبدو مفارقة كبرية يف جدوائية هذه التجربة واالسلوب يف مواجهة اخلصم، ففي حقبة معاوية، 
رمبا مل يعلم أحد بأمر انتهاك بنود اهلدنة، سوى أهل الكوفة واملناطق القريبة، فيما بقي مسلمون 
يف بالد فارس ومصر وغريها، بعيدون عن تفاصيل االحداث، فعندما يدمج اخلطيب على املنرب 
بني كلمات االفتتاح بالثناء واحلمد هلل –تعاىل- مع سّب وشتم أمري املؤمنني، عليه السالم، ترتسم 
صورة يف االذهان، بأن مثة سّنة جديدة يف الدين عليهم اتباعها. ولكن ماذا عن الوقت احلاضر، 

وقد حتول العامل اىل قرية صغرية، مع سرعة انتشار االخبار حول العامل؟.
املنظمات  اىل  واإلح��ص��اء،  االستطالع  ومؤسسات  االع��الم  من  عامليًا؛  االربعينية  الزيارة  انتقلت 
العاملية، مثل منظمة الصحة العاملية، فالذين بايعوا وشايعوا وتابعوا لنشر التقرير الكاذب، ظّنوا 
واذا  عاملية،  مبنظمة  يربطونه  عندما  املصداقية  من  مسحة  عليه  ويضفون  عملهم  يوثقون  أنهم 
بالتقرير ينقل احلدث احلسيي العظيم اىل مساحة أوسع يف العامل، ليس هذا وحسب، بل ينعكس 

على اصحابه متامًا باخلزي والفضيحة فيما يقذفون به اآلخرين.
وكما أن التاريخ واالجيال عرفت منكرات معاوية ودجله يف الدين والسياسة من خالل منهج السب 
والشتم ألمري املؤمنني، عليه السالم، وما رافق ذلك من انكشاف للحقائق، فان االعالم السعودي 

يقتفي األثر، رمبا من حيث ال يريد اىل حتفه ونهايته احملتومة.

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني 

محمد علي جواد تقي

عبد الحميد الصائح
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

العظمى،  اهلل  آي���ة  ال���راح���ل  اإلم����ام  ي��ق��ول 
)رمحه  الشريازي  السيد حممد احلسيي 
)االستفادة  ب�  املوسوم  القيم  كتابه  اهلل( يف 
من عاشوراء(: إن )عاشوراء موسمخُ العطاء 
الرباني، موسم الفضيلة والتقوى واألخالق، 
موسم العلم واملعرفة، ورمز النتصار مبادىء 
احلق على جيوش الضالل.. وإذا كان عطاؤه 
ر اهلند الذي تعلَم من  قد بَلَغ )غاندي( حمرِّ
احلسني )عليه السالم( كيف يكون مظلومًا 
لينتصر، فإّن املسلمني عامة وشيعة اإلمام 

)عليه السالم( خاصة أوىل بهذا العطاء(.
يتم  أن  ميكن  العظيمة  املناسبة  ه��ذه  ان 
أن  وميكن  االنسان،  لصاحل  قيمها  توظيف 
حيدث العكس، خاصة اذا تدخلت السلطة 
يف ه��ذه األم��ر وحاولت أن تصنع من هذا 
املناسبة مربرا للتجاوز على حرية وحرمة 

الناس وعقائدهم. 
كما نالحظ ذلك يف قول االمام الشريازي: 
)ع���ش���رة ع����اش����وراء ك��امل��ط��ر، ف��ق��د حي���ّول 
الدينية  امل��ن��اس��ب��ة  وال��ط��غ��اة ه���ذه  ال��ع��ص��اة 
حينما  وذلك  املثالية،  أهدافها  نقيض  إىل 
تخُستغل لقتل الناس األبرياء وحرق املساجد 
واحل��س��ي��ن��ي��ات وامل���ؤس���س���ات واالع����ت����داء 
ع��ل��ى امل��واك��ب ال��ع��زائ��ي��ة وت��ك��ري��س الفرقة 
واالختالف، كما تفعله بعض اجلماعات يف 
ملخطط  تنفيذًا  اإلسالمية)8(  الدول  بعض 

املتطرفون  يبقى  س��وف  ل��ذا  االس��ت��ع��م��ار(. 
على توافق مع احلكومات املستبدة، يعملون 
معا على وأد قيم اخلري أينما كانت، وهذا 
جانب  اىل  يقفوا  أن  األخ��ي��ار  على  حيتم 
ق��ي��م ع���اش���وراء يف ك��ل م��ك��ان وزم����ان واىل 
للقضاء  ال��ع��امل،  اخل��ري يف  قيم  ك��ل  جانب 
ع��ل��ى خم��ط��ط��ات اجل��ب��اب��رة. ي��ق��ول اإلم���ام 
للجبابرة  العملي  السلوك  )إن  ال��ش��ريازي: 
ت���ع���ّددت  وإن  خي���ت���ل���ف،  ال  وال���ط���واغ���ي���ت 
واختلفت  أزم��ان��ه��م،  وت��ف��اوت��ت  أمس��اءه��م، 
خارطتهم اجلغرافية، فإّن الكفر مّلة واحدة 
والتاريخ يخُعيد نفسه. فسياستهم مبنية على 
ال��ع��داء ل��رس��االت ال��س��م��اء وحم��و األخ��الق 
احل��ري��ات  وتكبيل  اجمل��ت��م��ع  يف  والفضيلة 

واحلظر للشعائر واملقّدسات(.
املقدسة اليت دارت على ثراها  إن كربالء 
التارخيية  املعركة  وتفاصيل  الطف،  وقائع 
الكربى بني قيم اخلري وقيم الشر، تستحق 
من مجيع األخيار األشراف يف العامل أمجع، 
على  انتصارا  وامل���ادي،  املعنوي  الدعم  كل 
هذا  نستثمر  أن  وعلينا  وأصحابه،  الظلم 
الضوء اإلنساني العظيم بأقصى ما ميكن. 
االم��ام الشريازي حول هذا اجلانب:  يقول 
وال��ي��وَم  اهلل  أردن����ا  إن  علينا  ال��واج��ب  )إن 
كربالء  إلحياء  اهتمامنا  نصّب  أن  اآلخ��ر 
وبقية العتبات املقدسة ماديًا ومعنويًا، وأن 

الوهاج،  السراج  هذا  من  االستفادة  نكثر 
الذي ينري الدرَب لكل من يطلب السعادة يف 
الدنيا، والفوز باجلّنة يف اآلخرة ف�)احلسني 
وعاشوراء  النجاة(  وسفينة  اهلدى  مصباح 

أهم موسم لتحقيق كل ذلك(.
إن رحى الصراع األزلي الدائر بني اخلري 
والقيم  املقدسة،  كربالء  من  جعل  والشر، 
اليت رفعها لواء الثورة اإلسالمية اإلنسانية 
العظيمة ألبي األحرار احلسني )ع(، فضال 
عن تعّلم الشعوب املستضعفة قيم الصمود 
وقيم  )ع(  احل��س��ني  رح���اب  وامل��واج��ه��ة يف 
واجملد  الكربياء  كربالء  عاشوراء، وصمود 
بوجه مجيع األشرار، وظلت كما هي دائما 
واملبلغني  ومحلته  العلم  ألصحاب  مدرسة 
الشر  لدحر  العامل،  عموم  اخلري يف  لقيم 

وأهله وطغاته أينما كانوا.
كما يشهد بذلك االمام الشريازي يف قوله 
مصدرًا  نقية،  حّية  كربالء  )بقيت  القّيم: 
لإلشعاع الديي والفكري، ومنبعًا لألخالق 
نرباسًا  كربالء  وبقيت  واحلركة  والفضيلة 
لألمم  وس���راج���ًا  واألح������رار،  للمجاهدين 
والشعوب، ومدرسة لرتبية العلماء واملبّلغني 
ومحلة األقالم، منذ استشهاد اإلمام )عليه 
ي��وم ظهور  وإىل  ه��ذا  يومنا  وإىل  السالم( 
اإلم����ام امل��ه��دي )ع��ّج��ل اهلل ت��ع��اىل فرجه 

الشريف(.

عاشوراء رمز 
النتصار مبادئ 

الحق

عاملنا املريض والجاهلية الجديدة
يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيي الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه 
املتميز املوسوم ب� )الصياغة اجلديدة(: )إن عامل اليوم هو عامل مغّلف باألنانية، واألثرة، والتفاوت 
أشبه،  وما  و)اللغة(  و)امل��ادة(  و)الوطنية(  )القومية(  موازين  اليت حتكمه هي  واملوازين  الطبقي، 

وليس املوازين اإلنسانية،
 ولذا جتد كل إنسان ال يرتبط بالوطن اخلاص والشعب اخلاص � وحنو هذين األمرين � غريبًا 
ليس له أي حق يف احلياة، فهو يولد يف العامل احلاضر دون حق، وينظر إليه بالشبهة والريبة، ال 
يزّوج، وال يتزوج منه، ويطرد من البالد، وال حق له يف البيع والشراء إىل غري ذلك، إال يف نطاق 

خاص وحتت شروط قاسية جدًا، مل يكن هلا مثيل حتى يف اجلاهلية األوىل(.
لذا فإن ما يضعنا االمام الشريازي يف مواجهته وجها لوجه، ليس أمرا مبالغًا فيه، فهو يستدل 

على ما يقوله ويطرحه باألدلة والشواهد الداعمة ملا يراه،.
 يقول االمام الشريازي: )إن احلالة اليت يعيشها العامل يف الوقت احلاضر هي حالة مرضية � بكل 
خصائص املرض � وما مل ترفع هذه احلالة إىل حالة صحية فسيظل العامل يتخبط يف دياجري 
وظلمات ومشاكل أسوأ من املشاكل اليت كان يتخبط فيها العامل قبل ظهور اإلسالم، فهي )جاهلية 

ثانية( أسوأ من )اجلاهلية األوىل(.

ينبغي على عامل اليوم ومن يقوده، أن يعي هذه احلقيقة، إذا مل ينهض املسؤولون بقوة ويتصدون 
هلذا اخلطر، ونعي به تفوق الكراهية على احملبة.

 لذلك يؤكد االمام الشريازي على أهمية أن يتنّبه اجلميع اىل املخاطر اليت تضعها أمامنا قم 
اجلاهلية اجلديدة، إذ يقول اإلمام:

 )ما دام العامل ال يضع احلب مكان الكراهية، واألخوة مكان الطبقية والوطنية والقومية وحنو 
ذلك، وحسن الظن بدل سوء الظن � بدل أصالة الفساد، وأصالة الرباءة حتى تثبت اجلرمية بدل 
أصالة الشبهة، وأصالة احلرية يف كل شيء بدل أصالة الكبت.. مل يكن للعامل خالص من املشاكل، 

بل أنها تزداد ضيقًا يومًا بعد يوم(.
أما انتعاش قيم اجلاهلية اجلديدة وانتشارها كما يف هيمنة األنانية على الفكر والسلوك معا، 
وضيق الفكر واحنساره حنو التطرف، يؤكد أن هناك عائق كبري ومزمن يسعى لتدمري اإلنسان 
وعامله املعاصر، أما أدوات التدمري فهي االنسان نفسه، وقيم اجلاهلية اجلديدة اليت باتت حتكم 

تفكريه وسلوكه يف الوقت نفسه:
يقول االمام الشريازي يف هذا اجلانب بكتابه أعاله: )إن مرّد ذلك يعود إىل عدم إنسانية الفكر، 

وضيق الفكر سواء يف القومية أو يف الوطنية أو يف اللغوية أو يف اللونية أو ما أشبه ذلك(.

يقول االمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيي الشريازي 
)رمحه اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم ب� )ثقافة التحرير( يف هذا اجملال: 
والعسكري  السياسي  لالستقالل  مقدمة  هو  الثقايف،  )االستقالل  إن 

واالقتصادي واالجتماعي وغريها(.
بهم،  أملّ��ت  اليت  السبات  نهوض جديد من حالة  املسلمون يف  وقد سعى 
العاملي املتقدم الذي يقوده الغرب،  اللحاق بالركب  فاستيقظوا من أجل 
فاألمر الواقع يشري اىل أننا نعيش حالة متأخرة من حيث العلم قياسا 

اىل الدول الغربية، وقد وعى املعنيون من املسلمني هذا الواقع.
يقول االمام الشريازي حول هذا اجلانب: )إن املسلمني بعد طوِل نياٍم دام 
ما ال يقل عن قرنني حيث رأوا بأّم أعينهم تقّدم الغرب املادي كان منطقهم 
العملي )ناموا وال تستيقظوا( و)ما فاز إاّل النخُوَّم( وعدم وضع اخلطوات 

اجلادة ألجل أن يكونوا يف مصاف الغرب(.
ال���وراء وحيصرهم  ك��ان جي��ّر املسلمني اىل  ال��ذي  امل��رض األخطر  ولعل 
يف خانة التخلف، هو القمع السياسي والتسلط وانتشار منهج الطغيان، 
وضعف أو غياب منهج الشورى، لذلك وعى املعنيون هذه العقبة وباشروا 
الشريازي يف  االم��ام  ذلك  يؤكد  كما  واالستبداد.  القمع  لدحر  بالنهوض 
قرن  منذ  وذل��ك  املسلمني،  يف  فشيئًا  شيئًا  الوعي  ب��وادر  )ظهرت  قوله: 
ب��ال��رج��وع إىل االس��ت��ق��الل ع��ن اخل����ارج، وال��ش��ورى ون��ب��ذ االس��ت��ب��داد يف 

الداخل(.
لذا علينا أن حنيي مقومات النهوض، وندعم األسس القوية هلا، ونسعى 
يف طريق تثبيتها، يقول االمام الشريازي: إن )الوعي اإلسالمي املوجود يف 
كل بالد اإلسالم اآلن، ما هو إال مثرة لتلك اجلهود منذ قرن، لذا ينبغي أن 
ر، إذا أريد هلا النجاح العميق الكامل بإذنه سبحانه،  جيعل هلا أسس وأخُطخُ

وإاّل فهذا الوعي يف يتجه إىل األسوأ(.
اليت  الفكرية  للمظلة  ضمور  أو  ضعف  هناك  يكون  أن  ينبغي  ال  لذلك 
للمسلم  تسمح  أن  ينبغي  فاعلة،  تكون  ولكي  بها،  ونطمح  عنها  نتحدث 
والضمور.  وال��رتدد  االنكماش  تبتعد عن  كي  ربوعها،  بالعيش يف  وغ��ريه 
كما يؤكد ذلك االمام الشريازي: )املسلمون حباجة اىل مظلة فكرية تربي 
أفرادها يف كافة اجملاالت على أن تكون مظلة للكل، حبيث يعيش املسلم 

وغري املسلم حتت تلك املظلة بكل أمن ورفاه وسالم(.
على أن ال ينحصر هذا الفكر يف مسار واحد وال يف جمال حمدد، فاحلياة 
تنطوي على جماالت واسعة، وينبغي أن تكون املظلة الفكرية قادرة على 
استيعاب تلك اجملاالت. يقول االمام الشريازي: )أما صنع مثل هذه املظلة 
فكريًا، وإخراجها إىل عامل الوجود عمليًا، فهي حباجة إىل مجع كبري 
والزمنيني ومزاولة ومدارسة يف األفكار واألعمال  الدينيني  من اخلرباء 
على طول اخلط، حتى تتكون القدرات املطلوبة يف السياسة واالقتصاد 

واالجتماع والثقافة وما إىل ذلك(.

مقومات النهوض 
ومواكبة العصر الراهن
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احلسيي  الفكر  نشر  مسؤولية  ستبقى 
معوقات  هناك  ولكن  اإلع��الم،  عاتق  على 
يصنعها أعداء اإلنسان، وقد مت تشخيصهم 
والواقعية،  التارخيية  التجارب  خ��الل  من 
ذلك  يف  يساعدهم  الطغاة،  احل��ك��ام  إنهم 
صّناع التطرف والتكفري، هؤالء هم الذين 
ويستميتون  احلسيي  الفكر  لقمع  يسعون 
أش��داء  مؤمنون  يواجههم  ن��ش��ره،  ع��دم  يف 
عن  يتوقفوا  ومل  ال��ظ��روف  أقسى  حتملوا 
لإلمام  اإلصالحي  الفكر  نشر  سعيهم يف 
احلسني )ع(.  يقول مساحة املرجع الديي 
ص��ادق  السيد  العظمى،  اهلل  آي��ة  الكبري، 
كلمة  يف  ظله(،  )دام  الشريازي  احلسيي 
مبناسبة  وال��ع��امل  املسلمني  فيها  خ��اط��ب 
ذك�����رى اس��ت��ش��ه��اد أب����ي األح������رار االم����ام 
)ق��ال موالنا اإلم��ام احلسني  احلسني )ع(: 
صلوات اهلل عليه عندما عزم على اخلروج 
إىل العراق: )أريد أن آمر باملعروف وأنهى 
ع���ن امل��ن��ك��ر، وأس����ري ب��س��رية ج����ّدي وأب���ي 
عليهما  اهلل  صلوات  طالب(  أب��ي  بن  علّي 
وآهل��م��ا. ف��ح��ال األع����داء دون حت��ّق��ق ه��ذا 
اهل��دف، وقتلوا اإلم��ام صلوات اهلل عليه(. 
ال���يت تتضرر  ال��واض��ح أن األط����راف  م��ن 
ل��ن تبقى  م��ن نشر قيم اخل��ري واإلص���الح 
األي��دي، هذا ما ملسه اجلميع من  مكتوفة 
التجارب السابقة. كما يوّجه بذلك مساحة 

امل��رج��ع ال��ش��ريازي: )جي��ب االس��ت��ف��ادة من 
م���وس���م ال���ع���زاء وامل��ص��ي��ب��ة، وال��س��ع��ي يف 
البيت صلوات  أه��داف أهل  طريق حتقيق 
النهضة  أه�����داف  ب���األخ���ص  ع��ل��ي��ه��م،  اهلل 
ت��ع��اىل ه��ك��ذا أراد  ف����إّن اهلل  احل��س��ي��ن��ي��ة. 
راسخة  أرادها  وهكذا  للقضية احلسينية، 
طرفاه  مستمر،  هو صراع  إذًا  وشاخمة(. 
احلكام الطغاة وأعوانهم األشرار من جهة، 
واإلس��الم  لإلنسانية  املخلصون  يواجههم 
الفكر  نشر  على  العاملون  املؤمنون  وه��م 
مساحة  ي��ق��ول  ثانية،  جهة  م��ن  احلسيي 
املرجع الشريازي: )عند حلول شهر حمرم 
لعاشوراء،  يتحّمسون  الناس  ك��ان  احل��رام 
وك������ان أص����ح����اب احل����ك����وم����ات ي��ن��ف��ع��ل��ون 
احلسينية،  الشعائر  مل��ض��ادة  ويصطّفون 
وينهبون  ويعّذبوهم،  الناس  يعتقلون  فكانوا 
مم��ت��ل��ك��ات ال���ن���اس، وك����ان ي��ف��ص��ل��ون حتى 
كلنا قرأنا  دائرته حبجج ما(.  املوّظف من 
ال��دي��ن  م��ب��ادئ  ان��ت��ش��رت  ك��ي��ف  أو مسعنا 
اإلسالم يف أوائل انبثاق الرسالة احملمدية، 
ل��ق��د واج���ه امل��ؤم��ن��ون األوائ�����ل أن���واع���ا من 
ال���ع���ذاب واحل������روب واالق����ص����اء وال���ع���زل 
مساحة  يقول  القاهرة  املنع  أساليب  وك��ل 
املرجع الشريازي: )إذا وجدت احلاجة إىل 
حسينية يف مكان ما للشيعة وألتباع وحميّب 
أهل البيت صلوات اهلل عليهم، فيجب اهلّمة 

لذلك وجيب حتّمل مشاكله. وال ننسى أنه 
احلسينيتني  وال��ق��ض��ي��ة  ال��ش��ع��ائ��ر  خل��ل��ود 
جن  املقّدستني، قتل الكثري من الشيعة، وسخُ
األلوف منهم وعّذبوا يف سجون وزنزانات 
ينبغي  ه��ن��ا  م���ن  األرض(.  حت���ت  م��رع��ب��ة 
لعوملة  الصائب،  العملي  العلمي  التخطيط 
نقطة  آخر  اىل  وإيصاله  احلسيي  الفكر 
من العامل، طاملا أن هذا الفكر يصطف اىل 
احلرية،  قيم  من  ويضاعف  جانب اخلري، 
)إن  الطغاة.  الظاملني  سطوة  من  ويضعف 
قضية االمام احلسني )ع( وكل ما يتعلق بها 
)جيب أن تعومل، وتتسع، وجيب االستفادة 
من أجواء احلريات املوجودة اليوم يف أكثر 
من مائة ومخسني دولة يف العامل، لتحقيق 
ه����ذا اهل������دف(. وه���ك���ذا ي��ن��ب��غ��ي اس��ت��ث��م��ار 
ال���ف���رص امل��ت��اح��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ه����دف ع��ومل��ة 
العامل،  رب��وع  يف  قيمها  ونشر  ع��اش��وراء، 
وذل���ك م��ن خ��الل االس��ت��ف��ادة م��ن الوسائل 
املعلومات،  وتكنولوجيا  احلديثة  اإلعالمية 
باإلضافة اىل االستفادة من احلريات اليت 
تتوافر يف عامل اليوم يف اجملال االعالمي 
كل  نسعى  أن  علينا مجيعا  يرّتب  ما  وه��و 
احلسيي  والفكر  ع��اش��وراء  جلعل  السعي 
قضية تهم العامل كله، السيما أننا نعيش يف 
عامل ال يقوم على العدل ويعاني من سطوة 

األقلية على األكثرية. 

عوملة عاشوراء 
ونشر الفكر 

الحسيني

مزايا التطابق بني األقوال واألفعال
ال أحد ميكنه نكران ما ميكن أن تفعله األقوال يف اآلخرين، باعتبارها ناقلة لألفكار، ولكن يبقى 
تأثريا األفعال يف املقدمة دائما من حيث سرعة التأثري واالنتقال اىل األشخاص اآلخرين، لذلك 
انتماء  النظر عن  بغض  بصورة سريعة،  ويتعلم  منها  يأخذ  لآخر،  منهال  الشخص  متثل سرية 
هذه السرية اىل اخلري أو الشر، فالطفل ميكن أن يتعلم من أبويه اجليد والسّيئ تبعا ألفكارهما 

وسلوكهما.
مثل هذا األمر ميكن أن نالحظه يف قول مساحة املرجع الديي الكبري، آية اهلل العظمى، السيد 
صادق احلسيي الشريازي )دام ظله( الذي يرد يف كتابه القّيم املوسوم ب� )العلم النافع( حيث يقول 

مساحته حول هذا املوضوع: 
)إّن الناس ال يكونون كما تقولون، بقدر ما يكونون كما تكونون، إّنهم يأخذون من سريتكم أكثر مّما 

يأخذون من أقوالكم(.
لذلك على اإلنسان أن يتدرب على تطبيق ما يقوله للناس قبل الشروع بإعالن قوله، وعندما يفشل 
يف هذه احملاوالت عليه أن يكررها مرارا وتكرارا وصوال اىل القدرة على حتقيق التطابق بني ما 
يقول وما يفعل، فاملهم يف هذا اجلانب، أن نطبق ما نقوله يف حياتنا، ال أن نقوله للناس ثم نناقضه 

يف أفعالنا وتصرفاتنا. كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي: 

بعدخُ  به  تكن قد عملت  وإن مل  به،  كنت قد عملت  إن  فانظر  مؤّثرًا  يكون كالمك  أن  أردت  )إذا 
فحاول أن تعمل به قبل أن تتفّوه به، وكّرر احملاوالت وال تيأس، ألّن األمر ممكن وإن كان ال خيلو 

من صعوبة(. 
حتى األب الذي ميثل منوذجا ألوالده، عندما ينصحهم باالمتناع عن شيء ما وهو نفسه ال ميتنع 
عنه، سوف ينظر إليه أوالده مبنظار آخر، ولن يطبقوا ما يقوله هلم، ألنه هو نفسه مل يطبق ما 

يقول. يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب حتديدا: 
)لو راجع كّل مّنا نفسه بعد كّل قول يقوله ونَظر إن كان قد عمل به أم ال، لتعّجب من كثرة ما 
يصدر عنه من أقوال مغايرة ألفعاله! وسيشعر حينها مبسؤولية الكلمة ومدى خطورتها، حماواًل 

ألن يقرتن كالمه مع عمله(.
ولعل املقصود بالقول احلق، هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، كما يعرب عن ذلك الشرع، وهذا 
يؤكد أهمية الكالم والدعوة اىل املعروف وحماربة املنكر باألقوال، لكن تبقى قضية التطبيق مهمة 
وينبغي أن تبدأ بالذات أول. يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب يف كتابه املذكور 
نفسه: )إّن القول احلّق حبّد ذاته واجب سواء يف الواجبات أو احملّرمات، وهو ما يعرّب عنه الشرع 

باألمر باملعروف والنهي عن املنكر(. 

ال��دول اإلسالمية يعود اىل أنها عاجزة عن تطبيق  ما نراه من خلل يف 
اإلصالح اإلسالمي، وغري قادرة على تطبيق تعاليم اإلسالم، على الرغم 
كما  فقط.  باالسم  له  تنتمي  لكنها  اإلس��الم،  هو  الرمسي  دينها  أن  من 
العظمى،  اهلل  آية  الكبري،  الديي  املرجع  قول مساحة  ذلك يف  نالحظ 
السيد صادق احلسيي الشريازي )دام ظله( الذي يرد يف الكتاب القيم 
املوسوم )من عبق املرجعية( حيث يقول مساحته: إن )السبب فيما نراه 
يف البالد اإلسالمية اليوم من نواقص، ومشاكل، يعود إىل أنها إسالمية 

باالسم فقط، والشعار فحسب، وليس أكثر من ذلك(.
علما أن الدولة تعرف ما هي واجباتها جتاه شعبها، فال توجد حكومة ال 
تعرف ما هو املطلوب منها، يقول مساحة املرجع الشريازي: إن )وظيفة 
احلكومة اإلس��الم��ي��ة جت��اه األم���ة ه��ي حفظ ال��ع��دل ب��ني ال��ن��اس، داخ��اًل 
واملال  ال��رزق  من  الفيء،  وتوفري  األم��ام،  إىل  باحلياة  والدفاع  وخارجًا، 

عليهم، وتعليمهم وتثقيفهم، وحفظ أمنهم واستقرارهم(.
ونقرأ يف ه��ذا اجمل��ال ق��ول مساحة املرجع ال��ش��ريازي: إن )اإلس���الم ال 
اإلصالحات،  تطبيق  يف  معهم  يتدّرج  وإمن��ا  بإصالحاته،  األم��ة  يفاجئ 
ف��أواًل يهيئ ملن يعرتف بأعماهلم ما يناسبهم من أعمال، ثم يدّر عليهم 
الذي  العمل  يتم هلم  يساعدهم يف شؤونهم، حتى  ما  الدولة  من خزينة 

يريدون مزاولته(. 
وال شك أن النجاح يف االصالح املتدرج وتوفري العمل املناسب حيتاج اىل 
قاعدة علمية ووعي جيد وثقافة انسانية تسود األمة، هلذا البد أن تتحرك 
املتطورة،  الشعبية  الثقافة  دعم  به  ونعي  االجت��اه،  هذا  بقوة يف  الدولة 
يتم  أن  املهم جدا  ومن  كافة،  بالوعي اجملتمعي على األصعدة  والنهوض 

تعميم الثقافة االنسانية بني شرائح اجملتمع من دون استثناء.
وحضور  الطغيان،  وغياب  التحرر،  عناصر  توافر  تعي  الدولة،  فعدالة 
بؤر  باإلضافة اىل جتفيف  وال��رؤي��ة،  والتفكري  ال��رأي  التعدد يف أمن��اط 
االس��ت��ب��داد ب��ص��ورة ح��امس��ة يف دول���ة ال��ع��دال��ة، ي��ق��ول مس��اح��ة امل��رج��ع 
النظام  ظل  يف  وجوانبها،  أبعادها  جبميع  احلياة،  )تزدهر  ال��ش��ريازي: 
وتتقّدم  األرض،  وت��زرع  ال��دور،  وتخُبنى  الديار،  فتخُعمر  العادل،  اإلسالمي 
الصناعة، وتتوسع التجارة، وترتاكم الثروة، ويستقّر الناس يف جوٍّ ال ظلم 

فيه وال جور(.
ف��ّذا، سعى لتحقيق دولة  فقد كان الرسول األك��رم )ص( منوذجا قياديا 
ال��ع��دل يف اجمل���االت ك��اف��ة، م��ع احل���رص على احل��ض��ور امل��س��ت��دام ملنهج 
اإلصالح التدرجيي، وهذا أدى اىل منح احلريات قوة متعاظمة، فغابت 
القيود عن االبداع يف اجملاالت كافة، وانعدم االستبداد بصورة كلّية. يقول 
مساحة املرجع الشريازي: يف دولة العدل )ال قيود وال أغالل، وال سجن 
واحملّبة  وال��رق��ي،  العمران  ك��ان  ول��ذا  فقر،  وال  مشاكل  وال  تعذيب،  وال 
والّثقة، إّبان تطبيق اإلسالم أمرًا عاديًا مل جيده العامل يف هذا اليوم وإن 

كثرت فيه الوسائل(.

دولة العدالة ومهمة 
اإلصالح التدريجي



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

18
www.annabaa.org1438 العدد الخامس والعشرون - كانون االول 2016 - ربيع االول

اسالميات

ان ال���ع���وامل هل��ي أك��ث��ر م��ن ذل���ك س��واء 
بالنسبة إىل عامل األشخاص أم بالنسبة 
إىل عامل األمم واحلضارات، حيث بينا 
األفعال،  عامل  هو  رابعًا  عاملًا  هناك  أن 
وعاملًا خامسًا البد أن حيكم عامل األفكار 
واألفعال واألشياء واألشخاص وهو عامل 
القيم واملثل والفضائل؛ ذلك ان األفكار، 
ك��األش��ي��اء، ه��ي ع��ب��ارة ع��ن س��الح ذات 
القيم  ملنظومة  أن ختضع  بد  وال  حدين 
حتى ال تؤدي إىل فتنة يف األرض وفساد 
كبري مما ال حتمد عقباه، كما هو احلال 
كأداة  يستعمل  لو مل  انه  العلم حيث  يف 
وخلدمة  وجتذيرها  الفضيلة  لتكريس 
فيه  ال��ض��رر  ك��ان  وتطويرها  اإلنسانية 

ومنه اكثر من النفع قطعا.
األشياء  ع��امل  يف  اإلنسان  استغراق  إن 
اإلن��س��ان  ص��الح��ي��ة  ع��ل��ى حتطيم  يعمل 
ل��ل��ت��ك��ام��ل وع��ل��ى ال��ق��ض��اء ع��ل��ى ح��رك��ة 
الكمال؛  م���دارج  يف  التكاملية  اإلن��س��ان 
وذل��ك ألن ال��روح مبا تتمتع به من قوى 
وميزات تصلح لالنطالق باملرء إىل قمة 
تنسجم  ال  لكنها  العليا  السماوية  القيم 
أب���دًا م��ع امل��ادي��ات ال��يت تقيد االن��س��ان 
وجت���ذب���ه حن���و األس���ف���ل وت���دف���ع���ه حنو 

السقوط.
وامل����ادي����ات ن��ط��اق واس����ع ي��ش��م��ل: حب 
اجل���م���ال وامل�����ال وال���ش���ه���رة وال��رئ��اس��ة 

بقوة  ذل��ك  ويتجلى  وغ��ريه��ا،  وال��راح��ة 
ع��ن��د ال��ت��وج��ه إىل ال��ص��الة ع��رب قياس 
مدى اإلقبال إليها ذلك أن املتلوث بعامل 
ثم  متثاقال  ال��ص��الة  إىل  يقوم  األش��ي��اء 
املتعال  املناجاة مع احلق  هو يفتقد لذة 
األن��س يف  ويفقد أمج��ل وأروع حلظات 
حضرية الطهر وال��ق��دس، وم��ا ذل��ك إال 
حنو  ب��ق��وة  منجذبة  القلب  بوصلة  ألن 

األشياء املتسافلة.
إن ذلك كله يشكل حتذيرًا مبكرًا وإنذارًا 
قويًا على أن املخلصني على خطر عظيم 
وان���ه س��رع��ان م��ا ي��ت��ح��ول اإلن��س��ان من 
ال���روح إىل  حببوحة االخ���الص ومس��و 

مستنقع النفاق وحضيض األنا.
ومن ذلك نكتشف أكثر فأكثر مدى أهمية 
اإلنسان  متّكن  ال��يت  السبل  عن  البحث 
اليت  املعنوية  من احملافظة على حاالته 
ه��و فيها م��ن االي��ث��ار واالخ����الص، وعن 

األسباب اليت توجب له االحنراف.
ومفتاح السر يف ذلك كله هو: )حاكمية 
فإنها هي  اإلن��س��ان(  ع��امل األشياء على 
من  فالبد  هنا  وم��ن  احلقيقي،  اخلطر 
على  اهليمنة  وآل��ي��ات  وس��ائ��ل  ام��ت��الك 
ه��ذا ال��ع��امل ك��ي ي��ك��ون خ��ادم��ًا لإلنسان 
وحم��ك��وم��ًا ال ح��اك��م��ًا وخم���دوم���ًا، حتى 
الكمال  وحب��ر  النجاة  ساحل  إىل  يصل 

والسعادة.

ان هناك استثناء هامًا جدًا من قاعدة 
عامل األشياء واألشخاص واألفكار وهو 
ما عربنا عنه بالشخصيات املطلقة اليت 
الذنوب واألخطاء  بالعصمة من  حظيت 
بشكل مطلق؛  واجلهل  واالشتباه  والزلل 
فان هؤالء وإن كانوا من عامل األشخاص 
أصبحت  املقدسة  ال���ذوات  ه��ذه  أن  إال 
هي املقياس األمت واألكمل للقيم املطلقة 
ال��ك��ربى ومل��ط��ل��ق ال��ق��ي��م ال��ع��ظ��م��ى، وم��ن 
بقولته  اللسان احملمدي )ص(  جاء  هنا 
قُّ َمَع َعِليٍّ  قِّ َواحْلَ الشهرية “َعِليٌّ َمَع احْلَ

ورخُ َحْيثخَُما َدار” َيدخُ
حول  ويتمحور  يتحلق  احل��ق  أن  فنجد 
الذات العلوية املقدسة كما يتمحور حول 

الذات النبوية املقدسة.
املطلقة هي هلم  العليا  فاملرجعية  ومعه 
)ع( ال لسواهم فهم املقياس ملدى صحة 
وس��الم��ة األف��ك��ار وه��م احَل��َك��م النهائي 
كما  وال��ص��دق  احل��ق  فقوهلم  القيم،  يف 
ان األن��ب��ي��اء واألوص����ي����اء ك���ذل���ك، وام���ا 
ف��ان الكل ال بد أن خيضع  ما ع��داه��م، 
ملرجعية )القيم( و)األفكار( كما ال بد أن 

خيضع للمراقبة التقييمية.
بالفحص  نقوم  ان  البد  أخ��رى:  وبعبارة 
امل��س��ت��م��ر ع���ن م���دى ت��ط��اب��ق امل��ن��ظ��وم��ة 
القيمية على سلوك كل من حيتل موقعًا 

مسؤواًل يف اجملتمع.

حاكمية عالم االشياء على االمم املتخلفة

ظاهرة اإللحاد: بني ميثولوجيا الفكر وماهية املنطق
كما معروف بأن االحلاد ليس بالظاهرة اجلديدة. كما انه ليس بالغريب ان يعلن احدهم احلاده 
على رؤوس االشهاد. فلطاملا اعلن الدهريون عن انفسهم وناقشوا ائمة املسلمني. بل واصر بعضهم 
على رأيه حتى النهاية رغم تكرار نقاشاته مع الدعاة بل ومع االئمة املعصومني. فالتاريخ يذكرنا 
بابي العوجاء الذي حفظت لنا كتب التاريخ مناظراته مع االمام الصادق الذي كان لينًا غاية اللني 
يف حواره. وباإلمجال مل تسجل كتب التاريخ ان أحد االئمة استخدم اسلوبا تعنيفيا او اقصائيا مع 

هؤالء الدهريون او امللحدون.
كما انه يصعب حتديد عدد امللحدين يف املنطقة العربية لغياب الدراسات وللسرية اليت حتيط 
بهم، لكنهم يبقون أقلّية يف هذه البقعة من العامل. كشفت دراسة أجراها “منتدى بيو فوروم للدين 

  ،Pew Forum ”واحلياة العامة
مركز دراسات وأحباث أمريكي متخصص باألديان واملعتقدات، يف أكثر من 230 دولة طوال عام 
2010 وصدرت نتائجها عام 2012 أن “اإلحلاد” أصبح “الديانة” الثالثة من حيث العدد يف العامل 
بعد املسيحية واالسالم. وكشفت اخلارطة أن أقل نسبة ملحدين موجودة يف الشرق األوسط حيث 
ال يزيدون على 2% )مليونان ومئة ألف( من جمموع مليار ومئة مليون ملحد يف العامل، السيّما أن 

أكرب عدد مؤمنني ما زال يف الشرق األوسط.

إذ ان افرتاض وجود كيان ذكي خلف االشياء اليت تبدو لنا معقدة. فقط ألننا النفهم أو النعرف بعد 
كيف نشأت أو تطورت هذه االشياء هو مغالطة منطقية معروفة ومرفوضة منذ قرون. هذه املغالطة 
قائمة على خداع النفس فقط والفرار من السؤال احلقيقي بأفرتاض وجود إجابة وهمية. ومبا 
أننا نفرتض هذه االجابة. لذلك غالبًا ماتكون هذه االجابة شاملة وهالمية وغري قابلة لألختبار أو 

التفنيد. متامًا مثل أفرتاض وجود اهلل حلل مشكلة التعقيد يف الكون.
 .DNA لكن لو أفرتضنا جداًل وجود اهلل كحل ملشكلة التعقيد غري القابل لألغتزال. مثل شريط
فمنطقيًا أن يكون هذا اهلل أكثر تعقيدًا من شريط ال�DNA نفسهخُ. وبهذا فنحن مل حنل املشكلة 
بل فقط جعلناها أكرب. وكتب أحد من يصفون انفسهم بامللحدين: استيقظ يا صديقي... فال يوجد 

يف السماء شيء انها فارغة فقد وصل بنا العلم اىل 13.7 مليار سنة وال اثر لربكم وال مالئكته.
املتدينني جسم مادي وكذلك  ان رب  كاتبه فهو يتصور  بنفسه على سطحية  يدل  والتعبري اعاله 

املالئكة.
 وجوابه عن سؤال “كيفية احلد من ظاهرة اإلحلاد وماهي الطريقة املثلى للسيطرة عليه” فقد كان: 
تغيري املناهج الدراسية اليت تتضمن النظريات واالفكار اخلاطئة واليت من املمكن أن تزرع الشك 

يف نفوس االطفال وتؤثر على تنشأتهم تنشئة صحيحة.

منذ تشكل الدولة العراقية يف العام 1921 والعراقيون يبحثون عن رمز جامع 
يوحد اقلياتهم ومكوناتهم على اختالفاتها القومية والدينية واملذهبية.

وان مل حيقق  بالنسبة هلم  رمز  افضل  تعترب  اليت  بامللكية،  العراقيون  بدأ 
االمجاع الشعيب الكامل، صحيح ان امللك يعود يف نسبه اىل البيت اهلامشي، 
اال انه ال ميثل بالنسبة للعراقيني رمزا وطنيا حمليا خالصا، ميكن ان جيمعهم 
مجيعا..عند تغري نظام احلكم يف العام 1958 وانتقاله اىل اجلمهورية األوىل، 
مجهورية عبد الكريم قاسم، اصبح قائد )الثورة – االنقالب( رمزا جلماعات 
من العراقيني، وخاصة املهمشني منهم، اال انه مل يستطع أيضا ان يساهم يف 
تشكيل هوية عراقية خالصة يلتف حوهلا اجلميع. منذ العام 2003 شكلت 
الزيارة االربعينية لألمام احلسني عليه السالم، نوعا من التوافق املشرتك 
من  انطالقها  نشاهد  وال��يت  والدينية،  القومية  العراقية  املكونات  جلميع 
مجيع مناطق العراق باجتاه كربالء حيث ضريح حفيد نيب اإلسالم )ص(، 
يأتون بكل اختالفاتهم القومية والدينية واملذهبية، وكثريا ما يرفعون االعالم 
اجلمهورية  بني  الفرعية..  انتماءاتهم  عن  تكشف  اليت  والالفتات  العراقية 
األوىل، وحتى العام 2003 تغريت الرموز الوطنية كثريا وانتقلت من مكان 
اىل اخر، ما بني النشيد الوطي والعلم العراقي، تصميمه والوانه، والعملة 
العام 2003  بعد  ما.  لدولة  وطنية  رم��وزا  تشكل  اليت  األشياء  وكل  النقدية 
انشغل العراقيون باي الرموز الوطنية اليت توحدهم، حتى االن مل يستقروا 
على نشيد وطي واحد، وال على علم واحد، وال شخصية حمددة ذات طابع 
ان  اليت ميكن  الرموز  اختالفهم حول  وهم يف  ثقايف..   او  ديي  او  وطي 
متثلهم، خيتلفون اكثر حول حمددات هويتهم الوطنية واي العناصر ميكن ان 
تشكلها، دينية او تارخيية او ثقافية، بسبب العامل السياسي الذي فرقهم، 
رغم ان الكثري من الشعوب قد حسمت امرها، واتفقت على هوية حمددة 
املعامل جتمع كل اختالفاتهم مما ضيق من مساحات الصراع بني مكونات تلك 
الشعوب.. رمبا كان منشأ االختالف يعود بالدرجة األساس حول توصيفات 
مثل األغلبية واألقلية، قومية او مذهبية، مما ترتك اثرا على االتفاق على 
هوية جامعة للمكونات العراقية، رغم اجلذر الديي اإلسالمي الذي يشرتك 

فيه اغلبية العراقيني، وهناك جذر ثقايف اخر يشرتك فيه اجلميع..
ال خيتلف العراقيون على رمز مثل احلسني )عليه السالم( فهو يوحد املذهبية 
الشيعية عن طريق الوالء واالنتماء لالثي عشرية، ويوحد املذهبية السنية 
عن طريق الوالء واالنتماء اىل جد احلسني )ص(، ويوحد بقية األديان عن 

طريق االنتماء اإلنساني جلذر مشرتك وهو كراهية الظلم ونصرة املظلوم.
املتوجهني  للماليني  اهلائل  التدفق  نرى هذا  االربعينية وحنن  للزيارة  ميكن 
اىل كربالء املقدسة، وهم يف احلقيقة يتوجهون حنو عراق مصغر جيمعهم 
رغم اختالفاتهم، ميكن هلذه الزيارة وغريها من زيارات على طول العام، ان 
تشكل أرضية مناسبة لالتفاق على مشرتك )ديي-تارخيي-انساني( جيمع 

العوامل الستة للهوية الوطنية اجلامعة واملنشودة. 

زيارة األربعني
 هوية العراق ووحدته

زهراء حيدر وحيدي 

حيدر الجراح/مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 
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ع��امل االشياء  يعيش يف  ت��ارة  االن��س��ان 
وال��س��ي��ارات  ال��ف��اره��ة  املساكن  فتبهره 
والشوارع  والطائرات  والسفن  الفاخرة 
واألبنية وخمتلف ألوان املظاهر املادية 

اخلالبة واجلمال الظاهري الصوري.
وت��ارة أخ��رى ينتقل إىل مرحلة أمسى 
لكن  األش����خ����اص،  ع����امل  ف��ي��ع��ي��ش يف 
املعضلة اليت يواجهها أكثر الناس هي 
أصنام  إىل  تتحول  األشخاص  هذه  أن 
تعاىل من حيث  معبوده من دون احلق 
ثالثة يعيش  وت���ارة  ي���دري،  أو ال  ي��دري 
االنسان يف عامل األفكار وهو األمسى 

من ذينك العاملني.
ه��ذا  أن  إىل  ي���ق���ودن���ا  ال���ت���أم���ل  ول���ك���ن 
إذ  ت��ام؛  غري  ناقص  الثالثي  التصنيف 
ال��ع��وامل أك��ث��ر م��ن ذل���ك، إذ أن هنالك 
ع��امل��ًا، أمس��ى وأعلى من ع��امل األفكار 
وه���و ع���امل ال��ق��ي��م؛ ح��ي��ث أن األف��ك��ار 
ويف  القيم  مظلة  ت��ك��ون حت��ت  أن  الب��د 
العام  االجت��اه  أن تصب يف  بل  إطارها 
العامل  ذلك  على  أنها مت��ردت  ولو  هلا، 
ال���ع���ل���وي ال��ق��ي��م��ي ل��ك��ان��ت ن��ف��س ه��ذه 
األف��ك��ار ه��ي امل��ع��ول اهل���دام لإلنسانية 
واألمم واحلضارات بل وحتى األحزاب 

والعشائر واجلماعات والعائالت. 
كما يوجد ايضا عامل خامس هو عامل 
األف���ع���ال، وه����ذا ال���ع���امل ه���و ال��وس��ي��ط 

ب��ني ع���امل األش���ي���اء وع���امل االش��خ��اص 
أيضًا  األف��ك��ار  ع��امل  إىل  والوسيط  بل 
سابقة  مرتبة  أو حتى يف  بتفعيلها  إما 
باكتشافها وبلورتها فإن لبعض األفعال 
ت��أث��ريًا ك��ب��ريًا ع��ل��ى اك��ت��ش��اف األف��ك��ار 

اإلبداعية أو تطويرها وبلورتها.
ومن أبلغ الشواهد على أهمية حاكمية 
عامل القيم على عامل األفكار بل وخطورة 
ع���امل األف���ك���ار إذا جت����ردت ع��ن ع��امل 
الذي سجله  الرهيب  الفكر  هو  القيم، 
ميكافيلي.  الشهري  املفكر  السياسي 
حيث افتقد بوصلة القيم، احندر بفكره 
وعقله وذهنه إىل احلضيض فكان من 
أخطر َمن أسس أساس الفساد واجلور 
والظلم وعّلم احلddكام سبل االضطهاد 
إال  ذلك  وما  اإلنسان  عامل  الفاعلة يف 
ألن��ه جت��رد يف أف��ك��اره تلك ع��ن القيم 

واإلنسانية والفطرة الربانية.
ان إق�����رار ال���ت���وازن وإجي�����اد ال��ت��ك��ام��ل 
ب��ني ال��ع��وامل األرب��ع��ة ه��و س��ر التطور 
والتقدم واإلبداع، ومن ذلك كله نكتشف 
وه��و فقدان  أس���رار ضعفنا  م��ن  س���رًا 
التوازن والتكامل بني عاملي األشخاص 
واألشياء فإما أن يكون هناك أشخاص 
هناك  تكون  أو  كافية  مؤسسات  ب��دون 

مؤسسات بدون كفاءات، 
إن علينا كرجال دين أن يكون لنا موقع 

الصدارة يف العوامل األربعة ويف إجياد 
يكون  بأن  بينها  السليم  القيمي  التدرج 
لعامل االشخاص  عامل األشياء خاضعًا 
إذ أن اإلنسان البد ان يكون هو احلاكم 
يرى  ال��ذي  امليكافيلي  املنطق  خب��الف 
على  احلاكمة  هي  وأنها  للقوة  املنطق 

اإلنسان.
ك��م��ا الب���د ان ي��ك��ون ع���امل االف���ك���ار هو 
وعامل  األش��خ��اص  ع��امل  على  املسيطر 
األشياء، وجيب أن يقع الكل حتت مظلة 
هذه  بني  الدقيق  والتوازن  القيم،  عامل 
العوامل األربع وهو املطلوب، ولو وصلنا 
والنجاح  التطور  من  املرحلة  هذه  إىل 
ف��إن��ن��ا س��ن��ع��ود يف ه���ذه ال��دن��ي��ا ال��س��ادة 
 – وإال سنبقى  كنا سابقا  كما  وال��ق��ادة 

والعياذ باهلل – اذالء تابعني
ان ع���امل األش���ي���اء وع����امل األش��خ��اص 
ال��ق��ي��م كلها  وع�����امل األف����ك����ار وع�����امل 
ضرورية والزمة لتكامل األمم إال أنه ال 
والتكامل  بينها  الدقيق  التوازن  من  بد 
ب��د لتحقيق ذل��ك من  أرك��ان��ه��ا وال  ب��ني 
ينظم  ال��ذي  السماوي(  املطلق  )القائد 
العملية ويسوقها كي تكون أكثر انتاجًا 
وعطاًء، بل وبدون قيادة السماء سيكون 
االنتاج صفرا على الشمال بل سيكون 
على العكس مما ينتج النقيض ال مسح 

اهلل.

عاشوراء واستثمار الجواهر الكامنة 
للنهضة الحسينية

اإلمام الحسني وتأسيس الهوية الجمعية
غالبًا ما يكون اجلواب على أي استفهام يقدح يف الذهن خبصوص قضية ترتبط بأحداث تأرخيية 
متتد تداعياتها إىل أزمنة الحقة: إن احلل يكمن يف طي التأريخ بكل إرهاصاته، واإلجتاه للمستقبل 

دون العودة إىل الوراء.
يف احلقيقة، إن مثل هذه اإلجابة تبدو سطحية ومل تالمس جوهر املشكلة، وال تقدم أي نوع من أنواع 
ها األغلب، وما حماولة غض النظر عن األحداث  احللول، فجذور املشاكل اليت حتدث تأرخيية يف أعمِّ
التأرخيية وتركها من دون مراجعة أو حتليل إال رؤية ترفية ال تستند ألي منطق عقلي ومعريف ؛ ألن 
هذا اإلبتعاد عن املاضي املتصل حباضر ملتهب لن ينتج سوى املزيد من اخلدر الفكري، ومزيد من 
األحداث اليت ستتكئ على هذا املاضي مهما تظافرت اجلهود لإلبتعاد عنه أو نفيه، وعلى العكس 
تفى بها لو متت  من رؤية هجر التأريخ، ميكن أن تكون األحداث التأرخيية ثيمة مستقبلية ميكن أن حيخُ
قراءتها ثقافيًا بسياقات غري خاضعة لألدجلات املختلفة، اي تخُقرأ بنتائجها وأسباب بقائها اإلجيابي 

قطعًا.
كربالء  ارض  على  السالم  عليه  احلسني  اإلم��ام  استشهاد  حادثة  من  أهم  خالدة  حادثة  تكون  ولن 
ولعمق  املعطيات؛  هلذه  وقياسًا  اإلطفاء.  ري��اح  كل  على  إنسانية عصية  شعلة  ظلت  وكيف  املقدسة، 
تأسيس  السالم، ميكن  السالم عليه  أبي عبد اهلل احلسني عليه  ث��ورة  يغلف  ال��ذي  اإلنساني  املعنى 

هوية إنسانية مجعية تستمد عناصر بقائها من كربالء وما أنتجته من مفاهيم صارت مادة لألدبيات 
املختلفة سياسيًا واجتماعيًا وأدبيًا ما يعزز الذاكرة الثقافية املستقبلية، ويبشر مبستقبل إنساني أكثر 

بياضًا ومجااًل.
استحضار  لنا من  من  كربالئية، البد  ومادمنا بصدد احلديث عن هوية مجعية مبالمح ذي ظالل 
اهلاجس املقدس لرائد هذه النهضة الكبرية انطالقًا من “ما خرجت أشرًا وال بطرًا إمنا خرجت من 
أجل طلب اإلصالح يف أمة جدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله “، فاإلصالح مبفهوم اإلمام احلسني 
ل مهمة النهوض بأعبائها جّده املصطفى العظيم ؛ ليتمم  عليه السالم يرتبط بقيمة الرسالة اليت حتمَّ

بها مكارم األخالق.
من هنا تلونت هوية كربالء يف ظهرية عاشوراء امللحمة بألوان متعددة .. ينهل منها كل من يريد أن 
يبحث بتجرد، حيث تالشي التمايز الطبقي كما يف قضية الشهيد جون رضوان اهلل عليه، وكذلك 
احرتام اآلخر املختلف كما يف سلوك اإلمام مع جيش احلر بن يزيد الرياحي قبل املعركة الفاصلة، 
واجلور  الطغيان  منطق  مغادرًا   ، احلق  معسكر  إىل  احلر  سببًا يف حتول  كان  ال��ذي  السلوك  وهو 
للخلود غري  احلقيقي،  للفوز  الوصول  منطق  والرقي،  واألخ��الق  اإلنسان  منطق  إىل  والديكتاتورية 

الزائل .

اإلميان هو جتربة نفسية قبل أن يكون جتربة اشتقاقية من الدليل، وحالة 
أو  بالفطرة  األدي��ان  النفسي وهو ما تؤشره  باإلميان  ترتبط  اليقينية فيه 
أو ما  النفسية لدى املؤمن  بالقواعد  العقلي يرتبط  الدليل  اجلبلة، وحتى 
يعرب عنها بالبديهيات أو العلم األولي أو العلم احلاضر غري احلاصل لدى 
هو  او  دليل  او  برهان  اىل  ال��ذي ال حيتاج  هو  البديهي  والعلم  االن��س��ان، 
اقصاء  ورغم  القديم،  العامل  افكار  اليه  استندت  وقد  ولذاته،  بذاته  قائم 
انه  اال  وامل��ادي  واحلسي  التجرييب  اىل  التجأ  إن  بعد  له  احلديث  العامل 
الزال يستند عمليا اىل أولياته وبديهياته، وتقف العّلية وجتليها يف السببية 
العقلي  دليله  املؤمن  يقدم  أن  يستطيع  وهنا  البديهيات،  هذه  ص��دارة  يف 
يف االميان باهلل سواء دليل الدور والتسلسل والعناية والنظام وغريها من 
االدلة اليت عرفتها االديان التوحيدية أو مباحثها يف العلوم األهلية، ومسة 
هذه القواعد النفسية والبديهية اليت تنطلق منها تلك االدلة هي ارتباطها 

بالطبيعة االوىل للوجود الكوني واالنساني.
الذي  احلديث  العلم  جانب  من  قاسية  محلة  اىل  تعرضت  الطبيعة  لكن 
املرئية  الكمية  وحلول  الرأمسالي،  الربح  ومفهوم  االقتصاد  عليه  سيطر 
ورأمس��اهل��ا  القيمة  حم��ل  احل��دي��ث��ة  ال��ث��ق��اف��ة  يف  والنفعية–الرباغماتية 
االجتماعي القديم، وقد اسهمت النار -الثقافة احلديثة يف طبخ الكثري من 
معامل اليء– الطبيعة وهي الزالت تستمر يف هذا الطبخ السيما ان الطاقة 
البخار  عن  املتولدة  النار  طاقة  هي  احلديث  االقتصاد  اليها  يستند  اليت 
املفاهيم  وط��أة  الطبيعة حتت  إح��راق  اىل  ترمز  وهي  والشمس،  والنفط 
احلديثة اليت خلفتها احلداثة يف فهم الطبيعة والتعامل الرباغماتي-النفعي 

البحت معها.
وقد حتول العامل أو أوشك أن يتحول اىل متطلبات العلم والثقافة احلديثة 
فلم تعد الطبيعة–االرض هي األم احلنون اليت رمزت هلا الديانات االوىل 
باإلهلة األم، بل صار االنسان هو السيد–املستبد بالطبيعة، وهي واحدة من 
تطورات فكرة مركزية االنسان يف الكون الذي بشرت به احلداثة وصنعته.
عشر  والتاسع  عشر  الثامن  القرن  بني  املمتدة  الفرتة  ويف  احل��داث��ة  مع 
للطبيعة  ثانية  نسخة  إنشاء  إمكانية  حول  تساؤالت  تثار  كانت  امليالديني، 
ال تكون هي الطبيعة ذاتها بل الطبيعة وفق ما نفهمها وندركها ونتصورها 
لذاتها، وهي مقولة الفيلسوف االملاني كانط “الشيء بذاته والشيء لذاته” 
وتنويريون  مؤمنون  فالسفة  به  قام  للحداثة  الفلسفي  التأسيس  ان  ورغم 
مثل ديكارت وهيغل وكانط، إال ان عقلنا البشري مت ضبط حدوده ومعامله 
ومساحة ادراكه وفق احلسي والتجرييب واملادي واملرئي، وهي صيغ العلم 
اليت  الفلسفة–العقلية  وليست  املادية  احلداثة  طرحتها  اليت  والفلسفة 
استندت اليها احلداثة يف اول نشأتها ومنحت العقل ذلك الدور املميز يف 

املعرفة واحلياة.

االلحاد يف العالم 
الحديث

محمد علي جواد تقي 

حكمت البخاتي  

عادل الصويري  
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وال��دراس��ات  للتنمية  ال��ف��رات  مركز  عقد 
امل��ودة  مجعية  ق��اع��ة  وع��ل��ى  السرتاتيجية 
النقاشية الشهرية حتت  واالزدهار حلقته 
ع��ن��وان: )ع���راق م��ا بعد حت��ري��ر امل��وص��ل( 
مبشاركة خنبة كبرية من اساتذة اجلامعات 
وال���ب���اح���ث���ني وم��������دراء م����راك����ز ال��ب��ح��وث 
العراقي  بالشأن  واملخُهتمني  وال���دراس���ات 
حمافظة  ابناء  من  حفيني  الصخُ من  وع��دد 
كربالء املقدسة. حيث ادار احللقة النقاشية 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال���ع���رداوي م��دي��ر امل��رك��ز 
مرحبا بالضيوف والباحثني، بادئا حديثه 
بظرف  مير  العراق  ان  فيها  بني  مبقدمة 
خاص حيث بدأت قواتنا املسلحة الباسلة 
من  واملتطوعني  املبارك  الشعيب  وحشدنا 
معركة  ال��ع��راق��ي،  الشعب  م��ك��ون��ات  ك��اف��ة 
اس�����رتداد ال��ك��رام��ة واس�����رتداد االراض���ي 
املغتصبة من داعش، وذلك بتحرير مدينة 
املوصل احلدباء. واضاف العرداوي” اليوم 
ه��ي صاحبة  ال��ع��راق��ي��ة  ال��ق��وات  اصبحت 
االرهابية،  التنظيمات  املبادرة يف مواجهة 
كانت  سنتني  فقبل  امل��وازي��ن  تبدلت  ولقد 
داع����ش االره���اب���ي ت��ه��دد ب���غ���داد، وال��ي��وم 
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة ه��ي ال���يت ت��ق��ف على 
مشارف املوصل، بل بدأت تدخلها من اجل 
االجرامية،  العصابات  هذه  من  حتريرها 
التساؤالت  من  الكثري  تثري  العملية  ه��ذه 
املصاحل  تقاطع  مب��دى  ترتبط  ت��س��اؤالت 

احمل��ل��ي��ة واالق��ل��ي��م��ي��ة وال��دول��ي��ة ح��ي��ث كل 
ط���رف حي���اول ان حي��س��م ه���ذا االن��ت��ص��ار 
لصاحله. وبعد ان وضح الدكتور العرداوي 
اخلطوط العريضة ملعركة حترير املوصل 
اع��ط��ى ال��ك��ل��م��ة ل��ل��م��ح��اض��ر ال��رئ��ي��س يف 
الدكتور  االسرتاتيجي  احمللل  وهو  احللقة 
العراقية  اجملموعة  رئيس  اهلامشي  واث��ق 
ل���ل���دراس���ات االس��رتات��ي��ج��ي��ة، ال�����ذي بني 
م��ن ج��ان��ب��ه “ب����ان ف��ي��ض ت��ل��ك ال��ت��س��اؤالت 
املستقبل  يف  ال��ع��راق  ينتظر  م��اذا  ملعرفة 
امل��وص��ل  “ان  اهل��امش��ي  يعتقد  ال��ق��ري��ب، 
خاصة  ثالثة،  عاملية  ح��رب  خت��وض  اليوم 
ال��ع��راق تشارك  مع وج��ود ستني دول��ة مع 
بالطائرات  يدعمنا  من  فهناك  مرة،  ألول 
وب���امل���درب���ني وب��امل��س��ت��ش��اري��ن وه���ن���اك من 
يوجد  اذا  وباملواقف،  باملساعدات  يدعمنا 
املوصل،  موضوعة  يف  كبري  متغري  هناك 
فهل ستستطيع الطبقة السياسية العراقية 
تستغل  ان  بينها  فيما  املتأزمة  املتصارعة 
ه����ذا االم������ر، ه���ل ت��س��ت��ط��ي��ع ان ت��ت��ج��اوز 
تبحث عن  وال���يت مل  ال��ك��ب��رية  خ��الف��ات��ه��ا 

مصلحة الوطن؟، 
الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة 
ان  ي��رى  واالع���الم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 
ف��رص ذهبية،  ث��الث  لديه  كانت  “ال��ع��راق 
االوىل  منهما  نستفد  ومل  ذهبتا  فرصتني 
العراقية،  الدولة  وتشكيل  العشرين  ث��ورة 

والفرصة الثانية بعد سقوط صنم بغداد يف 
عام )2003(، اما االن فقد جاءت الفرصة 
ال��ث��ال��ث��ة ام���ا ن��س��ت��ط��ي��ع ان ن��س��ت��ث��م��ر تلك 
الفرصة ام ال تذهب كسابقاتها”. ويضيف 
الشيخ معاش” مشكلة العامل الغربي يبحث 
استثمارية  لفرصة  لتحويلها  االزم��ات  عن 
مرحبة، حنن يف العراق على العكس تأتي 
الفرص وحنوهلا اىل ازمات وهذه مشكلة 
كبرية، ويدل ايضا على عيب فكري وعدم 
الكتل  االن  لذلك  باحلاضر،  وع��ي  وج��ود 
السياسية امامها حتد اقتصادي وسياسي 

كبري بعد حترير املوصل، 
رئيس  السرحان  امح��د  حسني  -الدكتور 
ق���س���م ال�����دراس�����ات ال���دول���ي���ة يف م��رك��ز 
كربالء،  االسرتاتيجية/جامعة  الدراسات 
تعتمد  بعد داعش  املقبلة ما  املرحلة  قال: 
ال��ع��راق على ان  ال��ق��رار  على رؤي��ة صانع 
يبعد العراق عن حلبة هذا الصراع، االمر 
اربعة  هناك  ال��ق��ادم  الرئيس  ام��ام  االخ��ر 
ادارة  ه��و  االول  امل��ل��ف  اس��اس��ي��ة،  م��ل��ف��ات 
تصور  هناك  اعتقد  داع���ش،  بعد  ال��دول��ة 
امريكي بان ادارة الدولة العراقية بالوقت 
دول��ة  لبناء  يفضي  ان  ميكن  ال  احل��اض��ر 
االقتصادي  اجلانب  وايضا  قوية صاحلة، 
هذا هو امللف الثاني، امللف الثالث طبيعة 
العالقة مع اقليم كردستان، وامللف الرابع 

هو مستقبل احلشد الشعيب.

مركز الفرات يناقش عراق ما 
بعد تحرير املوصل

مركز ادم يناقش إصالح النظام االنتخابي يف العراق
عقد مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات يف كربالء املقدسة حلقته النقاشية الشهرية حتت عنوان 
)إصالح النظام االنتخابي كضمانة للحقوق واحلريات يف العراق(، وذلك مبشاركة خنبة من األكادمييني 

وعدد من الصحفيني، وذلك مبقر مجعية املوّدة واالزدهار يف احملافظة.
 افتتح احللقة النقاشية الدكتور عالء احلسيي وابتدأ حديثه ببعض التفاصيل املهمة عن موضوع” )إصالح 
النظام القانوني مقدمة لضمان احلقوق واحلريات يف العراق( خاصة وان العراق قد مر مبخاض عسري 
بعد العام )2003( متخض عنه إقرار دستور دائم للبلد يف عام )2005(، هذا الدستور أكد يف املادة )5( 
هذه  ومي��ارس  أيضا  السلطات  هذه  شرعية  ومصدر  السلطات،  مصدر  هو  العراقي  الشعب  بان  و)6( 

السلطة من خالل االنتخاب باالقرتاع”.
هذا وقد استضاف املركز األستاذ الدكتور )غسان املعموري( أستاذ القانون الدستوري يف جامعة كربالء 
ليستعرض أهم ضمانات الوعي الدستوري لالنتخابات بوصفها حق لكل العراقيني من جهة، ومن جهة 
ثانية كيف نظم الدستور وضع احملافظات واألقضية، وتعرض يف ورقته إىل الباب الثاني من الدستور 
يف باب احلقوق واحلريات يف فرعه األول يف باب احلقوق املدنية والسياسية املادة)20( منه، للمواطنني 
رجاال ونساء حق املشاركة يف الشؤون العامة وصرح بهذا احلق والتمتع باحلقوق السياسية مبا فيها حق 

التصويت واالنتخاب والرتشيح.

أشار الدكتور حيدر بدر عبود، إىل “إن االنتخابات ليس بها حماسن وأساس ذلك جاء بفضل اإلسرتاتيجية 
األمريكية ألنها اعتمدت نظام فاشل ومضر بالواقع العراقي البد أن نستفيد من جتارب األمم األخرى 
كسويسرا أو فرنسا وذلك من خالل االبتعاد عن الكتل والكيانات وان نكتفي بانتخاب األشخاص كي نبعد 

تأثري الكتل واألحزاب السياسي”.
 من جانبه حتدث األستاذ عدنان الصاحلي، عن “أن موضوع االنتخابات موضوع يؤرق العراقيني كثريا 
فاحللقة اليت من املفرتض إنها تكون حلقة إلصالح النظام باتت تولد فشال بعد فشل، خرباء الوضع 
االنتخابي يتحدثون عن متالزمة ثالثية )القانون اجليد، املفوضية املستقلة، واملتابعة أو احملاسبة(، هذه 
املتالزمة جيب ان توجد كي تنتج لك عملية انتخابية صحيحة وبرملان جيد وبطبيعة احلال ستنتج لدينا 

حكومة غري مشوهة”.
من جهته احلقوقي امحد جويد حتدث قائاًل، “الغرض من إعداد هذه احللقات النقاشية من قبل مركز 
آدم وهو الدفع حنو األمام يف سبيل ضمان حقوق األفراد واجملتمع وحرياتهم، يف السياق ذاته قال الدكتور 
محد جاسم حممد، “إن اخللل أوال يقع على النظام السياسي العراقي خصوصا ومع وجود مئات األحزاب 
وحتى املفوضية مسيطر عليها من قبل األحزاب الكبرية أيضا التأثري احلزبي والعشائري له تأثري على 

الناخب العراقي س�أل، ما هو النظام االنتخابي األصلح للعراق؟”.

عقد مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث حلقة نقاشية حتت عنوان 
“االمن الفكري والعوملة الثقافية بني االنفتاح الالحمدود واالنغالق املطلق”، 
استضاف فيه الباحث االكادميي امحد الزيرجاوي رئيس قسم علم النفس 
املهتمني  واالكادمييني  الباحثني  من  جمموعة  وحضرها  كربالء  جامعة  يف 
بهذا الشأن. قدم احللقة النقاشية مدير املركز حيدر اجلراح مستهاًل حديثه 

مبقدمة وضح فيها مصطلح “األمن الفكري” وأبعاده يف الثقافة العربية.
الوطنية  للثقافات  التقليدية  القيم واهلويات  العوملة يؤدي إىل حتطيم  تبي 
على  املعوملة  الثقافة  آث��ار  من  تلخيص  وميكن  االستهالكية  للقيم  والرتويج 
العناصر  بني  الالمتكافئ  التبادل   -1 يلي:  فيما  العربية  الثقافية  هويتنا 

الثقافية.
2- الغزو الثقايف والذي يظهر استمرار آليات اليت حتقق السيطرة وامتداد 
فعاليتها. 3- التبعية الثقافية من خالل اعتماد ثقافاتنا على ثقافات األخرى.
ما  من خالل  املسيطرة  الثقافة  إىل  تشري  وال��يت  الثقافية  اإلمربيالية   -4

متارسه الثقافة املتقدمة من هيمن على الثقافات املتخلفة والتابعة.
الشخصية  وحم��و  العربي  ال��دور  نفي  خ��الل  من  ويتم  الثقايف  التسمم   -5
العوملة  من خالل لكل هذه اآلثار اليت تفرزها   – العربية.   الثقافية لألمة 
الثقافية على ثقافتنا وخصوصيتنا يتنامى اإلحساس يوما بعد يوم بفقدان 
اهلوية يف جمتمعاتنا فالفرد املعاصر أصبح خيسر قنوات االتصال جبذوره 
وعاداته وهويته يف عامل أصبحت وسائل اإلعالم إن مل نقل اهليمنة اإلعالمية 
تنقل إلينا يوميا عادات دخيلة على جمتمعاتنا تهدد بتهميش ثقافاتنا احمللية 
باب  بعد ذلك فتح  املداخالت:  املعرتك احلياتي.  الثقايف يف  وحمو وجودنا 
النقاش أمام املشاركني باحللقة النقاشية حيث ابتدأ احلديث أمحد وحيد 
– ناشط وحقوقي، جيب اعطاء اجملال للشباب بطرح االفكار حبرية ودون 
قيود ابتداءًا من البيت واملدرسة واجلامعة حتى ال يكونوا يف انغالق فكري تام 
جيعلهم يعيشون خارج عامل اليوم. فيما اضاف االستاذ حامد عبد احلسني، 
بعض األسر يف جمتمعاتنا تعاني التفكك أو سوء االدارة من قبل االبوين ففي 
هذه احلالة كيف نوجه رب األسرة والذي بالنتيجة سينقل السلوكيات السيئة 
مناهج  اضافة  عن  حتدث  تلفزيوني  مصور   – السريح  حسام  ابناءه؟  اىل 
دراسية حتث على االخالق وتنمية روح التعاون واحملبة بني الناس منذ الصغر 
وزرعها يف نفوس االطفال حتى حنصل على جمتمع حمصن فكريًا وثقافيا. 
أجاب الدكتور الزيرجاوي على تساؤالت احلضور مضيفًا اننا اليوم ال حنتاج 
اىل كتب ومناهج دراسية حتث على االخالق بشكل نظري فقط لن تؤدي اىل 
نتائج مثمرة، حيث يفضل اليوم استخدام جتارب عملية وحقيقية عن التعامل 
بني الطلبة فيما بينهم وفتح حلقات النقاش حبرية بينهم كما يكون االستاذ 
عقل  تنمي  النقاشية  الفكرية  اجللسات  هذه  اجللسات،  هلذه  مديرا  فقط 

الطلبة وكذلك جتسد لديهم ابداء الرأي وتقبل اآلراء املضادة.

مركز االمام الشريازي 
يناقش االمن الفكري يف 

ظل العوملة الثقافية
محمد عالء الصايف 

عصام حاكم 
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ملتقى النبأ  األسبوعي

ق������دم م����رك����ز امل���س���ت���ق���ب���ل ل����ل����دراس����ات 
ورق��ة  املقدسة  ك��رب��الء  يف  االسرتاتيجية 
بعد  ما  ع��راق  )سيناريوهات  عنوان  حتت 
داع�����ش(، يف م��ل��ت��ق��ى ال��ن��ب��أ األس��ب��وع��ي، 
األكادمييني  من  من  عدد  وذل��ك مبشاركة 
واحل��ق��وق��ي��ني واإلع��الم��ي��ني. وق���ال مدير 
عملية  “ان  ال��ص��احل��ي  ع���دن���ان  اجل��ل��س��ة 
حترير املوصل أشرفت على االنطالق من 
كانت  ال��يت  فاملدينة  التصرحيات،  خ��الل 
للعراق صيف عام  داع��ش  ل��دخ��ول  ب��واب��ة 
)2014(، اليوم توشك ان تكون هي نفسها 
العراق  من  التنظيم  ه��ذا  خل��روج  البوابة 
بشكل ك��ام��ل. وط���رح ال��ص��احل��ي س��ؤال��ني 
احل��اض��ري��ن  آراء  اىل  االس��ت��م��اع  ل��غ��رض 
تشري  م����اذا  اىل  اجل���ان���ب.. س1/  ب��ه��ذا 
تصرحيات القادة العراقيني بالتحذير من 
مرحلة ما بعد داعش وهل هي حتذيرات 
حقيقية اما جمرد تصورات غري حقيقية؟ 
انور،  كرار  للدكتور  كانت  االوىل  املداخلة 
حقيقة  ي��ع��رف  ال  اجل��م��ي��ع  “ان  م��ع��ت��ق��دا 
رؤي��ة كامل  بعد داع��ش ألننا ال منتلك  ما 
يكمن جوهر  وهنا  داع��ش  بعد  ما  ملرحلة 
املشكلة، اما خبصوص التصرحيات فهي 
املناطقية،  املصاحل  ضمان  باجتاه  تذهب 
ونفسيا،  اداري����ا  مقسم  ح��ال��ي��ا  ف��ال��ع��راق 
التالية ممكن ان تقسم مناطقيا  واملرحلة 
وس��ي��اس��ي��ا”. االع��الم��ي ح��ي��در االج����ودي، 

ق���ال “ان ال��ك��ث��ري م��ن ال��ك��ت��اب واحمل��ل��ل��ني 
ازم���ة يف  وج���ود  على  ات��ف��ق��وا  السياسيني 
العراق ما بعد داعش، وهذه االزمة سوف 
النموذج  للحكم،  من��اذج  اربعة  وف��ق  تكون 
االول وهو النظام الفيدرالي وهذا النموذج 
متعددة  واح��زاب  واح��دة  سيكون حبكومة 
االخر  النموذج  مركزية،  حبكومة  وتكون 
نوعا  تدعمه  وال��ذي  الالمركزي  النموذج 
الالمركزية  بنظام  الدينية  املرجعية  م��ا 
يتطلب  ال��ن��م��وذج  وه����ذا  يف احمل��اف��ظ��ات 
الشيخ  برملاني”.  رئاسي  دستوريا  تعديال 
بانها  القائل  ال��ق��ول  اي��د  م��ع��اش  مرتضى 
هو  اخلاسر  وان  فنجان  زوبعة يف  جمرد 
ف��االت��راك  ال��ط��ائ��ف��ي،  النفس  يصعد  م��ن 
خسروا كل شيء يف قضية سوريا والعراق 
خصوصا، ومع وجود تقارب كردي عراقي 
ومببادرة امريكية “. س2/ ما هو تصورك 
للوضع يف العراق ما بعد مرحلة داعش؟ 
يعتقد  طعمة،  آل  حسني  حيدر  ال��دك��ت��ور 
املنطقة  يف  ج���رت  ال���يت  االح������داث  “ان 
خ���الل ال��س��ن��ت��ني امل��اض��ي��ت��ني وخ���اص���ة يف 
بعيدة عن سياق ما خطط  ليست  العراق 
وتقسيم  تفتيت  مستوى  على  امريكيا  له 
كان  الذي  الوحيد  الطرف  لذلك  العراق، 
مم��ان��ع ه��و ال��ط��رف ال��ش��ي��ع��ي”. ام���ا محد 
جاسم فيجد ان اخلطر اخلارجي سيقوي 
االقليم  سيناريو  وان  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��وح��دة 

املنتهي خاصة وان مجيع  اصبح يف حكم 
داخلي،  ن��زاع  تعيش  السياسية  االط��راف 
اما النقطة التالية اجليش العراقي اصبح 
قوة ال يستهان به اما بالنسبة لرتكيا فهي 
املوصل  ب��اح��ت��الل  يف وض��ع ال يسمح هل��ا 
وان مرحلة ما بعد داعش هي افضل من 
مرحلة وجود داعش. وقال حيدر اجلراح، 
ما يتعلق بالصورة املستقبلية فأنا متشائم 
حيث تربز نقطتني مهمتني االوىل احلدود 
اجلغرافية واملوارد وهذه النقطة بالتحديد 
ن���زاع منذ س��ن��وات، ام��ا م��ا حيدث  نقطة 
ما  اهل���دوء  ه��و  احمل���ررة  املناطق  بقية  يف 
ق��ب��ل ال��ع��اص��ف��ة”. ع��ب��د االم���ري روي���ح غري 
مطمئن للقادم خاصة ومع وجود ذلك الكم 
املتصارع  احلزبية  التشكيالت  من  الكبري 
عنصر  وغياب  السلطة  على  لالستحواذ 
لبناء  االسرتاتيجي  والتكتيك  التخطيط 
االم���ة. ال��ت��وص��ي��ات وامل��ق��رتح��ات: تشديد 
امل��ن��اط��ق احمل���ررة.  االج��ت��م��اع��ي يف  العقد 
دخ����ول امل��رج��ع��ي��ات ع��ل��ى خ���ط ال��ت��ع��اي��ش 
قبل  السياسية  االط��راف  اتفاق  السلمي. 
ال��ث��ق��ة بني  ب��ن��اء  امل���وص���ل.  عملية حت��ري��ر 
املكونات السياسية. الغاء مبدأ احملاصصة 
من جديد. ض��رورة  الدستور  واع��ادة سن 
وبنيتها  ال��دول��ة  مبؤسسات  النظر  اع���ادة 
العراقي  امل��واط��ن  ثقة  اع���ادة  ال��داخ��ل��ي��ة. 

بالدولة ومؤسساتها.

سيناريوهات عراق 
ما بعد داعش

الثقافة والسياسة أيـّهما يصنع التغيري
أّيهما  والسياسة  )الثقافة  املعنونة  املركز ورقته  والبحوث، قدم  للدراسات  ضمن نشاطات مركز اإلمام الشريازي 
على  يقتصر  ال  التساؤل  هذا  ان  املركز  مدير  اجل��راح  حيدر  يعتقد  االسبوعي..  النبأ  ملتقى  التغيري(، يف  يصنع 
العراق وحده، بل يشمل مجيع بلداننا العربية واإلسالمية، وأخريا مشل حتى االوربية أيضا. بعد ذلك طرح مدير 
اجللسة سؤالني على احلاضرين: س1: هل توجد ثقافة عراقية قادرة على اخرتاق السياسة وتغيريها ؟ الدكتور 
عالء احلسيي، اشار” اىل ان الثقافة العراقية شانها شان اي قطاع اخر، حيث مير املثقف بأزمة هوية وهو يعاني 
ايضا من االهتزاز، بسبب ذلك استطاعت االحزاب السياسية ان خترتق جمتمع املثقفني وتكسب البعض منهم كي 
يكونوا وعاظ سالطني “. هذا وقد وافق االستاذ حامد عبد احلسني خضري” على ان الثقافة هي اليت حتدث التغيري، 
لكن العراق فاقد للطبقة الثقافية القادرة على احداث التغيري وان وجدت فهي بنسبة بسيطة جدا، اضف اىل ذلك 
ان مستوى تأثريها حمدود ايضا وهناك خلط بني الثقافة واملثقف”. االستاذ محد جاسم فكانت مداخلته، تقول” 
الثقافة العامة للمجتمع، بيد ان ذلك ال يغري حقيقة ان السياسي يف العراق هو  الثقافة السياسية هي جزء من 
صاحب السلطة واملثقف يدور يف فلك ذلك السياسي”. القاص والروائي )علي حسني عبيد( فقد ذهب اىل وصف” 
الثقافة على مستوى العامل االوربي على وجه التحديد تتفوق بكثري على االنشطة السياسية والفعل السياسي”. س2: 
ما هو شكل العالقة املقرتحة بني املثقف والسياسي على ضوء الدور والوظيفة للمثقف خارج اطر الثنائيات السائدة؟ 
االستاذ كمال عبيد، يعتقد” بوجود جمموعة سلطات اخرى كالسلطة الدينية والعشائرية يضاف اليها الغزو الثقايف 

اخلارجي كل تلك العوامل هي عناوين مؤثرة اىل جانب السلطة احلكومية، اما بالنسبة لشكل العالقة فهي ذات 
وجهني “. الشيخ مرتضى معاش من جانبه يستشهد باآلية الكرمية” ) ويضع عنهم اصرهم واالغالل اليت كانت عليهم 

(، فاألغالل هنا هي جمموعة القيم الفكرية املتخلفة، فالشيء االساسي هو حترير االنسان من ذاته”. التوصيات
1- ضرورة االبتعاد عن الثقافة السلبية واالجتاه حنو الثقافة االجيابية.

2- املثقف البد ان يكون مستقال ماديا عن السياسي.
3- اعادة قراءة الثقافات السائدة يف اجملتمع وتشخيص السليب منها وحماولة تغيريه.

4- احلاجة لثقافة جامعة.
5- محالت مجاعية لتطوير اجلهد الثقايف.

6- تنمية املشاريع الثقافية اجلامعة وتطويرها.
7- غرس قيم ثقافية نهضوية يف اجملتمع.

8- العمل على تثقيف السياسي الوطي ومواجهة الغزو الثقايف.
9- صناعة بنى فوقية تسهم يف تنمية اجملتمع.
10- النهوض بقيم احلرية والنظام والالعنف.

11- بناء نظام اقتصادي حر متوازن قائم على االنتاج وتكافؤ الفرص.

النبأ  ملتقى  يف  االسرتاتيجية  وال��دراس��ات  للتنمية  ال��ف��رات  مركز  ط��رح 
عنوان  واالع��الم، موضوعا حتت  للثقافة  النبأ  االسبوعي يف مقر مؤسسة 
التنافس السعودي- )الدور اإلماراتي اجلديد يف الشرق االوسط يف ضوء 

االماراتي(، مبشاركة عدد من الباحثني واألكادمييني واالعالميني.
حيث تطرق الباحث محد جاسم حممد اخلزرجي اىل املوضوع قائال:

 تتسم العالقات بني اإلمارات والسعودية على مر السنني بالفتور بني احلني 
واألخر، وهناك ملفات عديدة قد لعبت دورًا يف فتور العالقة بني الطرفني، 
تركيا  مع  والعالقة  إي���ران،  مع  ل��إلم��ارات  املتميزة  التجارية  العالقة  منها 
حيث  الشخصية،  اخلالفات  عدا  القدمية،  احلدودية  واخلالفات  ومصر، 
ينظر قادة اإلمارات نظرة دونية إىل حكام آل سعود، وهذا ما كشفت عنه 

وثائق ويكيليكس يف إحدى الربقيات املسربة. 
وبالتالي طرح سؤالني على املشاركني يف امللتقى:

س1: ما هي أسباب صعود الدور اإلماراتي يف املنطقة؟ وأسباب تنافسه مع 
الدور السعودي ؟

- األستاذ امحد جويد: انطلقت االمارات فهي اطلقت من منطلق اقتصادي 
وهو ال يقل قوة عن قوة السالم وعملت على جانب االستثمار وبشكل جيد 
وحبثت عن دور لربوز دور االمارات منها التدخل يف شؤون الدول وعمليات 
االغاثة هذه االسباب وغريها هي اليت تدفع باالمارات وقطر اىل ان تنحى 

نفس املنحى حتى تصل اىل مستوى اسقاط انظمة.
- الصحفي باسم الزيدي: ان االنظمة السياسية اخلليجية عمرها قليل وهي 
غري واضحة املالمح اال بقدر يسري وهي انظمة سلبية يف توجهاتها وان كل 
اليوم الرجل  ال��دول شق له طريق خاص به االم��ارات مثال متثل  دول تلك 
السعودي  الصراع  فان  السياسي  املستوى  على  اما  اخلليج  يف  االقتصادي 

االماراتي صراع جدا قوي.
إىل  ستميل  أم  ؟  املنطقة  يف  مؤثر  دور  بلعب  اإلم���ارات  تستمر  ه��ل  س2: 

تغيريها؟
- علي الطالقاني يقول أنه لو فككنا دور دول اخلليج وكل دولة ودورها سنجد 
كل دولة هلا دور يف املنطقة وهنا البد ان نشخص اين يكمن الدور االماراتي 
برتاجعه ام نفوذه مع تضرر مصاحله بشكل خاص وعندما يشعر باخلطر 
سيستنجد بالسعودية على اعتبار هي حليف وكما حدث يف البحرين اليت 
كان لديها مشاكل كثرية مع السعودية قبل التدخل االخري من قبل السعودية 

لصد التدخل الشيعي حسب وجهة نظر الطرف السعودي والبحريي.
وقد خرج امللتقى بالتوصيات اآلتية: 

ان تعيد حساباتها قبل فوات االوان. ض��رورة تركيز دول  على دول اخلليج 
اخلليج على قانون احرتام حقوق االنسان. على دول اخلليج احرتام سيادة 
الدول وعدم التدخل يف شؤونها. على السياسة اخلارجية العراقية االستفادة 
اجي��اب��ي حيقق  دور  للعب  اخلليج  دول  امل��وج��ود يف  واخل���الف  التنافس  م��ن 

مصاحل مجيع االطراف ويضمن املصاحل العليا للدولة العراقية. 

الدور اإلماراتي الجديد 
يف الشرق االوسط

عصام حاكم 
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ثقافة

ي��ظ��ن ال��ب��ع��ض ورمب����ا ن��س��ب��ة ع��ال��ي��ة ممن 
ينتمي اىل األنشطة الثقافية ويعمل بها، 
أن امل��ث��ق��ف ه��و ال��ش��اع��ر وك��ات��ب القصة 
والرواية، وأن األنشطة الثقافية هي تلك 
األم��س��ي��ات واالص��ب��وح��ات وامل��ه��رج��ان��ات 
وال��ن��دوات األدب��ي��ة ال��يت يتم فيها ق��راءة 
األدب��ي��ة  األج��ن��اس  أو  القصة  او  الشعر 
املثقف،  هو  ه��ذا  تصورهم  االخ���رى، يف 
الثقافية  الصفة  اىل  ينتمي  ال  عداه  وما 

وجوهر الثقافة.
بيد أن هذا التصور أو هذا االدعاء جمايف 
للحقيقة، وميكن أن نستدل على ذلك من 
الثقافة  بأن  تؤكد  اليت  التعريفات  مجلة 
هي جمموعة القيم املؤثرة على حنو جيد 
يف السلوك اجملتمعي، وقد تأخذ الثقافة 
اليت  القيم  تكون  عندما  معاكسا  مسارا 
اجملتمعي  والسلوك  التفكري  إليها  يستند 
وتبعا  االنساني.  من اجلوهر  رديئة ختلو 
انسان  ك��ل  ف��إن  للثقافة،  التعريف  هل��ذا 
ي��ت��ع��ام��ل م��ع حم��ي��ط��ه وف���ق رؤي����ة ج��ي��دة، 
راقية،  انسانية  قيم  منظومة  على  قائمة 
ف��إن��ه ي��ع��د م��ن امل��ث��ق��ف��ني، ول��ي��س األدب���اء 
حصرا هم املثقفون وحدهم، فرمبا جند 
واالج��ن��اس  بالشعر  ل��ه  عالقة  ال  انسانا 
راقية  قيما  لكنه حيمل  األخ��رى،  األدبية 
ويف ضوئها يضبط أفكاره وسلوكه ويكون 

هذا  مثل  ك��ل��ه،  للمجتمع  راق��ي��ا  من��وذج��ا 
االنسان هو منوذج راقي للمثقف املؤثر.

تبنى  أن  مي��ك��ن  امل��ث��ق��ف  فشخصية  إذًا 
بالقيم وليس باالنتماء اىل طبقة حمددة 
وتتشكل  تخُبنى  إنها شخصية  االدب��اء،  من 
بعد  نفسه  املثقف  وف��ق��ا جل��ه��ود  روي����دا، 
دخ���ول���ه م���ع���رتك ال���وع���ي، م��ض��اف��ا اىل 
ذل���ك ال���ظ���روف احمل��ي��ط��ة ب���ه ك��ال��ع��ائ��ل��ة، 
ويدخل  العمل،  دائ��رة  الشارع،  املدرسة، 
الوراثة وما  ايضا عامل  يف هذا اجلانب 
باجتاهني  الشخصية  ه��ذه  على  يضفيه 
على  ولكن  وال���رديء،  اجليد  متعاكسني، 
حمكومة  املثقف  شخصية  تبقى  العموم 
بقدرته على التأثري والتغيري يف اجملتمع.

ي��ع��د امل��ث��ق��ف ال��ع��اج��ز ع��ن التغيري،  ل���ذا 
أك��ذوب��ة ال تصمد أم��ام ال��واق��ع، ألن أهم 
ش����رط م���ن ش�����روط االن���ت���م���اء ل��ل��ث��ق��اف��ة 
املثقف  يكون  أن  هو  الفاعلة،  الصحيحة 
السلوك اجملتمعي حنو  تغيري  قادرا على 
ع��ن حتقيق  العجز  ح��ال��ة  األف��ض��ل، ويف 
هوية  تتحقق  أن  ميكن  ال  اهل���دف،  ه��ذا 
املثقف م��ن خ��الل اإلّدع����اء وح���ده وامن��ا 
يتم هذا االنتماء بالفعل واالجناز الثقايف 

املؤثر يف اجملتمع.
مثة تساؤل عن الفارق بني املثقف الفاعل 
واملثقف الكسول، فاألول ال شك أنه مؤثر 

وقادر على التأثري بصورة ال تقبل الشك، 
أما الثاني ونعي به املثقف الكسول فهو ال 
ميتلك ارادة التغيري، ومثل هؤالء سرعان 

ما يبحون بيادق يتحكم بها السياسي 
أما املثقف احلقيقي فهو شعلة من نشاط 
أو االن��ت��ظ��ار ريثما  ال��س��ك��ون،  ي��ع��رف  وال 
يستفزه  لكي  اآلخ��ر  يقدمه  ما  له  يظهر 
وي��دف��ع��ه ل��ل��م��ش��ارك��ة او يف ه���ذا اجمل��ال 
بصفة  يتمتع  أن���ه  أي  ذاك،  او  ال��ث��ق��ايف 
حضورا  نالحظ  هل��ذا  والسبق،  االق���دام 
احملافل  يف  املثقفني،  ه��ؤالء  ملثل  مميزا 

املتعددة.
بؤرة  املثقفني يصبحون  مثل هؤالء  لذلك 
اجتذاب لوسائل االعالم مبختلف انواعها 
بعنصر  يتمتع  أن���ه  وال��س��ب��ب  امل��ع��روف��ة، 
ال��ت��ج��دي��د وم���ف���اج���أة اآلخ���ري���ن ب��ال��ق��ي��م 
اجلديدة اليت يؤمن بها ويعمل يف ضوئها، 
اط مثل هؤالء املثقفني،  لذلك غالبا ما حيخُ
بهالة م��ن ال��ض��وء وااله��ت��م��ام، س���واء من 
الوسط الذي ينتمون له، او من لدن عموم 
ه��ؤالء  م��ث��ل  ك��ذل��ك  وامل��ت��اب��ع��ني،  املهتمني 
يشكلون مطلبا مهما لالحزاب واملنظمات 
وحتى احلكومة نفسها، والسبب أن هذه 
الناجح  املثقف  استثمار  حت��اول  اجلهات 
والفاعل من اجل تسويق أهدافها وترويج 

أفكارها.

املثقف والقدرة على 
التغيري

كيف تتحكم بنظامك الفكري؟
نأتي اىل هذه احلياة وحنن جنهل كل شيء ثم نبدأ رحلة االستكشاف العظيم منذ سنينا االوىل من 
عمرنا، عقائد وافكار وآداب نتلقفها من االهل واالقرباء واالصدقاء ومن يتوىل تعليمنا اضافة اىل 
ما نلتقطه من انطباعات من خالل جتاربنا اخلاصة يف هذه احلياة واملهم من هذا كله هو الرؤية اليت 
تتشكل لدى كل واحد منا عن إمكاناته وأوضاعه وعن القيم واملبادئ اليت يؤمن بها، وعن املراتب 

واألهداف اليت يسعى إليها. 
بني  اإلحساس  بهذا  يشعر  منا  الكثري  احلياة غرفة مظلمة!!،  بان  البعض  يعتقده  ما  فهل صحيح 
وجدانه، والبعض اآلخر قد خيفيه مستعينا بالثقة الظاهرية وعادة ما تكون هذه األحاسيس سبب 

موت القدرات الداخلية. 
بها يف مسريتهم  يسرتشدون  اليت  واملعتقدات  املفاهيم  أهمها  العوامل،  من  عدد  إىل  يعود  وهذا 
واملفاسد،  الشرور  إال  يرون  أسود، فال  العامل مبنظار  ينظرون إىل  فهناك من  اليومية.  وحركتهم 

ويعتقدون أن ما هو أسوأ متوقع دائمًا.
 ومنهم من نشأ يف أسر يغلب عليها اجلهل، وحظها من االستقامة قليل، فلم ينالوا الرتبية اجليدة 
ينظرون إىل  إليه، فصاروا  الذي حيتاجون  والعون  والتحفيز  اإلرش��اد  تلقوا  وال  يستحقونها،  اليت 
ٍر  أنفسهم نظرة استخفاف واستصغار، وصار اهتمامهم بالفضائل ضعيًفا ومنهم من نشأوا يف أسخُ

يغلب عليها الفقر وشظف العيش، فلم تنبت يف قلوبهم الطموحات الكبرية وحب اإلجناز العالي، 
فصاروا يرضون بالقليل من كل شيء، ويستكثرون على أنفسهم أي شيء وجل همهم احلصول على 

ما يسد الرمق. 
لقد زودنا اخلالق – عز وجل - بقدرات هائلة وأتاح لنا فرصًا كثرية لذا جيب أن تكون حياتنا مليئة 

بالتحدي واملغامرات، ومشبعة باآلمال واألمنيات وأن نتمتع بنعمها.
ولنبتعد عن مبدأ قراءة احلياة من خالل حدث مر بنا نتوقف عنده منكسرين وال حناول التغيري من 
الواقع وننتظر أن نستمر للنهاية ولو تأملنا شريط حياتنا فسنجد أن أالمًا عشناها ومع حماولتنا 
املستمرة سواء جنحنا فيها أو أخفقنا فيها كانت سبب خريًا وأفراحًا حصدناها فال ننتقي من احلياة 
األمل ونرتك األمل ونقول هذا هو القدر فمتى ما تكونت لدى اإلنسان قناعات بأن كل ما حوله مجيل 

فسرياه مجياًل ومرحيًا مهما كان متعبًا أو مليئًا باملشقة والتعب،
 وتأتي هذه القناعة من إمياننا بأن اهلل سبحانه وتعاىل قد وزع األرزاق قبل وجودنا على الدنيا وأن 
كل أقدارنا مرسومة وخمطط هلا مسبقا وأن كل البشر الذين نتعامل معهم ال ميكنهم تغيري ما كخُتب 
لنا يف اللوح احملفوظ وعليه جيب أن نقبل كل ما يواجهنا بقوة وبسماحة نفس وتّقبل وحماولة التأقلم 

ألنه سبحانه لن يضرنا يف كل ما خيططه لنا.

العنوان ينطوي على إحباط شديد، فما مدى دقة هذا العنوان، وما مدى 
اقرتابه من الواقع الثقايف العربي؟، هل حنن بصدد واقع قائم على األرض 
أما أننا نتكلم يف هذا املوضوع احلساس، تبعا للحدس، او التخمني القائم 
على االفرتاض، والذي جيايف احلقائق؟ من أين ننطلق عندما نعلن غياب 

النموذج الفكري أو حتى اإلبداعي يف الثقافة العربية؟.
يف متابعتنا لألنشطة الثقافية العربية وهي غالبا من جتري بصورة دورية 
مهرجانات  تقام  حيث  األثرية  امل��دن  بعض  أو يف  العربية،  العواصم  يف 
ثقافية مومسية سنوية، حتتضن املئات من املثقفني واملبدعني من الدول 
العربية كافة؟ فمثال هنالك مهرجان جرش السنوي يف االردن، ومهرجان 
املربد الشعري يف العراق، وندوات خاصة يف الرواية تقام يف القاهرة 
الثقافية واالدبية والفنية الكثرية يف  او بريوت، باالضافة اىل االنشطة 

املغرب العربي كما هو احلال يف مدينة مراكش املغربية مثاال.
باالضافة اىل معارض الكتب الدولية اليت تستقطب العديد من االدباء 
واملثقفني، اما اذا تطرقنا اىل اجلوائز االدبية، فإن اعالن نتائجها يشكل 
العربية،  الثقافة  لقاءات ثقافية مهمة جتمع معظم االمساء املتميزة يف 
كما حيدث ذلك يف جائزة االدي��ب الراحل )الطيب صاحل( يف السودان 
وهي خاصة بالرواية ثم تطورت لتشمل القصة والشعر، وهناك جائزة 
البوكر للرواية، وهي نسخة من اجلائزة )االنكليزية( األم اليت حتمل هذا 
االسم، وهي ايضا مناسبة جتمع بني رموز الثقافة واملثقفني وتشتمل على 

انشطة ثقافية وادبية خمتلفة.
وهناك جائزة كتارا للرواية، فهي ايضا فرصة لتحقيق لقاءات وندوات 
وفعاليات ثقافية وادبية متواصلة لعدة أيام، ولكن أية نظرة منصفة هلذه 
الفعاليات فإنها يف احلقيقة مل تتمخض عن منوذج ثقايف ميكن أن يشكل 
امللتقيات  هي  كثرية  نعم  الناس،  لعموم  حتى  او  للمثقفني  فارقة  عالمة 
الثقافية اليت تقيمها عواصم ومدن عربية، ولكن يف املقابل قليلة نتائجها 

العملية على ارض الواقع.
وهذا يعكس ثقافة سلوكية شاعت وال تزال تزدهر يف العامل العربي، وهي 
كثرة األقوال مقابل قلة األفعال، لذلك هناك حاجة للبحث عن النموذج 
الثقايف وجتديد اخلطاب فضال عن أهمية صناعة النموذج الثقايف املؤثر 

يف املثقف العربي.
السؤال املهم هنا ما هو املقصود بالبحث عن النموذج الثقايف العربي؟ هل 
حنن نبحث عن شخصية مثقفة مبواصفات وخصال معينة، أم أننا نبحث 
هل ميكن  العربية،  اجملتمعات  هلوية  داعمة  ثقافية  تقاليد  منظومة  عن 
ان يصنع النموذج موجة ثقافية مؤثرة يف اجملتمع يف ظل حالة االحندار 
القيمي اليت تعاني منها معظم اجملتمعات العربية، بالطبع الكالم هنا ال 
خيص فرد بعينه، إمنا حنن نبحث عن منظومة قادرة على ان تشكل هوية 

ثقافية للجميع.

مجتمعاتنا والتعايش 
الحضاري

علي حسني عبيد 

دعاء رحيم سلطان 

عادل الصويري
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حت��ت وق���ع أص����وات ال��ق��ن��اب��ل يف ع���دد من 
ال����دول وم��ن��ه��ا ال���ع���راق وس���وري���ا وال��ي��م��ن، 
وخلف أص��وات امل��داف��ع واهل��اون��ات، هناك 
عنه  للحديث  الشهية  اليثري  خيتفي  ش��يء 
عند  ب��ه  نسمع  لكننا  امل��ت��ص��ارع��ني،  ل���دى 
بينهم  للمفاوضات  اسرتاحة  اىل  اجلنوح 
ب��رع��اي��ة اح���د ال��الع��ب��ني ال��ك��ب��ار. عندها 
تقدم الكثري من املشاريع اليت تتحدث عن 
للجميع حقوقهم،  نظام دميقراطي حيفظ 
احرتام  ومنها  االنسان،  حقوق  هي  وال��يت 
العراق  البلدان.  تلك  الثقافية يف  التعددية 
ي��ب��دو ل��ل��وه��ل��ة األوىل ان���ه م���ر م���ن خ��ان��ق 
االن��ظ��ام االس��ت��ب��دادي وه��و يعيش جتربته 
ليس  باملخاطر،  احمل��ف��وف��ة  الدميقراطية 
اقلها اإلرهاب او الفساد الذي رافق عملية 
اعتاب  على  العراقية  احلكومة  االن��ت��ق��ال. 
املوصل، وهي مدينة تشتهر بالتنوع الكبري 
والدستور  وامل��ذاه��ب،  واألدي���ان  للقوميات 
ال��ع��راق��ي ك��ان ق��د ع��رب مرحلة االع���رتاف 
اح��رتام  واليقتصر  التنوع،  بهذا  النظري 
التعددية الثقافية على البلدان اليت تشهد 
انتقاال اىل الدميقراطية او تعيش خماض 
االنتقال، بل حتى يف األنظمة الدميقراطية 
العريقة، مازالت مسألة التعددية الثقافية 
األقلية  لفكرة  يعد  مل  ان��ه  اال  م��ط��روح��ة، 
ففي  ال��ق��وم��ي..  للسياق  تبعا  نفسه  املعنى 

املثال  تبي  ان  امل��ث��ال،  سبيل  على  أمريكا 
االكثري من خالل تبي األسلوب األمريكي 
ي����ؤدي اىل  يف احل���ي���اة، جي���ب ن��ظ��ري��ا ان 
فاننا  ذلك  ومع  األقليات.  خمتلف  انصهار 
امل��ت��ح��دة توسع  وال��والي��ات  ك��ن��دا  نشهد يف 
اجملموعات  من  فالعديد  األقليات:  مقولة 
اختالفات طبيعية  تعلن عن وجود  مازالت 
ذل����ك ض��م��ن مشكلة  م��ع��ت��ربة   ، وث��ق��اف��ي��ة 
ومناضلة  بها  االع���رتاف  طالبة  األق��ل��ي��ات 
م��ن اج���ل ال��دف��اع ع��ن ح��ق��وق��ه��ا، ويف ه��ذا 
الثقافية،  التعددية  عقيدة  انبثقت  السياق 
معاجلة  سياسات  ظهرت  ذل��ك  اث��ر  وعلى 
طاملا  لذلك  خالفا  الثقافية.  االختالفات 
جت��اه��ل ال��ن��م��وذج اجل��م��ه��وري ال��ف��رن��س��ي 
الي��ع��رتف  اذ  بهويتهم،  األق��ل��ي��ات  مطالبة 
املواطنني، ويف  ب��األف��راد  اال  النموذج  ه��ذا 
اليت  تلك  أي  بالعلمنة،  تقول  ال��يت  ال��دول 
تطبق الفصل بني اجملتمع املدني واجملتمع 
الدينية  األقليات  مسالة  ان  جند  الديي، 
ووضوحها مل ختتف كليا عن مساحة الراي 
امليالدي،  التاسع عشر  القرن  العام.. ففي 
غلبت رؤية اجلماعات الثقافية، إىل القول 
ثقافية  مج��اع��ات  متثل  ال��يت  األقليات  إن 
صغرية، غالبا تتخلى عن ثقافتها املوروثة، 
وتسعى لالنضمام إىل ثقافة األمم األقوى، 
وه��ذا ال��رأي تبناه وداف��ع عنه املفكر جون 

املتابع  بينما   .)1873-1806( مل  استوارت 
اآلن يرى أن فالسفة السياسة يدافعون عن 
األقليات فى مجيع أحناء العامل، ويطالبون 
وبالتالي  الثقافية..  بالتعددية  يعرف  مبا 
أع��م وأمش���ل، مثل  م��ن مفاهيم  ي��ق��رتب��ون 
مفاهيم  ثم  وم��ن  وامل��س��اواة،  العدالة  فكرة 
الثقافية(  التعددية  )أوديسا  الدميقراطية. 
)ويل كيمليكا(. وحبسب احدث دراسة فأنه 
فقط  منها   12 تتمتع  دول���ة   193 ب��ني  م��ن 
بالتجانس الثقايف، مع وجود 575 مجاعة 
اثنية حبسب عاملي السياسة ) جونار نيلسون 
تعريفها،  او  حتديدها  مت  جونز(  رال��ف  و 
وف��ق م��ا اوردت���ه ال��دك��ت��ورة كردستان سامل 
اثر التعددية االثنية على الوحدة  سعيد – 
الوطنية يف العراق(. تعرف التعددية بانها 
)تعبري حقيقي وامني عن وضعية االنسان 
التنوع  االقتصادية واالجتماعية وتعرب عن 
والثراء يف جوانب احلياة ويف االدوار اليت 
يقوم بها الناس، وهي ليست شكال سياسيا 
م���روان  د.  وي��ش��ري  ق��ان��ون��ي��ا(.  تنظيميا  او 
للمجموعات  ش��رع��ي��ًة  ال��ت��ع��ددي��ةخُ  )ت��ع��ط��ي 
والقبلية  والعرقية  والثقافية  )السياسية 
والطائفية( وحقها بالبقاء وممارسة دورها 
كمجموعة يف النظام السياسي للدولة. إنها 
“اتفاقية تعامل” بني جمموعات وليست بني 

أفراد مستقلني وغري منتمني(.

الديمقراطية والتعددية 
الثقافية

لغات العالم: ايها االكثر انتشارا وايها على طريق االندثار؟
لقد وجدت اللغة منذ نشوء االنسان ويستخدم للتعبري عن اللغة الفم واللسان واالسنان او مجيعها 
معا وقد يكون التعبري عن اللغة باالشارة وذلك باشارات معينة ايضا متعارفة بني اجملموعة نفسها 
وهذا من حكمة اهلل وفضله علينا فالنتخيل انه ليس هنالك طريقة للتعبري فماذا كان سيحصل 

وكيف سيكون واقعنا وكيف كانت الشعوب ستتفاهم.
وتنشر العديد من اللغات املختلفة يف العامل ووصل عددها أللفني وستمائة ومخسني لغًة حية، 
حيث تخُستثنى اللغات اليت مل َيعد أحد يتحدث بها من التعداد، أّما اللهجات احمللية َفيتعدى عددها 

السبعة آالف هلجة.
فهم  ال  و  تريد  ما  التعبري عن  تستطيع  ال  فبدونها  الناس،  أهم وضيفة حملادثة  اللغة  تعترب  إذ 
ما يريده الطرف االخر. إضافة إىل ذلك فهي وسيلة أساسية للقراءة، االطالع، وتلقي وسائل 
االع��الم، يف اح��دث دراس��ة حول اللغة كشفت دراس��ة دولية يف علم األلسنيات أن ح��واىل ثلثي 
اللغات احملكية يف العامل واملقدر عددها حبواىل 6 آالف تلجأ إىل أصوات متشابهة لوصف اكثر 
املفاهيم واألشياء شيوعا، على الصعيد ذاته أفادت نتائج دراسة حديثة بأن من يتحدثون لغة ثانية 
غري لغتهم األصلية يستعيدون وظائفهم االدراكية واملعرفية الطبيعية بواقع الضعف عمن يتحدثون 
لغة واحدة فقط وذلك بعد اإلصابة بالسكتة الدماغية، من جانب مقارب كشف باحثون ان لغة 

سكوتس احمللية اليت يستخدمها االسكتلنديون غنية ب421 مرادف لوصف “الثلج” اي اكثر من 
االيسكيمو بكثري.

من جهة خمتلفة كانت املاندشو لغة اباطرة الصني على امتداد ثالثة قرون اىل حني سقط احلكم 
اللغة  العشرين، لكن حفنة قليلة من الصينيني ما زالوا يفهمون هذه  القرن  اوائل  االمرباطوري 

ويتكلمون بها، على غرار جي جينلو البالغ من العمر 71 عاما.
واملاندشو شعب من مربي املاشية كانوا يعيشون يف ما مضى قرب احلدود الصينية املنغولية، وقد 
وفدوا اىل الصني يف القرن السابع عشر، وارس��وا حكم ساللة تشينغ على انقاض حكم اسرة 
مينغ اليت حكمت البالد بني العامني 1368 و1644، واصبحت هذه اللغة هي السائدة يف بكني، 
واعتمدت يف الوثائق الرمسية لالمرباطورية اليت كانت واحدة من اكرب القوى يف العامل آنذاك، 
ولكن مع شيوع ثقافة مجاعة هان العرقية، اليت تشكل الغالبية يف الصني، ذابت لغة املاندشو 
شيئا فشيئا، ومل يبق من الناطقني بها سوى تسعة اشخاص، من بينهم جي جينلو، يعيشون يف 

قرية سنجيازي.
وتعد اللغة الواسطة األكثر قدرة على التفاهم بني البشر ونقل اخلربات فيما بينهم، لذلك حقق 

عصر اللغة أهم القفزات املعرفية يف رحلة االنسان احملفوفة بالتعقيد واملخاطر واإلشكاالت.

تلك،  او  الثقافة  ه��ذه  خلصوصية  تبعا  ميزة  م��ن  أكثر  الثقافية  للهوية 
وجذورها وصفاتها وتبعا الختالفها عن الثقافات األخرى، ولو أننا أردنا 
معرفة ما تعنيه ثقافتنا، فإننا الشك سوف نستطلع ما يدور يف ساحتنا 
من أفكار وسلوك، وسوف يكون هناك حضورا أساسيا للثقافة اإلسالمية 
اليت نستمد منها أفكارنا، وتنطلق منها منظومتنا السلوكية ورؤيتنا للحياة 

بوجه عام.
بعضها عن  وال��ش��ع��وب  األم���م  ث��ق��اف��ات  ب��ني  كبري  تباين  أن مث��ة  وال ش��ك 
وم��ن شعب إىل  أخ��رى،  الثقافة من عقيدة إىل عقيدة  األخ��رى، ختتلف 
شعب آخر، ومن مرحلة زمنّية إىل مرحلة زمنّية أخرى ..فالثقافة األوربية 
الرأمسالية، ختتلف عن الثقافة املاركسية.. وهاتان الثقافتان ختتلفان عن 
الثقافة االسالمية ... إخل، ونقصد باهلوّية الثقافية: نوع الثقافة، فللثقافة 
االسالمية، مثاًل، هوّيتها اخلاصة بها، أي نوعها اخلاص، فهي ثقافة تقوم 
على أساس االميان باهلل تعاىل، وبالوحي والنبّوات واليوم اآلخر، لذلك فإن 
أي فكر يبتعد عن الثوابت سوف يأخذ الشباب اىل مناحي ومسارات أخرى 

رمبا تشكل خطرا عليهم.
تكون  عندما  للمجتمع،  الثقافية  اهلوية  تهدد  اليت  التأثريات  أخطر  ومن 
ثقافته ضعيفة وقابلة للذوبان يف الثقافات األخرى األكثر قوة من ثقافة 
اجملتمع، ولعل الشباب هم أكثر الفئات تأثرا بالثقافات األخرى وهم أيضا 
أسرع الفئات تأثرا، لذلك ينبغي التنبه واحلرص املضاعف على الشباب 
من اخنراطهم يف هذه الثقافة او تلك، كما هو احلال يف موجات االحلاد 

وما شابه.
لذلك يتم التفريق بني الثقافة املادية واالسالمية تبعا جلوهر هذه الثقافة 
ومل تؤمن به، وكما يرى أحد املختصني يف هذا اجلانب، فإن الثقافة املادية 
هي ثقافة تقوم على أساس اإلحلاد، ونكران وجود اهلل تعاىل واألديان وقيم 
االسالمية  واملبادئ  القيم  كمجتمع حتكمه  أننا  ..يف حني  إخل   ... األخ��الق 

خنتلف متام االختالف عن تلك الثقافات.
لذا نالحظ أن املخططات اليت تهدف اىل إخضاع امتنا تذهب على حنو 
مباشر باجتاه فئة الشباب، وتسعى أن جتعل ثقافتهم ضعيفة مهلهلة قابلة 
للذوبان يف الثقافة األخرى، ما يعي تشتت الشباب وعدم إميانهم بالثقافة 
اليت عرفوها وأخذوا منها القيم اليت توّجه مسارات حياتهم، فيكون العمل 

هنا مركَّزا على زعزعة ثقة الشباب يف ثقافتهم األم.
تنتج الثقافة، أية ثقافة، مسارين ميكن معرفتهما من لدن املتابع أو الباحث 
املتخصص، فاملثّقف املسلم، هو الشخص اّلذي تكّونت لديه ثقافة ومعرفة 
على أخُسس إسالمية، وتظهر آثار ثقافته يف سلوكه، وكتابته إن كان كاتبًا 
أو مؤلِّفًا، ويف حديثه عندما يلقي حماضرة أو يدير ندوة، أو يتحّدث يف 
اجتماع، أو يدخل يف حوار ثقايف، وهذا يعي أن الثقافة أو اهلوية الثقافية 

تفرض حضورها على الفكر والسلوك معا.

الشباب والهوية 
الثقافية
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ه��ل ت��وج��د ع��الق��ة ب��ني األم���ن والقيم؟، 
أم أن األم���ن ه��و ص��ن��اع��ة م��ادي��ة حبتة 
ت��ت��خ��ص��ص ب��ه��ا احل��ك��وم��ة وأج��ه��زت��ه��ا 
ح��ص��را، أي ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة، وال 
األم��ن  بصناعة  القيم  ملنظومة  ع��الق��ة 
ب��ع��ي��د أو ق���ري���ب؟، ع��ن��دم��ا جنيب  م���ن 
بعدم وجود أية رابطة بني االثنني األمن 

والقيم.
 ن��ك��ون ك��م��ن ي��دي��ر ظ��ه��ره أله���م رك��ي��زة 
منظومة  بها  ونعي  األم��ن  إليها  يستند 
القيم، ويف هذا اجملال ميكن أن جنزم 
بال تردد، أن اجملتمع بال قيم هو جمتمع 
الرتابط، ترى  وإذا صّح هذا  بال أمن، 
تعكسه  أن  ال��ذي ميكن  التأثري  ه��و  م��ا 

القيم على اجلانب األمي جملتمع ما؟.
من األمور احملسومة أن األمن ذو شّقني، 
فهناك أمن داخلي وآخر خارجي، وليس 
على  ينعكس  القيم  تأثري  أن  مستغربا 
أن  واخل��ارج��ي، وميكن  الداخلي  األم��ن 
نوضح  وكما  وق��وة  ضعفا  عليهما  يؤثر 
يف وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ال��ت��ال��ي��ة، ل��و حتدثنا 
ع��ن األم���ن ال��داخ��ل��ي، ن��س��أل ه��ل ميكن 
ال  جمتمع  يف  داخ��ل��ي  أم���ن  يتحقق  أن 
إذا  أخرى  بكلمة  اجليدة،  القيم  حيرتم 
تسيد منطق القوة والفوضى واألمزجة 
الشخصية هل يكون هناك دور للقانون؟ 
بطبيعة احلال اإلجابة سوف تكون كال.

مل��اذا يضعف  األه��م هنا  ال��س��ؤال  ولكن 
القانون ومتى، وملاذا يتسيد منطق القوة 
واإلن��ص��اف،  واحل��ق  العدل  منطق  على 
اليت  القيم  أهم  من  الثالثة  القيم  هذه 
يرتكز عليها كيان اجملتمع، فإذا تفوقت 
ال��ق��وة على ال��ع��دل واحل���ق واإلن��ص��اف، 
سوف يتم تغييب هذه القيم ويضعف إن 
مل ينتفي دورها متاما يف تنظيم عالقات 
تسود  القيم  غياب  يف  وهكذا  اجملتمع، 
الفوضى، ويغيب األمن الداخلي، ولذلك 
إذا أراد جمتمع ما أن حيصل على األمن 
القيم  على  حي��اف��ظ  أن  عليه  ال��داخ��ل��ي 
هذه  كانت  فكلما  اجملتمع،  تسود  ال��يت 
القيم حممية ومصانة كان اجملتمع آمنا.

أما يف جمال األمن اخلارجي، واملقصود 
هنا تأمني الدولة واجملتمع من التدخل 
اخل���ارج���ي، ف��ه��ن��اك ت��راب��ط وث��ي��ق بني 
األمن األول الثاني، أي ال ميكن أن يكون 
غاب  أو  اذا ضعف  أمن خارجي  هناك 
ال��داخ��ل��ي، هل��ذا السبب حترص  األم��ن 
محاية  على  اجملتمعات  وح��ت��ى  ال���دول 
أم��ن��ه��ا م��ن ال���داخ���ل وت��ق��وي��ة األواص����ر 
طمر  على  ال��دائ��م  والعمل  االجتماعية 

الفنت ومكافحة االضطرابات، 
احلالة  ه��ذه  يف  الشعب،  كلمة  وتوحيد 
ستكون رؤية وكلمة الشعب واحدة، وهذه 
اهلدف اجلوهري اذا مت حتقيقه، سوف 

يشكل عامل دعم حاسم لتحقيق األمن 
اخلارجي.

ال��داخ��ل،  م��ن  القوية  ال��دول��ة  أن  مبعنى 
من  اخرتاقها  الصعب  من  يكون  س��وف 
اخلارج، لذلك عندما يخُراد اخرتاق دولة 
واجلهات  ال��دول  تعمل  عليها،  والتغلب 
الداخلي  أمنها  خلخلة  على  اخلارجية 
حتى تتمكن من اجتاحها خارجيا بطرق 

شتى.
بني  احل��رب  تخُعلن حالة  هنا عندما  من 
ت��ب��ذل أقصى  ك��ل منهما  ف���إن  دول��ت��ني، 
الداخلية  اجلبهة  ختلخل  كي  ميكن  ما 
للدولة األخرى، حتى تضمن ضعفها من 
اخل��ارج،  من  عليها  تنقض  كي  الداخل 
بني  وواض��ح  ق��وي  ترابط  هنالك  لذلك 
وبني  عليها،  واحل��ف��اظ  القيم  منظومة 
ترصني األم��ن ال��داخ��ل��ي وال��ق��درة على 

ردع التدخل اخلارجي.
رمبا يذهب بعضهم اىل القول، أن قوة 
القانون ميكن أن حتقق األمن، حتى لو 
يف  السائدة  ه��ي  الفاسدة  القيم  كانت 

جمتمع ما.
 وق����د ي��ذه��ب ه����ؤالء أك��ث��ر يف ال����رأي 
القائل، بأن حتقيق األمن قضية )عملية( 
ال حتكمها القيم، مبعنى اذا كانت لدى 
الدولة أجهزة أمنية قوية فإنها ستكون 

قادرة على ضبط األمن الداخلي.

املجتمع بال قيم 
مجتمع بال أمن

الرتبية األسرية ودورها يف تقليص مساحات االنحراف
يتساءل الكثري عن سبب وجود الفجوة بني النظرية والتطبيق يف جمال الفكر، وبني القيم الدينية والسلوك 
العملي يف جمال العقيدة، رغم أن االجيابية؛ هي االنطباع العام عن الدين والفكر وما ينتجه من ثقافة 
وقواعد للسلوك والتفكري، السيما يف أجواء مثل العراق، حيث تتبلور اهلوية اكثر من أي بلد آخر، وأكثر 
من أي وقت آخر شهده البلد يف تارخيه، ومل تعد تهدده التيارات الفكرية والثقافية “الوافدة” كما السابق، 

مع كل ذلك وغريه، يبقى السؤال عن وجود حاالت عدم التصاق الفكر والثقافة بأرض الواقع؟.
ونظرًا لإلمكانيات املالية واالدارية ملؤسسات الدولة، فان بأمكانها – اكثر من غريها- ردم هذه الفجوة، 
من خالل تقديم النموذج احلسن للمسؤول النزيه واحلريص على سالمة وخدمة املواطن ومستقبله، مما 
يطمئن االخري بأن ما ينتمي اليه هو احلق، فتنمو العالقة املتبادلة على اساس من الثقة واالحتكام اىل 

مبدأ احلقوق والواجبات.
الفكر والثقافة ذاتهما يف إشكالية الطرح واخلطاب، بعد جتربة  البعض اآلخر، فيعزو االمر اىل  أما 
مريرة يف خضم التجاذبات السياسية والتنافس احملموم على املناصب، إذ يؤشر البعض اىل حالة االلتزام 
الشديد باألحكام والتعاليم االسالمية اىل حّد التطّرف وانتهاج العنف، ويف املقابل؛ حالة االستسهال اىل 

حد امليوعة والتحلل من كل شيء.
بيد أن الرؤية االخرى اليت ال تلغي دور العوامل املشار اليها يف التأثري على الثقافة والسلوك، فانها تنظر 

اىل جذور النشأة الرتبوية لدى االنسان، فهو قبل أن ينتمي اىل هذه اجلهة او تلك املؤسسة، كان ينتمي 
اىل األسرة والبيت والعائلة املكونة من أب وأم وإخوة وأخوات، وهكذا تتسع دائرة االقارب ضمن اجملتمع 

األسري الصغري. 
فاذا كان الواحد مّنا يطالب بسلوك معتدل وعقالني للشباب وحتى الكبار، عليهم االلتفات اىل عوامل 
التنشئة والرتبية، فهذه العوامل اليت هي تؤهل الرجل الن يتخذ قرارات او خطوات معينة تتشكل منها 

ظواهر اجتماعية وسياسية.  
الزمن مير بسرعة ال تصدق، وهي متثل فرص متّر كمر السحاب، فالنشئ اجلديد حباجة اىل آداب 
وأخالق وعادات حسنة مدعومة بقيم انسانية واخالقية، مثل احرتام اآلخرين وحب اخلري هلم، والتعاون 
والتواصل وغريها كثري من الفضائل اليت طاملا حفلت بها كتب احلديث والسرية املطهرة للمعصومني، 
علهيم السالم، فاىل جانب تعليم االحكام والتعاليم الدينية، كانوا يردفونها بتعليم أداء التحية والسالم 
وطاعة الوالدين وتوقري كبار السّن، وحفظ اللسان واليد عن الزلل، حتى اليكونوا فريسة التيارات الفكرية 

املنحرفة، وال االوساط احلاكمة ومغرياتها ومنزلقاتها.  
القديم  التاريخ  يف  الدين  علماء  ثم  والتابعني،  االصحاب  من  واسعة  املنهج ختّرجت شرحية  هذا  وفق 

واحلديث، وما تزال املسرية متواصلة ولو بعدد قليل.

البدء يف جوهر هذا املوضوع، ما هو املقصود من االستقاللية، هل  قبل 
حنن مع استقالل الفرد عن اجلماعة، وإطالق احلرية الشخصية له كي 
ميضي يف السلوك الذي يروق له؟، وهل الطفل او املراهق او حتى الشاب، 
اإلجابة  الشخصي يف احلياة؟،  القرار  أن يستقل اىل درجة اختاذ  ميكن 
منح هؤالء  يقبلوا  ال  النفس(،  وعلم  االجتماع  )علم  ب�  املعنيني  العلماء  من 
التامة، وال مينعونها عنهم أيضا، إمنا هناك نوع من املوازنة  االستقاللية 
بني اإلطالق والتحديد، وبقول واضح.. ميكن منح الشاب استقاللية بشرط 

أن تكون مدروسة.
إن  ع��ام،  بشكل  االستقاللية  وم��ا هي  امل��دروس��ة  باالستقاللية  نعي  م��اذا 
تتعلق حبياته  ق��رارات مستقلة  الفرد من اختاذ  تعي متكني  االستقاللية 
الناس، وهذا  له أو لغريه من  من دون أن تتسبب تلك القرارات باإلساءة 
يستدعي نوعا من الذكاء وق��درا من اخل��ربات اليت تساعد اإلنسان على 
مراحل  يف  الفرد،  يستطيع  ت��رى  يا  فهل  وتنفيذه،  املستقل  القرار  صنع 
الطفولة واملراهقة والشباب، على اختاذ وتنفيذ قرارات مستقلة ال تلحق 

به األذى أو بغريه؟؟.
االستقاللية  ه��ي  امل��ق��ص��ودة،  االستقاللية  أن  ب��داي��ًة،  نذكر  أن  الب��د  إننا 
املدروسة، وهي تلك اليت تقوم على تعليم الطفل يف احلاضنة األسرية على 
االستقالل والثقة بالنفس، فعندما يقوم األب واألم بدور فاعل يف مساعدة 
البنت مبزاولة االستقاللية بصورة صحيحة، فإن هذا من شأنه  او  االبن 
أن يصنع شخصية واثقة مستقلة، بإمكانها أن تتخذ قرارات معينة، ولكن 
كلما كان العمر صغريا واخلربة قليلة، ستكون هناك حاجة اىل االستشارة.
بعيدا يف جمال  اأٌلَول  العمرية  امل��راح��ل  ال��ف��رد يف  ذه��ب  ل��و  م���اذا  تخُ���رى 
االستقالل، وماذا لو ترّفع وتكرب على أبويه وعلى اآلخرين من افرد العائلة 
او من خارجها؟ على اعتبار انه مستقل، وانه ميارس حق من حقه، وقيمة 
أخالقية عّلمه ودرب��ه عليه أب��واه )أب��وه وأم��ه(؟، هل ميكن يف هذه احلالة 
علمًا  اخلطأ،  اجلنوح صوب  حالة  املراهق؟ يف  او  الشاب  على  السيطرة 

توجد أخطاء قاتلة وعصيبة.
إن املقصود بقيمة االستقاللية هنا، هو مد يد العون للنشء اجلديد، لكي 
يصبحوا أكثر ثقة بأنفسهم، وأكثر قدرة واتقانا لصناعة القرار، وتنفيذه 
من دون تردد بعد التأكد من أنه يصب يف صاحل الذات الفردية واجلماعية 
معا، فليس هناك فائدة من شخص مهزوز الشخصية، وضعيف، فصناعة 

اإلنسان املهزوز املرتدد لن تصب يف صاحل الفرد وال العائلة وال اجملتمع.
يسهموا يف  أن  وامل��درس��ة،  األب���وان  على  ينبغي  ال  نفسه،  الوقت  ولكن يف 
صناعة )دكتاتور صغري(، تنمو معه االستقاللية املتعالية، ليضرب اجلميع 
عنصر  ترسيخ  على  املساعدة  االستقاللية  من  فاهلدف  احلائط،  عرض 

الثقة يف شخصية اإلنسان من اجل فائدته واآلخرين.

االستقاللية املحسوبة 
وصناعة املجتمع الواثق

علي حسني عبيد
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املستشفى،  باب  اىل  عجل  على  وصلتخُ 
كي  مناسب  مكان  أو  ساحة  غ��ن  حبثتخُ 
بوالدتي اىل  أرك��ن فيه سيارتي وأذه��ب 
على  أعثر  مل  املستشفى،  داخ��ل  العالج 
م��ك��ان م��ن��اس��ب وك���ان���ت ح��ال��ة وال��دت��ي 
ح���رج���ة ج�����دا، ف��ه��ي ت��ع��ان��ي م���ن عجز 
يف ال��ق��ل��ب، وه��ن��اك أع���راض جلطة قد 
عجل  ع��ل��ى  س��ي��ارت��ي  أوق��ف��ت  تصيبها، 
بها  وركضتخُ  أم��ي  ومحلت  اتفق،  كيفما 
اىل قسم الطوارئ طوارئ، مل أتنّبه اىل 
بوقفيت  السيارات  إح��دى  حجزتخُ  أني 
اخل��اط��ئ��ة وامل��س��ت��ع��ج��ل��ة. ع��ن��دم��ا وصلت 
بوالدتي اىل الطوارئ، نقلوها فورا اىل 
وبدأ  )اإلن��ع��اش(،  الطبية  العناية  مركز 
جم��م��وع��ة م��ن األط���ب���اء وامل��ع��اون��ني هلم 
وأعطوها  حالتها،  وم��راق��ب��ة  بفحصها 
متكنت  ال��يت  السريعة  العالجات  بعض 
تنهي  مل  لكنها  حالتها  تدهور  وق��ف  من 
منها،  تعاني  كانت  اليت  التنفس  صعوبة 
ومل تقضي على اصفرار الوجه والشعور 
ب��ال��دوار ال��ذي أصابها، اض��ط��ررت اىل 
ب���اب العناية  ال��ب��ق��اء ق��ري��ب��ا م��ن��ه��ا ع��ن��د 
ما سؤول  بانتظار  اخل���ارج،  امل��رك��زة يف 
املشرف  الطبيب  سألت  حالتها.  إليها 
وعن  حالتها،  ع��ن  اإلن��ع��اش  مركز  على 
فحذرني  البيت،  اىل  أن خترج  إمكانية 
من  تعاني  ألنها  بإخراجها  التعجيل  من 

ب����وادر ذحب���ة ص���دري���ة، إض��اف��ة للعجز 
الذي  األم��ر  قلبها،  منه يف  تعاني  ال��ذي 
استوجب بقائها يف العناية املركزة حلني 
حالتها  اىل  وع��ودت��ه��ا  امل��وق��ف  اجن����الء 
بأنهم  ال��ط��ب��ي��ب  وأخ���ربن���ي  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
يقدمون  وس��وف  بالالزم  يقومون  س��وف 
هل��ا ال��رع��اي��ة ال��الزم��ة، ول��ك��ن ينبغي أن 
وأك��ون قريبا منها  أغ��ادر املستشفى،  ال 
وال  أكثر من ساعة  مّر  اإلنعاش.  خ��ارج 
امل��رّك��زة، يف  العناية  والدتي حتت  ت��زال 
ال��ق��ل��ق واإلرب����اك  احلقيقة وس���ط ح��ال��ة 
ال�����يت ص������رتخُ أع��ي��ش��ه��ا م����ع وال����دت����ي، 
ونسيت  ت��ام��ة،  ب��ص��ورة  س��ي��ارت��ي  نسيت 
أن��ي أح��اص��ر إح��دى ال��س��ي��ارات بسبب 
ل��ل��وق��وف يف م��ك��ان خاطي،  اض��ط��راري 
فرمبا يكون صاحب السيارة يعاني حالة 
مرضية شبيهة حلاليت وقد حيتاج اىل 
عالج. بعد مرور ساعتني حتسنت والدتي 
ولكن ليس بشكل حاسم، ورفض الطبيب 
واملمرضة  والدتي  فأخربت  إخراجها، 
اليت تقوم بعنايتها بأني سأخرج إليقاف 
سيارتي بصورة صحيحة، ألني حصرتخُ 
للمستشفى  امل��راج��ع��ني  إح��دى س��ي��ارات 
راكضا  عجالة  على  وخرجتخُ  مضطرا، 
جمموعة  رأي��ت  بعيد  م��ن  سيارتي.  اىل 
من الرجال حتاول أن تدفع سيارتي من 
مكانها، ولكن هذا مستحيل ألني أقفلت 

إلكرتونيا،  وحمركها  وأبوابها  نوافذها 
لسيارتي  م��رتا  بعشرين  أص��ل  أن  وقبل 
رأيت أحد األشخاص حيمل بيده حجرا 
وي��ّت��ج��ه اىل ن��اف��ذة س��ي��ارت��ي ك��ي يهشم 
مكانها،  م��ن  السيارة  لتحريك  ال��زج��اج 
ال  عليه،  بأعلى صوتي  عندها صرخت 
سوف  وصلت  أن��ا  النافذة  زج��اج  تكسر 
أحرك سيارتي. من هذا املوقف، يتضح 
لنا أن الغضب مهما كان كبريا ومتأججا، 
ميكن امتصاصه بالكالم اهلادئ اجلميل، 
والسلوك احلضاري، وكلما كان اإلنسان 
متفهما لألسباب اليت تقف وراء أخطاء 
اآلخ��ري��ن يف ح��ق��ه، ك��ان ذل��ك سببا يف 
ورمبا  كبرية،  تكون  رمبا  نار شر  إطفاء 
للطرفني. يف  فادحة  عنها خسائر  تنتج 
اخلالصة أن قيم األخ��الق، تدعونا اىل 
السلوك  يف  العخُجالة  م��ن  احل��ذر  توخي 
نتجنب  أن  وعلينا  امل��واق��ف،  اخت��اذ  ويف 
رد الفعل السريع جتاه األخطاء املرتَكبة 
حبقنا، فرمبا يكون اخلطأ غري مقصود، 
ورمبا يكون اإلنسان جمربا على ارتكاب 
اخلطأ حبق اآلخرين، مثلما أخطأت أنا 
فتسببتخُ  مضطرا  س��ي��ارت��ي  إي��ق��اف  يف 
لكم سابقا، من  اليت شرحتها  باملشكلة 
أن  والوسطية ميكن  االع��ت��دال  ف��إن  هنا 
ال  وخسائر  حرجة  م��واق��ف  م��ن  تنقذنا 

ختطر على بال. 

الوسطية 
وتماسك املجتمع

قيم األخالق: الصدق املعضـّـَد بالَقسـَم
أم أن الصدق يعرّب عن نفسه  ينتمي اىل الصدق؟  بأنه  يثبت  هل حيتاج الصدق دليال يدعمه كي 
من دون احلاجة اىل إثبات أو إسناد، وحنن هنا نتحدث عن السلوك اليومي لألفراد، ومن حاصل 
مجعهم، نشري اىل ظاهرة جمتمعية هلا عالقة بالصدق يف التعامل والسلوك والقول أيضا، فهناك 

من حياول أن يعّضد أقواله ورمبا أفعاله بالقَسم.
 أي )حيلف( لآخرين كي يصّدقوا ما يقول وما يفعل، وهناك من يذهب اىل أبعد من ذلك عندما 
يستعني بالتسجيل الصوري أو الصوتي ألقواله وأفعاله ويقوم بعرضها على املعنيني لكي يصدقوا أنه 

كان صادقا يف أقواله وأفعاله.
يف حكاية أو قصة واقعية أنا شخصيا كنت شاهدا عليها، فقد أصيب أحد األشخاص بعجز كلوي، 
واستوجب األمر إجراء عملية جراحية له )زرع كلية(، فاستعانت عائلة املريض بأقرب الناس إليه، 
فتربع أحدهم بالذهاب اىل الشمال، حيث يوجد طبيب اختصاص زرع )كلْية(، وهذا الشخص غري 

موثوق به بسبب شخصيته ومواقفه اليت متيل اىل الكذب واخلداع.
وبعد أن غادر هذا الشخص اىل اربيل، اتضحت بعض نوايا اخلداع لديه، فهو كان قد اعلن ان يتربع 
بالقيام بهذه املهمة، لكنه طالب عائلة املريض مبصاريف السفر، وطالب بسيارة خاصة تقله اىل 
الشمال الربيل، وتفاوض مع العائلة لدرجة االبتزاز، وحصل على ما يريد من اموال بسبب حاجتهم 

القصوى اىل العملية اجلراحية، وعندما وصل الشخص غري املوثوق به اىل اربيل، اتصل هاتفيا 
بعائلة املريض واخربهم بأنه التقى الطبيب املعي وسوف جيلب األدلة اليت تثبت صحة قيامه باملهمة 

على أفضل وجه.
كانت بوادر القلق واضحة على عائلة املريض من خداع الشخص الذي تربع بالذهاب اىل أربيل إلمتام 
إجراءات العملية اجلراحية، أما املريض فكان صامتا وهو يؤّمل نفسه بصدق هذا الشخص، لكن 
األصدقاء واألقرباء حذروا العائلة من هذا الشخص املعروف بكذبه، وعندما وصل من أربيل اىل 

بيت املريض جلب دليله معه، فما هو هذا الدليل؟.
اخلطوة األوىل من الدليل أنه بدأ حيلف بأغلظ األميان بأنه التقى الطبيب املقصود واتفق معه على 
كل شيء، وكان بني مجله وأخرى يخُقسم للعائلة بأنه أجنز كل ما هو مطلوب منه، ومل يكتف بذلك، 
بل فتح جهازه النقال )املوبايل( وأظهر للعائلة وخاصة املريض وزوجته، فلم فديو يصور فيه جدران 
أيضا، يف  وأشخاص مرضى ميشون وممرضون  املستشفى  وأرضية  ة  واألس��رّ واملقاعد  املستشفى 
أروقة املستشفى، باختصار انه صور كل شيء ما عدا الطبيب اجلراح، وكان بإمكانه ان خيتصر كل 
هذا الفلم بدقيقة واحدة يتفق فيها مع الطبيب على إجراء العملية ويصور ذلك بالفديو، لكنه صّور 

جدران املستشفة ونسي ان يصور األهم.

ال��زوج املناسب هلا كي يأخذ بيدها لتصبح  الفتاة يف شبابها بقدوم  حتلم 
أمرية على عرش قلبه وتنجب له أطفاال أذكياء أصّحاء، حيلقون يف ارجاء 
الساحرة،  بالزهور  اململوءة  الروضة  يف  ت��دور  وفراشات  عصافري  املنزل 
طامعة يف امتصاص رحيقها، ليمتلئ البيت باحلب والسعادة، ولتصبح البنت 
أمًا مثالية كوالدتها اليت كانت ومازالت رفيقة دربها، فتسري على خطاها، 
وتستلهم منها دروس احلياة الزوجية او سواها، كي تتقن إدارة مؤسستها 

الزوجية الصغرية دون الوقوع يف خطأ غري حمسوب.
وبعد ان حتقق حلمها، الذي عاشته يف اليقظة والنوم، جهلت الكتمان يف 
اس��رار  بعض  فكشفت  االنهيار،  اىل  البيت  تقود  قد  ال��يت  األس��رار  بعض 
حياتها مع خطيبها لوالدتها حتى أصبحت االم على دراية تامة عما يدور 
اليت  بنتها  ب��داًل عن  تقرر  ال��يت  وأصبحت هي  افكار،  او  ك��الم  بينهما من 
اىل  املشاكل  فتسللت  ما،  وقوعها يف خطأ  من  والدتها خوفًا  وراء  ختتبئ 

عّشهما الصغري. 
مل حيتمل اخلطيب كل ما يسمعه ألن األم أصبحت تتدخل يف كل صغرية 
طاملا  أحالما  ولتنسى  جب��واره��ا  تقطن  ان  بابنتها  املطاف  لينتهي  وكبرية 
راودتها عن ال��زواج، ولتطرق باب أبغض احلالل عند اهلل جمربة، عندها 

ندمت الفتاة وأخذت تضرب راحة يديها حسرة على ما فعلته.
كون  حال  ج��دًا يف  طبيعي  أمر  الزوجية  احلياة  مسألة اخلالفات يف  وان 
اخلالف بني طرفني دون دخول طرف آخر معهم، حيث أكدت الدراسات 
العالقات  يف  السليب  التأثري  ان  تقول  معًا  والشرق  الغرب  يف  واألحب��اث 
الزوجية يعود سببه اىل غياب ثقافة احلوار اإلجيابي بني الطرفني وهذا 
ما ينذر بعواصف قد تفضي اىل الطالق او االنفصال او رمبا اىل تعاسة 
آرائهم  واستطلعنا  املتزوجني  بعض  اىل  س��ؤااًل  وجهنا  وقد  حتمية.  زوجية 
كيف ميكن جتنب  برأيك  كالتالي:  سؤالنا  وكان  الزوجية،  اخلالفات  حول 

اخلالفات الزوجية؟!. 
من  والب��د  مقدسة  عالقة  الزوجية  العالقة  إن  منتظر(  )أم  الست  أجابت 
ومرّبية  البيت  اليت هي أساس  امل��رأة  قبل  احملافظة عليها وخصوصًا من 

اجملتمع.
أما الست )عبري وهي جتمع بني الوظيفة والزواج( فرتى أن اخلالفات يف 
العالقة الزوجية يعود سببها اىل عدم وجود احلب والتفاهم بني الطرفني، 
وكذلك يعتمد جناح احلياة الزوجية، على شخصية الزوجني واستقالهلما 

والثقة القائمة بينهما. 
أم��ا )األس��ت��اذ ن��ص��ري( فهو ي��رى م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره اخل��اص��ة أن اخل��الف��ات 
الزوجية اليت حتدث بسبب األهل تكون صعبة جدًا، وال ميكن حلها بسهوله 

إال يف حالة تصرف الرجل حبكمة.
من جهتها تقول )الست زهراء وهي تعمل مدّرسة( إن اخلالفات الزوجية 
وارده جدًا والبد منها يف كل عالقة، لكن البعض يزعم ان هناك عالقات 

خالية من املشاكل وهذا امر مستحيل ان حيدث.

كيف نتجنب الخالفات 
الزوجية؟

إسراء الفتالوي
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مفاهيم

م��ف��ه��وم احل��ري��ة يف ال��ف��ك��ر ال��غ��رب��ي أخ��ذ 
املثقفني  ع��ق��ول بعض  م��ن  ح��ي��زًا واس��ع��ًا 
يتطلعون  الذي  األعلى  املثل  جعلوه  حبيث 
إليه مع أن هذه احلرية الليربالية جتاوزت 
كثري  يف  واملعقولة  بل  املشروعة  احل��دود 
من اجلوانب حتى صارت تتجاوز األخالق 
وال��ق��ي��م وت�����دوس ح���ق���وق ال���غ���ري وت��ط��ل��ق 
قيمته  من  حتط  اليت  احليوانية  الغرائز 
ودوره )الوجوديون من أمثال سارتر(. ولو 
أنهم حبثوا عن مفهوم احلرية يف اإلسالم 
بعمق الكتشفوا الكثري من املعاني والرؤى 
اليت تعطيهم أبعاد احلرية املسؤولة حرية 
وسلطته  ال��ف��رد  وح��ري��ة  وال����روح،  الفكر 
ع��ل��ى ن��ف��س��ه وم���ال���ه وح��ق��وق��ه، واحل��ري��ة 
يف اإلس���الم حت��ري��ر اإلن��س��ان لنفسه من 
)ال  االستبداد  الشهوات وجربوت  طغيانه 
ح��رًا(  وق��د خلقك اهلل  لغريك  تكن عبدًا 

أمري املؤمنني.
اليت  األساسية  املفاهيم  أح��د  وال��ش��ورى 
البعض  فأخذ  املثقفني  بعض  عنها  غفل 
م��ن��ه��م ي��ع��ت��ربه��ا جم����رد ح��ال��ة أخ��الق��ي��ة 
ي��ن��ص��ح ب��ه��ا اإلس�����الم امل��س��ل��م يف ح��ي��ات��ه 
والشعوب  باألمم  ربط هلا  وال  الشخصية 
وحياتها احلضارية، ويف االجتاه املعاكس 
اليت هي  الدميقراطية  راي��ة  البعض  رفع 
ذلك  الغربي  الرأمسالي  الفكر  عصارة 
امل��ال ومقدار  قيمة  أن  ي��رى  ال��ذي  الفكر 

الذي  اإلنسان  حتى  شيء  كل  فوق  الربح 
أنها يف خدمته  يدعي رواد الدميقراطية 
وم��ن أج��ل احل��ف��اظ على ح��ق��وق��ه، وليس 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ف��ه��وم  ال��ن��ق��اش اآلن يف 
الدميقراطية  أن  ش��ك  ال  )إذ  وسلبياتها 
إذا  وخ��ص��وص��ّا  االجي��اب��ي��ات  بعض  حتمل 
ق���ورن���ت م���ع م���س���اوئ ال��دك��ت��ات��وري��ة(، بل 
النقاش والبحث يف مفهوم الشورى الذي 
حي��ت��اج إىل ال��ت��أم��ل يف ح����دوده وأب��ع��اده 
اليت  السطحية  النظرة  عن  بعيدًا  بتعمق 
البحث  م��ن  حقه  املفهوم  ه��ذا  تسلب  ق��د 
وال����دراس����ة، وح��ت��ى مي��ك��ن اع���ط���اء رؤي���ة 
موضوعية ومنصفة البد من دراسة مفهوم 
الشورى كمفهوم حبد ذاته مع غض النظر 
وج��وب  م��ن  الشرعية  األدل���ة  تقوله  عما 
فضلوا  الذين  ألولئك  مناقشة  بها  العمل 

الدميقراطية الغربية.
ه��و متحيص  التشاور  م��ن  ال��غ��رض  ان  اذ 
اآلراء واستكشافها من اجل التوصل على 
أفضل احللول والصيغ، لذلك كلما ازداد 
امل��ت��ش��اورون زادت ف��رص احل��ص��ول على 
األفضل واألصوب، وإذا كان بناء العقالء 
ال��ت��ش��اور يف األم���ور اخل��اص��ة، فإن  على 
األمر يصبح أكد وأكثر ضرورة عندهم إذا 
تعلق األمر باملصاحل العامة اليت يشرتك 
أي  يستطيع  فال  وحينئذ  اآلخ��رون،  فيها 
ينفرد باختاذ قرار ما لوحده  شخص أن 

ليتصرف يف شؤون اآلخرين إال إذا حصل 
على تفويض من اآلخرين بالتصرف: )كل 
األم��ة الب��د فيه من  ش��يء يرتبط بشؤون 
امل��ال مب��ال األمة  إنها تكون  االس��ت��ش��ارة.. 
وال حيق ألحد أن يتصرف يف مال غريه 
إال ب��إذن��ه..( ال��ش��ورى يف اإلس���الم لإلمام 

الشريازي.
أساسيًا  ارتباطًا  ترتبط  الشورى  أن  ومبا 
تضمن  أن  ميكن  حيث  العامة،  باملصاحل 
احلفاظ عليها وعدم ضياع حقوق الناس إذا 
طبقت بشكل كامل تعد من أبرز املقاييس 
يف حتقق العدل واإلنصاف بني الناس كما 
ترسم النظام الذي يستند له اجملتمع يف 
وعدم حصول  االجتماعي  التوافق  عملية 
اآلراء  اآلخرين يف  ظلم حبق  أو  اجحاف 

ويف املكاسب واملعطيات.
استكشاف  ه��و  ال���ش���ورى  تصنعه  م��ا  إن 
اآلراء  امل��وض��وع وخ��واف��ي��ه جبمع  ج��وان��ب 
واألك��ث��ر  األص���ح  إىل  للوصول  وغربلتها 
صوابًا، لذلك متثل الشورى طريقًا مثاليًا 
ول��و يف اجلملة، أي  ال��واق��ع  للوصول إىل 
امل��ن��ه��ج األق�����در يف حتقيق  ت��ش��ك��ل  أن��ه��ا 
والسياسي  واالجتماعي  الفكري  التوازن 
حب��ك��م ك��ون��ه��ا امل��ع��ي��ار ال����ذي حي��ت��ك��م إليه 
ب���ني اآلراء  ال��ف��ص��ل  اجمل��ت��م��ع يف ع��م��ل��ي��ه 
وتشخيص  املتعارضة  واحلقوق  املتنازعة 

املوضوعات بصورة أفضل.

الشورى قراءة 
مفهومية

تأصيل املشرتكات بني مفهومي النهضة والحرية
لعل أهم إشكالية تواجه فهم مصطلح النهضة هي يف عملية الدخول إىل قيمة املعنى الذي ميكن له صياغة 

وإنتاج الثقافة والسياسة واإلقتصاد، وهكذا طبعًا بالنسبة للتأريخ وقيم احلضارة والرقي.
إدراك معطياته،  بالدرجة األساس على  يعتمد  الفشل يف عملية فهم املصطلح  أو  النجاح  واحلكم على 
وماميكن أن حيدثه من تغيريات وحتوالت يف اخلط العام بكل ماهلا من تداعيات، وكذلك إدراك اشرتاطات 
هذا الفهم، وما عملية اإلنقسام حوهلا اتفاقًا واختالفًا ماهي إال دليل أكيد على على املأزق الكبري الذي 
يواجه عملية الفهم. كما أن ارتباط نهضة اإلنسان حبريته حييلنا إىل انشطار اآلراء واألفكار حول مفهوم 
احلرية بني كونها فطرة أصلية وغريزة متجذرة، وبني ما إذا كانت مكتسبة عن طريق اجلهد واإلشتغال 

مبيادين خمتلفة تؤدي إىل كسر القيود وتغيري املسارات اخلاطئة.
ومفهوم النهضة - حبسب املعاجم العربية - يشري إىل نوعني من املعنى يكمل أحدهما اآلخر، ميثل املعنى 
الساكن حتريكًا ميثل مفاجأة يف  بتعبري آخر هي حتريك  تنتج عقب حالة ساكنة،  األول احلركة اليت 
سرعته، بينما يكون يف املعنى الثاني إصرارًا وعزمية على إمتام احلركة يف املعنى األول بكل قوة وحيوية. 
أما استخدمات املفهوم مباهو كمفهوم فقد تنقسم لعدة استخدامات، فقد يستخدم يف عملية فهرسة 
تأرخيية وتصنيف ألحداث زمنية، ومنها : التأريخ القديم والتأريخ الوسيط وعصر النهضة كما عند العرب 

يف فرتة نهاية القرن الثامن عشر. 

واملقاربة النهضوية بني الشرق والغرب بهذه الصيغة على أساس احلقبة التأرخيية تبدو غري متجانسة، 
التسلط  اوروب��ا من عصر  اإلنتقال من حالة ألخ��رى كما حدث مثاًل يف  و  التحول  خصوصًا يف عملية 

الكنيسي وسيطرة النبالء يف فرنسا إىل بناء الدولة اليت أنتجت )الربجوازية اجلديدة(.
النهضة  فهم  عملية  فإن  اإلسالمي،  الفكر  منظري  املشاكل حبسب  أس  اإلجتماعية  املشكلة  كانت  إذا 

وتالزمها املنطقي مع احلرية يعد األس األكرب للمشكلة اإلجتماعية.
النهضة باحلرية وجتاور املفهومني، صارت احلاجة ضرورية  ارتباط  عودًا على ما بدأناه يف موضوعة 
لتأصيل هذا التجاور عرب اآلليات اليت تضمن عدم والوقوع يف أخطاء األولني يف مقاربتهم غري املنطقية 
تأرخييًا وجغرافيًا، آليات التتجاوز ممكنات العقل واملعطيات الواقعية، فتكون النهضة ممارسة حية نابضة 
بكل ماهو متغري ومتجدد، حبيث يضمن الرابط القوي بني بني احلرية الفردية والعقالنية ؛ حتى النصل 
إىل مرحلة اإلنفالت ومايرتتب عليها من تبعات سلبية، من دون هذا التأصيل الذي نتحدث عنه تكون 

النهضة نتاج حرية مطلقة تصطدم باآلخر فتنتج تفسخًا مفاهيميًا
وحدها القراءة الواعية ملفاهيمنا اإلسالمية القادرة على حترير الفرد اإلنساني من الداخل، وترسم له 
األبعاد اليت تهدم كل عبودية ماخال عبوديته وتوحيده هلل عز وجل، فتتحول القراءة الواعية إىل سلوكيات 

عملية هلا نتائجها املستقبلية. 

يف تصريح حديث لرئيس جملس الوزراء العراقي حيدر العبادي، دعا اىل 
اعتبار “الكذب” السياسي “جرمية خملة بالشرف”.

رئيسة كتلة ارادة يف جملس النواب، حنان الفتالوي، مل تتاخر يف الرد على 
تلك الدعوة، ووصفت العبادي بأنه “اول من تشمله هذه اجلرمية”.

وقالت الفتالوي” دولة الرئيس الن انت أول واحد راح تنشمل بهذه اجلرمية 
وخري مثال اكذوبة ” تبسيط االج��راءات احلكومية اليت اعلنتها قبل سنة 
من  أكثر  يف  ستطبق  خدمة   )320( فيها  ان  اعلنت  وال��يت  اشهر  وثالثة 
عشرين وزارة وهيئة ومل يطبق منها شيء حلد اآلن!!!! وشعارها كان ” ابدأ 

معاملتك يف بيتك”. و“القائمة تطول ….”.
والكذب “يكون إما بتزييف احلقائق جزئيا أو كليا أو خلق روايات وأحداث 
جديدة، بنية وقصد اخلداع لتحقيق هدف معني وقد يكون ماديا ونفسيا 

واجتماعيا وهو عكس الصدق، والكذب فعل حمرم يف اغلب األديان. 
من املعلوم أن هناك تراثا طويال يف احتقار أهل النظر والفالسفة ورجال 
السياسة للجمهور. ولعل أفالطون هو أول من نّظر هلذا االحتقار ويف كتاب 
سياسي، هو كتاب اجلمهورية، مخُرِجعا سبب احتقاره للجمهور إىل عداء 
هذا األخري للحقيقة وألهلها. فاجلمهور ليس حمبا للحقيقة، أي للمعرفة 
يف ذاتها، أوال ألن إدراك احلقيقة تتطلب منه جمهودا مضنيا ال طاقة له به 
واليت ال تتجاوز حدود خياله وعقله العملي؛ وثانيا ألن احلقيقة تهدد توازنه 
الَعَقدي وتزعزع استقراره النفسي؛ وثالثا ألن اخلروج من كهف املعتقدات 
والظنون واآلراء واألحكام املسبقة إىل ضياء احلقيقة يخُعِميه للوهلة األوىل، 

فيهرب منها إىل األبد .
على  وحتى  بل  اجلمهور،  على  فقط  ينطلي  يعد  مل  السياسي  الكذب  أن 
اخلاصة من املثقفني والسياسيني الذين يبدو أن اخنداعهم بالكذب يكون 
على  ويعملون  بل  ب��ه،  واالنفعال  بالتأثر  يكتفون  ال  ألنهم  وأف���دح،  أس��رع 

تروجيه.
موجها  ليس  فهو  متعددة،  مقاصد  معلوم،  ه��و  كما  السياسي،  وللكذب 
ها لالستهالك الداخلي،  دائما خلداع العدو أو اخلصم، بل قد يكون موجَّ
أمر  استصدار  إىل  الستدراجها  احمللية  التشريعية  املؤسسات  خلداع  أو 
الكذب ألنه  أو االستسالم(. ويضطر السياسي إىل   ( بالسلم  أو  باحلرب 
منحاز إىل جهة معينة، فهو ال يستطيع قول احلقيقة طاملا أنه متورط يف 
التزامه حبزب أو بسلطة أو بدولة، أي أنه ال يستطيع الوقوف على مسافة 
أو  بالنسبة للقاضي  التيارات واألح��زاب - كما هو احل��ال  واح��دة من كل 
األستاذ اجلامعي- ليقول احلقيقة. حممد املصباحي / هل ميكن الكالم 

عن “احلق” يف الكذب يف اجملال السياسي؟  
تأسيسا على ما سبق ذكره، ميكن القول إّن استعمال الكذب السياسي عادة 
ما يقود السياسي إىل استمالة اجلمهور وتكريس نفسه يف السلطة دومنا 

اهتمام باحلقيقة األخالقية ألّن السياسة بطبيعتها ال أخالقية.

الكذب
 السياسي

مرتضى معاش 
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ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان 
)م����اذا ب��ع��د امل���وص���ل(، ش���ارك يف احل���وار 
جم��م��وع��ة م���ن ال��ن��اش��ط��ني وال��س��ي��اس��ي��ني 
وأج�����رى احل�����وار م��دي��ر امل��ل��ت��ق��ى ال��ك��ات��ب 
امل  النائبة  ال��ط��ال��ق��ان��ي.  علي  الصحفي 
تكون  ان  نتمنى  ال���ذي  املستقبل  ع��ط��ي��ة: 
م��دي��ن��ت��ن��ا احل���دب���اء وع��ودت��ه��ا اىل حضن 
الوطن اهل املوصل جربوا اجلميع وخربوا 

نواياهم والاعتقد ان يستوثقوا. 
نساند  ان  جي��ب  العكيلي:  حممد  النائب 
ال���وزراء  رئ��ي��س  والسيد  احلكومة  ون��دع��م 
ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل��ل��ق��وات امل��س��ل��ح��ة ومج��ي��ع 

مقاتلينا بكل ما لدينا من عزم وقوة.
النائب نهلة اهلبابي: منذ بدأ عمليه حترير 
نينوى وكل االعالم مركز على البيشمركة 
حلد االن اردت أن ارى قوه عراقية حتمل 
العلم العراقي مشاركه يف حترير املوصل 

كأنه فقط كردستان حترر املوصل.
د. جواد البكري: هذا اخلرب سيعقد االمور 
كثريا بني الواليات املتحدة وروسيا، اذ ان 
داع��ش  م��ع  السعودي  االمريكي_  االت��ف��اق 
يتيح هلم اخلروج اآلمن من املوصل باجتاه 
يسعى  اعالم  كل  العكيلي:  رحيم  ا.  الرقة. 
للتأثري وفق رؤية ما واجندة. ليتنا نستطيع 
صنع اعالم له مقبولية واستقاللية ومهنية 
اليت  النسبة  ت��ق��ارب  بنسبة  وم��وض��وع��ي��ة 

حيققها االعالم الغربي ...

د. خ��ال��د ح��ن��ت��وش:  س��ت��ج��ري يف ع���راق 
م��ا ب��ع��د داع����ش ت��س��وي��ات ك���ربى جتريها 
دور  للشعب  يكن  مل  واذا  السياسية  الكتل 
فسيتم تقاسم لعبة التسويات. د. علي عبد 
، فقد  الفتاح:  ال تأَمنوا اجلانَب األمريكيَّ
 ، بها  مآرَبهم  ونفَّذوا   ، )القاعدَة(  صنَّعخُوا 
جديٍد  من  قياداِتها  وهيَّ�أخُوا   ، أهلكخُوها  ثم 
( اليت  بلباٍس جديٍد آخَر ، فكانت )داعشخُ

صنَّعوها، ونفَّذوا بها مآرَبهم.
مقداد البغدادي:  ستكون املعادلة السياسية 
صعبه جدا بعد حترير نينوى وهذا األمر 
ينعكس  واض��ح��ا  سياسيا  ارب��اك��ا  سيخلق 

سلبا على تشكيلة  املشهد السياسي.
ا. جواد العطار: ان معركتنا ستستمر بكل 
املنحرفة  افكارهم  كنس  من  ب��دأ  ابعادها 
نقاط  ب��ع��الج  وننتهي  احل��واض��ن  وتطهري 
ضعفنا من الفساد املستشري واحملاصصة 
امل��ق��ي��ت��ة. د. ع��دن��ان ال��ص��احل��ي: اي���ن رأي 
القضاءعن قضية كقضية املوصل وماتالها 
لوأن القضاء حقق مع كل من تدور حوهلم 
الشبهات وبشكل علي ألمكننا حتديد من 

هو املقصر يف ذلك امللف.
د. حممد السراج: ماحيتاجه اليوم العراق 
حيث لغة االرقام واملؤشرات الوحيدة اليت 
تبني التحديات، املعوقات  الكفاءة، الفساد 
وب��ال��ت��ال��ي ت��ض��ع ام���ام امل��خ��ط��ط وص��اح��ب 
القرار التشخيص الدقيق وبالتالي القرار 

الصحيح.
د. محد الفرات: خصوصية املوصل تنطلق 
م��ن ك��ون��ه��ا حم��اف��ظ��ة ت��ت��ن��ازع عليها ث��الث 
العراقية  احلكومة  وه��ي  عراقية  ج��ه��ات 
والعرب السنة واالكراد اي منع االستحواذ 

على املوصل من اي جهة كانت. 
السياسيني  على  ج��وي��د:  جي��ب  امح��د  ا. 
املناطق  بقية  يف  والعقد  احل��ل  واص��ح��اب 
اكثر  اليت دنسها تنظيم داعش ان يكونوا 
مدنهم  ش��ؤون  مع  التعاطي  يف  براكماتية 
الصائح:  احلميد  عبد  ا.  مناطقهم.  وابناء 
امل���وص���ل س��ت��ص��ب��ح م��ع��ل��ق��ة ب���ني ال��ت��ح��ري��ر 
واالغ���ت���ص���اب، ول���ن حن��ص��ل ع��ل��ى م��وق��ف 
هذا  كل  فيها  العسكرية  للعمليات  نهائي 
وغ���ريه ي��ش��اع  م��ن اج���ل ان ت���ربد اسلحة 
امل��ق��ات��ل��ني ال��ع��راق��ي��ني ال���يت اش��ت��ع��ل��ت ول��ن 
تنطفئ حتى استعادة هذه املدينة العريقة 

وحترير اهلها.  
د. نديم اجلابري:  النصر يف املوصل آت 
ال حمالة لكن من الضروري إطالق مبادرة 
تسريع  و  اخلسائر  بتقليل  تساهم  وطنية 
بعد  املوصل  يف  الوضع  معاجلة  و  النصر 

التحرير. 
بتوحيد  للجميع  دع��وة  احلبالي:  توفيق  ا. 
السبق  شعار  واط��الق  االعالمي  اخلطاب 
الوطي بدال من السبق الصحفي الن هذه 

معركة تطهري اراضي بلدنا احلبيب.

ماذا بعد املوصل

مستقبل العراق يف ظل التحوالت واملتغريات السياسية 
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )مستقبل العراق يف ظل التحوالت واملتغريات السياسية(، شارك 
يف احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني. وأجرى احلوار مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني
النائبة نورة سامل: مستقبل العراق يف ظل التحوالت واملتغريات السياسية  من الناحية السياسية نالحظ 
الكتل السياسية بدأت تغري من عملها السياسي وتريد ان تغري من صورتها السيئة وأخطائها من خالل  
ادارتها يف الوزارات ويف عمل احلكومة وحتى الربملان ولذلك اصرت كخطوة اوىل من خالل قانون االحزاب 
كخطوة اوىل وبدأت الكتل تبحث عن أتالف بني الكتل االخرى على اساس البتعاد عن الكتل اليت تأخذ 
صفة مكون واحد  لتحسن صورتها امام اناخب لالنتخابات املقبلة لتقول للناخب هذه قوائم وطنية وطبعا 
بالبقاء مسيطرة على الوضع السياسي ولكن كخطوة اوىل افضل  الكتل وخاصة الكبرية لديها طموحات 

من السابق.
 النائب عبد اهلادي موحان السعداوي:  الوضع العراقي من الناحية االمنية معقد جدا نعم سوف يتم انهاء 
املنظمة  وكذلك اجلرمية  العسكري  النائمة اخطر من وجود داعش  تبقى اخلاليا  لكن  العراق  داعش يف 
املدن  يف  انتشرت  اليت  االسلحة  ووج��ود  اجلنوبية  املناطق  يف  العشائرية  والصراعات  اخلطف  وعمليات 

والريف واالخطر من ذلك الصراعات السياسية املسلحة هذا يف داخل العراق. 
د. عصام الفيلي: م��ازال احلديث  الذي يدور يف أروق��ة  السياسية  العراقية  هو حديث الميس  جوهر  

املشكلة  اليت أدت إىل ضياع املوصل  وسيطرة  داعش  على 45% من األراضي  العراقية  واحلديث  يتناول  
ملن ستخضع األرض  بعد حتريرها  هل ستخضع إىل السلطة  االحتادية  ام إىل سلطة اإلقليم  دون التفكر  

بأوضاع املوصل يف مرحلة  مابعد  التحرير  
د. سامي شاتي: هناك بيئة مناسبة االن ألطالق حوار وطي حقيقي منتج ملناقشة وتوليد خيارات وحلول 
يلتزم  ال  فاعلة  وجمتمعية  اكادميية  وشخصيات  قوى  وباشراك  احلالية  واالزم��ات  التحديات  مع  للتعامل 

بسقوف زمنية ضاغطة كما يف مرحلة كتابة الدستور.                      
 د. علي فارس: 

 يتجه العراق منذ هذه اللحظة اىل فتح احد ابواب التحدي السياسي واالمي وهو على امام مجلة من 
تنظيم  اوجده  الذي  التعامل مع اجملتمع  وكيفية  املوصل  بعد حترير  الوضع  ادارة  منها  املعطيات اجلديدة 
داعش منذ 2014 ويبدو ان االستعداد لذلك غري موجود بشكل واضح فاسرتاتيجية الدولة لغاية اللحظة هو 

تامني االنتصار عسكريًا اما اجلانب املدني فهو غري متوفر. 
أ. مشري رشيد: على الرغم من إمجاع البشرية على قبح الفساد وسوئه اال انه كثري من الدول تفاوتت فيما 
بينها  حول طرق مواجهته وحماربته. لذلك ميكن القول ان الفساد ظاهرة عاملية النها الختص جمتمعا بذاته 

او مرحلة تارخيية بعينها.                   

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )قانون جاستا وارتداداته( ، شارك 
امللتقى  احل��وار مدير  أج��رى  والسياسيني  الناشطني  احل��وار جمموعة من  يف 

الكاتب الصحفي علي الطالقاني.
د. امثار الشطري: ضرورة حث اجلامعة العربية عن طريق ممثلنا هناك واألخوة 
العربية على طرح شروع  العراقيني الذين يشغلون عدة مناصب يف اجلامعة 
مع ممثليها  بالتنسيق  الصديقة  الدول  العربية، وحث  اجلامعة  مماثل جمللس 
لتأييد القرار.  د. واثق اهلامشي:  قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب يدّل على 
متغريات جديدة وقادمة يف العالقات بني الواليات املتحدة وحلفائها وخاصة 
إداري  وتدبري  إج��راء سياسي مبّيت  أقرب إىل  والسعودية، وهو  دول اخلليج 
يقصد دواًل بعينها، ويستهدف ابتزازها لدفع أموال بعنوان تعويضات للضحايا.

الذي ميثل ضربة  األمريكي  قانون جاستا  الكريطي: صدور  د. حيدر حسني 
السياسة املصرية عن  السعودي خلائن وإىل خروج  الكيان  موجعة يف جسد 
الفلك السعودي كل ذلك يؤشر قرب اجتثاث الشجرة امللعونة املتمثلة بآل سعود 

من الوجود. 
السيادية اليت  البديوي: قانون جاستا...ميثل تهديد واضح للحصانة  د. عادل 

حتكم العالقات الدولية ضمن إطار القانون الدولي.
سبتمرب حيملون  بهجمات  قاموا  الذين  األف���راد  ك��ان  لو  ال��ع��رداوي:  خالد  د. 
اجلنسية الفرنسية أو الربيطانية أو الروسية أو اإلسرائيلية ملا جترأ املشرع 
األمريكي على إصدار اجلاستا انه قانون األقوياء وشريعة الغاب اليت تكتب 

باسم العدالة وحقوق اإلنسان كما تكتب باسم األديان يف كثري من األحيان.
د. قحطان احلسيي: الواليات املتحدة مل تصدر قانون جاستا اال بعد دراسات 
مستفيضة أخذت باحلسبان مدى تأثريه العكسي على أمنها وإمكانية مقاضاتها 
درجة  إىل  ترتقي  أعماال عدائية  أمريكا حبقها  ارتكبت  أخ��رى  دول  قبل  من 
اإلرهاب الدولي.  د. امحد امليالي:  أن قانون جاستا سيكون موجه بشكل اساس 
ضد السعودية اليت ستخوض معركة عالقات عامة واعالم مضاد وتصرفات 
عدوانية غري مسبوقة لكن هذا المينع اي تراجع امريكي عرب القضاء واحملاكم 
وجهة  ستصبح  السعودية  أن  يعي  ما  جاستا،  قانون  مباشرة  يف  لالستمرار 
تصبح  ورمب��ا  اإلره��اب،  لرعايتها  وشعبية  وحقوقية  إعالمية  أساسية حلرب 
املسمى  القانون  ان  السعد:  امح��د  ا.  تتوقعها.  تكن  مل  سياسية  حل��رب  هدفًا 
العدالة ضد رعاة ااٍلرهاب املعروف بقانون) جاستا( له تداعيات على مستوى 
القانون  ال��دول يف  مبدأ حرية سيادة  النتهاك  يؤسس  كونه  الدولية  العالقات 
الدولي. حيث انه عابر لالختصاص اإلقليمي االمريكي اىل أفراد ومؤسسات 
ودّول هلا سيادتها وسلطاتها وقوانينها اليت تطبق ضمن إقليمها وعلى مواطنيها 

حصرًا. 
ا. صالح بصيص: لقد وجهت الكثري من االنتقادات ملا يسمى )قانون جاستا( 
او قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب، و اليت تركزت على قضية أساسية تتعلق 

خبرق القانون اجلديد ملبدأ احلصانة القضائية للدول يف القانون الدولي.

قانون جاستا 
وارتداداته

زينب شاكر السماك

زينب شاكر السماك 

 ملتقى النبأ للحوار
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ب��ات��ت ع��م��ل��ي��ات ال��س��ط��و االل���ك���رتون���ي من 
ق��ب��ل ال���ل���ص���وص االل����ك����رتون����ني، ظ��اه��رة 
العامل،  منتعشة خ��الل االون��ة األخ��رية يف 
ف��ق��د ح���ذر خ���رباء م��ن ان ال��ن��ظ��ام امل��ال��ي 
املقبلة  ي��ت��ع��رض يف االش��ه��ر  ق��د  ال��ع��امل��ي 
هلجمات معلوماتية جديدة ضخمة جتري 
ال��دوالرات  خالهلا سرقة عشرات ماليني 
واخ���رتاق معلومات س��ري��ة. وي��ق��ول خ��رباء 
املهامجني  إن  اإللكرتوني  األم��ن  يف جمال 
معلومات  جلمع  احل��ال  بطبيعة  حيتاجون 
وللدخول  البنوك  وأنظمة  إج���راءات  ح��ول 
إىل األنظمة عن بعد لعمل طلبات حتويل 
أموال تنطوي على احتيال. وتضاعفت منذ 
مطلع العام اهلجمات االلكرتونية الواسعة 
احن��اء  يف  املالية  املؤسسات  ض��د  النطاق 
ال��ع��امل، ووق��ع اح��د اضخم ه��ذه اهلجمات 
قراصنة  شباط/فرباير حني متكن   5 يف 
م��ع��ل��وم��ات��ي��ون م��ن س��ل��ب 81 م��ل��ي��ون دوالر 
اودعها بنك بنغالدش املركزي يف حساب 
ل��دى ف��رع االح��ت��ي��اط��ي ال��ف��درال��ي )البنك 
املركزي االمريكي( يف نيويورك، وحتويلها 
اىل حسابات مصرفية يف الفيليبني، لكن 
تثري  ال���يت  املعلوماتية  ال��ق��رص��ن��ة  عملية 
اكرب قدر من املخاوف تبقى اخرتاق نظام 
ال��دول��ي للحواالت  “س��وي��ف��ت” االل��ك��رتون��ي 
املصرفية الذي يستخدمه 11 الف مصرف 
لتحويل اموال والذي يعاجل 25 مليون طلب 

حتويل يف اليوم بقيمة مليارات الدوالرات. 
اال ان اخلرباء يتفقون على انه من الصعب 
حت���دي���د اجل���ه���ات ال����يت ش��ن��ت ع��م��ل��ي��ات 
القرصنة حتى لو ان القراصنة استخدموا 
امل��ط��ب��ق يف عمليات  ال���ن���وع  م���ن  ت��ق��ن��ي��ات 
التجسس االلكرتوني اليت تقوم بها الدول. 
ميثل القطاع املالي وحده اكثر من 40% من 
النطاق  على  االه���داف  احمل��ددة  اهلجمات 
وتتم  “سيمانتيك”،  شركة  حبسب  العاملي، 
بتبديل  ام��ا  املعلوماتي  االخ���رتاق  عمليات 
اىل  لتحويلها  مصرفية  معامالت  وجهة 
ال��ب��ي��ان��ات  بسلب  او  ال��ق��راص��ن��ة،  ح��س��اب 
الشخصية لزبائن املؤسسات املالية. وهذا 
2014 يف مصرف  ص��ي��ف  ح��ص��ل يف  م��ا 
املصارف  اكرب  تشيس”،  مورغان  بي  “جي 
وق��د سلبت  االص��ول،  االمريكية من حيث 
منه قوائم تتضمن بيانات 76 مليون اسرة 
و7 م��الي��ني ش��رك��ة م��ت��وس��ط��ة وص��غ��رى، 
القرصنة  عمليات  م��ن  اخ��ر  ن��وع  وي��ه��دف 
اخلدمة  وبلبلة  خ��وادم  على  السيطرة  اىل 
املالية  وب��دأت االوس��اط  او حتى تعطيلها، 
تنظم صفوفها للتصدي لعمليات القرصنة 
االتصاالت  قالت مجعية  جهتها  من  ه��ذه. 
امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ب���ني ال��ب��ن��وك )س��وي��ف��ت( 
امل���ق���دم���ة خل���دم���ة ال���رس���ائ���ل امل���ؤم���ن���ة يف 
إنها ختطط  الدولية  املصرفية  التعامالت 
ل��ت��دش��ني ب��رن��ام��ج أم����ن ج��دي��د يف إط���ار 

أعقاب  يف  بناء مسعتها  إلع��ادة  مساعيها 
عملية السطو اإللكرتوني اليت طالت بنك 
بنجالدش املركزي،  يف وقت الحق  جنح 
ق��راص��ن��ة يف اخ����رتاق ن��ظ��ام ال��ت��ح��وي��الت 
امل��ص��رف��ي��ة ال��ع��امل��ي “س��وي��ف��ت”، احملصن 
وال����ذي ي��ت��م ت����داول م��ل��ي��ارات ال�����دوالرات 
أع��ل��ن��ت شركتان  ذل���ك  ي��وم��ي��ا. اىل  ع���ربه 
الستخدام  خطط  ع��ن  ال��ب��ورص��ات  إلدارة 
أدوات الذكاء الصناعي يف مراقبة السوق 
خالل األشهر املقبلة وقال املسؤولون بهيئة 
ليسوا  إن��ه��م  ل��روي��رتز  أمريكية  تنظيمية 
التوجه. ويأمل املسؤولون  بعيدين عن هذا 
الكمبيوتر  أجهزة  تساعد  أن  التنفيذيون 
املزودة بالذكاء الصناعي البشر على كشف 
ال��ذك��اء  وي��ش��ري  أك���رب،  بسرعة  املخالفات 
أجهزة  حتاكي  أن  إمكانية  إىل  الصناعي 
الكمبيوتر أمناط السلوك البشري الدقيق 
حتى  أو  األح��ج��ي��ات  وح��ل  اللغة  فهم  مثل 
التكنولوجيا  وختضع  األم��راض.  تشخيص 
للتطوير منذ اخلمسينيات وتستخدم حاليا 
برنامج  مثل  العامة  التطبيقات  بعض  يف 
سريي على هاتف أبل آيفون الذي يستطيع 
مهام، ويف حني  وتنفيذ  إج��راء حم��ادث��ات 
تستخدم الشركات املالية برجميات الذكاء 
الصناعي ألداء وظائف شتى من االمتثال 
إىل انتقاء األسهم فإن دورها يف اإلشراف 

على السوق بدأ للتو فقط.

القرصنة االلكرتونية وزلزلة النظام 
املالي العاملي

علوم وتكنولوجيا

القطارات: الوسيلة االفضل واالخطر للتنقل يف العالم 
تتسيد القطارات وسائل النقل الربي ملا متنحه للركاب وحتى البضائع من إمكانية التنقل إىل أبعد 
األماكن يف أوقات قياسية، والتزال من وسائل النقل الصامدة بوجه االنقراض او التغيري كما انها 
تعد جزء من احلياة اليومية للكثري من الناس حول العامل، اذ يعدها كثريون معيارا لتقدم الدولة او 
تأخرها، ويف هذا اجلانب باتت فرنسا وسويسرا ترتبطان بنفق للنقل يربط بني جنيف وامناس )هوت 
سافوا( وذلك بعد امتام عملية الربط على اجلانبني الفرنسي والسويسري ملشروع القطار الذي يتوقع 
ان يبدا العمل نهاية 2019، كما افتتحت سويسرا نفق “جوتهارد بيز” للسكك احلديدية الذي يعترب 

األطول واألعمق يف العامل. 
ويعد النفق أعجوبة هندسية حيث جيتاز سلسلة جبال األلب رابطا مشال أوروبا جبنوبها. واستغرق 
العمل يف النفق 17 عاما بتكلفة 23 مليار فرنك سويسري، على الصعيد نفسه ذكرت وسائل إعالم 
صينية وإيرانية أن قطار شحن من الصني وصل إىل طهران يف رحلة وصفت بأنها سابقة تارخيية 
تؤذن بصالت جتارية جديدة بني الدولتني اللتني تسعيان لتعزيز العالقات بينهما بعد خروج إيران من 

عزلة اقتصادية دامت سنوات.
فيما تستخدم القطارات يف اهلند ألغراض سياسية حيث ستضخ اهلند 17.6 مليار دوالر يف شبكة 
السكك احلديدية املتداعية اليت تتكبد خسائر يف السنة املالية املقبلة بزيادة 20 يف املئة عن السنة 

قبيل  التذاكر  أسعار  رفع  وهي  بشعبية  اخت��اذ خطوة ال حتظى  أحجمت عن  لكن احلكومة  احلالية 
انتخابات مهمة على مستوى الواليات، من جانب خمتلف عاد القطار البخاري األسطوري املعروف 
باسم االسكتلندي الطائر إىل اخلدمة بعد فرتة تطوير استغرقت عشرة أعوام بتكلفة 4.2 مليون جنيه 
اسرتليي )5.9 مليون دوالر( وأطلق سحابة من الدخان فوق رؤوس املتحمسني لرؤيته جمددا يف رحلة 

من لندن إىل مدينة يورك يف مشال البالد.
لالحنراف  عرضة  تكون  ان  ميكن  انها  اال  للقطارات  العالية  الصنع  تقنية  من  الرغم  على  لكن   
واحلوادث، كما حدث يف امريكا مثال تسلط حادثة القطار املروعة اليت وقعت يف ضاحية نيويورك 
وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة مئة آخرين، الضوء جمددا على مشاكل سالمة القطارات وتأخر 

االستثمار يف شبكة النقل هذه يف الواليات املتحدة.
اما يف مصر فقد اصيب 70 شخصا جبروح بعد خروج قطار عن القضبان وانقالب اثنني من عرباته 
يف حمافظة بي سويف يف جنوب مصر، وتشهد مصر باستمرار ح��وادث سري وقطارات خطرية 
بسبب سوء تنظيم حركة السري وتقادم اآلليات والقطارات وقلة صيانة الطرقات والسكك احلديد 
وضعف املراقبة، وكثريا ما حتدث حوادث قاتلة بني قطارات وسيارات او حافالت تعرب تقاطعات 

السكة احلديد.

تعد الغابات ذات أهمية كبرية من الناحية البيئية. واليت تتمثل يف تأثريها 
املفيد على املناخ، فوجود الغابات يف منطقة جيعلها أكثر اعتداال يف درجة 
احلرارة وأكثر رطوبة من املناطق اخلالية من الغابات. كذلك حتتوي الغابات 
للتنوع احليوي  للنباتات، وتعترب مركزا هاما  الوراثية  على معظم  األصول 
كميات  امتصاص  تعمل على  كذلك  والطيور،  لكثري من احليوانات  وموطنا 

كبرية من الغازات وامللوثات اهلوائية املختلفة والضارة من اجلو.
األغذية  “منظمة  إحصائيات  وحبسب  ال��ع��امل،  يف  الغابات  مساحة  تقدر 
)FAO( حبوالي 3454 مليون هكتار وتشغل حوالي 6،26% من  والزراعة” 
مساحة اليابسة. وتتوزع هذه املساحة بني البلدان املتقدمة، اليت متتلك ما 
النامية واليت متتلك حوالي 1961  مساحته 1493 مليون هكتارا، والبلدان 
النامية  البلدان  يف  الغابات  من  األكثر  النسبة  توجد  وبذلك  هكتار،  مليون 
77،56%، أما الدول املتقدمة فنسبتها 23،43% . ولكن ولألسف الشديد فإن 
الغابات يف العامل  تتناقص بشكل كبريعاما بعد عام  فقد أشارت منظمة 
االغذية والزراعة )FAO( إىل أن مساحة الغابات العاملية تتقلص مبعدل )9 
( مليون هكتار سنويًا. ففي فرتة التسعينات لوحدها فقدت أفريقيا حواىل 

3.7 مليون هكتار من الغابات. 
ولكن يف اآلونة االخرية زاد االعتداء على الغابات من قبل البشر بشكل كبري 
جدًا وخاصة بعد الثورة الصناعية وذلك للحصول على األخشاب من أجل 
بطغيان  العمراني  واالمتداد  واألث��اث  األوراق  كصناعة  املختلفة  الصناعات 
املدينة على الغابات من أجل توفري مساكن للناس، باإلضافة إىل األسباب 
للتصرفات  نتيجة  الغابات  كحرق  الغابات  تدمري  إىل  أدت  ال��يت  األخ��رى 
غري  األس��ب��اب  إىل  باإلضافة  التنزه  أثناء  الناس  بها  يقوم  ال��يت  اخلاطئة 
به املخلفات اليت  الذي تسببته  كالتلوث  الغابات  املبائرة واليت قضت على 
تنتج من إحراق الوقود األحفوري واليت تسببت بظاهرة االحتباس احلراري، 
أن  كما  الغابات،  اح��راق  وزي��ادة  التصحر  نتائجها ظاهرة  كانت من  وال��يت 
اخلشب هو الوقود منذ أقدم القرون اليزال يستمعل مادة رئيسية للتدفئة يف 
معظم أرجاء العامل وميتلك قوة عالية مقارنة بوزنه وعازال للحرارة والكهرباء 
وحيتوي مادة السللوز وهي املادة األساسية النتاج أكثر من املركبات الكيماوية 
قطفها  حال  ويف  وعطائها  االنسان يف حال خضرتها  بها  يتمتع  فالشجرة 
وجفافها إنها الشجرة اليت وصفها اخلالق سبحانه وتعاىل بالكلمة الطيبة 

 أصلها ثابت وفرعها يف السماء
أن للشجرة دور كبري من النواحي البيئية حيث أن قلة عددها يف أي منطقة 
يؤدي اىل خلل يف التوازن البيئي يف تلك املنطقة على الرغم من كل شجرة 
افرادية قد التعترب مفيدة للبيئة بشكل عام إال أن جتمع هذه االشجار يشكل 
مناخا مصغرا يؤثر على الوسط احمليط اجيابا فالدور الذي تلعبه الشجرة 

يف محاية البيئة كبري.

البيئة الخضراء: أفضل 
وسيلة ملواجهة التلوث؟

مروة االسدي
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علوم وتكنولوجيا

عن  املدهشة  االس���رار  م��ن  الكثري  جنهل 
الفضاء الذي لطاملا حظية باهتمام البشر 
م��ن��ذ آالف ال��س��ن��ني، وم���ع ت��ط��ور ال��ع��ل��وم 
من  مزيدا  العلماء  يكتشف  والتكنولوجيا 
خ��ف��اي��ا ال��ك��ون ال��ف��س��ي��ح ال���يت م��ن شأنها 
ان ت��ؤث��ر ع��ل��ى ك��وك��ب��ن��ا داخ����ل اجمل��م��وع��ة 
ال��ش��م��س��ي��ة، يف اح����دث االخ���ب���ار مت طي 
ال��ص��ف��ح��ة االخ����رية م��ن مهمة “روزي���ت���ا”، 
بعلوم  املهتمني  ان��ظ��ار  ستتجه  وب��ال��ت��ال��ي 
ال��ف��ض��اء اىل ال��ق��م��ر وال��ك��وي��ك��ب “ب��ي��ن��و” 
اجلديدة  الثالث  الوجهات  وهي  واملريخ، 

لكربى املشاريع الفضائية املرتقبة.  
إدارة  ع��ل��م��اء  وض���ع  نفسه  الصعيد  ع��ل��ى 
ال���ط���ريان وال��ف��ض��اء األم��ري��ك��ي��ة )ن��اس��ا( 
ال��ل��م��س��ات األخ�����رية ع��ل��ى س��ف��ي��ن��ة ف��ض��اء 
يف  بينو  الكويكب  إىل  للصعود  مصممة 
2018 للعثور على أدلة بشأن أصل احلياة، 
الفضائية  املركبة  أكملت  آخ��ر  جانب  من 
رشيد مهمتها التارخيية بهبوطها وحتطمها 
على سطح املذنب اجلليدي الذي أمضت 
12 عاما يف مالحقته ضمن مطاردة كشفت 
الكثري عن األيام األولي للنظام الشمسي 
وأهلبت خيال الرأي العام، وتكشف الرحلة 
للمذنب  اخل��ارج��ي  اإلط���ار  ع��ن  معلومات 
تكونت  كيف  فهم  من  العلماء  مبا سيمكن 
املذنبات عالوة على معلومات عن فجوات 
ق��ط��ره��ا م��ئ��ة م��رت جب��س��م امل��ذن��ب يعتقد 

العلماء أنها مهمة ملعرفة كيف ينفث املذنب 
الغاز والغبار الناجتني عن حرارة الشمس، 
إجن��ازات  عدة  من حتقيق  رشيد  ومتكنت 
أول  ك��ان��ت  أن��ه��ا  بينها  م��ن  مسبوقة  غ��ري 
مركبة فضاء تدور يف مدار مذنب وليس 
جمرد املرور به اللتقاط الصور من بعيد، 
املركبة  مجعتها  ال��يت  املعلومات  وتساعد 
واملسبار فيلة العلماء بالفعل على فهم كيف 

تشكلت األرض والكواكب األخرى.
على سبيل املثال بات العلماء يعتقدون اآلن 
أن الكويكبات وليس املذنبات هي املسؤولة 
بشكل أولي عن جلب املياه لألرض وكواكب 
وهو  الداخلي  الشمسي  النظام  أخرى يف 

ما مهد على األرجح لنشأة احلياة.
تشكل  زمن  اىل  تعود  اج��رام  والكويكبات 
مليارات  ارب��ع��ة  قبل  الشمسية  اجملموعة 
ف��ان��ه��ا حتتوي  ول���ذا  م��ل��ي��ون س��ن��ة،  و500 
تفسري  يف  تساهم  ان  ميكن  عناصر  ع��ل 
كيفية تشكل اجملموعة الشمسية، يف العام 
االمريكية  الفضاء  وك��ال��ة  تعتزم   ،2022
ن��اس��ا ان��ت��زاع ج��زء م��ن كويكب مل حت��دده 
رحلة  وبعد  القمر،  باجتاه  وتوجيهه  بعد 
من ست سنوات يوضع اجلرم الصغري يف 
صعيد خمتلف،  على  القمر،  ح��ول  م��دار 
س��ج��ل ال��ق��م��ر االص���ط���ن���اع���ي ال��ي��اب��ان��ي 
“هيتومي” بيانات غري مسبوقة وملفتة عن 
عنقود برشيوس اجملري قبل ان يغرق يف 

استكشاف  وكالة  اعلنت  ما  على  الصمت 
اليابانية )جاكسا(، فيما ستشرع  الفضاء 
لوكالة  التابعة  ج��ون��و،  الفضائية  املركبة 
ال��ف��ض��اء األم��ري��ك��ي��ة “ن���اس���ا”، يف إك��م��ال 
مهمة دقيقة للغاية وهي الدخول يف املدار 
ال��ق��ط��يب ل��ك��وك��ب امل���ش���رتي الس��ت��ك��ش��اف 
غ��الف��ه اجل����وي ال��ك��ث��ي��ف ورس����م خريطة 
هذه  وتكلفت  الضخم.  املغناطيسي  جملاله 
املهمة مليار دوالر، وهي عرضة للفشل يف 
أي حلظة نظرا لدقة وحساسية الظروف 
أكرب  الدخول يف جاذبية  بلحظة  احمليطة 
ك��واك��ب اجمل��م��وع��ة ال��ش��م��س��ي��ة، اىل ذل��ك 
أالي��ن��س(  ل��ون��ش  )يونايتد  شركتا  أعلنت 
و)بيجلو أيروسبيس( أنهما ستتعاونان يف 
إنتاج وتسويق وحدات إلقامة اإلنسان يف 
الفضاء وهو مشروع يرتكز على ما يعرف 
التقرير  الفضاء(، يف هذا  )تاكسي  باسم 
ال��ع��م��ل��ي مج��ع��ن��ا ل��ك��م م��ع��ل��وم��ات واس����رار 

متنوعة عن الفضاء.
ب��ع��د ط���ي ال��ص��ف��ح��ة االخ�����رية م���ن مهمة 
بعلوم  املهتمني  ان��ظ��ار  ستتجه  “روزي���ت���ا”، 
ال��ف��ض��اء اىل ال��ق��م��ر وال��ك��وي��ك��ب “ب��ي��ن��و” 
اجلديدة  الثالث  الوجهات  وهي  واملريخ، 
لكربى املشاريع الفضائية املرتقبة، وتعمل 
اكس” االمريكية اخلاصة  شركة “سبايس 
على ارسال مركبة غري مأهولة اىل املريخ 

حبلول العام 2018.

استعمار الفضاء: 
مشروع حقيقي أم 

مجرد خيال؟

انقراض الحيوانات البحرية وتداعيات انعدام االمن البيئي 
على الرغم من ان العديد من احليوانات البحرية تنتشر يف مجيع احناء العامل اال ان العديد منها 
تضاءلت اعدادها كثريا ودخلت ضمن قائمة احليوانات املهددة باالنقراض بسبب الصيد الصناعي 
وختلل االمن البيئي، وحبسب االحصاءات املتخصصة يوجد حوالي 620 نوع من انواع احليوانات 
البحرية ضمن قائمة احليوانات املهددة باالنقراض واصبح ينظر اىل تلك القائمة اما انها معرضة 
خلطر االنقراض او انها قد انقرضت بالفعل، فهناك العديد من األشياء وامللوثات اليت تلقى يف 
احمليطات واألنهار وتؤدي حبياة العديد من احليوانات البحرية إىل الوفاة مما أدى ذلك إىل ظهور 

خطر اإلنقراض على العديد من األنواع بسبب سوء اإلستخدام.
لذا تعددت الدراسات حول البحار واحمليطات والكائنات اليت تعيش فيها، ويف اآلونة االخرية حذر 
علماء يف دراسة نشرت حديثا من ان النشاط البشري يوشك ان يؤدي اىل انقراض على نطاق مل 
يسبق له مثيل للحيوانات البحرية الكبرية، يف الوقت الذي تتكاثر فيه احليوانات البحرية الصغرية، 

االمر الذي يهدد التوازن البيئي يف احمليطات.
ويؤدي احنسار اعداد هذه األمساك الكبرية اليت تفرتس االمساك االصغر، اىل خلل يف السلسلة 
الغذائية برمتها، وتكاثر اعداد االمساك الصغرية. وحذر العلماء من ان ترك نشاط الصيد على 
ما هو عليه يوشك ان يقضي على انواع كثرية من احليوانات البحرية الكبرية، لكن البيئات البحرية 

كانت مبنأى عن هذا اخلطر ألن االنسان القديم مل يكن قادرا على الصيد اال على الشاطئ او قبالة 
الساحل.

يقول اخلرباء ان الوقت مل يتأخر بعد لوقف هذا التدهور، اذا ما اختذت االجراءات املناسبة الكفيلة 
السنوات اخلمس  الدولي يف  اجملتمع  واخت��ذ  املهددة،  الكربى  البحرية  االن��واع  هذه  على  باحلفاظ 
املاضية اجراءات حازمة يف جمال احلفاظ على البيئات البحرية، منها انشاء حمميات من شأنها ان 
حتمي بعض االنواع من االندثار، وقد قال علماء إن األمساك الكبرية وغريها من الكائنات البحرية 
الضخمة معرضة خلطر االنقراض بدرجة أكرب من الكائنات الصغرية احلجم وهو ما يقلب منطا 

ظل سائدا 500 مليون عام ويلقي باملسؤولية على الصيد البشري.
على صعيد ذي صلة أدت زيادة أعداد السائحني للقطب الشمالي إىل دخول سفن سياحية أكرب 
حجما إىل املنطقة اليت يكسوها اجلليد وكانت منعزلة ذات يوم، ودفع ذلك إىل إطالق دعوات للحد 

من دخول السفن الكبرية ملنع وقوع حوادث على غرار تيتانك وتلوث النظام البيئي اهلش.
من جانب آخر يتأهب قطاع الشحن البحري العاملي لقرار تنظيمي قد ميثل عالمة فارقة يف تقليص 
التلوث البحري لكنه قد يضاعف تقريبا تكاليف الوقود يف قطاع يرتنح بالفعل من أسوأ انكماش له 

منذ عشرات السنني.

تعد جمموعة “امازون” االمريكية العمالقة أهم الشركات العاملية يف جمال 
ما  سرعان  ولكن  الكتب  لبيع  اإلن��رتن��ت  على  ب��دأت  االلكرتونية،  التجارة 
وسعت نشاطها خلطوط إنتاج VHS، قرص الفيديو الرقمي، اسطوانات 
اإللكرتونيات،  الفيديو،  ألعاب  احل��اس��وب،  برامج   ،)MP3(ال املوسيقى 
الغذائية، قطع غيار  املواد  املستندات،  األلعاب،  الطعام،  األثاث،  املالبس، 
السيارات، والكماليات...اخل. وأنشأت األمازون مواقع إلكرتونية مستقلة يف 
كندا، اململكة املتحدة، أملانيا، فرنسا، الصني، واليابان. ومتد أيضا العديد 
من البالد ببعض منتجاتها عن طريق الشحن الدولي،  تسعى أمازون دوًما 
للهيمنة على سوق التجارة اإللكرتونية ويف احلقيقة هي ناجحة يف حتقيق 
ذلك حتى اآلن، ألّنها تهتم باملستخدمني وحتاول توفري أفضل العروض هلم 

دوًما.  
أمازون يف السنوات األخرية أصبحت تقدم مميزات ضخمة جدا )إضافة 
للميزة األساسية وهي توصيل املشرتيات بشكل أسرع( من ضمنها خدمة 
بعض  على  خاصة  وخصومات  للموسيقى  االستماع  و  األف���الم  مشاهدة 
البضائع املعروضة والتوصيل اجملاني وخدمة ختزين الصور أونالين وأخريا 
تقديم خدمات الدخول بشكل جماني على بعض الكتب واجملالت. كل هذه 
ال��ع��روض وامل��ي��زات الضخمة وال��يت ت���زداد م��ع م��رور ال��وق��ت مقابل قيمة 

اشرتاك سنوي ثابت ويقدم خبصم50% تقريبا للطلبة اجلامعيني أيضا.
اخر املستجدات والتطورات اليت ختص هذه الشركة التجارية العمالقة ما 
املتحدة  الواليات  عامل مومسي يف  الف  توظيف 120  بعزمها  عنه  اعلنت 
لتلبية الطلب املتزايد خالل فرتة اعياد نهاية العام، وتتخذ اجملموعة تدابري 
مماثلة سنويا غري أن املستوى املعلن عنه هذا العام ميثل ازديادا بنسبة 20 
% مقارنة مع العام املاضي. حقق موقع أمازون الياباني صايف مبيعات بلغ 
8.3 مليار دوالر العام املاضي مبا يعادل 7.7 باملئة من صايف مبيعات أمازون 
إي��رادات من  دوت كوم يف العامل يف حني سجل منافسه الرئيسي راكوتني 
التجارة اإللكرتونية يف اليابان بلغت 263.9 مليار ين )2.9 مليار دوالر( يف 
يدرس  الذي  الربنامج  أم��ازون  بريطانيا متول شركة  اما يف  ذاتها.  الفرتة 
الطائرة  اآللية  األجهزة  مئات  باستخدام  للسماح  املناسبة  احللول  أفضل 
يف مساء بريطانيا بأمان، وتزعم الشركة أنها تهدف إىل توصيل الطرود 
الصغرية حتى باب منزلك يف غضون 30 دقيقة من تسجيل طلب الشراء 
على اإلنرتنت. يف امريكا، قررت جمموعة “أمازون” العمالقة خوض جمال 
الشحن مع إبرام عقد أعلنت عنه شركة تأجري الطائرات األمريكية “ايه تي 
اس جي” ينص على استئجار 20 طائرة “بوينغ 767” ملدة تراوح بني 5 و7 
سنوات، وحصلت اجملموعة اليت تتخذ يف سياتل )غرب الواليات املتحدة( 
مقرا هلا على خيار أن تصبح مساهما كبريا يف “ايه تي اس جي” مع حصة 
السنوات  هذا احلق خالل  مارست  إذا  الشركة  رأمس��ال  من   %  19.9 تبلغ 

اخلمس املقبلة.

امازون: من صراع 
االستحواذ اىل حرب 

االحتكار

مروة االسدي 
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تحقيقات

لتحرير  العسكرية  العمليات  ب��دء  ظ��ل  يف 
ال��ع��ص��اب��ات اإلره��اب��ي��ة  مدينة امل��وص��ل م��ن 
داع���ش، وال���يت أع��ل��ن عنها رئ��ي��س ال���وزراء 
املخُسلحة،  للقوات  ال��ع��ام  والقائد  العراقي 
السريع  والتقّدم  العبادي،  حيدر  الدكتور 
مدينة  بتحرير  املخُ��ك��لّ��ف��ة  املخُسلحة  ل��ل��ق��وات 
ال� 24 األوىل  املوصل. ومع ختام الساعات 
من عملية حترير املدينة الواقعة يف مشال 
املخُشرتكة  العراقية  القوات  أعلنت  العراق، 
حترير حنو )20( قرية بالقرب من املوصل. 
��راق��ب��ون يف كربالء  ��رباء أمنيون ومخُ ي��رى خخُ
قريبة  املوصل ستكون  معركة  إّن  املقدسة، 
القيادي  رآه  م��ن  أهّمها  وألس��ب��اب  احلسم 
فراس  الدكتور  الشيخ  الشعيب  احلشد  يف 
امل��س��ل��م��اوي “ال��ت��س��ل��ي��ح ال��ع��ال��ي وال��ع��زمي��ة 
املوصل يف  الدواعش من  لطرد  واإلن��دف��اع 
التنسيق  الدولي،  للتحالف  ج��ّوي  دعم  ظل 
ال��ع��ال��ي ب��ني ب��غ��داد وأرب��ي��ل م��ن ج��ه��ة وب��ني 
القطاعات العسكرية واحلشد الشعيب من 
جهة أخرى، اجلو السياسي املخُالئم احلالي 
والتوافق على توحيد املوقف جتاه عمليات 
يرى  فيما  اخلارجية.  والتدّخالت  التحرير 
إن  ال��س��ام��رائ��ي،  وف��ي��ق  العسكري،  ��ل��ل  احملخُ
اخلوف من محامات الدم يف املوصل اليت 
يتحّدث عنها مسؤولون خليجّيون ليست إال 
ّيلة جرائمهم يف العراق ودول عربية  يف خمخُ
ت��رك مساحة سياسية  وال��ع��امل، فال جي��وز 

املوقف  تأجيج  يف  تسّببوا  ال��ذي��ن  للخونة 
��ص��احل��ة  وس���ق���وط امل���وص���ل حت���ت الف��ت��ة مخُ
ال��ف��اس��دي��ن. م��ن ج��ان��ب��ه ي���رى ال��ب��اح��ث يف 
��ح��ف��ي علي  ش���ؤون اإلره�����اب، ال��ك��ات��ب ال��صخُ
من  داع��ش  لوجود  رفض  هناك  الطالقاني 
املوصل،  يف  مخُتسرّتة  قتالية  جماميع  قبل 
ال��ع��ش��ائ��ر ق��د تغلق  ب��ع��ض  إّن  ف��ض��اًل ع��ن 
أن  كن  ميخُ كذلك  التنظيم،  وج��ه  يف  أبوابها 
بالتنسيق مع  ال��ع��راق��ي  ��ن س��الح اجل��و  ي��شخُ
مدعومة  جوية  ضربات  ال��دول��ي  التحالف 
وتأمينها  االتصاالت  نظام  على  بالسيطرة 
ب��ني امل��واط��ن��ني وال��ق��وات األم��ن��ي��ة، وإخّت���اذ 
األمنية  للقوات  م��ق��رًا  اجليش  مخُعسكرات 
اإلدارة  كلية  يف  التدريسي  ي��رى  فيما  هل��ا. 
الدكتور  الباحث  بابل،  جبامعة  واإلقتصاد 
املوصل  “معركة حترير  إّن  البكري،  ج��واد 
جملموعة  السابقة  امل��ع��ارك  كل  عن  ختتلف 
املوصل،  جغرافية  أهّمها  من  األسباب  من 
����ادد س��وري��ا م��ن خ���الل ثالثة  ف��امل��وص��ل حتخُ
ادد األكراد، ومل  ادد تركيا وحتخُ أقضية وحتخُ
من  النفاذ  املخُمكن  م��ن  ��وري��ن  حمخُ إال  يتبّقى 
خالهلما اىل امل��وص��ل، ك��ل ه��ذه األط��راف 
ور اخلليجي بقيادة السعودية  فضاًل عن احملخُ
التدّخل  تخُريد  األمريكية  املخُّتحدة  والواليات 
موطئ  على  للحصول  التحرير  عملية  يف 
وعن  ال��ع��راق��ي.  السياسي  املشهد  يف  ق��دم 
األبعاد الرمزية ملعركة املوصل حتّدث إلينا 

قائاًل  يوسف  حسني  علي  الدكتور  الكاتب 
ال���ذي حيّققه حت��ري��ر امل��وص��ل على  االم���ر 
عن  أهّمية  يقل  ال  رمّب��ا  ال��رم��زي  املخُستوى 
املوصل  أّن  أقصد  ذات��ه��ا،  التحرير  عملية 
العراقيون  إلتقى  فعندها  ثابة،  مخُ أصبحت 
��ل��ؤه��ا احل��م��اس ال��وط��ي،  ب��ق��ل��وٍب مخُ مجيعًا 
والتيارات  األقليات  وكافة  الكخُرد  فاألخوة 
م  هخُ ليسموا  خالفاتهم  تناسوا  السياسية 
وطنية  بقضية  اإلن��ش��غ��ال  حن��و  واجل��م��ي��ع 
��ك��ن ال��ق��ول أّن  ع��راق��ي��ة خ��ال��ص��ة، ل��ذل��ك ميخُ
أما  تشهد”.  واملوصل  زال خبري  ما  العراق 
إّن  فريى  املوسوي  حفي ضياء  الصخُ الكاتب 
وما  العمليات  الذي سبق  اإلعالمي  اجلخُهد 
زال كان على مخُستوى عاٍل من املهنية واألداء 
الوطي، وألول مرٍة يتعامل اإلعالم العراقي 
مع العدو بأدوات احلرب النفسية اليت تخُعد 
السالح األهم يف تقويض القدرة الدفاعية 
يف  املعركة  ثل  متخُ ال  وبالطبع  ال��ع��دو”.  ل��دى 
األكرب حتت سيطرة  املدينة  وهي  املوصل، 
تنظيم داعش اإلرهابي الذي إستوىل على 
أجزاء من العراق وسوريا عام 2014، حتّديًا 
عسكريًا وحسب كما يراه اخلخُرباء األمنّيون 
واملخُراقبون لألحداث املوصلية، وإمّنا حتّديًا 
فالقضاء على داعش يعي  إنسانيًا كبريًا، 
والقتل  وال��ت��ط��ّرف  اإلره���اب  على  القضاء 
والنزوح والتهجري والسيب و.... اخل، وعودة 
األمن واألمان واحلياة للعراق أرضًا وشعبًا. 

معركة املوصل:
 االستعدادات والدوافع للنصر امُلحّقق

العنف األسري يف العراق: بني هشاشة القانون وتفكك املجتمع
العنف من الظواهر القدمية يف اجملتمعات اإلنسانية، فهي قدمية قدم األزل وقد تطّورت  تعد ظاهرة 
وتنّوعت بأنواع جديدة، فأصبح منها العنف السياسي والعنف الديي والعنف األسري الذي تنّوع وإنقسم 
هو أيضًا اىل العنف األس��ري ضد امل��رأة والعنف األس��ري ضد األطفال والعنف األس��ري ضد الشباب 
والعنف األسري ضد املسنني، كما أن ازدياد انتشاره أصبح أمرًا مخُثريًا للدهشة سواء على مستوى العامل 

أو على مستوى العامل العربي ومنه العراق.
شبكة النبأ للمعلوماتية أجرت حتقيقًا حول )ظاهرة العنف األسري( مع عدد من األكادمييني والباحثني 
الوقوف على األسباب واحللول اليت من شأنها أن تقف بوجه هذه املرض  وذوي االختصاص من أجل 
الذي خنر باجملمع العراقي. يقول مدير مركز الفرات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية الدكتور خالد 
العرداوي “العنف األسري نوعان، أوهلما )العنف املقصود الواعي( ويخُقصد به مجيع املخُمارسات العدوانية 
 )الواعية املدعومة بإرادة وإصرار سواء أكانت مخُرّبرة أو غري مخُرّبرة، أما ثانيهما فهو )العنف غري املقصود

ويخُقصد به االعتداءات اجلنسية على األطفال واليت يكون فيها األب أو األخ األكرب هو الطرف املخُعتدي.
الالوندي  الدكتور قحطان حسني  للدراسات االسرتاتيجية  املستقبل  الباحث يف مركز  يقول  من جانبه 
“أثبتت الدراسات على مخُستوى العامل أن أبرز مخُسّببات العنف األسري هو تعاطي الكحول واملخُخّدرات، 

ويأتي بعدها يف الرتتيب األمراض النفسية واالجتماعية لدى الزوجني أو كالهما.

أما عن نتائج العنف األسري فيقول مدير مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات أمحد جوّيد املطريي 
النفسية اليت تتطّور وتتفاقم اىل حاالت مرضية أو سلوكيات  العخُقدة  العنف األسري يف نشوء  يتسّبب 
عدائية إجرامية ، كذلك يخُساهم العنف األسري يف تفّكك الروابط األسرية ورمّبا نصل اىل درجة تالشي 

.األسرة
من جانٍب آخر يخُؤّكد التدريسي يف كلية القانون جبامعة كربالء والباحث القانوني الدكتور عالء احلسيي 
إن “من احللول الواجب إّتباعها للحد من العنف األسري هو )الوعظ واإلرشاد الديي فهو مخُهم حلماية 
اجملتمع من مشاكل العنف األسرى، كذلك تقديم استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد الذين 
ينتمون اىل األسر اليت ينتشر فيها العنف، توجيه طرائق التدريس يف املدارس مبختلف مخُستوياتها بشكل 
يخُساعد على تكوين التفكري العلمي لدى التالميذ وتدريبهم على االستدالل اجلماعي السليم، ترشيد زواج 
الشباب املخُبّكر، حتسني الظروف املعيشية لكاّفة األسر وذلك لتفادي وقوع أي نوع من املخُشكالت األسرية 

حتى تتمّكن األسر من التكّيف مع املخُتغرّيات اليت تطرأ بفعل الزمن.
ّركة لذلك  يبقى إّتساع ظاهرة العنف األسري يف العراق بتدهور الوضع األمي واالقتصادي والقّوة احملخُ
العنف، صورة مخُصّغرة ملشهد أوسع يكاد يضع تلك القوى األساسية يف اجملتمع حتت ضغط من ضرورة 

املخُراجعة ودق ناقوس اخلطر.

الثراء  الغي إىل  السلم صعودا  من  تدرجت يف  إن  بعد  ال��رتف  ظاهرة 
الفاحش إىل الرتف  وبعدما انفتحت أبواب الكسب احلالل واحلرام على 
مصارعيها . يف زمن احنسرت فيه قيمة العمل أمام  طوفان  املال املنهمر  
وحتت ضغطه تغريت نفوس الكثري من البشر  حتى قادتهم سطوة املال 
اىل الغطرسة والتكابر هناك من  نقرأ عنهم كثريا  وقد نلقاهم  ورمبا 
نعرف بعضهم  هم اهلنا وان باعدت بيننا املسافات  يف األمكنة  واألرصدة 
. فالتفاوت االجتماعي قد مد جذوره يف بنية احلياة االقتصادية وسريها 
يف  الرئيسية  والقانونية  االجتماعية  املؤسسات  عليه  وحتافظ  الطبيعي، 

عصره، وتزيد من حدته.
ان التفاوت الطبقي اثار جدال كبريا يف اجملتمع من حيث املباديء والقيم  
امقت   ان��ا  اجلملة  بهذه  كالمه  البلدية  يف  موظف  خضري  س��امل  استهل 
موظف  يف  وألن��ي  والطبيب  العامل  بني  تفرق  ال��يت  الربجوازية  الطبقة 

بلدية االشغال امسع الكثري من االنتقادات الالذعة  حيال عامل البلدية.
ومن جهته اضاف علي قاسم 25 سنه / بعد عناء جبمع أقساط اجلامعة 
االهلية وممارسيت ألعمال عديدة ولساعات مكثفه لسد أقساط اجلامعة 
فطاملا كانت هيئيت وثيابي املتواضعة حمط انظار زمالئي ودائما اشعر بأن 
نظراتهم ختبئ استصغارا او تقليال من شأني لكني كنت اجتاهل االمر 
او خيال لي انه سوء ظن لكن سرعان ما ثبت صدق حدسي بعد تعلقي 
بفتاة من قسمي كانت مجيلة ومن عائلة مرتفة جدا وبعد تقدمي خلطبتها 
واجهت صدا ورفضا عنيفا ألسباب كنت اجهلها لكن اصراري ملعرفة سبب 
ردها  وكان  املقربات  زميالتها  بي جعلي أجلأ إلحدى  لالرتباط  رفضها 
موجعا حيث اخربتي اننا متفاوتان بكل شيء فهي من عائلة ال تضاهي 
عائليت البسيطة وانا ال استطيع سد مصاريفها اليومية واعقبت على ذلك 
ان ارتيادي للجامعة ذاتها ال يعي اني اصبحت مبستواهم الطبقي مسعت 

تلك املفردات القاسية  كوقع اجلمر وقد تركت اثرا عميقا يف نفسي.
الطبقي  والتفاوت  الفقر  ظاهرة  اجتماعية  باحثة  احلسناوي  مكي  ن��ور 
السلبية على احلياة  تلعب دورا خطريا النعكاساتها  العراقي  يف اجملتمع 
العامة وعلى افراد اجملتمع الذي بدا عليه التمايز الطبقي واضحا بتميز 
فئة مبختلف اخلدمات التنموية واملعاشية والصحية على حساب الفئات 
الفقرية واحملرومة حتى وان حصلت هذه الطبقات على بعض اخلدمات 
حتقق  ال  منقوصة  وتبقى  املطلوب  الطبيعي  بالشكل  عليها  حتصل  مل 

احتياجاتها 
النهرين  جامعة  يف  االقتصاد  استاذ  البياتي  ستار  االقتصادي  اخلبري 
التفاوت الطبقي واضح يف اجملتمع العراقي وال ادعي انه جراء ما مير 
واالجتماعية  االقتصادية  واملشاكل  االزم��ات  اغلب  وامنا  اليوم  العراق  به 
هي تراكمية مبعنى خلقتها ظروف واجراءات حكومية وازمات سابقة ثم 

تظافرت مع واقع ما بعد العام  2003 . 

التفاوت االقتصادي 
وانعكاساته االجتماعية على 

املجتمع العراقي

عدي الحاج 

عدي الحاج

زهراء جبار الكناني 
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التوحد: ماذا تعرف عن 
الداء األكثر غموضًا؟

ي��ت��ص��ف م����رض ال��ت��وح��د ب���وج���ود ت��أخ��ر 
يف اك��ت��س��اب ال��ل��غ��ة ل���دى ال��ط��ف��ل وضعف 
ال���ع���الق���ات االج��ت��م��اع��ي��ة م���ع م���ن ح��ول��ه 
متكررة  ح��رك��ات  للطفل  وي��ك��ون  أي��ض��ا، 
من  التوحد  ويعد  حم��ددة،  اهتمامات  او 
االم������راض احمل����رية وال����يت الزال�����ت قيد 
ال��ب��ح��ث وال����دراس����ة وم���راج���ع���ة ال��ط��رق 
ع��دد  وان  وال���ع���الج���ي���ة،  ال��ت��ش��خ��ي��ص��ي��ة 
االضطراب  هذا  من  املشخصة  احل��االت 
ت�����زداد ب���اض���ط���راد، ع��ل��ى ال������دوام، وم��ن 
ك��ان  اذا  م��ا  امل���ع���روف، ح��ت��ى االن،  غ��ري 
والتبليغ  للكشف  نتيجة  هو  االزدي��اد  هذا 
االفضل جناعة عن احلاالت، ام هو ازدياد 
مرض  مصابي  ع��دد  يف  وحقيقي  فعلي 
العاملني سوية،  هذين  نتيجة  ام  التوحد، 
اذ تبلغ نسبة التوحد فى الذكور اكثر من 

االناث بنسبة 4 اىل 1.
تظهر االع����راض ع���ادة ام���ا واض��ح��ة يف 
واللغوي منذ  التواصل االجتماعي  ضعف 
ويستمر  الطفل  عمر  م��ن  األوىل  السنة 
مدى احلياة، اما يف حاالت اخرى فيكون 
الطفل قد مر مبرحلة تطور طبيعية، ولكن 
حصل له تراجع ففقد املهارات اللغوية او 
االجتماعية بعد بلوغه السنة والنصف او 
أن تشخيص احلالة ميكن  السنتني، رغم 
أن حيدث بعد هذا العمر أحيانًا. فيعاني 
االط���ف���ال ص��غ��ريو ال��س��ن م���ن ص��ع��وب��ات 

مع  جتاربهم  مشاركة  منهم  يطلب  عندما 
االخ��ري��ن، وع��ن��د ق���راءة قصة هل��م، على 
س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ال ي��س��ت��ط��ي��ع��ون ال��ت��أش��ري 
هذه  الكتاب،  يف  ال��ص��ور  على  بأصبعهم 
سن  يف  تتطور  ال��يت  االجتماعية  امل��ه��ارة 
مبكرة جدا ضرورية لتطوير مهارات لغوية 
النمو.  من  الحقة  مرحلة  يف  واجتماعية 
اىل االن ال يوجد عالج هلذا االضطراب، 
من  الشرحية  ه��ذه  مساعدة  ميكن  ولكن 
األطفال وآبائهم من خالل العالج بالكالم 
التعليمي،  والدعم  املهي  والعالج  واللغة 
ال���ت���دخ���الت  ب���اإلض���اف���ة إىل ع�����دد م����ن 
األخ�����رى، الن ال��ع��الج امل��ك��ث��ف وامل��ب��ك��ر، 
تغيريا  ان حي��دث  االم��ك��ان، ميكنه  ق��در 
ملحوظا وجديا يف حياة االطفال املصابني 
منظمة خريية  ح��ذرت  االضطراب.  بهذا 
أصغر  ميوتون  بالتوحد  املصابني  أن  من 
أو  بالصرع  متأثرين  وع��ادة  غريهم،  من 
االنتحار، واستشهدت منظمة “أوتيستيكا” 
مؤخرا  أجريت  الشأن  بهذا  دراس��ة  إىل 
نشرت  اليت  الدراسة،  وذك��رت  بالسويد، 
British Journal of Ps - )يف دورية 
chiatry( أن أولئك الذين يعانون التوحد 
ب���16 عاما يف  ميوتون أصغر من غريهم 
يأتي  القلبية،  األزم���ات  وبعد  املتوسط،  
للوفاة  شيوعا  األس��ب��اب  كأكثر  االنتحار 
بني هذه اجملموعة، وكانت حبوث سابقة 

يعانني من  ال��الئ��ي  النساء  أن  ذك��رت  ق��د 
التوحد أكثر عرضة لالنتحار من الرجال 
وأن النصف فقط ممن يعانون من التوحد 
أن  رغم   – اكتئاب  مت تصنيفهم كمرضى 
ملعوقات  تعود  رمبا  األخ��رية  املشكلة  هذه 

التواصل يف التشخيص، 
قد ال يكون كوري ويس ماهرا يف التعامل 
التفاصيل  على  تركيزه  لكن  اجملتمع،  مع 
جي��ع��ل م��ن��ه اش��ب��ه خب��ب��ري ل���دى مؤسسة 
“مايند سبايس” االلكرتونية اليت تستفيد 
من مقدراته ومقدرات امثاله من املصابني 
ب��ال��ت��وح��د وت��ؤم��ن هل��م ال��ع��م��ل وال��ت��ق��دي��ر 
االجتماعي، ويقول هذا الشاب البالغ من 
وال��ذي شخصت اصابته  العمر 27 عاما 
ارى  ان  “استطيع  طفولته  منذ  بالتوحد 
اش��ي��اء ال ي��راه��ا اآلخ����رون، وه���ذا االم��ر 
واكون  التفاصيل  اكثر يف  الدقق  يدفعي 

اكثر تركيزا”.
اىل ذل���ك ت��وص��ل��ت دراس����ة ط��وي��ل��ة امل��دى 
م��ه��ارات،  تعليم األب���اء واألم��ه��ات  إىل أن 
أن  متميزين”، ميكن  “أب��اءا  لكي يصبحوا 
أطفاهلم  حالة  من  كبرية  بدرجة  ن  حيسِّ
املصابني مبرض التوحد، وخالل تدريب، 
ألنفسهم  أفالما  واألم��ه��ات  األب��اء  شاهد 
أعطاهم  بينما  أطفاهلم،  مع  يلعبون  وهم 
أطفاهلم  ملساعدة  دقيقة  نصائح  األطباء 

على التواصل.

الحشرات واالمراض: عندما تهدد طائرات املوت صحة البشرية
حتتل احلشرات مكانة خاصة يف جمال التوازن البيئي والصحي على كوكب االرض، هذه الكائنات يف 
غالبيتها العظمى ال تؤذي االنسان، وبعضها مفيد جدا، فعدم وجودها حيول دون تلقيح وإمثار الكثري 
من النباتات واالشجار اليت يعتمد عليها الناس واحليوانات ليقتاتوا بها، كما تساعد بعض احلشرات 
منها غريها من  البعض  ويأكل   ،بالنباتات فقط كثرية  وتقتات حشرات   ،النفايات تدوير  اعادة  على 
احلشرات. فهل بوسع تلك املخلوقات الصغرية تدمري البشرية او احلياة على الكوكب االخضر، ورمبا 
العكس قد تكون مساعدة للبشرية يف عالج أمراض فّتاكة؟، طبعا، هنالك حشرات تزعج االنسان 
واحليوان بلسعتها املؤملة او جملرد وجودها بأعداد كبرية. كما يخُلحق بعضها ايضا ضررا باحملاصيل. لكّن 
اسوأها هي احلشرات اليت تنشر املرض واملوت. يذكر دواين، الذي يعمل يف مراكز مكافحة االمراض 
والوقاية منها يف الواليات املتحدة، ان االمراض اليت تنقلها احلشرات »سّببت مرض الناس وموتهم 

.»20  �من القرن ال�  17 حتى اوائل القرن ال ،اكثر من كل االسباب االخرى جمتمعة
حاليا، حوالي 1 من كل 6 اشخاص مصاب مبرض تنقله احلشرات. وباالضافة اىل ما تسببه هذه 
 — وخصوصا على البلدان النامية ،فهي تفرض عبئا اقتصاديا ثقيال ،االمراض من معاناة بشرية
وهي اقل البلدان حتّمال هلذا العبء. وتعرُّض احدها لتفشي وباء مرة واحدة فقط، ميكن ان يكّلفه 

غاليا. يقال ان غربي اهلند تعّرض سنة 1994 الجتياح وباء، فاستخُنزفت باليني الدوالرات من االقتصاد 
احمللي والعاملي. وحبسب منظمة الصحة العاملية، ستبقى البلدان االفقر يف العامل عاجزة عن التقدم 

.اقتصاديا اىل ان يتم التحكم يف مثل هذه املشاكل الصحية
اما اخر التطورات بهذا الشأن يطلق العلماء يف جنوب الصني أسبوعيا ثالثة ماليني بعوضة مصابة 
ببكرتيا يف جزيرة طوهلا ثالثة كيلومرتات يف حماولة للقضاء على أمراض مثل محي الدنج واحلمى 
الصفراء وزيكا، وحيقن العلماء البعوض ببويضات بها بكترييا الولبخية يف خمترب ثم يتم بعد ذلك 
البكترييا  الواقعة على أطراف مدينة قوانغتشو.وتوجد هذه  البعوض يف اجلزيرة  الذكور من  إطالق 
بشكل طبيعي يف حنو 28 يف املئة من البعوض الذي يعيش يف الربية وهي تؤدي إىل جعل الذكور من 

البعوض يعقم اإلناث عند التزاوج.
وتؤدي األمراض اليت ينقلها البعوض إىل وفاة أكثر من مليون شخص يف شتى أحناء العامل سنويا كما 
أصبح زيكا مصدر قلق بالنسبة للرياضيني خالل دورة األلعاب األوملبية هذا العام واليت تبدأ يف ريو 
دي جانريو، وامتنع بعض الرياضيني من بينهم املصنفون األربعة األوائل يف لعبة اجلولف عن املشاركة 

يف الدورة.

حيتاج جسم االنسان لبعض املواد املهمة لصنع اخلاليا او فرز انزميات 
معينة او لتعمل على توازن الدم، ومن أهم هذه املواد هي مادة الكولسرتول 
فهي مبثابة الوقود والطاقة للجسم، لكن ارتفاع نسبة الكوليسرتول خطري 
زيادة  إما  الكوليسرتول  مسببات  من  توازنه  على  احملافظة  وجيب  ج��دًا 
وشرب  والتدخني  بالدهون  املشبع  الغذاء  وتناول  البيض  أك��ل  أو  ال��وزن 

اخلمور.
م��واد دهنية  لتكون  ي��ؤدي  أن  ال��دم ميكن  الكوليسرتول يف  الكثري من  إن 
واملخ  القلب  إىل  ال��دم  تدفق  على  ويؤثر  الدموية،  األوعية  ج��دران  على 
تتلف فيصاب  أن  للشرايني  الوقت ميكن  أجهزة اجلسم، ومب��رور  وبقية 
اإلن��س��ان ب���آالم ال��ق��ل��ب، ال��يت ت��دع��ى ال��ذحب��ة ال��ص��دري��ة أو أزم���ة قلبية، 
واخنفضت معدالت الوفيات بسبب أمراض القلب، لكن مبعدالت أسرع 
املرض  انتشار  ح��االت  أن  ويبدو  السن،  من صغار  أكثر  السن  كبار  بني 
تتزايد، وتؤدي كل عشر سنوات من ارتفاع نسبة الكوليسرتول إىل زيادة 
القلب  ام��راض  ومتثل  املئة،  يف   39 ب�  القلب  بأمراض  االصابة  احتمال 
واالوعية الدموية السبب االول للوفيات يف العامل مع 18 مليون وفاة سنويا 
ارتفاع متوسط يف  العاملية. كل عقد حيدث فيه  حبسب منظمة الصحة 
يزيد من  العمرية بني 35 و55 عاما،  املرحلة  الكوليسرتول يف  معدالت 
ب��أم��راض القلب 40 يف املئة، ه��ذا ما حذرتبه  دراس��ة  ف��رص اإلص��اب��ة 
الكوليسرتول يف فرتة منتصف  االرتفاع يف نسبة  أن  أمريكية من  طبية 
اإلصابة  خطر  من  واضحة  بصورة  يزيد  طفيفا،  ك��ان  لو  حتى  العمر، 
باحثني اخلطوة  بالعالجات خطا فريق  يتعلق  اما فيما  القلب.  بأمراض 
تعمل  جمهرية  جسيمات  باستخدام  القلب  أم��راض  ع��الج  حنو  األوىل 
صناعية  نسخة  الباحثون  وط��ور  امل��س��دودة،  الشرايني  فتح  إع���ادة  على 
بالربوتني  الغي   HDL باسم  املعروف  املفيد  الكوليسرتول  ج��زيء  من 
القلب، يف حني  أم��راض  ع��الج  يف  يستخدم  وال��ذي  الكثيف،  الشحمي 
إىل  ونقله  الضار  الكوليسرتول  إزال��ة  على  فيعمل  املفيد،  الكوليسرتول 
على  اجلديدة  العالج  طريقة  وتعتمد  اجلسم.  منه  يتخلص  حيث  الكبد 
باستخدام جسيمات  الشرايني  ج��دران  على  امل��وج��ودة  ال��رواس��ب  إزال��ة 
العالجات  يعول على  إنه مازال  املتخصصني  صناعية دقيق، يرى بعض 
املستقبلية للكوليسرتول اجليد، وهو خيترب ما إذا كان من األفضل عمل 
كوليسرتول صناعي يف املعمل وحقنه مباشرة يف حاالت خطرة ملرضى 
القلب لتخفيف آثار انسداد الشرايني. مشريا إىل أنه يدرس مع شركات 
فرنسية ع��دة ط��رق بهذا ال��ش��أن. اىل ذل��ك ف��إن تناول األف��وك��ادو وزيت 
الزيتون والسمك واملكسرات يزيد من مستويات الكوليسرتول “احلميد”، 
وقد توصلت دراسة جديدة إىل أن بعض األشخاص ممن لديهم مستويات 
عالية من الكوليسرتول الذي يفرتض أنه احلميد هم الفئة األشد عرضة 

خلطر اإلصابة بأمراض القلب.

الكولسرتول: وقود 
صحي شديد الخطورة 
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األخيرة

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني
 العراقيني: 1557 - رقم التسجيل يف دار 

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

لقد فشل دع��اة اإلس��الم هو احلل يف حتقيق حلم جمتمعاتهم، كما فشل 
قبلهم دعاة القومية العربية، وعندما منعن النظر يف األسباب الكامنة وراء 
هذا الفشل الواضح للتيارات الرئيسة اليت حركت بعنف عاملنا االسالمي 
معظم القرن العشرين ومطلع القرن الواحد والعشرين، سنجدها خمتصرة 
يف كلمة واحدة هي )التطرف(، نعم لقد اختلفت املنطلقات النظرية، ولكن 
تشابهت املمارسات، فعقلية التطرف اجهضت أحالم العلمانيني القوميني 
وغريهم، كما اجهضت أحالم املتدينني على اختالف مشاربهم، والسلوك 
املتطرف كان دائما تعززه وترسخه ثقافة ساندة، وفكر جامد عاجز عن 
استيعاب متغريات الزمان واملكان وما تفرضه من استحقاقات للوصول اىل 

بناء جمتمع سعيد حمفوظ الكرامة واحلقوق. 
 ان سيادة قيم االستئثار، والتآمر، والتسلط، والطمع، ورفض اآلخر اىل 
العقلية  القيم املنحرفة ما هي اال نتاج  حد تكفريه وتفسيقه وغريها من 
العقم  العقلية من  التفكري، وضيقة األفق. ويف ظل هذه  املتطرفة أحادية 
احلديث عن حلول علمانية او حلول دينية ملشاكل جمتمعاتنا املبتالة؛ ألن 
مصري هذه احللول هو الفشل، اذ لن ينجح العلمانيون يف إقامة دولة مدنية 
دميقراطية كما يزعمون، ولن ينجح اإلسالميون يف إقامة دولة دينية عادلة، 
احلكم  ال��رتدي يف خمتلف جم��االت  من  مزيدا  دائما  النتيجة  ستكون  بل 
التميز  الثقايف واحلضاري بعيدا عن قمم  واإلدارة مع استمرار االحن��دار 
والنجاح.  هذا الشعور باخلطر الداهم الناجم عن تسيد منهج التطرف، 
واهلاوية اليت يقود جمتمعاتنا اليها يتطلب استنفار مجيع الطاقات واجلهود 
يهدد  العموم  يهدد جمتمعاتنا على  كما  فهو  الوجود،  ازاحته من  اجل  من 
املنحرف اال  املنهج  ف��ردا، وال ميكن هزمية ه��ذا  ف��ردا  اسرنا وم��ن حنب 
وحتقيق  االع��ت��دال،  منهج  وهو  اال  والعقائدي  النوعي  يشكل ضده  مبنهج 
ذلك يقتضي: 1- بذل جهد أكرب من املرجعيات الدينية لعموم املسلمني من 
اجل ترسيخ منهج االعتدال يف احلياة اإلسالمية احلاضرة، من خالل بيان 
اسسه واركانه الشرعية، ومن املفيد ان حتفيز مؤسساتها ودعاتها ومبلغيها 
للقيام بدورهم يف إجناح هذا املسعى.  2- املؤسسات االكادميية والرتبوية 
والتعليمية حباجة اىل ان تكون هلا برامج شاملة تهدف اىل تعزيز سلوكيات 
التعايش ونبذ الكراهية وشيوع ثقافة احلوار وتقبل اآلخر، فهذه املؤسسات 
تسمح  عامة  بثقافة  مرتاديها  ت��زود  بل  فقط،  دراس��ي��ة  ش��ه��ادات  ال متنح 
االع��الم سالح ذو حدين،  الشريف بني اجلميع.  3-  والتنافس  بالتعايش 
فإما ان يستثمر لبناء اجملتمعات وحتقيق وحدتها ومتاسكها، واما ان يفعل 
العكس، الدور السليب لإلعالم حباجة اىل مراجعة لتكون رسالته وادواته 
تصب يف جمرى منهج االعتدال ال منهج التطرف واالره��اب.  4- النخب 
ومدنية  ونقابية  واقتصادية  واجتماعية  واكادميية  يف جمتمعاتنا-سياسية 
س��واء يف  اجملتمعات  هذه  وعي  تعزيز  بدورها يف  بالقيام  ودينية-مطالبة 
تعايشها مع بعضها البعض او يف املطالبة حبقوقها والوفاء بواجباتها.  5- 
وجود نظام احلكم الصاحل والرشيد يعي وجود القيادة الكفوءة واملسؤولة 
والقادرة على بلوغ القمة، وبدون السعي إلجياد أنظمة حكم صاحلة ستكون 
سلطات الدولة عامل عرقلة وتعويق ألي بناء دميقراطي يرتعرع فيه منهج 
اليت  القيمية  منظومته  التطرف  ملنهج  ان  وكما  مث��اره.   ليعطي  االعتدال 
االعتدال حباجة  منهج  ترسيخ  فان  املسلمة،  اجملتمعات  حياة  اوجدته يف 
اىل منظومته القيمية املعززة واليت ال تسود اال بإزاحة كل ما يناقضها. هذه 
املهمة خطرية جدا وتتطلب ان يبذل فيها علماء االجتماع خصوصا والعلوم 

اإلنسانية عموما دورا مهما لتحديد األولويات واالليات املناسبة للتغيري. 

ت��ث��ري االح�����داث ال���يت جي��ت��م��ع ف��ي��ه��ا ماليني 
البشر يف مكان واحد شهية صناع السياسات 
واحملللني االسرتاتيجيني، وتدفعهم اىل طرح 
التساؤالت حول الدوافع واملضامني والدالالت 
اليت تنطوي عليها؛ لكونها تعكس قوة األفكار 
والعواطف احملفزة للتالقي بني الناس، واليت 
ميكنها التطور-يف مرحلة ما- اىل شكل من 
التغيري  على  القادر  اإلنساني  الفعل  أشكال 
واألف��ك��ار  البنى  م��ن  لكثري  التشكيل  وإع���ادة 
يف  األربعني  وزي��ارة  االجتماعية.  والعالقات 
تقدم أمنوذجا مميزا هلكذا احداث؛  العراق 
يكون  فهل  ودالالتها.  وسعتها  بسبب حجمها 
العراق احلضارية؟  هلا تأثري ما على نهضة 
طريق  يف  تقف  عقبات  هناك  وه��ل  ومل���اذا؟ 
وكيف  امل��ت��وق��ع؟  ال��ت��أث��ري  ذروة  وص��وهل��ا اىل 
مي��ك��ن جت���اوزه���ا؟. ع��ل��ى م��ر ال��ع��ص��ور كانت 
م��ا متتلكه  على  فقط  تقتصر  ال  األم��م  ق��وة 
واقتصادية  عسكرية  ق��درات  من  حكوماتها 
وامن��ا  س��ك��ان��ي...  وحجم  جغرافية  ومساحة 
على ما يرتافق مع هذه القدرات من مقومات 
ومدى  حياتها،  وامن��اط  قيمها،  تربز  ثقافية 
االستعداد ملد اجلسور االجتماعية مع غريها 
مؤهلة  النهائية  باحملصلة  لتكون  األم��م؛  من 

أن تصبح مثاال تصبو اىل حماكاته الشعوب 
ازدادت  التارخيية  احلقيقة  ه��ذه  األخ���رى.  
تأكيداتها وبراهينها مع التطور الكبري الذي 
وصلت اليه العالقات الدولية يف مطلع القرن 
احلادي والعشرين، وبعيدا عن العاطفة غري 
الواعية، هل تشكل زيارة األربعني موردا من 
موارد قوة الدولة العراقية ومنطلقا لتأثريها 
ال  فريدة  للزيارة مسات  اإلجيابي؟،  الدولي 
وحتليلها،  تأملها،  دون  عليها  امل���رور  ميكن 
الكبري عن أي حدث آخر  واظهار اختالفها 
ميكن للشرق األوسط اإلسالمي احلاضر ان 
يشهده، ومنها: - أنها حدث غريب بطريقة 
التكنلوجي  التطور  من  الرغم  فعلى  حدوثه، 
اهل���ائ���ل يف وس���ائ���ل ال��ن��ق��ل احل��دي��ث��ة يصر 
عليهم  البيت  وأه��ل  احلسني  حبب  املتعلقون 
ولغاتهم  ث��ق��اف��ات��ه��م  اخ��ت��الف  ال��س��الم-ع��ل��ى 
وتوزيعهم اجلغرايف-على القيام بها من خالل 
املشي سريا على االقدام من مناطق سكناهم 
العراقية  املطارات  يف  نزوهلم  من حلظة  او 
وصوال اىل كربالء املقدسة. - عفوية وتلقائية 
عليه  للحسني  حبهم  عن  التعبري  يف  الناس 
السالم، وبذهلم اجلهد والوقت واملال خلدمة 
من يسمونهم زوار ابي عبد اهلل، يزيد من قوة 

احلدث، ويضفي عليه رونقا ومجاال مضافا، 
فاجلميع قادر على ان مينح نفسه دورا فيه، 
الزائرين  وتدليك  األرض  كنس  م��ن  اب��ت��داء 
وتقديم ك��وب امل��اء وال��ش��اي هل��م وص��وال اىل 
إقامة املوائد املهيبة... لقد اثارت هذه العفوية 
اعجاب اجلميع واذهلت عقوهلم، فزاد حبهم 
االستمرار  على  وحفزهم  بالزيارة،  وتعلقهم 
فيها سنة بعد أخرى، بل تشجيعهم لغريهم 

للقيام مبثل فعلهم. 
ف��رائ��ض اإلس���الم حم��ددة  م��ا تكون  - غالبا 
سن  من  ابتداء  كالصالة  معينة  عمرية  بفئة 
او  سبيال  ل��ه  استطاع  مل��ن  احل��ج  او  السابعة 
هو  االربعني  مييز  ما  لكن  وغريها،  الصيام 
عمرية  بفئة  بطقوسها  القيام  حتديد  ع��دم 
والعجوز  الرضيع  الطفل  جتد  ل��ذا  خاصة، 
اهلرم والشاب حاضرا فيها، فجميع االعمار 
اىل  املناسبة  ح��ول  وه��ذا  امل��ش��ارك��ة،  ميكنها 
ك��رن��ف��ال ان��س��ان��ي ه��ائ��ل ال مي��ك��ن م��ق��ارن��ت��ه 
بفريضة كفريضة احلج يف مكة املكرمة او أي 
حدث آخر، وقد أظهرت اخلربة االجتماعية 
تأثريا  واعمقها  البشرية  التجارب  اق��وى  ان 
هي تلك اليت ال تتحدد بفئة عمرية ما، امنا 

يتسع فضائها جلميع الناس.
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