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هل تهدد قوات البيشمركة 
مستقبل أكراد العراق؟

ماذا بعد استعادة املوصل؟

توجهات ترامب ومستقبل العالقات 
االمريكية الروسية

رعاية حقوق املواطنني
 يف اإلسالم

املثقفون واملبدعون 
ال يتقاعدون 251023

حنن حباجة اىل حالة استيعابية، على غرار ما كان يفعل رسول اهلل،، فالرؤية احلضارية 
الواسعة االبعاد، ترى لكل انسان دورًا يف احلياة،، وجمموع هذه االدوار هو الذي يضمن 
معينة،  على مؤسسات عمل حبدود  هذا  كان يصدق  فاذا  ناهض،  النجاح ألي مشروع 
مثل املؤسسات الثقافية او الصناعية او الرتبوية، فانه يصدق قطعًا على مشروع الدولة 
والنظام السياسي الذي إن اراد النجاح ما عليه إال االمتداد بأذرعه يف أحناء البالد جلمع 
الشجرة  كما  العام،  الصاحل  خلدمة  املوجودة  والقدرات  الطاقات  كل  وتوظيف  الشمل 
أعماق  يف  تضرب جبذورها  عندما  تثمر،  ثم  عاليًا  وتشمخ  تقوى  اليت  متامًا،  اليانعة 

االرض حبثًا عن عناصر القوة واحلياة.
وهذا كان من مسات الدولة االسالمية اليت أرسى دعائمها النيب األكرم، منذ الساعات 
االوىل لدخوله مكة فاحتًا دون إراقة قطرة دم واحدة، فقد كان يرى يف جمتمع مكة مبن 
فيهم من رموز الشرك وأعــداء األمــس، جــزءًا من اجملتمع االسالمي الكبري حتت لواء 
االسالم، لذا كان شعاره يف هذا املضمار؛ وصيته اىل الوالي الذي عينه على مكة )عّتاب( 
بأن “أحسن اىل حمسنهم وجتاوز عن مسيئهم”. يشري املرجع الراحل االمام السيد حممد 
الشريازي اىل االستيعاب اجلماهريي بغية حتقيق القوة واملتانة، باخلروج من احمليط 
اجلغرايف الضيق وجتاوز اخلالفات القبلية والعنصرية والثارات، للتطلع بأناة حنو األفق 
البعيد. والتنوع اهلائل حاليًا، حيتاج اىل من يوفر له الطمأنينة بالعيش اآلمن والكريم، 
وان يسود الشعور لدى اجلميع بأنهم مكرمون جتسيدًا لآلية القرآنية: }ولقد كرمنا بين 
آدم{، بل وانهم ذو شأن، ال فرق؛ إن عال أو قل، بل ان هذا االستيعاب من شأنه ان يفتح 
الكامنة يف  املواهب  املهارات وصقل  وتطوير  البشرية مبفهومها احلديث،  التنمية  آفاق 
الزوايا املظلمة من اجملتمع، هذا الشعور النفسي العام، هو الذي خيلق بدوره شعورًا آخر 
باملسؤولية إزاء اجملتمع والدولة، ومن الناحية املنطقية، لن يكون بوسع أي انسان، مهما 
كان ومحل من توجهات وقناعات، إال أن يفي بقدر معني اىل حيسن اليه ويضعه يف مكانه 
املناسب، بل ان هذه التجربة اجلديدة تكون مبنزلة احملك للجميع ليثبتوا والئهم وانتمائهم 
للوطن، ثم يسهموا – كٌل بقدره – يف خدمة الصاحل العام. فمشاعر األمن والكرامة اليت 
تتفرغ  املأمول، وجيعلها  النجاح  نظام حكم،  او  دولــة  أي  اليت متنح  القلوب هي  تتملك 
ملواجهة أعداء اخلارج، بل والتوجه اىل التنمية والتطوير يف اجملاالت العلمية والتقنية 
لدفع عجلة التقدم اىل االمام. وال أدّل على ذلك من جتربة احلشد الشعيب املتمخضة 
من فتوى اجلهاد يف العراق، وما أحدثته من نقلة نوعية مباغتة ضد تنظيم داعش، من 
حالة الدفاع اىل اهلجوم ومن ثم حتقيق االنتصارات الباهرة. وهذا مل يكن ليتحقق لوال 
وجود الشاب والشيخ الكبري وعامل الدين واملثقف واالديب والتاجر واملرأة ومجيع شرائح 
اجملتمع يف جبهة واحدة ضد عدو مشرتك. ولكي نربح املعركة الكربى البد ان نستوعب 
االستئثار  فئوية  عن  بعيدا  للجميع،  وتكافؤها  الفرص  واستثمار  الربح  وحنقق  اجلميع 
واالستحواذ واالحتكار، ولكي نعيد الثقة ببلداننا البد من ان حنقق شروط املواطنة بأن 

يكون الوطن للجميع حيميهم ويكرمهم ويدفئهم باحلب واالحرتام واحلرية.
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أو  الفساد، وطمره وهو يف مهده  للحد من  املتواصلة،  الدقيقة  الرقابة  أولويات املسؤول األعلى متابعة معاونيه، مبا يشبه  من 

بداياته، هذه السياسية جيدها الباحث يف التعامل العملي...

ُينصح بتغليب الشورى يف اختاذ أي قرار، واعتماد السياسة الصحيحة يف إدارة احلكم، وعدم التعامل مع مصاحل األمة مبنظور 
احلاكم املتسّلط، ورأيه األوحد، وفكره الذي غالبا...

هل باإلمكان إقامة حكم اهلل يف األرض؟

19
“هنالك ثالث مقدمات إلقامة حكم اهلل يف األرض: املقدمة األوىل: ان اسلوب احلياة، هو التضحية لتحقيق األفضل، املقدمة الثانية: 

ان يف داخل كل انسان تتحكم قوى ثالث؛ هو، وأنا، وأنا االفضل...

فقه الغايات وهندسة القيادة

18
فقه الغايات، واملراد فقه االغراض واألهداف وهو ذات فقه مقاصد الشريعة، وفقه املآالت، واملراد منه فقه النتائج.

واآلية )ُهَو َأنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها( تندرج...



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

2
www.annabaa.orgالعدد الثامن والعشرون - آيار  2017 - شعبان 1438هـ

شهد النظام السياسي يف العراق بعد عام 
الدميوقراطي  النظام  حنــو  حتــول   2003
وكـــانـــت احــــد اعـــمـــدة هــــذا الــتــحــول هو 
حالة  افـــرزت  الــيت  السياسية  الــتــعــدديــة 
التعددية احلزبية. وظهرت عند ذاك عدد 
كبري من االحزاب والقوى السياسية، وُأطر 
االئتالف  سلطة  امر  مبوجب  قانونيا  هلا 
قــانــون  ثــم  لــعــام 2004  املــؤقــتــة رقـــم 97 
 36 رقم  السياسية  والتنظيمات  االحــزاب 
السياسية  التعددية  ان  ومع   .2015 لسنة 
للعراق  والتعددية احلزبية مرحلة جديدة 
ومطلوبة لتتماهى مع حركة تطور النظام 
السياسي الذي انتقل اىل مرحلة التحول 
الدميقراطي، اال ان عناصر تلك التعددية 
كان طوال املدة بعد 2003 خمتلفة يف عدة 
اجتاهات. اذ توجد يف العراق منوذجني من 
االحزاب هما االحزاب الدينية واالحزاب 
القسمني  أحـــزاب  مــن  وبــعــض  العلمانية. 
كانت تشرتك قبل عام 2003 يف ائتالف 
 2003 بعد  هلا  وكــان  العراقية،  املعارضة 
دور فاعل يف املشهد السياسي، وسيطرت 
تشكل  الـــذي  احلــكــم  جملس  على  تقريبا 
بقرار من سلطة االئتالف املؤقتة، وكذلك 
هناك  كانت  بينما  املؤقتة.  احلكومة  على 
قــوى أخــرى بعضها قديم واآلخــر حديث 
التشكيل أخذت موقف املعارضة ورفضت 
قبل جالء  السياسية  العملية  املشاركة يف 

االحتالل. يف املرحلة احلالية هناك عدد 
وزادت  اخــريا  الــيت ظهرت  املعطيات  من 
تشنجا،  السياسية  القوى  بني  العالقات 
منها الداخلية مثال مسألة احلشد الشعيب 
ومستقبله، والتظاهرات الشعبية منذ متوز 
الوقت احلاضر،  2015 واستمرارها اىل 
الواليات  مع  العالقة  تفعيل  مثل  والدولية 
املتحدة وموقف االخرية من الدور االيراني 
يف املنطقة. هذه املعطيات وغريها اثرت 
السياسية.  القوى  بني  العالقات  يف  سلبا 
تنظيم داعــش االرهــابــي على  مع سيطرة 
مناطق مشــال ومشـــال غــربــي الــبــالد يف 
حزيران 2014 واجلهد العسكري لتحرير 
االراضــي ظهر تغيري كبري يف حال اغلب 
اظهرت  إذا  العراقية.  السياسية  الــقــوى 
اغــلــب تــلــك الـــقـــوى الســيــمــا االســالمــيــة 
تــيــاراتــهــا املــســلــحــة مــســتــفــيــدة مـــن فــتــوى 
التحرك  شرعية  لكسب  الكفائي  اجلهاد 
مساندة  يف  لقدراتها  احلــاجــة  ومــن  تــارة 
ـــقـــوات االمــنــيــة يف دحــــر الــتــنــظــيــمــات  ال
االرهابية ويف مقدمتها داعش تارة اخرى. 
يشكل استمرار التظاهرات واالحتجاجات 
الشعبية منذ نهاية متوز 2015 اىل الوقت 
احلـــاضـــر مـــصـــدر احـــــراج كــبــري لــلــقــوى 
واليت  الدولة  ادارة  املتنفذة يف  السياسية 
يتفق  مبــا  الــســيــاســيــة  املــنــظــومــة  صممت 
ان  مــن  نابع  االحـــراج  وهــذا  ومصاحلها. 

هدف التظاهرات هو تهديم هذه املنظومة. 
يزيد  عامل  التظاهرات  شكلت  وبالتالي 
السياسية.  القوى  بني  العالقة  تشنج  من 
كـــل هـــذه املــعــطــيــات وغـــريهـــا تــرســم لنا 
صورة قامتة لطبيعة العالقات بني القوى 
السياسية العراقية االمر الذي يؤثر سلبا 
على النظام السياسي واداءه املتدني على 
امامه  املصاعب  وستزيد  االصــعــدة  كافة 

ورمبا ُتدخله يف مرحلة مظلمة.
امـــام  املــهــمــة صــعــبــة  تــكــون  ــــك،  ذل وازاء 
ان ترصني اجلبهة  اذ  العراقية.  احلكومة 
السياسي  النظام  اداء  وحتسني  الداخلية 
يــعــتــمــد عــلــى اذابــــــة الــتــوتــر بـــني الــقــوى 
بينها عرب  الثقة  ثوابت  وارساء  السياسية 
العراقية  للدولة  الوطنية  اهلــويــة  اظــهــار 
نــظــامــا وحــكــومــًة وهـــذا االمـــر سينعكس 
اجيــابــا يف املــســتــقــبــل املــنــظــور يف رجــوع 

القوى السياسية اىل جمتمعها ودولتها.
ــقــصــري حتـــتـــاج احلــكــومــة  ويف االمـــــد ال
ـــعـــالقـــات مــع  ال تـــعـــزيـــز  الـــعـــراقـــيـــة اىل 
االطراف الفاعلة اقليميا واخراج العراق 
من حلبة الصراعات االقليمية وان ال يكون 
جزء من ساحة التنافس اجليوساسي بني 
تلك االطراف. اذ ان الصراعات بني القوى 
حلالة  انعكاس  هي  العراق  يف  السياسية 
الــذي  اجليوسياسي  والتنافس  الــصــراع 

يلف املنطقة.

قراءة يف العالقة بني القوى 
السياسية العراقية

هل تهدد قوات البيشمركة مستقبل أكراد العراق؟
يف إطار اهتماماته بالشأن العراقي قام الكاتب االمريكي مايكل روبن يف اواخر شهر مارس-اذار املاضي 
بنشر مقال يف معهد امريكان انرتبرايز حتت عنوان )هل تعد البيشمركة الكردية ميليشيات؟(، وهذا 
املوضوع مهم جدا البحث فيه لسببني: االول قرب القضاء على داعش عسكريا يف العراق وما يرتتب على 
هذا االمر من فتح حمتم مللف التشكيالت العسكرية خارج سيطرة الدولة وكيفية التعامل معها للمحافظة 
على هيبة وقوة الدولة وجناح براجمها. واآلخر مرتبط بتصاعد اخلالفات بني املركز واالقليم حول مجلة 

من القضايا، ومن بينها ملف جهة ارتباط البيشمركة، وعالقتها باملنظومة االمنية للدولة العراقية.
كما تتيح املناقشات املتعلقة باحلشد الشعيب الفرصة ألكراد العراق ومناصريهم يف الواليات املتحدة 

بإجراء حمادثات جدية حول “البيشمركة “ القوة املقاتلة الكردية.
وقد شكلت هذه القوات اليت كانت تقاتل يف احلرب ضد نظام صدام حسني وحكومات عراقية اخرى 
مع قادة حمددين جمموعات حتررية اصبحت فيما بعد احزاب سياسية، فعلى سبيل املثال، أسس املال 
قوميا  انفصل جالل طالباني وشكل احتادا  بينما  الكردستاني  الدميقراطي  برزاني احلزب  مصطفى 

منافسا للكردستاني.
بينما تشكلت حكومة اقليم كردستان يف اعقاب انتفاضة عام 1991 ضد نظام صدام حسني اليت اعقبت 
حترير الكويت، حيث بقيت االحزاب السياسية ومن ضمنها البيشمركة تعاني من التقسيم، وبالنسبة 

جلميع احملادثات عن الوحدة، تبقى وحدات البيشمركة مقسمة وظيفيا وموالية لقادة االحزاب السياسية 
أكثر من والئها لكردستان.

تعاجل مسألة حتول  ان  عليها   - االستقالل  -وخاصة يف موضوع  التقدم  كردستان حتقيق  ارادت  وإذا 
بني  اختالف  بوجود  املتعلق  التساؤل  على  واالجــابــة  جيش،  كونها  من  أكثر  ميليشيا  اىل  البيشمركة 
البيشمركة واحلشد الشعيب هي ان كالهما ولد من النار وكالهما حماط باألساطري وقام بأعمال النهب 
واالختطاف وارتكب الفظائع اليت ال ميكن التحدث عنها )حسب زعم الكاتب الذي يبدو انه حباجة اىل 

تصحيح يف معطياته عند كالمه عن الواقع العراقي-مركز الفرات(.
املنافسني  الن  وذلــك  اهلية  حــرب  الــســودان  جنوب  استقالل  أحــدث  وعواقبه  االستقالل  على  وكمثال 
السياسيني عملوا على تفريق وفصل االحزاب السياسية اليت قاتلت فيما بعد على النفط بالنيابة عن 
القادة، كما اصبحت فلسطني مقسمة ليس بسبب اسرائيل بل بسبب الفصائل الداخلية اليت تدعمها 
جراء  احملدق  باخلطر  ومؤيديهم  العراقيني  من  العديد  يعرتف  كما  املختلفة،  الفلسطينية  اجلماعات 
ائتالف احلشد الشعيب مع الفصائل السياسية بعد تبدد تهديد “داعش”، والتساؤل هنا هل سيعرتف 
االكراد بالنجاح الذي حققته البيشمركة؟ اذ ان انشقاقها اآلن سيشكل تهديدًا للدولة اليت قاتلت من 

اجلها الكثري من االجيال”.

آخر  العراق،  املوصل، مشال  استعادة  معركة  انطالق  من  أشهر  ستة  بعد 
املعارك  تزداد  العراقية،  القوات  تقدم  اإلرهابي، ومع  تنظيم داعش  معاقل 

ضراوة وصعوبة كل ما اقرتبت من النهاية.
وبدأت القوات العراقية يف 17 تشرين االول/اكتوبر، عملية استعادة املدينة 
انطالقا من جنوب وشرق ومشال املوصل ومتكنت مطلع العام احلالي من 
استعادة اجلانب الشرقي من املدينة. وكان تنظيم داعش اإلرهابي قد سيطر 
القوات احلكومية  لكن  عام 2014  العراق يف  مدن  أكرب  ثاني  املوصل  على 
استعادت أغلب أراضيها خالل العملية املستمرة منذ ستة أشهر. يأتي ذلك 
العراقية  للقوات  الدعم اجلوي  تقديم  الدولي  التحالف  قوات  تواصل  فيما 
رغم االنفجار الذي وقع عقب غارة جوية للتحالف ويعتقد أنه تسبب يف مقتل 
عشرات املدنيني يف 17 مارس آذار، وحبسب الضابط االمريكي الكبري يف 
ان  القدمية ال ميكن  املدينة  العملية يف  فإن  يورييب،  الدولي ريك  التحالف 
العراقية من  القوات  آليات عسكرية. ومقارنة مع ما حققته  تستخدم فيها 
فإن حتركها يف  املوصل،  من  الشرقي  اجلانب  استعادة  تقدم سريع خالل 
واألزقة  املتالصقة  املباني  بسبب  وبطئًا  األكثر صعوبة  بدا  الغربي  اجلانب 
اإلرهابي إىل  داعش  تنظيم  كما يسعى  املدنيني،  االالف  مئات  الضيقة مع 

عرقلة مسري تقدم القوات العراقية غرب املوصل عرب »القناصني ».
امليجر  واشنطن،  تقوده  الذي  الدولي  بالتحالف  الربية  القوات  قائد  ويعلق 
جنرال جوزيف مارتن مارتن، على معركة اجلانب األمين بالقول: »إنها معقدة 
آخر...  إىل  من حي  الكلمة  معنى  بكل  )التضاريس( ختتلف  األرض  للغاية. 
احمللل  مارتن  باتريك  يرى  السكان.«  تفاعل  وكيفية  العدو  طبيعة  )وكذلك( 
الذي  الدولي  والتحالف  العراقية  القوات  ان  احلــرب«  »دراســات  معهد  يف 
وقال  املوصل«،  استعادة  عملية  نهاية  من  »يقرتبان  املتحدة  الواليات  تقوده 
املدينة  اكثر صعوبة خصوصا  االخــرية  االحياء  استعادة  »ستكون  لرويرتز: 
القدمية واالحياء املتبقية يف مشال غرب املوصل«. لكن مراقبون وحمللون 
يرون أن العراق سيواجه يف مرحلة ما بعد استعادة املوصل، قضايا سياسية 
شائكة مثل الصراع على املناطق اليت متت استعادة السيطرة عليها وتطالب 
كما  االمــر.  هــذا  بغداد  ترفض  فيما  بها  باحلاقها  كردستان  اقليم  حكومة 
بالقتلى  ممثال  قادمة،  لسنوات  البالد  على  واضحا  احلــرب  تأثري  سيبقى 
من  االالف  مئات  عن  النامجة  واالزمــة  املدنيني  من  واملفقودين  واجلرحى 
اعادة  يتطلبه  التجارية وما  باملنازل واحملالت  الذي حلق  والدمار  النازحني 

البنى التحتية اىل جانب اطفال اضاعوا سنوات من الدراسة.
وترجح االحتماالت أيضا أن حيتفظ تنظيم داعش اإلرهابي بقدرته على شن 
االثار  ان  كما  العراق رغم عدم سيطرتهم على مناطق كبرية،  هجمات يف 
ودمــار،  نــزوح  وادت اىل  ارواحــا كثرية  اليت حصدت  املعارك  النامجة عن 

ستبقى حتى بعد انتهاء القتال.

ماذا بعد استعادة 
املوصل؟

د. حسني أحمد السرحان/مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية 

العراق

حسني الخشيمي  

 ترجمة: هبه عباس



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

3
www.annabaa.org العدد الثامن والعشرون - آيار  2017 - شعبان 1438هـ

لـــيـــس بـــالـــشـــيء اجلــــديــــد عـــلـــى مــســتــوى 
صــراعــات  بـــوادر  ظــهــور  السياسي  العمل 
بــني املتصدين  مــا  وخـــالفـــات ومــنــاكــفــات 
تلك  اصــبــحــت  ورمبـــا  السياسية  للعملية 
الــســيــاســي، فبعد  املــمــارســات عــرفــًا يف 
ونتيجة   , م  عام 2003  العراق  التغيري يف 
جعلت  خارجية  ومؤثرات  داخلية  ألسباب 
مــن الـــواقـــع الــســيــاســي الــعــراقــي عرضة 
بدورها  اثرت  واليت  السياسية  للمناكفات 
وانتقلت  انــشــطــة اجملــتــمــع  عــلــى خمــتــلــف 
بـــوادرهـــا عــلــى املــســتــوى الــشــعــيب، فتلك 
اخلـــالفـــات اصــبــحــت تــشــكــل عــبــئــًا يــدفــع 
االمنية  الناحية  البسيط من  املواطن  مثنه 
واخلدمية وغريها، واحدى بوادر الصراع 
التنافس  هــو  السياسية  االقــطــاب  بــني  مــا 
االنتخابي وحتوله اىل صراع ما بني تلك 
غياب  الــتــالــي:  ذلــك  وراء  والسبب  الــقــوى 
االحـــزاب  غالبية  لــدى  احلقيقية  االرادة 
دولــة  لبناء  السياسية  والــتــيــارات  والــقــوى 
قانون  تفعيل  والــقــانــون، عــدم  املــؤســســات 
الربملان  اقــره  والــذي  السياسية  االحــزاب 
ـــدوره  ب والـــــذي  عـــام 2015  الــعــراقــي يف 
حيث  من  السياسية  االحــزاب  عمل  ينظم 
التأسيس وشروط املشاركة وضوابط عمل 
وهــذا  السياسية،  والــقــوى  االحـــزاب  تلك 
القانون  وذلك الن  كبريًا  يعد خرقًا  االمر 
تلك  وتنظيم  لعمل  االســاســيــة  اللبنة  يعد 

االحــزاب وبالتالي يف حالة وجود احزاب 
بطبيعة  بالقانون  وملتزمة  منتظمة  وقــوى 
احلــــال ســيــنــتــج عــمــلــيــة ســيــاســيــة افــضــل 
والعكس صحيح. كثري من االحزاب والقوى 
السياسية متتلك اجنحة مسلحة وهذا خرق 
بني  مــا  مباشرة  ينذر حبــرب  ورمبــا  كبري 
لفرض  للسالح  اللجوء  ورمبا  القوى،  تلك 
السياسي  العمل  تقويض  وبالتالي  ارادات 
ــون االنــتــخــابــات  الــســلــمــي، قــصــور يف قــان
االنتخابات  انظمة  ان  هنا  فاملشكلة  ذاتــه 
وجدت  هي  القادمة  حتى  ورمبــا  السابقة 
ومقياسها  تتناسب  معينة  انظمة  اجل  من 
حالة  مــراعــاة  املــفــروض  فكان  وظروفها، 
وظــــرف وجتـــربـــة الـــعـــراق وإجيـــــاد نــظــام 
اما ما  الظروف احلالية،  انتخابي حياكي 
حصل فإن الكتل السياسية اوجدت انظمة 
تتناسب مع طموحها وتسعى للتعديل عليها 
تلك  بها  اليت متر  املرحلة  طبيعة  حبسب 
اجيــاد  عــن  واضــح  قصور  وبالتالي  الكتل 
تنتشل  سياسية  خنبة  ينتج  انتخابي  نظام 
الواقع مما هو عليه. التبعية للخارج: بعض 
الــدول  بعض  تطلبه  ملــا  تنساق  االحــــزاب 
او ســري  عــلــين  اخلــارجــيــة ورمبـــا بشكل 
وهذه يسبب شرخًا وطنيًا نتيجة لتفضيل 
مصلحة اخلارج على الداخل وتلك الدول 
هــي تــبــحــث عــن مــصــاحلــهــا عــلــى حساب 
املواطن البسيط، ضعف يف تطبيق القانون 

او سريانها على بعض دون البعض االخر 
وهذا تغييب ملبدأ العدالة فلو طبق القانون 
وحماسبة  املــســتــوى  بنفس  اجلــمــيــع  عــلــى 
املــفــســديــن مــن االعــلــى اىل االدنــــى لكان 

احلال افضل بكثري.
من  فبالرغم  الشعيب  الــوعــي  يف  ضعف   
املواطن  ومــرور  االنتخابية  ــدورات  ال تعدد 
الــوعــي  ــجــارب إال ان  ــت ال لــتــلــك  وخـــوضـــه 
يزال  ال  عام  بشكل  والسياسي  االنتخابي 
تعمد  هناك  ورمبــا  الطموح  مستوى  دون 
التشويش  املسؤولني وحماولتهم  بعض  من 
امللتوية  لألساليب  واللجوء  االوراق  وخلط 

جلذب الناخبني حنوهم. 
مجيعها اسباب ادت اىل احنراف يف بعض 
وجــوهــرهــا  السياسية  العملية  مــســارات 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، واخـــطـــر مـــا فيها 
اصطفاف الكتل السياسية خلف املسميات 
وهذا  هدفها  لتحقيق  والقومية  الطائفية 
جيعل من العملية السياسية تراوح مكانها 
تغيري  دوارهـــا دون  لنفس  االمـــور  وإعـــادة 
على  التغيري  يقتصر  رمبا  وبالتالي  يذكر 
بعض الوجوه فيما يبقى االطار العام ذاته 
والعودة لتقاسم السلطة على اسس طائفية 

وقومية.
ويف الوقت الراهن ويف مرحلة االستعداد 
وتنافس  صراع  حيدث  لالنتخابات  املبكر 

واحتدام يف خمتلف املستويات.

تنافس سياسي واحتدام انتخابي يف 
املشهد السياسي العراقي

لكي ال ينزلق العراق مرة أخرى.. املرجعية تهديكم هذه القصة!
إذا أنكر أحدنا –ظاهرًا- أن ما جيري يف العراق منذ أكثر من 14 عامًا وحتى اآلن هو حرب داخلية 
وقودها التعصب الطائفي والعرقي؛ فإن ضمريه ووجدانه الداخلي يؤكدان له هذه احلقيقة عشرات 
بائع  لدى  دوره  ينتظر  وهو  اآلخرين  ث  أو حيــدّ األخبار،  نشرات  يتابع  وهو  الواحد  اليوم  املــرات يف 
اخلبز أو البّقال، ويظهر له ذلك بوضوح عندما يستذكر هتافات أهالي املوصل املرحبة بدخول تنظيم 
شبابًا   1700 يشاهد حنو  وهو  القريبة  ذاكرته  يف  يغوص  عندما  أيضا  ويظهر  مدنهم،  إىل  داعــش 
أفتت رصاصات اجلماعات اإلرهابية املسلحة بقتلهم يف تكريت الُسنية بالتعاون مع عشائر البوعجيل 

وغريهم.
ليس مبقدور أحدنا نكران حقيقة أن حربًا أهلية كانت مشتعلة يف عامي 2005 و 2006 عندما كان يقاد 
الشباب يف العاصمة بغداد إىل مناطق اخرى ويرتكون هناك جثثًا هامدة!، أما مع الكرد، فمسوغات 

االقتتال كثرية، ويكفي يف إشعال احلرب معهم أي تصريح ناري ألصغر سياسي أو مسؤول كردي.
هذا التناحر واالستعداد لالقتتال املستمر يف أي وقت، والذي حتركه بني فرتة وأخرى جهات خارجية 
ودول إقليمية، أال يشبه نوعًا ما رهان “قتال الديكة” حتى املــوت؟!!، هذه احلرب الداخلية “املغلفة” 
الــذي حتــاول دول كربى  مبسميات خمتلفة، تسعى وبــدون أدنــى درجــة من الشك إىل حلم التقسيم 
حتقيقه يف العراق وتنطلق منه إىل منطقة الشرق األوسط برمتها، وهذا الدعم املّوزع بالتساوي الذي 

تقدمه الدول العظمى يف العراق وسوريا وباقي دول املنطقة إمنا هو جزء من هذه احلرب اليت وقودها 
األبرياء.

مفاتيح  درجاته(  اهلل  )أعلى  الشريازي  اجملــدد  املرجع  الراحل  لإلمام  تتنازعوا  لكيال  كتاب  يهدينا 
اخلالص عرب تفاصيل مشابهة جدا لواقعنا اليوم يف قصة وضعها حتت عنوان “ال لتقسيم العراق”، 
ويف تفاصيل هذه القصة، يذكر مساحته أن ثورة العشرين يف العراق اليت قامت بقيادة القائد الشيخ 
الشيخ رأى من  الشيعة فإن  أكتاف  الثورة قامت على  أن  “ومع  حممد تقي الشريازي )قدس ســره(، 

الضروري أن يشارك السنة فيها.
والالفت أن أعداد كبرية من -البسطاء- كما يسميهم اجملدد الشريازي، فرحوا بهذا التقسيم وخصوصًا 
الشيعة الذين قالوا: “وهل هناك أفضل من وجود حكومة شيعية ال يضطهدها السنة؟!”، وهو ما يتداوله 
ساسة الشيعة، ويراهنون عليه يف محالتهم االنتخابية.. “حنن محاة دولتكم الشيعية”، هكذا يبسطون 

لنا املسألة وميررون كل ما يريدون عرب هذه الفكرة.
إذًا.. هذا املنزلق الذي نقف على أطرافه متدلني اليوم ليس باجلديد، وجتنب الوقوع فيه هو اآلخر ليس 
بالبعيد عّنا، وكل ما حنتاجه هو قراءة واعية للتاريخ احلديث واالستفادة منه، وحماصرة األنانيات اليت 

يراهن عليها اخلارج لتمرير خمططاته لتمزيقنا.

السلطات  مــصــدر  “الشعب  أن  إىل   2005 لــعــام  الــعــراقــي  الــدســتــور  أشـــار 
وعــرب مؤسساته  املــبــاشــر  الــعــام  الــســري  ــاالقــرتاع  ب وشرعيتها، ميــارســهــا 
السلطة سلميًا، عرب  تـــداول  “يتم  أنــه  إىل  الــدســتــور  وأشـــار  الــدســتــوريــة”، 
الوسائل الدميقراطية املنصوص عليها يف هذا الدستور”، كما أشار إىل أن 
بأكمله.  العراقي  الشعب  إنتخابهم ميثلون  يتم  الذين  النواب  أعضاء جملس 
وهذا كله يتم عن طريق اإلنتخابات ونتائجها. ومن هنا تأتي األهمية البالغة 
أن  بإعتبار  الناخبني،  تعبريًا صادقًا إلرادة  تكون  أن  لإلنتخابات، وضــرورة 
االنتخابات هي األداة الكاشفة عن توجهات الناخبني من جهة تفويضهم ملن 
يكون حمل ثقتهم وميثلهم يف جملس النواب، إن اإلنتخابات مبا تفرزه من 
نتائج توفر احللول السلمية للنظام السياسي وللمجتمع، واإلشكاليات اليت 
تتعلق مبن هلم احلق مبمارسة السلطة، تضفي عليهم الشرعية وفقًا ملا جاء 
بالدستور. وهلذا فإن العمل جيب أن ينصب على كيفية احلفاظ على نسب 
املشاركة اليت حتققت يف اإلنتخابات السابقة وزيادتها ما أمكن ذلك. وجيب 
العمل على جتنب كل ما من شأنه زعزعة ثقة الناخب العراقي باإلنتخابات 
القوى  قبل  مــن  عليها  احلــرص  الــيت جيــب  القضايا  أهــم  ومــن  وأهميتها. 
السياسية هي: اإلعرتاف بنتائج االنتخابات، والقبول بها، والعمل مبوجبها. 
فمثل هذا اإلعرتاف سيجعل املواطن يف غاية الرضا لشعوره بأن إرادته قد 
الرضا  كلما حتقق  إذ  ونزاهتها،  اإلنتخابات  عن  املواطنني  رضا  احرتمت. 
حتققت القناعة بشرعية احلكومة وقراراتها. وهو ما ينعكس إجيابًا لصاحل 
االستقرار السياسي واجملتمعي يف العراق، طاملا أن اإلنتخابات متثل األداة 
الكاشفة عن توجهات اجملتمع، ومن حاز على ثقتهم وفوضوه إدارة شؤونهم 
ورعاية مصاحلهم وحتقيق أهدافهم، فعلى اآلخرين، الذين تباينوا واتفقوا 
على االلتزام مبا حدده الدستور، أن يقروا ملن حاز على ثقة األغلبية بهذا 

احلق، بإعتبار أن رأي األغلبية هو التعبري احلق عن رأي الشعب.
ومثة عدد من العوامل اليت تعزز ثقة املواطن باإلنتخابات وتوفر دوافع كافية 
مجيع  ويف  اإلنتخابات  بنزاهة  القناعة  ترتسخ  أن  ومنها:  بها،  لالشرتاك 
مراحلها، أن يكون االستحقاق اإلنتخابي هو املعيار الرئيس يف تسمية رئيس 
التعبري  هي  األكــرب  الكتلة  أن  بإعتبار  برملانيًا،  األكــرب  الكتلة  من  احلكومة 
فرز  عملية  خــروق يف  أي  عــدم حصول  األغلبية،  ضمان  ــرأي  ل الــصــادق 

األصوات، كما جيب أن يضمن ذلك يف مجيع مراحل العملية اإلنتخابية.
نتائج  إعــالن  تعقب  الــيت  التحالفات  تشكيل  قضية  مراعاته،  جيب  وممــا 
اإلنتخابات، إذ جيب أن ال خترج عن مضمون املصلحة الوطنية، أي أن هذه 
التحالفات جيب أن تراعي املصلحة العامة. أما إذا كانت مراعية للمصلحة 
أن  قبل  العراقي  املواطن  من  فإنها مرفوضة  الضيقة  واحلزبية  الشخصية 

تكون مرفوضة من القوى السياسية. 

اإلصالح االنتخابي 
وأهميته يف تعزيز ثقافة 
املشاركة يف االنتخابات

علي مراد العبادي 

العراق

د. أحمد عبد األمري األنباري 

عودة أسعار النفط.. 
اضغاث احالم أم واقع 

مؤجل؟
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عربي 

من  نشاطًا  أكثر  السعودية  تبدو  ظاهرُا، 
ذي قبل فيما يرتبط بسياستها اخلارجية 
االقتصادي  نشاطها  مستوى  على  وكذلك 
وحتى العسكري، لكن أجواء النشاط هذا 
املزيد  عــن  تبحث  كونها  عــن  خيرجها  ال 
من الدعم الدولي غري ذلك الدعم الدائم 
مشتعلة  منطقة  ففي  واشنطن،  قبل  مــن 
أن  السعودية  تــرى  األوســط،  الشرق  مثل 
ممكن  قدر  أكرب  على  للحصول  االجتهاد 
من األصدقاء واملؤيدين هلا على كل حال 

أمر يف غاية األهمية.
يف مــنــاســبــات خمــتــلــفــة، صـــرح الــرئــيــس 
األمريكي دونالد ترامب منذ توليه رئاسة 
الــبــيــت األبـــيـــض، بـــأن محــايــة الــســعــوديــة 
ومصاحلها لن يكون دون مقابل له قيمته، 
لدفع  األخــرية  استعداد  من  الرغم  وعلى 
إنها حتاول  إال  كان غاليًا،  وإن  أي مقابل 
مؤخرًا أن تكون قدر اإلمكان مع أكرب عدد 
فقط،  هلــم  حلاجتها  ليس  الداعمني  مــن 
وإمنا بغية إزعاج إيقونات الدعم الكبرية 

ومنها واشنطن.
ــحــركــات األخـــــرية لــلــمــلــك الــســعــودي  ــت ال
آسيا،  دول  ولي عهده على مستوى  وولــي 
تــشــري إىل أن الــســعــوديــة لــديــهــا الــقــدرة 
عــلــى تــرســيــخ صــداقــاتــهــا مــع دول كــربى 
تفعيل  ذريــعــة  والــيــابــان حتــت  الصني  مثل 
االتــفــاقــيــات االقــتــصــاديــة، أمــا مــع الــدول 

اآلسيوية األصغر، فبذخ املزيد من األموال 
على حكوماتها سيوفر هلا فرصة استمرار 
تتبناه  الــذي  املتطرف  الوهابي  الفكر  بث 

السعودية وتنمو بتمدده يف العامل.
تعمل  أن  اليوم  السعودية  حتاول  وبكلمة.. 
وإمكانات  مالية  قــدرة  من  لديها  ما  بكل 
طائلة على تأكيد وجودها يف املنطقة عرب 
عرب  وأخــرى  تــارة،  الدبلوماسي  التحرك 
من  الكثري  للعامل  ستجلب  خبيثة  خطط 
تــزال حتاول  االضــطــراب، سيما وأنها ال 
املتطرف  التكفريي  الفكر  وتصدير  دعم 

يف املنطقة.
املفاجئة  التحركات  هذه  وضمن  مؤخرًا، 
للسعودية، تنوي بناء حنو 560 مسجدًا يف 
بنغالدش ما أثار قلقل األقليات اليت تفقد 
األمن وتشعر بالعجز من انتشار املزيد من 
الذي  املتشدد  الوهابي  التيار  و  التطرف 
تنتهجه السعودية، ووافقت بنغالدش على 
حنو  قيمته  تبلغ  سعودي  بتمويل  املشروع 

مليار دوالر.
ويف إطــــار ســعــيــهــا لــكــســب الــصــني الــيت 
النزيه”  “الوسيط  بدور  االضطالع  حتاول 
يف الــشــرق األوســــط إلنــهــاء احلــــرب يف 
بقيمة  اتفاقات  السعودية  وقعت  ســوريــا، 
قد تتجاوز 65 مليار دوالر تتضمن مذكرة 
مشاريع  وتطوير  نفطية،  ملشاريع  تفاهم 
ــة،  ــودي ــســع ــة يف الـــصـــني وال ــاوي بــرتوكــمــي

ــعــام املــاضــي، دعــم  وعــرضــت الــصــني، ال
حتالف  يساندها  الــيت  اليمنية  احلكومة 
تقوده السعودية يف حربها ضد احلوثيني 
يسيطرون  والــذيــن  إيـــران  مــع  املتحالفني 

على معظم أحناء البالد.
باجتاه  السعودية  حتــركــت  الــيــابــان،  ومــع 
تعزيز عالقاتها االقتصادية وافضى هذا 
اسرتاتيجية  شراكة  “اقامة  إىل  التحرك 
أو  قوية يف جمــاالت متنوعة مثل الصحة 
أصدرتها  رمسية  وثيقة  وفــق  الــزراعــة”، 

احلكومة اليابانية.
وبــغــيــة جـــذب الــيــابــان ثــالــث اقــتــصــاد يف 
“مناطق  إلقامة  السعودية  العامل، ختطط 
ضريبية،  مــزايــا  مــع  خــاصــة”،  اقتصادية 
اجلمركية،  واإلجـــراءات  النظم  وتبسيط 
االقتصادية  نيكاي  صحيفة  ذكـــرت  كما 

ووكالة انباء كيودو.
أما مع إندونيسيا، فهناك حنو 11 اتفاقا 
احلــواجــز  لتخفيف  اتــفــاقــيــات  تضمنت 
مؤسسيت  بني  جديدة  واتفاقية  التجارية 
الــطــاقــة يف الــبــلــديــن أرامـــكـــو الــســعــوديــة 
وبرتامينا اإلندونيسية عقدت على أساس 
دوالر  مــلــيــارات  ستة  بقيمة  قائمة  خطة 
للتوسع يف أكرب مصفاة يف إندونيسيا، أما 
أخطر هذه االتفاقات، فهو فتح مزيد من 
وزيادة  إندونيسيا  اإلسالمية يف  املــدارس 

عدد املنح الدراسية للطلبة.

السعودية يف العالم.. مليارات 
الدوالرات لنشر الفكر الوهابي

بعد مغادرة االتحاد األوربي: بريطانيا على ابواب الخليج
بعد قرار خروجها من االحتاد األوربي، يبدو أن لندن تسعى إىل بناء وجذب عالقات وشراكات جتارية 
مع دول الشرق األوسط استعدادًا للمرحلة القادمة. بريطانيا بثقلها االقتصادي الكبري بدأت بطرق أبواب 
االستثمارات  من  املزيد  آمل حتقيق  على  األردن،  إىل  زيارتها  بعد  وقطر  السعودية  ومنها  اخلليج  دول 
التجارية ونيل شيٍء من ثراء اخلليج النفطي. املؤكد أن بريطانيا سرتكز، خالل صفقاتها القادمة مع دول 
اخلليج، على التعاون العسكري ودعم السعودية على وجه التحديد اليت تقود منذ عامني حربًا ضد اليمن، 
وتعترب العب أساسي يف أحداث سوريا ودعم احلركات اإلرهابية أو ما يعرف باملعارضة السورية، كما 
ال خيرج هذا الرتكيز املفرتض عن مغازلة عواطف دول اخلليج عرب الدعم او الصفقات باحلد من نفوذ 

إيران يف املنطقة، واملنافس الشرس للسعودية.
وكانت رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي قد وصلت إىل السعودية والتقت كبار املسؤولني فيها وحبث 
ملفات عدة أبرزها استثمار “االمكانات الضخمة” لدى الرياض خللق زخم قوي لالقتصاد الربيطاني، 
بعد  معها  اتفاقيات جتارية  ابــرام  إىل  تتطلع  بريطانيا  أن  السعودية،  وتــرى  السعودي.  اإلعــالم  حبسب 
اخلروج من االحتاد األوربي، وتعترب بريطانيا يف مقدمة الدول اليت تصدر السالح إىل السعودية عرب 
عشرات العقود بقيمة هائلة، كما انقذت السعودية شركات تسليح بريطانية من اإلفالس بعد ان عقدت 

معها صفقات تسليح قيمتها مبليارات الدوالرات بسبب حربها على اليمن.

وتربر بريطانيا عقد صفقات التسليح مع السعودية بأنه “جيعل الشوارع الربيطانية أكثر أمنا”، يف إشارة 
إىل اجلماعات اإلرهابية اليت بدأت تهاجم خمتلف البلدان األوربية، فيما يعتقد مراقبون أن بريطانيا 
اليمن وسيطرة اجلماعات املسلحة على مناطق واسعة يف سوريا “سوقًا  ترى يف حرب السعودية على 
رائجة” لبيع السالح. ينتظر مسؤولون خليجيون عقد اتفاقيات جتارية مع بريطانيا عرب مسودة تتناول 

اتفاقًا قد تصدر خالل أشهر.
ورمسيًا.. ال تزال بريطانيا داخل االحتاد األوربي، وهو ما مينع ابرام أي اتفاقات جتارية قبل املغادرة، لكن 

لندن ترتب هلذه االتفاقات لتكون جاهزة حتى العام 2019 وهو موعد االنفصال عن االحتاد.
وتتحدث بريطانيا عن أن أوىل االتفاقات ستكون مع ما يعرف بـ “دول جملس التعاون اخلليجي” الذي 
يضم )قطر والسعودية واإلمارات ودواًل أخرى(، يف تعاون قد يبلغ حنو 30 مليار جنيه اسرتليين، أي ما 

يقارب حنو 37،5 مليار دوالر سنويًا.
وتعمل قطر على اعداد اتفاقات مع لندن ستوقع فور خروجها من االحتاد األوربي، وقد ناقشت وزارة 
املالية القطرية هذا األمر مع وزير اخلزانية الربيطاني فيليب هاموند يف مسودة التفاق جتارة حرة، وفقًا 
لرويرتز، وحتاول دول اخلليج على رأسها قطر، تعزيز جتارتها غري النفطية بعد تراجع سوق األخري يف 

العامل، عرب تنويع مواردها االقتصادية وإنعاش وضعها املالي.

أثارت الضربة اليت قامت بها وزارة الدفاع األمريكية ضد قاعدة الشعريات 
العسكرية اجلوية يف ريف محص وسط سوريا يوم اجلمعة 2017/4/7، الكثري 
من اجلدل والتساؤالت يف األوساط اإلقليمية والدولية )العربية والغربية( يف 
الوقت نفسه كان أبرزها: هل أرادت فعال الواليات املتحدة األمريكية ضرب 
الرئيس السوري بشار األسد ألجل إخراجه من السلطة، وملاذا مل تتخذ هذا 
األجراء خالل الست سنوات املاضية من تاريخ بدء االحتجاجات وما تالها من 
تطورات داخل سوريا؟. هل الضربة رسالة موجهة إىل الروس أم لعموم منطقة 
الشرق األوسط؟، هل حتول التنافس األمريكيـ  الروسي إىل صراع مسلح على 
حساب املنطقة العربية وقوده أبناء الشعب العربي السوري وغريهم؟ اضافة 
إىل تساؤالت أخرى عديدة سنجدها ماثلة أمامنا حينما نقوم مبناقشة الضربة 
األمريكية يف أسبابها، مربراتها، وتداعياتها اإلقليمية والدولية. تساؤالت مهما 
حاولنا اإلجابة عنها إال أنها تبقى متجددة ومستمرة؟، حيث ميكن القول أن واقع 
حال األزمة السورية والتطورات اليت تشهدها عموم منطقة الشرق األوسط 
واملنطقة العربية على اخلصوص، وتعد سوريا رمانة امليزان يف املنطقة ذات 
األهمية السرتاتيجية األمريكية والروسية، فالسلوك األمريكي والرد الروسي 
امنا يوضح حقيقة مفادها بوجود التعاون بني الطرفني وهو التعاون الذي ترجع 
الطرفني  فكال  العشرين،  القرن  وبدايات  التاسع  القرن  نهايات  اىل  حيثياته 
وضع يف إعتباره أن املنطقة حباجة إىل اسرتاتيجية وسياسات ووسائل ألجل 
احتوائها من قبل الطرفني كما مت احتوائها خالل مرحلة احلرب الباردة، فتم 
تقسيم مناطق النفوذ واملصاحل بني الطرفني إال أن شكل التعاون متثل بصورة 
التنافس وحروب الوكالة. إذن فما هو تربير الواليات املتحدة األمريكية إزاء 
هذا التدخل املباشر والذي مل تعود فيه إىل األمم املتحدة لتأخذ موافقتها؟، 
لقد جتسد املوقف األمريكي فيما وجدناه من تصرحيات للمسؤولني األمريكان 
واليت أخذت طريقها إىل وسائل اإلعالم ومنها ما صرحت به وزيرة اخلارجية 
السابقة )هيالري كلينتون( واليت كانت مرشحة احلزب الدميقراطي لرئاسة 
الواليات املتحدة األمريكية فقالت )لدى األسد سالح جو تسبب بوفاة العديد 
من املدنيني، مضيفة أعتقد حقا إننا يف حاجة إىل تدمريه ملنع قصف األبرياء 
أمام  املعلن  الــروســي  املوقف  لكن  أخـــرى(.  مــرة  عليهم  السارين  قنابل  ورمــي 
شعبا  سوريا  جتاه  األمريكي  للسلوك  ورافضا  متناقضا  جاء  الدولي  اجملتمع 
رأى  الــذي  بالنص  بوتني  )فالدميري  نظر  وجهة  الكرملني  نقل  حيث  وحكومة 
سوريا حماولة  العسكرية يف  الشعريات  قاعدة  على  األمريكية  الضربات  أن 
من واشنطن لصرف أنظار العامل عن الضحايا املدنيني للجيش األمريكي يف 
العراق، كما عد الكرملني أن الضربات تشكل إنتهاكا للقانون الدولي وعدوانا 
على دولة ذات سيادة(، كما أعلن الرئيس الروسي بوتني بأن اهلجوم األمريكي 
على أهداف يف سوريا هو عدوان ضار للعالقات الروسيةـ  األمريكية واألضرار 
بالتحالف ضد اإلرهاب، وهذا يرجعنا إىل نقطة البداية بأن مسألة العالقات 
وضمن هذه األزمة )هل هي تعاون، تنافس، صراع، تقسيم للمصاحل والنفوذ(؟، 

اإلسرتاتيجية األمريكية املقبلة هي من جتيبنا على هذه التساؤالت.

املوقف األمريكي من سوريا: من 
الصرب اإلسرتاتيجي إىل تشديد 

الخناق

حسني الخشيمي 

د. خلود محمد خميس 
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دولي 

أيار  الـ 19 مايو/  يوم  يرتقب اإليرانيون 
املقبل كموعد النتخاب رئيسهم اجلديد، 
الرئيس  فــيــه  يسعى  الـــذي  ــوقــت  ال ويف 
للفوز  ــرانــي احلــالــي حسن روحــانــي  اإلي
إبراهيم  احملــافــظ  ُيــطــرح  ثانية،  بــواليــة 
ويبحث  قــوي  أســاســي  كمنافس  رئيسي 
التنفيذية يف  لــإلدارة  تغيري “جــذري  عن 
إيران”، ويبدو حبسب املراقبني واحملللني 

أنه األوفر حظًا لرئاسة إيران.
اليمني  ألحــزاب  مفاجئ  ويف ظل صعود 
إيــران  وأمريكا، قد جترب  أوربــا  يف دول 
ميثل  شخص  اختيار  على  األخـــرى  هــي 
وأن اجلــمــهــوريــة  )احملـــافـــظـــني(، ســيــمــا 
اإلسالمية تعترب أن االنتخابات الرئاسية 
املـــقـــبـــلـــة جـــــزء مــنــهــا حتـــديـــا لــلــضــغــط 
األمريكي املتجدد عليها يف عهد الرئيس 
هجومه  بعد  وخصوصا  تــرامــب  دونــالــد 
السوري  النظام  على  األخري  الصاروخي 
احملافظ  كفة  ما جيعل  إليــران،  احلليف 

“إبراهيم رئيسي” هي األرجح.
وتـــقـــدم خلــــوض االنــتــخــابــات أكــثــر من 
من  عـــدد  بــيــنــهــم  مـــن  شــخــًصــا   ”1636“
ــــــوزراء الــســابــقــني والــرئــيــس الــســابــق  ال
حممود أمحدي جناد الذي اعترب ظهوره 
اجلميع  وصــدم  كبرية”  “مفاجأة  جمــددًا 
علي  السيد  اهلل  آيــة  لنصيحة  مبخالفته 
اإليــرانــيــون على  يــصــّدره  الـــذي  خامنئي 

يف  اإلسالمية  للثورة  األعلى  )القائد  أنه 
االيــرانــي  الدستور  جملس  لكن  ـــران(،  إي
اســتــبــعــده مــن املــشــاركــة مـــؤخـــرًا، وأقــر 

مشاركة 6 أمساء فقط.
وبدأ بالفعل املرشحون اإليرانيون تسجيل 
أمســائــهــم النــتــخــابــات الــرئــاســة املــقــررة 
يف 19 مــايــو/أيــار وســط آمــال املؤسسة 
الدينية يف مشاركة كبرية يف االنتخابات 
االضــطــرابــات  ظــل  يف  شرعيتها  تــعــزز 

الواسعة النطاق يف الشرق األوسط.
وحبــســب مــراقــبــني، فــإن إجنـــاز روحــانــي 
العاملية  الــقــوى  مــع  اتــفــاق  هــو  الرئيسي 
للحد من الربنامج النووي اإليراني مقابل 
بعد  لكنه مل جيلب  املالية  العقوبات  رفع 
فوائد اقتصادية أوسع تقول احلكومة إنها 

بصدد التحقق.
وما زال روحاني يتمتع بقوة انتخابية كبرية 
الشباب  الناخبني  شرحية  بني  خصوصًا 
رؤيــاه  اجتذبتهم  الــذيــن  املــدن  مــن سكان 
أكرب من احلريات  قدر  بتحقيق  ووعــوده 
االجتماعية وإنهاء تدخل املؤسسة الدينية 

يف حياتهم الشخصية.
رئيسي  إبراهيم  إن  يقولون  لكن حمللون 
قد ميثل حتديًا حقيقيًا حملاولة روحاني 
بفضل  وذلــك  ثانية  رئاسية  بفرتة  الفوز 
الدعم الذي يتمتع به رئيسي من الزعيم 

األعلى آية اهلل السيد علي خامنئي.

هل بارك خامنئي ترشيح رئيسي؟، ويدور 
إيـــران عــن مباركة مــن قبل  احلــديــث يف 
رئيسي  لرتشيح  خامنئي  السيد  اهلل  آية 
الذي استقال األسبوع املاضي من جملس 
إشرايف على االنتخابات، وهو منصب ال 

يسمح له بالرتشح لالنتخابات.
بـ  فيما نقلت رويرتز عن مسؤول أمسته 
كان  “ما  القول:  تنشر امسه  مل  “الكبري” 
احلالي  منصبه  من  يستقيل  أن  لرئيسي 
للرتشح للرئاسة من دون مباركة خامنئي. 
إنه منافس قوي للغاية لروحاني”، ويعتقد 
رئيسي أن “احلل ملشكالت إيران هو تغيري 
جذري يف اإلدارة التنفيذية للبالد بإرادة 
حتظى  قـــادرة  حكومة  وتشكيل  الشعب 
ــهــارا الســتــعــادة  بــاملــعــرفــة وتــعــمــل لــيــال ون
الفقر والفساد.”  كرامة الشعب وحماربة 
شعار  أن  أعــلــن  الـــذي  رئيسي  يــرى  كما 
والكرامة”  “العمل  هو  القادمة  حكومته 
تتم  ان  ينبغي  السورية  االزمــة  تسوية  ان 
مــن خـــالل الــســوريــني انــفــســهــم، ويــقــول: 
“بالتأكيد ان تواجد االجانب يف هذا البلد 
ترك  عليهم  املــشــاكــل،  مــن  الكثري  خيلق 
الشعب السوري يقرر مصري مستقبله.”، 
يف الوقت الذي تدعم إيران بشكل علين 
اجليش السوري ضد ما يعرف بـ “فصائل 
قطر  تدعمها  الــيت  الــســوريــة”  املعارضة 

ودول اخلليج.

من سيكون الرئيس املقبل إليران؟

توجهات ترامب ومستقبل العالقات االمريكية الروسية
النهج  يف  ترامب( خيتلف  )دونالد  األبيض  للبيت  القادم  الرئيس  ان  على  الكثريين  توقعات  اتفقت 
والسياسات عن الرئيس السابق )باراك أوباما(، فقد كان واضحًا ومن خالل التصرحيات اليت أعلنها 
)دونالد ترامب( عن ان برناجمه احلكومي حيتوي يف جعبته على الكثري من السياسات اليت ختتلف 

عما اتبعه سابقه.
بالتأرجح  تتسم  أوباما(  )باراك  السابق  الرئيس  االمريكية–الروسية يف عهد  العالقات  كانت  ولقد 
وعدم االستقرار، فعدد القضايا اخلالفية بني الطرفني فاقت القضايا اليت مت التعاون فيها، فعلى 
الرغم من اتفاقهم حول موضوع حسم الربنامج النووي االيراني، اال ان قضايا االختالف كانت أوسع 
وازدادت بشكل الفت، فاألزمة األوكرانية والصراع يف سوريا وموضوع نشر الدرع الصاروخي وتوسيع 
حلف مشال األطلسي واحلرب يف جورجيا وغريها، كانت من القضايا اليت اثارت خالفات يف وجهات 
النظر وطريقة اإلدارة بني الدولتني، فقد وصل االمر اىل فرض عقوبات اقتصادية على روسيا من 
قبل الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي السيما فيما يتعلق مبوقفها من احداث أوكرانيا وضم روسيا 

لشبه جزيرة القرم.
ان الصعود الروسي من خالل دورها العاملي املتنامي يف أوكرانيا ويف سوريا ويف قضايا دولية أخرى، 
جاء نتيجة الرتاخي األمريكي يف عهد اإلدارة السابقة -كما اشرنا سابقًا-، وهذا ما يراه الرئيس 

األمريكي احلالي، ان العالقات االمريكية الروسية يف ضوء اإلدارة االمريكية اجلديدة ميكن ان تتطور 
الواليات  مع  العالقات  ان  بوتني( يف  )فالدميري  الروسي  فعاًل  الرئيس  اليه  أشار  ما  وهذا  إجيابيا 
املتحدة سوف تستأنف بشكل كامل، بالرغم من انه يف وقت مضى أشار الرئيس ترامب اىل ان سوف 
يتم تأجيل رفع العقوبات عن روسيا اىل حني التوصل التفاق يف مسألة االنتشار النووي، فضاًل عن 
ذلك ان استقالة مستشار االمن القومي األمريكي )مايكل فلن(، جاءت نتيجة اتصاالته مع السفري 
الروسي يف الواليات املتحدة والذي تعهد له بانه سوف يتم ختفيف العقوبات عن روسيا، وهذا االمر 
يعرب عن ان هناك توجه واضح يف أوساط اإلدارة احلالية يف تغيري طريقة التعامل مع روسيا، هلذا 
فان توسيع العالقات والتنسيق بني الدولتني قد يكون فعاًل هو االجتاه احملتمل للعالقات بني الدولتني 

ولعل اهم ما يدعم هذا االجتاه هو اآلتي:  
التطابق يف الرؤية لدور حلف مشال األطلسي فقد أشار سابقًا الرئيس األمريكي ان هذا احللف قد 
عفى عليه الزمن، وهذا االمر تؤيده بال شك روسيا، كما ان هناك تطابق يف الرؤية االمريكية والرؤية 
الروسية يف مسألة حماربة اإلرهاب يف سوريا والعراق يضاف اىل ذلك جاء تعيني وزير اخلارجية 
األمريكي اجلديد )ريكس تيلرسون( الذي لديه عالقات جيدة مع الرئيس الروسي )فالدميري بوتني(، 

ميكن ان يعزز العالقات بني الدولتني.

دعاية  أغلب  إن  لرتكيا؟،  السياسي  االستقرار  جيلب  )بنعم(  التصويت  هل 
احلكومة الرتكية قائمة أن النظام السياسي الرتكي سيكون أكثر قوة ومناعة 
ومتانة من خالل بناء نظام رئاسي قوي قادر على إدارة تركيا حنو مستقبل 
تنشأ  ان  سياسيا   2023 تركيا  حللم  للوصول  مزدهر  واقتصادي  سياسي 
كما  تركيا  طاملا عطلت  واليت  ائتالفية  وليس  مطلقة  أغلبية  ذات  حكومات 
التعديالت  ولكن  والتنمية  العدالة  حــزب  وأنــصــار  الرتكية  احلكومة  تــروج 
التنفيذية  الثالث  السلطات  على  قبضته  حيكم  الرئيس  جتعل  الدستورية 
 check and( والتشريعية والقضائية وتهدر مبدأ اصيل يف احلكم الرشيد
الغاء  مع  الرقابية خاصة  الربملان  أنها تضعف سلطة  balance( وخباصة 
منصب رئيس الوزراء واستبداله بإمكانية تعيني نائبني للرئيس الرتكي وايضا 
منح الرئيس صالحية تعيني القضاة ومنها قضاة احملكمة الدستورية وجملس 
اإلنــتــمــاء حلزب  للرئيس  وايــضــا مسحت  االعــلــى  القضاء  وجملس  الــدولــة 

سياسي وهذا كان حمظورا تأرخييا يف تركيا.
إال  يتحدث  ال  وهــو  كامال  عاما  منذ  اردوغـــان  رجــب طيب  الرتكي  الرئيس 
بلسان قومي خالص يستند إىل االرث التارخيي للدولة العثمانية اليت كانت 
انه استخدم  تسيطر على اجزاء واسعة من العامل يف القرن املاضي فنجد 
كانت حتت  أنها  الرتكية حبجة  األراضــي  اىل  العراقية  املوصل  أوراق ضم 
السيطرة العثمانية وأيضا حلب السورية روج انها كانت جزءا من األراضي 
العثمانية باإلضافة اىل اجلزر احلدودية مع اليونان يف حبر اجيه، باإلضافة 
اىل نشر خطاب الكراهية ضد حركة اخلدمة املتهم االول بتدبري االنقالب 
وايضا خطاب احلقد والنزعة القومية املتطرفة حنو االكراد )حزب العمال 
الكردستاني( واليت مزقت احلكومة الرتكية اتفاق السالم واملهادنة معها يف 
أمر  امنة  تركيا  وعــودة  االمــين  االستقرار  املاضي 2015.  قبل  العام  صيف 
حيوي وضروري للحكومة الرتكية خاصة يف ظل انهيار العملية الرتكية منذ 
بداية العام فقدت 10 باملائة من قيمتها وارتفاع نسبة العاطلني اىل 5,5 باملائة 
ألول مرة منذ عام 2010 واخنفاض نسبة النمو االقتصادي اىل أدنى مستوى.
اذا وافق الشعب الرتكي على التعديالت الدستورية فستكون الدولة الرتكية 
امام عودة  الباب  يفتح  ان  املسار االول:  على مفرتق طرق ورهينة مسارين: 
الطوارئ  حالة  رفع  عرب  واقتصاديا  سياسيا  مستقرة  مزدهرة  دولــة  تركيا 
املؤسسة  بناء  واعــادة  الشبهة  على  واالعتقال  العشوائي  االعتقال  وايقاف 
العسكرية على اساس مهين وليس ايدلوجي، وبناء توافق جمتمعي بعد اقرار 

التعديالت الدستورية.
حكم  وبناء  تركيا  يف  االمنية  القبضة  وطأة  وتزايد  استمرار  الثاني:  املسار 
اىل  السياسات  تلك  ومتتد  مدنية  دميقراطية  واجهة  ذو  سلطوي  بولسي 
على  احلفاظ  يف  انقرة  وتفشل  خاطئة  سياسات  فتكون  الدولية  عالقتها 

مصاحلها الدولية. 

ديمقراطية ام سلطنة: 
مستقبل الدولة الرتكية 

بعد االستفتاء

د. محمد ياس خضري/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

محمد حامد/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية  
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األنظمة  ـــة  إزال على  اإلســـالم  سيعمل  هــل 
ومن  بالكامل،  الــوجــود  من  حاليا  السائدة 
ثم العمل على تطبيق نظريته اليت تتحدث 
عــنــهــا الــكــثــري مـــن املــؤلــفــات اإلســالمــيــة؟ 
تلك  على  التعديل  بــإجــراء  سيقوم  انــه  ام 
األنظمة السائدة؟ تلك االنظمة هي النظام 
املال  رأس  ملكية  على  القائم  الرأمسالي 
ــار،  اآلث كانت  مهما  املـــادي  الــربــح  وحتقيق 
املتحدة  اململكة  سابقا  تقوده  كانت  والــذي 
والنظام  األمريكية.  املتحدة  الواليات  واآلن 
لكل  الدولة  ملكية  على  القائم  االشــرتاكــي 
يعرف على حد  ملا  اإلنــتــاج وصــوال  وسائل 
الدولة”،  “دكتاتورية  بـ  الكتاب  بعض  تعبري 
كــان  والــــذي  االجــتــمــاعــي،  الــربــح  لتحقيق 
سائدا بقيادة االحتاد السوفييت الذي انهار 
ان  وبالتأكيد  املاضي.  القرن  تسعينات  يف 
توجد  اي  االســتــثــنــاءات،  بعض  نــظــام  لكل 
داخـــل الــنــظــام الــرأمســالــي وســائــل إنــتــاج 
ممــلــوكــة لــلــدولــة وكــــذا احلــــال يف الــنــظــام 
االشرتاكي توجد ملكية خاصة. أما اإلسالم 
ــاة الــدنــيــا،  فــهــو يــؤمــن بــكــل شـــيء يف احلــي
له  وكــل  الــعــامــة،  وامللكية  اخلــاصــة  امللكية 
حدوده اخلاصة وال جيعل من الربح املادي 
اإلســالم  الن  اآلثـــار،  كانت  مهما  لــه  هدفا 
يعامل الربح وكل شيء على انه وسيلة لبلوغ 
احلياة السعيدة يف الدنيا واآلخرة. بالتأكيد 
ال يتم إزالة تلك األنظمة بالكامل بقدر ما 

يروم  ملا  وصــوال  عليها  التعديل  إجــراء  يتم 
اإلســالم ت حقيقه، ومــا يؤكد هــذا الكالم 
الــســؤال الـــذي طــرح على املــرجــع الــراحــل 
“مــاذا  الــشــريازي  احلسيين  حممد  السيد 
)اقتصاد  البالد  تلك  اقتصاد  لتعديل  يفعل 
االشرتاكي(؟”  وروسيا  الرأمسالي  امريكا 
وهــذا يعين أن اإلســالم يهدف إىل إجــراء 
للوصول إىل  تلك األنظمة  التعديالت على 
تطبيق النظرية اليت جاء بها. هذا السؤال 
أجاب عنه يف كتابه “االقتصاد” يف ص140 

والذي كان بالشكل اآلتي:
1/تـــوزيـــع املــــال عــلــى مخــســة أمــــور: وهــي 
املــواد  وامــتــالك  والفكري  اجلسدي  العمل 
والــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة وشــرائــط املــكــان 

والزمان. 
الــثــروة  تتفتت  وبــذلــك  اإلرث:  2/إعـــطـــاء 
ــاء  وحيــصــل كــل واحـــد مــن االوالد واالقــرب
على نصيبه من األموال، ال ان يسرتد بعض 

الورثة كالولد الكبري. 
3/ابــــــطــــــال قـــوانـــيـــنـــهـــا )الـــرأمســـالـــيـــني 
األرض  وجــعــل  األرض  واالشــرتاكــيــني( يف 
ــكــافــؤ الـــفـــرص والــقــابــلــيــة  لــلــكــل حــســب ت
وإلغاء  االحــتــكــارات  4/حتطيم  العمرانية. 
يعمل  أن  يقدر  فالكل  القانونية  االمتيازات 
على  والضرب  يشاء  ما  كيف  يشاء  من  مع 
االيادي اليت تلعب باألسواق حسب املوازين 
وبذلك  والزكاة  اخلمس  5/اخذ  الشرعية. 

ــع أمـــوال األغــنــيــاء لــلــدولــة، لتقوم  يــكــون رب
باملشاريع العمرانية وغريها وال يبقى فقري 

وال عاطل وال حاجة معطلة. 
واملعامالت  ـــاح  األرب أقــســام  كــل  6/تعطيل 
احملــرمــة كــالــيت تــأتــي مــن اخلــمــر والقمار 
وغــريهــا، وكــذلــك األربــــاح الـــيت تــأتــي من 
املهرب واملنحرف مثل استهالك  االقتصاد 
املدخرة  واملــــوارد  املــعــادن  اجليل احلــاضــر 

لألجيال القادمة.
وإيقاف  الشعيب  غــري  اجليش  7/حتطيم 
أمر  بــه خيتل  والـــذي  االستعالئي  الــســالم 
اإلنسان ويوجب ارهابه وصرف االموال يف 

الدمار.
طبقات  وسائر  والفالح  العامل  8/إعــطــاء 
بقدر  وغريهم  واملوظفني  كاملعلمني  العمال 

حقهم.
9/توقيف اإلجحاف فال حيق ألحد طريف 
املعاملة. واحلاصل: إن اإلسالم يف برناجمه 
الظلم،  من  املستثمرين  ينجي  االقتصادي، 
املستغلني  بــراثــن  مــن  املستضعفني  وينجي 
ـــــيت مــنــهــا الـــشـــؤون  ــــشــــؤون، وال يف كـــل ال
الن  املستثمرين،  ينجي  وقلنا  االقتصادية، 
االستثمار أيضًا نوع من املرض الذي يبتلى 
وينغص  حياته  عليه  فيفسد  اإلنــســان  بــه 
البحر ال  مــاء  كــالــشــارب مــن  فــإنــه  عيشه، 
اختـــذ من  إذا  إال ظــمــأ،  الـــشـــرب  يـــزيـــده 

االستثمار هدفًا وليس وسيلًة.

ماذا يفعل اإلسالم اقتصاديا لو طبق 
يف اقتصاد رأسمالي أو اشرتاكي؟

االقتصاد العراقي وسوق النفط املضطرب
االسعار ملستوياتها  وعــودة  االســواق  بتعايف  اآلمــال  الثالث وسط احنسار  النفط عامه  اسعار  يدخل هبوط 
القياسية ما قبل حزيران 2014. يتزامن ذلك مع سريان اتفاق تقليص النفط اخلام من داخل وخارج اوبك 
لضبط ايقاع االمدادات وامتصاص الفائض.ويف البلدان النفطية، تثري العجوزات املالية املرتاكمة التساؤل 
حول مدى قدرة هذه االقتصادات على الصمود والتعايش مع سعر نفط منخفض خصوصًا وأنها تعتمد على 
املورد النفطي يف متويل املوازنة وتنمية االقتصاد من جهة وضعف التوقعات حول عودة األسعار ملستوياتها 
البلد باجتاه اجلزء احلاد من  النفط اخلام تدفع  العراق فان اجتاه اسعار  السابقة من جهة اخرى.اما يف 
االزمة، نظرًا لالعتماد املفرط على النفط وضعف سياسات احلكومة يف توليد موارد مالية بديلة تسهم يف 
تغطية النفقات العامة املتزايدة نتيجة احلرب على داعش وما ختلفه من تكاليف انسانية وانهيار يف البنية 
التحتية. ان التعويل على تعايف أسعار النفط يف األسواق العاملية لتوفري التمويل الالزم للموازنة واالقتصاد 
يشكل ركيزة هّشة تهدد جممل األنشطة االقتصادية يف العراق، خصوصًا مع إرهاصات ركود االقتصاد العاملي 
وضعف التوقعات حيال عودة األسعار ملستويات ما قبل االنهيار يف ظل إغراق مستمر لألسواق النفطية. ومن 
شأن استمرار اهلبوط السعري ألسعار النفط أْن يضاعف األعباء على كاهل االقتصاد الوطين، بالتزامن 
مع أعباء داخلية متعددة، أهمها االضطراب األمين والسياسي. إال أن اعتماد سياسات اقتصادية حصيفة 
قد حتّول التحديات إىل فرص إلعادة هيكلة االقتصاد واالنسالخ عن النموذج الريعي يف النمو لصاحل تنويع 

القاعدة االنتاجية وتعزيز النمو واالستقرار االقتصادي املستدام. ومن أبرز احللول املطروحة يف هذا السياق: 
ترشيق النفقات العامة: انشاء صندوق ثروة سيادي اسوة بدول اخلليج استعدادًا للصدمات النفطية اليت 
تتعرض هلا البلدان النفطية باستمرار. تنويع االيرادات احلكومية: لضعف سيادة القانون وعدم قدرة احلكومة 
املركزية على تطبيق القانون النافذ على االقليم مما يدفع حمافظات الوسط واجلنوب اىل عدم االنصياع 
يلتزم بها االقليم اواًل،  اىل القوانني والتشريعات احلكومية اخلاصة بالضرائب والتعرفة اجلمركية ما مل 
وقد تكررت هذه احلالة منذ سنوات. تشجيع القطاع اخلاص: هناك جهود تبذل ألجل حتفيز انطالق القطاع 
الراكدة.  القطاعات االقتصادية  العاملة وحتريك كافة  له من دور حموري يف استيعاب االيدي  ملا  اخلاص 
اعتماد موازنة الربامج: احد ابرز اسباب تعثر االقتصاد العراقي خالل السنوات السابقة غياب الربنامج 
االقتصادي عن ابواب النفقات وااليرادات احلكومية اليت تضمنتها موازنات االعوام السابقة. عدم االخنراط 
يف برامج القروض الدولية: مل تكن معظم جتارب البلدان النامية يف االقرتاض مشجعة وانتهت يف نهاية 
املطاف اىل جدولة الديون وبيع القطاع العام والثروة الوطنية للشركات األجنبية. االستعانة مبؤسسات تدقيق 
ورقابة دولية بعيدة عن التوافقات السياسية واحملاصصة، ألجل كشف ملفات الفساد وتنظيم عمليات صرف 
النفقات ومنح العقود بشكل شفاف. صالح اجلهاز املصريف وسن قوانني رادعة لعمل املصارف يف البلد ألجل 

حتويل املصارف االهلية اىل جسور للتنمية والتمويل ال مكاتب لغسيل االموال وتهريب الدوالر.

سبقها  اليت  انتعاشته  وبدأ   2017 مبكرًا يف  العاملي  االقتصاد  أستقيظ 
ركود وفتور على مجيع املستويات، اال أنه وبعد التعايف من األزمة األخرية، 
فؤجى بتغري كثري من املسارات اليت أصبحت تشكل خارطة طريق جديدة، 
فعلى سبيل املثال ختلى املسؤولون املاليون بأكرب 20 اقتصادا يف العامل 
عن التزام بتجارة عاملية حرة ومفتوحة ورضخوا للواليات املتحدة املؤيدة 
بقوة للسياسات احلمائية التجارية وذلك بعد اجتماع دام يومني مل يتمكنوا 
خالله من التوصل إىل حل وسط، ويف تراجع عن تقليد دام عقدا بتأييد 
جملموعة  املركزية  البنوك  وحمافظو  مالية  وزراء  اكتفى  التجارة  حرية 
العشرين بإشارة رمزية إىل التجارة يف بيانهم اخلتامي يف هزمية واضحة 
األمريكية  واليت قاومت حماوالت احلكومة  للقمة  املضيف  البلد  ألملانيا 

اجلديدة لتخفيف تعهدات سابقة.
واجملتمع  اجلــديــدة  األمريكية  اإلدارة  بــني  اآلن  حتى  تــصــادم  أكــرب  ويف 
الدولي تراجع املسؤولون املاليون لدول جمموعة العشرين أيضا عن تعهد 
بتمويل مكافحة التغري املناخي وهي نتيجة متوقعة بعد أن وصف الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب التغري املناخي بأنه “خدعة”، ويف اجتماع وصفه 
البعض أحيانا بأنه 19 مقابل واحد مل تقدم الواليات املتحدة أي تنازالت 
حيث  سابقة  اتفاقات  أساسي  بشكل  نسف  مما  أساسية  قضايا  بشأن 
حضروا  مسؤولني  لكن  مجاعية.  موافقة  تتطلب  العشرين  جمموعة  أن 
االجتماع قالوا إن احلوار كان وديا ومل يكن تصادميا مما يرتك اجملال 

متاحا أمام التوصل التفاق يف املستقبل.
فرض  واقــرتح  للتجارة  أساسي  اتفاق  من  بالفعل  ترامب  انسحب  وقــد 
ضرائب جديدة على الواردات معلال ذلك بضرورة إعادة صياغة عالقات 
جتارية حمددة لتصبح أكثر عدالة حبق العمال األمريكيني وذلك يف إطار 

سعيه لتحقيق شعار “أمريكا أوال”. 
تــرودو إىل ضــرورة أن يركز صناع  الكندي جاسنت  الــوزراء  دعا رئيس 
السياسة االقتصادية الدوليون بشكل أكرب على حتقيق منو اقتصادي يفيد 
نطاق أوسع من اجملتمع العاملي، ووجه ترودو حتذيرا غري مباشر من أن 
السياسة االقتصادية اليت تركز على قطاعات صغرية من اجملتمع ختلق 

عدم مساواة تؤدي إىل الغضب الذي يشعل التطرف.
على الصعيد العاملي، يبدو من الواضح أن معدل التضخم آخذ يف االرتفاع، 
واالجتاهات التضخمية األساسية متينة وذك استنادا إىل أحدث البيانات 
االقتصادية اخلاصة بأسعار املنتجني واالرتفاع األخري يف أسعار النفط 
والسلع األساسية، ومن املرجح أن يساعد تأثري القاعدة املتعلق بالتضخم 
للسلع األساسية على جتاوز التوقعات وتوفري خماوف تضخمية مناسبة 
يف النصف األول من العام. سيشهد العامل يف املدى القصري على األقل 
نفسه  الوقت  يف  علينا  جيب  ولكن  اإلمجــالــي،  التضخم  معدل  انتعاش 
التكنولوجيا والرتكيبة  البنيوية من  أن الضغوط االنكماشية  عدم نسيان 

السكانية لن ختتفي.

االقتصاد العاملي والرضوخ 
للحمائية الجديدة

حامد الجبوري/مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية 

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

اقتصاد وتنمية

إيهاب علي النواب 
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املتحدة  لــلــواليــات  اجلــديــد  الرئيس  يعرب 
باحلمائية  يبشر  ــار،  ــي ت عــن  االمــريــكــيــة 
ــيــة الــثــقــافــيــة  وحـــراســـة احلـــــدود والــوطــن
وَصفته  االقتصادية،  املشكلة  حلل  سبيال 
الــصــحــافــة بــالــيــمــني ومــنــاهــضــة الــعــوملــة 
والــشــعــبــويــة واحــيــانــا الــعــنــصــريــة. ويــركــز 
اوال” يف شــكــوى  ــكــا  “امــري عــلــى  تـــرامـــب 
للصناعة  النسيب  االحنــســار  مــن  مــريــرة 
اىل  واحلاجة  املديونية،  وثقل  االمريكية، 
وازديـــاد  التحيت،  البناء  وتطوير  جتديد 
التفاوت يف توزيع الثروة والدخل ومعاناة 
ســكــان االحــيــاء الــفــقــرية للمدن الــكــربى، 
واجلــــرميــــة واملـــــخـــــدرات، والـــقـــلـــق حــول 
املستقبل. ويرى ان امريكا تكبدت خسائر 
التجارة  منظمة  الصني  دخــول  منذ  كبرية 
احلرة  التجارة  اتفاقية  وسريان  الدولية، 
فتحت  والــيت   NAFTA امريكا  لشمال 
احلــــدود لــصــاحل املــكــســيــك عــلــى حساب 
لــكــن صــخــب التوجه  الـــواليـــات املــتــحــدة. 
النمط  ونتائج  مضامني  يتجاهل  اجلديد 
امريكا  يف  االقتصادي  للتطور  الداخلي 
واوروبـــــا الــغــربــيــة والــــذي حتـــدده قــوانــني 
موضوعية تتمثل يف عالقات تكشف عنها 
الــبــيــانــات: حــيــث تــرتــبــط حــركــة السكان 
والقوى العاملة وتراكم رأس املال والتقدم 
التقين باإلنتاجية ومتوسط الناتج للفرد، 
االدخــار  على  انعاكسه  ثم  الدخل  وتوزيع 
واالســتــثــمــار واملــســتــوى اجلــديــد مــن رأس 

املـــال املــرتاكــم ومنــط انــتــشــاره القطاعي 
والتشكيلة  الــكــلــي  االقـــتـــصـــادي  ــنــمــو  وال
املهنية واملهارية للطلب على القوى العاملة. 
والــقــدرة  االجـــور  تتعني  السياق  هــذا  ويف 
التنافسية الدولية وينتظم التغري املستمر 
واخلــدمــات  السلع  بــني  ــاج،  ــت االن بنية  يف 
وداخل جمموعة االنشطة السلعية، وفيما 
بــني فــــروع الــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة. وذلــك 
ال يــعــين أن االقــتــصــاد االمــريــكــي وصــل 
اسباب  من  ميتلك  بل  االنهيار  حافة  اىل 
احلــيــويــة والــتــجــدد مــا يكفي، امنــا متس 
قــــرارات جــريــئــة يف متويل  احلــاجــة اىل 
التكاليف  واولوياته، وضبط  العام  االنفاق 
يف تقديم اخلدمات العامة ومشاريع البناء 
التحيت، اىل جانب سياسات لرفع االدخار 
السلعي،  االنتاجي  االستثمار  ومستويات 
التطوير  جمــرى  يف  فاعلية  اكثر  وادوات 

التكنولوجي، وحتسني توزيع الدخل.
ـــرامـــب عن  ورمبـــــا ال ختــتــلــف مجـــاعـــة ت
النظام  اداء  مــن  الــتــذمــر  يف  معارضيها 
تديره  الـــذي   World Order الــدولــي 
املاضية.  القريبة  السنوات  يف  واشنطن 
ــــك الـــنـــظـــام الـــــذي افــــرزتــــه ســيــاقــات  ذل
واستمر  الثانية  العاملية  احلــرب  ونتائج 
يف ظـــل احلـــــرب الـــــبـــــاردة، بـــني الــــدول 
الـــكـــربى، مـــدة الــقــطــبــيــة الــثــنــائــيــة وبــعــد 
دوائــر  وتشعر  السوفييت.  االحتــاد  انهيار 
ان  ترى  وهي  بالصدمة  االمريكي  القرار 

القطبية  او  الباردة  بعد احلــرب  ما  حقبة 
االمريكية  اهليمنة  بلغت  عندما  االحادية 
ذروتـــهـــا قــد تــآكــلــت مــقــومــاتــهــا. ويــؤرقــهــم 
عــــدم اذعــــــان روســـيـــا لــضــغــوط امــريــكــا 
خــاصــة يف جمــاهلــا اجلـــغـــرايف الــقــريــب. 
ايام  ادعائها،  الغربية  الــدوائــر  وتتناسى 
القطبية الثنائية، بان النزاع يف أصله بني 
العامل  على  للسيطرة  وليس  ونظام  نظام 
التعارض  يف  ويتلخص  البشر،  واخــضــاع 
ــة ونــظــام  ــي ــيــربال ــل بـــني الــدميــقــراطــيــة ال
امللكية اخلاصة واالقتصاد احلر من جهة 
لوسائل  احلكومية  وامللكية  والدكتاتورية 
تفكك  بعد  ولكن  اخــرى.  االنتاج من جهة 
وارشــو  حلف  وانــهــاء  السوفييت  االحتـــاد 
كــّشــرت احلــقــائــق الــعــمــيــقــة، يف الــشــرق 
الــواليــات  فدفعت  انيابها  عــن  والــغــرب، 
ليبتلع  املــتــحــدة حــلــف مشـــال االطــلــســي 
الــدول اليت  دول اوربــا الشرقية، ويقتحم 
كانت سوفيتية للوصول اىل حدود روسيا. 
وهذا االختيار متاح للواليات املتحدة ومن 
قبل  التارخيية  الفرصة  اقتناص  االفضل 
اســتــمــرار فرض  ان تصل حمــاوالتــهــا يف 
النظام القديم اىل نهاية مأساوية. ويظهر 
الشرق  يف  واالستقرار  السالم  فرص  ان 
لقيم  والعامل  الغرب  نبذ  تنتظر  االوســط 
جديد  نــظــام  لـــوالدة  واهليمنة  االســتــعــالء 
ـــي حلــفــظ االمـــن  ـــدول قـــوامـــه الـــتـــعـــاون ال

واستقالل الدول ورفاه وكرامة البشر. 

الوطنية االقتصادية 
لليمني واالداء 

املضطرب للنظام 
الدولي

مستقبل النفط والطاقة يف العالم
بعد أكثر من سنتني من اخنفاض أسعار النفط خرجت علينا األمانة العامة ملنظمة الدول املصدرة 
للنفط )أوبك( يف 2016 بتقريرها السنوي “توقعات النفط العاملي 2016” الذي سندعوه اختصارا 

“التقرير”.
 والذي ظهر يف وقت يشري إىل نوع من التعايف يف السوق رغم أن األسعار احلالية ما زالت نصف 
ما كانت عليه قبل 2014، اذ قفزت أسعار النفط أكثر من واحد باملئة مدعومة بهبوط غري متوقع يف 
خمزونات اخلام األمريكية وبيانات من وكالة الطاقة الدولية تظهر أن خفض إنتاج منظمة أوبك رمبا 

يدفع سوق النفط إىل تسجيل عجز يف النصف األول من 2017.
املتحدة  الــواليــات  يف  اخلــام  أن خمــزونــات  األمريكية  الطاقة  معلومات  إدارة  من  بيانات  وأظــهــرت 
اخنفضت بعد ارتفاعها على مدى تسعة أسابيع متتالية، وتراجعت املخزونات 237 ألف برميل يف 
األسبوع املنتهي يف العاشر من مارس آذار يف حني توقع احملللون ارتفاعها 3,7 مليون برميل، ومما 

أثر سلبا على املعنويات.
مستوى  أعلى  إغــالق  عن  دوالر  من  أكثر  برنت  مزيج  العاملي  القياس  خلــام  اآلجلة  العقود  وزادت 
باملئة إىل 51,55 دوالر  أو 24,1  هلا يف اجللسة عند 52,08 دوالر للربميل، وارتفع برنت 63 سنتا 
للربميل بعدما هبط خالل اجللسة السابقة إىل أدنى مستوياته يف أكثر من ثالثة أشهر عند 50,25 

دوالر للربميل، وأفادت منظمة البلدان املصدرة للبرتول )أوبك( يف نهاية نوفمرب تشرين الثاني إنها 
ستخفض اإلنتاج بواقع 1,2 مليون برميل يوميا خالل النصف األول من 2017 وذكرت أن منتجني من 

خارج املنظمة سيخفضون اإلنتاج بنحو 600 ألف برميل يوميا
يفرتض التقرير زيادة سكان العامل من 7,3 إىل 9,07 مليارات نسمة حبلول 2040 وأن معظم النمو 
يف نفوس الدول النامية حيث احلاجة الكبرية للطاقة والنفط، كما أن من املتوقع أن ينمو االقتصاد 
العاملي 3,1% سنويا، وأن تنمو الدول النامية بدرجة أعلى من الدول املتقدمة. إن وضع االقتصاد العاملي 
حيمل بني طياته درجة من عدم اليقني مبوجب مشاكله احلالية وتوقعات النمو املتواضعة، إال أنه يف 
الوقت نفسه “يعطي مؤشرات إجيابية، خاصة يف املدى املتوسط”، حيث اإلصالحات يف الصني واهلند 
وغريهما “ميكن أن تعزز النمو وينسحب ذلك إجيابيا يف مناطق أخرى” وعلى الطلب على النفط تبعا 
لذلك، كما أن حل املشاكل السياسية -خاصة يف مناطق اإلنتاج- سيعزز النمو االقتصادي والطلب 
على النفط، طبعا ال يبدو ذلك سهال ولكن يبقى األمل، وحتى العرض من خارج أوبك يكتنفه عدم 

اليقني كغريه سلبا أو إجيابا.
 وقد يكون ذلك نتيجة لواقع االستثمار وتغري كلف اإلنتاج والتقنية إضافة إىل العوامل السياسية، ولنا 
من تطور إنتاج النفط الصخري يف الواليات املتحدة مثال واضح عما ميكن أن تفعله القفزات التقنية.

هدف  منها،  النامية  السيما  الــعــامل  دول  معظم  تبنت   ،2013 الــعــام  منذ 
ختفيض حدة الفقر املدقع وتعزيز الرخاء املشرتك، ويقتضي هذا خفض 
العامل يف عام 2013 اىل %3  الفقراء من 7,10% على مستوى  نسبة عدد 
حبلول عام 2030، وتعزيز منو الدخل او االنفاق االستهالكي ألفقر 40% من 
السكان، وهذا اهلدفان يعدان من أهداف التنمية املستدامة اليت اعتمدتها 

األمم املتحدة واجملتمع الدولي.
وتقليل  املــرأة  ومتكني  الفرص  وتكافؤ  والرخاء  والبطالة  الفقر  مسألة  إن 
التفاوت الطبقي تعد من أهم مسائل وقضايا االقتصاد االجتماعي، ويعد 
يف  السيما  االجتماعي،  االقتصاد  إنتشار  ضعف  أمــام  عائق  أكــرب  الفقر 
الدول النامية، وأن هذا العائق يتمثل يف غياب وجود عالقة واضحة مابني 
أفراد اجملتمع واحلكومة، او وجود عالقة هلا تأطري نظري وتطبيقي مابني 
األثنني تقوم على أساس فكرة مشابهه لفكرة العقد االجتماعي، اذ أن العقد 
االجتماعي هو فكرة عود إىل اإلغريق القدماء ويقصد بها االتفاق الضمين 
بني أفراد اجملتمع حول حتديد عالقتهم مع بعضهم البعض ومع الدولة اليت 

يعيشون فيها. تلك العالقة هي مفتاح حل معضلة “الربيع العربي”.
اذ كانت االنتفاضات اليت انطلقت يف تونس وامتدت إىل العديد من بلدان 
العامل العربي يف الفرتة من 2010 إىل 2011 مفاجئة إىل حد ما. ففي العقد 
حتسن.  ويف  قوية  تقريبا  االقتصادي  الرفاه  مؤشرات  كل  كانت  املاضي، 
فقد كان منو إمجالي الناتج احمللي كبريا، حيث بلغ حنو 5% سنويا. وكان 
عدد من يعيشون يف فقر مدقع )على أقل من 1,25 دوالر للفرد يف اليوم( 
منخفضا ويتضاءل. وكانت املقاييس التقليدية للتفاوت، كمعامل جيين، أقل 
مما هي عليه يف بلدان أخرى متوسطة الدخل، ويف بعض احلاالت كانت 

تشهد تراجعا.
يف كل البلدان تقريبا، وفرت احلكومات التعليم اجملاني والرعاية الصحية 
املزايا  ذات  والــوظــائــف  بعد،  فيما  للطاقة  ثــم  للغذاء،  والــدعــم  اجملانية، 
املضمونة مدى احلياة يف القطاع العام. وكانت النتيجة تقدم التنمية البشرية 
العامة،  النفطي واالستثمارات  الريع  بوترية أسرع، ومنو االقتصاد بفضل 

ووفرت البلدان احلماية للفقراء من خالل دعم أسعار املواد الغذائية. 
رضا  كــان  االجــتــمــاعــي،  العقد  واجــهــت  الــيت  الصعوبات  هلــذه  وانعكاسا 
املواطنني عن حكوماتهم يف تدهور، حتى حينما كانت املؤشرات االقتصادية 
األخرى تبدو واعدة. وما لبث االستياء أن تفاقم إىل أن انفجر احتجاجات 
واسعة، وشهدت أربعة بلدان اإلطاحة حباكمها املستبد من منصبه، ويأخذنا 
أن مثة حاجة إىل عقد  الواضح  العربي إىل احلــل. فمن  الربيع  لغز  فهم 
اجتماعي جديد. جيب فرض سياسة املنافسة )تكافؤ الفرص أمام اجلميع(. 
ينبغي أن يستبدل الدعم بالتحويالت النقدية املباشرة واملوجهة، مما يتيح 

اجملال أمام املواطن الفقري الختيار أي السلع يشرتي. 

االقتصاد االجتماعي 
وما بقى من الربيع 

العربي

د. احمد ابريهي علي 

اقتصاد وتنمية



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

8
www.annabaa.orgالعدد الثامن والعشرون - آيار  2017 - شعبان 1438هـ

ترجماتترجمات

يف يوم 27 يناير تطبيقيا لوعوده بتقييد 
هجرة املسلمني، وقع الرئيس األمريكي 
اهلــجــرة  بتقييد  امــــرًا  تــرامــب  دونـــالـــد 
والــصــومــال  وليبيا  والـــعـــراق  إيــــران  مــن 
الواليات  اىل  واليمن  وسوريا  والسودان 
املــتــحــدة اىل اجـــل غــري مــســمــى، وجــاء 
التهديد  بسبب  هــذا  ترامب  ادارة  قــرار 
ألمن  والالجئني  املهاجرين  يشكله  الذي 
الواليات املتحدة، وكما أشرنا يف نيسان 
عام 2016 فإن الدول الدميقراطية مثل 
الواليات املتحدة مل تفتح ابوابها لإلرهاب 

عندما مسحت بهجرة املسلمني.
الـــذيـــن رددوا  الــنــظــام  أنـــصـــار  ويـــقـــول 
االنتخابية  محلته  يف  تــرامــب  شــعــارات 
املتحدة  الـــواليـــات  عــلــى  ان  الــرئــاســيــة، 
اوروبا  جتنب اهلجمات اليت عانت منها 
ــوات األخـــــرية، لــكــن الــواليــات  يف الــســن
فرنسا  مــثــل  دول  عــن  ختتلف  املــتــحــدة 
اليت شن فيها اربعة رجال متنكرين بزي 
الــالجــئــني الــســوريــني هــجــومــا كــبــريا يف 

تشرين الثاني عام 2015.
من  ارهابية  نوايا  لديهم  من  وذلــك الن   
ــفــرار مــن احلـــدود  ال الــعــرب ال ميكنهم 

األمريكية بسهولة.  
ـــراجـــع اهلــجــمــات  ــيــس مـــن الـــغـــريـــب ت ل
ــــات املـــتـــحـــدة يف  ــــوالي ـــة يف ال ـــي االرهـــاب
قول  الرغم من  على  األخــرية،  السنوات 

البلد فشل يف احلفاظ على  بان  ترامب 
بيانات  لقاعدة  ووفقا  مواطنيه،  سالمة 
االرهـــــاب الــعــاملــيــة بــلــغ عـــدد اهلــجــمــات 
بني  االمريكية  االراضــي  على  االرهابية 
عام 2001- 2008 حوالي 168 وادت اىل 
بسبب   2996 منهم  شخص   3010 قتل 
عــدد  بــلــغ  بينما  ســبــتــمــرب،   11 احــــداث 
اهلــجــمــات االرهــابــيــة بــني عــامــي 2009 
ارهــابــيــة  هجمة   137 حــوالــي   2015 و 
بينما   ، شــخــص   114 قــتــل  اىل  وادت 
 2015  –  2009 عام  بني  روسيا  شهدت 
اكثر  اي   ، ارهــابــيــة  حــوالــي929 هجمة 
من اهلجمات اليت تعرضت هلا الواليات 

املتحدة بـستة مرات.
وقــد اخنــفــض مــعــدل هــذه اهلجمات يف 
الواليات املتحدة يف عهد الرئيس اوباما، 
لكن كان اكثرها دموية األوىل على قاعدة 
فورت هود أسفرت عن قتل 13 شخصا، 

واالخرى يف سان برناردينو.
ونفذها  16 شخصا،  قتل  عن  واسفرت 
اما  وباكستانيني،  امريكيني  مــواطــنــني 
ــــذي اســفــر  تــفــجــري مــــاراثــــون بــوســت ال
ارتكبه  اشخاص  ثالثة  حوالي  قتل  عن 
شقيقني ولدوا يف قريغيزستان وروسيا، 
من  هم  سبتمرب   11 هجمات  ومرتكيب 
املهاجرين من اململكة العربية السعودية و 
االمارات العربية املتحدة ومصر ولبنان.

لتهديد  طبيعي  فعل  رد  هــو  اخلــوف  ان 
على  القائمة  السياسات  لكن  االرهــاب، 
من  تستهدف جمــمــوعــة  والـــيت  اخلـــوف 
منطقتهم  او  لدينهم  وفــقــا  االشــخــاص 

ستكون هلا نتائج عكسية.
وتــشــري احبــاثــنــا اخلــاصــة الـــيت تفسر 
املهاجرين  املسلمني  توحيد  يف  الفشل 
تــصــب هــذه  ان  امــكــانــيــة  لــفــرنــســا اىل 
عنها  ينتج  مفرغة  حلقة  يف  السياسات 
اضرار يف األمن القومي، وقد دفع خوف 

الفرنسيني من االسالم.
اجملتمع  مــن  االنــســحــاب  اىل  املسلمني   
اخلوف  من  زاد  الــذي  االمــر  الفرنسي، 
تفاقم  مــن  وزاد  االســـالم  مــن  الفرنسي 

اغرتاب املسلمني.
الوحيد  احلل  ان  سابقا،  اوضحنا  وكما 
املتحدة هو  الــواليــات  األمــن يف  لتحقيق 
توحيد التنوع السكاني ليصبحوا اعضاء 
مــنــتــجــني يف اجملـــتـــمـــع، وهـــــذا ســيــؤدي 
سيصبح  الثقة  وبوجود  الثقة،  بناء  اىل 
األمريكيني اجلدد أكثر استعدادًا لتقديم 
بشأن  القانون  انفاذ  لعمليات  معلومات 
من يروم القيام بأعمال ارهابية، فمدينة 
نيويورك على سبيل املثال جتنبت حدوث 
هــجــوم اخـــر واســــع الــنــطــاق مـــن خــالل 
اقامة عالقات مع املسلمني احملليني دون 

االكرتاث بوضعهم كمهاجرين.

الطريقة الخاطئة لوقف اإلرهاب

ال يمكن إجبار إيران على الخروج من سوريا، ولكن يمكن احتوائها
أتى الرد األمريكي على استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية حامسًا. استنكرت روسيا الغارة 
اجلوية اليت ُشنَّت اخلميس فوق مطار الشعريات، إال أنها ال تبدو عازمًة على تصعيد املواجهة يف حني 
أن رّد اجملتمع الدولي جاء إجيابيًا بشكل عام. يبقى احتمال زيادة تدخل إدارة ترامب يف سوريا أمرًا 

مبهمًا، ولكن يف حال قررت ذلك يتعني عليها أن تستعد ملواجهٍة مع إيران.
فالسيطرة على األرض هي فعليًا إليران وحلفائها وليس لروسيا، وما حيصل على األرض سيحدد 
نيكي  املتحدة،  األمم  لدى  األمريكية  املندوبة  وكانت  بعد احلرب.  ما  بيئة  مستقبل سوريا وسيشكل 

هايلي، قد حتدثت عن التخلص من الوجود اإليراني ونفوذه يف سوريا.
لكن ال ميكن استبعاد النفوذ اإليراني عن سوريا، إذ إن األمر ال يقتصر على استهداف حليف واحد، 

إمنا شبكة واسعة من القادة واملقاتلني واملوارد واألسلحة املنتشرة عرب املنطقة وإىل أفغانستان.
منذ أن اخنرط النظام اإليراني يف األزمة السورية يف العام 2012، قامت أعداد كبرية من امليليشيات 
القوى  ميزان  امليلشيات، حتول  هذه  ومن خالل  األرض.  على  وجودها  بتثبيت  إيــران  من  املدعومة 

ملصلحة النظام والرعاة اإليرانيني.
وال عجب يف ذلك، إذ أمضت إيران حنو أربعة عقود ترعى املوارد وختصصها باستمرار للمجموعات 

املسلحة اليت من شأنها أن تدعم نفوذ النظام يف املنطقة أو على األقل أن ُتضعف خصومه.

يف حني مل تكن جهات عديدة مستعدة للنظام اإلقليمي الناشئ الذي ُتشكل فيه اجملموعات املسلحة 
إيران  أفنت  الدولة،  الصراع وهشاشة  البيئة احمللية بسبب  أو تسيطر مبوجبه على  ضمانًا لألمن 

عقودًا وهي حتاول وختترب وتتعلم من احلروب بالوكالة اليت تكتسح حاليًا العامل العربي.
تعقيد  من  تزيد  ودينية  ثقافية  أبعاد  له  إيــران يف سوريا  تأثري  فإن  وبالتالي،  النطاق،  واســع  نفوذ 
حماربته. وبداًل من الرتكيز على هزمية إيران يف سوريا، يتعني على الواليات املتحدة أن تركز على 

احتوائها.
ال عجب أن حتاول إيران إشراك حلفائها واألراضي اليت تسيطر عليها حاليًا يف النظام السياسي 
ملا بعد احلرب وأن تعمل على إحلاقها بالنظام، كما سبق أن فعلت مع حلفائها يف العراق. سواء أكان 
ذلك على األرض أم على طاولة املفاوضات، ميكن أن تستفيد الواليات املتحدة من وجودها يف سوريا 

لتمنع إيران من حماولة إحلاق حلفائها بالنظام. 
من شأن منطقة آمنة تعيق النفوذ اإليراني أن تتيح حصول ذلك وأن تضمن أن ال تتمتع إيران حبرية 
حتديد مستقبل سوريا، إال أن قوة نظام األسد وإيران تزداد وقد بدأوا باالبتعاد عن نطاق نفوذ روسيا. 
األمر الذي يقدم للواليات املتحدة فرصًة تنسيق حتركاتها مع الروسيني يف حماولتها احتواء النفوذ 

اإليراني يف سوريا.

نيويورك ــ بلغ التفاوت العاملي اليوم مستوى غري مسبوق منذ أواخر القرن 
ــ وال تزال فجوة التفاوت يف اتساع. ومع التفاوت يأتي شعور  التاسع عشر 
متزايد بــاحلــرمــان مــن احلــقــوق وهــو الشعور الــذي غــذى حــس االغــرتاب 
والغضب، بل وكان التفاوت سببا يف توليد النزعة القومية وكراهية األجانب. 
الفطرية،  املتقلصة يف  للتمسك حبصتهم  الناس يف حماولة  يناضل  وبينما 
الشعبويني  أمــام  السياسي  اجملــال  فتح  واجلــزع يف  بالقلق  تسبب شعورهم 

االنتهازيني، فاهتزت أركان النظام العاملي.
الواقع أن الفجوة بني األثرياء والفقراء اليوم مذهلة. فقد الحظت منظمة 
أوكسفام أن أغنى مثانية أشخاص يف العامل اآلن ميلكون من الثروة قدر ما 
أشار عضو جملس  وكما  األرض.  كوكب  إنسان على  مليار   3,6 أفقر  ميلكه 
الشيوخ األمريكي بريني ساندرز مؤخرا، تتجاوز ثروة عائلة والتون صاحبة 
سلسلة متاجر وول مارت اآلن كل ما ميلكه أقل 42% دخال بني سكان الواليات 

املتحدة.
وبوسعي أن أعقد مقارنة صارخة من واقع خربتي الشخصية. فباستخدام 
قاعدة بيانات كريدي سويس للثروة، وجدت أن إمجالي ثروات أغنى ثالثة 
ــ أجنــوال، وبروكينا  أشخاص يف العامل تفوق ثــروات كل سكان ثالثة بلدان 
فاسو، ومجهورية الكونغو الدميقراطية ــ يبلغ جمموعة سكانها 122 مليون 

نسمة.
ال شك أن العامل أحرز تقدما كبريا يف احلد من الفقر املدقع ــ والذي يندرج 
حتته كل من يستهلك أقل من 1,9 دوالر يف اليوم ــ يف العقود األخرية. ففي 
عام 1981، كان حنو 42% من سكان العامل يعيشون يف فقر مدقع. وحبلول 
عام 2013 ــ آخر عام وصلتنا بيانات شاملة عنه ــ اخنفضت النسبة إىل أقل 
من 11%. وتشري أدلة متفرقة إىل أن مستوى الفقر املدقع اآلن يزيد قليال 

على %9.
أمرا  التفاوت  ُيَعد بعض  اإلدارة، رمبا  اقتصاد جيد  بطبيعة احلال، يف أي 
حتميا ال مفر منه، بل ورمبا يكون مطلوبا، خللق احلوافز ودفع االقتصاد. 
ولكن يف أيامنا هذه أصبحت الفوارق يف الدخل والثروة متطرفة وراسخة 
إىل احلد الذي جيعلها عابرة لألجيال، حيث ُتصِبح ثروة األسرة ومرياثها 

أعظم تأثريا على اآلفاق االقتصادية للفرد من املوهبة والعمل الشاق. 
التفاوت  نــرتك حل قضية  أن  لنا  العوملة، ال جيــوز  الــذي حتكمه  عاملنا  يف 
لألسواق واجملتمعات احمللية، متاما كما ال ميكننا أن ننرتك هلا حل قضية 
الساحة  املستوى احمللي إىل  التفاوت على  امتداد عواقب  ومع  املناخ.  تغري 
قواعد  وضــع  إىل  احلــاجــة  ــد  َتــعُ مل  لالستقرار،  وتهديدها  اجليوسياسية 
اتفاقيات  إىل  احلاجة  وحتى  التوزيع،  إلعــادة  أنظمة  واستحداث  جديدة، 
حياة  مسألة  متزايد  وعلى حنو  اآلن  أصبحت  بل  أخالقية؛  مسألة  عاملية، 

أو موت. 

التفاوت وانعدام 
األمان

ترجمة: هبة عباس- مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

رانج عالء الدين
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هل الديمقراطية الليربالية يف تراجع؟

بريوت ــ ال ميلك املراقب إال أن ينتبه إىل 
للنظر بني  الالفتة  العديدة  التشابه  أوجه 
بدأ يف عام 2010  الذي  العربي”  “الربيع 
واالستفتاء على خروج اململكة املتحدة من 
االحتاد األوروبي، وانتخاب دونالد ترامب 
اليمني  وانبعاث  املتحدة،  للواليات  رئيسا 
أوروبـــا. ففي  املتطرف يف خمتلف أحنــاء 
كل من هذه احلــاالت، سقط نظام قديم، 
أن  التقدمية أضعف من  وكانت األحــزاب 
تتمكن من مقاومة نشوء أشكال من احلكم 
ــة األجـــانـــب.  ــبــداد وكــراهــي تــتــســم بــاالســت
الغضب  انفجار  أدى  العربي،  الــعــامل  يف 
الراسخة.  األنظمة  إزاحـــة  إىل  الشعيب 
عملوا  القدامى  املستبدين  احلكام  ولكن 
جاهدين على منع ظهور املعارضة املعقولة 
على اإلطالق. وكانت ثورات 2011-2010 
بـــال قـــيـــادة، فــعــجــزت بــالــتــالــي عـــن مــلء 
ذلك،  من  وبــدال  الناتج.  السياسي  الفراغ 
والقبائل، واجملموعات  سارعت اجليوش، 
الطائفية، واألحــزاب الدينية، إىل تصدر 
املــشــهــد. فــــاآلن تــشــهــد مــصــر اســتــعــادة 
االستبداد. واجتاحت احلرب األهلية اليمن 
وسوريا وليبيا. وتفتت لبنان والعراق. واآلن 
للنفط، اليت حاولت  املنتجة  الدول  تعاني 
األمــوال  بسكب  اإلقليمية  النريان  إمخــاد 
عليها، من عجز مالي هائل. وتركيا أيضا 
حتركت حنو حكم الرجل القوي؛ كما متكن 

الضعف من القوى التقدمية يف إيران. وال 
انتقاليا  مسارا  تسلك  فقط  تونس  تــزال 
ولــكــن حتى  الــدميــقــراطــيــة؛  مشوشا حنــو 
االقتصادية  اإلصــالحــات  عجزت  هناك 
عن التصدي للتحديات اليت تواجه البالد.
اآلن، يسعى احلكام املستبدون اجلدد إىل 
بتكتيكات  باالستعانة  سلطانهم  توطيد 
املواطنني  استقطبت  الــيت  ــُســد”  َت ق  “َفــــرِّ
على طول خطوط طائفية وأخرى ترتبط 
انعدام  مشاعر  النتشار  ونــظــرا  باهلوية. 
األمـــــان الــشــخــصــي، اخـــتـــار الــعــديــد من 
واألمــن  اجملتمع،  قبل  الطائفة  املواطنني 
قبل احلــقــوق املــدنــيــة. يف الــغــرب الــيــوم، 
حيــاكــي الــســاســة الــشــعــبــويــون الـــذيـــن ال 
مستقبل  لبناء  خطط  أيــة  حقا  حيملون 
أفــضــل احلـــكـــام املــســتــبــديــن يف الــشــرق 
بالسلطة من خالل  فــازوا  فقد  األوســـط. 
إذكاء نار اخلوف من “اآلخر”ـ ـ الالجئني، أو 
املسلمني، أو اإلرهابيني األجانب ــ والوعد 
برتسيخ األمن باالستعانة بالقوة. ومبجرد 
السلطة شرعوا يف توطيد  صعودهم إىل 
حكمهم وفقا لذلك. ورمبا تكون املؤسسات 
ــــادرة عــلــى الــصــمــود يف  الــدميــقــراطــيــة ق
مواجهة احلكم الشعبوي؛ ولكن كما نشهد 
فإن  بالفعل،  اآلن  املــتــحــدة  الــواليــات  يف 
هذه املؤسسات ستخضع قريبا لالختبار، 
وسوف يتمكن الضعف منها بال أدنى شك 

األمــر  وينطبق  شــيء.  كــل  يستقر  أن  قبل 
ُيعاد  فاآلن  الدولية.  العالقات  على  نفسه 
رســـم اخلــريــطــة اجلــيــوســيــاســيــة للشرق 
الُسيّن  الشيعي  االنقسام  بِفعل  األوســط 
يعمل  والـــذي  ـــ  ـ الوطنية  لــلــحــدود  الــعــابــر 
واململكة  إيـــران  مثل  خصوم  تغذيته  على 
ــــ وبــِفــعــل الــتــدخــل  ــة ـ ــســعــودي الــعــربــيــة ال
اخلارجي يف الصراعات اإلقليمية. وعلى 
الشعبويون  الساسة  يعرقل  مماثل،  حنو 
يتعلق  عندما  بلدانهم  مصاحل  الغرب  يف 
األمر بالصني وروسيا واهلند ودول مشال 
السائد  الدولي  النظام  ويتحدون  ــا،  أوروب
منذ عام 1945، من دون تقديم أي شيء 

يشبه بديال قابال للتطبيق ولو من بعيد.
ثم هناك فشل القوى السياسية التقدمية 
الــبــديــل. فقد حتول  هــذا  مثل  تــوفــري  يف 
أحناء  خمتلف  يف  بالفعل  السائد  السرد 
الـــعـــامل. ومل يــعــد أغــلــب الـــنـــاس يــؤمــنــون 
ــواقــع  مبــســتــقــبــل يــغــلــب عــلــيــه الــتــقــدم، ال
أن اســتــعــادة الــتــفــاؤل يف كــل مــن الشرق 
األوســــــط والــــغــــرب تــعــتــمــد عــلــى قـــدرة 
املثقفني، والنقابات، واألحزاب التقدمية، 
ومنظمات اجملتمع املدني، على بناء قاعدة 
مشرتكة  رؤيــة  وتقديم  مشرتكة  سياسية 
للمستقبل. وسوف يتطلب هذا إجياد حلول 
ابتكار  عن  فضال  ناشئة،  ملشاكل  جديدة 

سبل معقولة لتنفيذ التغيري دميقراطيا.

الربيع العربي
 والشتاء الغربي

دينفر: مل مير أكثر من شهرين على اعتالء دونالد ترمب سدة احلكم لكن العديد من األمريكان قد 
ضاقوا ذرًعا بهذه الدراما ويتسائلون ماذا حتمل الستة وأربعني شهًرا القادمة يف طياتها. ناهيك عن 
القلق املستمر فإن رئاسة ترمب الغريبة تطرح سؤاال أكثر جوهرية وهو هل الدميقراطية الليربالية 
مهددة اآلن بفقد حصنها احلصني بعد أن أصبحت حتت احلصار يف العديد من مواقعها األمامية حول 
العامل؟ لو صح ذلك فإن آثار ذلك على سياسة الواليات املتحدة اخلارجية والعامل ستكون بعيدة املدى. 
وقد انتخبت الواليات املتحدة رئيًسا يبدو أن إدراكه للدميقراطية األمريكية يقتصر على حقيقة أنه 
تعريف اجملمع  يرد  األمريكي حيث  الدستور  املــرور سريعا على  يتطلب  االنتخابي وهذا  فاز باجملمع 
االنتخابي ولكن بإستثناء ذلك يبدو أن ترمب لديه قليل من االحرتام لنظام الدستور اخلاص بالضوابط 
أيًضا  حيرتم  وال  والتشريعية  والقضائية  التنفيذية  احلكومة  فروع  بني  السلطات  وفصل  والتوازنات 
السلطة األمريكية الرابعة وهي الصحافة والتى شرع يف وصفها بــ »عدو الشعب األمريكي«. على الرغم 
من أن االنتخابات أمر ضروري فهي ال تكفي لدعم املبادئ األساسية للدميقراطية الليربالية فالرئيس 
الروسي فالدميري بوتني والرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان والعديد من احلكام املستبدين اآلخرين 

وصلوا إىل سدة احلكم بعد الفوز بتصويت شعيب. 
وكما جيب أن يعلم أي طفل يف املدرسة فإن االنتخابات تفرض على مجيع املواطنني أن يتقبلوا اآلراء 

املختلفة عن آرائهم وليس املقصود من إجراء االنتخابات ختطي أو إلغاء املؤسسات الدميقراطية أو 
فصل السلطات وبغض النظر عن كيفية أداء إدارة ترمب يف نهاية املطاف فإن املراسيم الرئاسية اليت 
صدرت يف شهرها األول أو بلغة السياسة ما يطلق عليها »األوامر التنفيذية« يصعب النظر إليها على 

أنها انتصار للدميقراطية الليربالية.
يتوجب على ترمب دراسة الدستور وعندما يعكف على دراسته جيب عليه أن جيد الوقت لقراءة الوثائق 
التأسيسية األخرى اخلاصة باجلمهورية ومبقدوره البدء باتفاق ماي فالور سنة 1620 الذي يعرتف 

ضمنًيا حبقوق األقليات السياسية واالجتماعية يف واحدة من أوائل مستعمرات املتدينني األمريكية.
لكن ترمب ليس هو األمريكي الوحيد الذي جيب عليه استغالل هذه اللحظة إلمعان النظر يف تاريخ 
بلده ودورها يف العامل وعلى الرغم من أن إستخدام إدارته لشعار “أمريكا أوال” رمبا يبدو خميًفا لبعض 

األجانب فهو قد يبدو مرحًيا آلخرين.
ومنذ انتهاء احلرب الباردة منذ أكثر من ربع قرن فإن الدور األساسي للسياسة اخلارجية األمريكية هو 
نشر الدميقراطية حول العامل لكن الواليات املتحدة تعدت أحيانا حدود هذا الدور سعًيا وراء حتقيق 
هذا اهلدف وعلى الرغم من أن تأييد أمريكا للدميقراطية يضعها يف مصاف األخيار، إال أنه يف بعض 

األحيان مت تنفيذ سياساتها بغرور وحتى بغضب.

يف عامل حيث يشكل التفاوت بني الناس مصدرا عظيما للقلق وحيث بلغت 
الرغبة يف التغيري اجلذري أوجها، كيف تتحقق االستفادة من هذه التجارب؟ 
ملاذا فشلت كل من فنزويال وجنوب أفريقيا يف حتقيق ما سعى قادتهما إىل 

حتقيقه؟
بيد أن رأس املــال، مثله يف ذلك كمثل املستقبل، مل يعد كما كان عليه يف 
السابق. فقد أصبح اآلن سلعة رخيصة ومتوفرة. وإن كنت ال متلكه فيمكنك 

أن تستأجره.
وأيضا  بل  والعمل،  املــال  رأس  فقط  ليس  يتطلب  اإلنتاج  أن  هي  املشكلة 
القدرة  املعرفة هي  وأتباعه.  الذي جتاهله ماركس  اإلنتاج  ــ عامل  املعرفة 
العقول فقط. وهي تأتي يف قدر هائل  أداء املهام. ومكان املعرفة يف  على 
من التنوع، يشمل الطهاة، ومدققي احلسابات، والسباكني، ومقومي العمود 

الفقري، ومصممي املواقع اإللكرتونية.
تنتقل املعرفة وترتاكم ببطء، وغالبا يف بيئة العمل، من خالل عملية مطولة 
اإلجيــابــي يف  واجلــانــب  املمارسة.  من خــالل  التعلم  والــتــكــرار:  التقليد  من 
سياسة التمكني االقتصادي للسود يف جنوب أفريقيا هو أنها تلزم الشركات 
بتوظيف فريق أكثر تنوعا من املديرين والعمال، بهدف السماح للمجموعات 

اليت كانت مستبعدة ذات يوم باملشاركة يف عملية تراكم املعرفة.
ولكن املدير الذي ميلك عشرين عاما من اخلربة ال ميكن إجياده بني عشية 
وضحاها. وأيًا كان مدى جذرية التحول الذي ترغب يف حتقيقه، فإن املعرفة 
ال ميكن االستيالء على ملكيتها أو تأميمها. وال ميكن اقتالعها مثل األسنان 

من العقول اليت متلكها اآلن.
ولكن املعرفة ميكن طردها، كما َطَرد شافيز 300 ألف عام من اخلربة من 
صناعة النفط يف عام 2003. كما ميكن ختويفها ودفعها إىل الفرار، كما 
البيضاء يف جنوب  البشرة  ذوي  مواطن من  ألف  أكثر من 500  مع  حدث 

أفريقيا.   
عندما ُتنَبذ املعرفة، ينهار اإلنتاج، كما حدث يف فنزويال وزميبابوي. ولكن 
املوجودة ال  فالشركات غري  القائمة فحسب؛  الشركات  ليست يف  املشكلة 
تقل أهمية، ألنها مل تتأسس أو مل تتوسع َقط )وإذا حدث ذلك فإن جنوب 
عنها  مواطنوها  يبحث  وظيفة  ماليني  تسع  إىل  لتفتقر  كانت  ما  أفريقيا 

اليوم(.
وفنزويال،  زميــبــابــوي،  خطى  على  بالسري  أفريقيا  جنوب  جتــازف  اآلن، 
الثورية  احلكومات  أو  االستقالل  بعد  ما  حكومات  ورثت  حيث  واجلزائر، 
خمزونا من املعرفة يف عقول أشخاص رمبا مل حيظوا برضا القادة اجلدد. 
فكان من الواجب استخدام تلك العقول أو خسارتها، ولكن حماولة “التحول 
اجلذري” كانت تعين ضمنا خسارتها، سواء من خالل اهلجرة أو اإلقصاء. 
ويف هذه العملية، تسبب القادة يف جعل املعرفة أكثر ُندرة، فدفعوا سعرها 
الناس.  بني  والتفاوت  الفقر  من  املزيد  إىل  اجملتمع  ودفعوا  االرتفاع  إىل 

وانتهت حماولة “إعادة الثروة إىل الناس” إىل جعلهم أكثر بؤسا وفقرا.

رأسمال املعرفة

إسحق ديوان

ريكاردو هوسمان

كريستوفر هيل
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نطاق أرضية الحماية االجتماعية يف اإلسالم
العامل ال ميلكون  املائة من سكان  73 يف  أن “حنو  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  نشرت 
القدرة على الوصول إىل تدابري احلماية االجتماعية. وال حيتاج تقديم جمموعة أساسية من منافع 
الضمان االجتماعي جلميع فقراء العامل سوى 2% من الناتج احمللي اإلمجالي يف العامل )منظمة العمل 
الدولية – 2006(، والنساء أقل وصواًل إىل احلماية االجتماعية من الرجال ألنهن يعملن بشكل عام 

يف القطاع غري الرمسي”.
جاءت املادة “ 22 “ من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر العام 1948، تنص على أن: »لكل إنسان 
بصفته عضوا يف اجلماعة احلق يف الضمان االجتماعي...« وأوضح اإلعالن معنى هذا الضمان يف 
املادة “25” حيث نصت على أن: »لكل إنسان احلق بالضمان يف حالة البطالة واملرض والعجز والرتمل 

والشيخوخة ويف احلاالت األخرى اليت يفقد فيها املرء وسائل معيشته... اخل«.
مفهوم “أرضية احلماية االجتماعية” هو جمموعة متكاملة من التدابري املتخذة من أجل ضمان أمن 
الفئات املستضعفة. وهي  الدخل والوصول إىل اخلدمات االجتماعية األساسية للجميع، وال سيما 
وإعانات  للمسنني  التقاعد  كمعاشات  اجتماعية،  األساسي يف شكل حتويالت  الدخل  أمن  تضمن: 

املعوقني واألسرة واألطفال والبطالة وتقديم اخلدمات للعاطلني عن العمل والفقراء العاملني.
وإحــداث  العمل،  تقدير  طريق  عن  واالستثمار  واإلنتاج  العمل  إىل  املسلمني  اإلســالم  دفع  مبدئيا، 

تكثر دعوات املصلحني يف الدول العربية إىل رعاية حقوق املواطنني يف هذا 
البلد أو ذاك، رمبا أن بعض البلدان العربية واإلسالمية ال يتمتع مواطنوها 

حبقوقهم الدستورية والقانونية، وقد حيصل بعض املواطنني على حقوقهم.
املواطنني  إحــســاس  ُيشكل  الــبــلــدان،  هــذه  مثل  فــان يف  كلها،  األحـــوال  ويف 
بعض  على  حيصلون  أو  وحرياتهم  حبقوقهم  يتمتعون  ال  بأنهم  وشعورهم 
منها دون البعض اآلخر، مشكلة اجتماعية وسياسية وقانونية، هي حباجة 
املواطنة، حسب  الدولة. تعين  إىل اهتمام ورعاية املسؤولني احلكوميني يف 
تلك  قانون  كما حيددها  ودولــة  فرد  بني  “عالقة  الربيطانية  املعارف  دائــرة 
الدولة”،  تلك  يف  وحقوق  واجبات  من  العالقات  تلك  تتضمنه  ومبا  الدولة، 
ويزيد البعض أن “املواطنة” ليست فقط هي العالقة بني فرد ودولة، وإمنا 
هي: “ممارسة سلوكية تنعكس على املواطنني مجيعًا، مبوجبها يدرك اجلميع 

أهمية مجيع املواطنني على قدم املساواة.
أن  املواطنة،  مبدأ  وفــق  وقوانينها،  ــدول  ال دساتري  تفرض  هــذا،  على  بناء 
توفري  واجب  مثل:  مواطنيها،  إزاء  ومسؤولياتها  بواجباتها  احلكومات  تقوم 
العامة؛  احلــريــات  وضمان  عنهم،  والــدفــاع  هلم  واهلـــدوء  واالستقرار  األمــن 
والرعاية  والصحة  التعليم  وتوفري  والتنقل،  والعمل  والتملك  السكن  كحرية 
واملياه،  والكهرباء  واالتصاالت  كالنقل  العامة  املرافق  وإقامة  االجتماعية، 
وحتقيق العدالة القضائية واجلنائية بني املواطنني، وتأمني ضمان اجتماعي 
لكل  املالئم  السكن  وتوفري  واملـــرض،  والعجز  الشيخوخة  حــاالت  ملواجهة 
مواطن. يف املنظور اإلسالمي، خلق اهلل تعاىل الّناس وجعل بعضهم ُمرتبطًا 
ببعض يف معيشتهم وحياتهم، ومن حكمته سبحانه أن جعلهم حباجٍة إىل من 
يسوسهم ويتوىّل أمرهم ويقوم على شؤونهم، وال َيصلح حاهلم وال تستقيم 

حياتهم إال بوجود ولّي أمٍر وإمام يقوم بتنظيم أمورهم ويرعاها.
الدولة لن تكون  وبناء عليه، فمقاصد  للناس،  الدولة خادمة  يعترب اإلسالم 
سوى حتقيق مصاحل مواطنيها، الدينية والدنيوية، وتلك هي مقاصد الشريعة، 
املكلفني، ومقصدا جلماعة املسلمني، فهو  فما جعله الشرع مقصدا آلحاد 

مقصود -وحيب أن يكون مقصودا- للدولة ومؤسساتها وسياساتها.
واملسؤولني يف  والــوالة  والــقــادة  وامللوك  والزعماء  احلكومات  اإلســالم  حث 
ويصونها  الناس  يرعى حقوق  أن  اإلسالمية، كل حبسب مسؤوليته،  الدولة 
ُجُل  )ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسؤول َعْن َرِعيَِّتِه، اإلمام َراٍع َوَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَّ
َراٍع يِف َأْهِلِه َوُهَو َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه، َواملَْْرَأُة َراِعَيٌة يِف َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤوَلٌة 

اِدُم َراٍع يِف َماِل َسيِِّدِه وَمْسؤوٌل َعْن َرِعيَِّتِه(.  َعْن َرِعيَِّتَها، َواخْلَ
ومن هذا املنطلق، يوضح اإلمام السيد حممد الشريازي يف موسوعة الفقه 
حتت عنوان “مهمة احلاكم” أن مهمة احلاكم واحلكومة يف اإلسالم هي: إدارة 
العباد  وازدهــارهــا، وصــالح  البالد  تــؤدي إىل عمران  إدارة  والعباد،  البالد 
وتقدمهم تقدمًا مطلوبًا يف مجيع جماالت احلياة، ومن ذلك يلزم على احلاكم 

واحلكومة أن تكون انتخابية واستشارية، ومتواضعة وخدومة.

رعاية حقوق املواطنني 
يف اإلسالم

يعيش العراق ظروفًا استثنائية منذ عقود 
ــوالــت الــوثــائــق الــدســتــوريــة والــقــوانــني  وت
األساسية املتعلقة بتنظيم ممارسة احلكم 
ــه األســاســيــة،  ــات وحــقــوق الــشــعــب وحــري
زاخــرًا  قانونيًا  إرثـــًا  مبجموعها  وكــونــت 
ومـــهـــدت الـــطـــريـــق لــلــتــحــول إىل نــظــام 
املستفتى  البلد  دستور  تبناه  دميقراطي 

عليه العام 2005.
على  تأكيدًا  الوثيقة  هــذه  تضمنت  وقــد 
ـــعـــراقـــي وحـــريـــاتـــه  حـــقـــوق اإلنــــســــان ال
ـــبـــاب الـــثـــانـــي املــعــنــون  األســـاســـيـــة يف ال
هلذه  واملتفحص  واحلــريــات(،  بـ)احلقوق 
الــنــصــوص جيــد إنــهــا ستبقى جــوفــاء ان 
مل نــوفــر هلــا ضــمــانــات الــتــطــبــيــق ومنع 
التجاوز  من  واألفـــراد  العامة  السلطات 
السابقة  الــتــجــارب  أثــبــتــت  فــقــد  عليها، 
القانون  املسمى  األول  العراق  دستور  إن 
تــضــمــن هو  ــعــراقــي 1925  ال األســـاســـي 
وكذلك  الشعب  يتعلق حبقوق  بابًا  اآلخر 
الــيت  الــدســاتــري  ألغــلــب  بالنسبة  األمـــر 
اجلــمــهــوري السيما  الــعــهــد  صــــدرت يف 
أن  إال   ،1970-  1964 األعـــوام  دســاتــري 
نــصــوصــًا مكتوبة  كــانــت  أنــهــا  املــالحــظ 
بشكل  عنها  بعيدًا  كان  العملي  والتطبيق 
غــريــب، فــالــســلــوكــيــات واملــمــارســات من 
املقربة  والطبقات  احلاكمة  الطبقة  قبل 
أو الــداعــمــة هلــا كــاحلــزب احلــاكــم كانت 
تعيث يف األرض الفساد بال رادع حقيقي، 

تعسف  من  األمرين  يعاني  املواطن  فكان 
بكيانه  استهانة  ومن  السلطة  باستخدام 

وكرامته.
وملا كان من الثابت إن الشعب هو السيد 
وما  للسلطة  الشرعي  واملالك  احلقيقي 
الدستور أو القانون إال تصور وآلية تسهل 
اهليئات  بتحديد  السلطة  تلك  ممــارســة 
احلاكمة وتبني كيفية أداءها للمهام امللقاة 
على كاهلها نيابة عن الفرد العراقي، لذا 
األمسى  القانون  وهو  بالدستور  يفرتض 
عن  احلقيقي  املــعــرب  يــكــون  أن  البلد  يف 
إرادة الشعب وثــوابــت األمــة مــن ديــن أو 
لــغــة أو ثــقــافــة أو تــاريــخ وحـــضـــارة، وان 
املواطن  الهتمامات  واقعي  تصوير  يكون 
تبني  بصيغة  ينعكس  ما  وهــو  وتطلعاته، 
ذلـــك ونــصــوص أخـــرى تــضــع قــيــود على 
طريقة تعديل الدستور وإعادة النظر به، 
باليسرية  ليست  املهمة  هــذه  من  وجتعل 
لــضــمــان مســـوه وعـــلـــوه عــلــى الــقــابــضــني 
ملنعهم  الشعب  عــن  نيابة  السلطة  على 
استغالل  أو  االستبداد  حنو  اجلنوح  من 
املـــنـــصـــب والـــوظـــيـــفـــة، وحبـــجـــة تــعــديــل 
أو  الفردية  اهليمنة  تكريس  يتم  الدستور 
ومكامن  السلطة  مقالد  على  اجلماعية 
ـــتـــذرع حبــالــة  اختــــاذ الـــقـــرار، أو يــتــم ال
للتطاول  الضرورة والظروف االستثنائية 

على ثوابت األمة وحقوق الشعب.
ـــك نــظــم املـــشـــرع الــعــراقــي  ولــضــمــان ذل

السلطة  أداء  عــلــى  الــقــضــائــيــة  الــرقــابــة 
التجاوز  من  ملنعها  والتنفيذية  التشريعية 
الثالثة  املــادة  تنص  حيث  تقدم،  ما  على 
والــتــســعــون عــلــى ان احملــكــمــة االحتــاديــة 
عــلــى دســتــوريــة  بــالــرقــابــة  العليا ختــتــص 
احملكمة  وان  النافذة،  واألنظمة  القوانني 
هي اجلهة الوحيدة املخولة سلطة تفسري 
العراقي، وكما ختتص  الدستور  نصوص 
ـــيت تــنــشــأ عن  بــالــفــصــل يف الــقــضــايــا ال
والــقــرارات  الــقــوانــني االحتــاديــة  تطبيق 
ــيــمــات واإلجــــــــراءات  ــعــل ــت واألنـــظـــمـــة وال
ويكفل  االحتــاديــة،  السلطة  عن  الصادرة 
القانون حق كل من جملس الوزراء وذوي 
الطعن  حق  وغريهم  األفــراد  من  الشأن 
املادة  أضافت  ثم  احملكمة،  لدى  املباشر 
احملكمة  قـــرارات  أن  والتسعون  الرابعة 
باتة وملزمة للسلطات كافة، وميثل تنظيم 
الرقابة القضائية على أعمال السلطتني 
قانونيًا  نضجًا  والتنفيذية  التشريعية 
بأهمية  جازمًا  واعتقادًا  متحررًا  وفكرًا 
القانونية اليت يسود فيها  حتقيق الدولة 
القانون على اجلميع بال متييز، كما يعرب 
عن مدى اإلميان بأرجحية ومكانة القضاء 
مبــا لــألخــري مــن مــعــرفــة بــالــقــانــون ومــا 
ومهنية  وحيادية  استقاللية  من  به  يتمتع 
وقــــدرة عــلــى فــهــم الــنــصــوص واملــزاوجــة 
وأرجحية  العامة  املصلحة  بني ضــرورات 

حقوق اإلنسان وحرياته األساسية.

دور املحكمة االتحادية العليا يف تأكيد 
حرمة وعلوية حقوق اإلنسان

الرغبة فيه يف نفوسهم، وطبعهم على حبه، والنصوص التالية كفيلة بذلك قال تعاىل: »هو الذي جعل 
لكم األرض ذلواًل فامشوا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. من جهة ثانية، نهى اإلسالم عن 
“البطالة” ووصف اإلنسان املتعمد للبطالة بأنه عبء ثقيل على كاهل احلياة واجملتمع، فاقد للعزة 

والكرامة، مهني عند اهلل ال يستجيب له.
وقام اإلسالم بربط الفقراء باألغنياء برباط وثيق من احملبة والتعاون وحرك عواطف األغنياء حنو 
الفقراء ال تكاد جتد صورة من سور القرآن إال وهي حترك مشاعر األغنياء حنو الفقراء، وافهم 
الفقراء فيه  بل  بأيديهم ليس هلم وحدهم،  الذي  املال  وأن  أعناقهم  أمانة يف  الفقراء  بأن  األغنياء 
نصيب وقسمه وأفهمهم بأن املالك احلقيقي للمال هو اهلل سبحانه وأنهم ليسوا بأكثر من مشرفني 

وأمناء وعليهم أن يتبعوا ما خيطط هلم املالك احلقيقي من وجوه التصرف يف املال.
السلم والسالم،  يؤدي إىل  الفرد واجلماعة  التكافل بني  أن  الواضح  “ ومن  يقول اإلمام الشريازي 
فكل حينو على اآلخر ويريد رضاه ويسعى ألجله. وإذا كان هناك تكافل متبع بني أفراد اجملتمع وفق 
النظرية اإلسالمية سيعم أبناءه األمن املعيشي والسالم االقتصادي، وأما إذا صار اجملتمع طبقاٍت، 
طبقة فقرية وأخرى غنية ومل يكن بينهما تكافل، فهناك انعدام السالم، وكثريًا ما يوصل ذلك إىل 

االضطرابات واملظاهرات وإىل الثورة أو احلرب”.

حقوق

د. عالء إبراهيم محمود الحسيني/ مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات
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هل سيعاد النظر بالقوانني الدولية ذات 
الصلة بمنع استهداف املدنيني؟

يشري النزاع املسلح الداخلي أو ما ُيعرف 
بـ “النزاع املسلح غري  يف القانون الدولي 
العنف  مــن حــــاالت  الـــدولـــي” إىل حــالــة 
طويلة  مسلحة  مــواجــهــات  عــلــى  تــنــطــوي 
أو  احلكومية ومجاعة  القوات  بني  األمــد 
أو  املنظمة،  املسلحة  أكثر من اجلماعات 
بني تلك اجلماعات بعضها بعضا، وتدور 
النقيض  وذلك على  الدولة.  أراضــي  على 
تنخرط  الــذي  الدولي  املسلح  النزاع  من 

فيه القوات املسلحة للدول.
على  يتوجب  الداخلي،  املسلح  النزاع  يف 
االطراف املتنازعة تطبيق قواعد القانون 
الـــدولـــي اإلنـــســـانـــي، املـــعـــروف أيـــًضـــا بـ 
“قانون النزاعات املسلحة” و”قانون حقوق 
الوطنية.  الــقــوانــني  عــن  االنــســان” فضال 
واالحــكــام  بــالــقــواعــد  يتعلق  مــا  الســيــمــا 
املدنيني،  حبماية  الصلة  ذات  القانونية 
مثل حظر اهلجمات املباشرة ضد املدنيني 
وااللــتــزام  العشوائية،  اهلجمات  وحظر 
ـــاحـــرتام مــبــدأ الــتــنــاســب يف اهلــجــوم،  ب
من  املمكنة  االحتياطات  باختاذ  وااللتزام 
أجل جتنب إحلاق إصابات أو خسائر يف 

األرواح بني صفوف املدنيني.
لكن هناك تطور الفت للنظر يف النزاعات 
املــســلــحــة غـــري الـــدولـــيـــة احلـــديـــثـــة، من 
ودوافعها،  وشخوصها،  أطرافها،  حيث 
وآلياتها،  وأدواتــهــا  وغاياتها،  وأهــدافــهــا 

على  ينعكس  وآثـــارهـــا، ممــا  وســاحــاتــهــا 
القوانني والقواعد الناظمة ملنع استهداف 
القوانني  يف  الـــواردة  وتطبيقها،  املدنيني 
الوطنية والقانون الدولي االنساني وقانون 

حقوق االنسان.
وهـــذا الــتــطــور، ُيــثــري تــســاؤال هــامــا، وهو 
هــل الــقــواعــد الــقــانــونــيــة اخلــاصــة مبنع 
اســـتـــهـــداف املـــدنـــيـــني مــــازالــــت صــاحلــة 
للنزاعات  احلربية  التطورات  الستيعاب 
الداخلية احلديثة؟ أم أن اهليئات الدولية 
واملنظمات االنسانية مطالبة بالعمل على 
تطوير تلك القواعد أو وضع آليات فاعلة 
مبا  املسلحة؛  النزاعات  واقــع  مع  تتطابق 
من خالل  املتنازعة  لألطراف  حدا  يضع 
حتديد مسؤولياتها القانونية بشكل واضح 
االسئلة،  هــذه  على  االجابة  قبل  ودقيق؟ 
يــتــعــني االجـــابـــة عــن الــتــطــور الــــذي طــرأ 
والذي  الداخلية،  احلربية  العلميات  على 
نعتقد أنه ميكن أن يدفع اهليئات الوطنية 
إعادة  االنسانية إىل  واملنظمات  والدولية 
تنظم  الـــيت  قوانينها  يف  جمـــددا  الــنــظــر 
واليت  املدنية،  واملناطق  املدنيني  محاية 
جتعلها أكثر استعدادا وتناسبا مع طبيعة 

النزاعات املسلحة غري الدولية احلديثة.
نرى أن هناك تغريا واضحا يف تطبيقات 
وغري  دولــيــة  إىل  احلــرب  تقسيم  مفهوم 
فــمــا ميــكــن تسميته حبـــرب غري  ــة،  ــي دول

بامتياز  دولية  حــرب  واقعه  يف  هو  دولية 
من خالل وجود دول تشرتك يف النزاعات 
الــداخــلــيــة بــالــفــعــل، وتــدعــم طـــرف على 
ووسائل  أدوات  أن  أيضا  طــرف.  حساب 
الـــنـــزاعـــات  ـــة او  ـــي ـــدول ال احلــــــرب غــــري 
االخــرى،  هي  كثريا  تغريت  قد  الداخلية 
فعالة  التقليدية  احلــرب  وسائل  تعد  فلم 
الــوســائــل احلــديــثــة، وهــذا  بــقــدر فعالية 
لسد  االجتهاد  من  املزيد  بــذل  يستجوب 
تطور  نشأت عن  اليت  القانونية  الثغرات 
ندعو  لــذلــك  احلــــروب.  ووســائــل  أدوات 
بشؤون  الصلة  ذات  املتحدة  االمم  هيئات 
وحقوق  الدولية  غري  املسلحة  النزاعات 
ــيــة ذات  االنـــســـان، واملــنــظــمــات االنــســان
أن  الداخلية  احلــروب  بأوضاع  االهتمام 
القانون  أحكام  من  عــدد  يف  النظر  تعيد 
الــدولــي االنــســان وقــانــون حقوق االنسان 
املسلحة  النزاعات  يف  التطبيق  الواجبة 
غــري الــدولــيــة. خــصــوصــا تــلــك االحــكــام 
واملناطق  املدنيني  استهداف  ملنع  الناظمة 
املــدنــيــة؛ ألنــهــا مــن الــنــاحــيــة الــواقــعــيــة مل 
املرحلة  متطلبات  تلبية  على  قـــادرة  تعد 
ـــســـاع رقـــعـــة احلــــروب  احلــــاضــــرة مـــع ات
تطور  ومع  املسلحة،  الداخلية  والنزاعات 
النوع من احلــروب وحلوله إىل حد  هــذا 
ما حمل احلروب التقليدية اليت تقع بني 

دوليتني أو أكثر.

االنقالب على املهاجرين يف املانيا
املانيا بعد ان كانت املستقطب االول لطاليب اللجوء واملالذ االمن هلم باتت اليوم تعمل على اجراءات طرد 
املهاجرين وارجاعهم من حيث جاءوا بأسرع وقت ممكن، هل السبب هو االنتخابات واليت تعد قضية 
الالجئني يف أملانيا حمورها الساخن خاصة بعد ان استخدمت املستشارة االملانية اجنيال مريكل سياسة 

الباب املفتوح امام طاليب اللجوء من الشرق االوسط وافريقيا.
حيث استقبلت املانيا مايقرب املليون الجئ غري شرعي من املناطق اليت تشهد نزاعات احلروب. االمر 
اتفاقية  البالد اىل 50%. لذا عقدت مريكل  الذي اثر على تراجع شعبية املستشارة االملانية يف داخل 
حول خطة تهدف اىل زيادة عمليات الطرد بأسرع وقت وفق شروط معينه لكي تبقى املانيا دولة قابلة 
على استقبال اشخاص يبحثون عن احلماية فقط. او رمبا يكون السبب هو الصراع االمين الذي يدور 
داخل املانيا بسبب تواجد الالجئني فقد انقلب السحر على الساحر بعد ان سهلت املستشارة االملانية 
اجراءات دخول الالجئني ظنا منها انه يعود بالفائدة على بالدها لكنه عاد عليها بالضرر بسبب تتسلل 
خاليا داعش االرهابي مع الوافدين اليها وبوجود املهاجرين كثرت اهلجمات االرهابية يف املانيا اليت 

تبنتها عصابات داعش االرهابي.
به  اللجوء اخلاص  تونس رفض طلب  امليالد حيث دهس مهاجر من  يوم  برلني يف  كان اخرها حادث 
حشدا من الناس بشاحنته يف سوق امليالد اثناء احتفاالت رأس السنة وادى اىل مقتل 12 شخصا مما 

عزز آراء منتقدين قالوا إن التدفق اجلماعي ملهاجرين من بلدان مثل سوريا والعراق وأفغانستان يعرض 
أملانيا لإلرهاب.

االمر الذي ادى اىل ترحيل 435 ألف حالة جلوء وخصصت املوازنة االملانية لعام 2017 مبلغ 40 مليون 
يورو )42,57 مليون دوالر( كتمويل إضايف لعمليات الرتحيل وتريد أن تبدأ اإلجراءات يف أقرب وقت. 
اضافة اىل ان توافد املهاجرين اثار قلق وسط اجملتمع االملاني بعد ان تهافتوا فرحا الستقبال الالجئني 

وترحيبهم بهم.
لكنهم تفاجئوا بواقع ادى اىل زعزعت استقرار البالد حيث زاد عدد السكان يف املانيا بواقع 600 الف 
حسب مكتب اإلحصاءات االحتادي األملاني ليصل إىل 82,8 مليون نسمة ماادى اىل ان يعاملون املهاجرين 
بصورة سيئة من قبل االملانيني اضافة اىل تعرضهم هلجمات عنف متكررة مطالبني برتحيلهم من البالد.

فقد كشفت وزارة الداخلية األملانية، أن حنو 3500 هجوم استهدف الجئني وطاليب جلوء يف البالد، ما 
أملانيا  الوافدين على  املهاجرين  بينهم عشرات األطفال. عليه تراجع اعداد  أدى إلصابة 560 شخصا 
لطلب اللجوء بشدة يف عام 2016 من جانب اخر انتقدت الواليات املتحدة االمريكية سياسة املستشارة 
االملانية يف تقديم التسهيالت اليت قدمتها خبصوص استقبال مليون مهاجر ووصفها الرئيس االمريكي 

دونالد ترامب بأنه خطأ كارثي.

متفاوتة  بدرجات  االعتداء  من  لصور  أحيانًا  األشخاص  بعض  يتعرض 
منها  البعض  دأب  الــيت  احلاكمة  األنظمة  تتجه صــوب  االتــهــام  وأصــابــع 
يهدد  بها  السماح  إن  العتقاده  احلريات  أو  احلقوق  تلك  على  بالتعدي 
اخلارجني  وبعض  اإلرهابية  املنظمات  وتلعب  ودميومة حكمها،  عروشها 

على القانون دورًا مماثاًل مع من ال يتفق معهم عقائديًا.
هؤالء  إنصاف  عن  األول  املسؤول  هي  الدولة  إن  نقول  أن  الطبيعي  من 
ــة الــطــريــق هي  ــداي الــضــحــايــا، ونــقــصــد بــذلــك كــل الــســلــطــات الــعــامــة وب
اآلثــار  من  للحد  املمكنة  بالسبل  والتفكري  املــؤمل  الواقع  بهذا  االعــرتاف 
السلبية لالنتهاكات وإعادة إدماج الضحايا من جديد يف اجملتمع بشكل 
بــدايــة موفقة  بــاحلــق  آمـــن، ومــن وجــهــة نظر حمضة يشكل االعــــرتاف 
لالنطالق يف فضاء رحب من احللول التشريعية والقضائية واإلجراءات 
اإلدارية الالزمة بدءًا من التأسيس ملؤسسات عامة أو خاصة كمنظمات 
اجملتمع املدني املتخصصة مبعاجلة اآلثار السلبية. مثة شك كبري يف إن 
الطبقة السياسية يف العراق تعلم إن املواطن املالك احلقيقي للمال العام 
الذي يتنعم به هؤالء السياسيون وذويهم يف فنادق وبلدان الغرب استلم 
من وزارة التجارة مادة الرز التالف نتيجة فسادهم وانغماسهم يف امللذات 
وتنصلهم من مسؤوليتهم األخالقية قبل القانونية يف التصدي للمسؤولني 
ال  نسبة  إن  هــؤالء  يعلم  أن  واستبعد  فشلهم،  على  والتغطية  الفاسدين 
يستهان بها من الشعب ال ميلك قوت يومه ويدعو من اهلل أن ال يصاب 
باملرض ألنه ال ميلك أن يدفع فاتورة أجور خدمات املستشفيات واملراكز 
أقسم  اليت  العراق  يف  العامة  السلطات  ولعل   ، أصــالً املتدنية  الصحية 
كل أعضائها على أن حيافظوا على مصاحل الشعب مبوجب املادة )50( 
من الدستور تعلم أو ال تعلم ان جل املستشفيات يف العراق أوقفت ومنذ 
أشهر إجراء العمليات اجلراحية بسبب عدم توافر مادة التخدير وهي من 
أبسط املستلزمات يف الوقت الذي يدفع فيه أبناء الفقراء شرور داعش 
واجلماعات اإلرهابية بصدورهم العارية وهو األمر الذي مكن السياسيني 

من االستمرار بالسلطة ومنافعها وامتيازاتها.
وبعد كل ما تقدم، كيف يدعي قادة الكتل واألحزاب اإلسالم والتدين وهم 
يقاتلون ليل نهار لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم؟ وحني يتبجح البعض منهم 
بأنه على نهج اإلسالم وهو يأكل أموال اليتامى واحملرومني ظلمًا وعدوانًا 
تارة بإقرار القوانني اليت تقرر املزيد من االمتيازات هلم وألحزابهم تارة 
تدمري  على  وبالسهر  أخــرى  تــارة  والرتبح  لالنتفاع  السلطة  وباستغالل 
أسس السيادة الوطنية بتعمد إهمال الزراعة والصناعة يف العراق ليرتبح 
من دخول البضائع االستهالكية ويرضي من احتضنوه من الدول واألنظمة 
الصناعات  مــن  للعديد  احمللي  فالناتج  الــوطــن؟!  مصلحة  حساب  على 
واملزروعات يف تدهور خطري جدًا واستمرار اعتماد املوازنة على النفط 
مع الصراع عليه يف أكثر من حمافظة سياسة أجاد املتنفذون اللعب على 

حباهلا خصوصًا بعد العام 2014.

الحق يف اإلنصاف

حقوق

زينب شاكر السماك 
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عنف

االستعمال  العنف يف  كلمة  ويضاد  يقابل 
اللغوي واالصطالحي كلمة الالعنف وقد 
جمموعة  يف  بلفظها  الكلمة  هــذه  وردت 
من الروايات فـ»عن أمري املؤمنني عندما 
بعث مصدقًا من الكوفة إىل باديتها.. فإذا 
أتيت ماله ال تدخله إال بإذنه.. فقل يا عبد 
اهلل أتأذن لي يف دخول مالك فإن َأِذَن لك 
وال  فيه  عليه  متسّلط  دخــول  تدخله  فال 
عنف به«. وعن رسول اهلل )ص( واإلمام 
جعفر الصادق )ع(: »من عالمات املؤمن 

الالعنف«. 
عــلــى حتقيق  أقـــــدر  هـــو  الـــالعـــنـــف  ان 
فاعلية  وأكثر  السليم  االجيــابــي  التغيري 
ــزافــًا  ــن يف حــصــد املـــكـــاســـب وأقـــــل اســت
والنفسية  البشرية  واملـــوارد  لإلمكانات 
واعمق تارخييًا وثقافيًا يف ترسيخ املبادئ 
)عليك  )ع(:  املؤمنني  أمري  يقول  والقيم، 
بالرفق فانه مفتاح الصواب وسجية أولي 
بالرفق..  أعملهم  الناس  أفضل  األلباب.. 

بالرفق تدرك املقاصد...(.
إن أهم هدف حيققه الالعنف هو قدرته 
العنف  بينما  وتليينه  العدو  احــتــواء  على 
أكــثــر قــســوة، فالالعنف  يــثــريه وجيــعــلــه 
ملــواجــهــة بطش  الــــروح  قـــّوة  يعتمد عــلــى 

اجلسد.
لكم  »قــيــل  )ع(:  عيسى  للنيب  كــالم  ومــن 
مبهم  ليس  ذلك  ولكن  أصدقاءكم  أحّبوا 

أصدقاءهم  حيبون  أيضًا  العشارين  فإن 
ويقول  أعداءكم«،  أحبوا  لكم  أقول  وإمنا 
اإلمام الشريازي معّلقًا على هذا الكالم: 
أن  )ع(  عــيــســى  كـــالم  مــن  الــظــاهــر  »إن 
العدو مبثل ما  نفع  السبب ال يرجع إىل 
اإلنسان  فــإن  نفسه  اإلنسان  بنفع  يرجع 
الذي حيب عدوه يقوم بوصله ومواصلته 
وذلك ما يسّبب رجوع العدو عن عداوته«.

الغايات  لتحقيق  وسيلة  العنف  إختاذ  إن 
التغيريية ميكن أن يقود إىل سلسلة من 
لغة  واختفاء  املتصاعدة  العنيفة  األعمال 
يرّسخ  الالعنف  ولــكــن  والــعــقــل،  احلـــوار 
لغة العقل واملنافسة اهلادئة حبيث ميكن 
واملقابلة  االنتقام  أعمال  يقطع معظم  أن 
الوسيلة  الالعنف  يكون  بذلك  »إذ  باملثل 
الّرد  ألن  العنف،  سلسلة  لقطع  الوحيدة 
التنتهي  أزمات  يوّلد  بالعنف  العنف  على 
من  ملزيد  اخلصم  يدفع  العنف  كان  وإذا 

الشر فإن الالعنف حيّرره.
من  الــكــثــري  يتطلب  عــمــل  الــالعــنــف  إن 
اإلقـــدام  قبل  والتعّقل  والتحّمل  الــصــرب 
مــا خيتلط  »كــثــريًا  لــذلــك  عمل  أي  على 
بني الالعنف والسلبية واالستسالم، لكن 
احلقيقة غري ذلك فالالعنف فعل بطولي 
الـــذات،  على  الــتــامــة  السيطرة  يــفــرتض 
فــالــشــجــاعــة احلــقــيــقــيــة هـــي الــشــجــاعــة 
أمــام  قــويــًا  نفسيًا  صــمــودًا  تتطّلب  الــيت 

االنتقام  ظروف  تثريها  اليت  االنفعاالت 
العنف  إرجتالية  فبقدر  والــثــأر،  والقمع 
التفكري  قــّوة  فــإن عنف حيمل يف طياته 
واحللم والقدرة على إدارة االزمة حبكمة 

وبصرية. 
والالعنف هي احلالة الوسطية بني العنف 
واالستسالم، لذا فإن ممارسته هي قّمة 
االعتدال والقدرة على التحكم يف األمور. 
ومع أن الالعنف يتطّلب استقامة نفسية 
وحركية طويلة املدى فانه أكثر قدرة على 
حتقيق معطيات التغيري السلمي السليم. 
الشعور  دوافــع  وفق  يتحّركون  الذين  أما 
بــالــظــلــم واالضـــطـــهـــاد وجــــرح الــكــرامــة 
وافتقاد العّزة فليتأّملوا قلياًل يف ممارسة 
العنف ويستبصروا بنتائجه قبل أن يقعوا 
يف دوامته، فالعّزة والكرامة والعدل ميكن 
أن تصبح يف ذاكرة التاريخ لو مت التوّرط 
يف لعبة العنف، وقد أجاب عقيل ابن أبي 
طالب معاوية ـ ملا قال له أن فيكم يا بين 
هاشم لينًا ـ قائاًل له: »أجل إن فينا للينًا 
من غري ضعف وعــّزًا من غري عنف وإن 

لينكم يا معاوية غدر وسلمكم كفر«.
تــغــيــرييــة  الـــالعـــنـــف حـــركـــة  إن حـــركـــة 
مستقبل  لبناء  املستقبل  بــاجتــاه  شاملة 
خــال مــن الــدمــويــة واالنــتــقــام قــائــٌم على 
العدالة واحلب بينما العنف حركة تعيش 

حاضرها وهي تنبش بتداعيات املاضي.

مستقبلية الالعنف 
وماضوية العنف

الراديكالية والتطرف.. قراءة يف جذور العوملة العنفية
الراديكالية لفظ مشتق من الكلمة )Radix( وهي كلمة التينية األصل معناها اجلذر. وقد حضر هذا 
املفهوم يف األدبيات السياسية كصفة تطلق على األحزاب اليت تعتقد بضرورة التغيري يف شأن ُمعني خيص 
اجملتمعات على أن يكون التغيرُي جذريًا. لكن هناك معنى أخر للراديكالية قبل مرحلة تطور املفهوم، مييل 
للتشدد يف الرأي والبقاء على القوالب الفكرية القدمية، ومنها صيغ معنى العنف أو اإلرهاب الراديكالي، 
وحاول الغرب إلصاقه باإلسالم رغم أن جذوره األوىل غربية، وقد صرح بذلك املستشرق الربيطاني 
)هومي بابا( بقوله:” إن الراديكالية كلمة ذات دالالت سلبية تلصق بالعامل اإلسالمي، مع أن الظاهرة 
عاملية التقصر على ماكان يسمى دول العامل الثالث مثل اهلند ومصر، بل وجدت طريقها إىل العامل األول 

حيث الراديكالية اإلجنيلية على أشدها يف الواليات املتحدة األمريكية مثاًل.
عن  فضاًل  الوسطية،  واملنهجية  االعتدال  عن  واالبتعاد  االنغالق  قضايا  إىل  يشري  فهو  التطرف،  أما 
التمسك باملتبنيات الفكرية والتشدد يف البقاء عليها حتى مع االعتقاد بضرورة تغيريها. والتطرف هنا 
يتناقض مع مفهوم الراديكالية، وفيه خروج على القيم واملعايري االنسانية، مايتيح لألفراد انتاج العنف 
أخطر متظهرات  من  الثالثة  وهذه  ودينية،  واجتماعية  فكرية  أشكااًل  متخذًا  أومجاعي  فردي  بشكل 
ماظهر  وهو  عليه\،  الخــروج  الذي  األمحر  اخلط  مبثابة  وهي  الدينية،  بالعقائد  الرتباطها  التطرف؛ 
بوضوح على الساحة العاملية بعد تفكك املعسكر الشيوعي وبروز اجلماعات التكفريية املتطرفة كتنظيم 

طالبان والقاعدة وداعش وبوكو حرام، واليت ترك وجودها على األحداث العاملية تداعيات سلبية عرب 
ممارسات عنفية خطرية.

القيم الدينية اليوم صارت جزءًا من انتشار الثقافات وتبادهلا بني اجملتمعات، ومن الطبيعي القول أن 
التقنيات احلديثة ووسائل االتصال السريعة اليت أتاحتها العوملة؛ هي السبب الرئيس يف انتشار هذه 

القيم بني الثقافات واحلضارات املختلفة.
أن العوملة الثقافية حترص على إبراز الالمع والرباق من العامل الغربي متغاضية عن سلبياته الكثرية، 
فتجعل اهلجرة للبلدان الغربية هدفًا لكثري من الشرقيني اهلاربني من جحيم احلروب وصدام اهلويات، 
وصعوبة العيش نتيجة الرتاكمات االقتصادية يف البلدان الفقرية، وهو ماتؤكده النسب املخيفة للمهاجرين.

املمارسة النقدية عرب العقل املتحرر؛ حتتاج آلليات تقف يف الوسط من عملية صراع األضداد املتنافرة 
املادية،  للنزعات  باستسالمه  العقل  هلا  اليت خيضع  التبعية  إنَّ  امللتهب.  البشري  الوجود  من  يف حيز 
لسلطة جترد  الالعقالني  واالنقياد  العقائد،  وإلغاء  املــادة،  واخلصوصيات يف  اهلويات  تذويب  وملنطق 
العقل ذاته من وظيفته؛ ستكون هلا التأثريات اخلطرية اليت ينبغي التصدي هلا، والوقوف على مسبباتها 
سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ثم االنطالق ملرحلة العالج بالصيغ اليت التبرت العالئق مع املعاصرة، أما 

َر املاَء بعَد اجلهِد باملاِء(. االكتفاء بالتنظري سيفضي إىل قول الشاعر: )وَفسَّ

يتيح املنهج التعددي خيارات كثرية لتحسني األداء السياسي، وكما هو معلوم 
ْت السياسة صحَّ ما سواها، حيث ينعكس النجاح السياسي غالبا  إذا صحَّ
فإنه  التطرف،  أما  والصحة،  والتعليم  على اجملاالت األخرى، كاالقتصاد 
ال يسمح خبيارات غري العنف، وهلذا بات عاملا اليوم عنيفا بسبب انتشار 
مسببات التطرف، كالعصبية والتجهيل والدكتاتورية، ولكن علينا أن نعرتف 
بأن بؤر العنف اليت أخذت تتكاثر على حنو خطري يف مناطق عديدة من 

العامل، يقف وراءها غياب االعتدال، وانتشار الفكر املتطرف والكراهية.
واحلقيقة تؤكد على أن اجلدل بني املختلفني ال يعين فرض رأي أحدهم على 
اآلخر، فيمكنك أن ال تطبق أفكار اآلخرين ولكن ال ينبغي حدوث تصادم 
نتيجة اإلميان القطعي باآلراء الذاتية، وهذا ال يعين تطبيق الفكر املضاد 
وحتمية اإلميان به، بل معرفة اجلديد كي تتداخل التجارب واألفكار، ليتم 

تصحيح األخطاء وفقا للخربة اليت يتم حتصيلها من حوار اآلراء.
مع تطور العقل، وتناقل اخلربات بني اجلماعات كالدول مثال، باتت احلاجة 
االبتعاد  خالل  من  فكريا،  املختلفني  فيه  ينسجم  الــذي  املنهج  اىل  كبرية 
عن التصادم، لذلك بات من األسئلة اجلوهرية اليت تواجه إنسان العصر 
الراهن، انه كيف يواجه موجات التطرف املتنامية يف عامل اليوم، السيما 
وان  الظاهرة،  هذه  اىل  سواها  من  أكثر  تتعرض  العربية  اجملتمعات  أن 

غياب االعتدال سيقود اىل التطرف بطبيعة احلال.
هناك أسباب تقف وراء ضعف او اندثار حالة االعتدال لدى الفرد واجملتمع 
العنف، وتضاعف من  ايضا، وهناك عوامل مباشرة وغري مباشرة تغذي 
مع  التصادمي  السلوك  انتهاج  حنــو  واجلماعة  الــفــرد  وتــدفــع  التعّصب، 
اآلخرين، يف حني تستدعي حالة الوسطية واالعتدال درجة من التعايش، 
تسمح للجميع أن يقبلوا بعضهم البعض، مبا هم عليه من أفكار يؤمنون بها.
بالنتيجة سوى خنلص اىل أولوية العمل على مواجهة احلكومات الفردية 
من  البد  مركزي، هلذا  أحــادي  منهج  ذات  بوصفها  الدكتاتورية  واألنظمة 
العمل بقوة لرفض كل أنواع الكبت اليت تدمر ومتسخ شخصية اإلنسان، 
جوهرية  معاجلات  يستدعي  وهــذا  اخلالقة،  الفكرية  طاقاته  من  وحتــد 
ألسباب االستبداد والقمع وكل مظاهر التكميم ومصادرة الرأي، وما شابه 
من إجراءات تعسفية تلجأ إليها احلكومات الفاشلة، أمال يف إطالة عمرها 

مع فسادها.
يف حني أن التجارب كلها كشفت فشل هذا النوع من احلماية، وأثبتت أن 
للحاكم  وشخصية  سريعة  مادية  فوائد  كان حيقق  وإن  الدكتاتوري  املنهج 
وذويه ومعاونيه، لكنه سوف يبقى مهددا بالزوال ألنه قائم على إحلاق األذى 
بالناس، أما املنهج التعددي يف إدارة شؤون اجملتمع، فهو يعود على اجلميع 
بالفائدة، كما أنه أكثر تطورا ومواكبة ملا جيري يف العامل من مستجدات، 

على مستوى اإلدارة السياسية، أو تطوير الفكر واالبتكارات احلديثة.

االعتدال ومحاصرة 
بؤر التطرف

علي حسني عبيد 

مرتضى معاش

عادل الصويري 
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ٌجــبــل اإلنـــســـان مــنــذ نــعــومــة أظـــافـــره على 
طاعة من يلي أمره وميتلك مفاتيح السطوة 
والــتــأثــري يف مـــصـــريه، حــتــى غـــدت هــذه 
الطاعة ثقافة أزلية طافية على وجه مجيع 
تتفاوت  بـــدرجـــات  اإلنــســانــيــة  اجملــتــمــعــات 
حبــســب درجـــــة حتــضــر هــــذه اجملــتــمــعــات 
ضفاف  مــن  وسلطاتها  قوانينها  واقـــرتاب 
احلـــريـــة والـــكـــرامـــة اإلنـــســـانـــيـــة، وبــاملــثــل 
لضمان  أمـــان  صــمــام  الــطــاعــة(  )أي  فهي 
استقرار اجملتمع وحكم القانون والسلطات 
–بالنتيجة  يضمن  مبا  أمــره  على  القائمة 
النهائية وبدرجات متباينة- حقوق األفراد 
وحرياتهم؛ فبحسب نظرية الدولة السائدة 
ُتَعد  جمتمعاتنا،  يف  احلــاضــر  الــوقــت  يف 
طاعُة املواطنني لقانون األكثرية أحد أركان 

الدميوقراطية”)1(.
وبني خطي الطاعة والعصيان يبحث األفراد 
– يبحث األفراد عن حقوقهم ومصاحلهم 
بقطع النظر عن شرعيتها- حتى إذا انقطع 
السلطات  وتطاولت  بالعدالة  األمــل  حبل 
األفــــراد، جنحوا  حــقــوق  أو  الــقــانــون  على 
بدرجات   - والعصيان  املقاومة  خــط  إىل 
تــتــفــاوت حبــســب منــط الــقــيــم الــســائــدة يف 
اجملتمع واستجابة النظام ملطالبهم، معلنني 
لــلــنــظــام القائم  ــهــم  ــت عــن ظــالمــاتــهــم وإدان
بأساليب  حلقوقهم  املستمرة  والنتهاكاته 
خمتلفة -بقطع النظر عن شرعيتها– حتى 

)العصيان  ـــواء  ل رفـــع  مــرحــلــة  إىل  يــصــلــوا 
املدني( سبيال إلدراك تلك احلقوق.

العصيان  مـــدى شــرعــيــة  عــن  وبــالــتــحــري 
لوجدنا  والقانون،  الشرع  نظر  يف  املدني 
ــوع من  ــن ال ــواًل نسبيا ومــشــروطــا هلـــذا  قــب
وسيلة  بوصفه  الشرع  جمال  يف  العصيان 
تؤدي  واالستبداد  الظلم  ملواجهة  متحضرة 
االستبداد  تقليل  جمــال  يف  مهمة  وظيفة 
حيرمها  مل  ما  استخدامها،  جيــوز  ومنعه، 
اإلباحة  األشياء  األصــل يف  إن  نص، طاملا 
من وجهة نظر الشرع، والدليل على اجلواز 
ينهض من قول الرسول األعظم )ص( )من 
مل  فـــإن  بــيــده،  فليغريه  مــنــكــرا  منكم  رأى 
فبقلبه  يستطع  مل  فــإن  فبلسانه،  يستطع 
وذلك اضعف اإلميان(، فدليل إنكار القلب 
ونظامه  وحكومته  الظامل  احلاكم  مقاطعة 
الثقة  وبالتالي سحب  به  االعــرتاف  وعــدم 

عنه.
وعند الرجوع إىل حمراب القانون ببعديه 
الدولي والوطين للتحري عن مدى شرعية 
راجحا  سندا  جنــد  فــال  املــدنــي،  العصيان 
لتأييد شرعيته، سواء يف املواثيق الدولية أو 
التشريعات الوطنية، رغم إقرارها بشرعية 
مل  فهي  عــام؛  بوجه  واإلضــــراب  التظاهر 
املدني  العصيان  إىل  اللجوء  بــان  تعرتف 
يــعــد ســيــاســة مــشــروعــه  –بشكل مــطــلــق- 
كحجة النتهاك التشريعات والقوانني اليت 

سنتها حكومة شرعية منتخبة،. واالستثناء 
الدولية  املــواثــيــق  يف  ورد  الـــذي  بــاإلبــاحــة 
فمجاله  العام،  األصــل  هذا  على  والوطنية 
وقــع يف سياق  إذا  املــدنــي  العصيان  جــواز 

مقاومة احملتل وطلبا لالستقالل.
بــيــان صــور العصيان  الــوقــوف على  وعــنــد 
املدني، يتجلى لنا من أمره وجهان حبساب 
النطاق والغاية، إذ قد يكون العصيان املدني 
شاماًل يف نطاقه إذا ما توافق على املشاركة 
ومن  منه،  واســعــة  شرحية  أو  الشعب  فيه 
املعارضني  خــروج  املــثــال  سبيل  على  ذلــك 
أوقات حمددة، إلجبار  بشكل مجعي، ويف 
السلطات احلاكمة على االنصياع ملطالبهم. 
املدني  العصيان  أن  ومــالذه،  القول  صفوة 
ما هو إال حلقة متطورة من حلقات النضج 
لغة  األمم يف سياق  بلغته  الذي  احلضاري 
احلــــوار والــتــفــاعــل بــني أصــحــاب السلطة 
واملتضررين من شرورها، ووسيلة متطورة 
اإلنساني  النضال  بركب  حديثًا  التحقت 
ضد الطغيان بعد أن تستغلق سبل احلوار 
ويستعصى احلل وتنعدم االستجابة وتعجز 
املطالب حتى ترتسخ  إدراك  احلناجر عن 
اخليار  هــذا  إىل  اللجوء  جبــدوى  القناعة 
من املقاومة السلمية بقطع النظر عن مدى 
شرعيته، كونه يعد وسيلة للضغط السياسي 
أكثر من كونها مكنة قانونية كفلها الدستور 

لضمان احلقوق وتأمني املصاحل.

العصيان املدني، الحق 
املسكوت عنه

الذئاب املنفردة أشباح العالم االفرتاضي
من صفات الذئب انه يفتك بقطيع الغنم الذي يهامجه ويقتل أكثر مما يأكل، وليس له منقبة او صفة 
نبيلة، يف مملكة احليوان، وهذه ذاتها صفات تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام )داعش( الذي 

تفنن يف اخرتاع وسائل ومربرات قتل املخالفني له.
ومع فقدان )داعش( لسيطرتها على ما يقارب %80 من األرض واملوارد والبشر اليت سيطر عليها 
البدائل لرد الصفعات العسكرية واألمنية اليت وجهت  التنظيم بدأ بإعداد  منذ نيسان 2014، فإن 
وتوجه إليه، واحد أساليبها اجلديدة هو )الذئاب املنفردة(، حيث تستغل داعش شبكة اإلنرتنت لتجنيد 

عناصر عطشى لدماء ضحاياها.
به  تعاملت  العمليات سيكون خمتلف عن ما  تنفيذ  أن  إن خماطر هذا األسلوب كبرية جدا السيما 
رأس  ليلة  )رينيه(  ملهى  وأحــداث  أيلول  أحــداث 11  اإلرهابية، ومن مقارنة بسيطة بني  التنظيمات 

السنة، نضع اليد على ما يلي.
إن اسلوب الذئاب ال حيتاج إىل ختطيط أو متويل أو تدريب، إمنا سيكتفي التنظيم بعنصر واحد 
أو أكثر يتم جتنيدهم )فكريا( والكرتونيا لغرض ضرب اهلدف الذي ينتقيه حسب دراسته امليدانية 

وطبيعة شخصيته ورؤيته.
ووفقا لتوقيت زمين مفاجئ، هذا )الذئب البشري( سيكون يف الغالب ذكر يرتاوح عمره من 35-15 

عاما، غاضبا، متوترا، يائسا، متعبا فكريا، حانقا اجتماعيا، يبحث عن اخلالص يف عامل آخر بعد 
ان يسحب معه اكرب كمية من اشالء ضحاياه وآهاتهم، ساعيا ليكون عمله االكثر اثارة واألثر والتأثري.
واألثر اآلخر هلذا األسلوب، هو صعوبة املتابعة األمنية هلذه العناصر، اليت ال متر مبرحلة االنتماء 
بورا(  )تــورا  مكان  هو  االفرتاضي  العامل  امنا  العسكري،  التجنيد  او  العملي  التدريب  او  الرمسي 
واناشيد  قهوة يف غرفته،  كوب  يتلقاها صوتا وصــورة وهو حيتسي  داعش  ودروس علماء  اجلديد، 
اجلهاد والشهادة ستملئ هاتفه الذكي بدال عن ترديدها يف مدارس بيشارو. وان سقط هذا )اهلدف( 
يف براثن االمن لن يسقط اال منفردا وال خطر على الشبكات العاملية وال التنظيمات اخليطية للتنظيم.
األثر الثالث هلذا االسلوب هو وصول رسالة )اخلوف( اىل اجملتمعات اليت ستكون قطعان بريئة أمام 
هذه الذئاب البشرية، ان حتول السوق، واملدرسة، والسينما اىل ساحات قتال شرس بني مهاجم يريد 

الفتك بضحاياه وافراد عزل يريدون النجاة بأعز ما يف احلياة وهي احلياة ذاتها.
إن هذه التنظيمات ستبحث عن نصر إعالمي، والسعي الستمرار زمخها الذهين، وحضورها الدموي، 
عرب إطالق قطعان من الذئاب، إىل األهداف املدنية الرخوة السيما يف بعض الدول العربية واألوربية 
ناهيك عن الساحة العراقية اليت ستكون هي األكثر جاذبية لذئاب استطعمت حلوم شعبها ممزوجة 

بصيحات اهلل اكرب.

الفئوية  والنزاعات  الصراعات  من  العديد  السطح  على  طفت   2003 عام  بعد 
الطائفية، اليت جعلت من اجملتمع العراقي اكثر تفككا وتفرقا، االمر الذي نتج 
عنه اقتتاال طائفيا يف عدد من احملافظات العراقية وعلى رأسها العاصمة بغداد، 
حيث يعاني الشباب فيها، من بطالة يرافقها فقر عوائلهم، انتجت فراغا كبريا 
لديهم يف الوقت والوعي، ما سهل ويسهل عملية مترير املخططات اليت تهدف 
اىل زرع الفتنة الطائفية وحصد نتاجها باالقتتال املسلح. الطائفية مرض يفتك 
باجملتمعات أهم أدواتها الشباب، ويف ذات الوقت عالجها الشباب أيضا، حيث 
الشرخ بني  توسع  استمرار  املرض اخلبيث سيجنبنا  منع وصول عدوى هذا  ان 
البغدادي على وجه اخلصوص، حتى  العراقي عامة، واجملتمع  مكونات اجملتمع 
نتمكن من معاجلة ما أفرزته سنوات الفرقة الطائفية. فاحلرية، حق من احلقوق 
الطبيعية اليت منحت للفرد تلقائيًا منذ والدتــه، بعيدا عن التمييز يف الدين او 
اللون او املعتقد وحتى الرأي، وهي مالصقة متاما حلقه يف صون كرامته وضمان 
احرتام حرياته، اليت تعد اساس احلقوق االخرى، وتقييدها يعد انتهاكا واضحا 
حقوق  يف  األســاس  حجر  تعد  املساواة  كذلك  للفرد.  الطبيعية  احلقوق  ألبسط 
اإلنسان بوصفه كائنا اجتماعيا يعيش يف مجاعة قد ختتلف عناصرها العرقية أو 
الدينية أو اللغوية والسياسية. بيد ان اخلطاب الذي طغى على الساحة، كما مذكور 
آنفًا، جاء عكس ما تسعى اليه االنسانية من ارساء دعائم املساواة وترسيخ مبادئ 
التعايش السلمي، امنا أسس ذلك اخلطاب اىل توسيع اهلوة بني مكونات اجملتمع 
العراقي، من خالل صب الزيت على نار الغليان الطائفي الذي عاشته العاصمة 
يتعامل معها  الفرتات االخــرية، بل وعمد اىل ترسيخ صور منطية  أبان  بغداد، 

العقل اجلمعي لعامة الناس، باخلوف والتخوف من االخر. توصيات ومقرتحات
أ - توصيات اىل السلطة التشريعية:

1- تشريع قانون جتريم الطائفية.
2- تشريع قانون محاية التنوع وعدم التمييز.

3- تشكيل جلنة لدعم النشاطات الشبابية التطوعية.
ب - توصيات اىل السلطة التنفيذية:
1- دعم الفرق التطوعية الشبابية.

2- تفعيل دور برملان الشباب، وابعاده عن احملاصصة الطائفية.
الشباب  لدى  السلمي  التعايش  مبادئ  توعوي ووطين لرتسيخ  برنامج  تبين   -3

العراقي.
 5- الضغط على جملس النواب من اجل االسراع يف تشريع القوانني.

ج - توصيات اىل الفرق التطوعية ومنظمات اجملتمع املدني:
1- الرتكيز اكثر على محالت التوعية اليت تستهدف الشباب.

2- العمل على التشبيك فيما بني الفرق واملنظمات خمتلفة االنتماءات.
3- رصد اخلطابات اليت حترض ضد االخر -أيًا كان االخر– والعمل على تفنيد 

هذه اخلطابات.
4- اقامة فعاليات حتمل شعارات اكثر وطنية بعيدا عن الشعارات التقليدية.

5- زيادة الدعم مللف التعايش السلمي يف العراق. 

أثر الخطاب الطائفي على 
املجاميع التطوعية الشبابية

عنف

د. غسان السعد 

علي عبد الزهرة 

د. سامر مؤيد عبد اللطيف 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

14
www.annabaa.orgالعدد الثامن والعشرون - آيار  2017 - شعبان 1438هـ

اعالم وصحافة 

حتــــاول بــعــض اجلــمــاعــات أن جتــعــل من 
العنف وسيلة إلمساع الرأي العام قضيتهم 
العنف حيمل  أن  وإثــارة مظلوميتهم، ذلك 
يف رسالته طابعًا مثريًا وجالبًا لألنظار بعد 
يستطيعون  ال  أنهم  مستخدموه  يعتقد  أن 

إيصال أصواتهم إاّل بهذا األسلوب.
يــعــزز مــن شأن  العنف »ال  فــإن  ومــن هنا 
القضايا وال من شأن التاريخ وال من شأن 
بإضفاء  يفيد  أن  بإمكانه  ولكن  الــثــورات 
إىل  وإيصاهلا  املطالب  درامــي على  طابع 

الرأي العام الفتًا نظره إليها«.
هــذا مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى يهدف 
عرب  السلطة  زعزعة  إىل  العنف  أسلوب 
»الفعل  فــإن  لذلك  واخلــوف،  الرعب  زرع 
اإلرهابي يعد رسالة موّجهة إىل اآلخرين 
واهلدف األساسي منه إحداث أثر نفسي 
ــة اخلــــوف والــقــلــق  ســلــيب يــتــمــثــل يف حــال
حيث  املستهدفني  لــدى  والتوتر  والــرعــب 
توجهاتهم  على  التأثري  إطارها  يف  ميكن 

وسياساتهم«.
ولكن التساؤل الذي يرتّدد يف األذهان هو 
أنه ما األثر الذي يرتكه العنف يف الرأي 
الــعــام هــل هــو إجيــابــي أم ســلــيب!؟ وهــذا 
الــرأي  ماهية  معرفة  على  يعتمد  األمـــر 
العام والعناصر اليت يتشّكل منها. فالرأي 
العام هو »اجتاه أغلبية الناس يف جمتمع 

ما اجتاهًا موّحدًا ازاء القضايا اليت تؤثر 
يف اجملتمع أو تهّمه، ومن شأن الرأي العام 
إذا ما عرب عن نفسه أن يناصر أو خيذل 
قــّوة موجهة  يكون  مــا  وكــثــريًا  مــا،  قضية 
التأثري  أدوات  ومــن  احلاكمة،  للسلطات 
والتوجيه  الثقافة  وحــدة  العام  الــرأي  يف 
ـــالقـــات الـــعـــامـــة ووســــائــــل االعــــالم  ـــع وال

املختلفة«.
ومبا أن العنف له خاصية القسوة والرعب 
أثــرًا سلبيًا  األحيان  أغلب  فإنه يرتك يف 
يف نفوس الناس، ألن إثارة ظالمة القضية 
ومظلومية القائمني به عرب العنف ال ميكن 
أن يعطي انطباعًا اجيابيًا بقدر ما يعطي 
حتاول  الــيت  القضية  عن  سلبيًا  انطباعًا 
اجلماعة أن توجه الرأي العام حنوها، وإن 
التفجري الصارخ بهذا األسلوب احلّدي قد 
املعسكر  إىل  بالتأييد  العام  ــرأي  ال يقود 

اآلخر.
وهذا يعين أن آلية الرأي العام ال تتجاوب 
األفعال  على  تنطوي  الــيت  األساليب  مــع 
»كل  أن  إذ  والصدامية،  والدامية  اخلشنة 
فعل عنف يرتك أثر خوف وفزع يف نفوس 
الناس ويكون عميقًا بنسبة ما يكون العمل 
مثريًا أو شنيعًا وبنسبة ما تكون الضحية 
ســـياسية  مــكــانــة  أو  اجــتــمــاعــي  وزن  ذا 
مرموقــــة، ويتحّول انـــعكاسات هذا العمل 

إىل حالة عنف شائعة تطال عــددًا كبريًا 
من األفــراد الذي جيدون أنفسهم معنيني 

بها«.
ــــد يـــتـــحـــّول الــعــنــف إىل ســــالح ضــّد  وق
املعسكر  يستطيع  عــنــدمــا  مــســتــخــدمــيــه 
اآلخــــر أن يــســتــثــري الـــــرأي الـــعـــام ضـــّده 
بــتــأثــريات وســائــل اإلعـــالم الــيت ميتلكها 
ألن ديناميكية الرأي العام ال تتحّرك فقط 
يف إطار إثارة القضية بشكل عنيف وإمنا 
يعتمد إستثمار قّوة الرأي العام يف التكامل 
الناجح مع وسائل اإلعالم. وهذا األمر ال 
يتناسق عادة مع تكتيك العنف الذي يفتقد 
إىل الدعم اإلعالمي الذي متتلك وسائله 

السلطات.
الــذي  العنف  طبيعة  أن  ذلــك  إىل  أضــف 
ـــســـري الــغــامــض  ــعــمــل ال ــى ال يــعــتــمــد عــل
واجملـــهـــول تــتــنــاقــض مـــع طــبــيــعــة وســائــل 
الــواضــح  مــع  وتعاملها  وعلنيتها  اإلعـــالم 
واملعلن. وعلى فرض حياد وسائل اإلعالم 
قضايا  تتناول  ال  فإنها  املناطق  بعض  يف 
الــعــنــف إال ضــمــن إطـــار اخلـــرب فــقــط مع 
وهــذا ميكن  وجوانبه.  خلفياته  ذكــر  عــدم 
أن يضر بالقضية أكثر بتعريضها للتشويه 
أو  املوجهة  اإلعــالم  الــذي ترمسه وسائل 
اخلاضعة لتأثريات مراكز الضغط املالي 

والسياسي.

درامية العنف 
وانعكاسات الرأي 

العام

تحديات اعالم تطبيقات الرتاسل الفوري
استعان الصحفيون، بتطبيقات الرتاسل الفوري املختلفة من اجل خدمة اغراضهم املهنية اليت تتلخص 
يف احلصول على االخبار من خالل مصادرها الرمسية وبطريقة سهلة جدا جتنبهم عناء البحث واجلهد 
الذي كانوا يقومون به قبل ظهور هذه التطبيقات او، مبعنى ادق، قبل ظهور خاصية انشاء اجملاميع داخل 

هذه التطبيقات.
الواتساب ختتلف يف خواصها عما هو موجود يف جمموعات  فنجد مثال ان اجملموعة اليت تتشكل يف 
تطبيقي الفايرب والتيلغرام وغريهما، كما ان ميزة انشاء القناة هي خاصية فريدة بتطبيق التيلغرام وال 

جتد هلا نظري يف بقية تطبيقات الرتاسل اليت يعتمد عليها الصحفيون يف تلقي االخبار.
ان ُتساعده يف مهمة احلصول  بالنسبة للصحفي وكيف ميكن هلا  الفوري  ان أهمية تطبيقات الرتاسل 
على آخر املستجدات واالخبار اليت يرتقبها من اجل العمل بعد ذلك على حتريرها ونشرها يف املؤسسة 

اإلعالمية اليت ينتسب هلا.
مبدئيا جيب التمييز بصورة حادة بني اجملموعات الرمسية واالخرى غري الرمسية اليت يشكلها بعض 
الصحفيني لتبادل االفكار وعرض اآلراء ونشر االخبار وتبادهلا، الن هذا التمييز سوف جيعلك تتعرف 
على طبيعة ما يتم نشره يف هذه اجملموعات من قبل املشرفني عليها، فضال عن كيفّية تصّرف الصحفي 

املشرِتك فيها.

ويف اجلزء الثالث من هذه السلسلة سيكون الرتكيز منصبًا حول ادارة العمل يف اجملموعات الرمسية 
اليت تقع على عاتق املسؤولني عن ملف السوشل ميديا يف املكاتب االعالمية للمؤسسات الرمسية واليت 
تضم صفحة الفيسبوك وحساب تويرت وقناة التيلغرام، ويف بعضها االخر، اليوتيوب واالنستغرام والكوكل 
بلس. يف هذه اجملاميع... حدث خروج واضح عن النمطية اليت اعتدنا عليها يف العالقة بني الصحفي 
واساليب  مناهج  االعالم اجلديد وختليه عن  لتطور  انعكاس جلي  وهو  للمسؤولني،  اإلعالمية  واملكاتب 
التقليدي، حيث أصبح الصحفي يف مواجهة مباشرة مع املكاتب االعالمية للمسؤولني،  وطرق االعالم 
فاجملموعة توفر فرصة للصحفي مل جيدها سابقا حينما كان يتلقى االخبار من خالل الربيد االلكرتوني.

ويف سياق العمل يف هذا النوع اجلديد من االعالم، تربز حاجة ملحة للدقة يف العمل ألنه حاملا يتم نشر 
اقتضت  اذا  النص  والتغيري يف  التعديل  الصحفي وحينها الينفع  لدى  فانه سيكون  اخلرب يف اجملموعة 
الضرورة وخصوصا مع جماميع الواتساب اليت الزالت، اىل موعد كتابة هذه املقالة، ختلو من مسة تعديل 
النص بعد ارساله للمجموعة. وحتى لو توفرت هذه السمة فان بعض الصحفيني يركز على اخلرب االول 
وال يعود للتعديل، او انه يقوم بذلك التعديل بعد نشر اخلرب اخلطأ وارساله كعواجل من تطبيق الوكالة 
اليت يعمل بها، وبكل االحوال فان اخلطأ، الذي يتحمله املشرف على اجملموعة أوال واخريا، فد ُيكلف 

االخري نتائج قد ال حتمد عقباها.

إّن االخرتاقات اخلطرية اليت حققها التضليل اإلعالمي يف الفرتة األخرية 
األمنية  بالظروف  جتّلت  منه،  العربي  وباألخص  العاملي  الصعيد  على 
فمع  جهات،  اربــع  من  البلدان  يداهم  الــذي  الصعب  السياسي  والوضع 
وجود صراع املصاحل اهلائل على املستوى العاملي فإن بعض األخالقيات 
فرصتها  اإلعالمية  الوسائل  فوجدت  اإلعــالم،  ساحة  عن  أحيانًا  تغيب 
لبث األخبار الزائفة وأحداث غري واقعية ألهدافها اخلاصة كاإلسقاط 

والرتويج والشهرة.
حيزًا  ويأخذ  أكرب،  ونفوذ  بفاعلية  دوره  اإلعالمي  التضليل  يؤدي  ولكي 
واثباتاته  وجــوده،  شواهد  اخفاء  من  البد  اإلعالمية،  الساحة  يف  كبريًا 
العينية، أي ان التضليل يكون ناجحًا عندما يشعر املضللون بأن األشياء 
هي على ما هي عليه من الوجهة الطبيعية واحلتمية، وان ما يتم بثه هو 
صحيح وال يشوبه اي شائبة، اي ان ما يتم نقله هو امور ومشاهد حقيقية، 
وليست من وحي اإلفرتاض، وبإختصار اكرب نستطيع ان نشبه األمر مبن 

كذب كذبة وصّدقها!.
واألمـــور  الــقــضــايــا  مــن  الــكــثــري  يستوطن  اإلعــالمــي  التضليل  يـــزال  وال 
وباألخص السياسية منها، وبالرغم من ان كل شيء بات مكشوفًا للعيان، 
ااّل ان املواطن حيتار يف من يصدق، وبأي خرب يأخذ، فاحلقيقة احيانًا 

تضيع بني املتناقضات.
ومبا اننا نواكب عصر الصورة فغالبًا ما جند التضليل والتزييف اإلعالمي 
يرتبع على عرشه عن طريق صورة مفربكة كانت او حقيقية، فقد اصبح 
استخداماتها يف اإلعالم هي الوسيلة األوىل اخلادعة لتشويه احلقائق، 
على الرغم من انها تعترب جزء من احلقيقة ولكن غالبًا ما يتم صياغتها 
احلالي،  العصر  يف  جــدًا  سهل  امــر  باتت  فالفربكة  خاطئة،  بطريقة 
احلدث  تشبه  ال  صــورة  تقنية ميكن صناعة  وبرامج  ادوات  فبإستخدام 
التواصل  املواقع  اي موقع من  املمكن نشرها يف  واملوقع احلقيقي، ومن 
اإلجتماعي، لنجدها بعد برهة من الزمن قد وصلت اىل العامل امجع، 

فتنقلها وسائل اإلعالم دون التأكد من صحة احلدث
واملشهورة  التقليدية  اإلعــالم  وسائل  ومصادر  أخبار  التدقيق يف  ويعترب 
ضرورة البد منها يف مرحلة التشكيك، ولكن التدقيق يف أخبار شبكات 
أوىل  هو  الــنــاس،  بني  البصر  بلمح  تنتشر  الــيت  االجتماعي،  التواصل 

وأوجب، وخباصة ان الكذب والتشويش فيها كثري. 
فالسالح األول لتصدي هجمات التضليل هو الوعي التام، والذكاء اخلربي 
عند تلقي املعلومات واألخبار، إضافة اىل الرقابة اليت تفرضها اجلهات 
املسؤولة قبل صدور اخلرب، وفرض عقوبات وخيمة للجهات اليت تصنع 
مصيدة  يف  الوقوع  لتجنب  وذلــك  تروجيه،  على  وتشجع  الكاذب  اخلــرب 
والفعال يف خنر  العامل األول  يعترب  الذي  والتضليل اإلعالمي  التزييف 

اجملتمعات والرجوع بها اىل الوراء.

التضليل اإلعالمي 
وتغليف الوعي بالتطرف
زهراء وحيدي 

مهند حبيب السماوي 
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قضية استجواب وزيرة الصحة العراقية 
كتلة  عــن  النائب  قبل  مــن  عديلة محــود 
األحرار عواد العوادي وامللفات املطروحة 
أثارت موجة من الغضب واالستياء لدى 
التواصل  مواقع  وعلى  العراقي  الشارع 
االجــتــمــاعــي، خــصــوصــا بــعــد ان كشف 
استجواب  الــعــوادي خــالل  عــواد  النائب 
لوزيرة الصحة عن ابــرام الــوزارة عقدا 
مــع شــركــة بــرتــغــالــيــة مبــا يــســاوي 900 
مليون دينار عراقي لشراء 26 ألف نعال 
الواحد،  للنعال  دوالرا   27 بقيمة  طيب 
حــيــث دشــــن نــشــطــاء يف مـــوقـــع تــويــرت 
)#وزارة_ عنوان  حتت  خــاص  هاشتاك 
الصحة_56(، و)56( مصطلح مشتق من 
املادة )456( من قانون العقوبات العراق 
اخلاصة بقضايا النصب واالحتيال، وقد 
أصبح يف السنوات األخرية من بني أكثر 
املصطلحات تداوال يف الشارع العراقي.

وردت الوزيرة على هذا امللف كما نقلت 
قائلة:  متلفز  تصريح  املصادر يف  بعض 
يستخدم  الــــذي  الــطــيب  احلـــــذاء  هــــذا 
استوردته  والـــذي  العمليات  صــاالت  يف 
مبينة  خاصة،  مواصفات  لديه  الـــوزارة 
أن هذا النوع من احلذاء مضاد للبكرتيا 
الطبيب  يساعد  فنية  مواصفات  ولديه 
أنه  كما  طويلة،  لساعات  الــوقــوف  على 
ومواده  وخفيف  الكهربائي  للتيار  مضاد 

مشرية  الكيميائية،  املــواد  مع  التتفاعل 
اىل أن سعر احلذاء يتناسب مع مميزاته.
بعض  رصـــدت  املعلوماتية  النبأ  شبكة 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات عــلــى هـــذا اهلــاشــتــاك 
الذي تصدر الرتند يف تويرت، حيث كتب 
اهلــاشــتــاك:  هـــذا  حتــت  Raed Ajil(( 
مل  ولكنها  خدمية  وزارة  الصحة  وزارة 
ختدم عراقي سوى وزيرة الصحة وذويها 
الــثــراء  أصــحــاب  الــتــجــار  مــن  وجعلتهم 
وزارة  فقال:  )ضمريوف(  اما  الفاحش. 
الصحة جيب ان تدقق خلف )الدكاترة( 
عيادة  عن  ختتلف  باملستشفى  فاملعاملة 
باملستشفى وكأن املريض سائل والدكتور 
ِعــراقــيــُون(  ــق  ــري )َف مهنته.  هــذه  ينسى 
والكالب  القطط  قــال: جتول  جانبه  من 
يف املــســتــشــفــى مــنــظــر طــبــيــعــي تــعــودنــه 
عــلــيــه يــعــتــرب مـــن أمجـــل املــنــاظــر الــيت 
العراق.  للفرد  السليمة  الصحة  ع  تــدل 
وأضــاف يف تغريدة اخــرى: يِف العراق..

د الّدواء.!  أجساٌد تتَّأمل َوحتتَّضر وال جتَّ
رخة َضمري  هاشتاكنا الَيوم ِعبارة َعن صَّ

حَتت ِعنوان: #وزارة_الصحة_56.
وعــلــى صفحتة  الــســالمــي(  )حــســنــني   
اخلــاصــة يف الــفــيــس بـــوك كــتــب قــائــاًل: 
نفط تقريبا برميل 50$ يعين كل برميل 
إجنــازات  اهم  الربتغال هاي  من  نعالني 
مليون   900 عقد  بقيمة  الصحة  ــرة  وزي

Alaa Al-( دوالر وانت ابو الذوق. اما
اهلاشتاك:  هــذا  حتت  فقال   )Darraji
بنسب  الصيدليات  مع  األطباء  تعامالت 
معينة وكتابة الراچيتة مشفرة واملريض 
بيها  وكــعــت  وانــــي   ... قـــوة  وال  حـــول  ال 
تعامل  اكــو  يكولون  جنت ما اصــدك من 
 .. مشفره  والــراچيــتــه  الصيدليات  ويــا 
تعاملهم  الكل بس االغلبيه هذا  ومنكول 
،، مبفهومي عندي الطبيب هو االنسان 
املثقف  الــواعــي  املكمل  الــكــامــل  الــعــاقــل 
يــوم  لــألســف  لــكــن   .. للمجتمع  الـــقـــدوة 
هذا  حقيقة  الزمن  لنا  يكشف  يــوم  بعد 

االنسان.
على صفحته  قال   )Raed Alabedy(
اخلــاصــة :احــــب اهـــين مجــيــع الــكــوادر 
ــكــافــة صــنــوفــهــم خــصــوصــا  الــصــحــيــة ب
والشعب العراقي عموما مبناسبة توقيع 
نعال  ألف  شــراء27  عقد  الصحة  وزارة 
ـــــوا الــوزيــرة  ــغــال وچول مــن دولــــة الــربت
للتيار  النعال مضاد  . مواصفات  موزينة 
سعر  تــنــتــل...  النعل  وبــاقــي  الكهربائي 
برميل  لسعر  مقارب  دوالر   $27 النعال 
النفط مربوك ياعراق اخلري .. وأضاف 
ـــــدوالرات  ــارات ال ــي ــل يف تــعــلــيــق أخــــر، م
الصحة,  وزارة  مــيــزانــيــة  عــلــى  ُتــصــرف 
واملواطن العراقي الفقري ال جيد ابسط 

األدوية يف املستشفيات احلكومية.!

)#وزارة_الصحة_56(: عقود تثري 
السخرية يف الشبكات االجتماعي

2017-03-20دعــت النائبة يف جملس النواب العراقي، مجيلة العبيدي، 
إىل تشريع قانون جديد يشجع الرجال على الزواج بأكثر من امرأة من 
خالل صرف حوافز مالية، وقالت العبيدي: إننا “نتقدم بالشكر للرجال 
الذين بادروا باالحتفال بعيد املرأة، وهذا دليل اعرتافهم بالدور العظيم 
مدينة  عن  النائبة  العبيدي،  وأضافت  جانبهم”.  إىل  النساء  تؤديه  الذي 
املوصل: “نذكر النائبات بأننا غفلنا عن ما هو أعظم لنا من حق نسيناه، أو 
مل نفهم حقيقته استجابة ألنانيتنا، أال وهو تعدد الزوجات الذي حاصرنا 
واملطلقات  والعوانس  األرامــل  ظاهرة  زيــادة  من  الرغم  على  به،  الرجل 
وتابعت:  عنها.  نقل  ما  حبسب  ماليني”،  األربعة  عددهن  جتــاوز  اللواتي 
أن “هذه الظاهرة اخلطرية اليت أصبحت تهدد بنات جنسنا، وأصبحن 
السياسيون  وأوهلــم  املصاحل،  تقتضيه  ما  يساومهن، وحسب  ملن  عرضة 
الدعوة  املاهلذه  مقابل  االنتخابات  وقت  يف  وخصوصًا  والتأييد،  بالوالء 
اهتمام  املــرأة، اصبحت حمط  اتت من  كونها  البعض  يرها  كما  الغريبة 
واسع داخل العراق، كما انها اشعلت حرب كبرية داخل مواقع التواصل 
االجتماعي حيث دشن بعض النشطاء هاشتاكات خاصة وبعناوين خمتلفة 
)#ميه_انباك_رجلي(  وهاشتاك  منها)#مجيله_العبيدي_متثلين(  كان 
الرفض هلذه  كتعبري عن  الساخرة  والكلمات  اآلراء  من  العديد  تضمنت 
الدعوة، اليت اعتربها البعض جمرد متثيلية الشغال الرأي العام بأمور 
قــرارات  لتمرير  او  اخــرى  وامــور  التسرت على قضايا  اجل  جانبية، من 

خطرية، حيث قالت )رياحني دلي قيس( حتت هاشتاك
 )حسن البصراوي( قال حتت هاشتاك #مجيلة_العبيدي_متثلين: بدل 
ما ختربني بيوت الناس شرعوا قانون لدعم الشباب توفري فرص عمل 
وتزوجيهم وعمري بيوت ماكو چيله تايهة بس بالفقري تطيح. )األعالمي 
أسد ميسان( قال:ع ىل هذه النائبة اجلميلة ان يرفعون راتبها اىل 100 

مليون يف الشهر على هذا القانون ألنقاذ حياة الرجال. 
اما يف موقع الفيس بوك فقد تداولت العديد من الصفحات فيديو خاص 
حبيبييت(  )بغداد  ففي صفحة  املقرتح،  هذا  العبيدي خبصوص  للنائبة 
وحتت عنوان بشرى ساره للشباب العراقي وصلت مشاهدات هذا الفيديو 
اىل اكثر 392 ألف مشاهدة و3643 مشاركة واكثر من 10 االف اعجاب 
S 8800 تعليق، فتحت هذا الفيديو علقت ) - تاما التعليقات فقد ختط
بالقول: اوال خلي احلكومة املوقرة والنزيهة ختلي   )rah Shehzadah
قانون حيفظ حقوق املرأة وخيلي قانون حيدد السن املناسبة لزواج حتى 
ال توصل حاالت الطالق هلالدرجة، الن حتى زواج سووه مزعطة وخلي 
املساجد  بــدال  واليتامى  لــالرامــل  رواتــب  خيصصون  الغيارى  الشرفاء 
مال  اخلطوة  اخطي  جانبج  اول شي  عود  بعدين  يعمروها،  الي  والقبب 
العنوسة  من  حتى حيد  3 ضراير  املصون جييبلج  بعلج  خلي  و  الــقــرار 

واملطلقات واالرامل حتى الباقي املتزوجات يطبقوه.

جميلة العبيدي: قانون تعدد 
الزواجات يشعل مواقع 

التواصل االجتماعي

هاشتاك الشعب بحاجه اىل: وعي يرفع االغطية الطائفية
تصدر  الــذي  )#شعب_حباجه_اىل(  هاشتاك  مع  العراق،  يف  تويرت  مستخدمي  من  الكثري  تفاعل 
الذي تصدر قائمة اهلاشتاكات األكثر تفاعاًل، حيث تضمنت التغريدات العديد من اآلراء واملطالب 
املهمة اليت حيتاجها الشعب العراقي، والذي يعاني الكثري من األزمات واملشكالت بسبب استمرار 
الصراعات السياسية وتفشي الفساد اإلداري واملالي يف الدولة العراقية، واليت أصبحت اليوم ختضع 
لنظام احملاصصة والتقسيم، ويرى البعض ان مواقع التواصل االجتماعي قد اصبحت املتنفس الوحيد 
للعديد لنقل مشاكل وهموم الناس اىل العلن والتعبري عن مشاعرهم خبصوص بعض القضايا املهمة، 
فتحت هذا اهلاشتاك غرد حساب )ريتويت ابطال العراق( قائاًل: الشعب حباجه اىل ثورة إصالحية 
شاملة ضد السياسيني الفاسدين لكي يرجع العراق ساملًا آمنًا ولينعم أبنائه خبرياته. واضاف، إعادة 

النسخة األصلية من عقولنا وتدمري التحديثات اليت زرعها الدخالء فينا.
وماخنليهم  الشهداء  اطفال  رعاية  اىل  الشعب حباجه  اهلاشتاك:  هذا  قال حتت  )dr.ali alsafi( 
حمتاجني شي وندللهم مثل ماكانوا عايشني بدالل أبوهم. ايده بذلك )حبيب كامل اليعقوبي( الذي 
قال: الشعب حمتاج اىل حكومة تهتم بعوائل الشهداء الذين ضحوا يف انفسهم يف سبيلها .. )امحد 
املصـــالوي( من جانبه يرى ان الشعب حيتاج اىل: ثورة فكريه تعصف بكل األفكار الطائفية اليت فتت 

اجملتمع وجعلتُه كـ االسـد اجلريح.

اما )adnan alsultan( فريى ان الشعب حباجة اىل :الوعي ويرفع األغطية الطائفية اللي متنع عنه 
البصر لعيوب الواقع وان يطرد كل السياسيني احلرامية والفاسدين حتى يكدر يعيش. )رياحني دلي 
قيس( من جانبها قالت: الوطن حباجه اىل شعب حيبه علينا االرتقاء ليس كل مايعرف يقال يابشر 

اعدائنا مرتبصني بنا يتمنون اسقاط العراق وحكومته.
ايدي  على  حتققت  الــيت  االنتصارات  استثمار  اىل  حباجه  الشعب  بالقول:  غــرد  الدجيلي(  )بهاء 
قواتنا االمنية وحشدنا الشعيب املقدس والوقوف صفا واحد بوجه كل من يريد عودة التطرف. اما 
الوطنية  الوحدة  يعزز  للوطن  فالوالء  للوطن،  الــوالء  الشعب حباجة اىل جتديد   : فقال  ALAA(( 
ويقوي اجلبهة الداخلية وحيمي الوطن من كافة املخاطر.. اماHEBA DAVID( ( فقالت: حنتاج 
اىل فرض القانون والنظام على الكل دون استثناء الن كل مشاكلنا احلالية بسبب الفلتان من سلطة 

القانون حبماية االحزاب والعشائر وغريها..
اماIhab Alnajjar(( فقال: الشعب حباجه اىل وعي و إدراك و فهم ما خيطط له أعداء هذا الوطن 
و الذين يدخلون إىل العقول عن طريق سلب وعيها بأساليب شيطانية. Asr (( من جانبها ترى ان: 
العامل خدمات حكومة عادلة  تعليم يضاهي  القبلية  التخلص من  تثقيف  توعية  الشعب حباجه اىل 

حباجه اىل أشياء كومه مستحيل تتحقق لألسف بسبب الفساد..

عبد االمري رويح 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ر، هل  عن أية صدمٍة نكتب، ومن أيُّها حنذِّ
نــواجــه صــدمــة مستقبلية  أنــنــا  ــك  ذل يعين 
حتكمنا  خــالل  من  ميكن  أننا  أم  جمهولة، 
ــد ملـــــادة املــســتــقــبــل،  ــمــهــي ــت بـــاحلـــاضـــر وال
الــصــدمــات واملـــفـــاجـــآت غري  نــتــجــنــب  أن 
وحيــاول  يتساءل  مــن  هناك  ثــم  احملسوبة، 
تساؤالت  يطرح  عندما  اإلجــابــة  يفهم  أن 
الصدمة  هل  منها  املستقبل،  عن  متنوعة 
قادمة حتما، وإذا كان األمر كذلك أال ميكن 
أن نلج طرائق جديدة قادرة على أن حتمينا 
من عواقب تلك الصدمة؟. يف اإلجابة يرد 
ما يلي، املستقبل ميكن أن يضمر يف طياته 
صدمة أو صدمات عديدة، ومفهوم الصدمة 
احلــاضــر  أبــنــاء  أن  اىل  حيــيــل  املستقبلية 
ــقــا، ومل  مل حيــســبــوا األمـــــور حــســابــا دقــي
الراحل،  اإلمــام  الــقــادم.  حييطوا حبيثيات 
احلسيين  السيد حممد  العظمى،  اهلل  آية 
الشريازي )رمحه اهلل( يؤكد ما سبق ذكره 
املوسوم  كتابه  يف  نقرأ  كما  الصدمة،  عن 
مساحته:  يقول  حيث  املستقبل(،  )فقه  بـــ 
تصبح  حولنا  اليت  الصغرية  )التغريات  إن 
األمطار  حال  حاهلا  كبرية،  الزمان  مبرور 
الــيت تــبــدأ بــقــطــرات، ثــم تصبح جـــداول، 
االختيار  وبــذلــك  عـــارم،  سيل  إىل  وتنتهي 
تزلزله  ال  وحمصنًا  ُمصانًا،  الفرد  يصبح 

صدمة املستقبل، وال تثنيه متغرياته(.

املستقبل،  مــزدوجــة حـــول  مــســاٍع  وهــنــاك 
تتحمل الطبقة الرائدة إجنازها، فمن جهة 
املستقبلية،  الصدمة  عواقب  تفادي  ينبغي 
من خالل وضع التوقعات الكافية الستيعاب 
املستقبل،  أحــداث  من  املفاجئ  أو  الصادم 
وعلى اجلميع أن يعد العّدة ملواجهة حتديات 
املستقبل بكل ما حتمله من مصاعب، هذه 
املهمة وسواها ال ميكن أن يتصدى هلا غري 
بتبصري  املعنية  الريادية  للطبقة  املنتمني 
اجلــمــيــع وفـــتـــح عــيــونــهــم وعــقــوهلــم لفهم 
تكون  مــا  غالبا  الــيت  وحقائقه  املستقبل 

غامضة على عامة الناس.
الطبقة  )إن مسؤولية  الراحل:  يقول اإلمام 
وفتح  الــنــاس،  توعية  اجملتمع  يف  الــرائــدة 
عيونهم على حقائق املستقبل؛ ألنهم بذلك 
ســيــمــنــحــون األمــــة الــثــقــة ويــصــنــعــون فيها 
العزمية، واالستعداد خلوض غمار الصراع 

املرير مع حتديات املستقبل(.
ويف حالة رفع الستار عن غموض املستقبل 
سوف يتم انتزاع اخلوف من الصدور، وعلى 
املستقبل  رمــوز  دراســـة  املستقبلية  النخب 
تنطوي  الـــذي  الــغــمــوض  واقــتــحــام  وفهمها 
عليه، وفق السبل العلمية املوثوقة، لتصبح 
للجميع،  واضــحــة  املستقبلية  األشــيــاء  كــل 
فتبقى مهمة هذه النخب تنوير عامة الناس 

بكل ما يتعلق باملستقبل.

حيث يؤكد اإلمام الشريازي على: )أن مهمة 
املستقبل،  رمـــوز  فـــّك  املستقبلية  الــنــخــب 
الصاحل  الــقــادم  بني  مييزون  الناس  وجعل 
والــطــاحل، واخلــطــر واألخــطــر، بــني اجليد 
والرديء، وحتويل اجليد إىل أجود، وتاليف 

األخطار، أو حتديد وحتجيم آثارها(.
علما أن طبيعة التخطيط للمستقبل، ينبغي 
الزمنية  لــألبــعــاد  تــتــصــدى  أو  تــالمــس  أن 
القريب  ــزمــن  ال يف  تبحث  أي  املــخــتــلــفــة، 
واملــنــظــور والــبــعــيــد، كــمــا نــالحــظ ذلـــك يف 
كافة  العقالء  )إن  الــشــريازي:  اإلمـــام  قــول 
باملستقبل،  يفكروا  أن  البــدّ  العقل  حبكم 
فــكــمــا يـــواظـــب طــــالب الـــطـــب واهلــنــدســة 
الدراسة ست  على  وغريهم،  والتكنولوجيا 
سنوات حتى يصلوا ألهدافهم، كذلك على 
ملستقبل  وخيــطــطــوا  يــفــكــروا  أن  الــعــقــالء 
واملتوسط  املــدى  القريب  وشعوبهم  أممهم 

والبعيد(.
ولـــيـــس صــحــيــحــا أن يــنــشــغــل الـــريـــاديـــون 
بالقضايا الصغرية اليت ال تشبع وال تغين 
بأمور  املعنيني  تشغل  أنها  ســوى  جــوع،  من 
ما  بالضبط  وهـــذا  االنــشــغــال.  تستحق  ال 
الــشــريازي: )ينبغي على  إلــيــه اإلمـــام  دعــا 
اإلنسان أن يكون سعيه منصبًا على معرفة 
وليس  الكبرية،  واألهـــداف  املستقبل  آفــاق 

األهداف الصغرية التافهة(. 

اكتشاف صدمة 
املستقبل

اإلعالم وبرمجة الصراع مع االستبداد
ينبغي أن يعرف االعالمي املكان الذي يضع عليه قدمه، حتى ال يقع فريسة بني فكّي السلطة املتنمرة، 
يتنّبه  أن  يكون أصعب بكثري من ســواه، والبــد  بالقمع  العمل اإلعالمي يف وسط حمكوم  أن  خاصة 
االستبداد  السليم حيال  أو أخرى خلسارة موقفه  بطريقة  تستدرجه  قد  اليت  اإلعالمي لألساليب 
أو التضليل واخلداع اإلعالمي، فالسلطة املستبدة، تسعى دائما لرتويض اإلعالمي أو تدمريه، فإذا 

احناز للسلطة هذا هو املطلوب واذا رفض ذلك سوف يواجه اإلقصاء واملالحقة واملخاطر املختلفة.
كتابه  )رمحه اهلل(، يف  الشريازي  السيد حممد احلسيين  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلمــام  يقول 
القّيم املوسوم بـ )فقه االجتماع ج1(: إن )مهمة اإلعالمي والصحفي والباحث االجتماعي تكون أكثر 
صعوبة وتعقيدًا، وتستدعي املزيد ِمن االنتباه واحلذر والتدقيق عند ما يكون التحقيق يف بيئة حتكمها 

األحادية احلزبية، وتقديس الفرد، وعدم التداول السّلمي للسلطة(.
هلذا السبب تستميت مثل هذه احلكومات الالشرعية واحلكام الطارئني الفرديني، من أجل كسب أو 
إضعاف اإلعالم، من خالل أساليب غاية يف الدناءة، منها التجسس وبث املخربين ومجع املعلومات 
املستبدون  )احلكام  إن  الشريازي:  اإلمــام  يقول  لذا  اجلمهور،  بني  لفضحها  ويسعى  يعارضها  عمن 
يفرضون أنفسهم على وسائل اإلعالم، وعلى املنظمات وامللتقيات العامة بواسطة الشرطة السرية، 

وعلى قطاعات كبرية عرب الرتغيب والرتهيب(.

ويبقى هدف احلاكم الفردي اهليمنة على السلطة، ونشر الفساد، وتدمري مؤسسات الدولة املدنية، 
وإخضاع اإلعالم ملآربه اليت تصب مجيعا يف تركيز السلطة بيده ورأيه شخصيا، حبيث يتم اختصار 
وجود الشعب والدولة يف شخص الدكتاتور، لذلك جند أن اإلعالم احلر املستقل يتحرك باالجتاه 
املضاد وال ميكن أن خيضع ملآرب الدكتاتور. كما ينّبه اىل ذلك اإلمام الشريازي قائال: )يقوم احلاكم 
واإلثم  باإلفك  والقول  واالتهام  واإلفساد  والفساد  للفتنة  األمة  وموارد  اإلعالم  بتجييش  الدكتاتوري 
بعيدًا  واستقالليته،  اإلعــالم  حبرية  إاّل  ذلك  ملواجهة  سبيل  وال  بالسلطة،  ولإلنفراد  للشهرة،  ُحبًَّا 
وسائل  على  القائمون  يتنبه  أن  ينبغي  كذلك  السلطة(.  ومركزية  والتمركز  واألحادية  االحتكار  عن 
اإلعالم املختلفة اىل األهداف اليت تسعى احلكومة واحلاكم الفردي لتحقيقها، ومنها نشر اجلهل بني 
الناس. يقول اإلمام الشريازي: )ال مناص ِمن اجتناب إفرازات وانعكاسات احلاكم املستبد الـُمّرِوج 
لسياسة التجهيل واملسيطر على اإلعالم، يف احلوارات واملقابالت واإلحصاءات يف عملية البحث عن 
احلقيقة(. لذلك يربز هنا دور اإلعالمي والباحث والكاتب على حنو العموم، وذلك يف جمال التنوير 
ومقارعة الظلم والتّمر احلكومي، لذا يرى اإلمام الشريازي أن: )املسؤولية كبرية وخطرية وحساسة 
للكاتب واحملقق والباحث واإلعالمي ملساعدة املواطن أو الدولة يف الوصول إىل فكر وإعالم دقيق 

وحمقق، ينهض فيه املفكر والباحث واإلعالمي إىل التعاطي اإلجيابي احلّر املتحرر(. 

ُينصح بتغليب الشورى يف اختاذ أي قرار، واعتماد السياسة الصحيحة 
يف إدارة احلكم، وعدم التعامل مع مصاحل األمة مبنظور احلاكم املتسّلط، 
ورأيه األوحد، وفكره الذي غالبا ما يكون مندفعا باجتاه محاية العرش، 
ورد  وقد  السبل،  هذه  مشروعية  عن  النظر  بغض  املتاحة،  السبل  بكل 

حتريم واضح ألسلوب التسلط واالبتعاد عن الشورى.
السيد  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلمــام  أورده  فيما  ذلك  نالحظ  كما 
حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل( يف كتابه القّيم املوسوم بـ )الفقه: 
الشورى(: )أي أمر مرتبط بقطاع من اأَلمة صغريًا وكبريًا، فاالستبداد 
يف األمة باحلكم حمرم، حرامًا حبجم األمة(. وقد أظهرت وقائع إدارة 
السلطة، أن التشاور يف صناعة القرار هو السبيل األكثر جناحا يف حتقيق 
النتائج الطيبة، نالحظ ذلك يف قول اإلمام الشريازي: )إّن االستشارية 
سواء يف احلكومات الزمنية ـ مما تسمى بالدميقراطيةـ أو يف احلكومة 
اإلسالمية هي صمام األمــان، وذلك ألّن الناس كما حيتاجون إىل ملء 
الشريازي على  اإلمــام  أكد  أذهانهم(. وقد  بطونهم، حيتاجون إىل ملء 
هذه النقطة، ولطاملا حذر احلكام منها، وطالبهم بأهمية ترك االستبداد، 
حتى ال يبتعد عنهم أفراد األمة ويرتكونهم وحيدين يف مواجهة املصري 
احملتوم. حيث أكد مساحته على: )أّن الناس عندما يرون أن احلاكم مل 
ُيطبَّق قانون اإلسالم الذي هو الشورى ينفّضون من حوله ثم يثورون عليه 
حـتى إسقاطه(. وعندما يؤمن احلاكم مببدأ الشورى، ويدعم تطبيقه على 
حنو فعلي، فيسمح بتحقيق فوائده التطبيقية يف املدن والقرى، مع التوجيه 
الشورى  مبدأ  والثقافية  والعمالية  والطالبية  املهنية  املنظمات  بالتزام 
واملشاركة، وعدم فرض القيادات. ويؤكد على ذلك اإلمام الشريازي يف 
قوله: )إذا طبِّقت االستشارة يف مجيع املناطق واملنظمات، من القرية إىل 
سوف  االجتماعية،  للشؤون  إدارة  اكرب  إىل  الطلبة  احتاد  ومن  املدينة، 
تظهر الكفاءات، وتتقدم عجلة احلياة إىل األمام بسرعة كبرية(. وهكذا 
ربط  الشريازي عندما  اإلمــام  عليها  أكد  اليت طاملا  النتيجة  اىل  نصل 
مصري األمة باالستشارة، وأكد على هذا الشرط املصريي، غال تقدم وال 
تطور وال نهوض وال مواكبة للركب العاملي املتقدم، ما مل يعِط املسؤولون 
األمة،  بناء  يف  الفعلي  ودورهــا  احلقيقية،  مكانتها  االستشارة  املعنيون 
اهتمامهم  مبدى  يرتبط  املسلمني،  النهوض  بأن  اجلميع  يؤمن  أن  على 

والتزامهم مببدأ التشاور.
وعندما تؤمن احلكومة واحلاكم واألمة، بأن كل شيء من شؤونها ينبغي 
الكفاءات واخلربات  الشورى، حينذاك ستكون  ومبدأ  يرتبط مبنهج  أن 
يف قمة عطائها، وسوف تعود دماء التطور لتجري يف شرايني هذه األمة 
الشورى  مكانة  الشريازي  اإلمــام  أوجــز  وقد  اجلفاف،  من  قاربت  اليت 
البليغ، عندما قال مساحته: )كل شيء يرتبط  احلقيقية يف هذا القول 

بشؤون األمـة البـّد مـن االستشـارة فيه(.

الشورى وانتعاش 
الكفاءات
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مع كل هذه الثقة يف أن العراق سوف يتجاوز 
درجـــة خطرية  وهــي على  احلــالــيــة،  حمنته 
التخطيط  يــســتــدعــي  األمــــر  أن  إال  حــقــا، 
هذه  مغادرة  ميكن  فال  لذلك،  واالستعداد 
املــرحــلــة املــصــرييــة مــا مل يكن قـــادة وخنب 
ــة  دراي على  ــعــراق،  ال وشخصيات  ووجــهــاء 
وحتما  وخماطرها،  املرحلة  بطبيعة  تامة 
أن مغادرة هذه املرحلة بسالم يتطلب فهما 
عميقا هلا وتعامال ذكيا وسليما معها. يقول 
مســاحــة املــرجــع الــديــين الــكــبــري، آيـــة اهلل 
العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي 
)دام ظله(، يف كتابه املوسوم )إضاءات( حول 
خطورة املرحلة احلالية اليت يسعى العراق 
اجلريح  العراق  )إن  لتجاوزها:  والعراقيون 
الوقت  نفس  ويف  صعبة،  مرحلة  يف  ميــّر 
يتحدد على ضوئها مستقبله  قد  مصريّية، 
لفرتة طويلة(. وكما نالحظ فإنه ما أن ينتهي 
من أزمة خانقة، جيد نفسه مكبال بأكثر من 
أزمـــة أشـــّد وأخــطــر، كــاإلرهــاب والتطرف 
ــــي بــأراضــيــه  ــــدول والـــطـــمـــع اإلقــلــيــمــي وال
وخرياته، كل هذا يتطلب تعامال ذكيا وقويا 
الــراهــنــة خصوصا مــا يتعلق  الــظــروف  مــع 
ينّبه  الــشــريازي  املرجع  مساحة  باحلقوق، 
على ذلك: )إّن أي تفريط يف احلقوق يف هذه 
املرحلة سيكون له نتائج مؤملة على األجيال 
تساعد  الـــيت  اخلــطــوات  ,أوىل  ــقــادمــة(.  ال

بسالم،  احلرجة  املرحلة  هــذه  جتــاوز  على 
التخطيط الدقيق للوصول اىل حكومة ذات 
مواصفات مهمة، منها أن تكون قوية عادلة 
القدرة  الفساد، متتلك  مكافحة  على  قادرة 
الناجح.  والتنفيذ  العلمي  التخطيط  على 
كيف ميكن أن تتحقق حكومة من هذا النوع 
ــهــذه املــواصــفــات، البـــد أن يــكــون هناك  وب
مع مشاركة مؤسسات  عليها  دولي  اشراف 
تكون  وسواها  وسياسية  دينية  وشخصيات 
قــــادرة وفــعــالــة ومــؤثــرة يف جمـــال مراقبة 
االنــتــخــابــات كـــي جتـــري بــانــســيــابــيــة وبــال 
الشريازي  املرجع  يــرى مساحة  جتـــاوزات. 
ــه البـــد: )أن تــكــون االنــتــخــابــات بــإشــراف  أن
القوى  إىل  إضافة  نزيهة،  دولــّيــة  ومراقبة 
العراقية،  والعشائرية  والسياسية  الدينية 
لــضــمــان نـــزاهـــة االنــتــخــابــات، وحــريــتــهــا، 
تنهض  قــد  هنا  فــيــهــا(.  اجلميع  واشــــرتاك 
وقضايا  آراء  عــدة  ُتــثــار  بــل  األســئــلــة  بعض 
تقود  اليت  السبل  تتمحور حول  وتساؤالت، 
باملواصفات  حكومة  تكوين  اىل  العراقيني 
الذي  األول  الشرط  ولعل  ذكرها،  مت  اليت 
ينبغي االلتزام به هو منع تزوير االنتخابات 
الــقــادمــة، وعـــدم الــســمــاح لبعض اجلــهــات 
املشبوهة بأن متتد أياديها لكي تشّوه العملية 
االنتخابية. كما أكد على ذلك مساحة املرجع 
الشريازي بقوله: )جيب توفري املناخ السليم 

كي ال تتمكن اجلهات املشبوهة من التالعب 
والتزوير يف االنتخابات، وينبغي االستفادة 
متنع  اليت  واألساليب  التقنيات  أحــدث  من 
من التزوير(. كما أن تصويت املخلصني من 
أبناء العراق يفوت الفرصة على املتالعبني 
ــــن، إذ يـــرى مســاحــة  واملــنــتــفــعــني واملــــزوري
املواطن  دور  الــشــريازي خبصوص  املــرجــع 
يف االنتخاب: )ينبغي على مجيع العراقيني 
أمســائــهــم  تسجيل  يف  املــشــاركــة  ـــكـــرام،  ال
لالنتخابات، ومن َثّم املشاركة العامة فيها(. 
وبهذه الطريقة يتم غلق األبواب على مجيع 
الــذيــن ال  الــعــكــر، أولــئــك  بــاملــاء  املتصيدين 
عيون  وســتــبــقــى  مــصــاحلــهــم.  ســـوى  تهمهم 
الشرفاء  القادة  باجتاه  شاخصة  العراقيني 
البلد بشرف، كونه يستحق  املؤهلني لقيادة 
ولكن  ذلك،  مثلما يستحق شعبه  اإلخــالص 
ال ميــكــن أن حنــلــم كــعــراقــيــني جمـــرد حلم 
بأنفسنا،  نــبــادر  مــا مل  املــنــجــز،  هــذا  مبثل 
ــاج حــكــومــة ذات مــقــومــات منــوذجــيــة،  ــت إلن
السياسية  مهامها  أداء  على  قــادرة  جتعلها 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة،. كــمــا يــرى 
مساحة املرجع الشريازي ذلك، فيقول: )إن 
احلكومة جيب أن تتوفر فيها عدة مقومات 
حتى تكون مرضية منها: أن خيتارها الشعب 
عــرب انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة وبــعــيــدة عن 

الضغوط األجنبية(. 

الحكومة املنتخـَبة 
واملقومات املطلوبة

ال حصانة للمسؤول الناكث للعهد
من أولويات املسؤول األعلى متابعة معاونيه، مبا يشبه الرقابة الدقيقة املتواصلة، للحد من الفساد، 
وطمره وهو يف مهده أو بداياته، هذه السياسية جيدها الباحث يف التعامل العملي لقائد دولة املسلمني، 

اإلمام علي عليه السالم مع معاونيه وموظفيه.
ورد يف قول مهم لسماحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي 
)دام ظله(، يف كتابه القّيم املوسوم بـ )السياسة من واقع اإلسالم(: بأن )رقابة اإلمام أمري املؤمنني عليه 

السالم للموظفني كانت يف رأس سياسته اإلدارية هلم(.
املوظفني  بسبب  والعدالة،  املساواة  وتغيب  الظلم  ويسود  تتفاقم  واالداري  املالي،  الفساد  إن حاالت 
املساعدين للحاكم، مما يؤدي اىل استشراء الفساد بني املوظفني االدنى، فيصبح الفساد حالة عامة، 

هنا البد للحاكم االعلى من أن ميارس دوره،.
يف مراقبة مساعديه وأن يصحح هلم أخطاءهم، وأن يعرفوا أن ال حصانة هلم حني يتجاوزون على 

حقوق الشعب، ولنا يف حكومة االمام علي بن ابي طالب )ع(، مثاال حّيا عن هذا اجلانب.
يقول مساحة املرجع الشريازي: )احلصانة الدبلوماسية، واحلصانة اإلدارية، وحصانة الوظيفة، وحنو 
هذه املصطلحات ال مفهوم هلا عند علي بن أبي طالب عليه السالم إذا خرج الدبلوماسي عن احلق، 

وجار اإلداري، وعمد املوّظف إىل ما ال يليق به من إجحاف، أو ظلم، أو عدم اهتمام باألمة(.

والبد أن يراعي احلاكم واملسؤول األعلى تلك املعادلة املهمة اليت ينبغي توافرها يف شخصية ومؤهالت 
املوظف املختار للمنصب احلساس.

 هذه املعادلة ميثل طرفيها العدالة والعلم، فال خري يف مسؤول غري عليم وغري عادل.. من هنا يؤكد 
مساحة املرجع على أن احلاكم: )حني خيتار املوظف لسياسة البلدان وإدارتها البّد وأن يتوّفر فيه 

شرطان: العلم، والعدالة(.
الرقابة على مساعديه وعموم املوظفني، لكي ال تهتز  ينبغي على احلاكم األعلى، أن يشدد  وهكذا 

نفوسهم ويتجاوزون على املال العام.
 لذا يقول مساحة املرجع الشريازي حول هذا اجلانب: )على الرغم من أّن سرية أمري املؤمنني عليه 
السالم يف حياة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وبعد وفاته صلى اهلل عليه وآله يف حياة من تقّدمه 
كانت خري معرف لـه عليه السالم يف مستقبل حياته، لكن مع ذلك كله مل يكن ليفّوت عليًا عليه السالم 

مراقبة أحوال والته وعّماله وحماسبتهم، لكي ال يظلم بعضهم الناس(.
فالقائد األعلى هو املسؤول أمام اهلل والشعب عن ما يقوم به هؤالء املعاونون من أعمال تنطوي على 
شبهات فساد، كذلك هناك مسؤولية فردية ، ولكن القائدة هو الذي تتم مساءلته عما يقرتفه موظفوه 

من جتاوزات وحاالت فساد. 

املرحلة احلرجة اليت يسعى العراق والعراقيون لعبورها بأقل اخلسائر، 
تستوجب جهودا فكرية وتنظيمية عملية استثنائية، حتى يتم عبور هذا 
املرحلة بطريقة استثنائية أيضا، هذا يعين أننا كعراقيني حنتاج اىل فكر 
البلد  بنا، وطاملا أن هذا  التيه اليت تعصف  دّوامــة  ينقذنا من  استثنائي 
ميثل أرض األنبياء وأئمة أهل البيت عليهم السالم، فإن الفكر واملبادئ 

الكفيلة بإنقاذه ، هو فكر ومبادئ أهل البيت ع.
كما نقرأ ذلك يف قول شديد البالغة، يأتي يف إحدى الكلمات التوجيهية 
العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  وجهها  الــيت  القيمة 
السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، اىل املسلمني عموما واىل 
كلمته  يؤكد مساحته يف معرض  وجه اخلصوص، حيث  على  العراقيني 
اليت  واملواقف،  األدوار  من  واسعة  تعبئة  إىل  )العراق حباجة  بأن:  هذه 

تكون يف إطار أهل البيت صلوات اهلل عليهم، فقط وفقط(.
فثمة عقائد معروفة ألئمة أهل البيت مستقاة من أخالق املربي هلم، أال 
وهو الرسول الكريم، فهو احلاضنة األوىل لألئمة األطهار، حيث تربوا 
على أخالقه وعقائده وسجاياه وإنسانيته، كما يؤكد ذلك مساحة املرجع 
الشريازي قائال: )كلمتان مهّمتان يف العراق اليوم. واهلل سبحانه وتعاىل 
هو ولّي اجلــزاء يف الدنيا واآلخــرة، الكلمة األوىل: التحّفظ بإطار أهل 
البيت صلوات اهلل عليهم، يف كل جمال، أي عقائد أهل البيت، وأخالق 
أهل البيت، وأحكام أهل البيت صلوات اهلل عليهم. فالعراق اليوم حباجة 

ماّسة إىل هذا األمر(.
إن اخلطر هنا سوف يكون كبريا، من هنا يرّكز مساحة املرجع الشريازي 
على أهمية محاية الشباب من الفكر الدخيل املنحرف. إذ يضيف مساحته 
يف كلمته التوجيهية القيمة قائال: أما )الكلمة الثانية: الشباب، الشباب، 
الشيوعية  مــن  مستهدفون  الــيــوم  الــعــراق  يف  الشيعة  فشباب  الشباب. 

والبعثية والعلمانية(.
ويكملون طريق  املتميزون،  يتصدى هلا  أن  ينبغي  العظيمة  األهــداف  ان 
العراقيون من الشباب واألخيار  األجــداد واآلبــاء، وهنا البد أن يتحرك 
الكرماء والشرفاء املؤمنني مببادئ وأفكار أئمة أهل البيت، لكي يتصدوا 
ببسالة لكل من وما يسعى لتخريب عقوله وأفكارهم ويستهدف عقائدهم، 
والسابقون  ومواقف.  أدوار  )الدنيا  إن  الشريازي:  املرجع  مساحة  يقول 
أّدوا أدوارهم ومواقفهم، على اختالف األصعدة. واليوم يوم املتواجدين(. 

الثقافة  اعتماد  يف  املتميز  الكبري  بــدوره  اجلميع  يؤمن  أن  ينبغي  لذلك 
وتعميقه  وأهمية نشره  السالم،  البيت عليهم  أهل  العظيم ألئمة  والفكر 
يومي هلم. هنا  العراقيني وجعله خريطة عمل  وقلوب  نفوس  وزرعــه يف 
شــيء،  أهــّم  هــي  الثقافة  إن  )اعلموا  الــشــريازي:  املــرجــع  يقول مساحة 
ومتعبة جّدًا. فحاولوا أن يكون دوركم أكثر وأكثر، وموقفه أحسن. واهلل 
والتاريخ  الشفاعة،  أولياء  عليهم  اهلل  البيت صلوات  وأهل  اجلــزاء،  ولّي 

يتوىّل احلكم، ال مسح، علينا وعليكم، أو لنا ولكم(. 

العراق عراقُ أهل 
البيت )ع(
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فــقــه الـــغـــايـــات، واملـــــراد فــقــه االغــــراض 
واألهداف وهو ذات فقه مقاصد الشريعة، 

وفقه املآالت، واملراد منه فقه النتائج.
واآلية )ُهَو َأنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم 
)َوَلــْو  الغايات واآليــة  ِفيَها( تندرج يف فقه 
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا يِف اأَلْرِض(  َبَسَط اهللَُّ الرِّ
اآلية  املــآالت، وذلــك ألن  فتندرج يف فقه 
من  انــشــأنــا  تــعــاىل  اهلل  أن  تفيد  األوىل 
األرض لكي نعمرها مبعنى أن من غايات 
بإعمارها  نــقــوم  أن  األرض  مــن  إنشائنا 
استنادًا إىل صيغة االستفعال اليت وردت 
بها مادة العمران )اْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها( وغري 
من  ان  تفيد  الثانية  اآليـــة  أن  كما  ذلـــك، 
للعباد، طغيانهم فان  الــرزق  مآالت بسط 
القدرة واملال والسلطة من عوامل الطغيان.
َدْفُع اهللَِّ النَّاَس  فمثاًل قوله تعاىل: )َوَلْوال 
فحفظ  اأَلْرُض(،  َلَفَسَدْت  ِبَبْعٍض  َبْعَضُهْم 
الــغــايــات  يــعــّد مـــن  ــفــســاد  ال األرض مـــن 
وقد  األقدس،  للشارع  املطلوبة  واألهداف 
االجتماعية  ــاة  احلــي تــعــاىل  اهلل  هــنــدس 
َبــْعــَضــُهــْم  الــنَّــاَس  ــــُع اهللَِّ  )َدْف قــاعــدة  على 
ِبَبْعٍض( كي ال تفسد األرض ولكي ال تهدم 
صــوامــع وبــيــع وصــلــوات ومــســاجــد يذكر 
الناس  دفع  وقاعدة  كثريًا.  اهلل  اسم  فيها 
احلياة  ببعض هي جوهر وحمور  بعضهم 
املــتــطــورة يف الــدميــقــراطــيــات احلــديــثــة؛ 
اإلجيابي(  و)التنافس  )التعددية(  ان  ذلك 

ذلك  ونظائر  للسلطة(  السلمي  و)التداول 
)َدْفــعُ اهللَِّ(  تعود يف جوهرها إىل قاعدة 
ببعض  بعضهم  الناس  دفــع اهلل  لــوال  فانه 
الستبد احلزب الواحد باألمور كلها، لكن 
الناس ببعض فيدفع قوة  اهلل يدفع بعض 
السلطة بقوة اللوبيات الضاغطة كما يدفع 
الرابعة  بالسلطة  التنفيذية  السلطة  قــوة 

اإلعالمية وبالسلطة القضائية املستقلة.
ــُكــوَن ُدوَلـــًة  وكــذلــك قوله تــعــاىل: )َكـــْي ال َي
ِمْنُكْم( مما حيتاج إىل حبث  اأَلْغِنَياِء  َبنْيَ 
وعن  ولة  الدُّ معيارية  فقهي عن  مستوعب 
مــرجــوحــيــة بــل ورفـــض احــتــكــار الــثــروات 

بي-د األغنياء ومنها الطبقة احلاكمة.
خطبة  ورد يف  مـــا  الـــغـــايـــات  فــقــه  ومــــن 

الصديقة الكربى فاطمة الزهراء )ع(:
ــْم ِمــَن  ــُك ــْطــِهــريًا َل ــَل اهللَُّ اإلِْمَيـــــاَن َت ــَجــَع “َف
َوِإَماَمَتَنا  ِلْلِملَِّة،  ِنَظامًا  َوَطاَعَتَنا  ْرِك...  الشِّ
ِلإْلِْساَلِم،  َهاَد ِعّزًا  اْلُفْرَقِة، َواجْلِ ِمَن  َأَمانًا 
األَْْجـــِر،  اْسِتيَجاِب  َعَلى  َمــُعــوَنــًة  ــرْبَ  َوالــصَّ

ِة. َواألَْْمَر ِباملَْْعُروِف َمْصَلَحًة ِللَْعامَّ
على  يقع  لألمة  العام  االجتــاه  هندسة  ان 
املكثف  بالتشاور  والــقــادة  املــراجــع  عاتق 
مع اخلرباء، أما هندسة اجتاه وختصص 
هذا الشخص أو ذاك فتقع عهدتها إضافة 
املشرفني  نفسه على عاتق  الشخص  إىل 
ــــاء واألمــهــات  واملــوجــهــني الــرتبــويــني واآلب

واملستشارين الشخصيني.

وأما بالنسبة إىل الفقر أو الغنى، فاألمر 
ـــقـــادة واملــســؤولــني  يــقــع كــذلــك بــعــهــدة ال
ــوجــهــوا حــركــة  واملـــوجـــهـــني الـــكـــبـــار: أن ي
اجملتمع باجتاه الثراء العريض واالستثمار 
ـــألمـــوال أو بـــاجتـــاه الــزهــد  املــتــصــاعــد ل
والتقشف واالكتفاء بالكفاف، وذلك أيضًا 

على ضوء معطيات املرحلة:
فإذا كانت حاجة البالد ماسة الستنهاض 
شــامــل يف الــصــنــاعــات الــصــغــرية لريتفع 
التشجيع  ــألمــة، وجـــب  ل ــام  ــع ال املــســتــوى 
حنـــوهـــا والــتــزهــيــد يف جتــمــيــع وتــركــيــز 
الرساميل الضخمة، أو العكس فبالعكس.

ولو كانت احلاجة ماسة إىل نهضة زراعية، 
تفرض  التحديات  كانت  العكس  على  أو 
االستثمار األكرب يف النهضة الصناعية أو 
وجب  نظائرها  أو  املعرفية  أو  العمرانية 
ذلك من غري أن ينفي ذلك ضرورة فسح 
والــذي  احلــقــول  لسائر  متحرك  هــامــش 
القادة  مــن  مكثفة  لــدراســة  أيــضــًا  خيضع 

واملسؤولني.
وعلى حسب ذلك كله وجب التشجيع حنو 
الغنى والثراء أو حنو الفقر والزهد وكان 
األرباح  بني  املوازنة  عملية  بعد  منهما  كل 
واخلسائر العامة لألمة وللشخص نفسه، 

دينا ودنيًا وآخرة.
* ملخص حماضرة يف تفسري القرآن 

الكريم

فقه الغايات 
وهندسة القيادة

الحاج باسم الكربالئي: أسطورة العشق الحسيني األصيل
انه لشرف عظيم، ان اخط حرفا عن خادم احلسني، كيف ميكنين ان اكتب عن صوت أبكى املاليني، 
عن حضور، كيف لي ان امجع بني مجال الصوت والصورة، ان عقلي وأنسجة قليب رمست لوحة 
فنية!. أخرجتها من جعبة جسدي مرسومة عليها أسطورة العشق احلسيين، انه امللة باسم الكربالئي.
يف عام )1980( كان باسم الكربالئي مع والده يف حمل بكربالء املقدسة وكان عمره ) 1 سنة(، فجاء 
رجال النظام السابق وطلبوا منهم املغادرة من العراق يف زمن اهلجرة اليت طالت العراقيني اىل ايران، 
بذريعة أن جده كان فارسيا، حيث مسقط رأس جده يف منطقة أصفهان، ويف ليلة ذلك اليوم سجن 
مع األخوة يف زنزانة ثم هاجر إىل إيران، وسكن يف أصفهان، كانت انطالقته من هذا املكان، فأول 
ما ابتدأ فيه هو تعلم تالوة القرآن وقراءته، واستمر على ذلك ملدة مخس سنوات، مما ساعد أداءه 

وحتسني صوته.
أخوال املله هم من اخذوا بيده حنو القراءة احلسينية، فكان الرادود )مال تقي الكربالئي( املعلم لباسم 
الكربالئي، وبعد التعليم وجناح املله يف القراءة كان صوته يدل على مستقبله، وقف معه خادم احلسني 
)عليه السالم( احلاج رسول التكمجي يف رحلته اإلبداعية، قرأ أول قصيدة )محاي الدخل( للشاعر 

الشيخ باقر احللي يف موكب عزاء الزجنبيل يف مدينة قم املقدسة.
عائلته  وتتكون  ورقية(،  وعلي،  ورحيانة،  )فاطمة،  أطفال هم  وأب ألربعة  امــرأة عمانية  من  متزوج 

أيضا من والدته وأربعة أخوة وثالث أخوات، مقيم يف سلطنة عمان، يصدح صوته بلغات عده منها 
اللغة الفارسية واللغة األوردية واليت تشمل )األفغاني والباكستاني واهلندي( اإلنكليزية والرتكية، هلذا 

الصوت رنني خاص مييزه من بني الرواديد.
 صغرينا يعرفه وكربينا يرتل قصائده فأصبح أسطورة ومدرسة لألجيال القادمة، الشهرة ال تأتي 
على طبق من ذهب، ما مل تقدم الكثري، احلاج باسم اعطى الكثري من الوقت واالرادة واالخالص يف 

خدمة احلسني.
 فأعطاه احلسني كل شيء، احملبة يف قلوب الناس، والتوفيق يف العمل، والتسديد يف اخلدمة، فهناك 
القصائد اليت قرأها أوصلت رسالة ما مل تصل من قبل، عرفت أن لديه الكثري من الصفات اليت 

جتعله موفقا يف عمله، فجميعنا ينتظر قدوم حمرم ليسمع صوته.
 ويسكب دمعه، حزنا على ما جرى على آل الرسول )صلى اهلل عليه واله وسلم(، لست يف سرد سريته 

الذاتية ألنين أدري أن اجلميع يعرفها.
 ولكن اردت ان اقص عليكم رؤيــيت، وما هلذا الرجل من منزلة عند احلسني عليه السالم، لذلك 
من يود أن يعرف الكثري عنه يراجع املواقع اإللكرتونية، فهناك الكثري من اللقاءات والقصص اليت 

نشرت عنه. 

جنــد يف الــدولــة املــوحــديــة الــيت قــامــت على أســس شيعية صــرحيــة كل 
الصراحة يف املغرب وامتدت حتى مشلت أفريقيا الشمالية كلها واألندلس 
إىل مناطق واسعة خري مثال على ما ذكرناه من احملاور اخلمسة، فقد 
مثلت هذه الدولة قمة اجلهاد والتضحية يف سبيل اإلسالم والدفاع عن 
املسلمني وأوقفت سقوط مدن األندلس بيد األسبان وانتزعت املدن اليت 

احتلوها.
ومل تنحصر إجنازات هذه الدولة على الدفاع عن اإلسالم فقط فمثلما 
كانت مفخرة يف دفاعها عن اإلسالم ووحدة املسلمني ومحلت راية اإلسالم 
عاليًا وهي تصد هجمات الروم والبيزنطيني فقد كانت مفخرة وحاضرة 
ثقافيًا  اشعاعيًا  ومصدرًا  والفكرية  العلمية  اإلسالم  حواضر  أعظم  من 
كبريًا من مصادر الثقافة اإلسالمية ضّم الكثري من اإلجنازات العظيمة 

على األصعدة العلمية والفكرية واالدبية.
بــني عامي  للفرتة  ــــ  ملــدة )136( سنة  الــيت حكمت  الــدولــة  ـــس هــذه  أسَّ
تومرت  بن  بن عبد اهلل  أبو عبد اهلل حممد  السيد  ــ  )1133م/1269م( 
امللقب بـ )املهدي(، والذي يرجع نسبه إىل اإلمام احلسن )عليه السالم(، 
املغرب  يف  أمــرهــا  أول  نشأت  وقــد  أمـــريًا،   )13( حكمها  على  وتعاقب 
ووصلت حدودها من طرابلس شرقًا إىل مشارف احمليط األطلسي ومن 

لشبونة إىل ما يعرف اآلن بالسنغال، ثم امتدت يف األندلس.
قامت هذه الدعوة على شعار األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة 
إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية بعد ظهور البدع والضالالت، يقول الكاتب 
واملؤرخ عبد اهلل علي عالم يف كتابه )الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد 
املؤمن بن علي(: )وهذه الدعوة )املوحدية( هي دعوة إصالحية إسالمية 
تتمثل يف التزام ابن تومرت القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى 

لّبى نداء ربه وهي دعوة فكرية ثقافية وإصالحية إنسانية شاملة(.
حاول بعض الكتاب احملدثني التشكيك يف تشّيع املوحدين بنسبتهم إىل 
الشافعية تارة وتارة أخرى إىل غريها من املذاهب، فتخّبطوا يف آرائهم 
التارخيية دحضت كل  اليت مل تستند سوى إىل أهوائهم، لكن احلقيقة 
هذه اآلراء الباطلة فتشّيع املوحدين أشهر من نار على علم وهو يظهر يف 
كل آثارهم العلمية واألدبية وخاصة الشعر املوحدي الذي قيل عنه: )إنه 
ال خيتلف عن الشعر الكويف يف تشّيعه(، وهذا الشعر الكثري حيتاج إىل 
دراسة مطّولة فقد اهتّم اخللفاء املوحدون اهتمامًا كبريًا بالشعر وخاصة 

فيما خيص أهل البيت )عليهم السالم(.
يقول ابن خلدون يف كتابه )العرب(: )إن التشّيع املوروث ألوالد إدريس خلد 
هذه الدولة إىل األبد يف نفوس املغاربة والرببر عامة، فلم جتب دولتهم 
وال زال أمرها، بل سرعان ما انتقلت إىل األندلس لتزيل دولة بين أمية 
وختلفها(. فقد توارث اإلدارسة التشّيع ورفعوا رايته فوق مساء كل الدول 

اليت أّسسوها يف املغرب واألندلس.

املوحِّدون: دولة 
االصالح

مروة حسن الجبوري

محمد الصفار 

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي
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“هنالك ثالث مقدمات إلقامة حكم اهلل يف 
األرض: املقدمة األوىل: ان اسلوب احلياة، 
املقدمة  األفــضــل،  لتحقيق  التضحية  هو 
الثانية: ان يف داخل كل انسان تتحكم قوى 
ثــالث؛ هــو، وأنـــا، وأنــا االفــضــل، املقدمة 
الثالثة: أن االنسان؛ خاسر وأخسر، ورابح 
وأربح. اذا حتققت هذه املقدمات الثالث، 
نكون قد جنحنا يف أفضل ما نقوم به يف 
األرض،  اهلل يف  إقامة حكم  وهو  احلياة، 
وهذا ما يشري اليه اهلل –تعاىل-يف اآلية 
الكرمية: )َوَلَنْجِزَينَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َأْجَرُهْم 
النحل،  َيْعَمُلوَن(، )سورة  َكاُنوا  َما  ِبَأْحَسِن 
96( ملاذا اختار –تعاىل-صفة الصرب من 
الن  “أحسن”،  بـ  ومّساها  الصفات  سائر 
يــروم تطبيق حكم اهلل يف االرض،  الــذي 
ومهمان؛  اساسيني  عمودين  اىل  حيــتــاج 

وكالهما صعبان ايضًا:
العمود االول: التواضع والصرب

أن  تـــواضـــع، مبعنى  اىل  فــاحلــق حبــاجــة 
نهي  القرآن  له، ويف  وتتواضع  ترى احلق 
)ســورة  اهللَِّ{  َعَلى  َتْعُلوا  ال  }َوَأْن  صريح: 
الدخان، 19(، ومن يعلو على اهلل هو الذي 

يتكرب على احلق.
التجارب  مــن  االســتــفــادة  الــثــانــي:  العمود 

التارخيية
جـــاء يف كـــالم ألمـــري املــؤمــنــني، اىل ابنه 
تنبيه  ذلك  ويف  السالم،  عليهما  احلسن، 

لنا: “...فِسر يف ديارهم وانظر يف آثارهم”، 
التاريخ يساعدك على ما تريد، فاذا  الن 
التاريخ،  عــرب  التجارية  الــتــجــارب  قــرأت 
–مثاًل-  الــتــجــارة  يف  تــنــجــح  كــيــف  تتعلم 
والثورات  واألدبـــاء  العلماء  تاريخ  وهكذا؛ 
احلسنة  االخالقية  الصفات  واحلكومات. 
تكتسب حيويتها ومصداقيتها من تفاعلها 
وإال  االنسان،  حياة  العملي يف  الواقع  مع 
تــبــقــى مــفــاهــيــم وصــــور مجــيــلــة يف بطون 
اىل  تتحول  ورمبــا  املشاعر،  تثري  الكتب 
من  تنتشلهم  عّلها  للبعض  أحـــالم  فــرس 
ــفــســاد والـــكـــذب واخلــيــانــة والــعــصــبــيــة  ال
االخالق  مفردات  من  وغريها  والكراهية 

السيئة. 
التواضع  والقيم؛  الصفات  تلك  أبرز  ومن 
لقيم احلق مع الصرب عليها، وهذه القيمة 
العالقة  مقومات  أهم  أحد  متثل  حتديدًا 
بني  او  والقاعدة،  القيادة  بني  النموذجية 
الطليعة املؤمنة وبني اجلماهري، وإال فان 
عديد الزعماء حاولوا إخفاء ديكتاتوريتهم 
واملواطنني  الشعب  جبماهري  واحنرافهم، 
واالســواق  الشوارع  يف  بالظهور  العاديني، 
وبني النساء واالطفال واملزارعني والعمال، 
وتـــوزيـــع اهلــبــات والــعــطــايــا، لــرســم هــذه 

الصورة حتديدًا يف االذهان )التواضع(،.
حكم  تطبيق  عن  يتحدث  من  فــان  وعليه؛ 
التثقيف، عليه  أو  اهلل، يف إطار التشريع 

ان  الـــذي جيــب  فهو  نفسه،  مــن  يــبــدأ  أن 
النموذج  ليكون  احلكم،  هذا  فيه  يتجسد 
احلّي امام اآلخرين، ولذا جند أن الرسول 
األكـــــرم واالئـــمـــة املــصــعــومــني مـــن بــعــده، 
عليهم السالم، كانوا ال يتحدثون بفضيلة 
إال  حسن،  سلوك  او  اخالقية  خصلة  او 
ويطبقونه على انفسهم أواًل، ومن ضمنها 
اليت طاملا  واالنسانية  االخالقية  املفاهيم 
ضـــحـــوا مـــن اجــــل تــكــريــســهــا يف الـــواقـــع 
بشيء  ننعّم  اليوم  نــزال  ومــا  االجتماعي، 
فاالمام  احلــاضــر،  الوقت  يف  من ظالهلا 
علي، عليه السالم، ميتنع عن أكل اللحم، 
رغــم متكنه منه ، إال يف يــوم واحــد وهو؛ 
يقول  يــوم عيد االضحى النــه وقــتــذاك – 
املسلمني  معظم  ســيــأكــل  الــســالم-  عليه 
بذبح  السّنة احلسنة  تطبيق  اللحم بفضل 

االضاحي يف ذلك اليوم السعيد.
النظر  ينبغي  العملي،  امليدان  جانب  اىل 
ملا  والتخطيط  التنظري  ميدان  على  ايضًا 
التجارب  املقدمة؛  يف  وتأتي  فعله،  جيب 
ــتــارخيــيــة الــغــنــيــة بــالــعــرب واالفـــكـــار ملا  ال
يــفــيــدنــا يف اجملـــــاالت كـــافـــة؛ الســيــمــا يف 
العالقة بني القيادة واجلماهري وما يتعلق 
االنظمة  وسقوط  فظهور  احلكم،  بنظام 
السياسية واحلكام، حيمل معه الكثري من 
العرب والــدروس يف كيفية النجاح، وايضًا 

يف عوامل الفشل واالنهيار.

هل باإلمكان إقامة حكم اهلل يف األرض؟

املسلمون بني االختالف السياسي والديني
يبلغ عدد املسلمني يف العامل 1,6 مليار نسمة حبسب اإلحصائيات الدقيقة وتصل نسبة املسلمني بني 
سكان األرض اىل 23%.. الدعاة املسلمون طالبوا بتوحيد هذا العدد الكبري للمسلمني وهو عدد آخذ 
بالتصاعد نعرف هذا عندما نرقب اخلط البياني السنوي وهناك كتابات كثرية ومؤلفات ناصعة تعود 
لسماحة اإلمام السيد حممد الشريازي يدعو فيها كل من ينتسب اىل اإلسالم أن يتوحد مع أخيه 

املسلم.. فيما مّساه بـ الوحدة اإلسالمية.
املرجع الديين السيد صادق الشريازي يقول باحلرف الواحد: التوحيد الديين ال معنى له أبدًا.

اىل هذا احلد من املعنى املطروح يف أعــاله.. ما الضري يف اختالف العقائد.. وملاذا ال نسمح بهذا 
االختالف الديين.. ثم أليس يف تنوع العقائد واآلراء نوع من الثراء الداعم للفكر.. وهو يف اآلخر يفتح 
نوافذ عديدة ملسالك عتيدة متنح املسلم طريقة عيش فضلى.. إذًا ملاذا نغلق أبواب التنّوع والثراء.. هل 
من الصحيح أن نعتقل مجيع اآلراء والعقائد الدينية ونلقي بها يف بوتقة واحدة )زنزانة( ونصهرها كي 

تذوب يف بعضها.. فيتم اإللغاء الديين كلّيًا؟.
األجدى  فيما  العيش..  طرائق  تعدد  مستوى  على  خسارة  اإلكــراه  أو  واإلجبار  القسر  هذا  مثل  يف 
واألنصع أن ُيسَمح حبرية العقيدة.. فال أرقى من تعدد ألوان الفكر واحلياة.. حتى على مستوى التناسل 
البشري.. ُينَصح الرجال والنساء بالتزاوج من أنسال متنوعة.. لدرجة قيل أن االقرتان بقريبة مزايا 

اجلسد والروح يف ساللة واحدة أما التزاوج بني غرباء فسوف مينح النسل خصال وصفات روحية 
جسمانية تكّمل بعضها.. لتنتهي اىل كيان بشري فائق احلضور والفعل.

هذا على مستوى االختالف الديين.. ومثة عندنا االختالف السياسي.. فهل يصح االختالف األخري 
بني املسلمني.. إذا صح االختالف والتنوع العقائدي هل مثة فسحة للتعارض السياسي؟

اجلواب.. ما هو مسموح يف االختالف الديين ال جيري على االختالف السياسي لسبب سنأتي على 
تبيانه.

إذا قلنا أن التنوع واالختالف الديين مينح املسلمني حرية أوسع.. وتعدد أرقى يف التعاطي مع سبل 
حديثة خمتلفة مغايرة لرتميم أطر العيش بعقائد وأفكار حمدثة.

ذلــك أن هــذا االختالف ســوف يكون مدعاة إلثــارة  السياسي..  ينطبق على االختالف  فــإن هــذا ال   
االحرتاب وتأجيج الفنت واختالق املآرب املتصادمة. هذا يعين أن أمة اإلسالم متاح هلا أن تسعى يف 
تعدد العقائد.. على أن تفضي بهم ملا هو أحسن.. فالقواعد الفقهية ومنابعها األصيلة تزخر بكل ما 
يدعم التنوع الفكري.. وهذا بدوره يذهب باملسلمني اىل ناصية الرتاضي والتوازن والتواّد.. ويفتح هلم 
بوابات الرشد الواسعة الغنية بالرشاد.. فيما ينأى بهم عن االختالف السياسي.. ويغلق الثغرات اليت 

يتسلل منها الصيادون املتمرسون يف املياه العكرة.. ملنع الوحدة السياسية للمسلمني. 

قد ال يأتي يف بال اآلباء واألمهات تلك األهمية اليت حترزها تربية األرواح، 
العليلة  األجساد  من  كثري  هناك  فاحلقيقة  األجساد،  تربية  تــوازي  واليت 
اجلسدية  العاهات  هذه  أصحاب  لكن  كبرية،  أو  معقدة  بعاهات  املصابة 
برعوا يف تطوير مواهبهم، وحققوا منجزات فردية كبرية المست سقف 
العبقرية، فعادت تلك املنجزات بالفائدة على عموم البشرية، وليس هناك 
أية مبالغة يف أقوالنا هذه، فالتاريخ حافل مبثل هذه املواهب الكربى، حيث 
أداء  الروح كي تسد ذلك اخللل يف  يتعطل اجلسد بنسبة عالية، لتجتهد 

اجلسد لوظائفه.
من هنا رّكز العلماء املختصون، على أهمية سالمة الروح، ولعل الكثري منهم 
فّضلوا االهتمام بالروح قبل اجليد خاصة إذا جرت مفاضلة بني اجلانبني، 

ولكن الصحيح هي حالة املوازنة يف الرتبية اليت تتلقاها الروح واجلسد.
الــذي ورد يف دعــوة للسيد املرجع  بليغ ومؤثر وعميق ذلــك  وكــم هو قــول 
الديين صادق الشريازي، عندما طالب بصوت صريح ومباشر: )لنخّطط 

ألرواحنا قبل أن خنّطط لبطوننا وأيدينا وبيوتنا(.
الروح،  لرتبية  عليها، حتقيقا  االتكاء  علينا  وسائل  اىل  األمر  إذًا حيتاج 
فهذا حبد ذاته من األهــداف الكربى، ذلك أنك عندما ترعى روحك بعد 
من  عالية  مرتبة  قد حققت  تكون  فإنك  القويم،  والتنفيذ  امللّم  التخطيط 
من  أكثر  نقطة  نفهم  أن  وعلينا  أيضا،  بعدها  وفيما  حياتك  يف  النجاح 
الروح على اجلسد، فإن  بغلبة  تتعلق  مهمة بل وجوهرية، وهي تلك اليت 
كنت صاحب روح ذات تربية مكتملة، سوف تكون صاحب جسد ال يتعبك 

مبطالبه وأخطائه.
هنا سوف يظهر بقوة دور اآلباء واألمهات، فمنذ اخلطوة األوىل للرتبية، 
يــزرع األبــوان اخلري والرمحة يف تربة الــروح، هنا سوف ينموا  جيب أن 
مشكلة  فال  وأعماال،  وفكرا  قوال  حياتهم،  يف  ويتوازنوا  بسالم،  األطفال 
حتدث بسبب تناقض الروح واجلسد، فالطرفان منسجمان بسبب الرتبية 
الروحية السليمة اليت بدأها األبوان منذ الشروع األول يف انطالقة احلياة.
ولكن مثة مشكلة أخرى تعرتض طريقنا، فاألخالق وحتصيلها ليس باألمر 
األصيلة،  األخــالق  على  السهولة احلصول  أو  البساطة  من  وليس   ، اهلــنيّ
فنحن هنا نقف بني مفرتق طرق، وعلينا التدقيق يف االختيار القويم، لذا 

سوف نكون مطاَلبني بفهم الوسيلة اليت تقودنا اىل الرتبية األحسن.
الروح  تربية  وبيوتنا،  وأيدينا  بطوننا  قبل  أرواحنا،  نربي  أن  يلزم  ختاما.. 
تربوية حمسومة وحمسوبة  تلك هي مقومات  باألخالق، وخمالفة اهلوى، 
بصورة دقيقة، رمبا ال تقبل اخلطأ، فإذا أراد أحدنا أن حيقق هذا الركن 
األهم يف بناء ذاته وكينونته، فقد ال يكون أمامه سوى هذا الطريق، وإن 
االنسجام  ذلك  حيدث  سوف  بالنتيجة  ولكن  وشاقا،  ومتعبا  مرِهقًا  كان 
البشري اىل  الكائن  ثنائية تقود  والــروح يف  املدهش بني وظائف اجلسد 

مشارب الفوز. 

كيف نربي أرواحنا؟
عبد الرزاق عبد الحسني
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منظمات

ــــدراســــات  ــــل عــــقــــد مــــركــــز املـــســـتـــقـــبـــل ل
الشهرية،  النقاشية  حلقته  السرتاتيجية 
الشيعية  السياسية  )الكيانات  عنوان  حتت 
بـــني االئــــتــــالف واالخـــــتـــــالف(، مبــشــاركــة 
الــديــن وباحثني يف الفكر  عــدد مــن رجــال 

والسياسة وشخصيات إعالمية وثقافية.
اعترب مدير مركز  افتتاحية اجللسة،  ويف 
الباحث  االسرتاتيجية  للدراسات  املستقبل 
على  العراق  أن حصول  الصاحلي،  عدنان 
وحلد   )2003( ومنذ  الدميقراطية،  نعمة 
اآلن وبغض النظر عن األسلوب الذي جاءت 
به الدميقراطية، والبد من أن يقابل بإجياد 
جزء  وأن  خاصة  ودميومتها،  لبقائها  سبل 
مــن حتقق هــذا اهلـــدف، الــذي كــان يتمناه 
أحــزاب  وجـــود  هــو  طويلة،  لعقود  الشعب 
والتعددية.  الدميقراطية  للحياة  مرتمجة 
لــإلحــاطــة مبـــوضـــوع اجلــلــســة الــنــقــاشــيــة، 
الــتــســاؤالت، استضاف  واإلجــابــة عــن تلك 
املركز الدكتور غسان السعد “اهلدف دائما 
من الكيانات السياسية هو ليس تشكيل كيان 
سياسي وان االفــراد واالحــزاب والكيانات 
هي ليست مطلوبة لذاتها، بل املطلوب هو 
الوصول ملفهوم احلكم الصاحل الذي يتحقق 
عرب الكيانات السياسية، وبالتالي ان الكيان 
السياسي هو وسيلة للوصول اىل غاية وهو 
هذا اخلصوص حنن  ويف  الصاحل،  احلكم 

غالبا ما تأخذنا الشعارات. 

شاكر حمسن  األســتــاذ  اعتقد  املــداخــالت 
الدراجي ان لكل منظمة او مؤسسة البد ان 
يكون التخطيط هو بداية ألي عمل، ومن مل 
وبالتالي  للفشل  للعمل كمن خطط  خيطط 
يتكون  الذي  الواحد  الشيعي  اجلسد  فعلى 
مــن مــؤســســات، ان ختــتــار فــريــق عمل من 
النخب لكل مؤسسة. من جانبه دعا السيد 
االئتالف  جوانب  حتديد  اىل  املكصوصي 
واالختالف وهل هو متعلق بتقاسم السلطة 
وهل  االسرتاتيجية  بالرؤية  او  باملبادئ  او 
وعلى  بالعموميات،  ام  التفاصيل  بأدق  هو 
الشيعية  االئـــتـــالفـــات  اغــلــب  ان  ــعــمــوم  ال
واراد  ـــة”.  ـــرؤي ال ويف  الــفــكــر  مــتــبــاعــدة يف 
االختالف  يربر  ان  العطار،  جــواد  األستاذ 
رمبا  واالمر  وحيثياته  واسبابه  االن  القائم 
الكيانات، وهو  يعود اىل بداية تشكل هذه 
بناء  او  اســاس استالم سلطة  يكن على  مل 
دولـــة بــل كــان يــدعــو اىل اصـــالح جمتمع. 
وتــوجــه الــدكــتــور قــحــطــان حــســني، صــوب 
نقاط االئتالف واالختالف بالنسبة ملكونات 
الــوصــف  هـــذا  ان صــح  الشيعي  الــتــحــالــف 
نقاط  ان  الورقة، لوجدنا  بها  واليت جاءت 
حمدودة  االئتالف  نقاط  مقابل  االختالف 
مستوى  ان  القول  ميكن  لكن  جــدا،  وقليلة 
التحالف اصبحت يف  العالقة بني مكونات 
تقي  الشيخ حممد  ويعتقد  الصراع.  دائــرة 
ــذاكــري، مــؤامــرات دول اجلـــوار والــدول  ال

العظمى، بالنتيجة الدول اليت هلا مصلحة 
العراق هي من غذت لسرقات  يف حتطيم 
كثرية، فرمبا الشخص الذي أصبح سارقا 
هــذه  اىل  بــانــه سيصل  يعلم  ال  هــو  الــيــوم 
معاش  مرتضى  الشيخ  واوضـــح  املــرحــلــة. 
لإلعالم  النبأ  مؤسسة  ادارة  رئيس جملس 
مفهوم  هــو  املــصــاحل  مفهوم  ان  والــثــقــافــة، 
نــســيب وحيــتــاج اىل قــــراءة وحــتــى مفهوم 
احلكم الصاحل هو حيتاج ايضا اىل قراءة، 
املشكلة االساسية بالنسبة للكتل الشيعية ما 
كانت حتس حباجة لبناء دولة، والسبب الن 
تفكريها ليس تفكريا شيعيا يف املقام االول 
على  التعليق  وفئوي.  سلطوي  تفكريها  بل 
السعد  الدكتور  اجــاب  واخــريا  املــداخــالت 
عــلــى جمــمــل االســتــفــســارات والــتــســاؤالت 
ــــدأ مـــن كـــون االئـــتـــالف هو  املــطــروحــة وب
ــــواع الــتــحــالــفــات بــني الــكــيــانــات  اضــعــف ان
السياسية، وبالتالي قد يكون مرحلي على 
الشيء  معينة،  انتخابات  او  حمــددة  فــرتة 
اآلخر هو ال مييل اىل السيناريوهات اليت 
تــتــحــدث امـــا عــن االئــتــالف او االخــتــالف 
فإشكاليتنا ليست يف االئتالف واالختالف، 
فإن حصة الشيعة من احلكم موجودة عدا 
هو  التخطيط  عدم  ان  الطارئة،  احلــوادث 
ختطيط للفشل وهذا ما تتحدث عنه االمم 
املتحدة وايضا هو ذات املعنى لغياب الرؤية 

االسرتاتيجية.

ائتالف الكيانات السياسية 
الشيعية واختالفها

حرية التنقل ومشروعية املوانع والقيود
انربى مركز ادم للدفاع عن احلقوق واحلريات إىل إقامة حلقته النقاشية الشهرية مبشاركة خنبة من 
مدراء املراكز البحثية وشخصيات أكادميية ومهنية، افتتح احللقة د.عالء احلسيين، “ليستعرض من 
خالهلا أبعاد القرار األمريكي املتعلق حبظر سفر سبع دول للواليات املتحدة األمريكية، والذي وجه 
الكثري من االعرتاضات واالنتقادات من داخل وخارج الواليات املتحدة، وذلك كونه يتعارض مع ابسط 

حقوق احلريات املدنية اليت تدين بها األمة األمريكية ومن سواها من األمم.
ولفهم أبعاد وحيثيات وتفاصيل هذا القرار متت استضافة د. طيبة املختار” هل حيق للرئيس ترامب 
إصدار األوامــر التنفيذية، نعم له صالحية إصدار األوامــر التنفيذية، على ان ما يصدر من أوامر 
جيب ان يكون مبراعاة كل ما يتعلق باملواثيق الدولية، واحرتام العالقات الدبلوماسية ما بني الدول 

واحرتام حقوق اإلنسان “.
املداخالت: د.عقيل جميد السعدي، “إن قرار الرئيس ترامب من الناحية الشكلية ال يوجد نص جازم 
مينعه من عدم اختاذ هكذا قرار، خاصة وانه قرار مؤقت وميتد )120( يوم فقط، رغم انه وبطبيعة 

احلال يتعارض مع روح ونص االتفاقيات واملعاهدات الدولية وهو انتهاك صارخ حلقوق اإلنسان”.
القانوني امحد جويد إذا كانت الواليات املتحدة األمريكية وهي راعية احلقوق واحلريات العاملية هي 
من تقدم على مثل هكذا قــرارات تعسفية باستخدام احلق، وحتى لو كان من حق الدول أن تصدر 

مثل هكذا قرارات، وتكون خاضعة للمزاج السياسي وبالنتيجة اخلشية ان جتر الوضع العاملي إىل 
انتهاكات كبرية حلقوق اإلنسان”.

الصحفي عدي احلاج “يعتقد ان البحث يف حق التنقل ومشروعية املوانع والقيوم يتطلب ان نقسم 
املوضوع إىل مخس حماور أساسية، األول التأصيل التارخيي للحق يف حرية التنقل، ثانيا الطبيعة 
القانونية هلذا احلق، وثالثا صور احلق يف حرية التنقل، احملور الرابع املوانع والقيود الواردة يف حرية 
التنقل، خامسا الضمانات القانونية”. املهندس أكرم مهدي احلسيين، “ان القرار نابع عن كره وحقد 

من قبل شخص ترامب اجتاه املسلمني بصورة عامة. 
ولو كان يف سياق خمتلف لتم طرحه على املؤسسات التشريعية األمريكية وبعد ذلك يتم اختاذ القرار”. 
احلقوقية أزهار احلسيين، “ان التقارير األمنية واالستخباراتية دائما ما تؤكد على ان اإلرهاب صنيعة 

دول ما.
 األمر اآلخر كيف يكون العراق والدول األخرى اليت مشلها هذا القرار اجملحف وهي تعاني أصال من 
اإلرهاب”. الشيخ مرتضى معاش، “يرى ان قضية حرية التنقل هي ليست قضية أمريكية بل عاملية، 
ولكن الصخب الذي رافق تصرحيات وقرارات ترامب، حّول القضية فقط إىل أمريكا ولكن أوربا 

اليوم هي أكثر الدول اليت متارس اضطهاد الالجئني واملهاجرين”. 

احللقة  حلقته  السرتاتيجية  والـــدراســـات  للتنمية  ــفــرات  ال مــركــز  عقد   
كبرية  البديوي، وحبضور خنبة  د.عــادل  فيها  استضاف  الشهرية  النقاشية 
النقاشية  احللقة  افتتح  والسياسية.  والبحثية  االكادميية  الشخصيات  من 
مهمة  مرحلة  امــام  العراق  “ان  فيها  ورد  العرداوي مبقدمة  عليوي  د.خالد 
بكل القياسات خاصة وهو على اعتاب التخلص من سيطرة داعش االرهابي 
هنالك حتديات سوف  قطعا  املرحلة  هــذه  بعد  ما  وبالتالي  اراضــيــه،  على 
تواجه العراق وتواجه شعبه”.  بعدها بدأ السيد احملاضر تقديم ورقته يف 
البد  وبالتالي  داعــش،  على  بالقضاء  التفاؤل  من  حالة  نعيش  املرحلة  هذه 
متتالية  وازمــات  حتديات  فهناك  العراقية  الدولة  وبناء  كيان  مراجعة  من 
ومتسلسلة يف بنية الدولة العراقية، وهذه االزمات ال تتعلق جبانب او بعد 
والثقايف  واالجتماعي  واالمــين  السياسي  البعد  معها  ترتافق  وامنــا  واحــد، 

واالقتصادي والفكري وغريها من االبعاد االخرى.
للتضاعف  قابلة  التحديات  ان  يعتقد  النصراوي”  فــارس  د.   - املــداخــالت: 
التحديات، خصوصا وان مجيع  تلك  انتاج  العراقيون مصنع  يتجاوز  ما مل 
القوى السياسية العراقية اىل االن هي ال متتلك رؤية واضحة لبناء اجملتمع 
العراقي. - الباحث حامد عبد احلسني خضري “ يستفسر عن ماهية احللول 
املطروحة لتجاوز تلك املرحلة، الشيء االخر ان اجليو-اسرتاتيجية تعتمد 
االسرتاتيجي  املوقع  وهــي  العراق  بها  يتمتع  الــيت  مركزيتني  قضتني  على 
النقطتان سوف  وهاتان  االقتصادية،  واملــوارد  بالشرق  الغرب  يربط  الذي 
تولد مطامع لدى الــدول ســواء كانت غربية او الــدول اجملـــاورة؟”. - ميثاق 
مناحي “يسأل يف إطار التحديات الداخلية باإلضافة اىل التحديات الدولية 
ما هي آلية صانع القرار للتوفيق بينها، السيما ومع وجود التنافس االيراني 
ان حل   “ االبراهيم  د. سعدي   - اإليــرانــي؟”.  االمريكي  والصراع  السعودي 
مشكلة العراق هي يف العواصم االخرى يف طهران يف الرياض يف الدوحة يف 
واشنطن، وبالتالي علينا ان نفهم ما يريدون على امل ان تصب تلك التفاهمات 
يف مصلحة الواقع العراقي”. - د. عمران الكركوشي “يدعو اىل عدم اغفال 
اجل  من  العراقي  السياسي  على  الضغط  ضــرورة  وايضا  االهلــي  التدخل 
الوعي األكادميي، ورفض املشاريع السياسية اليت ال تستند  االستماع اىل 
على اساس سليمة”. - أ. علي صاحل الطالقاني، قال “ان الورقة مل تذكر دور 
تركيا أو إيران او روسيا او امريكا وهي دول فاعلة على الساحة العراقية، 
املشاكل اجليوسياسية اليت مل تدون هي غياب مفهوم الدميقراطية واالقصاء 
والتهميش ما بني املكونات، وهذا عامل كبري”. واخريا رد د.عادل البديوي 
من الضروري ان تكون اخلطوة االوىل هي الوعي الشعيب واجلماهريي، اما 
اخلطوة التالية فترتكز حول النخبة اليت تستطيع ان تصنع وعي مستدام. 
فعال حنن نفتقد للرؤية خصوصا وان هيكليتنا االجتماعية والثقافية ترفض 

االنصياع او التماشي مع الدميقراطية.

التهديدات 
الجيوسرتاتيجية يف عراق 

ما بعد داعش

عصام حاكم 
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للدراسات  الــشــريازي  االمــام  اقــام مركز 
والـــبـــحـــوث مــلــتــقــى فـــكـــري حتـــت عــنــوان 
)الشورى والدميقراطية مقاربة مفاهيمية 
سياسية(، وذلك مبشاركة عدد من مدراء 
املـــراكـــز الــبــحــثــيــة وبــعــض الــشــخــصــيــات 

احلقوقية واالكادميية واإلعالمية.
 اكد مدير اجللسة االستاذ حيدر اجلراح 
ان  “على  كالمه  مستهل  يف  املركز  مدير 
اال  دينها  تفهم  ال  املتخلفة  )اجملــتــمــعــات 
هناك  ان  يشاع  ما  وان  متخلف(،  بشكل 

اسالما متخلفا هو نتاج هلذه ا
واآلراء  باألفكار  املوضوع  اغناء  اجل  ومن 
التساؤلني  الــكــريــم  عــلــى احلــضــور  طـــرح 

التاليني:
تــبــيــئــة  عـــــن  ـــا  عـــجـــزن ــــة  حــــال يف  س1: 
ميكن  كيف  جمتمعاتنا  يف  الدميقراطية 
وجعله  الشورى  مفهوم  احياء  نعيد  ان  لنا 

واقعا عمليا؟
الباحث حامد عبد احلسني  - من جانبه 
خــضــري “متــنــى عــلــى الـــورقـــة ان تــتــنــاول 
اىل  وانتقاهلا  آلياتها  حيث  مــن  الــشــورى 
الواقع  على  وتطبيقاتها  السياسي  احلكم 
والــذي هو يشتمل  الــعــراق،  خصوصا يف 
ــات الــديــنــيــة  ــن ــكــوي ــت ــى الـــعـــديـــد مـــن ال عــل
الشورى  على  ان  البد  وبالتالي  واملذهبية 
االشكالية  تلك  االعتبار  بنظر  تأخذ  ان 
الن هـــؤالء املــواطــنــني هــم عــراقــيــون وهلم 

حــق بــــإدارة الــدولــة واملــشــاركــة يف ادارة 
موارد البلد بشكل عام”. - الشيخ مرتضى 
معاش “ يــرى أن األصــل يف االســـالم هو 
حرية االنسان واالباحة لذلك فأن التكليف 
اال من خالل وجود حرية  الشرعي اليتم 
ــــــــه، فــاملــكــره واملــضــطــر  االنـــســـان وارادت
عنه  يسقط  ــه  ل إرادة  ال  ومـــن  واجملـــنـــون 
التكليف، ولطاملا اكد القران الكريم على 
ان )فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر(، 
فاألصل هو احلرية واي شيء يأتي لقمع 
حــريــة االنــســان فهو خــالف الــقــاعــدة”. - 
املوضوع  ان االصل يف  العطار يرى  جواد 
اىل  تذهب  الدميقراطية،  املــشــاركــة  هــو 
ان املــشــاركــة انــتــمــائــيــة يف صــنــع الــقــرار 
الشورى  االنتخابات،  السياسي من خالل 
مبدأ ال خيتلف عن الدميقراطية واالصل 
يشارك  وامنــا  برأيه  يستبد  ال  احلاكم  ان 
مساحة  اىل  يعود  االمــر  وهنا  اآلخــريــن، 
يتم عن طريق  الدميقراطية  املشاركة يف 
ال  انها  على  دليل  وهذا  املؤهل،  الشخص 

ختتلف يف هذا اجملال عن الدميقراطية.
س2: هل ميكن للشورى ان تكون بديال عن 
اعتمادا على  الدميقراطية يف جمتمعاتنا 

قيمه وعقائده؟
الــدكــتــور حــســني الــســرحــان “يــعــتــقــد ان 
االساس يف تقبل الفلسفتني هو املنظومة 
القيمية للمجتمع ككل، بسبب ان اجملتمع 

العراقي يشتمل على جمموعة من املكونات 
فرمبا هناك منظومات قيمية فرعية ذات 
تكون  ال  رمبـــا  ديــنــيــة  او  فــكــريــة  خلفيات 
حتى  اســالمــي  مفهوم  تقبل  يف  متوافقة 
املنظومات  وان كان يف اطر حديثة، هذه 
وبعيدا  املكونات  هــذه  بقيم  تتمسك  الــيت 
تكون  لــن  الوطنية  القيمية  املنظومة  عــن 
ارضا خصبة لتقبل فلسفة الشورى إلدارة 
يؤكد  قحطان حسني  الدكتور   - الــدولــة”. 
يتقاطعان  ال  والــشــورى  الدميقراطية  ان 
نقاط  باملطلق، هناك  يلتقيان  وال  باملطلق 
والدليل  بينهما،  تالقي  ونــقــاط  اخــتــالف 
ــنــظــم الــدميــقــراطــيــة هــنــاك  ان حــتــى ال
الــشــورى،  مببدأ  توحي  املــمــارســات  بعض 
انواع الدميقراطية وهي  خاصة وان احد 
الــدميــقــراطــيــة غــري املــبــاشــرة يــصــار اىل 
الناخبني  مــن  قلة  مــن  جمموعة  انــتــخــاب 
خيولونهم يف اختاذ قرارات بالنيابة عنهم، 
وهذا قريب من ممارسة الشورى يف بعض 
جوانبه. - الباحث محد جاسم “ يدعو اوال 
التحول  اىل تطبيق الدميقراطية ومن ثم 
حنو تطبيق الشورى يف البلدان االسالمية 
والعربية، أضف اىل ذلك وحسب عقائد 
الــبــالد االســالمــيــة فــالــكــل يــريــد تطبيق 
الـــشـــورى لــكــن االخـــتـــالف هــو انــهــم غري 
فيما  الشورى  وتطبيق  شكل  على  متفقني 

بينهم”.  

 

حياد واستقالل مفوضية االنتخابات يف التعبري عن إرادة الناخبني
تعاطيا مع حتديات ما أفرزته التظاهرات األخرية املطالبة يف تغري جملس املفوضني للمفوضية العليا 
املستقلة لالنتخابات، عقد مركز ادم للدفاع عن احلقوق واحلريات حلقته النقاشية الشهرية حتت عنوان 

)حياد واستقالل مفوضية االنتخابات كضمانة للتعبري احلر واحلقيقي عن إرادة الناخبني.
من اجل اغتناء املوضوع باألفكار واآلراء العملية املوضوعية قدم مدير اجللسة الدكتور عالء احلسيين 
للحضور الكريم التساؤلني التاليني:  س1: هل تغيري جملس املفوضني سيؤدي إىل اإلصالح يف االنتخابات 

القادمة أم ستأتي بآثار سلبية؟
- أوضح األستاذ امحد جويد “إن قضية االستقاللية مفهوم مهم جدا وقد يكون نسيب، والعربة ليست 
بتغيري األشخاص وإمنا باملهنية واحليادية. من جانبه األستاذ حامد عبد احلسني خضري “يرى ان تغيري 
او  املقصرة  املتظاهرين وحماسبة اجلهات  التضامن مع  ينم عن حالة أفضل، كذلك ضرورة  املفوضية 
املعتدية على املتظاهرين”. - الدكتور حسني امحد القضية يف املقام األول تتعلق بفلسفة األداء خصوصا 
وان عملية االنتخابات يف النظم الدميقراطية هي اداة إلدارة التنافس االجتماعي، وبالتالي هذا التنافس 
اذا ما كان فيه خلل سيتحول التنافس إىل صراع وهذه مشكلة كبرية. الباحث محد جاسم يطرح بداية 
السؤال التالي ملاذا أقدم السفري برمير على تشكيل مفوضية االنتخابات يف العراق، علما ان يف أمريكا 
موجودة مفوضية لالنتخابات؟، وبالتالي ان عملية تغري املفوضية لن جيدي نفعا الن مجيع مكونات الواقع 

العراقي هي متيل حنو مكونات سياسية ومذهبية وقومية وهي لن تكون حيادية. 
س2: ما هي العوامل القانونية والسياسية اليت من املمكن ان تؤسس لالستقاللية واحليادية على املستوى 

املؤسسي وعلى املستوى الفردي كموظف او كأمني من األمناء؟
امليالي، “يوصي بربط املفوضية مبجلس القضاء األعلى وان يكون عملها مؤقت،  احملامي زهري حبيب 
وذلك كي ال ختضع للمزايدات السياسية وان تكون فعال حيادية ومستقلة قوال وفعال”. احلاج جواد العطار، 
يرى ان اكرب خمالفة وإدانة للمفوضية وللربملان يف نفس الوقت كون أعضاء املفوضني هم ليسوا مستقلني، 
اما مقولة ان الشعب العراق كله مسيس وهناك فرق كبري بني شعب مسيس ويهتم باألمور السياسية وبني 
الناشئة تعيش يف الربزخ وهي بني  شعب منتمي. - الشيخ مرتضى معاش “ يتصور ان الدميقراطيات 
النظام االستبدادي والنظام احلقيقي، لذلك جتد شكل هذه الدميقراطيات من اخلارج دميقراطي ومن 

الداخل استبدادي.
التوصيات تعديل القوانني هي اليت تضمن حيادية واستقاللية املفوضية. الضغط الشعيب. املفوضية جيب 
أن تشكل من قبل ممثلني عن النقابات.  اإلطار التشريعي البد ان يضمن استقاللية مفوضية االنتخابات. 
عمل املفوضية البد يكون مؤقت. تفعيل مبدأ الشفافية على عمل املفوضية. القضاء العراقي البد ان يتوىل 

هو اإلشراف على االنتخابات. تشكيل هيهات قضائية خاصة لإلشراف على االنتخابات.

ناقش مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية ملناقشة هذا املوضوع من خالل 
املخابرات  )دور  الدكتور قحطان احلسيين، حتت عنوان  الباحث  اعدها  ورقة 
الغربية يف إثارة احلروب األهلية يف الدول الشرق اوسطية(، مبشاركة عدد من 

مدراء املراكز البحثية وبعض الشخصيات االكادميية واإلعالمية.
الدكتور احلسيين اورد يف مستهل كالمه ان جهاز املخابرات هو مؤسسة من 
مؤسسات الدولة األمنية واالستخباراتية ختتص جبمع املعلومات خصوصا فيما 
ثم حتليلها  ومن  للدول،  الوطين  باألمن  املباشر  املساس  ذات  بالقضايا  يتعلق 
وخطرية  وحساسة  مهمة  قـــرارات  الختــاذ  للحكومة  وتوصيات  رؤى  وتقديم 

للحفاظ على األمن الداخلي واخلارجي للدولة.
ولإلحاطة االكثر يف هذا املوضوع طرح السؤال اآلتي..

الشرق  الغربية يف  للسياسة  املناوئة  الــدول  ان ما حيصل يف  تعتقد  س1: هل 
االوسط من صراعات وحروب هو بتدبري املخابرات الغربية؟

- الدكتور خالد العرداوي  “ال شك ومنذ اقدم اإلمرباطوريات سوف جتد ان 
العيون واالن  املهمة، اليت تعمل يف كل دولة سابقا يسمونهم  واحد من االذرع 
يسمونهم اجهزة املخابرات، وبالتالي لن جتد دولة من الدول قوية ومعافاة من 

الداخل ولديها طموح ورؤية ملصاحلها يف اخلارج”.
- االستاذ عدنان الصاحلي يرى “ان وجود جهاز املخابرات يف اي دولة هو جزء 
حساس ومهم يف بناء اخلارجية، فمهما تكون الدولة يف غاية الدميقراطية لكن 

بالنتيجة هذا اجلهاز مهم جدا يف حتريك بوصلتها.
- الدكتور حسني امحد جييب بنعم لصاحل االنشطة املخابراتية على اعتبارها 
من املسلمات، خاصة وان واحدة من أدوات تنفيذ السياسة اخلارجية هي وجود 
اجهزة املخابرات، وفيها مرحلتني املرحلة االوىل رسم السياسة اخلارجية اجتاه 

بلد او قضية معينة وايضا يف مرحلة التنفيذ.
بوجه  الوقوف  من  الغربية  املخابرات  من  املستهدفة  الــدول  تتمكن  كيف  س2: 
هذه املخططات وافشاهلا وبالتالي حتقيق املصلحة الوطنية باألمن واالستقرار؟

- األستاذ حامد عبد احلسني خضري، يرى “ان هناك ثالثة ركائز اساسية وهي 
املرجعية والسلطة والشعب وبالتالي سنتمكن من تامني الداخل امام التدخالت 
اخلارجية”. -  الشيخ مرتضى معاش، يعرتض على اسلوب التفكك واالنشطار 
تسلل  اسباب  احــد  هو  هــذا  واحلــزبــي،  والفئوي  والقومي  الطائفي  والــصــدام 
التعليم  الثانية مدخالت وخمرجات  النقطة  اوال،  الداخل هذا  املخابرات اىل 
فاملدخالت واملخرجات السيئة سوف تؤدي اىل ظهور كفاءات مشوهة، وبالتالي 
هي غري قادرة على ان تقود البلد فأما تكون فاسدة او غري مؤهلة او غري كفؤة 

ومتكافئة”.
التوصيات - حتصني الواقع الثقايف واالجتماعي يف الداخل- العمل على بناء 
اجهزة امنية قوية- السعي اىل خلق افاق تعاون امين متبادل مع الدول االخرى- 
خلق منظومة مؤسسات واضحة املعامل- توعية الشعب من خماطر خمططات 
انشطة اجهزة املخابرات- حماولة تعزيز املؤسسة االمنية بالكفاءات وبأجهزة 

الرصد املتطورة. 

دور املخابرات الغربية 
بإثارة الحروب األهلية

الشورى والديمقراطية 
مقاربة مفاهيمية
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مع ازدياد املعلوماتية وتنامي االحتكاك الثقايف 
للتساؤالت  مــثــرية  جدلية  تبــرز  الــعــامل،  يف 
واالشكاالت، تقود إىل إبراز آراء متضادة يف 
خصوص التعامل مع هذه الظاهرة اجلديدة 
اإلنساني.  والقدمية يف وجودها  أشكاهلا  يف 
أدى  السريعة  املعلومات  طــرق  منــو  فتسارع 
ــكــاك الــبــشــري والــتــالقــي  إىل وفــــورة االحــت
الثقايف مما افرز وقائع جديدة يف جوهرها، 
القيم  اندماج مكثف يف كثري من  تــؤدي إىل 
استدعى  وهــذا  والسلوكيات،  واالخــالقــيــات 
البعض من أجل إغــالق كل األبــواب  استنفار 
إذ  الفوضوي،  احلضاري  التالطم  ذلك  أمــام 
الــثــورة اجلاحمة ال  االنفتاح يف ظل هــذه  إن 
هاوية  يف  االجنـــراف  إال  البعض  عند  يعين 
االنــســالخ عــن اهلــويــة واالنـــفـــالت مــن القيم 
وبالتالي االضمحالل يف ثقافات املد الغازية. 
رأيــان  يــربز  واالنــغــالق  االنفتاح  إشكالية  يف 
متعاكسني،  اجتــاهــني  يف  يــســريان  أساسيان 
واالخنــراط  االنفتاح  أولــويــة  على  يؤكد  رأي 
مبفاهيمها  والــتــطــبــع  الــعــاملــيــة  املـــســـرية  يف 
الثقافية احلديثة، من أجل البقاء يف الركب 
إلجياد  االجتماعية  املاكنة  وحتديث  العاملي، 
التقدم  ينشد  عــامل  مــع  متفاعلة  ديناميكية 
على حساب ضياع  ذلك  كان  ولو  باستمرار، 
الــكــثــري مــن األســــس والــثــوابــت الـــيت قامت 
تتبعنا حلقيقة  خالل  ومن  عليها جمتمعاتنا. 

ــرأي فــان هــذا االجتــاه يعتمد أساسًا  هــذا ال
قــهــرًا يف  تسري  الــيت  العملية  احلــركــة  على 
العاملي، دون وجود دراسات  التحديث  طريق 
فكرية معمقة تتناول األبعاد املختلفة والنتائج 
ودون  الــطــريــق  هـــذا  ســلــوك  عــن  املتمخضة 
االعتماد على فلسفة واعية جتسد املضامني 
االجتماعي  السلوك  يف  الشعورية  اإلدراكــيــة 
والــفــردي، وبــعــبــارة أخـــرى فهي تنخرط يف 
رؤيــة مسبقة  اجملتمع احلــداثــوي دون وجــود 
ومتفهمة هلذا االنزالق اخلطري، ويظهر ذلك 
احلضارة  ملظاهر  املقلد  التحديث  خالل  من 
الغربية، والرتكيز على األشكال االستهالكية 
ــة لــفــهــم جــوهــر الــتــحــديــث. ويف  دون حمــاول
ــــرأي املــقــابــل يــواجــه  االجتــــاه اآلخــــر فـــإن ال
إشــكــالــيــة أكــثــر تــعــقــيــدًا وتــنــاقــضــًا، عندما 
وجمتمعه،  نفسه  اجتــاه  عنيف  بشكل  يرتد 
ويرفض حتقيق  ثقافته،  األبــواب على  ويغلق 
االنفتاح والتحديث بشكل مطلق، باعتبار أن 
تستخدمه  جديدا  أسلوبًا  إال  ليس  االنفتاح 
القوى الكربى لفرض سيطرتها االستعمارية 
ولكن  والتبعية.  االستغالل  مــبــادئ  وتكريس 
هــذا االجتــاه يقع يف مــأزق خطري وهــو عدم 
من  احلــداثــويــة  الــثــورة  استبعاد  على  قــدرتــه 
حياته، فهي حتاصره من مجيع االجتاهات، 
أيضًا  فيقع  أدواتها،  استخدام  إىل  فيضطر 
يف مطباتها، مع بقاء التشدد يف دائرة الشعور 

والرفض، وبالتالي يقود اىل حدوث صدمات 
فعل  ردات  حبــصــول  تعجل  وفــكــريــة  نفسية 
عنيف  تشدد  مظاهر  بشكل  تنعكس  عنيفة 
إن  صــائــبــة.  غــري  سلوكية  ومــواقــف  وتعصب 
واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  الوضع 
الذي تعيشه األمة، أدى يف كثري من األحيان 
وغياب  الفكرية،  معظم احملافل  اختناق  إىل 
بــدوره  وهــذا  الساحة،  عن  الــواعــني  املثقفني 
انــتــج حــلــقــات مــفــرغــة ونــفــى الـــتـــوازن الــذي 
من  ـــزالق  االن لتجنب  والــفــرد  االمــة  حتتاجه 
املناسب  التكيف  على  القدرة  وإلجيــاد  جهة، 
العامل،  على  يهب  الــذي  والتغري  التطور  مع 
ميكن  الــيت  النفسية  الــصــدمــات  واستيعاب 
افتقاد  فان  لذلك  ثانية؛  أن خيلفها من جهة 
وعـــدم وجــود  ــوازن  املــت التفكري  الــقــدرة على 
السليمة،  باألفكار  األمــة  تــزود  فكرية  منابع 
أدى إىل فراغ كبري انعكس على شكل انفتاح 
منفلت وانزالقي وانغالق متشدد عنيف. فمع 
االنفالت ختسر األمة ثوابتها وأصالتها، ومع 
التطورية  احلركة  تتحجر  واالنغالق  التشدد 
ــاملــي واالتـــصـــال  ــع وتــتــخــلــف عـــن الــتــكــيــف ال
لذلك  اإلنسان،  جلوهر  الضروري  اإلنساني 
لدراسة  واملفكرين  املثقفني  توجه  مــن  البــد 
واضحة  رؤى  رســم  أجــل  من  االنفتاح  مفهوم 
بوعي  تتعامل  ان  خالهلا  من  تستطيع  لألمة 

وفهم مع حركة التغيري والتثقيف املتبادل.

انفتاح منفلت أم 
انغالق متشدد

حياتك من صنع أفكارك
فكرة التساؤل الواردة يف العنوان أعاله موجودة منذ آالف السنني، لكنها مل تؤخذ على حممل اجلد، 
إال يف اآلونة األخرية حيث مت تسليط األضواء عليها وأصبحت تتألأل أكثر من ذي قبل، وأصبحت 

حمط اهتمام علماء النفس وكل شخص يبحث عن النجاح والتفوق.
 فهناك من يؤكد على أن ما تفكر به سيصبح جزءًا من حياتك كما ختتار أدواتك للكتابة أو للطبخ أو 

للخياطة أو ألية مهنة أخرى ترد ضمن أفكارك،
وميكنك أن ختتار ما تريد أن تصبح عليه، لذلك حيث ديننا على التدقيق والتمعن يف اختيار األفكار.
إن الكون يستمع إىل كل شيء تقوله وكل شيء تفكر به، ويبدأ جبلبه إليك ألن اهلل خلق لإلنسان ما 

يف األرض مجيعًا كما ورد يف هذه اآلية الكرمية: 
يًعا(. فكل شيء حتت تصرف االنسان ويستجيب له اذا حتاور  ا يِف األَْْرِض مَجِ )ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّ

معه بألفاظ إجيابية، حيث سيتعلم الكون أن جييب عن هذا كله.
ال ميكن ان تزرع وتنتظر ملدة يومني فقط، ومن ثم حتفر األرض وتقول ماذا حيدث أو ترتاجع ألنها 
مل تنمو، بالتأكيد من حقك أن تتوقع أن تنمو هذه البذور ألنك تعلم هناك قانون هلذه العملية وستنمو 
هذه البذور إذا كانت يف البيئة املناسبة هلا وحصلت على الكم الالزم من املاء والنور، كذلك جيب عليك 

أن تؤمن بقانون األفكار، إّن ما تفكر به سيصبح جزءًا من حياتك!

منه”،  والشفاء  املرض  إحداث  قادرة على  التفكري  قّوة  “إّن  الشهري:  العربي  العامل  ابن سينا  ويقول 
وهناك قصص كثرية تؤيد هذا القول وتتحدث عن معجزات العقل الباطن، منها تلك القصة اليت 
يستعرض فيها الدكتور )برونو كلوجفر( حالة مريض مصاب بالسرطان يف جهازه الّلمفاوي وهو يف 
مرحلته األخرية، وكان قد عوجل مع عدد من املرضى وكان هو الوحيد الذي شفي من بينهم شفاء تامًا 
بفضل عالج يسمى )الكريبيوزين( ولكن حني أعلن يف اجملالت الطبّية عن فشل الدواء وعرف املريض 

بذلك انتكست حالته وعادت األورام ثانية إىل جسده.
 وأدخل املستشفى مرة أخرى فأخربه الدكتور برونو أن هناك عالجًا متطورًا ُأنتج من هذا الدواء 

فحقنه به فشفي متامًا مع أّنه مل حيقنه إال مباء مقطر.
من هنا نستنتج أن لتغرّي فكرة وتقّبل أخرى أثر فاعل يف شفاء املريض من مرضه. وهناك قصص 

كثرية يف هذا اجملال،.
ُوا َما ِبَأنُفِسِهْم(. وجدير بالذكر إن  ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغريِّ  وكما ورد يف هذه اآلية الكرمية: )ِإنَّ اهللََّ ال ُيَغريِّ
ما يدور يف جمتمعنا وحياتنا الشخصية ال يأتي بالصدفة، بل حنن من جنلب هذه األشياء أو الوقائع 

إىل حياتنا.

والطليعي،  والصدامي  النقدي  املثقف  هو  احلقيقي  املثقف  أن  شك  ال 
وليس  الشعب  من حس وضمري  القريب  املثقف  النقل،  ال  العقل  مثقف 
مثقف السلطة والسلطان أو املثقف املتعالي عن الشعب، مثقف اإلبداع 
واإلنتاج وليس مثقف اإلثارة وتظهري الذات، املثقف ضمري األمة وامللتزم 
ومن  لبس  مــن  خيلو  ال  ذاتـــه  حبــد  التنميط  هــذا  ولــكــن  شعبه.  بقضايا 
منزلقات أخالقية ووطنية، وابسط سؤال يفرض نفسه يف هذا السياق: 
الوطنية يف ظل غياب  األمــة ومصلحتها  مفهوم قضايا  الــذي حيدد  من 

الدميقراطية؟.
ليس صحيحا أن املثقف النقدي والعضوي والطليعي هو األكثر ضجيجا 
وشتما وصداما مع خمالفيه يف الرأي أو جتاه السلطة، فهذا السلوك قد 
ُيشهر )املثقف( وقد حُيرج معارضيه والسلطة ولكن حلني من الوقت، إال 
يوظف  عندما  وخصوصا  عنها  يدافع  اليت  القضية  كثريا  لن خيدم  أنه 
األعداء مثل هؤالء املثقفني لإلساءة للشعب والوطن، ويف بعض احلاالت 
يفسر الناس موقفه وكأنه ردة فعل شخصية انتقامية على سلوك تعرض 
له من السلطة. املثقف الشتام واللعان قد خيدش السلطة ويثري غضبها، 
املتزن  املثقف  أمــا  السلطة،  وغضب  غضبه  بـــزوال  ــزول  ي تــأثــريه  ولكن 
ال  املتلقي  عقل  مع  يتعامل  حيث  عمقا  أكثر  يكون  تأثريه  فــإن  واهلــادئ 
عواطفه وغرائزه، وينسف املرتكزات واألسس اليت تعتمد عليها السلطة 

القمعية والفاسدة لتربير حكمها وهيمنتها.
هناك نوع آخر من املثقفني، أولئك الذين ال يرون من املشهد إال كل ما 
هو سليب وحُمِبط، أو نصف الكأس الفارغة دون النصف اآلخر، وبالتالي 
تعكس وتعرب كتاباتهم أو وسائل التعبري اخلاصة بصنفهم الثقايف حالة من 
اإلحباط واليأس، وهذا ما ُيسِقط عنهم أهم ميزة للمثقف حتى املثقف 
هو  األخــري  فهذا  غرامشي،  انطونيو  اإليطالي  املفكر  مبفهوم  العضوي 

الذي كتب عن “تشاؤم العقل وتفاؤل اإلرادة “.
فيها  واألسباب  املستويات،  كافة  على  رديئة  العربية  احلالة  إن  صحيح، 
التآمر على األمة  ما هو داخلي وما هو خارجي حيث ال ميكن اسقاط 
العربية، ولكن هذا ال يربر أن نهجر ثقافتنا وتارخينا ومشروعنا القومي 
العربي. ميكن أن نتفهم حالة اإلحباط واليأس عند املواطن العادي واليت 

تلخص باملثل الشعيب “مفيش فايدة”.
 ولكن ال جيوز وال ميكن أن نفهم أو نتفهم أن يكون ذلك موقف املثقف. 
على املثقف إن كان ملتزما بثقافته وهويته وانتمائه الوطين والقومي أن 
األمل  بــاب  يطرق  الوقت  نفس  احلــال، ويف  إليه  آل  ما  وينتقد  يشخص 
باملستقبل ويضع للشعب خارطة طريق للخروج من املأزق، فالفعل الثقايف 
الطريق  تعرف  ال  نضالية  مهمة  بل  فكري  ترف  أو  وظيفة  ليس جمرد 

املسدود.

مثقفو الشتائم 
واإلحباط

ثقافة 

فهيمة رضا 
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ــوع بــأشــكــالــه وأحــجــامــه  الــكــتــاب واملــطــب
ــر تــأثــريا  ــعــددة، يــعــد الــوســيــط األكــث ــت امل
يف جمــال تــرويــج األفــكــار، ورمبـــا حيتل 
الوساطة األهم السيما قبل هذه املرحلة، 
القراءة اإللكرتونية  اليوم فقد بدأت  أما 
تــتــطــور عــلــى حنــو مــضــطــرد، وقـــد باتت 
الـــقـــراءة اإللــكــرتونــيــة مــن أوضـــح وأهــم 
نتحدث  أننا  املرحلة، علما  أوصاف هذه 

عن املشهد الثقايف يف العراق.
ولعل كثرة املطبوعات يف هذا البلد، تعود 
بطرح  الناس  رغبة  منها  كثرية  ألسباب 
أنها  يعتقدون  موثقة  كتب  يف  أفــكــارهــم 
ختــّلــدهــم، كــذلــك حتــّســن الــوضــع املــالــي 
املطلوب  املبلغ  بتوفري  يسمح  بــات  الــذي 
لــطــبــع كــتــاب مبــواصــفــات مــعــيــنــة، ولعل 
السبب األهم يف التشجيع على طبع كتاب 

هو غياب الرقابة بشكل شبه كّلي.
كثرة  بـــأن  جنـــزم  أن  نستطيع  هــل  ـــرى  ُت
املطبوعات اليوم تصب يف صاحل الثقافة، 
وهل ميكن أن يكون للمطبوعات تأثريها 
الفعال يف توسيع رقعة الثقافة واملثقفني، 
)املــوبــايــل(  نعيش يف عصر  أنــنــا  خــاصــة 
وعصر  الــواســعــة،  السريعة  وتطبيقاته 
شبكات التواصل االجتماعي، وهو عصر 
يطلع على  العاملية، حيث اجلميع  القرية 
بات جمتمعا  العلم  كأن  ثقافات اجلميع، 

النوع  واحــدا، يف ظل متغريات من هــذا 
هل يبقى املطبوع وخاصة الكتاب صامدا 

يف قضية الفعالية والتأثري؟.
تــقــول جــهــات اســتــطــالعــيــة مــهــنــيــة، أن 
العراقيني انفتحوا على املطبوعات بشكل 
حيث  من  اليوم  املطبوع  بات  حتى  كبري، 
كان  األضعاف مما  أضعاف  يعدل  الكم، 
يتم طبعه قبل 2003، بل حتى يف العهد 
واملطبوعات  الكتب  طبع  يبلغ  مل  امللكي 
آنــــذاك نــصــف الــكــمــيــات الـــيت اجتاحت 
األسواق اليوم، وإذا أضفنا لألسباب اليت 
مت ذكرها الزيادة النسبية السكانية وعدد 
القراء، فإن األمر جيعلنا نعتقد أن كثرة 
املطبوعات أمر يأتي يف سياقه الطبيعي 
املال  يف  والــزيــادة  املتغريات  يناسب  مبا 

واألنفس يف تعداد اجملتمع العراقي.
الــذي  والــصــخــب  الطباعية  ــفــورة  ال بعد 
رافــقــهــا، البـــد أن تــكــون هــنــاك ضــوابــط 
أو  الفكر،  أو  الـــرأي  على  ليس  ملزمة، 
على الكتاب، وإمنا على أصحاب املطابع 
فــاملــطــلــوب أن تضع  ــيــة وســـواهـــا،  األهــل
السليمة،  الطباعة  جلنة من اخلــرباء يف 
جمــمــوعــة مــن الــبــنــود واخلـــطـــوات الــيت 
هذا  بطباعة  للمطبعة  بالسماح  تتعلق 

الكتاب أو ذاك.
هل جتوز لنا اآلن مطالبة من يهمه األمر 

الرقابة  إقــامــة  ولــيــس  الطباعة  بتنظيم 
احلـــديـــة عــلــيــهــا، أو وضــــع املــضــايــقــات 
ندعو  حنــن  ضــدهــا،  والقانونية  العملية 
بوضوح اىل أهمية نشر الكتاب من حيث 
عليه  ونشدد  له  ندعو  ما  ولكن  الكمية، 
ومفيد  مهم  الكتاب  نــوع  يكون  أن  أيضا، 
ويراعي الذائقة والقيم، ويقدم للقراء ما 
ميكن أن يطورهم وميضي بهم خطوة اىل 

األمام.
اجلهات  نــدعــو  الكلمة  هــذه  يف خــالصــة 
مــــن اإلجـــــــــراءات  املـــعـــنـــيـــة اىل مجـــلـــة 
التنظيمية للطباعة، ووضع حد لعشوائية 
الــطــبــع، وال يــنــبــغــي الــتــدخــل أكــثــر مما 
الصارمة  الــرقــابــة  نــرفــض  حنــن  ينبغي، 
على الرأي والفكر، ولكننا نقبل التنظيم، 
ووضـــع مــعــايــري تسمح لــألفــكــار اجلــيــدة 
ـــقـــارئ، أمـــا مـــن يضع  ــوصــول اىل ال ــال ب
املعايري اجليدة حتى ال تكون جلهة معينة 
فهذا  احلكومية،  وخاصة  عليها  سيطرة 
الربملان  من خالل  معاجلته  األمــر ميكن 
املعنيني  وتكوين جلنة من اخلــرباء  مثال، 
بالفكر والثقافة، تأخذ على عاتقها إدراج 
املعايري املناسبة وامللزمة للمطابع كي تتم 
مواجهة املضامني املسيئة، على أن يكون 
هذه  استخدام  بعدم  أمــام  صمام  هناك 

املعايري لتحجيم الفكر واملطبوعات. 

الكتاب: غزارة يف الطبع 
ضعف يف املضامني

الجنة الصغرى
لو نظرنا ألمتنا اإلسالمية وطبقنا عليها مقولة اإلمام الشريازي، اليت يقول فيها بأن “األمم احّلية 
دائمًا تهتم بالكتاب كلَّ االهتمام، بينما األمم امليتة ال تهتم به أي اهتمام”؛ لعرفنا السر يف كونها أمة 
ميتة، وما ذلك إاّل ألنها أمٌة نبذت الكتاب وراء ظهرها . فقد ضعفت عالقة املسلمني بالكتاب بالرغم 
مّما له من )تأثري( يف تطوير اللغة ونشر املعارف والعلوم وبالرغم من أنه أهم سالح لتثقيف وتوعية 

األّمة .
إن املسلمني )اليوم( يف فقر ُمْدَقع من جهة اإلعالم والنشر والتأليف، بينما الفئات املضادة لإلسالم 
أخذت بهذه األزمــة، فخنقت اإلسالم حتى يف وطنه وبني أهله ، فالواجب تظافر اجلهود املخلصة 

إلنقاذهم وإنقاذ سائر املسلمني .
ومما حيز يف النفس ويبعث على األسى؛ أنَّ أغلب احلكومات يف بلداننا اإلسالمية مبحاوالتها تريد 
قتل الكتاب وقد جنحت يف ذلك على الكثري مّنا، إذ روجت أفالمها ومسلسالتها وسائر الربامج اليت 
هي فاسدة ومفسدة للمجتمع فتقتل بذلك الوعي والثقافة من شعوبها ، فرتاهم يتكاسلون للقراءة 
التخلف احلضاري، واحلكومة تتحمل  الكتاب أمرا مماًل وشاقًا!، فرتانا نعيش حالة من  ويعتربون 

مسؤولية كبرية جتاه هذا الوضع .
اإلبداع  البلدان األخــرى، اليت حترتم  بلداننا اإلسالمية، ووضعه يف  الكتاب يف  قارّنا بني وضع  لو 

وتقدر الكّتاب؛ لرأينا العجب الُعجاب؛ فالدولة يف الغرب مثاًل، تعلم متام العلم أن سر التقدم والتفوق 
يقوم على اإلبداع، وأن ما من شيء يؤمن استمرارية هذا اإلبداع سوى تشغيل العقل النقدي بالقراءة 
الدائمة واجملددة لألفكار، وألهمية اإلجابة على هذا السؤال، أجاب عليه اإلمام الشريازي بكتاٍب 
مستقٍل، بنيَّ فيه أهمية الكتاب وفائدته الكربى، قائاًل: بأن )الكتاب من لوازم احلياة(، ويرى مساحته: 

“ضرورة أن يكون الكتاب أرخص من رغيف اخلبز.
 ألن الكتاب معناه توعية األمة وتثقيفها، والتوعية تساوي احلرية، واحلرية هي اليت تصنع اخلبز 

كما تصنع التقدم واالزدهار”. “على أنه ليس مثة شك يف أن الثقافة تطعم خبزًا، وخبزًا طيبًا أيضًا.
شرط أن توضع يف حملها املناسب.. إن دول العامل اليت تقدمت علميًا، أصبحت غنية وقوية، وقادرة 

على توفري رفاهية العيش ألبنائها.
لكن ذلك مرهون بتحول الثقافة من النخبة إىل العامة، وخروجه من وراء األسوار العالية للجامعات 
ومراكز البحث احملدودة إىل الشارع، حتى ال تعود غريبة على الناس البسطاء الذين ال زالوا يظنون 

أنها ال تطعم خبزًا” .
للقراءة جزء من  واهية..؟؟ ومتى يصبح  اعذار  إبداء  دون  لدينا  القراءة عادة متأصلة  فمتى تصبح 

وقتنا..؟ ومتى يصبح طالبنا ومعلمونا حمبني للقراءة أثناء الدراسة ويف اإلجازات وبعد التخرج..؟

إن التقاعد يف اجملتمعات املتقدمة معناه نهاية مرحلة من عمر املوظف 
اتسمت بانتظام منط حياته يف عمل حمدد والروتني، وبدء مرحلة جديدة 
متحررة  جديدة  ويتمتع حبياة  ليستكشف  العمل  روتــني  من  فيها  يتحرر 
من  يزرها  أماكن مل  فيزور  العمل،  رب  ألوامــر  واخلــضــوع  الــروتــني  من 
قبل أو يتفرغ للكتابة والقراءة أو يؤسس مشروعه اخلاص يف حرفة أو 
جمال ُيبدع فيه، كما أن الدولة أو املؤسسة اليت كان يشتغل فيها توفر 

للمتقاعدين فضاءات وأنشطة متعددة لُيشغلوا وقتهم اخل. 
غالبية  فــإن  العربية  اجملتمعات  وخصوصا  اجلــنــوب  جمتمعات  يف  أمــا 
ضآلة  حيث  مــن  فقط  ليس  كعقوبة  التقاعد  إىل  ينظرون  املتقاعدين 
وقتهم  ليشغلوا  واإلمكانيات  الفرص  لغياب  بل  فقط  التقاعدي  الراتب 
أو يتمتعون باحلياة، فالدولة أو املؤسسة اليت كان يشتغل فيها املتقاعد 
وإحباط  نكد  املتقاعد إىل  فتتحول حياة  التقاعد،  بعد  به  تقطع صلتها 
حبيث يفقد ثقته بنفسه ويعتقد أنه أصبح ُمهَمال وال قيمة له يف احلياة، 
فيما كان العمل ُيشعره أنه إنسان له قيمة ومهم يف اجملتمع. مع التقاعد 
فإن الوقت الذي كان يقضيه يف العمل يضطر ليقضيه داخل البيت، األمر 
الــذي يــؤدي يف كثري من احلــاالت ألن يتدخل يف كل صغرية وكبرية يف 
األمور اليت ختص الزوجة أو األوالد وحتى اجلريان، أو يقضي وقته يف 

املقاهي واملتنزهات العامة.
ما أود معاجلته يف هذه املقالة ليس التقاعد حبد ذاته ولكن مدى انطباق 
العاديني  املوظفني  على  ينطبق  ما  وهل  )املثقفني(،  على  التقاعد  مفهوم 
وهــل هناك سن  وأكــادميــيــني؟  ـــاء  وأدب ُكــتــاب  مــن  املثقفني  ينسحب على 
حمددة ميكن اعتمادها لتقاعد املثقف؟. هناك جانب آخر من املوضوع 
يستحضر عالقة املثقف بالسلطة، وهي عالقة ملتبسة وبالرغم من كثرة 
ما ُكتب عنها إال أنها ما زالت حمل جدل ونقاش، فاملثقف الذي جتربه 
متطلبات احلياة على أن يصبح موظفا رمسيا يتقاضى راتبا من السلطة، 
ُيفرتض  كمثقف  دوره  على ممارسة  قدرته  تقيد  ما  كثريا  الوظيفة  فإن 
ومتطلباتها، فيضطر خالل سنوات عمله  السلطة  أال خيضع حلسابات 
الوظيفي ألن يؤجل كثريا من أعماله حتى ال يتصادم أو يشتبك مع السلطة 
فيصحح  فات  ما  تعويض  يتقاعد حياول  وعندما  الوظيفية،  واملتطلبات 
يكون  وعليه  حر،  كمثقف عضوي  احلقيقي  دوره  ملمارسه  ويعود  مساره 

تقاعده الوظيفي نقطة انطالق حلياة جديدة من اإلبداع.
حفاظا  السلطة  ميالئ  الــذي  للمثقف  البعض  ينظر  اخـــرية،  مالحظة 
تعميمه  إن مت  وانتهازي اخل، وهذا حكم جائر  منافق  بأنه  على وظيفته 
البعض انطالقا من مسريتهم احلياتية،  وصحيح إن مت ختصيصه على 
فبعض املثقفني يف ظل تعقيدات احلياة احلديثة وكثرة متطلباتها يضطر 
للعمل كموظف حكومي ويتجنب االشتباك احلاد مع السلطة، ولنا عودة 

للموضوع.

املثقفون واملبدعون ال 
يتقاعدون

علي حسني عبيد 

سارة عبد الرضا 

د. إبراهيم أبراش 
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مجتمع

نــور واجلــهــل ظـــالم”، ومثــة حديث  “العلم 
احلديث:  هــذا  يعضد  آخــر  شريف  نبوي 
“العلم نوٌر يقذفه اهلل يف قلب من يشاء”، 
فالعلم؛ سالح، وقوة رادعة، وحصن منيع، 
يعتقد  كما   – الفرد  لالنسان  فقط  ليس 
الــبــعــض- حيــقــق مــن خــاللــه مــا يــريــد يف 
حتى  اجملتمع  أفــراد  إمنــا جملموع  حياته، 
بالعلم،  متنورة  اجتماعية  وحــدة  يشكلوا 
ــــع خـــطـــوات بــعــيــدة حنو  تــتــمــكــن مـــن رف
الكاشف،  النور  هذا  أمام  والتطور.  النمو 
يستحيل صعود اشخاص اىل قمة احلكم 
لــقــيــادة جمتمع كــهــذا، وهـــم قــادمــون من 
دهاليز املخابرات او من خالل التحالفات 
املــشــبــوهــة مــع الــقــوى الـــكـــربى، ومبـــا أن 
اجملتمع من حيث الفطرة اإلهلية، كجسم 
رجــلــه، وال  يــقــوده عينه وال  االنـــســـان، ال 
الذي يقود  العقل هو  العضلية، إمنا  قوته 
وبهذا  املستقيم،  الــصــراط  اىل  االنــســان 
واملعرفة  العلم  االنسان اىل  يهتدي  العقل 

واكتشاف احلقائق يف احلياة.
ويف الدول املتحضرة جند أي تغيري يتجه 
من  رايــاتــه  والشعب، ختــرج  حنو اجملتمع 
اجلامعات واملراكز العلمية، بينما العكس 
يف الدول غري املتحضرة، جند أن رايات 
هذا التحرك خترج من معسكرات اجليش 
ابرز  من  ولعل  املخابرات،  دهاليز  من  او 
االمثلة، ثورة مايو الطالبية يف فرنسا عام 

1968، اليت دعت اىل تغيري منط الفكر 
اجملتمع  حياة  وغــريت  احلــاكــم  السياسي 
“الالسلطوية”،  عليه  أطلق  مبا  الفرنسي 
ضد الطبقة احلاكمة اليت اتهمت بالفساد 

ومصادرة احلريات.
كــمــا ميــكــن مــالحــظــة املــثــال الــقــريــب يف 
فبالرغم  الشاه،  نظام  الثائرة ضد  ايران 
كــانــت مستعرة من  الــثــورة  مــن أن جـــذور 
احلـــرمـــان والــطــبــقــيــة واالمـــيـــة والــفــســاد 
االخالقي واالداري، فان الشرحية الواعية 
لواء  رفعت  اليت  واملثقفة يف اجملتمع هي 
الــتــغــيــري، فــكــانــت اجلــامــعــات واحلــــوزات 
النطالق  االوىل  الــشــرارة  مراكز  العلمية 
اليها  التحق  ثم  االحتجاجية،  التظاهرات 
سياسات  على  الغاضبة  اجلماهري  سائر 
الشاه مطالبة إياه بوضع حد للديكتاتورية 
 – االيــرانــي  الشعب  كــان  الــيت  والصنمية 

آنذاك- مثل العبيد أمام متثال اآلهلة .
يف  والعلماء  العلم  حضور  يعين  هــذا  كــل 
تغذيته  مصدر  فيكونوا  اجملتمع،  اوســاط 
الــثــقــافــيــة واملــعــرفــيــة، وهــــذا مـــا يشكل 
فئة  او  تهديدًا خطريًا ألي نظام سياسي 
بقمة  االنــفــراد  او  بالتسّيد  تفكر  حاكمة 
“ولي  أو  الوصي  أنها  تــرى  الــيت  السلطة 
ولـــذا نالحظ  للشعب ال غــريهــا،  األمـــر” 
الــعــلــمــاء وحصر  لكبح مجـــاح  احملــــاالوت 
العلمي واجنازاتهم واحباثهم يف  نشاطهم 

زوايا خاصة بعيدة عن اجملتمع ومؤسسات 
ونــدوات  مؤمترات  هنالك  فلتكن  الدولة، 
بيد  ومعّمقة،  راقية  حبــوث  عن  تتمخض 
واقــــع اجملــتــمــع وال متتلك  ــهــا ال متــس  أن
مثل  ظواهر خطرية  معاجلة  على  القدرة 
سياسي  واقـــع  تــغــري  او  االداري  الــفــســاد 

مرير مثل احملاصصة.
وتــكــون الــديــكــتــاتــوريــة خبـــري، لــيــس فقط 
الطلبة  انشغال  يف  وال  العلماء  بطالة  يف 
أو جتهيز  املدرسية  الكتب  خلف  باجلري 
املدارس باإلنارة والستائر وأقالم السبورة 
وحــتــى الــتــنــظــيــف! وإمنــــا يف غــلــق مجيع 
منافذ التفكري العلمي لدى الطلبة ملا ميكن 
ان يفضي اىل اإلسهام يف مشاريع تنموية 
بعد  الــبــلــد،  او عــمــرانــيــة يف  انــتــاجــيــة  او 
أن  على  عيونهم،  الواقع يف  تشويه صورة 
الكفاح  يستحق  ال  والفاسد  املرير  الواقع 

والتضحية من اجله.
ولكن؛ كون العلم نور ميّزق ظلمة السلطة 
الفئوية  مصاحلها  ويــبــدد  الــديــكــتــاتــوريــة 
واحلزبية، فان ثقافة نشر العلم واملعرفة 
بــني الــنــاس وتكريس الــوعــي يف جمــاالت 
واالنتخابات  والقانون  الصحة  مثل؛  عدة 
العام وغــريه، من شأنه ان خيلق  والنظام 
اجملتمع  خــاللــه  مــن  ينطلق  سليمًا  واقــعــًا 
بلد  أي  يف  للديكتاتورية  منو  أي  ملكافحة 

كان.

املجتمع املتعّلم يخيف 
الديكتاتور

ظاهرة االستبداد الرتبوي يف العراق
واجه اجملتمع العراقي يف اآلونة األخرية ظاهرة تارخيية تركت اثارا يف نفوس افراده وكذلك شوهت 
حاضر احلياة االنسانية من جراء تطبيق سياسات غري منطقي من قبيل الدولة العراقية ويف مقدمة 
او مكانية  زمنية  ليس هناك فرتة  اذ  الرتبوي  االستبداد  الغري منطقية هي ظاهرة  السياسات  هذه 
الثقايف  التطور  ترتبط مبرحلة  الظاهرة  هذه  فان  ذلك  من  الرغم  وعلى  ظاهرة  هذه  ملثل  لتحديد 

واحلضاري سواء على صعيد سلوك السياسي او افراد اجملتمع عامة.
ان احلديث عن االستبداد الرتبوي الذي خرج من نطاق عامل السياسية ال بد من رصده واخلوض يف 
وضع املعاجلات له خصوصا وانه يهم عنصر مهم يف اجملتمع اال وهي شرحية الطلبة اليت باتت منطلقا 
وغاية ألي عملية تنموية بشرية وإنسانية واجتماعية الن التنمية أساس هي من اجلهم فالتحسن يف 
وضع الطلبة ينعكس على مجيع جماالت احلياة يف اجملتمع ومن ثم يقرتن مؤشر التنمية يف أي جمتمع 

بوضع الطلبة أي ان اجملتمع سيكون خبري طاملا الطلبة خبري.
اجلمالية  باجلوانب  اهتمامها  وتركيز  مــدارس  بناء  العالي:  والتعليم  الرتبية  وزارتــي  اىل  *توصيات 
والرمسية للمدارس، البد من صناعة وبناء قوانني صارمة وفعاله متنع بوجبها استخدام االستبداد 
الرتبوي مع الطلبة من قبيل أعضاء اهليئة الرتبوية، ضرورة تعني يف كل املؤسسات الرتبوية الباحثني 
االجتماعني والنفسني، ينبغي على الوزارة الرتبية والتعليم ان تقوم بأنشاء وتأليف كتب خاصة حبقوق 

االنسان ومبادي الدميقراطية على ان تكون مناهج دراسية تبدأ من مرحلة االبتدائية، ينبغي ان يكون 
الدوام الرمسي احاديا وليس ثالثيا أي البد من ان يبد من الساعة الثامن صباحا وينتهي اىل الساعة 

الثانية ظهرا.
*توصيات اىل املدراس العراقية: ينبغي االهتمام باألنشطة الالصفية ودمج الطلبة الذين يعانون من 
ميول مستبدة من اجل املشاركة يف هذه األنشطة وشعورهم باالهتمام بهم، االهتمام بدرس الرتبية 
والقلق واخلــوف.، عدم  التوتر  بعيدا عن حاالت  للطلبة  النفسية  الطاقات  تفريغ  الرياضية من اجل 
فرض قرارات بتكليف الطلبة بالقيام بتنظيف املدرسة فان مثل هذه احلالة قد تساعد على اظهار 
سلوك استبدادي للطلبة ضد املدرسني، ينبغي القيام بعقد املؤمترات والندوات لذوي الطلبة واعطائهم 

دورسا تدربيه عن كيفه تدريس ابناءهم حتى لو كان اإلباء واالمهات على مستوى عال من الثقافة.
الرتكيز  تقوم مبسؤولياتها يف  ان  االعــالم  للوسائل  نبغي  املؤسسات غري احلكومية:  *توصيات اىل 
على الربامج اليت تظهر فيها أفالم متارس العقاب املستبد وكذلك العنف بكافة اشكاله من اجل وضع 
برامج تليفزيونية تساعد الناس على كيفية التعامل مع األشخاص الذين يعانون من سلوك مستبد، 
االهتمام بالطلبة بصورة عامة وبدوي السلوك املستبد بصورة خاصة وتوجيههم عن طريق االرشاد 

الديين والنصح والتوجيه لتقويم سلوكياتهم.

قبل عشرات السنني، مل تظهر بعد شبكة اإلنرتنيت وال مواقع التواصل 
ووسائل االتصال احلديثة، كان الناس يعيشون بألفة وكأنهم جسد واحد  
أذكر أننا كنا جنتمع يف غرفة صغرية، أكثر من عشرة أجساد، يتوسطنا 
)القصة خون(، وهو الشخص الذي يقص علينا القصص الليلية، وغالبا 
ما يكون أبي )رمحه اهلل(، حيكي لنا قصص كلها ِعرَب ومواقف إنسانية 
هائلة، تنمي فينا احلس اإلنساني، أحيانا كنُت أغفو ألنين طفل مل يبلغ 
أشّده، ويف اليوم التالي أتوّسل أمي أو أخي أو حتى أبي نفسه كي خيربني 

بنهاية احلكاية.
وقبل أن أبلغ العاشرة، تضاعف إحساسي باملعنى الذي ترتكه الكلمة يف 
نفسي، حتى أنين يف ذلك العمر املبّكر، كنُت أتساءل يف سّري كيف ميكن 
أن ينعكس ذلك املعنى العجيب على وضعي النفسي ومشاعري، وغالبا ما 
كنت أتساءل بصوت عال، عّما ترتكه تلك الكلمات يف أعماقنا، فأيُة قدرة 
الذي يقف  الطفل والكبري معا؟، وما  متتلكها كلمة صغرية لتحطم قلب 
وراء كلمات قليلة ميكنها أن جتعل من إنسان ما، ضعيفا أو قويا، نشيطا 

أو خامال، متفائال أو متشائما؟؟.
لقد أيقنُت يف وقت مبكر أنه ال ُيشرَتط أن تكون حاجة اإلنسان مادية، وال 
يتوقف الدعم على منح األموال لآلخرين لكي نعاجل ما ينقصهم، فرمبا 
مننح إنسانا كنوزا من الذهب لكنه يبقى يشعر حباجة اىل شيء آخر، 
وهكذا يبقى هذا اإلنسان وأمثاله يف حالة من الظمأ والشعور بالنقص، 
تعجز عن معاجلتها كنوز وأموال كبرية، وحتما هناك طرق أخرى ملعاجلة 

تلك النواقص.
واألغرب أنها قد تكون غري مكلفة، إنه العالج بالكلمات النابعة من قلب 
للكلمة وْقعا يفوق ما ترتكه األمـــوال يف  أكــن أعــرف بعد أن  صــادق. مل 
الرأي  هذا  يبدو  األمــوال،  من  كنوزا  تعادل  قليلة  كلمات  فــربَّ  نفوسنا، 
به  تعود  أن  ميكن  ما  جــّربــُت  الشخصي  املستوى  على  ولكن  بــه،  مبالغا 

عة من فوائد، تفوق فوائد األموال. الكلمات القليلة املشجِّ
كانت عائليت وال أقصد أسرتي بالتحديد، وإمنا العديد من أفراد أقاربي، 
من  هناك  كان  الليلة،  حكاية  لنستمع  أبي  حول  ونستدير  عندما جنتمع 
األفراد من حياول أن يلحق الضرر بي، فيبادروا بوصفي بصفات مسيئة 

كفيلة بتدمري أي شخص حتى لو كان كبريا يف السن.
بالطبع  بالغ احلساسية،  لكنه  ه اىل طفل صغري  توجَّ بالك عندما  فما   
األمل  حــجــم  ــدركــون  ي املسيئة  الــصــفــات  يطلقون  الــذيــن  أولــئــك  يــكــن  مل 
انعدام  أو  ذكائهم  قلة  أو  جهلهم  بسبب  الطفل،  نفس  يرتكونه يف  الــذي 
تلك  يقاطع  أبــي، عندما  األمل هو  يعاجل  كان  الــذي  الوحيد  حساسيتهم، 
يف  عاليا  أحّلق  بشخصي جتعلين  يلصقها  عظيمة  بصفات  األوصــاف، 

مساء الثقة واالعتداد بالنفس، والشعور بالقوة والفخر.

كيف ترفع معنويات 
املحبطني؟

محمد علي جواد تقي

عالء ناجي 
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ميوج عامل اليوم وسط حبر من االزمات 
على  انعكست  الــيت  الفكرية  والتحديات 
اختالف  على  واجملتمعات  االنــســان  بناء 
ــهــا، ال ســيــمــا اجملــتــمــعــات الــيت  شــاكــالت
يكون  حيث  واملتسلطة  بالذكورية  تتصف 
ما  وهــذا  بعمق،  متجذرا  االستبداد  فيها 
نتج عنه تفاوت كبري بني الرجال والنساء 
بنائه  واســاس  اجملتمع  الالتي هن نصف 

السليم.
املؤشرات  مجيع  نرى  الراهن  الوقت  يف 
والوقائع تعطي صورة منطية واحــدة عن 
املهدور  الشخص  كونها  العراقية  املـــرأة 
يف  امــره  على  واملغلوب  واملــســري  العاجز 
استثناء،  قــاعــدة  لكل  بالتأكيد  اجملتمع، 
املــرأة  ان  هل  هو  اجلوهري  السؤال  لكن 
بسبب طبيعة  ومغيبة  العراقية مضطهدة 
اجملتمع والظروف احمليطة بها فقط؟ أم 
يقع على  منها  أسباب أخرى جزء  هناك 
عاتق املرأة نفسها؟، اإلجابة على السؤال 
تنهل من طريف املشكلة قد يكون للمجتمع 
املرأة  املتسلط بصمات يف قمع  الذكوري 
لو  نفسها  املــرأة  ان  اال  وكبح طموحاتها، 
حتــدت ســدود اإلحــبــاط وشــوائــك طريق 
النجاح ومدت جسور االمل والعمل لكانت 
الصورة احلقيقية هلا هي املرأة الريادية 

الناجعة.
اخــر هل ميكن  لتساؤل  يدفعنا  ما  وهــذا 

ان نصنع امرأة ريادية يف جمتمع قمعي؟، 
دعم  ان  البشرية  التنمية  دراســـات  تؤكد 
والتعاون  العمل  النساء يف احلصول على 
معهن يف تطوير ذاتهن من خالل مفاتيح 
ــفــكــري واالجـــتـــمـــاعـــي، عــوامــل  الــنــمــو ال
بني  التفاوت  فجوة  تقليص  على  تساعد 
الذكورية  اجملتمعات  يف  والرجال  النساء 
كاجملتمع العراقي، بل تساهم يف احلد من 
مستويات البطالة وتفيد يف زيادة االنتاج 
املــرأة يف  تتحول  ان  وبهذا ميكن  القومي 

اجملتمع من فرد خامل اىل فرد نشيط.
املــرأة  دور  أن  االقتصاد  يــرى خــرباء يف 
اقتصادي  أمــان  عنصر  يشكل  العمل  يف 
حقيقي يف العامل، حيث يساعد على تنمية 
االقتصاد وزيادة الدخل القومي السنوي، 
وان مشاركة املرأة للرجل يف العمل باتت 
ــاة املــلــحــة مــن اجــل  مــن ضـــروريـــات احلــي
تامني حياة معيشية كرمية ألسرهم، الن 
من الصعب جدا ان حيمل الرجل كل أمور 

احلياة مبفرده.
ملــــاذا جيــب ان تــكــون املــــرأة ريـــاديـــة، ان 
فكرة الريادة مبنية على االبداع واالبتكار 
وانــشــاء مــشــروع جــديــد يــكــون الشخص 
الريادي هو املدير له وهو املتحكم األول 
واألخــــري بــكــل نــتــائــجــه وبــكــل خمــاطــره، 
فالعامل املتأزم اليوم على الرغم من تطور 
ـــرأة يف  امل واقـــع  ان  اال  فيه  ـــدول  ال بعض 

ريادية،  تصبح  ان  منها  يتطلب  جمتمعنا 
يف  النساء  مشاركة  ضعف  مــن  وبالرغم 
السلبية  الــنــظــرة  بــســبــب  ـــادة  ـــري ال عـــامل 
للمرأة يف اجملتمع العراقي وما اسهم به 
غري  والتقاليد  والعادات  اهلابط  االعــالم 
حرية  على  القسرية  والقيود  احلضارية 

االبداع لدى املرأة.
او زوجته  او اخته  بأمه  من منا ال يفخر 
او ابنته عندما تكون رائدة اعمال ناجحة، 
فالريادة ال حتتاج اىل الكثري من االموال 
وامنا حتتاج اىل الكثري من االفكار ومن 
ثــم تــرمجــة هـــذه االفـــكـــار وحتــوهلــا اىل 
فقط جادة  واحــدة  ملموس خبطوة  واقــع 
مسجلة  جتــاريــة  مــاركــة  فــكــل  وحقيقية، 
ما  العامل  وابــهــرت  اجلميع  لــدى  معروفة 
كانوا  واصحابها  فــكــرة  اال جمــرد  كــانــت 
ــــاس عـــاديـــني جــــدا، فـــالـــريـــادة ليست  أن
موهبة ميتلكها فرد دون اخر وامنا متاحة 
وجهد  مثابرة  اىل  حتتاج  فقط  للجميع 
التحول من  بــاجتــاه  جــادة  واختـــاذ خطوة 

الالشيء اىل الشيء.
احلكومية  املؤسسات  تعمل  ان  وجب  لذا 
مساعدة  على  املدني  اجملتمع  ومنظمات 
املـــنـــاســـب يف حتقيق  بــالــشــكــل  الـــنـــســـاء 
طموحاتهن كي تؤمن هلن مستوى معيشي 
جيد واثبات قدرتهن على العمل والقيادة 

لتحقيق ذاتهن.

ملاذا يجب ان تكون 
املرأة ريادية؟

املجتمع املدني: قراءة يف إشكالية الفهم
ُر ملفهوم اجملتمع املدني منطلقني من رؤيتني، تنتمي األوىل للشروحات  حتى هذه اللحظة؛ مازلنا ننظُر وُنَنظِّ
الليربالية الكالسيكية، واليت تنتمي زمنيًا للقرن الثامن عشر، بينما متظهرت الثانية باعتمادها الطرح 
الليربالي احلديث. وإذا كانت قضية التعاطي مع املفاهيم خاضعة لسياقاتها التارخيية؛ فإن ذلك لن مينع 
احلديث برؤية جديدة تستند إىل التجارب املعاصرة، وختالف السائد من التنظريات املهتمة بفهم اجملتمع 
املدني، وفهم دوره يف هذه احلياة. والفهم السائد حيدثنا بأنَّ السلطة واجملتمع املدني قطبان متنافران، 
حبيث أنَّ قوة أحدهما تعين ضعف اآلخر وبالعكس، فاجملتمع املدني – حبسب الطرح الليربالي – واقٌف 
يف أعلى سالمل املثالية، بينما مثة من يقف بالضد من هذه الفكرة كـ )ميشيل فوكو(. وقد أراد )فوكو( من 
خالل نقده للسياسات الليربالية أن يوضح جوهر املشكالت اليت واجهت فهم حقيقة اجملتمع املدني خالل 
قرنني من الزمن، وأنه )اجملتمع املدني( أحد أهم اإلشكاالت اليت مل يثبت هلا تعريف أو معنى، حتى وإن 
تصدر اخلطابات الليربالية، ويرى أن لنقد فوكو وحتليالته “ نوعًا من التكامل واالستمرارية، من خالل 

فتحها ثغرة يف سياسة احلكم الليربالية لالنعتاق من التذوي.
هل ميكن صياغة مفهوم ينطلق من خصوصيات اجملتمعات العربية واإلسالمية؟ وليكن السؤال بصيغة 
واللغة  األخــالق  وقيم  كالشريعة  مع مكوناتنا احلضارية  ينسجم  يوجد عندنا جمتمع مدني  أخــرى: هل 

والسلم؟.

إن العقبة األساس اليت تواجهنا يف صياغة مفهوم اجملتمع املدني العربي ، هي يف وضع أصابع التشخيص 
على هذا التناقض املخيف ودراسة مسبباته بكل جترد وموضوعية، ثم ننطلق لتقديم العالجات الناجعة، 
وأهمها هي تعزيز شعور الفرد بقيمته وحريته؛ ليؤمن بأنه غري ُمَتسلَّط عليه، وبذلك سيكون لنا جمتمعنا 
واملذهبية  الدينية  بالعناوين  االحتفاظ  مع  األول  املقام  يف  وجعلها  املواطنة،  قيم  من  يعزز  الذي  املدني 
التعايش  يعزز  ومعريف  ثقايف  تنوع  أنه  العناوين على  لتنوع هذه  النظر  أهمية  والرتكيز على  والعرقية، 
ورسخت  عــززت  طاملا  اليت  املاضوية  الشوائب  من  العقل  األمــة، وختليص  أفــراد  بني  الثقافات  وتبادل 

ملفاهيم التعالي والغرور عرب الفخر باألنساب والقبائل”.
ليس صحيحًا اعتبار املنظمات املعنية باجملتمع املدني مصدر معارضة للسلطة على طول اخلط، خصوصًا 
يف عاملنا اليوم، والذي شهد عديد التحوالت اليت أفرزت زوال الكثري من األنظمة الشمولية اليت غيبت 
وهو   ، العالقة  تكاملية  لتحقيق  اليد  متناول  يف  أصبحت  الفرصة  أن  مايعين  دورهــا،  عن  جمتمعاتها 
مايلزم أن تكون املنظمات واعية ملسؤوليتها ودورها اإلصالحي يف تعزيز مبادىء حقوق اإلنسان، والتنمية 
دون عقد، فضاًل عن  معه من  والتعاطي  اآلخر  وقبول  بكل صورهما،  والتطرف  العنف  ونبذ  البشرية، 
املساهمة يف صياغة السياسات العامة للدولة بالتعاون مع مؤسسات احلكومة ، وهذا لن حيصل مامل ينل 

ممثلوا املنظمات املدنية ثقة اجلماهري.

طفل يف العاشرة من عمره، حيمل علبة نساتل من النوع الرديء يتوسل 
املارة أن يشرتوا منه، الذل واالنكسار يسطع يف عينيه، عندما اقرتب مين 
هذا الطفل، عارضا عليَّ سلعته، قرأُت يف عينيه نداء األبناء اىل اآلباء 

بأن يقدموا املساعدة الالزمة لألبناء.
سألته: -ما امسك؟. -سعيد. -كم عمرك ؟. -ال أعرف؟. -مع من تسكن؟ 
-مع أبي وأمي ومخسة أخوة وأخوات. -وأبوك ماذا يعمل؟. -عاجز. سألُت 
لو  له  انه مل يدخل يوما واحــدا ملدرسة، قلت  الطفل عن دراسته، فقال 
لو  حتى  وقــال:  الطفل  م  تبسَّ توافق،  هل  املدرسة  تدخل  عليك  عرضت 
إنه  العمل كيف؟. قال  يعيل عائليت وأبي ال حيب  وافقت على ذلك، من 
ليحاسبين  يعود،  الليل  يف  الناركيلة،  يدخن  املقهى،  يف  اجللوس  حيب 

وأخوتي على الوارد اليومي. 
طلبُت منه أن يأخذني اىل والده وافق الطفل وأوصلين اىل باب املقهى، 
وقال ينادون أبي )أبو سعيد(، وفّر هاربا من املكان. دخلُت املقهى ومضيت 
املقهى،  وصاحب  أنــا  احلديث  أطــراف  جتاذبنا  مباشرة،  صاحبها  اىل 

ودلين على أبو سعيد 
له: أنا قصدتك يف طلب مهم. قال: أنا يف رسم اخلدمة إذا أستطيع على 
ما تطلب. أريد أن تعيد أوالدك اىل املدرسة. هنا تغرّي وجه الرجل واشتعل 
الغضب يف أعماقه، ثم صرخ يف وجهي: ومن أنت وملاذا تتدخل يف شؤون 

عائليت؟.
الــرجــل من  لــه هــذا  أبــا سعيد، وقــال  هــرع إلينا صاحب املقهى، وهـــّدأ 
معارفنا، تهاوى أبو سعيد على املقعد اخلشب، ثم رأيت دموعه تتساقط 
من عينيه، ثم بدأ حكايته مع الفقر األزلي الذي رافقه طفال وشابا وكهال، 

وها أن الشيخوخة تطرق بابه لكن الفقر مل يرتكه حتى هذه اللحظة.
قلت له: وهل تتخلص من الفقر بظلمك ألبنائك؟؟. قال: أنا ال أعرف سوى 
مهنة )عامل بناء(، واآلن كربت، مل أعد قادر عليها، الدولة ال تساعدني، 
فقلت له جيب ان تبدأ مبهنة حرة، كأن تبيع اخلضار والفواكه، سوف أتفق 

مع من يزودك باخلضرة.
ورحب صاحب  بالفرح،  أساريره  تهللت  للبيع،  مناسبا  مكانا  لك  وأهّيئ 
املقهى مبقرتحي، أما أنا فقد حسبت بيين وبني نفسي مبلغ هذا املشروع 
الذي قد ينقذ عائلة،  فبيع اخلضار، ال يتطلب أكثر من مبلغ )200,000( 
دينار، وافق أبو سعيد ورأيت رغبة قوية يف عينيه، وبدأنا مشروعنا هذا، 
النسخ من هذه احلكاية، وأنا ال أستطيع أن أعاجل إال  نعم هناك مئات 
حالة واحدة فقط، ولكن ماذا سيحدث لو تكافل مجيع الناس فيما بينهم، 
وساهم كل شخص مّنا مبا يتمكن عليه إلنقاذ احملتاجني، قد يقول قائل 
والشهامة  واألعــراف  الدين  ولكن  مهمتنا،  وليست  احلكومة  مهمة  هذه 
الناس  بني  املتبادلة  واملساعدة  والتعاون  بالكافل  وّجهت  القيم  ومجيع 

مجيعًا.

حكاية اآلباء
واألبناء

عادل الصويري 
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مفاهيم

R - الكلمة  مــن  مشتق  لفظ  )الراديكالية 
معناها  األصــــل  التــيــنــيــة  كــلــمــة  وهـــي   )dix
اجلــذر. وقد حضر هذا املفهوم يف األدبيات 
اليت  األحــزاب  على  تطلق  كصفة  السياسية 
تعتقد بضرورة التغيري يف شأن ُمعني خيص 
اجملتمعات على أن يكون التغيرُي جذريًا.  لكن 
مرحلة  قبل  للراديكالية  أخــر  معنى  هــنــاك 
تـــطـــور املـــفـــهـــوم، ميــيــل لــلــتــشــدد يف الــــرأي 
والبقاء على القوالب الفكرية القدمية، ومنها 
الراديكالي،  اإلرهــاب  أو  العنف  معنى  صيغ 
وحــــاول الــغــرب إلــصــاقــه بــاإلســالم رغـــم أن 
بذلك  وقـــد صـــرح  غــربــيــة،  األوىل  جــــذوره 
بقوله:”  بابا(  )هومي  الربيطاني  املستشرق 
إن الراديكالية كلمة ذات دالالت سلبية تلصق 
عاملية  الــظــاهــرة  أن  مــع  اإلســالمــي،  بالعامل 
التقصر على ماكان يسمى دول العامل الثالث 
بــل وجــدت طريقها إىل  ومــصــر،  اهلند  مثل 
العامل األول حيث الراديكالية اإلجنيلية على 
أشدها يف الواليات املتحدة األمريكية مثاًل “. 
أما التطرف، فهو يشري إىل قضايا االنغالق 
الوسطية،  واملنهجية  االعتدال  عن  واالبتعاد 
فــضــاًل عـــن الــتــمــســك بــاملــتــبــنــيــات الــفــكــريــة 
االعتقاد  مع  حتى  عليها  البقاء  يف  والتشدد 
بضرورة تغيريها. والتطرف هنا يتناقض مع 
القيم  على  خــروج  وفيه  الراديكالية،  مفهوم 
انتاج  لــألفــراد  مايتيح  االنسانية،  واملعايري 
العنف بشكل فردي أومجاعي متخذًا أشكااًل 

الثالثة  فــكــريــة واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة، وهـــذه 
الــتــطــرف؛ الرتباطها  مــن أخــطــر متــظــهــرات 
بالعقائد الدينية، وهي مبثابة اخلط األمحر 
الذي الخروج عليه، وهو ماظهر بوضوح على 
الساحة العاملية بعد تفكك املعسكر الشيوعي 
وبروز اجلماعات التكفريية املتطرفة كتنظيم 
طــالــبــان والــقــاعــدة وداعــــش وبــوكــو حـــرام، 
والــيت تــرك وجــودهــا على األحـــداث العاملية 
تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة عـــرب ممـــارســـات عنيفة 
خطرية. اآلن، كيف لنا استكشاف العالقة بني 
اليت  اإلسقاطات  وماهي  والتطرف؟  العوملة 
ولإلجابة  الــتــطــرف؟  على  العوملة  أسقطتها 
حنتاج إىل تأكيد أن احلياة اإلنسانية تتشكل 
من جمموعة من القيم، وتربز القيمة الدينية 
كــثــابــت حــضــوري فــاعــل يف تــشــكــل عناصر 
والقيم  اجملتمعات.  لــدى  واحلــضــارة  الثقافة 
الــديــنــيــة الـــيـــوم صــــارت جـــــزءًا مـــن انــتــشــار 
ــادهلــا بــني اجملــتــمــعــات، ومــن  ــب الــثــقــافــات وت
الطبيعي القول أن التقنيات احلديثة ووسائل 
هي  العوملة؛  أتاحتها  اليت  السريعة  االتصال 
بني  القيم  هــذه  انتشار  يف  الرئيس  السبب 
الثقافات واحلضارات املختلفة. وهكذا نصل 
تعمل  أشكاهلا؛  بتعدد  العوملة  أن  نتيجة  إىل 
وثقافية،  واقتصادية  سياسية  تشظية  على 
متهيدًا ملشروع أكرب يتمثل يف مللمة املتشظي 
من هذه القيم، ثم تبدأ عملية إعادة االنتاج، 
ثــم وضـــع املــنــتــج الــعــوملــي يف دائــــرة خاضعة 

البشري،  االغرتاب  فتزيد حاالت  لسلطتها، 
ويتعزز الشعور الوجودي بالالجدوى، قبل أن 
يتحول االغرتاب إىل يقني مضطرب بضرورة 
وهوية،  فقدانه من خصوصية  مامت  استعادة 
فتتكون اجلماعات والتيارات جيمعها هاجس 
الضياع على مائدة مضببة ومأزومة. لكل هذه 
البحثية  اجلهود  تكثيف  من  البــد  املعطيات، 
الراديكالية  بــني  الــتــداخــل  خلطر  الــراصــدة 
من  يكون  ــك  وذل عوملية،  مبباركة  والتطرف 
العقل،  حرية  تتيح  فكرية  استقاللية  خــالل 
وذلك  النقدية،  املمارسات  تفعيل  من  ومتكنه 
بــعــدم إخــضــاعــه لــســلــطــات اإليــديــولــوجــيــات 
املتصارعة من أجل البقاء على حساب كرامة 
النقدية عرب  واملــمــارســة  ووجــــوده.  اإلنــســان 
العقل املتحرر؛ حتتاج آلليات تقف يف الوسط 
من عملية صراع األضــداد املتنافرة يف حيز 
من الوجود البشري امللتهب. إنَّ التبعية اليت 
خيضع هلا العقل باستسالمه للنزعات املادية، 
يف  واخلصوصيات  اهلــويــات  تــذويــب  وملنطق 
الالعقالني  واالنقياد  العقائد،  وإلغاء  املــادة، 
لسلطة جترد العقل ذاته من وظيفته؛ ستكون 
هلا التأثريات اخلطرية اليت ينبغي التصدي 
ــى مــســبــبــاتــهــا ســيــاســيــًا  هلــــا، والــــوقــــوف عــل
ملرحلة  االنطالق  ثم  واجتماعيًا،  واقتصاديًا 
ــبــرت الــعــالئــق مع  ـــيت الت الـــعـــالج بــالــصــيــغ ال
املعاصرة، أما االكتفاء بالتنظري سيفضي إىل 

َر املاَء بعَد اجلهِد باملاِء(. قول الشاعر: )وَفسَّ

بني الراديكالية 
والتطرف..قراءة 
يف جذور العوملة 

العنفية

صعود اليمني وقلب النظام العاملي
العاملية ممثلة  الكتلة الشرقية سببًا رئيسًا يف قلب املعادلة  انهيار االحتاد السوفياتي، وتفكك  لن يكون 
باحنسار دور اليسار مقابل تقدم هادئ لليمني، واملتطرف منه على وجه اخلصوص، فثمة أسباب أخرى 
وأعقدها  القضايا  أهم  التقليدي جتاه  اليمني  من  ــاردًا”  “ب املتطرفون  اليمينيون  رآه  الذي  بالدور  تتعلق 
بالنسبة للغرب، وهي قضية اهلجرة ألوروبا واستقباهلا لالجئني، خصوصًا مع تصاعد وترية أعمال العنف 

يف البلدان اليت استقبلت الالجئني.
عزز فوز الرئيس األمريكي )دوناد ترامب( يف انتخابات الرئاسة األمريكية من قضية انعزال اليمني، 
خصوصًا بعد تصرحياته املثرية للجدل بعد أن تعهد ببناء جدار عازل على احلدود مع املكسيك؛ وذلك 
ملنع تدفق وتسلل الالجئني لبالده. وحتول اجلدل الدولي الكبري حول تصرحيات ترامب إىل تصرحيات 
ناقدة، آخرها كان من وزير اخلارجية الفرنسي )جان مارك إيرلوت(، حيث اعترب العامل والدينقراطية 
مهددان بالنزعات املتطرفة اليت أطلق عليها وصف )الشعبوية( قائاًل : “ سنرتكب خطأ مجاعيًا كبريًا إذا 
استسلمنا لصعود السياسات املتطرفة، .......، أولئك الذين يقرتحون بناء اجلدران، وإغالق احلدود؛ ليس 

لديهم أي حل ألمن دولنا وهم يهددون ازدهارها”.
يف حديث املسؤول الفرنسي، فضاًل عن استبطانه الناقد للسياسة الرتامبية االنعزالية ؛ جند أنه يلمح 
لقضية باتت تؤرق املعتدلني يف اوروبا، وهي قضية صعود اليمني االنعزالي، واليت قد تكون شيئًا واقعًا 

التهنئة املبكرة لرئيسة حزب  خالل انتخابات الرئاسة يف فرنسا، ومن معطيات هذا الصعود اليميين 
كونها  بفوزه، فضاًل عن  )ترامب(  األمريكي  للرئيس  لوبان(  اليميين يف فرنسا)ماريان  الوطنية  اجلبهة 
مرشحة رئاسية يف بلدها ؛ لذلك جند أن الوزير )إيرولت( صّعد من هلجته حمذرًا من خطأ كبري سرُيتكب 

لو سادت النزعة االنعزالية كمشروع يعود ألوروبا، عرب البوابة الفرنسية.
إن صور تصدر اليمني لزجاج الواجهات األمامية العاملية؛ تؤكد أنه ماض يف مرحلة خلق ظروف جديدة 
؛ لتقديم نفسه جمددًا بآليات حتاول تسلق سلم األحداث ومن أهمها قضايا اإلرهاب والالجئني لتكريس 
األمنوذج اليميين مبا يتناسب وحتديات العوملة. وقد نصل إىل حقيقة خميفة تتمثل بعوملة انعزالية حُتدث 
للهوية  واالنتماء  الكراهية  وتعزز  احلضاري،  التعايش  تقوض صور  أن  وسياسية ميكن  ثقافية  حتوالت 
مبعنى إقصائي وعنصري تتغذى عليه النزعات االستعالئية اليت واجهها اهلاربون من نار االرهاب يف 
الشرق األوسط، ليكونوا مبواجهة نار أخرى تتمظهر باتهمات التخلف والدونية، فتعلو األصوات املتطرفة 
املنادية بإلغاء استقبال املسلمني كونهم ينتمون لفكر )إرهابي( حسب قناعتهم املضببة، وهي نظرة مشولية 
التنسجم مع الواقع، رغم أن اإلسالم - بنسخته السلفية العنفية - مازال يوفر مربرات جاهزة ملتطريف 
الضفة األخرى )اليمني( يف رفض اآلخر وتكريس السلوكيات الفوقية والشعبوية، واملناداة بضرورة الدفاع 

عن )املهد املسيحي للعلمانية( والقصد طبعا هو املهد األوروبي.

وهيمنة  التعصب،  مفهوم  سيادة  هو  االعــتــدال؛  ثقافة  يهدد  شــيء  أكثر 
مكوناته على اإلنسان، حبيث يغيب عنه اإلحساس بقيمة احلياة ومعنى أن 
يكون مساملًا مشرتكًا مع اآلخرين. وأمام هذا التهديد، بات لنا أن نفكر 
السائد؛ حتى  التعصب  جــدار  معريف يف  ثقب  إحــداث  جــدي يف  بشكل 
يطل من خالله عنصر يبعث األمل يف النفس البشرية، فعنصر االعتدال 
حني حيضر ويتطور إىل مشروع وسلوك إنساني مجعي؛ سيحقق معاداًل 
موضوعيًا يواجه التعصب ويعمل على تقهقره للوراء ممهدًا لسيادة قيم 
التسامح. وحتى النكون حاملني وبعيدين عن واقعنا، ويف نفس الوقت غري 
احباط؛ جيب  أو  ليأس  مستسلمني  ذواتنا  على  متقوقعني  أو  متشائمني 
حياة  كمشروع  االعتدال  لتصدير  ننطلق  حني  االعتبار  بنظر  نأخذ  أن 
الراهنة متدنية رائدها فقدان  إزاء واقع يقول أن ثقافته  بأننا  أن نؤمن 
املعايري، وكأن االنسان يعيش هذا الفقدان املعياري وظيفيًا حبيث يصري 
السوء ممثاًل بالتشدد والتعصب والكراهية أمرًا شائعًا، بينما تكون قيم 
أشد حاالت  تكمن  وهنا  وثقافته،  واقعه  على  الغريبة  األمــور  من  اخلري 
التعاطي  ذلك  هو  املعتدلة  الثقافة  يهدد  الــذي  ألن  احلضاري؛  النكوص 
أن  منها  الُيفهم  والعقالنية  املفقودة.  املعايري  بآليات  الزمن  مع  الغريب 
أن تسود  املسؤولية، فاألهم  األفــراد  تكون فردية فقط، حتى مع حتمل 
العقالنية والطرح العقالني كل بنية اجملتمع من مؤسسات دولة ونقابات 
ومنظمات، ومطالبة الفرد بالوعي بقيمة الوسطية وعدم التطرف يف ظل 
مناخ معيشي مضطرب واقتصاد سيء وبطالة مستشرية ؛ ستكون مطالبة 
مرتفة وفوقية، وقد تؤدي لنتائج عكسية؛ ألن الفرد سيشعر بأنه أجري 
عند من يطالبونه بوعي يف هذه القضية أو تلك دون أن يلتفتوا هلمومه 
ومشاكله، ما قد يأتي بنتائج عكسية، وهو ما حدث يف بعض البلدان اليت 
ترفع شعارات احلرية واملساواة . وإذا أردنا أن ندخل لعمق خصوصيتنا 
بالدرجة  ينصب  أن  جيــب  العقالني  املــنــاخ  أن  نعتقد  فإننا  الــعــراق؛  يف 
األساس على قضية بناء الدولة املضطربة نتيجة التجاذبات والصراعات 
الفئوية  احملاصصة  نظام  بسبب  احلالي؛  النظام  خلقها  اليت  السياسية 
واحلزبية الذي أرهق الدولة والشعب معًا، وكذلك يف اعتماد العدالة اليت 
ستكون نتيجة طبيعية لتالقي النظام باحلرية، وهو ما سيجعل الذهنية 

احلزبية الراديكالية يف تراجع أمام تقدم ذهنية االعتدال واالنفتاح.
اعتدال  قيمة  إىل  للوصول  عليها  العمل  الــيت ميكن  االشــيــاء  أهــم  ومــن 
للنقاش  قابل  غــري  هــو  مــا  كــل  مناقشة  يف  بالشجاعة  التحلي  ناضجة؛ 
لتداعيات تارخيية أو غري ذلك، فاجلمود على املاضي واخلدر عليه؛ لن 
ينتج وعيًا أو مناخًا عقالنيًا وبالتالي لن نصل حلالة االعتدال اليت تتطلب 
املصارحة واملكاشفة ووضع النقاط على احلروف من جهة، والعمل على 
إصالح ماميكن إصالحه بروية وهدوء، ومن دون أي تشنج أو استفزاز 

من جهة ثانية.

ثقافة االعتدال واستثمار 
ثقوب التعصب

عادل الصويري 
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بعنوان  موضوعا  للحوار  النبأ  ملتقى  ناقش 
طرحها  الــيت  اجملتمعية  املــصــاحلــة  )مــابــني 
اليت  الــتــارخيــيــة  والــتــســويــة  الــعــبــادي  السيد 
الوطنية  والتسوية  احلكيم  السيد  طرحها 
الـــيت طــرحــهــا حتــالــف الــقــوى الــوطــنــيــة( ، 
الناشطني  مــن  احلـــوار جمموعة  شـــارك يف 
والسياسيني  افتتح امللتقى ا.علي الطالقاني 
امليالي  د.امحـــد  واحلـــوار  مبقدمة  الربنامج 
الــنــائــبــة تــافــكــه امحـــــد: الــتــســويــة مــفــهــوم 
أو  العنف  عن  االبتعاد  مضمونه  دبلوماسي 
بني  السياسية  العملية  خـــالل  مــن  احلـــرب 
الدولي.  اجملتمع  بها  ويعرتف  بلد  من  أكثر 
املطروح  املوضوع  العباجيي:  شــروق  النائبة 
والتسويات  الوطنية  املصاحلة  حول  للحوار 
اشكاليات  صلب  من  هو  املتعددة  السياسية 
واقــعــنــا الــعــراقــي احلــالــي وهــو حبــاجــة اىل 
الكثري مــن اجلــوانــب  مــداخــالت جـــادة فيها 
املوضوعية  ــــرؤى  وال واملــراجــعــات  البحثية 
وهو ما ليس يف حدود امكانياتي املتواضعة. 
د.ياسني البكري: -املصاحلة ضرورة وميكن 
تشبيهها بنظرية مفتاح يتم الولوج منه الكثر 
االطار  يف  تشابه  اشكالي-  وملف  بوابة  من 
اىل جمال  القضية  للمبادرات- حتول  العام 
لصراعات قيادة وملن تنسب وهذه املفصلية 
وما  السابقة  املــشــاريــع  معوقات  اهــم  كــانــت 
البديوي: املصاحلة  د.عادل  اليوم.  زالت اىل 
ضــرورة  وطنية(  ام  تارخيية،  ام  )جمتمعية، 

االنتقال  مرحلة  يف  واســـاس  اسرتاتيجية، 
والتحول الدميقراطي، ال ميكن ان نذهب اىل 
املهمة.  واملرحلة  بدون هذه اخلطوة  االخرية 
التسوية  او  الوطنية  التسوية  د.سامي شاتي: 
التارخيية او املصاحلة اجملتمعية مشروعات 
مقابل  الدولة  مشروع  غياب  وتعكس  فردية 
الكربى  السياسية  الكتل  مــشــاريــع  تــعــدديــة 
يف  الــســيــالوي:  د.الء  الــعــراقــيــة.  للمكونات 
احلقيقة أن الكتل السياسية أو اجملاميع اليت 
تشكيالتها  يف  تفتقر  إمنــا  لالنتخاب  تتقدم 
الكلمة.  هلذه  احلريف  باملعنى  احلزب  ملفهوم 
الــدكــتــور حــيــدر الـــربزجنـــي: املــصــاحلــة هي 
ســيــاســيــة أكـــثـــر ممـــا هـــي جمــتــمــعــيــة حيث 
احلكومة  مؤسسات  يف  كثري  عنوانني  توجد 
مــعــنــيــة يف قــضــيــة املــصــاحلــة اضـــافـــة اىل 
ما  اجلميع  ويعلم  املــدنــي  اجملتمع  منظمات 
مت الــتــوقــيــع عــلــيــه مــن مــواثــيــق وعــهــود بني 
مجــيــع الــكــتــل الــســيــاســيــة والــنــتــيــجــة أزمـــات 
الكريطي:  حسني  د.حيدر  خانقة.  وخالفات 
يعتمد  للتسوية  مشروع  أي  فاعلية  مدى  إن 
املعيار  هما:  أساسيني  معيارين  توافر  على 
الرضائي بالنسبة جلميع األطراف املشاركة 
ملن  اجلــزائــي  واملعيار  التسوية،  مــشــروع  يف 
خيــالــف بــنــود ومـــقـــررات الــتــســويــة. د.حــيــدر 
وال  مسميات  ليست  هــي:  التسوية  الــــوزان: 
مناظرات واجتماعات؛ فحسب، التسوية هي 
القرار يف  يتخذها صانعي  كــربى،  قــرارات 

الدولة. تستهدف حقيقًة واوال واخريا الفرد. 
الدكتور خالد عليوي العرداوي: يبدو للمتابع 
السياسي ان كل مشروع تقدمه كتلة حيمل يف 
داخله بذور فشله وتفككه عندما يقدم حتت 
ومنهم  اجلميع  إدراك  مع  الوطن  بناء  شعار 
مقدم املشروع أنه حقيقة او ختمينا ينظرون 
الــيــه عــلــى أنــــه فــرصــة لــصــاحــب املــشــروع 
تــهــدد مصاحلهم.  يف حـــال جنــاحــهــا ممــكــن 
د.سردار: إن الدعوة اىل املصاحلة اجملتمعية 
أو التسوية الوطنية وغريها من املصطلحات 
املشابهة أمر حممود وحنن العراقيني حباجة 
ماسة إىل تطبيقها يف واقعنا املرير. ا.جواد 
الــعــطــار: املــصــاحلــة اجملــتــمــعــيــة والــتــســويــة 
مصطلحات  الوطنية  والــتــســويــة  الــتــارخيــيــة 
حلوال  وحتــمــل  واملــعــنــى  اهلـــدف  يف  متقاربة 
لــألوضــاع واالزمـــــات املــعــقــدة الـــيت يعيشها 
تشرتك  املسميات  هــذه  كانت  وإذا  الــعــراق، 
كــلــهــا يف اهلــــدف فــإنــهــا ختــتــلــف يف حتقيق 
ذلــك اهلــدف. ا.مــقــداد الــبــغــدادي: ال خيتلف 
اثنان على اهميه وضرورة الصلح كحاجه يف 
االجتماعي  والتماسك  السياسي  االستقرار 
الصناعي  والتطور  والثقايف  الفين  واإلبــداع 
ـــد: املـــوضـــوع  واالقــــتــــصــــادي. ا.امحــــــد جـــوي
املـــطـــروح مــن قبلكم مــهــم جـــدا وكــــان البــد 
اطرح  أن  أود  وهنا  زمــن،  منذ  مناقشته  من 
رأيي املتواضع بني ايديكم علين اصيب فيما 

أعتقده يف هذا اجملال. 

املصالحة املجتمعية

 التجربة العراقية يف مجال العدالة االنتقالية
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )التجربة العراقية يف جمال العدالة االنتقالية( شارك يف 
وأجرى  الطالقاني مبقدمة  ا.علي  امللتقى  مدير  افتتح  والسياسيني.  الناشطني  من  احلــوار جمموعة 
احلوار د.عالء السيالوي وافتتح اجللسة احلوارية متسائال: هل تعتقد بأن العراق قد تبنى الفعل مفهوم 
للعدالة االنتقالية؟ هل مت فعال أنصاف الضحايا وحماسبة اجلناة احلقيقيون؟ هل مت حتقيق املصاحلة 

الوطنية وفق للطرح أعاله؟ هل أن اجملتمع العراقي يتمتع يروح املواطنة لكي يتم 
النائب عبد اهلادي موحان السعداوي: يوجد لدينا تشريع قانون خيص العدالة االنتقالية يف جملس 
الطعن  يكون  تشريعه سوف  اذا مت  القانون  وهــذا  على متريره  النواب  االخــوة  بعض  ويرغب  النواب 

بالقضاء اوال ويفتح النار على اجلهاز التنفيذي من اطالق سراح اجملرمني الباقني.
النائبة امل عطية عبد الرحيم: تفعيل القضاء العادل والتشريع لقوانني انصاف الضحايا هو اساس 
وغري  القضائية  بــاإلجــراءات  االنتقالية  للعدالة  التعريف  يف  به  يقصد  ما  وهــذا  االنتقالية  العدالة 
القضائية اليت جيب اختاذها جلرب الضرر للضحايا فالقوانني تعاجل ما ميكن ان نرثه من االنظمة 

القمعية يف جمال حقوق االنسان.
د.نداء الشريفي: العدالة االنتقالية هي مجلة تدابري قضائية وغري قضائية ملعاجلة حالة بعض الدول 
اليت عانت من انتهاكات جسيمة حلقوق االنسان وتشمل مالحقات قضائية وجلان حتقيقية وبرامج 

جرب الضرر واصالح شامل للمؤسسات وحتتاج اىل تقوية سيادة القانون والدميقراطية. 
د.امحد امليالي: موضوع العدالة االنتقالية جيب ان يكون بيد القضاء بعد اصالحه طبعا إذا الميكن ان 
نتحدث عن عدالة وتشريعات يف ظل التأثريات السياسية واحنياز القضاء للسياسة. حنتاج اىل حزمة 
قوانني فاعلة تفصل القضاء عن بقية السلطات وحتى تقويه على حساب الفواعل الدينية واالجتماعية 

والسياسية.
اجلناة  حماسبة  تتم  فلم  اآلن  أحد  بها  التعامل  يتم  مل  االنتقالية  العدالة  ان  حسن:  صاحل  د.مهدية 
واجملرمني واجلرائم دائما تسجل ضد جمهول السيما بالنسبة لنا حنن ضحايا اإلرهاب أمهات الشهداء. 
واحــدة لضحايا  بعني  ينظر  نتحدث عنها ودستور 2005  اليت  انتقالية  اي عدالة  د.عــالء احلسيين: 
النظام البائد وفق ما ورد باملادة 132 اوال وتناست أن ضحايا النظام البائد ليسوا فقط من الشهداء 
الذي يستحقون ممن هم  التعويض  الذين منحوا حقوقا وهي جزء بسيط من  السياسيني  والسجناء 

ضحايا حقيقيون.
ا.عباس العطار: ان توافد املفاهيم بعد عام 2003 أحدث اهتمامات يف تداول املفهوم أكثر مما هو 
تطبيق لربنامج او مشروع خمطط له، لذا جند أن هذا املصطلح يف العراق اختذ مسار ثقايف جنده 

حمصور عند بعض املطلعني عليه أو على جتارب الدول اليت مرت حباالت حتول تشابه العراق.

متغري(  االعــالم يف عامل  )واقــع  بعنوان  للحوار موضوعا  النبأ  ملتقى  ناقش 
شارك يف احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني أجرى احلوار د.عبد 
احلميد  عبد  الدكتور  االســتــاذ  احلــواريــة  اجللسة  وافتتح  الصائح،  احلميد 
العراق  يف  االعالمية  احلــرب  كسب  اىل  السبيل  ماهو  متسائال:  الصائح 
ومواجهة االعالم املضاد ماهي ابرز ثغرات االداء االعالمي يف نقل املعارك 
واخبار االنتصارات اليت حيققها جيشنا واحلشد ومفاصل اجملتمع االخرى؟. 
مالذي قدمناه خطأ واستغله االعالم املعادي؟.ماهو اثر االداء السياسي يف 
دولة دسيقراطية  اعالم  العراق  اعالم  ان  االعــالم هل  العراق على مستوى 
فعال ؟. النائبة امل عطية عبد الرحيم: االعالم هو ايصال احلقيقة واملعلومة 
اخبار  كانت  ســواء  وافكارهم  وميوهلم  عقلياتهم  مع  ومايتناسب  للجمهور 
اواحداث اوحقائق لكن شريطة ان تكون حاملة للصدق والصراحة واالعالم 
البناء املهين يعمل على التوجية واالرشاد واالبتعاد عن التزييف وقلب احلقائق.  
مفارقات  من  واحــدة  والتضليل  احلقيقة  جدلية  الشيخ:  طه  امحــد  النائب 
اخلطاب اإلعالمي وفلسفة التعامل مع املتلقي وصناعة الرأي العام يف عامل 
متغري ومغاير بني بلدان العامل حتكمه الرؤية السياسية واالدارية لتلك البلدان 
حيتل  الكريطي:  حسني  د.حيدر  وجمتمعه.  اإلعالمي  بني  الوعي  ومستوى 
اإلعالم بوسائله املتنوعة دورا رياديا يف حتديد توجهات احلياة اإلجتماعية 
احلــقــائــق وحتليلها  مــن خــالل مجــع  الــتــقــدم احلــضــاري  ويف تسيري عملية 
وآراء  بها  احمليطة  والظروف  التداعيات  مراعاة  مع  العام  للرأي  وعرضها 
املعنيني بها سواء كانت املادة اإلعالمية تتصل باجملال السياسي أواإلقتصادي 
أوالفين أوالتقين أو الرياضي أوالثقايف. د.نداء الشريفي: االعالم هو حرب 
الكلمة واملعلومة هو املباغتة واملرواغة واهلجوم بالوقت املناسب وهو حيتاج 
اىل متخصصني وخرباء سياسيني واعالميني الن االعالمي شعاره دع الوقائع  
تتكلم وحنن السياسيني منهجنا كيف وملاذا حصل الشيء وبذلك نستطيع وقف 
اإلعالم  حسن:  صاحل  د.مهدية  املعركة.  وكسب  االعالمي  التضليل  وافشال 
وكما هو معلوم رسالة إنسانية تالمس مشاعر املتلقني. والرسالة اإلعالمية 
البد أن تكون هادفة أوال ومن ثم البد أن تكون منحازة إىل الوطن وقضايا 
األساسية  وقضاياه  اجملتمع  توعية  إىل  هادفة  منهجها  يكون  وأن  الشعب. 
والتعظيم.  التهويل  عن  واالبتعاد  العلمية  األساليب  استخدام  مع  القانونية. 
املنظومة  مفهوم  من  انطلق  لكين  ومتشعب  واســع  املوضوع  عبود:   ا.عباس 
اإلعالمية اليت نفتقدها يف مشهدنا االعالمي املريض اعالمنا ينقل اليصنع 
االخبار اعالمنا يفتقد أسس الصناعة، اعالمنا اليفصل بني الراي واملعلومة 
اعالمنا يدار من قبل جتار سياسة، اعالمنا يزخر باملوارد البشرية واملادية 
ويفتقر اىل ادارة املوارد، اعالمنا حملي اليرتقي للتأثري اخلارجي. ا.محيد 
مسلم الطريف: لإلعالم ثالثة عناصر أو لنسمها أركان أوهلا العلم كونه علم 
وثالثها  االداء اإلعالمي  الفن وهو احلرفية يف  وثانيها  االكادمية  العلوم  من 

الرسالة فكل إعالم خاٍل من الرسالة يعين خاٍل من اهلدف.

واقع االعالم يف عالم 
متغري

زينب شاكر السماك

 ملتقى النبأ للحوار
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بــاتــت مــيــزة الــبــث املــبــاشــر الـــيت أطلقها 
سببا يف  عـــام،  منذ حنــو  فيسبوك  مــوقــع 
تورطيه مبشاكل مبا انتشرت عدة حوادث 
مشابهة تنوعت بني جرائم القتل واالعتداء 
اجلسدي، واالنتحار اليت شهدها ماليني 
اجملرمني،  صفحات  على  مباشرة  النَّاس 
مراجعة  تقرر  فيسبوك  شركة  جعل  مما 
حيث  املــصــورة،  التَّسجيالت  عمل  طــرق 
بـــوك للعمليات  نــائــب رئــيــس فــيــس  غـــرد 
جاستني  اإلعــالمــيــة  والــشــراكــات  العاملية 
أوسوفسكي يف تدوينة خاصة له أن شركة 
الفيس بوك تعتزم وضع إجراءات جديدة 
ومــنــهــا: تسريع  املــــصــــوَّرة،  لــلــتَّــســجــيــالت 
وتسريع  احملــتــوى،  عــن  اإلبــــالغ  عمليات 
عملية مراجعة احملتوى من قبل الشركة، 
غــم مــن أن الكثري مــن املــواقــع  وعــلــى الــرُّ
حتتوي على خاصية البث املباشر، إال أن 
هلذه  اجلرائم  بتصوير  انفردت  فيسبوك 
اخلدمة. وجرائم هذه اخلاصية تزيد يوًما 
فيسبوك  شركة  تأكيد  وبكل  اآلخــر،  عن 
ــة بــدلــيــل إعــالنــهــا  تـــواجـــه هــــذه املــشــكــل
مــســبــًقــا عــن مــيــزة الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ـــالغ عن  ـــإلب الــــيت ســتــضــيــفــهــا لــلــمــوقــع ل
الفيديوهات العنيفة، أو حماوالت االنتحار 
اليت تتم يف بث مباشر. السؤال املهم هو 
أبشع  لبث  ساحة  “الفيسبوك”  غــدا  كيف 
اجلــرائــم بشكل مــبــاشــر؟، فــقــج تــعــددت 

من  فيسبوك  مــوقــع  على  االســتــخــدامــات 
منصة اجتماعية للتواصل وتناقل األخبار 
يف العامل، ومؤخرًا إىل واجهة لإلعالنات 
لــلــجــرائــم مبختلف  ســاحــة  إىل  وأخـــــريًا 
أنواعها ليشاهد املستخدم أبشع اجلرائم 

وأغربها بشكل مباشر وحديث.
عــنــدمــا أطــلــق مـــارك زوكـــربـــريغ خاصية 
الــبــث املــبــاشــر قــــال: “لــقــد طـــورنـــا هــذه 
الدعم  نــقــدم  حتى  التكنولوجية  املنصة 
األمــــام”،  إىل  بــهــم  ونــدفــع  للمستخدمني 
كــبــري بني  والقــــت هـــذه اخلــاصــيــة رواج 
مستخدمي فيسبوك، وذلك لتعدد مزاياها 
نقل  يف  اإلخبارية  الــوكــاالت  مساعدة  يف 
ــعــامل ومــشــاركــة الــنــاس  أحــداثــهــا حـــول ال
سريعة  بطريقة  أصدقائهم  مع  ألفكارهم 
وسهلة. لكن االستخدامات مل تقتصر على 
هذه املزايا، فوفقًا لصحيفة وول سرتيت 
بثه  مت  عــنــيــفــًا  حـــادثـــًا   57 إن  ـــال،  جـــورن
االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب  مباشرة 
ـــــذي ُبـــثـــت عــربه  ــــدًا فــيــســبــوك ال وحتــــدي
العنف. يف نفس السياق،  خمتلف حوادث 
من  مــئــات  أن  ميل  ديــلــي  كشفت صحيفة 
لتهديد  اجملرمني كانوا يستخدمون املوقع 
وقد  فيسبوك  وراء شاشات  من  الضحايا 
السجن على 350 سجينا  عثرت سلطات 
ــامــني املــاضــيــني عــلــى فــيــســبــوك،  ــع يف ال
أو  حمظورة  حممولة  هواتف  مستخدمني 

مــهــربــة يف الــســجــون واســتــمــرت إدارتــهــم 
القبضان  وراء  مــن  اجلــنــائــيــة  لــألعــمــال 
باستخدام املوقع. متحدث باسم فيسبوك 
أشـــار إىل أنــه ال “يسمح بــهــذا الــنــوع من 
احلفاظ  مسؤولية  يتحمل  ــه  وأن احملــتــوى، 
احملتويات  وإزالـــة  املستخدمني  أمــن  على 
لكن  الــعــنــف”،  على  واحملــرضــة  اجلنسية 
منذ أن أطلق فيسبوك هذه اخلاصية زاد 
ارتكاب اجلرائم بطريقة مباشرة وعلنية. 
يوقف  أو  يتحكم  أن  فيسبوك  يستطع  مل 
البث املباشر هلذه املقاطع املثرية للدهشة، 
إذ أن كل حادثة ترتك املشاهد يف حالة من 

الصدمة واالرتباك. 
لـــذا يــســتــخــدم فــيــســبــوك بــالــفــعــل الــذكــاء 
املسيئة يف  املــــواد  ملــراقــبــة  االصــطــنــاعــي 
فيسبوك  يوفر  كما  احلــي.  للبث  خدمته 
الــذي  املقطع  عــن  يبلغ  الـــذي  للمستخدم 
خيارات  اليــف  فيسبوك  خدمة  عرب  يبث 
تشمل التواصل مع صديق واالتصال خبط 

للمساعدة.
جمال  يف  العمالقة  الــشــركــة  تــواجــه  كما 
قــوانــني جــديــدة يف  الــتــواصــل االجتماعي 
التحرك  على  إلجبارها  العامل  حــول  دول 
بــشــكــل أســــرع لــلــتــصــدي لــلــمــحــتــوى غري 
املشروع وجتد صعوبة يف اللحاق بالركب 
ألن الــتــدويــنــات غــري املــشــروعــة ميكن أن 
تظهر مرة أخرى مبجرد رصدها وإزالتها.

فيسبوك اليف: عندما يشارك العالم 
االفرتاضي يف نشر الجريمة

علوم وتكنولوجيا

االنسان القديم: القصة الكاملة عن مكان النشأة والتطور
كيف عاش البشر يف العصور القدمية؟، هل يستطع علماء احلفريات تغري النظريات املوجودة عن 
مكان نشأة وتطور اإلنسان القديم؟، ما هو العصر الذي بدأ به ظهور البشرية؟، اجابات هذه التساؤالت 
حتكي لنا مسرية احلياة البشرية عصور ما قبل التاريخ ومنها العصر احلجري القديم املعروف باسم 
العصر الباليوثي، وقد شهدت هذه احلقبة احلجرّية العديد من الّتغرّيات اجلغرافّية واملناخّية املؤّثرة 
حياة  منط  معرفة  من  احلديث  العلم  متّكن  فقد  احلياة،  منط  فيها  مبا  البشرّية.  اجملتمعات  على 
اإلنسان يف العصر احلجرّي اعتمادًا على علم اآلثار وقد بدأ يف هذا العصر الّظهور البشرّي يف 
اجلزء الّشرقّي من القاّرة اإلفريقّية وخاّصًة يف دول كينيا، وتنزانيا، وإثيوبيا، ويف األجزاء اجلنوبّية 
من قاّرتّي أوروّبا، وآسيا، وجنوب منطقة القوقاز، ومشال الّصني، وغرب إندونيسيا، ومنطقة البحر 

األبيض املتوّسط، واجلزء الّشمالّي من إنكلرتا، وبلغاريا، والقاّرة األسرتالّية.

إنه بربري، همجي، وذو مستوى ذكاء منخفض، ولكن  البدائي بسمعة سيئة على  وحيظى اإلنسان 
القديم  االنسان  كان  ألدوات  اكتشافات  بوجود  ذلك متاما، خاصة  يكتشفون عكس  يوم  كل  العلماء 
يستعملها يف حياته اليومية وهي احسن دليل على أن القوة االدراكية لالنسان ما قبل التاريخ مبليون 

سنة، كانت نشطة وذا حس ذكائي.

وعاش إنسان نياندرتال القوي املعروف حبواجبه الكبرية يف أوروبا وآسيا قبل حنو 350 ألف عام قبل 
انقراضه منذ حنو 35 ألف عام بعد أن استوطن جنسنا، الذي ظهر للمرة األوىل يف أفريقيا قبل 200 

ألف عام، يف مناطق عاش فيها إنسان نياندرتال.
ويقول علماء إن إنسان نياندرتال كان يتسم بالذكاء وكان يتبع أساليب معقدة يف الصيد ورمبا كان 
يستخدم لغة منطوقة وأدوات رمزية باإلضافة الستخدامه للنار بشكل معقد، كما أعاد الباحثون أيضا 
تركيب اخلريطة اجلينية )اجلينوم( لبكرتيا فموية عمرها 48 ألف عام من إحدى رفات النياندرتال، 

وقالت ويريتش “هذا أقدم جينوم مليكروب حتى اآلن بفارق حنو 43 ألف عام”.
املناخ قد تساعد على تفسري سبب هجرات اإلنسان  التحوالت يف  أنَّ  فيما يشري حبث سابق إىل 
احلديث من أفريقيا، فُكل 21,000 عام تقريبًا على سبيل املثال، متر األرض بتغيريات طفيفة يف 
اثار اإلنسان القديم وأن  التنقيب عن  العلماء بضرورة تواصل عمليات  مدارها وميل حموره، ويرى 

تستمر الدراسات اليت تبحث يف سلوكياته وتطورها على مدى العصور،
 واليت تتعمق يف معرفة كيفية إقامة العالقات واختالط األجناس بني األنواع املختلفة من اإلنسان 

القديم، وتكوين اجملتمعات وهجرتها من مناطق إىل أخرى لتبين أساسات جمتمعاتنا احلديثة.

االنسان، حيث  تأثريا صحة  اهلــواء  تلويث  أكثر مصادر  السيارات من  تعد 
حتتوي السيارة على العديد من السوائل املختلفة، مبا يف ذلك زيت احملركات 
ومضاد التجمد والبنزين وغازات تربيد مكيف اهلواء، وأيضا سوائل الكوابح 
السوائل  هذه  احلــاالت  معظم  يف  واملساحات.  واهليدروليك  احلركة  وناقل 
سامة لإلنسان واحليوان، وميكن أن تلوث مياه اجملاري إذا كانت تتسرب من 

السيارة أو يتم التخلص منها بشكل خاطئ.
وتقيس احملطات لرقابة جودة اهلواء يف املدن ويف الشوارع الرئيسية عشرات 
التجاوزات عن معايري جودة اهلواء سنويا الناجتة خاّصة عن االنبعاث من 
والكربوهيدرات  النيرتوجية  أكاسيد  انبعاث  وخــاّصــة  الــســيــارات  عـــوادم 

واجلزيئات املتنفسة.
مثل  الدفيئة  كغازات  طرق،  بعدة  البيئة  على  السيارات  انبعاثات  تؤثر  لذا 
أو أكسيد الكربون اليت تسهم يف ظاهرة االحتباس احلراري، ولقد أكدت 
يتعرض هلا  الــيت  األمـــراض  الكثري من  الــدراســات على وجــود عالقة بني 
اإلنسان وظاهرة االحتباس احلراري اليت تتعرض هلا األرض من ارتفاع يف 

احلرارة، وبني التلوث الصادر من عوادم السيارات.
يف حني تكرتث كثري من البلديات يف أرجاء العامل اجلهود الكثرية يف التصدي 
لتلويث اهلواء داخل املدن فتتخذ خمتلف الوسائل القانونية لتخفيض املشكلة، 
بينما حيتدم الصراع و تستعر حرب لتقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون 
يف قطاع السيارات مبا يشمل حتسني نوعية احملركات وابتكار حلول جديدة 
شهدها  فضائح  وعقب  القانونية  املهل  اقــرتاب  مع  وذلــك  للبيئة،  مراعية 
القطاع اخريا. على الصعيد نفسه، بعد “فولكسفاغن” و”فيات كرايزلر” جتد 
بتزوير معطيات  متهمة  نفسها  السيارات  النتاج  الفرنسية  “رينو”  جمموعة 
العامة يف  النيابة  وامرت  ديزل،  عوادم سياراتها اجملهزة مبحركات  مسية 
املزعومة  النوعية  يف  “الغش  بتهمة  قضائي  حتقيق  بفتح  اخلميس  باريس 
تشكل  “السلعة  جيعل  قد  ما  الــعــوادم،  انبعاثات  بشأن  التدقيق”  وعمليات 
االسبانية  العاصمة  حكومة  أعلنت  اخــر،  جانب  من  الصحة”،  على  خطرا 
خططا حلظر السيارات القدمية يف شوارع املدينة حبلول عام 2025 يف إطار 
خطة ملكافحة تلوث اهلواء، على صعيد ذي صلة، بدأت السلطات يف نيودهلي 
إلغاء تراخيص آالف املركبات اليت تعمل بوقود الديزل، فيما قررت النروج 
حظر سري املركبات العاملة بالديزل يف اوسلو للحد من موجة تلوث جوي 
تضرب املدينة، يف اجراء مثري للجدل يف صفوف السائقني الذين شجعتهم 

السلطات يف السنوات املاضية على اقتناء هذا النوع من املركبات.
وعليه يبدو من الصعب القضاء على مشكلة التلّوث نهائّيًا؛ ألّن كّل مسببات 
التلوث البيئي هي بالنهاية مواد مهمة يف حياة اإلنسان وال ميكن االستغناء 
عنها، إال أّنه مع مرور الوقت أصبح من املمكن استخدام تقنيات تقّلل من 

التلوث البيئي دون التأثري على حياة اإلنسان.

سيارتك خطر على 
البيئة
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يوجد  املريخ؟، هل  استعمار  كيف سيتم 
تصلح  هــل  األمحـــر،  الكوكب  على  مياه 
الزراعة فيه، ملاذا حتاول وكالة الفضاء 
بغزو  املهتمة  العامل  ــدول  ال من  والكثري 
الــفــضــاء إجيــــاد ســبــل احلــيــاة والــعــيــش 
ــكــوكــب؟ اإلجـــابـــة عــلــى هــذه  يف هـــذا ال
البحثية  الدراسات  تكمن يف  التساؤالت 
العلمي حول املريخ الذي قد يكون مكانًا 
أكثر رطوبة مما كان يتصور سابًقا، هذا 
حسب حبث جديد أجــراه جمموعة من 
الــعــلــمــاء يف خمــتــربات جــامــعــة بريكلي 
الصخور  حُتاكي  األمريكية على صخور 

املوجودة على سطح كوكب املريخ.
على الصعيد نفسه، جيد علماء األحياء 
ميكن  أين  ملعرفة  يسعون  الذين  الفلكية 
املريخ  كوكب  على  حياة  هناك  تكون  أن 
وما الشكل الذي قد تتخذه أن صحراء 
أتاكاما يف تشيلي - وهي األكثر جفافا 
تــقــدم دالئـــل مهمة،  ــعــامل - رمبـــا  ال يف 
ذاتــه قالت جامعة هــاواي إن  الوقت  يف 
ستة علماء دخلوا قبة جتثم فوق بركان 
بعيد يف هاواي حيث سيقضون األشهر 
احلياة  عزلة حملاكاة  املقبلة يف  الثماني 
ــــرواد الــفــضــاء الــذيــن يــســافــرون إىل  ل
الــدراســة إىل مساعدة  وتهدف  املــريــخ، 
األمــريــكــيــة  والــفــضــاء  الـــطـــريان  إدارة 
السلوك  أفضل  بشكل  فهم  على  )ناسا( 

الفضاء  مــهــام  خـــالل  الــبــشــري  واألداء 
الفضاء  وكالة  تستكشف  حيث  الطويلة 
إىل  مــأهــولــة  ملهمة  خططا  األمــريــكــيــة 

الكوكب األمحر.
ــمــا ارجـــــــأت شـــركـــة “مـــــــارس وان”  فــي
الــربيــطــانــيــة اهلــولــنــديــة لــبــضــع ســنــوات 
يقضي  الـــذي  للجدل  املــثــري  مشروعها 
املريخ  بارسال عدد من االشخاص اىل 
ايــاب لالقامة  مــن دون  يف رحلة ذهــاب 
األحباث  من  احلديث  اما  على سطحه، 
والــــــدراســــــات هــــو مــــا أظـــهـــرتـــه صـــور 
إلدارة  تــابــعــة  فــضــاء  مــركــبــة  التقطتها 
ــطــريان والــفــضــاء األمــريــكــيــة )نــاســا(  ال
وتدور يف فلك املريخ أن املسبار األوروبي 
فوق  صغرية  حفرة  أحدث  سكياباريللي 
سطح الكوكب األمحر مما يدعم نظرية 
العلماء بأنه ارتطم بالسطح لدى هبوطه 

بسرعة كبرية.
الـــفـــضـــاء  مـــركـــبـــة  هـــبـــطـــت  ذلـــــك  اىل 
يف  املريخ  كوكب  سطح  على  شياباريلي 
أوروبية إلنزال مركبة على  أول حماولة 
قبل  بيجل2  املركبة  فشل  منذ  الكوكب 
يف  العلماء  وينتظر  أعـــوام،  عشرة  حنو 
الوقت الراهن معلومات جديدة عن وضع 
االســطــوانــة ويصل  الــيت تشبه  املــركــبــة 
وزنها إىل 577 كيلوجراما، وقالت وكالة 
الفضاء األوروبية إن شياباريلي ستجري 

مسبارا  ختــص  تكنولوجيا  على  جتــارب 
من املقرر أن يصل إىل الكوكب األمحر 

يف2020.
عــلــى صــعــيــد خمــتــلــف، أعـــلـــن بــاحــثــون 
مــن اخلضار  انـــواع  اربــعــة  ان  هولنديون 
واحلــبــوب الـــيت زرعـــت يف تــربــة تشبه 
متـــامـــا تـــربـــة املـــريـــخ، ال حتـــتـــوي على 
تركزات كبرية للمعادن الثقيلة كما كانوا 
ليأكلها  مناسبة  تاليا  وهــي  يتخوفون، 
ميكن  النتائج،  هــذه  على  وبناء  البشر، 
املستقبل  يف  يقيمون  قــد  الــذيــن  للبشر 
على سطح املريخ ان يقتاتوا على الفجل 
املزروعة  والطماطم  والشعري  والبازالء 
يف تربته، وتبني من هذه االحباث اليت 
املريخ  لرتبة  تربة مشابهة  على  اجريت 
ان املزروعات فيها ال حتتوي على نسب 
تاليا  وهــي  الثقيلة،  املــعــادن  مــن  خطرة 

صاحلة لالستهالك، 
ــه شركة  عــلــى مــا جـــاء يف بــيــان اصــدرت
انـــشـــاء  تـــعـــتـــزم  الــــــيت  وان”  “مــــــــارس 
كوكب  على  ثابتة  مــأهــولــة  مستعمرات 

املريخ، أخريًا.
خلصت دراسة إىل أن جزيئات متطايرة 
كان  مسيكا  غالفا  قلصت  الشمس  من 
الغالف  ويشبه  ما  يوما  باملريخ  حميطا 
الكوكب األمحر  اجلوي لألرض فجعلت 
كوكبا جافا وباردا وال يصلح للحياة عليه.

هل سيتحقق حلم العيش على 
الكوكب األحمر؟

التطرف عرب االنرتنت: الخصوصية يف مواجهة األمن
بات نفوذ التطرف على االنرتنت يكتسح ميدان األفكار ويستهدف الشباب بأساليب دعاية حتريضية يف 

غاية اخلطورة على املستوى العاملي وخاصة يف شبكات التواصل االجتماعي،
لذا جيب التصدي للخطر املتزايد للتطرف عرب االنرتنت، وذلك متابعة مشددة حملتويات املواقع واغالق 
املواقع اليت تنشر حمتوى متشددا أو مؤيدا لإلرهاب، اما ثاني سبل مكافحة التطرف على االنرتنت هو 
تطوير خطط للحد من التطرف على االنرتنت ومحاية من هم عرضة لالنزالق فيه من براثنه، ويبقى 
السبيل الثالث للحد من التطرف عرب االنرتنت فهو عمل برامج لدمج الشباب وإشراكهم يف أنشطة حتول 

دون اخنراطهم يف التشدد.
وتواجه الشركة العمالقة يف جمال التواصل االجتماعي قوانني جديدة يف دول حول العامل إلجبارها على 
التدوينات  بالركب ألن  اللحاق  املشروع وجتد صعوبة يف  للمحتوى غري  للتصدي  التحرك بشكل أسرع 
غري املشروعة ميكن أن تظهر مرة أخرى مبجرد رصدها وإزالتها، على هذا الصعيد، أكد حبث جديد 
أن الغرب مبا فيه اململكة املتحدة خيسرون بالفعل معركتهم ضد “التطرف” على شبكة املعلومات الدولية 
اإلنرتنت، ويوضح البحث الذي أعده مركز األحباث الدينية واجليوسياسية أن حجم احملتوى “املتطرف” 

على حمركات البحث يف اإلنرتنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.
يف بريطانيا، قالت وزيرة الداخلية الربيطانية آمرب رود إن “االرهابيني جيب أال جيدوا مكانا خيتبئون 

فيه”، مطالبة بضرورة متكني أجهزة االستخبارات من اإلطالع على الرسائل اإللكرتونية املشفرة. يأتي 
ذلك بعد اكتشاف أن خالد مسعود، منفذ هجوم وستمنسرت الذي راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب 
العشرات، كان يتواصل عرب تطبيق الرسائل اإللكرتونية واتساب قبل تنفيذ اهلجوم بدقيقتني، اما املانيا 
فقد وافقت احلكومة األملانية على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل االجتماعي ما يصل إىل 50 
مليون يورو )53 مليون دوالر( إذا مل ترفع بسرعة تدوينات حتض على الكراهية مما يثري خماوف من 
أن حيد هذا القانون من حرية التعبري، وتطبق أملانيا بالفعل بعضا من أشد القوانني اخلاصة خبطاب 
وتدعمها عقوبات  بالعنف،  والتهديد  ارتكاب جرائم  العلين على  والتحريض  التشهري  وتشمل  الكراهية 

باحلبس إلنكار مذابح النازي أو التحريض على كراهية األقليات.
يف حني أظهرت نتائج استطالع لرويرتز/إبسوس لقياس الرأي العام أن غالبية األمريكيني ال يرحبون 
النصية  ورسائلهم  اإللكرتوني  بريدهم  على  اإلرهــاب  مكافحة  على  يعملون  أمريكيني  حمققني  بإطالع 

واتصاالتهم اهلاتفية وسجل أنشطتهم على اإلنرتنت.
لكن مواقع كثرية ال تزال تعتمد بشكل أساسي على املستخدمني يف اإلبالغ عن حمتوى ينتهك شروط 
االستخدام. وجيري إخضاع هذا احملتوى عندئذ للمراجعة من قبل حمررين يقومون بعدها بإزالة احملتوى 

الذي يتضمن أي انتهاك.

أكثر  أصبحت  احلــر  موجات  ان  اىل  املناخية  الــدراســات  أحــدث  تشري 
العاملية  العقود األخرية، وهذا ما أكدته املنظمة  العامل خالل  تكرارا يف 
لألرصاد اجلوية بإن األعــوام اخلمسة األخــرية كانت أحر األعــوام اليت 
مت تسجيلها وذلك مع تزايد األدلة على أن موجات احلرارة والفيضانات 
الذي  املناخ  تغري  بفعل  حدة  أكثر  أصبحت  البحر  مياه  مستوى  وارتفاع 

تسبب فيه اإلنسان.
ورغم أن بعض الظواهر املناخية الغريبة كانت ستحدث بشكل طبيعي فإن 
املسببة لظاهرة االحتباس احلراري  الغازات  انبعاثات  إن  تقول  املنظمة 
زادت خماطر هذه الظواهر الشديدة بواقع عشرة أمثال أو أكثر يف بعض 
األحيان، وتغلبت األعوام اخلمسة األخرية على الفرتة بني 2006 و2010 

كأحر فرتة منذ بدأ تسجيل درجات احلرارة يف القرن التاسع عشر.
كارثية،  نتائج  إىل  ُيــؤدي  ألنه  للغاية  أمر خطري  األرض  حــرارة  وارتفاع 
ُيــؤدي إىل ذوبــان جبال  فاستمرار تلك الزيادة يف درجــة حــرارة األرض 
إغراق  عنه  ينتج  ما  البحر  مستوى  ارتفاع  وبالتالي  القطبني  اجلليد يف 
املناطق الساحلية، وكل ذلك حُيدث تغريات كبرية يف مناخ األرض تتفاوت 

بني األعاصري، موجات اجلفاف، الفيضانات واحلرائق.
األوىل  التسعة  األشهر  املناخي خالل  الواقع  ترصد  بيانات  أكدت  فيما 
من العام 2016 بانه سجل رقما قياسيا من حيث أشد األعوام ارتفاعا يف 

درجات احلرارة.
 اما عن أسباب ارتفاع درجات احلرارة هذا العام الي مستويات قياسية مل 
يسبق الوصول اليها من قبل يف السنوات املاضية هو تلوث اهلواء والغالف 
اجلوي لألرض والذي تسبب يف احداث التغيريات املناخية وتغري نسب 
الغازات يف الغالف اجلوي وأيضا الوصول الي ظاهرة الحتباس احلراري 
واليت حيذر منها العلماء انها قد تسبب مشاكل يف ارتفاع درجات احلرارة 
ان  حيث  احمليطات،  منسوب  وارتفاع  الزراعية  احملاصيل  على  والتأثري 
آليه  اجيــاد  عدم  و  الفحم  خاصة  االحفوري  الوقود  استهالك  استمرار 
سليمة للتحكم العوادم والغازات الناجتة عن حرق البرتول والفحم يزيد 

من ظاهرة االحتباس احلراري.
القطب  إن درجــات احلــرارة يف  املناخ  على صعيد ذي صلة، قال علماء 
الذوبان جراء هبوب موجة غري  نقطة  يقارب  ما  ارتفعت إىل  الشمالي 
مألوفة من اهلواء احلار على منطقة من القطب الشمالي تكون يف هذا 

الوقت من السنة يف حالة جتمد تام يف ظلمة الشتاء.
 وترتفع حرارة املنطقة القطبية مبعدل يزيد مرتني عن املتوسط العاملي 
بالنسبة  الصيد  على  يعتمد  الــذي  احلياة  أسلوب  على  سلبا  يؤثر  مما 
بينما  القطيب  الدب  املنطقة ويهدد خملوقات مثل  للسكان األصليني يف 
يفتح املنطقة على املزيد من حركة املالحة والتنقيب عن النفط والغاز، 

ويتوقع أن تنخفض درجات احلرارة يف األيام املقبلة.

هل وصلت حرارة 
األرض اىل أقصاها؟

مروة االسدي 
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تحقيقات

كــانــت مــشــاريــع ابـــراج اهلــواتــف النقالة 
واالنرتنيت جديدة على املواطن العراقي 
ومل يألفها اال بعد سقوط النظام السابق 
النقال مباشرة  اهلاتف  وتتدفق شركات 
وشبكاتها  وتأسيس شركاتها  لالستثمار 
انتشرت بشكل ملحوظ، وهي تعد  حتى 
الفائقة  الــعــاملــيــة  مــن وســائــل االتــصــال 
الوقت  ويف  احلاجة  تليب  اليت  السرعة 
نفسه هلا مساوئها وال خيتلف اثنان على 
خدمات  للمواطن  وفــرت  فقد  أهميتها، 

كبرية للتواصل يف كل اجملاالت.
النبأ املعلوماتية( سلطت الضوء  .)شبكة 
على هــذا املــوضــوع املهم واحلــســاس يف 
ظل دولة تعيش فوضى يف عدة جماالت، 
وقد استطلعت اراء املعنيني بالقضية من 
مواطنني واجلهات مسؤولة رمسية وغري 
مع  كانت  والبداية  اجلانب  بهذا  رمسية 
املوطن عبد األمري حسني نعيمة موظف 
“تعد  قــال:  الــدوائــر احلكومية  احــد  يف 
تهدد  انسانية  كارثة  االتــصــاالت  أبــراج 
الناس  ان  اال  املواطنني  الكثري من  حياة 
وال  اخلطر  هــذا  تتجاهل  عامة  بصورة 
تبالي لعواقبه ونالحظ يف اآلونة االخرية 
انتشار االمراض السرطانية وغريها من 
االوبئة وذلك نتيجة احلروب وخملفاتها 
ــتــشــار هـــذه االبــــــراج بشكل  وبــســبــب ان

عشوائي”.

حتظى  “مل  بــانــه  مبينا  نعيمة  وأضـــاف 
تأثريات ابراج اهلاتف النقال بدراسات 
واحباث وافية يف العراق يف ظل الوضع 
ـــــذي نـــواكـــبـــه مــنــذ ســـنـــوات،  االمـــــين ال
خصوصا انها بنيت على ارتفاعات واطئة 
بعكس مما هو معمول به يف كل دول العامل 
وكان هذا االمر بطلب من االمريكان كي 
ال تؤثر على اتصاالت قواتهم داخل املدن 
الــعــراقــيــة فـــراح الــكــثــري مــن املــواطــنــني 
اهلاتف  شــركــات  تضع  عندما  يفرحون 
النقال االبراج فوق بيوتهم النهم يعتربون 
ذلك مصدر رزق هلم وجائهم على طبق 
مــن ذهـــب، واغــفــلــوا حــتــى الــســؤال عن 
ــــراج حــيــث ان معدل  خمــاطــر هـــذه االب
يـــرتاوح مــن 400  االجيـــار الشهري هلــا 
اىل 600 دوالر اضافة اىل منح العائلة 
جــهــاز هــاتــف نــقــال مــع رصــيــد مفتوح، 
املولود  من  تستفاد  ان  العائلة  وبامكان 
الكهربائي املوجود، كذلك تقوم شركات 
اهلاتف النقال بتشغيل احد افراد العائلة 
كحارس للمولد الكهربائي ومتنحه راتبا 
من  والعديد  دوالر   600 بـ  يقدر  شهريا 
املغريات االخرى اليت تقدمها الشركات 

حلماية الربج”.
بكلوريوس  من جهتها قالت زهراء امني 
االتـــصـــاالت  وزارة  “ان  الــنــفــس:  ــم  عــل
والــبــيــئــة والــصــحــة مل ختــضــع شــركــات 

النقال اىل االلتزام باملواصفات  اهلاتف 
بعوامل  يتعلق  فيما  العاملية  القياسية 
االمــــان االشــعــاعــي عــنــد بــنــاء وتــركــيــب 
ـــراج  شــبــكــات االتـــصـــاالت الن هـــذه االب
نــصــبــت اول مـــرة بــعــد ســقــوط الــنــظــام 
الــســابــق ومل يــكــن بــاالمــكــان الــتــحــرك 
بــســهــولــة يف مــنــاطــق بـــغـــداد الــســاخــنــة 
وهــنــاك اهــمــاال كــبــريا يف هــذا اجلانب 
من قبل املراكز اليت تنظمها اجلامعات 
العراقية اليت تهتم هلذه االمور واملخاطر 
اليت تسببها هذه األبراج، وعلى الرغم 
ممــا نسمعه مــن تــأثــريات هــذه االبــراج 
عــلــى الــصــحــة الــعــامــة وبـــاتـــت مــســألــة 
تأثرياتها من اكثر القضايا اثارة للجدل 
فــهــنــاك رعـــب حقيقي يف مجــيــع احنــاء 
العامل من هذه التأثريات ووجود ارتباط 
وبعض  الكهرومغناطيسية  اجملاالت  بني 
ـــدراســـات قائمة  ال االمـــــراض والتـــــزال 
اكثر  ان  االبـــراج على  فيما خيص هــذه 
من  انها  يعتقد  السرطانيات  االمــراض 
الطائي  حامد  املهندس  ـــراج”،  األب هــذه 
مدير بيئة حمافظة كربالء املقدسة: انه 
املعنية  اجلهات  من  شكوى  اي  تردنا  مل 
ان كانت هناك اصابة بأي مرض جراء 
هذه االبراج وحنن كـ جهة مسؤولة نعتمد 
على تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة 

االتصاالت والربيد.

ابراج الرعب
 يف العراق

االهتمام بلغة اإلشارة يف العراق يساعد يف النهوض بواقع الصم والبكم
نعيش اليوم يف عامل متغري، عامل ختتلف فيه طرق التواصل ويزداد تنوعها يومًا بعد يوم، فقد خلق اهلل 
)سبحانه وتعاىل( الكائنات احلية مبختلف اصنافها وجعل بينهم لغة تواصل خاصة، وما بينهم اإلنسان 

فجعل اهلل الكالم هو الطريقة اليت يتواصل فيها مع اقرانه البشر.
اقامة  اكثر، عن طريق  يف اآلونــة االخــرية حتاول بعض املؤسسات تسليط الضوء على الصم والبكم 
“باسم  العراق  اإلشــارة يف  بلغة  الدولي  اخلبري  قال  املنظور  هذا  ويف  الثقافية،  واملــؤمتــرات  الندوات 
العطواني”: شرحية الصم والبكم تعترب من الشرائح املهمة يف اجملتمع، وهذه اإلعاقة من املمكن ان ال 
تتسبب يف توقف عجلة حياتهم، فنرى الكثري من شرحية الصم هم أناس مبدعني ميارسون مهن وحرف 
خمتلفة، ومل متنعهم اإلعاقة من املضي قدمًا، ولكن هنالك بعض النقاط اليت من املهم جدًا اإللتفات 
اليها ومنها السالمة الفكرية، فاألصم العراقي يعيش يف الوقت احلالي حياة هامشية على اثر األوضاع 
الصعبة اليت تعيشها البالد، وال يستطيع املطالبة حبقوقه، لذلك من املهم جدًا وجود اصوات ومرتمجني 

تنادي حبقوقهم وتطلب هلم احلياة الكرمية اليت هي حق من حقوق اإلنسان الطبيعية.
اجملتمع،  وعلى  عليهم  خطرًا  يسبب  ان  املمكن  من  الشرحية  هــذه  احــتــواء  عــدم  العطواني:  واضــاف 
فهنالك الكثري من اجلهات اإلرهابية اليت تضع املصيدة يف طريق هذه الفئة حماولة استغالل اعاقتهم 
البلد والناس ملصاحل شخصية، فهنالك رسائل كثرية تصل اىل هذه  النافرة جتاه وضع  ومشاعرهم 

الشرحية من قبل داعش وجهات ارهابية خاصة تطلب منهم االنضمام اليهم، ويف املقابل يقدمون هلم 
مغريات مادية واهتمام صحي ونفسي يفتقده االصم يف جمتمعه”.

فالنقطة االوىل اليت من املهم جدًا الرتكيز عليها، هي االهتمام بهذه الشرحية واحتوائهم لتجد اجملتمع 
مبثابة احلضن الدافىء هلا، وال تشعر بالنقص او العجز، ألن اهلل سبحانه وتعاىل يأخذ شيء ويعطي 

باملقابل اشياء كثرية.
ويتم ذلك عن طريق االهتمام باملواهب وتطوير املهارات، وفتح مراكز تهتم بتطوير الفكر وتشيع ثقافة 
تعلم لغة اإلشارة يف اجملتمع عن طريق مناهج تدريسية يف املدارس واملعاهد، وتدريب كوادر خاصة من 
املرتمجني وتهيئتهم يف االماكن العامة كاملصارف والدوائر لكي ال يشعر الصم والبكم باإٍلستياء ويسهل 

تواصله مع اجملتمع.”
إقامة عالقة مهنية على  يتيح هلم  أفــراد ذوي مسات خاصة،  والبكم حيتاج إىل  الصم  فالتعامل مع 
قدر عال من اجلودة، والقدرة العالية يف ايصال املعلومات، اضافة اىل التواصل الكبري الذي حيصل 
بهذه  اكثر  نأمل من املؤسسات احلكومية واجلهات اخلاصة اإلهتمام  بني الطرفني، ويف هذا اإلطار 
الشرحية، وااللتفات اىل احتياجاتهم اخلاصة والسعي يف توفريها، واعطاءهم احلقوق الكاملة اليت 

تضمن هلم حياة كرمية.

تعين مهنة التدريس االتصال اللفظي واحلسي بالدرجة األوىل وال يكون 
اتصاال فعاال إال من خالل مهارات األستاذ يف اإلقناع، من خالل األسلوب 
العلمي السليم وطريقة احلوار الودية اللطيفة من اجل تنظيم مناخ تربوي 
واضحة  للطالب  املعلومة  إيصال  على  يساعد  نفسي صحيح،  اجتماعي 
خالية من التشويش، وبهذا يكون الطالب عنصرا اجيابيا وال ينحصر دوره 

يف التلقي السليب فقط.
النبأ  )شبكة  قامت  والــرتبــوي،  التعليمي  اجملالني  يف  املوضوع  وألهمية 
املعلوماتية( مبناقشة هذه العالقة مع من يهمهم األمر، ونعين بهم طريّف 
هذه العالقة األستاذ والطالب، لكي جنمع بعض اآلراء اليت حتاول الغوص 
يف هذه الظاهرة، وكيفية معاجلتها، علما أننا مل يدفعنا الرتف الذهين 
حنو هذا املوضوع، وال هي حماولة من اجل ملء صفحة يف صحيفة ما، 
وإمنا هو سعي جاد لإلسهام بالكشف عن العلة واملعلول فيما يتعلق بهذا 
املوضوع الذي نعتقد بأنه حيوي، علما أن أي توّسع يف الفجوة احلاصلة 

بني الطرفني يتحمله اجلميع.
رئيس  الدعمي  غالب  الدكتور  األكادميي  اىل  وجهنا سؤالنا  البداية،  يف 
قسم الصحافة يف جامعة أهل البيت )عليهم السالم( فقال: نعم حيصل 
أحيانا سوء فهم بني الطالب وأستاذه ورمبا يكون هناك سوء فهم بينهما 

ناتج عن عدم قدرة بعضهما على فهم اآلخر..
 وجزء من هذا التوتر أو سوء الفهم يتحمله األستاذ واجلزء اآلخر يتحمله 
الطالب.. فماذا يفعل التدريسي للطالب كثري الغيابات والذي ال يهتم باملادة 
الدراسية أو الذي حياول اخلروج عن تقاليد العملية الرتبوية، فأكيد مثل 
هذا الطالب يكون حمط سخط من التدريسي، والعملية معكوسة لو كان 
الطالب يتحلى بالسمات احملببة لألستاذ واليت تسهم يف جعله من الطلبة 

املتفوقني.
البيت )عليهم السالم(  أما )زهــراء حــداد/ مساعد أستاذ( جامعة أهل 
فقد قالت حول املوضوع: يف رأيي أن أهم سبب النعدام الثقة بني االستاذ 
والطالب هو ان بعض األساتذة يتعامل مع طالبه بقوانني رمسية، مثال لو 
تكرر غياب احد الطالب يتخذ االستاذ فورا اجراء بإعالن اسم الطالب 
اسباب  معرفة  الفصل من غري  اىل  االحيان  بعض  ويصل يف  انــذار  يف 
الغياب املتكرر الذي قد يكون سببه مشاكل يواجهها الطالب جتربه على 
عدم االنتظام يف الدوام، وهذا طبعا خيلق فجوة يف التعامل بني الطالب 

واألستاذ.
اقتصادية  ظــروف  من  يعاني  العراقي  اجملتمع  أن  مبا  الــقــول،  خالصة 
وسياسية مربكة، إضافة اىل الكم اهلائل من التكنولوجيا املعلوماتية اليت 
تصلنا من عدة طرق، أصبح من الضروري على االستاذ متابعة التطورات 
اجملتمع،  يف  احلاصلة  االحـــداث  جمريات  وادراك  ملعرفة  ومالحقتها، 

بسلبياتها واجيابياتها.

العالقة بني املعلم والطالب.. 
أزمة ثقة قد تطيح بالتعليم

زهراء جبار الكناني 

زهراء حيدر وحيدي 

اخالص داود 
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أخطر ثالث كلمات
 ال تود أن تسمعها 

يعد الــســرطــان واحـــد مــن أهـــّم أسباب 
املـــراضـــة والـــوفـــيـــات يف مجــيــع أرجـــاء 
العامل، فن املتوقع أن يزيد عدد احلاالت 
بــالــســرطــان بنسبة  اجلــديــدة لــإلصــابــة 
املقبلني،  الــعــقــديــن  خـــالل   %70 تــقــارب 
رمّبا  فتعتمد  ما  سرطان  حــدوث  نسبة 
اجللد  ســرطــان  ُيعترب  إذ  اجلــنــس؛  على 
انتشارًا  أنواع السرطانات اخلبيثة  أكثر 
عند كال اجلنسني، وسرطان الربوستات 
الرجال  عند  انتشارًا  األورام  أكثر  ثاني 
ومع  الّنساء،  عند  الثدي  ومثله سرطان 
ِمقياسًا  احلـــدوث  نسبة  ُتعترب  ال  ذلــك 
خلــطــورة الــســرطــان، فــســرطــان اجللد 
ُيعترب سرطان  بينما  للعالج عادًة،  قابل 
كال  عند  للوفاة  الرئيسي  السبب  الرئة 
اجلنسني يف الواليات املتحدة االمريكية. 
ســرطــانــًا  احلــمــيــدة  األورام  تــعــتــرب  وال 
مرض  فـــإّن  وكــذلــك  منها،  اخلبيثة  بــل 

السرطان ليس ُمعديًا.
السرطانات  خطورة  تصنيف  يتم  فيما 
أحياء  املــرضــى  بقاء  نسبة  حسب  على 
خـــالل مخــســة أعــــوام مــن اإلصـــابـــة، أو 
على مقدار ما حيصد من األرواح خالل 
زادت  الــبــقــاء  نسبة  قلت  وكــّلــمــا  الــعــام، 
تكون  سرطان  فــأّي  السرطان؛  خطورة 
نسبة البقاء فيه أقل من 50% يعترب من 
السرطانات اخلطرية القاتلة، وقد ارتفع 

يف  بالسرطان  املصابني  املرضى  معدل 
السنوات األخرية. ويف نفس الوقت، فقد 
الطبية  التكنولوجيا  على  حتــّســن  طــرأ 
أفضل  استجابة  توفري  اآلن  تتيح  حبيث 
مما قبل هلؤالء املرضى. ومع ذلك، يبقى 
عاجزين  السرطان  مرضى  من  العديد 
ــظــًرا لتضّرر  ن املــعــادلــة  يف ضـــوء هـــذه 
مهاراتهم املهنية واخنفاض دخلهم نتيجة 
وضــعــهــم الــصــحــي. بــاإلضــافــة إىل أنــه 
غالًبا ما يكون من الصعب على مرضى 
السرطان أداء مهامهم اليومية األساسية 
حتى  أو  مستقل  بشكل  وجــه  أكمل  على 

جزء منها.
يف حني إن العالج من مرض السرطان 
ـــان اخلــضــوع  يــتــطــلــب يف مــعــظــم األحـــي
أملانية  دراســـة  ولكن  الكيماوي،  للعالج 
سالحًا  يعد  الثوم  أن  أكتشفت  حديثة، 
فـــعـــااًل حملـــاربـــة الـــســـرطـــان، حــيــث إنــه 
حيــتــوي عــلــى مـــادة “ألــيــســني” املــســؤولــة 
قتل  ميكنها  والــيت  املميزة،  رائحته  عن 
من  ومكافحتها،  الــســرطــانــيــة  اخلــاليــا 
إن  أمريكيون  باحثون  قــال  اخــر،  جانب 
عن  تنتج  السرطانات  أنـــواع  ثلثي  حنــو 
أخطاء عشوائية يف احلمض النووي )دي.
اخلاليا  تستنسخ  بينما  حتــدث  إن.إيـــه( 
على  يساعد  كشف  نفسها يف  الطبيعية 
ــاس  تــفــســري ســبــب مــهــامجــة املــــرض ألن

لتفادي  بوسعهم  ما  كل  يفعلون  أصحاء 
أمريكيون  باحثون  قــال  بينما  اإلصــابــة، 
القولون  بسرطان  اإلصابة  معدالت  إن 
وسرطان املستقيم بني البالغني األصغر 
سنا تــتــزايــد يف الــواليــات املــتــحــدة مما 
يشري إىل احلاجة إىل الفحص املبكر، 
ــمــال إصـــابـــة مــوالــيــد  ووجــــــدوا أن احــت
يبلغ حنو  القولون  بسرطان  التسعينيات 
ولــدوا  من  بني  اإلصابة  احتمال  ضعفي 

يف منتصف القرن املاضي.
ورغم أن عالج السرطان ليس مستحياًل 
)خــصــوصــًا هــذه األيـــام( إال أن صعوبة 
اكــتــشــافــه تــقــلــل مـــن فـــرص عــالجــه يف 
مئة  مــن  أكثر  فهناك  املــنــاســب..  الــوقــت 
ـــســـرطـــان تــظــهــر ألســـبـــاب  نـــــوع مــــن ال
وإشعاعية  )كيميائية  إحصاؤها  يصعب 
التدخني  وبــســبــب  ووراثـــيـــة  وفــريوســيــة 
وشرب الكحول والتلوث بكافة أنواعه(.. 
وحتى يف حال السالمة من هذه املسببات 
ميكن لألورام السرطانية الظهور بسبب 
شـــــذوذ عــشــوائــي يف بـــرجمـــة اخلــاليــا 
باملئة مــن جممل  بــني 5 إىل 10  )يــقــدر 
بــيــانــات منظمة  وتــشــري  ــــات(..  اإلصــــاب
الصحة العاملية إىل أن 30% من أمراض 

السرطان ميكن الوقاية منها.
الــشــفــاء  ميــكــنــهــم  املـــرضـــى  مـــن  و%50 

والعيش عشر سنوات بعد تشخيصهم.

بشر اصطناعي: آخر صيحات علم الجينات
تعد اجلينات أحد املعجزات الكثرية اليت أودعها اهلل يف خلقه، فهي املسؤولة عن الوظائف احليوية 
يف اجلسم، وتساعد االنسان يف ختطي األزمــات اليت يصاب بها ، كما أن اجلينات متكن االنسان 
من متابعة التفاعالت الكيميائية الداخلية يف اجلسم ، بدون احلاجة إىل الوصول لطبيب . وختتلف 
اجلينات من حيث النوم ومن حيث القدر والكمية، الن هذه اجلينات متناثرة يف جسم االنسان بشكل 
كامل، ال بد من التوصل مع الدماغ من أجل القيام بكافة األمور اليت جيب على اجلسم القيام بها ، 
ومن أهمها الربوتينات ، والفيتامينات وغريها ،كما أن اجلينات تساعد يف تكوين سلسالت األمحاض 
األمينية . ختتلف وظائف اجلينات من مكان آلخر يف اجلسم ، ومن أهمها تلك اليت تكون يف الدماغ 
، واليت تبث الدم من القلب ، فهذه الوظائف هي املسؤولة بشكل كبري عن توصيل اجلسم إىل مراحل 
مهمة من حياته ، وتساعده يف متابعة كافة االمور , وزاد اإلهتمام بالرتكيب اجليين لإلنسان، ألن 
الطفرات اجلينية قد حتدث أمراضًا عنده، واجلني هو الذي حيدد كل شيء يف اإلنسان ابتداًء من 

لون شعره، مرورًا بلون بشرته، وانتهاًء إىل صحته العامة.
وتقع أغلب العوامل الوراثية داخل نواة كل خلية من خاليا اجلسم، ولكن بعض اجلينات تتواجد داخل 
العضية وهي اجلزء املسؤول عن إنتاج الطاقة ألجل اخللية، وأنَت ترث نصف جيناتك من والدتك، 

ونصفها اآلخر من والدك، وحتدث هذه العملية منذ حلظة دخول احليوان املنوي إىل البويضة. ميتد 
أبناء األحفاد، فيما يقرتب علماء من ختليق  أو حتى  األبناء واألحفاد  الوراثية إىل  تأثري اجلينات 
حياة من ال شيء ورواد التكنولوجيا يتابعون ذلك مع ضخ مبالغ قياسية يف جمال قد يؤدي إىل إنتاج 
األخالقية  بالقيم  تتعلق  من خمــاوف  وبالرغم  أيضا،  وعطور  بل  جديدة  وكيماويات  ومــواد  عقاقري 
والسالمة العامة فقد اجتذبت سوق تكنولوجيا األحياء االصطناعية اليت من احملتمل أن تكون واسعة 
واخنفاض تكلفة احلمض النووي االصطناعي اهتمام مستثمرين. واحلمض النووي )دي.إن.إيه( املخلق 
يدخل بكتابة الشفرة اجلينية اليت حتدد كيف تعمل الكائنات الدقيقة إىل النطاق الصناعي، وفيما 
تستخدم التكنولوجيا احليوية بالفعل يف إنتاج أدوية مثل اإلنسولني واحملاصيل املعدلة وراثيا فقد يعد 
ختليق جينات بأكملها فرصة إلدخال تغيريات أكثر استفاضة،  ويعتقد مات أوكو وهو مستثمر يف 
وادي السليكون أن الصناعة الناشئة ختطت مرحلة “االستيعاب” لتثبت أنها قادرة على حتقيق قيمة 
اقتصادية، وقال “شركات البيولوجيا االصطناعية أصبحت اآلن مثل املقرتحات الثورية على نطاق 
صناعي اليت حتدد مكانة أي عمل تكنولوجي... العوامل اليت تدعم وتسرع من وترية تلك الصناعة 

أصبحت أكثر فاعلية اليوم.. تكلفة أقل وإحكام أكثر وقابلية للتكرار.

من منا ال يستمتع بطعم الشوكوالتة؟، ما السر وراء حبنا للشوكوالتة؟، 
البطاطا  مــن  أكثر  ملح  على  حتــوي  الساخنة  الشوكوالتة  ان  تعلم  هــل 
قد  منافعها؟،  ام  الشوكوالتة  مضار  اكثر  ايهما  تعرف  هل  املقرمشة؟!، 
تبدو اإلجابة بسيطة على بعض هذه األسئلة فنحن حنب الشوكوالتة ألن 
تــوازن بني  بإجياد  تتعلق  إذ  نتصور  املسألة أعقد مما  لكن  مذاقها حلو. 
أنواع من الدهون والكربوهيدرات، وهو أمر يالزمنا منذ السنوات األوىل 

من حياتنا.
أحب الشوكوالتة، وهلذا عندما أشرع يف التهام قطعة، ال أملك التوقف 
حتى أنتهي منها. كمية قليلة من الشكوالتة ال تكفي أبدا. وعائليت تعرف 
هذا األمر، وهلذا تلجأ إىل إخفاء الشوكوالتة عين، لكن ما الذي يوجد 
يف بعض األطعمة حبيث أن الكثريين منا ال ميلكون مقاومة اإلغراء الذي 
املأكوالت  أنــواع أخرى من  الشوكوالتة مع  الذي تشرتك فيه  متثله؟ وما 

اليت ال نستطيع ببساطة النطق بكلمة ال أمامها؟.
ُتصنع الشوكوالتة من حبوب الكاكاو اليت تزرع وتستهلك يف األمريكتني 
املايا وحضارة األزتيك كانتا تصنعان شرابا  منذ آالف السنني، حضارة 
من حبوب الكاكاو وتطلق عليه “املاء املر” ألن حبوب الكاكاو وهي مادة خام 

يتميز طعمها باملرارة الشديدة.
وللحصول على حبوب الكاكاو يتطلب األمر كسر القشرة السميكة لبذرة 
الكاكاو من أجل الوصول إىل اللب الذي يكون له عادة مذاق استوائي قوي 
يتوسط شراب الليمون وفاكهة السفرجل أو القشطة الصدفية، ثم ينتزع 
تستمر  عملية ختمري  دخوهلا يف  قبل  الكاكاو،  من حبوب  والبذور  اللب 
بضعة أيام، يعقبها التجفيف والتحميص، ويضفي تضافر هذه العمليات، 

وما جتلبه من نكهة خاصة، طابعا مميزا تعشقه عقولنا.
السعيدة  والــذكــريــات  الشوكوالتة  مــن  تنبعث  الــيت  الغنية  النكهة  وتعد 
املقرتنة بفرتة الطفولة جزءا من جاذبية الشوكوالتة، وتتضمن الشوكوالتة 
التأثريات  ومن ضمن  النفسي.  التأثري  ذات  الكيميائية  املــواد  من  عــددا 
بالنشوة  يشعر  أن  للدماغ  وال ميكن  واهلناء،  واملتعة  الفرح  بها  املرتبطة 
دورا صغريا  تلعب  لكنها قد  الشوكوالتة،  تناول كميات معينة من  جملرد 

يف إثارة احلواس.
تستخرجها  عندما  وهلــذا  الــدســم،  بقوامها  أيضا  الشوكوالتة  وتتميز 
أنها سريعة  أن متضغها، ستالحظ  بدون  وتضعها يف فمك  من غالفها 
الذوبان، األمر الذي جيعلك تشعر بإحساس متميز بالنعومة، لكن التحول 
الذي طرأ على بذرة الكاكاو وجعلها تنتقل من شراب مر ورطب إىل أكلة 

خفيفة نقبل عليها بشدة هو احتواؤها على السكر والدهنيات.
ملاذا أحب الشوكوالتة؟ هناك طائفة من األسباب. ولكن حمليب الشوكوالتة 
مثلي، رمبا أننا حناول أن نستعيد مذاق واإلحساس بالقرب الذي خاجلنا 

مع أول طعام تناولناه، وهو حليب األم.

ملاذا أحب 
الشوكوالتة؟
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كثري ذلك الكالم الذي قيل وال يزال ُيقال، عن أهمية املواهب النافرة 
يف عملية دفع األجيال ُقُدما يف مضامري العلم والعمل واإلبداع عموما، 
فاألمة بال مواهب ستكون خالية من االبتكار، واخللو من األخري يعين 
جمافاة حتمية للتقدم، وفقر مستدام يف املنَتج اإلبداعي، ما ينعكس 
نقوم  عندما  لذلك  وإنتاجا،  وعمال  تفكريا  الــنــاس،  واقــع  على  حتما 
جهة  من  تراجعها  وأسباب  جهة،  من  األمــم  ملزايا  مستفيضة  بقراءة 
املتقدمة  والنافرة لدى األمم  النادرة  املواهب  توافر  أخرى، سنالحظ 

حصرا.
هذا  يكون  ورمبــا  املهِملة،  األمــم  لــدى  والنواقص  اهلفوات  تكثر  فيما 
األمــم  مستويات  بــني  للتفريق  واألدق  األســـرع  هــو  املقارنة  مــن  الــنــوع 
العلمية واإلبداعية واملتفردة، لنعرف بأن أحداهما تنعم مبزايا التطور 
اإلخفاق،  تتخبط يف وحــل  الــيت  األمــة  تفتقر هلا  فيما  واالســتــقــرار، 
ونشري  عنها  نتحدث  من  وغالبا  لنا مجيعا،  معروفة  فهي  املزايا  أما 
إليها ونضرب األمثلة عنها، ولعلنا ال خنطئ عندما خنوض يف أسباب 
الرتاجع، حني نقول أننا ُنعَجب بالكالم اجلميل واملؤّثر من حيث املعنى، 
لكننا ال نتوغل أكثر من هذا احلد، أي أننا نكتفي جبمال املعنى فحسب، 
لكننا كثريا ما نسمع من املفكرين والفالسفة والعلماء، أن الكالم من 

دون عمل يبقى يف حّيز العدم.
 وهو قطعا ال فائدة منه إال يف االجرتار اللفظي الذي ال يسمن وال يغين 
من جوع، فيما يكون العمل ممثال أمينا ولسانا سليما للفكر والكتابة 
وقال  األقــوال،  من  أعلى صوتا  األعمال  إن  قيل  هلذا  أيضا،  والكالم 
العلماء، ال تتكلم، بل دع عملك يتحدث بدال عنك، وهكذا تنجح األمم 
وتتميز وتستمر يف التطور، عندما يكون العمل مرافقا للكالم بل أحيانا 
يكون متقدما عليه، وهذا لن يتحقق إال يف حالة التنّبه ألهمية حتويل 
كيان  بــدوره  يثري  الذي  العملي  ثرائه  العلمي اىل  االبتكار من فحواه 

األمة ووجودها وكينونتها قياسا باألمم األخرى.
تطبق  وال جتد حيزا  واالبتكار،  العلم  متفوقا يف  تكون  أن  فائدة  فما 
الدول  أصبحت  ملــاذا  أما  وقدراتك،  مواهبك  فيه  وتثبت  أفكارك  فيه 
العربية طاردة للمتفوقني وأصحاب الكفاءات، فهذا أمر واضح وأسبابه 
معروفة جدا، الن املتفوق يشكل خطرا على أنصاف املوهوبني الذين 
أننا  خاصة  والــريــاء،  والتملق  بالتزوير  والوظائف  املناصب  حيتلون 
كعرب وعراقيني نعيش يف ظل حكومات هي نفسها ال حتب التفوق، إال 

اذا كان يصب ذلك يف تثبيت السلطة ومحايتها.
تشكل  ألنها  املتعلمة،  للعقول  طــاردة  فهي حكومات  ذلــك  أمــا عكس   
املال  الدنيا سوى  تلك اليت ال تريد من  الفارغة،  العقول  خطرا على 

واجلاه والقوة الظاملة.
بالنتيجة أو اخلالصة ال سبيل اىل تقدم أمة املسلمني والعرب والعراق 
الالزمة  العملية  العلمية  اخلطط  توضع  مل  ما  اخلصوص،  وجه  على 

والدقيقة، لرعاية املواهب النافرة.
 والعقول املبدعة، مع توفري ظروف العمل املناسبة هلا، ودعمها ماديا 
ومعنويا، حتى تعود طاقاتها لتصب يف مصلحة األمة اليت ولدت هذه 
ألي  للهجرة  دفعها  أو  بها  التفريط  وعــدم  النافرة،  واملواهب  العقول 
سبب كان.، وهذا ال ميكن أن يتحقق من دون وضع ما يلزم من دراسات 
وتطبيقات علمية عملية تسهم بصورة جادة وقاطعة يف معاجلة هذا 

اخللل اإلسرتاتيجي الذي يطيح حباضر األمة ومستقبلها. 

الـــيـــوم من  عــــامل  ــــأســــاوي يف  امل الـــوضـــع  ان 
ونشر  حريته  وسلب  اإلنــســان  حلقوق  انتهاك 
واحتكار  كسلعة  اإلنسان  واستهالك  احلــروب 
الظلم  وانتشار  البيئة  وتدمري  املــوارد األرضية 
هذا  كــل  العوملة،  مــشــروع  ظــل  يف  واالستعباد 
يدعونا لقراءة العدل العاملي يف مشروع املنقذ 
الذي ننتظره. ان التنافر اإلنساني الذي برز يف 
شكل صراعات دامية وحروب استنزافية زرعت 
البشري  اجلسد  عمق  مستعصية يف  أمراضا 
والصراع  والقومية.  والعنصرية  العرقية  مثل 
املستميت على املصاحل قد حول هذه األمراض 
إىل أيديولوجية متأصلة تبحث عن أعداء هلا 
لتبتلعهم رغبة ملصاحل منظريها وكانت احلربني 
العامليتني شاهد مروع على ذلك., ووجود عامل 
الذي حلم  املثالي  املشروع  كان  إنساني موحد 
فظهرت  واملفكرين.  واملصلحني  الفالسفة  به 
الــعــوملــة، لــدمــج الــعــامل البشري يف وحـــدة بال 
حواجز جغرافية او اقتصادية اوسياسية. ويرى 
فوكوياما ان هذه التحوالت األخرية هي نهاية 
للتاريخ بعد ان تسقط كافة املباديء واملذاهب 
وتسيطر الرأمسالية الليربالية وينتهي التاريخ. 
أي ان التاريخ حسب رأيهم يسري بشكل حتمي 
حنو الليربالية الرأمسالية وهذه حتمية تشبه 

تلك احلتمية اليت كانت يدعيها املاركسيون يف 
منهجها. لكن العوملة ليست اال مشروع جتاري 
اخر يهدف اىل استعمار العامل بأدوات ثقافية 
ومــعــلــومــاتــيــة حتــت غــطــاء إعــالمــي وسياسي 
مــبــتــكــر. ويف أدواتــــهــــا األخــطــبــوطــيــة تــطــرح 
نبيلة  كأهداف  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 
تسعى لنشرها عامليا من تدويل سلطاتها ونشر 
قيمها اخلاصة، ولكننا جند ان أباطرة العوملة 
يضحون بالدميقراطية وحقوق اإلنسان عندما 
ملصلحة  ووفقا  مصاحلهم،  مع  ذلــك  يتعارض 
رأس املال. فجوهر العوملة يعتمد باألساس على 
حساب  على  وتراكمها  النخب  ــروات  ث ازديـــاد 
إفقار سكان األرض وثرواتها. ان العقل يدرك يف 
كينونته ان العامل هذا قائم على العدل والتوازن 
وليس من خصائصه الظلم والفوضى، فإذا كان 
هناك فوضى فإنها من حصاد الظلم البشري 
فان  واال  العدل  البشر. فالبد من حتقق  حبق 
العدالة اإلهلية تصبح لغوا وعبثا. ولذلك كانت 
بعثة األنبياء وتواتر الرسل وقيام املصلحني من 
إجياد جمتمع إنساني واحد يعبد اهلل عز وجل 
وحيقق عدالته. وهذا هو هدف األديان مجيعا، 
وهدف الرسالة اإلسالمية اليت ختاطب البشر 
مجيعا بال استثناء ألنها متلك قدرة قوية على 

مباديء  من  مبا حتمله  العاملية  الوحدة  إجيــاد 
مثل االخوة والسالم والتسامح والعفو والوحدة. 
العامل من  انتشال  املنتظر هو  ان هدف ظهور 
واملساواة  العدل  ونشر  واجلور  الظلم  مستنقع 
له  وتنقاد  معظمها  البشرية  بــه  يــؤمــن  لــذلــك 
األديـــان ذلــك ان األديـــان تــؤدي غرضا فطريا 
اإلنــســانــي وحيس  الــشــعــور  فيه  يتوحد  واحـــد 
وجــود  مــع  العقلي  إدراكــــه  يتكامل  عــنــدمــا  بــه 
والصدق  االخــالص  منها  ينبعث  حكيمة  قيادة 
تظهر  )ع(  املهدي  اإلمــام  عاملية  ان  والواقعية. 
العاملي وقدرته على إيصال  من خالل تواصله 

الرؤى اىل كافة بقاع العامل.
وحتقيق التكامل املعريف والعقلي عند اإلنسان، 
وعــدم  اجلــهــل  مــن  تنشأ  الــشــرور  معظم  الن 
العاملية  احلــكــومــة  مــشــروع  ان  كــمــا  املــعــرفــة. 
االجتماعي  ــتــوازن  ال إجيـــاد  مــن خــالل  ينطلق 
واالقـــتـــصـــادي وإلـــغـــاء االســتــغــالل واالحــتــكــار 
ــتــفــرد يف الــســيــطــرة عــلــى مــــوارد األرض.  وال
وتتكامل دولة اإلمام املهدي )ع( العاملية بإلغاء 
احلدود اجلغرافية وترفع احلواجز املصطنعة 
العمل  حرية  يف  مبتغاهم  اىل  البشر  ويصل 
لكل  موطنا  تصبح  فاألرض  واحلياة،  واحلركة 

إنسان يف عصره )ع(.
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