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قراءة يف جولة 
العبادي اإلقليمية

كيف نبني العراق؟

ملاذا تراجعت 
الشعبوية العاملية؟

املال الحرام 
وتدمري بنية االقتصاد

إىل أين
2579 تقود العقيدة؟

الدولة  الذي يعشش يف مؤسسات  الفساد  العديد من املسؤولني عن عزمهم حملاربة  سبق وان حتدث 
واإلرهــاب  )الفساد  بأن  قالوا  احلمالت،  بهذه  القيام  عن  أعلنوا  الذين  وكل  املهمة،  احلكومة  ودوائــر 
وجهان لعملة واحدة(، وأكدوا على أن اإلرهاب الذي دّمر البنية التحتية والفوقية للعراق، وأحلق املوت 
الفساد  بأن  نقول  عندما  العراقي  الواقع  جنايف  وال  الفساد.  خطر  يفوق  ال  الضحايا،  وآالف  مبئات 
تسلل اىل شرائح اجملتمع، وكلما تصاعدت املسؤولية تزداد فرص الفساد طرديا، لذلك صار الفساد 
نوعا من الثقافة اليت شاعت وتغلغلت بني النسيج اجملتمعي، وهناك من يغذي هذه الثقافة ويدميها، 
فتم تدمري القيم األخالقية املانعة، وأزاحتها قيما بديلة ودخيلة يسعى املستفيدون منها اىل زرعها يف 
اجملتمع عموما. لذا فإن )الفساد اإلداري واملالي يف العراق يعّد من أعلى بني الدول حبسب خمتصني، 
ويعترب  واخلدمية،  األمنية  والــوزارات  القضاء،  من  بداية  مرافق،  ملحوظ يف عدة  بشكل  موجود  وهو 
السياسيني الكبار يف العراق األوائل من الذين حتاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعترب العراق مع 
عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول يف معدالت الفساد حسب 
النظر عن  الناس، بغض  الكثري من  ينتاب  الشك  نوع من  للفساد(. واحلقيقة هناك  باروميرت  إحصاء 
مستوياتهم العلمية او الفكرية أو درجة ذكائهم، ومصدر الشك جتاه )احلرب على الفساد الذي أعلنه 
العبادي( يكاد يكون مشابها لنوعية الشك اليت انتابت الناس عندما أعلنت احلكومة عزمها على حترير 
املوصل، فقد جوبهت التصرحيات الرمسية حول طرد )داعش( من أم الربيعني، مبوجة من التشكيك 
أنها يف غري حمّلها.  وثبت  ذهبت سدى  تلك  الشك  ولكن محلة  وسكانًا،  مساحة  لكرب حجمها  نظرا 
فيا ُترى هل سينجح العبادي هذه املرة أيضا، وهل سيكتشف املشككون بأن شّكهم مل يكن يف حمله؟، 
بالطبع هذا ما يتمناه العراقيون، وخصوصا ذوي الدخل احملدود، أو أولئك الذين ال يوجد لديهم دخل 
أصال، مع أن امليزانية العراقية اليت متتلئ مبوارد العراق النفطية، لو أنها توّزعت بعدالة ومساواة بني 
العراقيني ملا كان هناك جائع يف العراق، علما أن التصرحيات الرمسية لوزارة التخطيط تقول بأن نسبة 
23% من العراقيني يعيشون حتت خط الفقر. فضال عما تقدم، فان جزء من السر يف هزمية الفساد، 
يكمن يف بسط سلطة القانون، وهذا سيحتاج اىل قوة ودعم األجهزة األمنية والعسكرية، لذا ال بد من 
تأكيد استقاللية ومتاسك هذه األجهزة، وضمان خضوعها املطلق لقرارات احلكومة.  وهنا نضع بعض 
املدخالت اليت ُتسهم يف صنع خمرجات حتسم معركة الفساد املعقدة لصاحل الشعب وحكومته، التحلي 
بعزمية وإصرار عاليني بعد االتكال على اهلل تعاىل يف مواجهة الفساد، أن تسن التشريعات احلامسة 
يتم وضع مقرتحات تسوية ممكنة  أن  املختلفة،  الفساد وتكتالته  تهادن عصابات  والواضحة واليت ال 
ومقبولة تضمن إعادة األموال اليت استوىل عليها الفاسدون اىل خزينة الدولة، أن ترافق هذه احلملة، 
محلة إعالمية قوية جدا ومدروسة جيدا، يشارك فيها اجلميع مبا يف ذلك وسائل اإلعالم املدنية أو 
غري املرتبطة باحلكومة. أن تقوم املنظمات واجلهات املعنية حبمالت تثقيف متواصلة لرفض )الرشوة( 
وال  الفاسدين،  فيها، مبالحقة  تسود عدالة ال شك  وأن  واملالي وسواهما.  اإلداري  الفساد  أوجه  وكل 
جيوز غض النظر عن )األقوياء( أو بعض املسؤولني مهما كانت مواقعهم حساسة وكبرية. يف حالة فشل 
محلة اجتثاث الفاسدين واملفسدين وفسادهم وإعادة ثروات العراقيني وأمواهلم، فإن العواقب القادمة 
سوف تكون وخيمة وغري متوقَّعة، فالفساد والطغيان متآزران، وال خيتلفان عن بعضهما، ومجيع الساسة 

العراقيني يعرفون متام املعرفة ما هي النهاية اليت تنتظر الطغاة الظاملني الفاسدين.  
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أنــــهــــي حتــــديــــد مــــوعــــد االنـــتـــخـــابـــات 
يوم  احملــافــظــات  وجمــالــس  التشريعية 
15 آيار 2018 من قبل جملس الوزراء، 
عــلــى كـــل الــتــكــهــنــات والــتــخــوفــات من 
الصعوبات  نتيجة  آخر  تأجيلها إلشعار 

والتحديات اليت مير بها البلد.
دخول  حــول  تتمحور  التخوفات  وهــذه   
العراق يف مرحلة فراغ دستوري جيعل 
تصريف  حكومة  احلالية  احلكومة  من 
اعــمــال االمــر الــذي يضاعف مــن سوء 
االوضـــــــاع الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

واالمنية وغريها.
اعــــالن احلــكــومــة مــوعــد االنــتــخــابــات 
والــوعــد بــإجــرائــهــا يف مــوعــدهــا يعين 
وسياسيا  تنظيميا  حتــديــا  هــنــاك  ان 
العراقية.  احلكومة  امــام  امنيا  وحتى 
لذا نالحظ بدء رئيس احلكومة االدالء 
القادمة  الرؤى حول االنتخابات  ببعض 
لطبيعة  احملـــلـــي  ـــعـــام  ال الــــــرأي  تــهــيــئ 
يف  املشاركة  حيث  من  القادمة  املرحلة 
االنتخابات، وطبيعة التصويت، واالهم، 
من حيث ثقة الناخب بالعملية االنتخابية 

اليت يشكل احد عناصرها االساسية.
تلك  تعزيز  اىل  تهدف  وهــي حمــاولــة   

الثقة.
الربملان  عمل  بني  فجوة  هناك  لألسف 
واضــح  تباعد  وهــنــاك  احلكومة  وعمل 

بينهما يف الرؤى واالجراءات. فالربملان 
مل ينجح يف وضع ادارة انتخابية مستقلة 
قادرة على ان جتعل االنتخابات القادمة 
تعرب  وان  الــتــصــحــيــح  بـــاجتـــاه  خـــطـــوة 
واجلمهور.  الناخبني  عن  تعبري  اصــدق 
تــردد  على  الناخب  الــذي جيعل  االمــر 
حمدودية  وبالتالي  فيها  املشاركة  مــن 
كذلك  عــام.  بشكل  السياسية  املشاركة 
االنتخابات  قانون  ننبه اىل  ان  اليفوتنا 
الذي يعمل الربملان على صياغته وسط 
موجات من الرفض له والرغبة بتعديله 
واالخرية هي املسيطرة النها متثل رغبة 
االحزاب احلاكمة املسيطرة على القرار 

التشريعي.
نــــرى من  ويف ظـــل هــــذه الـــصـــعـــوبـــات 
االهـــمـــيـــة مبـــكـــان ان تــتــكــامــل الــــرؤي 
العملية مهمة  الربملانية واحلكومية الن 
على  الـــبـــالد  ان  تــكــمــن يف  واهــمــيــتــهــا 
اعتاب مرحلة جديدة تتطلب التصحيح 
لـــتـــجـــاوز اخــــطــــاء املــــاضــــي وختــلــيــص 
اليت  االشكاليات  من  السياسي  النظام 
بهذه  متعنا  ما  واذا   .2003 بعد  اعتلته 
يكمن يف  اساسها  ان  االشكاليات جند 
عن  تعرب  مل  الــيت  االنتخابية  العملية 
جرى  فمرة  اجلماهري  واراء  طموحات 
جرى  اخــرى  ومــرة  طائفيا  هلا  التعبئة 
ولذلك  حزبيا.   – طائفيا  هلــا  التعبئة 

جند هناك فجوة كبرية بني الناخب من 
والنخب احلاكمة من جهة اخرى.  جهة 
لذا هناك ضعف وتشكيك يف موثوقية 
وهــذا  االنتخابية  بالعملية  اجلــمــاهــري 
حيتاج اىل جهود عملية فعلية اجرائية 
إلعادة ترميم تلك الثقة ورفع مستوياتها 
اجلدية  تضفي  مشاركة  نسبة  لضمان 

واملوضوعية عليها.
هناك صعوبات اخرى تكمن يف موضوع 

النازحني.
والتحالف  احلكومة  اعلنت  ان  فبعد   
الدولي عودة أكثر من مليونني وثالمثائة 
انـــه الزال  ديـــارهـــم، اال  نـــاح اىل  الـــف 

هناك الكثري من النازحني.
بضرورة  االهتمام  كــان  مهما  وبالتالي 
مشاركتهم يف العملية االنتخابية اال انه 
وواضحة  كبرية  نواقص  هناك  ستكون 
وهذا رمبا يبعث يف أنفسهم خيبة أمل 
تشكل فيما بعد رفض لألداء السياسي 
ــالــشــكــل الـــــذي يـــؤثـــر عــلــى شــرعــيــة  ب
تكثيف اجلهود  مــن  البــد  لــذا  الــنــظــام. 
والعمل  مناطقهم  اىل  النازحني  لعودة 
واهمها  االستقرار  عوامل  ترسيخ  على 
مشاريع الطاقة والبنى التحتية االخرى 
لضمان  والصحية  الرتبوية  واخلدمات 
ــازحــني ومــشــاركــة اوســــع يف  ــن عــــدوة ال

العملية االنتخابية.

االنتخابات يف العراق:
 التحدي القادم بصعوبة

إستعادة كركوك والدروس املستخلصة عراقيًا
إن بروز خطر تنظيم )داعش( اإلرهابي وتوظيفه إقليميًا ودوليًا، ال يبتعد عن املخططات واملشاريع 
التقسيمية لدول املنطقة عمومًا والعراق على وجه التحديد، إذ وفرت هذه الظروف فرصة تأرخيية، 
وأعطت الُكرد هامشًا حركيًا كبريًا للتالعب يف املناطق العراقية خارج اإلقليم عرب السيطرة على 

املناطق احملررة أو حماولة تغيري دميوغرافيتها.
وإذا كان اهلدف الُكردي املعلن من القتال ضد )داعش( هو دفع هذا اخلطر وحترير املدن احملتلة، 
فإن الدافع األول وكما أكدته مسرية األحداث هو مللء الفراغ وفرض حدود الدولة الُكردية عن طريق 
إجتماعية  متغريات  فيها وخلق  التموضع  وإعــادة  اإلقليم  معينة وضمها إىل  مناطق  اإلستيالء على 

وسياسية وجغرافية جديدة يف املنطقة.
وقد جاءت التوجهات الُكردية حنو إجراء اإلستفتاء على اإلنفصال عن الدولة العراقية يف 25 أيلول 
ُكردستان  إقليم  بها  يتمتع  اليت  والقدرات  اإلمكانات  توظيف  الرؤية، من خالل  لتلك  تأكيدًا   2017
تعين  األخــرى  كركوك هي  وإستعادة حمافظة  عام 2003.  بعد  وأمنيًا ال سيما  إقتصاديًا وسياسيًا 
احلفاظ على وحدة األراضي العراقية، وفشل مجيع احملاوالت واملؤامرات اليت كان خمطط هلا أن 
السياسي  االستقرار  زعزعة  بهدف  خارجي  ودعم  عراقية  أدوات  عرب  الواقع،  أرض  على  تتواجد 

واألمين يف العراق، والتأثري مستقباًل على منجزات القوات العراقية اليت حتققت يف امليدان.

فقد أدت العملية اليت أطلقتها احلكومة اإلحتادية يف بغداد من خالل إنتشار القوات العراقية يف 
كركوك واملناطق املختلف عليها، وبسط سلطة الدولة إىل القضاء على التطلعات الُكردية بقيام كيان 
كردي مستقل عن الدولة العراقية، نظرًا للواقع اإلسرتاتيجي اجلديد الذي أفرزته عودة كركوك إىل 
سلطة احلكومة اإلحتادية، فضاًل عن بروز قناعة مفادها: إن احلفاظ على وحدة البلد وإستقراره ال 
ميكن أن تكون جمرد شعارات، بل ال بد من توظيف خمتلف الوسائل مبا فيها العسكرية -إن تطلب 
األمر- للحفاظ على وحدته وإستقراره، وأن عودة السلطة اإلحتادية ملمارسة دورها املنصوص عليه 
يف الدستور العراقي باحلفاظ على وحدة البالد وسيادته هو احلل األمثل للخالص من كافة الدعوات 
واألحالم اإلنفصالية اليت تعيش يف أذهان البعض، فمن يفرض واقعًا بالقوة ال ميكن أن يتنازل عن 

ذلك إال عرب املنطق الذي يفهمه.
إن عملية املراجعة هذه جيب أن تبدأ أواًل يف إجياد املعاجلات الضرورية للخلل احلاصل يف العملية 
السياسية بهدف حتقيق اإلستقرار السياسي، ثم مواجهة التحديات اإلقتصادية واإلجتماعية واألمنية 
مبختلف أبعادها ووضع احللول الناجعة هلا، والتوجه حنو بناء مؤسسات الدولة وفق أسس وطنية 
مهنية وبعيدًا عن اإلنتماءات والوالءات العرقية أو الطائفية أو الدينية، وجعل الوالء للوطن هو الوالء 

اجلامع الشامل لكافة مكونات وطوائف الشعب العراقي. 

بعد جولة إقليمية سريعة للعبادي، إرتسمت حتوالت مهمة بعد إستفتاء 
اإلقليم يف ضوء  داخــل  إذ تصاعدت حــدة اخلــالفــات  ُكــردســتــان،  إقليم 
الذي حصدت احلكومة  الوقت  اإلنفصال، يف  إستفتاء  تلت  اليت  األزمة 
املركزية يف بغداد الدعم اإلقليمي لوحدة البالد، ويف ضوء ذلك ارتسمت 
معامل حتوالت إقليمية جديدة بعد جولة العبادي، كما ودفعت اإلنتصارات 
حلم  بإجهاض  عليها  املتنازع  املناطق  يف  بغداد  حققتها  الــيت  امليدانية 
األكراد باإلنفصال واإلستقالل إىل غري رجعة يف املدى املنظور. رئيس 
جملس وزراء العراق حيدر العبادي العائد حديثا من الرياض، والقاهرة، 
وأنقرة، وطهران، ورمبا الحقا تكون وجهته إىل دمشق. كان حمور صناعة 
ودعــم  الــعــراق  لصاحل  وظفها  اإلقليم  إستفتاء  مابعد  إقليمية  حتــوالت 
املتنافسة على  السياسي  القرار  لعواصم  حكومته. يف ضوء هذه اجلولة 
قدر  أكــرب  على  احلصول  من  العبادي  متكن  املنطقة،  يف  نفوذها  بسط 
من التأييد إلجراءات احلكومة اإلحتادية يف مواجهة تداعيات اإلستفتاء 
ومابعده )اإلقليمية واحمللية(، وكذلك تسوية ملفات أخرى عالقة مهد هلا 
توضيح مستوى  الزيارة ميكن  باإلنفصال. يف ضوء هذه  البارزاني  خيار 
العبادي  زيــارة  اإلقليمية من خالل  العراق  التحول احلاصل يف عالقات 
لطهران: مل تقلق إيران كثريًا من زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إىل 
السعودية، قبل أن حيط رحاله يف طهران، مع أن زيارته للسعودية تزامنت 
كما  هناك،  إىل  تيلرسون  ريكس  األمريكي  اخلارجية  وزيــر  حضور  مع 
تابعنا تصرحيات املسؤولني اإليرانيني حول هذه الزيارة ومل يبدو منهم 
تنسيق سعودي - عراقي  بالغ من اإلعــالن عن تشكيل جملس  توتر  أي 
العبادي هلا، يف  زيــارة  أن  تــدرك متامًا  أن طهران  أمريكية، مع  برعاية 
بالغة األهمية، على رأسها هذه  التوقيت حتمل بني طياتها عناوين  هذا 
القضية اليت من املرجح أن يؤدي العبادي دورا وسطيا ومقربا لوجهات 
النظر بينهما وحتديدا يف ملف مواجهة أزمة اإلستفتاء وتداعياتها. كما أن 
املعنيني يف إيران قرأوا يف جولة العبادي اإلقليمية األخرية، واليت كانت 
الرياض حمطة فيها، على أنها حماولة إلجياد تكافؤ يف عالقات العراق 
اخلارجية وهذه قراءة جديدة لإليرانيني إزاء تشنج العالقة مع الرياض. 
رهان طهران سيكون على العديد من امللفات، اليت محلها العبادي نفسه 
إليها، سواء تلك املتعلقة بُكردستان العراق وباحلرب على داعش، أو حتى 
العبادي فسينجح  أمنه  ما  إذا  الطرفني، وهذا  بني  اإلقتصادي  بالتعاون 
بإحتواء املمانعة اإليرانية يف تقاربها مع أمريكا، والسعودية، وتركيا، يف 
أي  إن جناح  نقول:  ذلك  مع  اجلديدة.  والدولية  اإلقليمية  املتغريات  ظل 
رجل دولة يرتبط بعدة عوامل أهمها: قراءة املعطيات الدولية واإلقليمية 
بشكل صحيح والتعاطي معها، وتوظيف عالقات الدولة اخلارجية بشكل 

متكافئ ملصلحة الشعب.

قراءة يف جولة 
العبادي اإلقليمية 

د. حسني أحمد السرحان / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

العراق

د. احمد عدنان امليالي/مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. سليم كاطع علي 
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مبــنــاســبــة اهلــــزة األرضـــيـــة الـــيت ضربت 
مقياسها  بــلــغ  والــــيت  مـــؤخـــرا،  ـــعـــراق  ال
وفقًا  رخــرت  مقياس  على  درجــــات/   7,6
ملنظمة أرصاد أمريكية، خطر يف بالي أن 
أخــوض يف زلــزال من نــوع آخــر قد يكون 
أكــثــر خــطــورة ممــا حيــدث مــن تصدعات 
اآلخــر  بالنوع  وأعــين  العراقية،  لــألرض 
فهل  الفكري(،  )الزلزال  هو  الــزالزل  من 
من  النوع  بالفعل هلذا  العراقيون  يتعرض 
الزالزل، وهل لرواج )اإلشاعة( خبصوص 
الـــزلـــزال الــــذي ضـــرب مــســاحــة الــعــراق 
مــن أقــصــاه اىل أدنـــاه عالقة مــن نــوع ما 
بالزلزال الفكري الذي تزامن مع أحداث 
ما بعد 9 نيسان 2003؟؟. ومثة الكثري من 
وصفوا  واملهتمني،  السياسيني  املفكرين 
وإجــراءات  نظام صدام حسني(،  )إطاحة 
بأنها  باألخص،  برمير  األمريكي  احلاكم 
زلـــزال ضــرب الــعــراق يف املـــادة والفكر، 
ومل ينَس معلقون كثر، أن أمريكا والقوى 
بالفعل  يــطــبــقــون  ــأمــرهــا،  ب تــأمتــر  الـــيت 
يكتفوا  ومل  قــة(،  اخلــالّ )الفوضى  نظرية 
بتأسيس  اهلائلة، وال  اإلداريــة  بالتغيريات 
بــدأت  وهــكــذا  خمتلفة.  سياسية  أمنـــاط 
ــــزال الـــفـــكـــري(، مبـــــوازاة  ــــزل مــرحــلــة )ال
والسياسية  االجتماعية  املــاديــة  ـــزالزل  ال
وســـواهـــا، ولــكــْن هــنــاك بـــون شــاســع بني 
ـــوعـــني، فــــإحــــداث تـــغـــيـــريات مـــاديـــة  ـــن ال

عمرانية، وسياسية، واقتصادية، ال حتتاج 
أكثر من إصدار قرارات أو قوانني، وسوف 
يرتّشح عن تطبيقها النتائج املأمولة، لكّن 
الــنــقــص ســـوف يــبــقــى صــارخــا يف جمــال 

الفكر والقيم الفاعلة.
وما زاد الطني بّلة، ذلك اإلخفاق احلكومي 
إزاء آمـــال الــشــعــب وتــطــلــعــاتــه، فــصــارت 
ثروات العراق نهبا لكل من هّب ودب، ومت 
السرقات،  وتضاعفت  تصفري اخلدمات، 
واملالي  اإلداري  الفساد  حرائق  واشتعلت 
يف مؤسسات ودوائــر رمسية كما أشارت 
اىل ذلك مؤسسات مستقلة مثل مفوضية 
النزاهة، وتصاعدت نسبة الذين يعيشون 
حتت خط الفقر لتبلغ 23% حبسب بيانات 
رقمية رمسية صدرت عن وزارة التخطيط.
الفكري(  )الــزلــزال  ساعد  السبب  وهلــذا 
بالقيم عند  الرصيد اخلاص  تدمري  على 
اإلشاعة،  خمالب  واستطالت  العراقيني، 
وفعلت فعلها بني الفسيفساء االجتماعي، 
مستغَربة  أفعال  ردود  من  ما حدث  ولعل 
الــيت ضربته  اهلـــزة  العراقيني جتــاه  مــن 
مل  العراقيني  من  كثريا  أن  تؤكد  مؤخرا، 
مع  يتناسب  مع هذا احلدث مبا  يتعاملوا 
بالزلزال  يذكرنا  وهــذا  الواقعي،  حجمه 
الذي ضرب الشعب الياباني قبل سنوات، 
والذي قام بتدمري أحد املفاعالت النووية، 
وأحدث أضــرارا جسيمة يف بنية الدولة، 

وقتل عددا كبريا من األنفس، لكن السؤال 
هنا: ما هو الفارق بني تعامل العراقيني مع 
)هزة( مل تلحق بهم سوى أضرار مادية قد 
تكون بسيطة مع فقدان عدد من األفراد 
اليابانيني  تعامل  وبني  أرواحــهــم،  القالئل 
قبل سنوات،  الــذي ضربهم  الــزلــزال  مــع 
إن جمرد إقامة مقارنة عادلة ودقيقة بني 
مــدى ضعف  لنا  ُتظهر  الــزلــزالــني ســوف 
مع  التعامل  يف  بالياباني  قياسا  العراقي 

األحداث اخلطرية الطارئة.
النظر  إعـــادة  إىل  بنا  يدفع  الــذي  األمــر 
وخزين  واإلشــاعــة  اخلــطــر  مــع  بالتعامل 
القيم، فنحن شعب ميتلك أصالته الثقافية 
والــديــنــيــة واإلنــســانــيــة املـــائـــزة، وال يصح 
اليأس  عــالمــات  عليه  تظهر  أن  مطلقا، 
من حاالت  بها  املباَلغ  واخلشية  والضعف 
إذًا  احملسوبة،  غري  واملفاجآت  الــطــوارئ 
)زلــــزال  اىل  تــعــّرضــنــا  نستبعد  ال  حنــن 
فكري(، أفقدنا هامش من املبادئ والقيم، 
ولكن جيب أن يكون هذا األمر حافزا لنا 
الفكري،  الزلزال  هذا  تصدعات  لرتميم 
حي  شعب  العراقي  الشعب  أن  باألخص 
اليت  )العنقاء(  كـــ  بأنه  ويــوصــف  متفائل 
تنهض دائما من حتت رماد الفواجع، لكي 
الطبيعية  الـــزالزل  مواجهة  للعراق  ميكن 
)من كل األنــواع( برباطة جأش وحكمة ال 

ميكن لليأس أن يقرتب منها.

الزلزال الفكري
 يف العراق

 تحالف مراكز الدراسات اإلسرتاتيجية واملؤسسات الفكرية
يدعمها  ال  الــيت  القوية  اجليوش  وأن  الــدول،  تبين  ال  وحدها  املعارك  بــأن  التاريخ  تؤكد صفحات 
وسوف  قوتها،  على  احلفاظ  ال ميكنها  وإعــالم مهين حمــرتف،  مستقر،  دميقراطي  نظام سياسي 
تضعف الدولة وتؤول بالنتيجة اىل االنهيار، لذلك فإن بناء الدولة العراقية اجلديدة، حيتاج بالدرجة 
يتعلق بشؤون  ما  ولكل  والتعليم  والتشريع  واالقتصاد  السياسة  العلمية يف جماالت  للمشورة  األوىل 
التنبيه على  وقادتها يف  الدولة  أن اإلعالم مطاَلب مبساندة رجال  العصرية.أي  الدولة  بناء هيكلية 
فيما  اجليد،  العطاء  يف  واالستمرار  التشجيع  أجل  من  ودعمها  اجليدة  اخلطوات  ونشر  األخطاء، 
قبل  من  دراستها  ثم  ومن  وهناك  هنا  اخللل  مواطئ  برصد  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  تواصل 
مراكز البحوث والدراسات، ومعرفة أسبابها، وطرق معاجلتها، ومن ثم اخلروج بوصايا علمية مهمة 
العلمية  املؤسسة  العملي يف ضوء مشورة  دوره  أداء  ينطلق يف  لكي  القرار  توصيلها اىل صانع  يتم 
واملؤسسات الثقافية واإلعالمية، حيث ينبغي أن حترص هاتان اجلهتان على إحداث وتطوير نوع من 
التعاون املشرتك، علميا وإعالميا، من خالل عقد املؤمترات العلمية الرصينة، ومناقشة املشكالت 
املستعصية، أو تلك اليت حتتاج اىل حلول مهمة. وكنموذج عملي ملثل هذا النوع من التعاون العلمي 
النبأ للثقافة واإلعــالم(، من  الثقايف اإلعالمي املشرتك، ميكن أن تندرج هنا ما تقوم به )مؤسسة 
مؤمترات علمية مشرتكة مع عدد من املؤسسات اجلامعية العلمية، لتحقيق هذا اهلدف احليوي، حيث 

عقدت هذه املؤسسة بالفعل عددا من املؤمترات والندوات مع عدد من اجلامعات، منها جامعة كربالء 
املقدسة، وجامعة بغداد، وكذلك مع العديد من مراكز البحوث والدراسات املوجودة والفاعلة يف عموم 
حمافظات العراق. وقد جاء يف كلمة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف هذا املؤمتر، بأن املؤسسات 
العلمية اجلامعية كجامعة بغداد، ومراكز البحوث والدراسات، واملؤسسات الفكرية الثقافية كمؤسسة 
النبأ للثقافة واإلعالم، تعد من اجلهات والنخب اليت ينبغي أن تتصدر قيادة التخطيط والتفكري يف 

هذه املرحلة اجلديدة، ونعين بها مرحلة بناء الدولة يف أجواء السلم والسالم.
لذلك تعد مثل هذه املؤمترات العلمية بالغة األهمية، خصوصا يف هذه املرحلة احلرجة اليت جيتازها 
واملقرتحات  واملــشــورة  والــدراســات  البحوث  يقدم  إال منــوذج علمي  املؤمتر  هــذا  ومــا  اليوم،  العراق 

للحكومة واجلهات املعنية األخرى، من اجل استثمار هذه املرحلة بأفضل صورة ممكنة.
واملؤسسات  واملنظمات  العلمية،  والكوادر  اجلامعات  عاتق  على  كبرية  مسؤوليات  يضع  األمر  وهذا 
الثقافية واإلعالمية، إذ ينبغي عليها أن تستغل الظروف الراهنة، )بعد القضاء على داعش واإلرهاب( 
من أجل بناء العراق اجلديد بأسرع وأجنع السبل الدميقراطية، لذا فإن هذا املؤمتر العلمي يعد مثاال 
ينبغي أن يشكل درسا لآلخرين من )املؤسسات اجلامعية العلمية واإلعالمية والثقافية(، لكي يقوموا 

بدورهم يف بناء الدولة العراقية اجلديدة. 

القيادات  قبل  من  غالربيث  بيرت  عليه  الــذي حصل  والرتحيب  املوافقة  مع 
الدستور  حول  إقرتاحاته  تقديم  ُكردستان يف  إقليم  واحلزبية يف  التنفيذية 
العراق الدائم، إزداد حتمسًا يف لعب دورًا أساسيًا يف جمريات عملية كتابة 
مسودة الدستور العراقي أثناء مداوالت القوى الُكردية الرئيسية مع القوى 
أيضا  واملتحمسة  السابق،  للنظام  الغالب  يف  معارضة  كانت  اليت  الشيعية 
للحكم يف النظام السياسي اجلديد، وبعض األطراف الُسنية يف ظل معارضة 
الدينية  والــقــوى  الــرمــوز  أغلب  قبل  من  اجلديد  السياسي  للنظام  ساحقة 
على  نفسها  تصنف  اليت  وسلفية(  )بعثية  املسلحة  واجملموعات  والسياسية 

أنها ممثلة هلذا املكون.
إلقليم  احمللي  الدستور  بنود  صياغة  يف  غالربيث(  )بيرت  مساهمته  وبعد 
ُكردستان، كما كان يقول يف مذكراته: ُكردستان البد هلا من اإلمساك باملبادرة 
العراقية. فحث  الدستورية  العملية  تبدأ  أن  قبل  دستورها  تدوين  من خالل 
يتفاوضا بشخصيهما مع  بأن ال  الُكرديني األساسيني  أواًل زعيمي احلزبني 
األطراف السياسية يف بغداد كما يذكر يف إحدى مذكراته: “حثثت البارزاني 
يف  املباشرة  مشاركتهما  بــدل  مفاوضني  خــالل  من  العمل  على  والطالباني 

املباحثات الدستورية.
يقول بيرت غالربيث: “إن كل ما كان يريده األكراد لتخطيهم لعراق فيدرالي 
بيرت  حثهم  هنا  احلقوق،  بعض  بغداد  متنحهم  أن  أي  للسلطة”،  حتوياًل  أو 
غالربيث على قلب املعادلة كما أوضح يف مذكرة بعث بها إىل كل من: برهم 
احلكم  ومقرتحات  الفيدرالية  بني  فيها  ميز  بــارزانــي،  ونيجريفان  صــاحل، 
السابقة منها: ذهابه إىل أن الفيدرالية نظام يعمل من األسفل إىل األعلى 
فالوحدة التنظيمية للبالد هي الوالية أو املقاطعة، أي يتم تكوين الوالية أو 

املقاطعة اليت تفضو املركزية بتولي بعض السلطات.
املفضل  وخياره  التقسيمي  بعيدًا يف مشروعة  غالربيث  بيرت  وعمومًا حيلق 
فرتة  إىل  يعود  يكن  مل  العراق  بتقسيم  أمســاه  ما  إىل  أيضا  يذهب  عندما 
العراق قسم  بأن  يرى  التأريخ، حيث  قبل هذا  يرجع  وإمنا  النظام،  سقوط 
إىل ثالثة كيانات )ُكردية، شيعية، سنية(، وبدأت معامل هذا التقسيم عندما 
إنفصلت ُكردستان يف عام 1991، كما أسفرت ما أمساها بـ”الثورة الشيعية” 
يف إشارته إىل أحداث عام 1991 أو ما عرفت باإلنتفاضة الشعبانية، وكذلك 
إليها  )بـــادر  بإندالعها  السنة  أتهم  الــيت  األهلية  بــاحلــرب  وصفها  مــا  يــرى 
بيرت  ولعل  طائفية،  وفق خطوط  العراق  بتجزئة  باعتقاده  ساهمتا  الُسنة(، 
غالربيث من أجل الوصول إىل أهدافه حياول أثناء حتقيبه يف تأريخ العراق 
املعاصر أن يفتعل شرخا هنا ويزيد على شرخًا هناك بني القوى والشرائح 
واجملموعات العراقية، من أجل الوصول إىل مشروعه بتفكيك العراق أو ما 
أمساه بـ)نهاية العراق(. وسنحاول تسليط املزيد من النقد على مشروعه هذا 

يف اجلزء القادم.

كتابة الدستور 
وتفكيك العراق 

العراق

د. أسعد كاظم شبيب 

علي حسني عبيد 
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عربي 

مل ميـــر وقــــت طــويــل عــلــى وصــــول )ســعــد 
الـــوزراء يف تشرين  احلــريــري( إىل رئاسة 
تسوية  مبــوجــب   ،2016 الــثــانــي/نــوفــمــرب 
األبــرز  اهلل  حــزب  جــاءت حبليف  سياسية 
)ميشال عون( إىل سدة رئاسة اجلمهورية، 
رئاسة  الــفــراغ يف  مــن  ونصف  عامني  بعد 
ــن احلـــريـــري مـــن داخـــل  ــة. أعــل اجلــمــهــوري
الــرابــع  يف  استقالته  الــســعــوديــة  األراضــــي 
وشن   ،2017 الثاني/نوفمرب  تشرين  مــن 
هجوما غري مسبوق على إيران وحزب اهلل، 
أجــواء شبيهة  نعيش  “إننا  وقــال احلريري: 
الشهيد  اغتيال  قبل  ســادت  اليت  باألجواء 
رفيق احلريري، وملست ما حياك يف اخلفاء 
ــــران عن  الســتــهــداف حــيــاتــي”. وعــــربت إي
الناطق  وقــال  احلــريــري،  الستقالة  أسفها 
قامسي:  بهرام  اإليرانية  اخلارجية  باسم 
وبال  احلقيقية،  غري  اإلتهامات  تكرار  “إن 
أساس الصادرة عن الصهاينة، واألمريكيني 
ضـــد إيـــــران عــلــى لـــســـان رئـــيـــس الـــــوزراء 
االستقالة  هذه  أن  يثبت  املستقيل  اللبناني 
الــتــوتــر يف لبنان،  ســيــنــاريــو جــديــد إلثــــارة 
اللبناني  الشعب  بأن  نؤمن  لكننا  واملنطقة، 
سيتجاوز هذه املرحلة بسهولة”. يؤكد أغلب 
املراقبني أن احلريري الذي حيمل اجلنسية 
السعودية، والفرنسية، إىل جانب جنسيته 
اللبنانية، عند ذهابه إىل السعودية ولقائه 
ولي العهد السعودي حممد بن سلمان كان 

إعالن استقالته متناغما بعد تصعيد كالمي 
من السعودية ضد إيــران وحــزب اهلل على 
لسان وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج 
العربي ثامر السبهان الذي التقى احلريري 
قبل أيام يف الرياض.  دعت اململكة العربية 
إىل  مواطنيها  الكويت  ودولـــة  الــســعــوديــة، 
مغادرة لبنان، وعدم السفر إليه ، يف خطوة 
اإلمــارات  دولــة  إليها  وانضمت  تصعيدية، 
بيان  لتذكر مواطنيها عرب  املتحدة  العربية 
لوزارة اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتي 
إىل  السفر  بعدم  الكامل  اإللتزام  بضرورة 
لبنان من دولــة اإلمـــارات أو من أيــة وجهة 
ــهــم مملكة  ــي أخــــــرى، وانـــضـــمـــت أيـــضـــا إل
البحرين اليت أعلنت على مجيع مواطنيها 
املتواجدين يف لبنان املغادرة على الفور مع 
و  واحليطة.  احلــذر  درجــات  أقصى  توفري 
اإليراني  اخلارجية  وزيــر  مستشار  اعترب 
حسني شيخ اإلسالم “إن استقالة احلريري 
جاءت برتتيب من الرئيس األمريكي دونالد 
بن  الــســعــودي حممد  العهد  وولـــي  تــرامــب 
سلمان، وذلـــك مــن أجــل تــوتــري الــوضــع يف 
لبنان، واملنطقة، ومواجهة حزب اهلل”. أكد 
املركزي حلزب  قــاووق عضو اجمللس  نبيل 
تسعى  السعودية  “إن  على  اللبناني،  اهلل 
“إن  إىل  الفتنة”، مشريا  لبنان يف  إلغــراق 
النظام السعودي يريد تغيري موقع، وهوية، 
من  جـــزءا  ليكون  املــقــاومــة  يف  لبنان  ودور 

إسرائيل  مع  يطبع  الــذي  السعودي  احملــور 
وسوريا”.  والبحرين،  اليمن،  على  ويعتدي 
اعترب وليد فارس املستشار السابق لشؤون 
دونالد  الرئيس  األوســط يف محلة  الشرق 
ترامب، )األمريكي ذو األصل اللبناني(، إن 
)كرسالة  جــاءت  وأسبابها  االستقالة  هــذه 
وإمنــا  للبنانيني،  فقط  ليس  للغاية  هــامــة 
الـــعـــامل أمجــــع(.  بــرمــتــهــا وإىل  لــلــمــنــطــقــة 
خالصة القول، أن استقالة سعد احلريري 
وهو  للمنطقة  وصادما  مفاجئا  حدثا  كــان 
السعودية- التصعيدية  األجــواء  مع  يدخل 

األمــريكــيــة ضـــد إيــــــران، وخـــرجـــت بعض 
تــعــرض لضغط  أن احلـــريـــري  املــعــلــومــات 
وأتفقت  لتقديم االستقالة،  رمسي سعودي 
أغلب الكتل السياسية اللبنانية أن اخلروج 
من هذه األزمة يتم من خالل تشكيل حكومة 
ملغادرة هذا السيناريو الذي أثقل كاهل البيئة 
السعودية  اقحام  إن  والــدولــيــة.  اإلقليمية، 
نفسها يف قضية استقالة احلريري فسره 
يأتي  أنــه  واملــراقــبــني  احملللني،  مــن  الكثري 
إيــران  على  األمريكي  الضغط  مع  تناغما 
لتحجيم نفوذها يف املنطقة العربية، وتهيئة 
األجواء للتطبيع اإلسرائيلي – العربي، بعد 
ذلك من خالل تقبل إسرائيل كواقع حال يف 
املنطقة، وحتجيم نفوذ أي قوة إقليمية تقف 
بوجه إسرائيل اليت عربت عن خشيتها من 

القوة والنفوذ اإليراني يف املنطقة. 

استقالة الحريري والصراع 
اإليراني الخليجي يف لبنان

ماذا بعد تهويد القدس؟: قراءة يف السيناريوهات املحتملة
أعلن الرئيس االمريكي دونالد ترامب، االعرتاف رمسيا مبدينة القدس عاصمة السرائيل، القرار 
ايــام، كان مثل عود الثقاب الذي اشعل كل شيء، فاحملور  الذي اوقف العامل على قدم واحــدة منذ 
العبارت  باشد  تدين  الــيت  التصرحيات  من  ثــورة  اعلنها  اخلطوة  هلــذه  الرافض  االسالمي  العربي 
ووصفتها بانها مبثابة اعالن حرب على االسالم وجيب على مجيع الشعوب االسالمية اخذ دورها يف 

التصدي للوجود االمريكي يف الشرق االوسط.
لكن أي مستقبل للمنطقة بعد كل ما حدث؟ وهل سيكون نقطة حتول تارخيية فعال؟

امريكا ختوض هذه االيام حروبا على جهات متعددة قد ال تستطيع حتقيق انتصارات فيها مهما كانت 
قوية ومقتدرة عسكريا واقتصاديا وسياسيا، فالعدو هذه املرة ليس فلسطيين او سوري او عراقي، 
امنا هؤالء سوف يكونوا جمرد رأي عام ضاغط ضد واشنطن، امنا القضية تتعلق بصراع دولي اكرب 
ال ميكن حتقيق االنتصار فيه اعتماد الصدام واملواجهة كاسرتاتيجية وحيدة، وهناك عدة اطراف 

مستفيدة واخرى ختسر مما حدث لكنها ال خترج من اطار الصراع:
اوال: روسيا ومعسكرها سوف تستفيد من اخلطوة االمريكية فاحلرب املقبلة يف املنطقة تقوم على 
فالقارة  واوربــا،  امريكا  الصراع بني  ثانيا:  النفوذ من جديد،  التموضع ورسم خارطة  اعــادة  عملية 
العجوز تشعر بالتهميش والتحقري بشان دورها العاملي وخصوصا يف منطقة الشرق االوسط، اذ مل 

تؤيد الرئاسة الفرنسية قرار ترامب ووصفته “باألحادي واملؤسف وفرنسا ال تؤيده”، واعتربته بانه 
يتناقض مع القانون الدولي وقرار جملس االمن التابع لالمم املتحدة. 

ثالثا: االنظمة العربية احلاكمة اليت تبشر بالتطبيع مع اسرائيل ستجد نفسها مضطرة لتاخري هذه 
اخلطوة ملدة طويلة فاذا ما استمرت هذه العملية ومت تطبيقها بالفعل قد تشعل انتفاضة فلسطينية 

تزيد من االمور تعقيدا.
رابعا: تركيا سوف تركب املوجة وتعلن نفسها املدافع االول عن مقدسات املسلمني اذ هددت صراحة 

بانها قد تقطع عالقاتها مع اسرائيل يف حال اعرتاف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيلية.
خامسا: ايران وحلفائها هم الرابح االكرب من هذه اخلطوة ويف هذا الوقت حتديدا، اذ انها ستبعد 
احلمالت االعالمية السعودية واخلليجية اليت تتهمها بالتدخل يف الشؤون العربية، وسوف تستخدم 

ورقة القدس من اجل اثبات رؤيتها املعاكسة بالدفاع عن فلسطني.
اعقبت سقوط االحتاد  اليت  السنوات  اليت فرشت المريكا طوال  السجادة احلمراء  ترامب ميزق 

السوفييت. 
 ويشجع الدول الكربى على التمرد على قرارات البيت االبيض، ويرسم صورة للواليات املتحدة املتمرة 

على االعراف والقوانني الدولية اليت اسست هلا بنفسها.  

بعد صعود خاطف أصبح االمري الشاب حممد بن سلمان ولي عهد العرش 
السعودي يف حزيران/يونيو، حمددا لنفسه مهمة إصالح اململكة املتشددة يف 
ظل قبضة حديدية من مؤشراتها التعامل مع األزمة املفتوحة مع قطر. فيما 
مل متر ساعات على تشكيل العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز 
جلنة ملكافحة الفساد أسند رئاستها اىل جنله ولي العهد )32 عاما( حتى 
قضت بتوقيف 11 أمريا واربعة وزراء حاليني وعشرات الوزراء السابقني، يف 
محلة غري مسبوقة. ويف االشهر األخرية، بدأ األمري عدة ورش اصالحات 
اليت  للمملكة  احلديث  التاريخ  يف  واقتصادية  ثقافية  هــزة  أضخم  شكلت 
يشكل الشباب دون 25 عاما أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 31 مليونا.
وتعهد نهاية تشرين األول/أكتوبر قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من االفكار 
املتشددة، يف تصرحيات جريئة شكلت هجوما عنيفا ونادرا من قبل مسؤول 
ورغم  احملافظة،  اململكة  يف  املتشددة  االفكار  أصحاب  على  املستوى  رفيع 
احتمال ان تؤدي هذه الرؤية اىل احتجاجات التيار احملافظ، بدأت مثارها 
من  اعتبارا  السيارات  بقيادة  للنساء  بالسماح  تارخيي  قــرار  بعد  بالظهور 

حزيران/يونيو املقبل.
توقيفات يف  لوال محلة  خــرباء،  كانت ممكنة، حبسب  ما  املرونة  هذه  لكن 
أيلول/سبتمرب طالت اكثر من 20 شخصا بينهم رجال دين من تيار الصحوة 
وشخصيات معروفة. واعتربت هذه االجراءات مبثابة استعراض قوة لألمري 
االمري  بها اجلمعيات احلقوقية، وجنح  نددت  فيما  لتعزيز سلطاته  حممد 
فرتة ضئيلة”، حبسب  استثنائيني يف  ونفوذ  سلطة  على  “باحلصول  حممد 

فريدريك فريي من مركز كارنيغي للسالم الدولي يف واشنطن.
يرى بعض احملللني يف الشأن اخلليجي يبدو أن احلكم يف السعودية قد دخل 
من  اململكة  الداخلية يف  الساحة  ملا شهدته  نظرا  االنهيار،  قبل  ما  مرحلة 
حراك غري اعتيادي كّمًا ونوعًا يف اآلونة األخرية، أظهرت حدة اخلالفات 
بني أجنحة العائلة احلاكمة، واليت بدأت تؤثر يف األداء اإلقليمي للسعودية 

ودورها يف املنطقة.
الدخول يف مرحلة  السعودية على وشك  أن  الكثري من احملللني  يرى  فيما 
مهمة من مراحل تاريخ العائلة احلاكمة، ومن بني السيناريوهات املطروحة 
تفاديا للصراعات وهو السيناريو املتعلق باختيار ولي للعهد من اجليل الشاب 
ويرى  امللك،  كرسي  باجتاه  أوىل  كخطوة  اهلــرم،  قمة  أعلى  اىل  والوصول 
امللك،  كرسي  تشمل  السعودية سوف  التغيري يف  عملية  أن  احملللون  هؤالء 
مع  ومتينة  أمريكا  مع  قوية  عالقات  له  اجلديد  العهد  ولــي  وان  خصوصا 
األمري  قــرارات  تثري  ان  يبدو  وعليه  لــه،  الداخل  والء  جانب  اىل  إسرائيل 
حممد بن سلمان األصدقاء واحللفاء أكثر مما تثري األعداء، ذلك أن سياسة 
السعودية شهدت حتوالت جذرية منذ تولي األمري منصب ولي ولي العهد. 

اليوم صعد األمري خطوة حنو منصب امللك لتزداد املخاوف.

مملكة سلمان الجديدة: 
انقالب على هيئة ثورة

د. جاسم يونس الحريري/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

كمال عبيد 

مسلم عباس  
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دولي 

على الرغم من مالزمة العمل الدبلوماسي 
هنالك  أن  إال  اخلــارجــيــة  وزارة  ملوظفي 
على  الــيت شجعت  األحبـــاث  مــن  العديد 
من  للدولة،  الدبلوماسية  املــهــام  تطوير 
خـــالل رفــدهــا بــبــعــض املــؤســســات الــيت 
تدعم دورها يف األداء السياسي اخلارجي 
للدولة خصوصًا يف ظل التعقيدات اليت 
فعلى  واإلقليمي.  الــدولــي  النظام  تــالزم 
تعتمد  الدبلوماسي  مهمة  أن  من  الرغم 
هنالك  أن  إال  والــتــفــاوض  التمثيل  على 
الكثري من املداخل اليت ميكن من خالهلا 
الــدول  مع  اإلنسجام  أو  املصاحل  حتقيق 
األخرى دون اللجوء إىل هذه املهام فقط، 
إمنا تطويرها مبداخل جديدة ميكن من 
الدول  مع  اإلتصال  قنوات  تنويع  خالهلا 
مقيد  الدبلوماسيني  دور  وألن  األخـــرى. 
بـــاألعـــراف الــدبــلــومــاســيــة واجملـــامـــالت 
ــح أبــــــواب لـــلـــحـــوار أو  الـــدولـــيـــة فــــإن فــت
بنية  املتفق عليها يتطلب  توسيع املصاحل 
على  قــادر  علمي  ورأي  للقبول  جمتمعية 
الــدور أصبح  وهــذا  املصلحة  فهم  تعزيز 
معظم  البحثية يف  املــراكــز  خــرباء  يؤديه 
دول العامل مما جعل الدراسات املختصة 
مفهوم  تطوير  على  تعمل  بالدبلوماسية 
دبلوماسية املسار الثاني لريافق يف عمله 
يف  اخلارجية  وزارة  تبذهلا  اليت  اجلهود 
هــذا اجلــانــب. ساهمت مــراكــز األحبــاث 

ــتــاريــخ بدعم  والــــدراســــات عــلــى مـــدى ال
ومداخل  بنظريات  الدبلوماسيني  جهود 
بالطرق  التأمل  زيــادة  جديدة تساعد يف 
املقصودة،  اليت ميكنها حتقيق األهداف 
فالكثري من املراكز املتقدمة يف الواليات 
صياغة  يف  ساهمت  األمريكية  املتحدة 
العديد من اإلسرتاتيجيات اليت تقدم إىل 
مؤسسات الدولة كاحلالة مع مؤسسة راند 
السياسة  دعمت  الــيت  بروكينغز  ومعهد 
اخلــارجــيــة بــالــعــديــد مـــن الــطــروحــات، 
التوازن  إستعادة  دراســة  أبرزها  من  كان 
اخليارات  من  العديد  فيها  قدمت  الــيت 
الـــيت تــســاعــد خمــطــطــي اإلســرتاتــيــجــيــة 
العامل  يف  اخلارجية  للشؤون  األمريكية 
إدارة  أوبــامــا  بـــاراك  الرئيس  تــولــي  قبل 
الــذي  اإلنتقال  أن  يبدو  األبــيــض.  البيت 
مقرتنًا  كــان  املــوازيــة  الدبلوماسية  رافــق 
يف بادئ األمر بإسناد الوظائف إىل أحد 
داخــل  معينة  دولـــة  شـــؤون  يف  املختصني 
إىل  األمــر  يتطور  وقــد  الفكر  مؤسسات 
إســنــاد مهمات خــاصــة هلــذه املــراكــز يف 
مع  كاحلالة  اخلــارجــيــة  السياسة  تنفيذ 
ومدير  الــدفــاع  وزيــر  شليسنجر  جيمس 
وكالة اإلستخبارات املركزية، إذ قام تيد 
الرســون رئيس معهد أحبــاث السالم يف 
أوسلو PRIO برتتيب عملية املفاوضات 
واإلسرائيلي  الفلسطيين  الطرفني  بني 

فإن  ثم  ومــن  وبشكل ســري،  النرويج  يف 
مع  يتعارض  قد  املهام  هــذه  مبثل  القيام 
سلوك  اليت حتكم  الدبلوماسية  القواعد 
مــوظــفــي اخلـــارجـــيـــة يف هــــذا اجلــانــب. 
اليت  هــي  الدبلوماسية  اجملــامــالت  وألن 
بشكل  اخلــارجــيــة  وزارة  توجهات  حتكم 
عــام بــدأت مراكز األحبــاث والــدراســات 
الكثري  إلدارة  خلفية  كــقــنــوات  تــتــحــرك 
من  الدولية  التفاعالت  يف  املعاضل  من 
خالل ورش العمل املشرتكة اليت تساهم 
يف فتح قنوات للدبلوماسيني يف البعثات 
تطوير  على  كذلك  وتعمل  الدبلوماسية 
قنوات اإلتصال املشرتكة يف هذا الشأن 
مــن خـــالل األعــمــال املــشــرتكــة بــني هــذه 
األطـــراف. إن وجــود مراكز األحبــاث يف 
كقناة  والعمل  املوازية  الدبلوماسية  دائرة 
لــإلتــصــال يف املــفــاوضــات أو احلـــوارات 
اليت جتري بني الدولة والدول األطراف 
ملفات  تعمل على إجياد  أن  منها  يتطلب 
حبيث  فيها  تتخصص  دولية  أو  إقليمية 
قــادرة أن تولد خيارات  أدبيات  تكون هلا 
جدية لصانع القرار وخمططي السياسة 
اخلارجية، كما أنها حباجة ضرورية إىل 
وزارة  مــع  بالتنسيق  جديد  مــن  التفكري 
اخلارجية كي تكون قادرة على أن تصيغ 
السياسة  يف  مــبــاشــر  بــشــكــل  فاعليتها 

اخلارجية. 

حدود التأثري األمريكي 
يف تفاعالت النظام الدولي

اوروبا والبحث عن االدوار املفقودة يف الشرق االوسط
دخلت الدول االوربية الكربى وعلى رأسها فرنسا واملانيا بقوة يف ملف رئيس الوزراء اللبناني املستقيل 
سعد احلريري، وسحبت االضواء من السعودية يف احدث االزمات االقليمية واكثرها توترا بني الرياض 
وطهران، وبدخوهلا اىل هذه احللبة املشحونة باخلطاب الطائفي وااليدلوجي، يؤكد هذا التحرك مرة 

اخرى اننا امام متغريات كربى قد تشهدها املنطقة خالل املرحلة القادمة.
قصر االليزيه كان على موعد صباح السبت، لـ”احتفالية” استقبال رئيس الوزراء اللبناني املستقيل سعد 
إعالن  من  أسبوعني  بعد  السعودية  من  قادمًا  باريس،  الفرنسية  العاصمة  اىل  وصوله  اثر  احلريري 

استقالته املفاجئة ببيان تاله من الرياض.
الدخول  الكلمة من معنى؛ فقد كان  بكل ما حتمله  وبقدر ما كانت استقالة احلريري مزلزلة ومفاجئة 
الفرنسي على خط هذه االزمة ميثل انعطافة ادت اىل دخوهلا فصال جديدا عنوانه االبرز ان “ال جمال 
لصغار الشرق االوسط ان يتجاوزوا اخلطوط احلمر” وحتت شعار “فرنسا ستعيد لعب االدوار يف االقليم 

املشتعل”.
ازمة استقالة احلريري ارعبت الدول االوربية الكربى، فهي الحظت على الصعود الصاروخي لولي العهد 
السعودي واحلاكم الفعلي حممد بن سلمان، فقراراته املفاجئة ال ميكن السكوت امامها، والدول االوربية 

هلا مصاحل جيب ان ال يتم ارباكها.

املوقف االملاني كان اكثر تشددا ازاء السلوك السعودي يف املنطقة، اذ انتقد وزير اخلارجية األملاني زيغمار 
بأنها  ووصفها  احلريري  املستقيل سعد  اللبناني  الــوزراء  رئيس  مع  السعودية  تصرفات  بشدة  غابريال 

“ليست معتادة”، كما هاجم سياسة الرياض يف ملفات عدة باملنطقة.
الوزير األملاني قال “إن هناك إشارة مشرتكة من جانب أوروبا إىل أن روح املغامرة اليت تتسع هناك منذ 
أشهر عدة لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها”. وأضاف “بعد األزمة اإلنسانية واحلرب يف اليمن وما حدث 

من صراع مع قطر، صارت هناك منهجية للتعامل مع األشياء وصلت ذروتها اآلن يف التعامل مع لبنان”.
الشرق االوسط يعيش فرتة تارخيية يف حياته املليئة باحلروب، ودخول الدول االوربية بشكل مباشر وبلغة 
متشددة ازاء السعودية تكشف عن حجم اخلطر الذي متثله سياسات الرياض، وتؤكد ان خطوات حممد 

بن سلمان مل يتم التنسيق فيها اال مع ادارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب ومستشارت جاريد كوشنر.

املعلومات شحيحة عن هذه االزمات املتالحقة اليت كان بطلها حممد بن سلمان دون منازع، لكن مل يبقى 
امامنا اال طرح التساؤالت عن املرحلة املقبلة، وهل سيكون التدخل االوربي قادرا على احداث االثر مثلما 
فعله التدخل الروسي يف سوريا؟ وهل حنن امام صراع دولي اكرب ساحته الشرق االوسط تتشابك فيه 

املصاحل بني احللفاء انفسهم بعدما غاب التنسيق ورغب كل منهم االستيالء على ما بقي لديهم؟

مستقبل  بشأن  التكهنات  ختمة  من  تزيد  املتسارعة  العامل  احــداث  بــأن  يبدو 
والعسكرية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  وعــالقــاتــه  ــي،  ــدول ال السياسي  الــنــظــام 
والثقافية، وطبيعة أجزاءه البنيوية وعالقات الدول مع بعضها البعض، كذلك 
زادت من حالة التكهنات بشأن مستقبل التيارات الشعبوية واملتطرفة يف العامل، 
الكرة  عليها سكان  اعتاد  اليت  التقليدية احملافظة،  السياسية  النخب  مبوازاة 
األرضية. يعتقد اجلميع بأن الدعاية االنتخابية الراديكالية اليت تبناها الرئيس 
األمريكي احلالي دونالد ترامب يف خطبه وشعاراته االنتخابية، وفوزه بالرئاسة 
األمريكي  السياسي  املستوى  على  املرموقني  منافسيه  على حساب  األمريكية 
“الداخلي واخلارجي”، كانت أحد االسباب الرئيسة أن مل تكن السبب الوحيد 
واملباشر يف احداث الثورة الشعبوية على املستوى العاملي. على الرغم من الدفعة 
املعنوية اليت اعطاها فوز الرئيس األمريكي دونالد ترامب للتيارات الشعبوية، 
السيما يف أوروبا، إال أنه كان سببًا رئيسًا يف حتجيم وتقزيم التطلعات الفكرية 
والسياسية للتيارات الشعبوية سواء يف أوروبا أو أمريكا بعد ذلك ‘‘ولو اعتقد 
بأن يف الواليات املتحدة األمريكية ال ميكن احلديث عن تيارات شعبوية مالكة 
التيارات عبارة عن  ألرضية فكرية يف الساحة األمريكية، بقدر ما كانت تلك 
تيارات ناقمة وساخطة على الليربالية والنخبوية والسياسيات االقتصادية اليت 
تتبعها تلك النخب يف البيت األبيض‘‘، على العكس مما موجود يف أوروبا، السيما 
يف فرنسا وأملانيا وايطاليا وغريها من بلدان أوروبا الغربية، اليت تتمتع بثقافة 
التفكري  عن  األمريكي”  “الرئيس  ختلي  بعد  وذلــك  متطرفة؛  وشعبوية  فكرية 
ومساهمته  األبيض،  للبيت  وصوله  قبل  به  متيز  الــذي  والشعبوي  الراديكالي 
قبل  تبناه  ما  وفشله يف حتقيق  العاملية،  الشعبوية  التطلعات  بعض  احباط  يف 
أن يصبح رئيسًا. هذه االسباب مل جتهض تطلعات التيارات الشعبوية فحسب، 
بل اجهضت تطلعات وقراءات وتنبؤات املختصني واصحاب الشأن، مبستقبل 
النخب  مفهوم  عــن  بديلة  واجتماعية  سياسية  كظاهرة  وبــروزهــا  الشعبوية 
السياسية والنخبة بشكل عام، فضاًل عن ذلك، فإن تراجع اخلطاب الشعبوي 
يف الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا وبريطانيا دليل على أن هناك أزمة بني 
هذه التيارات، السيما بعد التجربة العملية يف الواليات املتحدة، والصراع الذي 
شهدته املؤسسات األمريكية بني الرئيس والسلطة القضائية األمريكية سواء يف 
موضوع اهلجرة أو رفضها لبعض قرارات الرئيس. إن االنكشاف الذي تعرضت 
التيارات بعد جتربة ترامب وخــروج بريطانيا من االحتــاد األوروبــي،  له هذه 
عرضها للكثري من االنتقادات، مما كانت سببًا مباشر يف تغيري قناعات بعض 
تنجح  قد  واليمينية  الشعبوية  التيارات  بــأن  القول  ميكن  وهلــذا  داعميها.  من 
كخطاب محاسي يدغدغ مشاعر الناس، إال أنه مسألة حتويل هذا اخلطاب إىل 
واقع عملي سيصطدم بعقبات كثرية، كتلك اليت اصطدم بها الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب. وهلذا، فإن الشعبوية كان هلا دور كبري يف تقويض نفسها وتراجع 

داعميها، وستبقى حبيسة الشعارات واخلطابات الثورية. 

ملاذا تراجعت 
الشعبوية العاملية؟

ميثاق مناحي العيساوي/مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

د. علي فارس حميد /مراكز الدراسات اتخاذ القر ر الحوار مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

مسلم عباس 
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ـــذي أجـــري يف إقليم  شــكــل االســتــفــتــاء ال
ــان يف اخلــامــس والــعــشــريــن من  كــردســت
شهر أيلول، صدمة قوية لالوساط احمللية 
الرغم  اذ وعلى  والعاملية على حد ســواء، 
املركزية  احلكومة  مــن  االعــرتاضــات  مــن 
ومن دول اقليمية وعاملية، اجرت السلطات 
الثالث  االستفتاء يف احملافظات  الكردية 
املناطق  عــن  اإلقــلــيــم، فضال  تشكل  الــيت 
“املــنــاطــق  تسميها  الـــيت  عليها  ــازع  ــن املــت
الكردستانية خارج إدارة اإلقليم” وبالرغم 
مــن األزمــــة االقــتــصــاديــة اخلــانــقــة التى 
املرتتبة  الــديــون  تصل  اذ  اإلقليم،  تواجه 
على حكومته احمللية إىل 30 مليار دوالر 
بسبب سياسة احلكومة النفطية اخلاطئة 
وغري الشفافة، أصرت القيادة يف االقليم 
توقيات  مستغلًة  االستفتاء  اجـــراء  على 
املركزية،  احلكومة  بها  متر  مناسبة  غري 
سيما مع نهاية حربها ضد تنظيم داعش 
االرهابي يف ما تبقى من اراضي العراق، 
املتنازع  املناطق  فضاًل عن حماولتها ضم 

عليها يف كركوك وسهل نينوى.
ووفقا ألحدى الدراسات فإن الطريق الذى 
يقوده برزانى إقليم كردستان حنوه واملفعم 
املستفحلة  االقتصادية  واألزمــات  بالديون 
والــصــراعــات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة، لن 
خيتلف عن مصري دولة جنوب سودان إذ 
اذ  األهلية،  واحلــرب  بها اجملاعة  تعصف 

مرت العالقة بني أربيل واحلكومة املركزية 
سياسيًا  حرجة  بفرتات  مؤخرًا  العراقية 
واقتصاديًا، ال سيما بعد أن امتنعت بغداد 
اإلقليم، ورفضها  رواتب موظفي  عن دفع 
ــضــًا دفـــع نــســبــة الــــ 17% مــن عــائــدات  أي
النفط املخصصة مبوجب الدستور إلقليم 
من  حصتها  تقليص  وكــذلــك  كــردســتــان، 
تشييد  بسبب  لــلــدولــة؛  الــعــامــة  املــيــزانــيــة 
تركيا،  إىل  يصل  أنابيب  خط  كردستان 

سعيًا لتحقيق االستقالل االقتصادي.
وعلى صعيد االنتاج الصناعي والشركات 
فـــقـــد اشــــــار اجملـــلـــس االقــــتــــصــــادي يف 
املسجلة  الشركات  جمموع  إن  كردستان، 
منها  شــركــة،   800 و  ألــفــًا   24 االن  حتى 
 3100 و  حملية  شــركــة   700 و  ألــفــًا   21
احلكومية  املعامل  ومثلت  أجنبية،  شركة 
يف  معمال   22 عــددهــا  البالغ  األقليم  يف 
مجــيــع مــنــاطــق االقــلــيــم، وأن اغــلــب هــذه 
املعامل هي خارجة عن اخلدمة. اي بعبارة 
املدة ما  أخرى فاالقليم مل يستطع خالل 
الصناعية  قاعدته  يطور  أن   ،2003 بعد 
زعزعة  يف  يساهم  ســوف  هــذا  وبالتالي 
وعامليًا،  حمليًا  االقليم  اقتصاد  يف  الثقة 
سيما بعد اعالن كل من ايران وتركيا قطع 
االصــرار  حــال  كردستان يف  مع  عالقتها 
أربيل  يف  يوجد  اذ  االستفتاء.  نتائج  على 
775 مصنع خمتلف، ويف دهوك 94 مصنع، 

ويف السليمانية 404، ويبلغ جمموع معدل 
حبسب  الــثــالث  احملــافــظــات  يف  البطالة 
حوالي  واملــعــادن  الصناعة  وزارة  بيانات 
23,2%، اي مبعنى ان االقليم حباجة اىل 
تفعيل االستثمارات من اجل تقليل معدالت 
نية  ان  ماعلمنا  اذا  هــذا  هـــذه،  البطالة 
االقليم بضم املناطق املتنازع عليها واليت 
اغلبها قد تعرض للتخريب بسبب احلرب 

ضد تنظيم داعش االرهابي.
أن االقــلــيــم وخـــالل هــذه  وبــالــتــالــي نفهم 
اقتصاد  تطوير  مبــقــدوره  يكن  مل  الــفــرتة 
بقت  ودهـــوك  فالسليمانية  حمــافــظــاتــه، 
ــة عــمــا يــــدور مــن تطوير  بــعــيــدة ومــعــزول
واهتمام يف اربيل بسبب طبيعة املعارضة 
لقيادة االقليم يف أربيل، ومن ناحية أخرى 
املتنازع  املناطق  بضم  االقايم  حماولة  أن 
وبالتالي  بــالــفــشــل،  ســتــبــوء  مــؤكــد  عليها 
باخلط  يعرف  مبــا  منطقته  ســوف حتــدد 
االزرق وهذا يعين خسارته لكركوك اليت 
للنفط  يعول عليها كثريًا يف كونها منتجة 
وللمحاصيل الزراعية االخرى، فضاًل عن 

سهل نينوى. 
تلك  اخلسائر  تشمل  قد  لذلك  باالضافة 
قطاع السياحة الذي يعد املرتكز لالقليم، 
الداخل،  السياح هم سياح  اغلب  أن  كون 
وبعد االنفصال فأن هذا القطاع سيعاني 

كثريًا بسبب االنفصال.  

العواقب االقتصادية 
النفصال إقليم كردستان

االستثمار األجنبي املباشر يف ظل مناخ االستثمار العراقي
حيتل االستثمار األجنيب املباشر مكانه مهمة على املستوى احمللي والعربي والعاملي، ويف أغلب اجملاالت، 
خصوصًا يف ظل سيادة العوملة اليت تدعوا إىل إزالة احلدود بني الدول وحترير التجارة، وذلك ألهداف 

سياسية واقتصادية واجتماعية وغريها.
وما يؤكد على زيادة أهمية االستثمار األجنيب املباشر هو ارتفاع قيمته الكلية، ما بني صادر ووارد، من 
املؤسسة  إليه  أشــارت  ما  مليار دوالر يف عام 2016 حسب  مليار دوالر عام 2014 إىل 3،198   2،577
العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات بناءًا على تقرير االستثمار يف العامل 2017 الذي تصدره 

منظمة االونكتاد.
- نالحظ على مستوى املشهد السياسي يف العراق، غياب املصاحل العليا للبلد لدى األحزاب اليت تروم 
الوصول إىل سدة احلكم، وتغليب املصاحل الشخصية على املصاحل الوطنية، وشيوع الفساد بشكل كبري، 
إغــراء  احلــزب  يستطيع  حتى  احلكم،  ســدة  على  املرتبع  احلــزب  لصاحل  االقتصادية  القوة  خلق  بهدف 
املقنعة  البطالة  تضخم  يف  احلاكم  احلــزب  مساهمة  عن  فضاًل  السلعي،  او  املالي  بالدعم  اجلماهري 
إليها مرة أخرى،  الوصول  او  السلطة  السياسي وضمان استمرارية  الوالء  يف اجلهاز احلكومي لكسب 
وبالتأكيد ان استمرار املناكفات السياسية ينعكس صداها على الوضع األمين ويتجه حنو األسوء، وهذا 

ما يزيد من سوء املناخ االستثماري.

وعلى املستوى االقتصادي نلحظ ان االقتصاد العراقي يعاني من مشاكل هيكلية تتمثل يف طغيان القطاع 
النفطي على الناتج احمللي اإلمجالي وكذا احلال بالنسبة للصادرات الكلية واإليرادات احلكومية، فالقطاع 
النفطي يسهم بنسبة ترتاوح ما بني 40-50% من الناتج احمللي اإلمجالي، وبنسبة 90-98% من الصادرات 
الكلية، وبنسبة 85-95% من اإليرادات احلكومية، فهذه النسب تعكس مشكلة مركبة يعانيها االقتصاد، 

فمادام القطاع النفطي هو املسيطر على االقتصاد “.
وخبصوص املستوى االجتماعي نلحظ اخنفاض مستوى التعليم والصحة، حيث غالب ما ترتاوح مؤشرات 
التنمية البشرية من حيث ترتيبها على املستوى العاملي ما بني 120-130 من بني 188 دولة يضمها التقرير 
الذي تصدره األمم املتحدة، فضال احندار السلوك االجتماعي واخنفاض الوعي الفردي الذاتي واملستوى 
الثقايف وزيادة املنازعات العشائرية خصوصا يف وسط وجنوب العراق وغياب عالقة املواطنة وثقافتها، 
وهذا ما خيفض من مستوى التنمية “. وبناءا على ما تقدم نالحظ ان تدفق االستثمار األجنيب املباشر 
إىل العراق اجته حنو االخنفاض من 7،752 مليون دوالر عام 2015 إىل 5،911 مليون دوالر عام 2016، 
أي ان العراق خسر ما يقارب املليارين، بينما شهد تطورا ملحوظًا على املستوى العربي والعاملي، فارتفعت 
التدفقات االستثمارية األجنبية املباشرة الواردة إىل الدول العربية إىل 30،798 مليون دوالر عام 2016 

بعد إن بلغت 24،582 مليون دوالر عام 2015، اما على املستوى العاملي فقد متت اإلشارة إليه آنفًا.

يعرف التقشف مبجموعة من السياسات اليت تسعى اىل ختفيض العجز 
يف املوازنات احلكومية من خالل تقليص االنفاق او مجع عائدات ضريبية 
اكثر او مزيج من االمرين، وبرزت تدابري يف السنوات االخرية وخباصة منذ 
بدأ ازمة االئتمان العاملية يف العام 2008- واليت يقول كثريون انها بدأت يف 
العام 2007- يف الواليات املتحدة االمريكية ثم انتشرت يف خمتلف احناء 

العامل.
لكن اغلبية التغطيات االعالمية واملواقف الرمسية املربرة للتقشف تنسى 
االمريكي  املالي  القطاع  حتــديــدًا  اخلــاص-  القطاع  يف  بــدأت  املشكلة  ان 
اال  العامة  املــوازنــات  اخــرى- وهي مل ترهق  املالية يف دول  القطاعات  ثم 
حني قررت حكومات كثرية ضخ اموال يف املؤسسات املالية املتعثرة بهدف 
انقاذها، وميكن هنا استثناء اليونان اليت اسرفت يف االنفاق العام فوقعت 
يف ازمتها اليت مل تنتهي بعد، علمًا ان تبنيها اليورو العملة االوربية املوحدة 

ساهمة يف ايقاعها يف فخاخ كثرية.
ويف اليونان، تتجدد االزمة مع كل رزمة انقاذ تطلبها البالد من دائنيها، ففي 
العام 2009 انفجرت ازمة الديون السيادية، ومثة دور ملتبس ادته وكاالت 
التصنيف الدولية يف تسريع اجتار املشكلة، ودفع الدائنون- الرتويكا املؤلفة 
بني املفوضية االوربية واملصرف املركزي االوربي وصندوق النقد الدولي- 
رزميت انقاذ يف مقابل شروط تقشف صعبة قبلت بها اثينا مرغمة، ولدى 
طلبها الرزمة الثالثة يف العام 2015 كادت اليونان خترج من منطقة اليورو 
اذ رفض رئيس الوزراء الكسيس تسيرباس، زعيم حزب )سرييزا( اليساري 
ان  لبث  وما  تقشف جديدة  لشروط  املنتخب حديثُا، اخلضوع  الراديكالي 
وانفرط  املوحدة،  العملة  عن  التخلي  تداعيات  من  خوفًا  للشروط  خضع 
وجهة  ومثة  مبكرة،  عامة  انتخابات  اىل  الدعوة  اىل  دفعه  ما  عقد حزبه 
نظر قوية لدى يانيس فاروفاكيس وزير املالية اليوناني السابق الذي ضحى 
به تسيرباس، يف دعوته اىل اسقاط جزء اساسي من ديون بالده لتسهيل 
خروجها من دوامة طلب ديون جديدة لتسديد ديون قدمية فور استحقاقها.

فكل من االسباب املقدمة لتأيد الرأي القائل بضرورة ان نتقشف مجيعا)الننا 
االجيابية  النتائج  عن  دفاعًا  املعروضة  واحلجج  اخل(  االنفاق....  يف  بالغنا 
هي  منو-  اىل  تفضي  التخفيضات  ان  اي  التقشف-  لسياسات  املفرتضة 
عمومًا هراء لكنها تبقي االفكار املهيمنة راهنه، يعود بعض السبب وراء ذلك 
اىل موقف ايديولوجي، لكن بعض السبب وراء القوة الكبرية هلذه االفكار 
يعود اىل جذور مادية جدًا، فاالمر يتعلق بتحول املوقف من االزمة املصرفية 
الواليات  يف  لتنهار(  ترتك  ان  من  )اكــرب  املتعثرة  املصارف  بان  القول  من 
املتحدة اىل القول بأنها )اكرب من ان تنقذ( يف اوربا، وكيف يقودنا ذلك كله 
اىل الطريق املفضية اىل التقشف، وحنن يف افضل االحوال، النزال ننقذ 

املصارف اليت بدأنا يف 2008، خصوصًا يف اوربا. 

التقشف فكرة 
سيئة ام جيدة

حامد الجبوري / مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

اقتصاد وتنمية

إيهاب علي النواب 

ندى علي 
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والتمويل  التنمية  يف  الريعي  النمط  أحلق 
معظم  طــالــت  خــطــرية  هيكلية  اخــتــالالت 
ورهنت  البلد  يف  االقتصادية  القطاعات 
ــقــرار  ــة لــلــنــمــو واالســت االفـــــاق االقــتــصــادي
ــنــفــط يف االســـــواق  بــتــذبــذبــات اســـعـــار ال
هذا  ويف  فيها.  املتحكمة  والعوامل  العاملية 
السياق، عطل تيار الوفرة النفطية القطاع 
البلد  حتــول  بعدما  الــعــراق  يف  الصناعي 
صايف  ومــســتــورد  النفطي  لــلــدوالر  ملصدر 
واخلــدمــات  السلع  مــن  احتياجاته  ملعظم 
القطاعات  مساهمة  تــهــاوى  حساب  على 
منها.  الصناعي  كافة وخصوصا  االنتاجية 
تتسم املنظومة الصناعية يف العراق جبملة 
من اخلصائص اليت خلفتها عقود من سوء 
املــفــرط على  واالدمــــان  االدارة واحلـــروب 
حاجات  وتلبية  املــوازنــة  متويل  يف  النفط 
السلع واخلدمات االجنبية، ومن  البلد من 
أبـــرز هـــذه اخلــصــائــص: 1- رغـــم ارتــفــاع 
للقطاع  التابعة  الصناعية  الوحدات  حجم 
متثل  مــنــشــأة(   17752 )قـــرابـــة  اخلــــاص 
و%0,2  للدولة  مملوكة   %1,5 مقابل   %98,3
انتاج شركات  ان  اال  ملكية مشرتكة.  ذات 
القطاع العام يف العراق يشكل قرابة %90 
البلد.  يف  الصناعي  االنــتــاج  امجــالــي  مــن 
 %56 تصنف  التكنلوجي  املستوى  على   -2
منتجة  بانها  العامة  الشركات  معامل  من 
ملنتجات عالية ومتوسطة املكون التكنلوجي 
التكنلوجي  املــكــون  منخفضة   %28 مقابل 

ان  اال  اخلـــام.  املـــواد  على  معتمدة  و%16 
قدم  عــن  يفصح  الصناعي  الــقــطــاع  واقـــع 
املكائن واملعدات وضعف مواكبة واستخدام 
التطورات التكنلوجية واملنظومات احلديثة 
نسبة  تــقــدر   -3 والتشغيل.  السيطرة  يف 
مــســاهــمــة الــقــطــاع الــصــنــاعــي يف الــنــاتــج 
على  فضاًل   ،%2 قــرابــة  االمجــالــي  احمللي 
قيم  اىل  لتصل  املضافة  القيمة  اخنفاض 
ســالــبــة يف بــعــض شــركــات الــقــطــاع الــعــام. 
الــعــامــة املتوقفة  الــشــركــات  ويــقــدر حــجــم 
  .2011 العام  حتى   %30 قرابة  العمل  عن 
4- اخنــفــاض مــعــدالت االنــتــاجــيــة وتــزايــد 
معدالت الطاقات االنتاجية العاطلة، حيث 
تعمل قرابة 70% من شركات القطاع العام 
التصميمة.  طاقاتها  من   %50-30 بقرابة 
فضال على تدني مستويات اجلودة والنوعية 
باملواصفات  ــزام  ــت االل ضعف  عــن  الــنــاجــم 
مساهمة  5- ضــعــف  لــإلنــتــاج.  الــقــيــاســيــة 
العمل  لــفــرص  كمولد  الصناعي  الــقــطــاع 
اذا  ــعــراق،  ال يف  العاملة  االيـــدي  وتشغيل 
يقدر امجالي االيدي العاملة املنخرطة يف 
هذا القطاع )عام، خمتلط، خاص( قرابة 
500 الف عامل. فضال على اعتماد قرابة 
املعونات  على  العامة  الشركات  مــن   %40
احلكومية يف تسديد رواتب العاملني لديها، 

كونها شركات خاسرة.
لشركات  االســتــثــمــاري  االداء  ضــعــف   -6
القطاع العام، وخصوصا فيما يتعلق بإنشاء 

التكنولوجيا  ــمــاد  واعــت جـــديـــدة  شـــركـــات 
املتطورة، وذلك نتيجة لرتكيز التخصيصات 
املــالــيــة احلــكــومــيــة عــلــى اعـــمـــال تشغيل 
ومعاجلة  القائمة  احلكومية  املــشــروعــات 
االخــفــاقــات فــيــهــا. 7- إهــمــال الــتــأثــريات 
البيئية السلبية لألنشطة الصناعية الناجتة 
وجود  على  فضال  الصناعية  امللوثات  عن 
والطاقة  املــوارد  استخدام  واضــح يف  هدر 
واملياه. منذ إطالق االسرتاتيجية الصناعية 
واحلكومة   )1(  2013 متــوز  العراق يف  يف 
ليكون  الصناعي  الــقــطــاع  إلنــعــاش  تسعى 
وفك  االقــتــصــادي  التنويع  لــربامــج  دعــامــة 
االرتباط باملورد النفطي وختليص االقتصاد 
الوطين من االحادية النفطية اليت ومست 
االقتصاد منذ عقود. مع ذلك، تسبب انهيار 
السياسي  االستقرار  وغياب  النفط  اسعار 
امللف  ادارة  يف  احلكومة  واخفاق  واالمــين 
االقتصادي يف ضياع فرص تفعيل واصالح 
وحمركا  للنمو  قاطرة  ليكون  القطاع  هذا 
لتدفق  اخــرى  ونافذة  العمل  فرص  لتوليد 
تعدد  ورغـــم  الــبــلــد.  اىل  االجــنــبــيــة  العملة 
الــتــحــديــات والــعــقــبــات الـــيت تــكــبــح عجلة 
التطور واالنطالق الصناعي يف العراق فان 
تبين عدد من السياسات قد يكون مالئما 
إلعادة احلياة للصناعة العراقية، خصوصا 
مع ما تفرضه الضائقة املالية من ضغوط 
احلكومية  املــــوارد  لتفعيل  احلــكــومــة  على 

البديلة للنفط.  

القطاع الصناعي يف العراق 
وفرص النهوض

األسهم جهاز تنبؤ للنشاط االقتصادي
يتكون االقتصاد بشكل عام من جمالني مهمني وهما االقتصاد احلقيقي املتمثل إنتاج السلع واخلدمات، 
املالي مبثابة  االقتصاد  ويعترب  املالية وغريها،  واملشتقات  والسندات  باألسهم  املتمثل  املالي  واالقتصاد 
والزمانية  املكانية  للظروف  ووفقا  والنوعية  بالكمية  توفر  فكلما  العجلة،  يسرع من حركة  الذي  الزيت 
املناسبة كلما أدى إىل حتسن أداء النشاط االقتصادي بالشكل السليم والعكس صحيح، حيث ال ميكن 

للعجلة أن تسري بشكل سلسل بدون وضع الزيت عليها أي إنها ستسري ولكن بصعوبة كبرية.
لكن مبجرد اخلروج عن قاعدة التناسب وانفصال عالقة االقتصاد املالي عن االقتصاد احلقيقي حبيث 
يكون االهتمام منصبًا من قبل أصحاب السياسات والقرارات املالية واالقتصادية، على االقتصاد املالي 
للحصول على أرباح األسهم وفوائد السندات واستباق الزمن لتجنب املخاطر كاملشتقات املالية، مع عدم 
االهتمام باآلثار املرتتبة على هذا االهتمام، وعدم إدراك أهمية االهتمام باالقتصاد احلقيقي الذي ميثل 
حمتوى االقتصاد املالي سيفضي ذلك إىل حصول األزمات املالية واالقتصادية، واالقتصاد العاملي مليء 
باألزمات املالية واالقتصادية وأشهرها يف املاضي أزمة الكساد العظيم 1929 وأشهرها يف احلاضر أزمة 
الرهن العقاري 2008/2007. فإذا توقع املستثمرون أن إنشاء الشركة اخلاصة بإنتاج سلعة او خدمة معينة 
ستحقق أرباح كبرية سيلجأون إىل طرح أسهم هذه الشركة يف األسواق املالية للحصول على األموال عن 
طريق قيام أصحاب األموال بشراء هذه األسهم بناءًا على مواصفات األسهم وتوقعات أصحاب األموال 

ومدى رحبية وأهمية السلعة او اخلدمة اليت تنتجها الشركة يف األسواق، فكلما كانت توقعاتهم تصب يف 
مصاحلهم سيقدمون على الشراء والعكس صحيح. وما يؤكد الكالم السابق هو تفسري أسباب حصول 
الستار  عبد  فاخر  الدكتور  ذكرهما  بنقطتني  االقتصادي  النشاط  يف  التغري  قبل  األسهم  أسعار  تغري 
حيدر، وهما كما يلي: 1/ ان أسعار األسهم تعكس التوقعات اخلاصة بالعوائد ومقسوم األرباح وتتفاعل 
مع تصورات املستثمرين حول العوائد ومقسوم األرباح املستقبلية، فاملستثمرون حياولون القيام بعملية 
تقدير للعوائد املستقبلية لذلك فإن أسعار األسهم تعتمد على مستوى النشاط املستقبلي وليس اجلاري. 
2/ ان سوق األسهم تستجيب)Reacts( للعديد من املتغريات االقتصادية واليت تعترب ضمن املؤشرات 
االقتصادية القائدة يف االقتصاد، ولعل أهم هذه العوامل هي عوائد الشركات، اهلوامش الرحبية، وأخريا 
عرض النقد. ونستنتج مما تقدم ان هناك عالقة وثيقة الصلة بني هذه العوامل، عوائد الشركات، هامش 
الرحبية، عرض النقد، وثيقة الصلة بسوق األسهم، حث تستجيب هذه األخرية للتغريات احلاصلة يف 
هذه العوامل بسرعة، ونتيجة هلذه السرعة يف االستجابة واليت حتصل قبل استجابة النشاط االقتصادي 
كالناتج احمللي اإلمجالي مثاًل فإن أسعار األسهم تعترب مؤشرًا قائدًا وبالتالي تكون التغريات احلاصلة 
يف أسعار األسهم سابقة للتغريات يف مستوى النشاط االقتصادي ولذا تصبح أداة للتنبؤ حبالة النشاط 

االقتصادي.

من اجللّي أن نعرف إن االقتصاد بطبيعته هو ذو اجتاهات اجتماعية أكثر 
مما هو ذو اجتاهات اخالقية، ومن هنا نفهم أنه قد وال يتناسب مع توجه 
أخر  واخلــدمــات، مبعنى  السلع  من  الفردية  للرغبات  اشباعه  اجلميع يف 
فأن االقتصاد ينتج يف اطاره كل شيء ممكن انتاجه، اال ما ميكن أن ُيعد 
كالغش  القانون  عليها  اقتصادية حياسب  يعد جرمية  الــذي  قانوني،  غري 
البشرية وغسيل االموال  والتجاري والسرقات وجتارة االعضاء  الصناعي 

...اخل. واملغزى من ذلك هو ملا لذلك من ضرر اقتصادي واجتماعي.
اذن ما هذا التناقض فيما يعد قانونيًا وفيما يعد غري ذلك، ببساطة يكمن 
التباين والتناقض يف هذه املسألة يف قوة الضغط الشعيب الذي يدفع حنو 
جتريم هكذا افعال عن سواها، فاالقتصاد يستجيب حلاجة االفراد من جهة 
ولضغوطاتهم من جهة اخرى يف تقديم االفضل عرب الرأي العام واملطالبات 
السياسية واالعالمية، وبالتالي استثنى الدين كقوة منظمة حترم املمارسات 
غري الشرعية كالكحول والدعارة والقمار وما شابه. ان حجة االقتصاد يف 
والرغبة  النشاط  هذا  اتساع حجم  اىل  يعود  نشاطات  عدم جتريم هكذا 
الشعبية يف ممارستها فضاًل عن االستفادة منها من خالل فرض الضرائب 

وبالتالي زيادة االيرادات الضريبية.
ويبقى السؤال؟ هو ملاذا حيرم الدين املال او الكسب احلرام غري املشروع، 
كالكحول والربا والرتبح من القمار واملراهنات؟ مادامت تدر دخاًل وارباحًا 

وتشكل جتارة رائجة وموطن عمل للكثري؟
واالجابة على هكذا نوع من التساؤالت، يقبع يف أن الدين ينظر ألبعد مما 
ينظر اليه االقتصاد، يف كونه يطغى عليه اجلانب الرحبي او املادي أكثر من 
االنساني واالجتماعي، فاالقتصاد يعمل وفق فكرة الغاية تربر الوسيلة، يف 
حني الدين ال يعمل مبوجب هذه الطريقة وامنا ينظر اىل املفاسد واملخاطر 
اليت تصيب الفرد واجملتمع من ممارسة أي نشاط قبل أن ينظر اىل كم 

سيوفر هذا النشاط من مال او ربح. 
وهناك أمر خطري فات على االقتصاد أن يأخذه يف االعتبار، وهو أن الدين 
تناغم  ميثل  الدين  ألنــه  شكلها،  كــان  أًي  القوانني  عكس  للضمري  حمــرك 
والتكسب واحلالل  العمل  إجيابية  ذاتية يف  قناعات  ويولد  روحي  وارتباط 
او  الدين  تنحية  أن  أخــر  ذلــك، مبعنى  قوانني حتث على  وجــود  بغض عن 
القيام  من  االفــراد  مينع  لن  والسياسة  االقتصاد  مسار  تقويم  عن  ابعاده 
باجلرائم والتكسب احلرام وغري املشروع، والدليل على ذلك أنه حتى يف 
ظل وجود قوانني رادعة وصارمة حبق التجارة غري املشروعة وغريها، اال 
ما زال االفراد ميارس هكذا نشاطات واحيانًا بدعم سياسي ومن القائمني 
وبالصورة  هــؤالء  مع  للتعامل  للدين  اجملــال  ُفسح  لو  ففي  االقتصاد.  على 
الصحيحة، فانهم سيتولد هلم اميان حقيقي وذاتي بسلبية وعدمية جدوى 

ما كانوا يقومون به يف السابق. 

املال الحرام 
وتدمري بنية االقتصاد

د. حيدر حسني آل طعمة 

اقتصاد وتنمية
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ترجماتترجمات

يشكل األكراد القومية االكرب يف العامل من 
دون دولة، فهم ينتشرون بشكل رئيس يف 
واذربيجان  وتركيا  وسوريا  وإيــران  العراق 
باقي  قليل يف  انتشار  مع  ولبنان  وارمينيا 
احناء العامل، وان تأسيس دولة كردية ليس 
نوع من عطف الواليات املتحدة او تنفيذا 
دولة  تأسيس  اىل  الرامية  السرتاتيجيتها 
كردية يف العراق وسوريا لكن هناك امجاع 
ــــران على  ــفــاق يف تــركــيــا والـــعـــراق وإي وات
حتقيق هذا األمر. ولسوء حظ األكراد ان 
بإمكان هذه البلدان التغلب على خالفاتها 
ــتــوحــد ملنع  داخــــل ســـوريـــا فــضــال عــلــى ال
الكردية، وبعد تصريح  الدولة  انشاء هذه 
استفتاء  اجــراء  نيته  بــارزانــي عن  مسعود 
انــبــاء  ظــهــرت  ــقــالل  االســت لتحقيق  عـــام 
االستخباريني  القادة  اجتماع  عن  موثوقة 
واالتراك  والسوريني  االيرانيني  واألمنيني 
ملناقشة احتمالية “النتائج املدمرة” املرتتبة 
على موافقة بلدانهم على تصريح بارزاني 
باالستفتاء وتأثري دولة كردستان املستقلة 
القادة  يعتقد  كما  األوســـط،  الشرق  على 
األمنيني ان امريكا تستخدم احللم الكردي 
الشخصية من  دولــة ملصلحتها  يف حتقيق 
الشرق األوســط واختبار ردة  اجل تقسيم 
ايران  الدول األخرى جتاهه. وتعتقد  فعل 
وسوريا والعراق ان امريكا واسرائيل هي 
الكردي  النهج  مستغلة  اخلطة،  هذه  وراء 

تقسم  دولـــة  وجـــود  فــكــرة  العاطفي جتــاه 
الــشــرق األوســــط، وهـــذا سيفسح اجملــال 
حملـــور املــقــاومــة بــالــســيــطــرة عــلــى الـــدول 
الضعيفة واملقسمة، خاصة بعد فشل خطة 
اكثر من 6 سنوات  )بعد  باألسد  االطاحة 
مــن احلــــرب( واقـــامـــة خــالفــة “داعــــش”، 
وانشاء دولة سنية. ومن جانبها تعتقد تركيا 
اضعاف  ليست ضد  املتحدة  الــواليــات  ان 
مــوقــف الــرئــيــس اردوغــــــان بــســبــب دوره 
مشاركته  و  األوســـط  الــشــرق  يف  املتزايد 
املباشرة يف سوريا ومعارضته انشاء دولة 
فيه  الــذي حتــاول  الوقت  )يف  فيها  كردية 
عسكرية  قاعدة  انشاء  املتحدة  الــواليــات 
على  وتشجيعه  اجنرليك(،  لقاعدة  بديلة 
ــة كــرديــة على احلـــدود الرتكية  اقــامــة دول
الكردستاني  العمال  حــزب  سيطرة  حتت 

)الذي يعد من اشد اعداء تركيا).
ال تشعر الواليات املتحدة بالقلق من موقف 
اردوغــان وردة فعل احلكومة الرتكية على 
خطتها اخلاصة بإنشاء دولة كردية يف كل 
الواليات  مصلحة  الن  والعراق  سوريا  من 
املتحدة تقتضي يف زعزعة استقرار انقرة 
عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا عــضــو يف حــزب 
الناتو، وبالنسبة لألمريكيني فإن اردوغان 
منذ  املتحدة  الواليات  سيطرة  خــارج  يعد 
ــقــالب، ويــؤكــد هــذا االمـــر دعم  فشل االن
الــواليــات املتحدة لــألكــراد الــســوريــني من 

طول  على  دولة  وتأسيس  االستقالل  اجل 
احلقيقة  ان  الــســوريــة.  الــرتكــيــة  احلــــدود 
اختاذ  عدم  هي  الكثريون  يتجاهلها  اليت 
العراق وسوريا موقف حمايد  األكــراد يف 
خالل احلرب اجلارية يف العراق وسوريا، 
وقدم مسعود بارزاني دعما عسكريًا كبريًا 
لبشار األسد سنوات عديدة من خالل دعم 
كما  واألسلحة،  بالرجال  السوري  اجليش 
للمدن  ذاته  الدعم  السوريون  األكراد  قدم 
السورية احملاصرة على احلدود مع عفرين 
والــــيت كــانــت حمــاصــرة مــن قــبــل تنظيم 
القاعدة وحلفائها، وتعتقد دمشق ان امن 
العربية  ورفاه األكراد هو نتيجة حلاجتها 
واالســـالمـــيـــة، فــهــي لـــن تــنــشــأ مـــن خــالل 
تقسيم البالد اليت يعيشون فيها وال بأتباع 
ســيــاســة الـــواليـــات املــتــحــدة، فــفــي الــواقــع 
بدأت املشاكل بني دمشق واحلسكة عندما 
جــاء االمريكان اىل مشــال شــرق سوريا، 
حزب  رئيس  مسلم  صــاحل  هاجم  وعندما 
ايران  الكردستاني  الدميقراطي  االحتــاد 
بعد  املنطقة  الــســعــوديــة يف  بـــدور  واشــــاد 
املشروع يف  املتحدة غري  الــواليــات  تدخل 
سوريا، ومن جانبها تزعم الواليات املتحدة 
اجليش  تستهدف  لكنها  داعــش”  حماربة” 
السوري وحلفائه يف كثري من االحيان، لذا 
مل تنتهي بعد العالقة بني األكراد السوريني 

ودمشق.

الشرق األوسط الجديد:
 كحصان طروادة

هل يمكن للديمقراطية هزيمة االصولية؟
كيف تستطيع الدميقراطية االنسجام مع العدد املتزايد من الرؤى لبناء نظام سياسي احادي شرعي 
للتصدي  ناجحة  طريقة  هناك  هل  الــراهــن.  وقتنا  يف  احلاحا  االكثر  الــســؤال  هو  هــذا  ومستقر؟ 
اخلضوع  من  الدميقراطية  التعددية  ومحاية  والعلمانية،  الدينية  املذاهب  خمتلف  من  لألصوليني 
الثقافية  البيئة  ان  السياسية مبالحظة  الليربالية  تبدأ  اخالقي ضيق؟  برنامج  ذات  معينة  جلماعة 
للدميقراطيات احلديثة حتتوي على اديان متنوعة وعقائد اخالقية ذات اصول فلسفية. يرى رولس ان 
هذا التنوع ليس غريبا طاملا ان محاية احلرية الفردية اليت ترسخها اجملتمعات الدميقراطية تقود 
بطبيعتها و مبرور الزمن اىل زيادة التنوع مبا يسميه”اخللفية الثقافية”، اي، اجملتمع املدني – املكان 
الذي نزرع فيه اهدافنا ومثلنا الشخصية. مبا ان املتطلبات التربيرية للدميقراطية جتعل من املستحيل 
إسناد قوانينها اىل عقائد غري مقبولة لدى عدد كبري من املواطنني، لذا سنحتاج لنبذ الفكرة القدمية 
بان السياسة ُتشتق من عقيدة معينة. وكما يوضح رولس “بدءًا من الفكر اليوناني فان التقليد السائد 
كان هناك تصور عقالني واحد عن اخلري. اهلدف من الفلسفة السياسية- دائما ُينظر اليه كجزء من 
الفلسفة االخالقية اىل جانب الثيولوجي وامليتافيزيقا – كان تقرير طبيعة اخلري وحمتواه” )الليربالية 
السياسية ص 135(. لكنه يستدرك حاال “ان السؤال الذي سعى االجتاه السائد لالجابة عليه مل جيد 
جوابا: ال وجود ملعتقد مشولي عن اخلري يكون مالئما كتصور سياسي لنظام مؤسسي”. بعد تأسيس 

عن  لرؤيته  موقف  بعمل  اخــريا  رولــس  يبدأ  املستقل،  السياسي  النظام  به  يعمل  كمستوى  املعقولية 
العدالة. غري ان متطلبات احليادية اليت حتتاجها املعقولية تبدو قيدا صعبا للناس الذين يفضلون يف 

الظروف العادية صيغتهم اخلاصة للخري. لذا، لكي خنلق الظروف لتسهيل مشاورات معقولة.
حتدثنا عن الكيفية اليت عاجل بها رولس مشكلة التربير الدميقراطي يف اجملتمعات اليت تعاني من 
انقسام عميق يف آرائها املتنافسة. يعرض رولس ما يراه اطارا مالئما للعدالة للدميقراطية املتنوعة. 
ايديولوجيا وسياسية خالصة. لكن املشكلة الكربى  لليربالية حمايدة  ُينتج حسب زعمه نسخة  هذا 
تبقى هي مشكلة االستقرار. ماذا لو بعد رفع القناع، لن نستطيع التسوية بني العقائد اليت جند انفسنا 
فيها و االطار املؤسسي الذي اتفقنا عليه اثناء املوقف االصلي؟ حنن حُيتمل ان نبقى نقبل بالنتيجة 
طاملا ليست لدينا الوسائل لفرض رؤيتنا على اي شخص اخر. لكن رولس يعتقد ان هذه نتيجة غري 

مرضية وغري مستقرة. 
املركزية تعكس اىل مدى  افكاره  السياسية لكن  لليربالية رولس  العديد من االنتقادات  بالرغم من 
كبري الكيفية اليت تعمل بها الدميقراطيات حاليا. ما تقوم به الدولة من تعزيز للحقوق االساسية 
واحلريات اىل جانب هدفها يف البقاء حمايدة وسط رؤى مواطنيها غري القابلة للتسوية، هو خاصية 

رئيسية جملتمعاتنا. 

أن تقرير املصري الوطين ذاتيا، وهو املبدأ الذي وضعه الرئيس األمريكي 
وودرو ويلسون على األجندة الدولية يف عام 1918، ُيَعرَّف عموما عل أنه حق 

أي شعب يف تشكيل دولته. ولكن من تكون “الذات” اليت تقرر هذا املصري؟
الواقع أن التصويت ال حيل دائما مشاكل تقرير املصري. فأوال هناك مسألة 
حتديد مكان التصويت. ففي أيرلندا على سبيل املثال، اعرتض الكاثوليك 
السياسية يف  املنطقة  داخــل  التصويت  جــرى  إذا  أنــه  على  عديدة  لسنوات 
مشال أيرلندا، فإن الَغَلبة ستكون لألغلبية الربوتستانتية اليت تشكل الثلثني. 
ورد الربوتستانت بأنه إذا جرى التصويت داخل املنطقة اجلغرافية للجزيرة 
الكاثوليكية. ويف نهاية املطاف، بعد  الَغَلبة لألغلبية  بالكامل، فسوف تكون 
عقود من الصراع، ساعدت الوساطة اخلارجية يف جلب السالم إىل أيرلندا 
إمرباطورية  تفكك  فبعد  الصدد.  هذا  ليس مشجعا يف  والتاريخ  الشمالية. 
هابسورج يف عام 1918، جرى ضم منطقة سوديتنالند إىل تشيكوسلوفاكيا، 
حتى برغم أن أغلب الناس هناك كانوا يتحدثون اللغة األملانية. وبعد التوصل 
األملــان يف  انفصل  عــام 1938،  هتلر يف  أدولــف  مع  ميونيخ  اتفاق يف  إىل 
ولكن خسارة احلدود  أملانيا.  إىل  وانضموا  تشكوسلوفاكيا  سوديتنالند عن 
اجلبلية حيث كانوا يعيشون مثلت نكسة شديدة للدفاعات التشيكية. فهل كان 

من الصواب السماح لألملان يف منطقة سوديتنالند بتقرير املصري.
ومن أفريقيا مثال آخر، عندما قرر أهل شرق نيجرييا االنفصال وتشكيل 
دولة بيافرا يف ستينيات القرن العشرين، فقاوم النيجرييون اآلخرون ذلك، 
النيجريي.  النفط  أغلب  تضم  كانت  بيافرا  أن  إىل  جزئيا  يرجع  ما  وهــو 
وقد زعموا أن النفط ينتمي إىل كل شعب نيجرييا، وليس املنطقة الشرقية 
تقرير املصري قضية حادة يف  الباردة، أصبح  نهاية احلرب  وبعد  فحسب. 
القوقاز، طالب كل من  السابق. ففي  السوفيييت  أوروبــا الشرقية واالحتــاد 
بدولة  والشيشان  واألخبـــازيـــني،  واجلــورجــيــني،  واألرمــــن،  األذربــيــجــانــيــني، 
أن  ويبدو  غامض.  أخالقي  مبدأ  املصري  تقرير  أن  لنا  تبني  لقد  مستقلة. 
ويلسون تصور أنه كفيل جبلب االستقرار إىل أوروبا الوسطى؛ ولكن ما حدث 
بدال من ذلك هو أن هتلر استغل ذلك املبدأ لتقويض الدول اجلديدة اهلشة 
يف املنطقة يف ثالثينيات القرن العشرين. إن أفضل أمل للمستقبل هو أن 
نسأل عن املصري املطلوب تقريره ومن سيقرره. يف احلاالت حيث تتعايش 
كافيا،  الذاتي  يكون احلكم  ال  واحــدة بصعوبة. عندما  دولة  اجملموعات يف 
عندما جرى  حــدث  كما  ــودي،  ال االنفصال  ترتيب  املمكن  من  يكون  فرمبا 
تقسيم تشيكوسلوفاكيا سلميا إىل دولتني تتمتع كل منهما بالسيادة الكاملة. 
بيد أن املطالب املطلقة لتقرير املصري تتحول يف األرجح إىل مصدر للعنف، 
استحضار  وقبل  معها حبرص شديد.  التعامل  يكون  أن  البد  السبب  وهلذا 
إىل  نلتفت  أن  علينا  يتعني  أخالقيا،  مبدًأ  بوصفها  املصري  تقرير  مسألة 

الصيغة الدبلوماسية من قسم أبقراط: “أوال، ال ضرر وال ضرار”.

من ينفصل،
 وأين، ومتى؟

مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية 

حاتم حميد محسن 

جوزيف ناي



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

9
www.annabaa.org العدد الثاني والثالثون - كانون االول  2017 - ربيع األول 1439هـ
ترجماتترجمات

امللكية الفكرية يف اقتصاد القرن الحادي والعشرين

واالقتصادية  السياسية  الضغوط  ســتــؤدي 
السياسي  الــنــظــام  تــوحــيــد  اىل  االمــريــكــيــة 
الثوري  القدس  فيلق  خلف  العنيد  االيراني 
االسالمي الذي يقبع يف قلب االسرتاتيجية 
االمريكية  االضــافــة  ان  لطهران.  االقليمية 
ـــوري االيــــرانــــي اىل  ـــث االخـــــرية لــلــحــرس ال
جمموعة  باعتبارها  اخلــزانــة  وزارة  قائمة 
ــيــة قــد ال يــكــون لــه تــأثــري مــهــم على  ارهــاب
واجملموعات  ذاتها  متويل  يف  املنظمة  قــدرة 
املليشياوية املتحالفة معها على طول امتداد 
منطقة الشرق االوســط.  وردًا على املوقف 
اسنادها  بتقوية  ايـــران  ستقوم  االمــريــكــي، 
بزيادة  القدس  لفيلق  والعسكري  السياسي 
مــيــزانــيــتــه مـــن الــعــمــلــيــات غـــري املــنــتــظــمــة، 
من  بنخبتها  اخلــاصــة  النشاطات  بضمنها 

فيلق القدس وتطوير الصواريخ البالستية.
مــتــزايــدًا،  يــبــدو  قــد  دبلوماسي  ويف خــالف 
موقفًا  االمريكية  املتحدة  الــواليــات  اختــذت 
ــــران. فــفــي 13 تــشــريــن االول  اخـــر جتـــاه اي
اجلـــاري، اعــلــن الرئيس االمــريــكــي دونــالــد 
الصفقة  توثيق  عن  بالتخلي  قــراره  ترامب 
من  يومني  قبل  الغرب  مع  االيرانية  النووية 
جديدة  مبجموعة  والتلويح  النهائي  املوعد 
من العقوبات جتاه حكومة طهران. وحسبما 
جاء يف تكليف قانون مواجهة اعداء الواليات 
الرئيس  لــوح  العقوبات،  خــالل  من  املتحدة 
ــثــوري االيــرانــي  تــرامــب بــوصــف احلـــرس ال

الــقــوة العسكرية االيــرانــيــة  احــد اعــمــدة   –
توقف  حيث  ارهــابــيــة  جمموعة  باعتباره   –
ارهابية  منظمة  باعتباره  الفيلق  وصف  عن 
اجنبية، وهو اختيار قيل حسب االشاعات ان 
البيت االبيض االمريكي قد درسه يف بداية 
املتزايدة،  الرمزية  خــالل  ومــن  الــعــام.  هــذا 
يف  خاصًا  وضعًا  اجلديد  الوصف  يثري  قد 
ايــران. فالضربة املضادة قد تصدر من اي 
مثل القوة  مــن وحـــدات احلـــرس الــثــوري – 
اجلوية، والقوات البحرية واقسام العمليات- 
وهو امر قليل يتم ذكره يف الوقت احلاضر 
جتاه االهــداف املختارة. وخليبة الواليات   –
ــكــبــرية، ميــكــن هلــذه  املــتــحــدة االمــريــكــيــة ال
بعناصرها  ايــران  فعل  رد  تثري  ان  اخلطوة 
ـــوحـــدة خــلــف قــيــادتــهــا  املــنــقــســمــة ولــكــن امل
مساراته  االبيض  البيت  حدد  لقد  القائمة. 
جتاه احلرس الثوري االيراني يف ضوء موقفه 
الذي ال ميكن االستغناء عنه يف اسرتاتيجية 
االوسط.  الشرق  ايران اجلديدة يف منطقة 
ايــران  الــذي حكم  امللكي  وحتــت ظل احلكم 
قام  املاضي،  القرن  من  السبعينيات  خــالل 
العسكرية  القوى  اكــرب  بإنشاء  احلكم  ذلــك 
يف املــنــطــقــة جمـــهـــزة بــاألســلــحــة احلــديــثــة 
واملتطورة اليت استطاع شراءها من حليفتها 
السابقة – الواليات املتحدة االمريكية. ولكن 
عــام 1979،  االيــرانــيــة يف  الــثــورة  قيام  بعد 
مخيين  اهلل  روح  االيــرانــي  الزعيم  يثق  مل 

باجليش النظامي بسبب عالقته الوثيقة مع 
ونظرًا  به.  االطاحة  الذي ساعده يف  الشاه 
يعتمد  جيش  تأسيس  يف  املتزايدة  لرغبته 
احلرس  تأسيس  اخلميين  قــرر  لــه،  بالوالء 
بسبب  اجليش  قــوة  تضاءلت  الــثــوري حبيث 
اسلحته  اصبحت  كما  التخصيصات،  قلة 
التقليدية وتكتيكاته ضعيفة بالنسبة للجيوش 
الرئيس  املقابلة. مل يكن  الرتكية والسعودية 
املــعــارض احمللي الوحيد  االيــرانــي روحــانــي 
ايــران  يف  املتغلغلة  فقوته  الــثــوري،  للحرس 
االيــرانــي،  مــهــم يف تقسيم اجملــتــمــع  عــامــل 
مساندته  روحــانــي  الرئيس  وجــد  وبالتالي 
الــشــعــبــيــة يف مــنــع بــعــض اشـــكـــال الــتــمــويــل 
للحرس الثوري. وقد قيل ان اهمية احلرس 
ــي يف أمــن الــبــالد مل حيقق  ــران الــثــوري االي
املزيد من النتائج. ومبا ان الواليات املتحدة 
زادت من ضغوطها على احلرس الثوري يف 
القليل  فإن هناك  املاضية،  القليلة  االسابيع 
امثال  املعتدلني،  بني  بــرزت  قد  الوحدة  من 
احملافظة.  العسكرية  واجملــامــيــع  روحــانــي، 
ـــاد اىل  وقــــد يــــؤدي هــــذا الـــنـــوع مـــن االســـن
الثوري يف االسابيع  زيــادة ميزانية احلــرس 
مليون   300 اضـــافـــة  بــإحــتــمــال  الـــقـــادمـــة، 
والربنامج  القدس  فيلق  ميزانية  اىل  دوالر 
بدأت  عندما  وخصوصًا  االيــران  البالسيت 
التوتر  بــزيــادة  االمريكية  املتحدة  الــواليــات 

خالل هذا العام.

مفتاح مقاومة
 إيران

استخدم خرباء االقتصاد مصطلح “االستيالء” بعد األزمة املالية يف عام 2008 لوصف فشل القائمني 
على التنظيم، الذين أتوا غالبا من )وعادوا إىل( الصناعة اليت كان املفرتض أن يشرفوا عليها، يف 
مراقبة القطاع وضبط سلوكه على النحو الالئق. ويعمل االستيالء على أجهزة اإلعالم على نفس النحو 
تقريبا، حيث ميتلك القادة السياسيون وسائل اإلعالم صراحة )مثل سيلفيو بريلسكوني يف إيطاليا( 

أو يعملون على ضمان والء قادة وسائل اإلعالم هلم، سواء من خالل احملسوبية أو العقاب.
كان واحدا من أوائل البنود على أجندة احلكومة اليمينية املتطرفة يف بولندا، اليت يقودها بشكل غري 
رمسي ياروسالف كاتشينسكي، يتلخص يف تبين قانون إعالمي جديد يسمح هلا بتعيني وفصل رؤساء 
شبكات البث العامة. ويف تركيا، سجنت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان الصحافيني املنتقدين 
أو فرضت  وأغلقت  ــ  أستاذ جامعي  وهو  ألتان وشقيقه حممد،  الشهري أمحد  العمود  كاتب  مثل  ــ 

سيطرتها على شركات اإلعالم، باستخدام اخلوف لفرض صياغتها للتقارير.
ــ وخاصة  ُيَعد االستيالء على أجهزة اإلعالم على هذا النحو أمرا بالغ األهمية لتمكني احلكومات 
تلك اليت تالحق سياسات رمبا ال تتمتع بشعبية كبرية ــ لتعزيز الدعم العام. فقد متكن ترمب بفضل 
محلته ضد “وسائل اإلعالم اإلخبارية الكاذبة” من االحتفاظ بوالء قسم كبري من قاعدته االنتخابية، 

على الرغم من الكشف عن أسرار رمبا كانت لتدفن أي سياسي أمريكي آخر.

ولكن رمبا حدث العكس متاما. ذلك أن ظهور وسائل اإلعالم الرقمية جعل من غري املمكن االستمرار 
اإلنرتنت، حيث  املعلنون إىل  التقليدية. فقد هاجر  أعمال وسائل اإلعالم  االعتماد على مناذج  يف 

املنافذ رخيصة، وحيث أصبح املستهلكون.
 الذين يتمتعون ظاهريا خبيارات جمانية ال نهائية، أقل استعدادا للدفع يف مقابل احملتوى. ونتيجة 
هلذا، عانت وسائل اإلعالم التقليدية من اخنفاضات حادة يف اإليرادات وخسائر واسعة النطاق يف 
املنافذ  العديد من  التقارير، خاصة وأن  نوعية  املتضائلة يف تقويض  املــوارد  الوظائف. وقد تسببت 
النقدية.  كما تزعم جوليا كاجي من سيانس بو )معهد باريس للدراسات  اليت تفتقر إىل األمــوال 
النقرات على  الوصول إىل أعرض مجهور ممكن. وتسببت احلاجة إىل متابعة  السياسية( حاولت 
مواقع مثل فيسبوك، وتويرت، وجوجل يف تآكل قدرة أصحاب وسائل اإلعالم القدمية على أداء دورهم 
التقليدي يف ضمان املساءلة. مع مساح املشهد اإلعالمي باالستيالء عليه على حنو متزايد.  سوف 
تنحسر املساءلة السياسية والشركاتية. وهلذا السبب، أصدر مركز مساعدة وسائل األعالم الدولية 
ويدعو إىل إجياد احللول هلا. شكل وسائل  ــ  الظاهرة  الضوء على هذه  تقريرا جديدا يسلط  للتو 
اإلعالم اليت تتمتع باحلرية والصحة ضرورة أساسية لتعزيز الدميقراطية العاملة. وإذا كان لنا أن 

حنمي الدميقراطية، فيتعني علينا أن ندافع عن وسائل األعالم بأي مثن.

مصطلحًا  السلفية  أصبحت  العنفي،  التطرف  يسوده  مضطرب  عــامٍل  يف 
اللذين  العنفي  والتعّصب  العقالنية  العقيدة غري  لتوصيف  ُيستخَدم  جاِمعًا 
املستقّرة حيث  السياقات  استيعابهما. حتى يف  وال  تأهيلهما  إعادة  الميكن 

جرى دمج اجملموعات املقصّية واهلامشية، ُيثري صعود السلفيني اخلوف.
على سبيل املثال، اليزال احلضور العام املتنامي للسلفيني يف املغرب، الذين 
تبّنوا اخلط السياسي السائد يف البالد، يثري الذهول والقلق لدى عدد كبري 
العدالة  الــذي اختــذه حــزب  القرار  العام 2016، أطلق  من األشــخــاص. يف 
والتنمية اإلسالمي املعتدل بتعيني محاد القباج، السلفي حتى العظم، رئيسًا 
الداخلية إىل  بوزارة  لقائمته االنتخابية يف مراكش، سجااًل واسعًا، مادفع 
إبطال ترّشحه. لقد اعترب البعض أن اختيار القباج إما يفضح االنتماءات 
اإليديولوجية الفعلية حلزب العدالة والتنمية أو يظهر أن السلفية تتسّلل إىل 
بكثري مما  تعقيدًا  أكثر  كانت  احلقيقة  أن  بيد  املعتدل.  السياسي  اإلســالم 

يوحي به هذا التوصيف. 
النظام ضد  الواقعة األوىل، اليت ُدمغت باحلملة املكّثفة اليت شّنها  أثارت 
خمتلفة  ردودًا  القرآنية،  املــدارس  والسيما  السلفية،  واملؤسسات  األنشطة 
بصورة  استجابًة  أكثر  بالتقاليد  كون  املتمسِّ الشباب  السلفيون  بات  حبيث 
مــن متّسكهم  الــرغــم  عــلــى  الــســيــاســيــة،  واملــصــاحل  للحساسيات  تــدرجيــيــة 
املتواصل، قبل أي شيء آخر، بنقاء العقيدة ونشرها بطريقة سلمية. لقد وّلد 
ذلك تشّنجات وتناقضات يف الفكر السلفي، زادت من حّدتها االنتفاضات 

العربية اليت اندلعت يف العام 2011 وتداعياتها الفوضوية. 
ونــفــوذًا يف  األكــثــر سيطرة  الشخصية  املــغــراوي، منذ عــقــود،  ُيــَعــّد حممد 
القباج حضوره  اكتسب محاد  وقد  املغرب.  بالتقاليد يف  املتمّسكة  السلفية 
على الساحة من كونه نائبًا للمغراوي، قبل استقالته من هذا املنصب مؤخرًا 
اعرتاضًا على موقف رئيسه من االنقالب يف مصر. وُيعَرف عنه يف شكل 
خاص أنه يؤّمن العمود الفقري الفكري والديين لتطوير السلفية املتمّسكة 
السياسي  واحلــراك  السلفية  الدعوة  من  مزيج  إىل  تتحّول  كي  بالتقاليد، 

واالجتماعي.
جتدر اإلشارة إىل أن مشاركة اإلسالميني يف احلكومة مل حتل دون إغالق 
والسّنة  القرآن  إىل  الدعوة  ومجعية  باملغراوي  املرتبطة  القرآنية  املــدارس 
اليت يرأسها، يف العام 2013. وزاد النظام الضغوط على تيار املغراوي ُبعيد 
والتنمية  العدالة  وحزب  بالتقاليد  املتمّسكني  السلفيني  بني  التقارب  حتّول 
إىل دعم انتخابي للحزب، ماأرغم املغراوي يف نهاية املطاف على العودة إىل 

اإلذعان املطلق للنظام. 
وعلى ضوء ماكشفته التطورات داخل تيار املغراوي، التسلك عملية تسييس 
السلفية مسارًا سلسًا. التزال جتربة القباج يف تكييف العقائد السلفية مع 
لة، حباجة إىل النضوج. لكن، وفيما  السياقات السياسية-االجتماعية املتبدِّ
يستمر هذا اجملهود يف التبلور، سيواجه حتّديات عدة، منها املمانعة املستمرة 

من السلفيني الالسياسيني وحذر النظام من السلفية الناشطة.

إىل أين
 تقود العقيدة؟

مركز كارنيغي

دين بيكر
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الحماية القانونية لحقوق النازحني
النزوح هو ترك الشخص منطقته ليستقر يف مكان آخر، وهو ذات اهلجرة ولكن من منظور بلد املنشأ، 
وهو على نوعان أما أن يكون نزوحا خارجي عرب احلدود الدولية من بلد إىل آخر بسبب احلروب أو 
بـ)الالجئ(، والنوع  النازح  أو معيشية ويف هذه احلالة يسمى  الطبيعية أو ألسباب اقتصادية  الكوارث 
الثاني منه يتمثل بالنزوح الداخلي أو التهجري القسري، أي ضمن إقليم الدولة الواحدة، ويسمى يف هذه 

احلالة )نازحا أو مهجر أو مشرد داخليا(.
برعاية مجيع حقوقه وحرياته من حق  تتكفل  اليت  دولته  داخليا هو مواطن عادي من رعايا  فالنازح 
املشاركة باحلياة السياسية إىل حق التعليم والصحة، مرورا حبقه يف حرية التعبري عن رأيه، واحلق 
بالعدالة واملساواة أمام القضاء، وغريها من احلقوق املكفولة مبوجب القواعد الدستورية، فهو يتمتع 
باحلماية الكاملة للقانون الوطين دون أي متييز ناتج عن نزوحه، وان كانت تضاف على عاتق حكومته 
حقوق إضافية خاصة ناجتة عن حالة النزوح القسري، فعليها توفري املأوى والغذاء واخلدمات الصحية 
والعمل، والسماح له املشاركة يف االنتخابات اليت قد حتصل يف البلد أثناء النزوح وجتهيز مراكز خاصة 

للمشاركة يف احلياة السياسية.
التوجيهات وعملت على عقد  الدولية للصليب األمحر كان هلا دورا فعاال يف طرح فكرة هذه  اللجنة 
الندوات وتبادل الرأي مع اهليئات ذات الصلة باملوضوع كاملفوضية العليا لشؤون الالجئني، كما أكد على 

يرى برنامج األغذية العاملي “أن اجلوع هو اخلطر األول يف العامل الذي يهدد 
صحة اإلنسان، حيث يتجاوز عدد ضحايا اجلوع -كل عام-ضحايا أمراض 
بل  الفرد فقط،  يؤثر على  وأن اجلــور ال  والسل جمتمعة”  واملــالريــا  االيــدز 
يفرض أيضًا عبئًا اقتصاديًا هائاًل على العامل النامي، إذ يقدر االقتصاديون 
وسوء  اجلوع  والعقلي-بسبب  النمو اجلسدي  من ضعف  يعاني  كل طفل  أن 

التغذية-يتعرض خلسارة 5-10% من دخله املكتسب على مدى عمره.
االحتياجات  توفري  على  اجملتمع  بقدرة  الغذائي”  “األمــن  ُيعرف  أن  ميكن 
بصحة  العيش  من  متكنهم  والــيت  ألفـــراده  )احملتملة(  املوضوعية  الغذائية 
ونشاط، مع ضمان ذلك للذين ال متكنهم دخوهلم من احلصول عليه، سواء 
كان ذلك عن طريق اإلنتاج احمللي أو االسترياد اعتمادا على املوارد الذاتية.

وقبل حنو “19” سنة من اآلن، أي يف نوفمرب، تشرين الثاني 1996، اجتمع 
زعماء العامل يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية الذي انعقد يف روما، لبحثوا 

ُسبل وضع نهاية للجوع.
 وقد تعهدوا بااللتزام ببذل جهد مستمر للقضاء على اجلوع يف مجيع البلدان 
من خالل تنفيذ سياسات تهدف إىل استئصال الفقر والقضاء على انعدام 

املساواة.
 وإىل حتسني الفرص املادية واالقتصادية للناس كافة، يف احلصول يف مجيع 

األوقات.
على أغذية كافية وسليمة ووافية تغذويا يستفاد منها استفادة فعالة. فعلى 
من  كثري  انتشار  إىل  يــؤدي  الغذائي  األمــن  انعدام  أن  املستوى احمللي جند 
اجلرائم وأمناط السلوك املنحرف مثل السرقة واالحتيال والدعارة والتسول. 
النزوح  أهم أسباب  الغذائي من  األمن  انعدام  يعترب  القومي  املستوى  وعلى 
الذي  املدن األمر  أطــراف  العشوائي يف  السكن  املدن وظهور  واهلجرة حنو 

يشكل تهديدًا مباشرًا لألمن االجتماعي.
 وعلى املستوى العاملي واإلقليمي جند أن الفقر وانعدام األمن الغذائي هو 

أحد األسباب اهلامة للهجرة غري الشرعية وجتارة املخدرات. 
يف الواقع، وبصورة عامة ال يعترب توفر الغذاء مشكلة على مستوى العامل، 
حيث يوجد من األغذية ما يكفي لتزويد كل فرد يف العامل حبوالي )2500 

سعر( حراري يوميـًا. 
األمن  لتحقيق  سعر(   2300( الــضــروري  ــى  األدن احلــد  تتجاوز  كميـة  وهـي 
توزيع  سوء  املشكلة يف  تكمن  ولكن  حــراري.  سعر(   200( مبقـدار  الغـذائي 

األغذية ونقص القدرة الـشرائية.
فهناك حوالي )854( مليون نسمة يف العامل يعانون من عدم األمـن الغـذائي 
ونقـص التغذية، معظمهم يف الدول النامية حيث يعيش أكثر من بليون إنسان 
على دخل يومي يقل عن دوالر، منهم )332( مليون يعيشون على ما بني 75 

و50 سنتًا يف اليوم و162 مليون يعيشون على أقل من 50 سنتًا يف اليوم. 

حقوق الجياع
 يف العالم

كــان وال يـــزال مــوضــوع األقــلــيــات يشغل 
ســواء يف  اإلنسان  املهتمني مبلف حقوق 
أغلب  أن  العامل أمجــع، حيث  أو  العراق 
بشكل  طالت  عامليًا  املسجلة  االنتهاكات 
األقليات  حقوق  مباشر  غري  أو  مباشر 
يف  ولــنــا  والثقافية،  الدينية  وحرياتهم 
والسعودية  والــســوريــة  العراقية  احلــالــة 
فتارة  األبــرز،  الدليل  وغريها  وباكستان 
املنحرفة  املمارسات  ضحية  هــؤالء  يقع 
واملنحازة لألنظمة احلاكمة وتارة يكونوا 
ــات واجلــمــاعــات  ــعــصــاب حتـــت رمحــــة ال
والدين فيذيقونهم  القانون  اخلارجة عن 
ـــــواع االضـــطـــهـــاد وميــــارســــون حبقهم  أن
شتى أنواع التطهري العرقي أو التهميش 

واإلبعاد.
ولــقــد مـــرت حــقــوق األقــلــيــات بــعــدد من 
املــراحــل الــزمــانــيــة الـــيت محــلــت تــطــورًا 
اجيابيًا أو سلبيًا حلقوق هذه الفئة فبعد 
أن كــان هــم هــذه الفئة األكـــرب املــســاواة 
بهم  بــاالعــرتاف  الشعب  أفــراد  بقية  مع 
والسياسية  املدنية  احلــقــوق  وإعطائهم 
أي املطالبة باملساواة يف املواطنة مع بقبة 
يعيشون  الــيت  الـــدول  الشعب يف  أفـــراد 
فيها، وتطور األمر فيما بعد إىل املطالبة 
للوظائف  الــرتشــح  يف  بــاحلــق  بالتمتع 
واملساهمة  والعسكرية  املــدنــيــة  الــعــامــة 
أو  كناخبني  املنتخبة  اجملالس  تكوين  يف 

مرشحني، ولعل هؤالء شعروا يف حلظة 
ما أن تطورًا الفتًا حصل حني مسح هلم 
بالتخاطب بلغتهم األصلية وتعليم أوالدهم 
بها ونشر تراثهم احلضاري ويف مرحلة 
تطور الحقة صار هلم احلق يف ممارسة 
يف  احلرية  من  املزيد  أو  الذاتي  احلكم 
ما  بهم،  اخلاصة  للمناطق  حملية  إدارة 

حدى ببعضهم إىل مطالبة باالنفصال.
كما دخل النظام املباد يف صراع دموي مع 
القوى الكردية كان من نتائجه املزيد من 
قمع األقليات املوجودة يف مشال العراق 
مع الكرد، وبعد ذلك صدر دستور العراق 
املؤقت لعام 1970 فنص يف املادة الرابعة 
منه على أن )يتكون الشعب العراقي من 
العربية  القومية  رئيسيتني هما  قوميتني 
الدستور  هــذا  ويقر  الــكــرديــة  والقومية 
حقوق الشعب الكردي القومية واحلقوق 
الوحدة  ضمن  كافة  لألقليات  املشروعة 

العراقية(.
وعلى الصعيد الدولي مل جند إن اجملتمع 
حقوق  لــضــمــان  متحمسًا  كـــان  الـــدولـــي 
األقـــلـــيـــات بــدلــيــل إن اإلعـــــالن الــعــاملــي 
حلقوق اإلنسان للعام 1948 مل يورد هذا 
املصطلح يف ثنايا مواده الثالثون وان كان 
قد كفل حق املعتقد واحلرية يف ممارسة 
الدين والشعائر والتعليم وغري ذلك، إال 
إن النصوص كانت عامة وليست خاصة 

الدولي اخلاص  العهد  ويعد  الفئة،  بهذه 
وثيقة  أول  والسياسية  املدنية  باحلقوق 
هذه  حقوق  عن  صراحة  تتحدث  دولية 
فيها  جــاء  والـــيت   )27( مــادتــه  الفئة يف 
ما نصه )ال جيوز يف الــدول اليت يوجد 
فيها أقــلــيــات اثــنــيــة وديــنــيــة ولــغــويــة أن 
حيرم األشخاص املنتسبون إىل األقليات 
املذكورة من حق التمتع بثقافتهم اخلاصة 
أو اجملاهرة بدينهم أو إقامة شعائره أو 
استخدام لغتهم باالشرتاك مع األعضاء 
اآلخرين يف مجاعتهم(، وورد نص مماثل 
 1989 للعام  الطفل  حــقــوق  اتفاقية  يف 

املادة الثالثون.
كما إن الدستور العراقي للعام 2005 أكد 
النصوص  من  العديد  الــعــراق يف  وحــدة 
الـــيت صرحت  األوىل  ــــادة  امل مــن  ــــدءًا  ب
العراق  لوحدة  ضامن  الدستور  هــذا  ان 
عدت  اليت  الثالثة عشر  باملادة  ومــرورًا 
أي نــص يف دســاتــري وقــوانــني األقــالــيــم 
الــدســتــور ال  مــع  يتناقض  واحملــافــظــات 
باملادة السابعة والستني  له وانتهاًء  قيمة 
كحامي  اجلمهورية  رئيس  نصبت  الــيت 
تقدم  ملا  الدستور، أضف  وحمافظ على 
إقليم  الدستورية منحت  الوثيقة  ان هذه 
كـــردســـتـــان واألقـــلـــيـــات يف احملــافــظــات 
األخرى حقوقًا كثرية جدًا إذ ورد باملادة 

)116(

انفصال إقليم كردستان 
وآثاره على حقوق األقليات 

أهميتها يف دعم حقوق النازحني داخليا مؤمتر اوسلو املنعقد يف 2008، حيث خرج هذا املؤمتر بتوصيات 
تصب يف تعزيز محاية حقوق النازحني داخليا وأشار إىل أهمية دمج هذه املبادئ يف التشريعات الوطنية 

من اجل دعم تنفيذها.
لدولة  الوطنية، فكانت األسبقية  التوجيهية ضمن تشريعاتها  املبادئ  بإدخال  فعليا  الدول قامت  بعض 
انغوال سنة 2000، حيث يسرتشد جملس وزراء انغوال باملبادئ التوجيهية عند وضع التشريعات اخلاصة 
بإعادة توطني النازحني داخليا، وتبعتها بروندي سنة 2001، حيث شكلت جلنة عليا حلماية النازحني 
داخليا، كما أصدرت بعض احملاكم الدستورية لبعض الدول أحكاما تضمنت ضمن حيثياتها اإلشارة إىل 

املبادئ التوجيهية مثال ذلك، احلكم الذي أصدرته احملكمة الدستورية يف كولومبيا سنة 2000.
إن تزايد نسبة النازحني يف مجيع دول العامل بأسبابها املختلفة، وتزايد وعي اجملتمع الدولي للمشاكل 
اليت تعاني منها هذه الفئة املستضعفة، أدى ذلك إىل السعي إلنشاء اتفاقيات ومبادئ وتوجيهات خاصة 
حبماية حقوق النازحني داخليا، لكن هذه االتفاقيات واملبادئ ال ميكن تطبيقها واعتبارها إلزامية إال 
يف حالة تبنيها من قبل حكومات الدول ودجمها ضمن القواعد الدستورية لدوهلم لتكسب صفة اإللزام 
القانوني، فعلى مجيع الدول التكاتف حلل مسالة النزوح الداخلي ومحاية حقوق مواطنيها من تلك الفئة 

اليت كانت ضحية للنزوح وفقدان االستقرار واألمن واألمان.

حقوق

غيداء جمال/ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة ابراهيم /مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. عالء الحسيني  / مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات
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الليربالية والفقراء

الرئيس  عقده  الــذي  الصحفي  املؤمتر  يف 
باريس  يف  السيسي  الفتاح  عبد  املــصــري 
أحـــد  طــــــرح   2017/10/24 بــــتــــاريــــخ 
الــصــحــفــيــني الــغــربــيــني ســــؤاال اســتــفــزازيــا 
توجيهه  يف  الــغــربــيــون  الصحفيون  اعــتــاده 
حقوق  انتهاكات  حــول  الــعــرب  للمسؤولني 
االنــســان يف مــصــر. بــدا الــرئــيــس املصري 
ــتــه لــكــن مــضــمــون اجــابــة  مــنــفــعــال يف اجــاب
الــســيــســي حــــّول االســـتـــفـــزاز اىل مــوضــوع 
ادانة لإلعالم السيما االعالم الغربي الذي 
ظلت تسيطر عليه أفكار وتصورات الغرب 
االسالمي،  الشرق  حول  املسبقة  وأحكامه 
وبالقدر الذي ال ينكر فيه موضوع انتهاكات 
حقوق االنسان يف عاملنا العربي. لقد حتدث 
الــســيــســي عــن هـــذه األزمـــــات االقــتــصــاديــة 
الشعب  مــعــانــاة  تشكل  الــيت  واالجــتــمــاعــيــة 
حقوق  انتهاكات  على  فعال  مؤكدا  املصري 
االنــســان املــصــري يف هــذا اجملـــال السيما 
الصحي والتعليمي واخلدمي بل واألهم من 
ذلك الواقع املعيشي للشعب املصري، وهي 
املــفــردات والــوقــائــع الــيت تغيب عــن الفكر 
زمننا  يف  االنسان  حبقوق  املعين  الليربالي 
وفق  االنــســان  حــقــوق  على  فالرتكيز  هـــذا. 
تأثرت  والــيت  هلا  الغربي  الفكر  صياغات 
البالد  يف  الليربالية  اجتــاهــات  وبــشــدة  بــه 
العربية، وتتمثل هذه الصياغات الغربية يف 
وحق  التعبري  وحق  السياسية  الدميقراطية 

املشاركة يف احلكم  املساواة اجلنسية وحق 
وإقصاء الدين عن اجملال العام واحالته اىل 
اجملال اخلاص، وبالقدر الذي نشهد حضورا 
قويا هلــذه املــفــردات واالفــكــار يف اخلطاب 
ـــيت أخـــذت تتحول  الــلــيــربالــي احلــديــث وال
اىل شعارات لدى الليرباليني العرب، فإننا 
نشهد غيابا تاما للحديث عن حقوق االنسان 
الــعــربــي يف الـــثـــروة الــوطــنــيــة وحــقــوقــه يف 
التعليم والصحة واخلدمات، وهذا بطبيعته 
يعود اىل هوية املثقف الليربالي الذي ينتمي 
والباحثة  الوسطى  الطبقة  اىل  باستمرار 
عن مصاحلها االقتصادية واالجتماعية يف 
احلال  وبطبيعة  للدولة،  السياسي  الفضاء 
ال نــتــعــرض اىل مــشــروعــيــة تــلــك املــصــاحل 
ـــراد  لــكــنــنــا نــقــر حبــقــيــقــة تــارخيــيــة، ان أف
احلياتي  املــســتــوى  عــلــى  الــوســطــى  الطبقة 
ختتفي لديهم املعاناة واملشاكل على املستوى 
املعيشي او تردي املستوى التعليمي والصحي 
ــردي الوضع  ت بــل وحتى اخلــدمــي وان كــان 
اخلدمي يشمل الطبقة الوسطى والطبقات 
تهميش  وبـــذلـــك مت  بــلــدانــنــا.  الــفــقــرية يف 
الفقرية  الطبقات  ومعاناة  مطالب  وسحق 
يف اخلــطــاب الــلــيــربالــي الــعــربــي احلــديــث، 
وهو تهميش وسحق يتأسس يف بنية العقيدة 
اخلطاب  عناصر  تغيب  وفيها  الليربالية 
يف  والشعبية  اجلماهريية  للمطالب  املكّون 
العدالة  مبــبــادئ  تتحدد  وهــي  جمتمعاتنا، 

الرأمسالية  االحتكارات  وكسر  االجتماعية 
وكفالة  احلــرة  السوق  لسياسات  والتصدي 
العادل  والــتــوزيــع  ثرواتها  يف  الشعوب  حــق 
الدولة  وكفالة  الوطنية  للثروة  واملــتــســاوي 
هلـــذه احلـــقـــوق، والــــيت تــســعــى املــؤســســات 
الرأمسالية  الــدولــيــة  والــنــقــديــة  املصرفية 
املالية  ســيــاســاتــهــا  يف  الــدولــة  حتييد  اىل 
واالقــتــصــاديــة عــن هــذه الــربامــج واحلاقها 
بنظام اخلصخصة لتتسع اهلوة بني االغنياء 
الوطنية  الدولة  ختلي  خالل  من  والفقراء، 
لصاحل  الــتــنــمــويــة  وبــراجمــهــا  شعوبها  عــن 
الطبقات االكثر ثراء وفحشا يف الثراء وهو 
الليربالي.  اخلطاب  يف  املعلن  غري  اهلــدف 
قوية  والتظاهرات  املطالب  تلك  كانت  لقد 
حني  لكنها  املطالب  هــذه  بقوة  بدايتها  يف 
السياسي  لــإلصــالح  شــعــارات  اىل  حتولت 
خــفــت احلــــدة اجلــمــاهــرييــة فــيــهــا بــعــد ان 
تلك  ان  الفقراء  تلك اجلماهري من  أحست 
االصــالح  فــشــعــارات  تعنيها،  ال  الــشــعــارات 
السياسي هو ما يعين الطبقة الوسطى وهو 
عني ما تركز عليه الطبقة الوسطى يف بنية 
مطالبها االساسية من اجل ضمان الوصول 
اىل الــســلــطــة بــواســطــة هــــذه الــشــعــارات 
اىل  تتحول  ان  ميكن  ال  والـــيت  السياسية 
الثورة اليت تنطلق دائما خطاباتها من رحم 
املعاناة ومآسي الفقراء ودائما يكون موضوع 

خطابها غري موضوعات خطاب الليربالية.

من هم األيغور؟
اضطهاد املسلمني من احلاالت الشائعة يف االونة االخرية من قبل الدول العظمى حبجة االرهاب بالرغم 
التصفح يف  او  االخبارية  القنوات  على  التفرج  عند  يوميا  لــه..  الديــن  االرهــاب  بأن  نعلم جيدا  اننا  من 
املشاعر  تقف هلا  املسلمني  فواجع وحاالت اضطهاد كبرية حبق  نكتشف  االلكرتونية  واملواقع  االنرتنت 
الدول  املتكررة... ماجيعل تلك  الدولي يف حالة صمت حول هذه االعتداءاتت  والوجدان حزنا واجملتمع 
تتعدى اكثر فأكثر كما حدث مع اقلية األيغور املسلمة يف الصني واليت تبلغ نسبتها 2% من نسبة السكان 

االمجالي والبالغة 1,3 مليار نسمة حسب تقرير هيئة االحصاء الصينية.
حيث ان االقلية املسلمة يف الصني تشكو منذ فرتة طويلة من التمييز الديين والثقايف واالجتماعي ويعد 
اقليم شينجيانغ )تركستان الشرقية(، موقد صراع مشتعل بسبب التوتُّرات بني األويغور املسلمني وبني 
ومنها مالحقتهم،  وتقوم االخرية مبمارسات سياسية ضدهم  السلطة  بزمام  املمسكني  اهلان  الصينيني 
وإعتقاهلم، ومنعهم من أداء شعائرهم الدينية. ُقتل من “األويغور” املسلمني أكثر من مليون مسلم يف عام 
1863م، كما ُقتل أكثر من مليون مسلم، يف املواجهات اليت متت يف عام 1949م، عندما استوىل النظام 
الشيوعي الصيين على إقليمهم، وألغى استقالهلم، وجرى ضمه جلمهورية الصني. ويطالب سكان إقليم 
“شينجيانغ”، أي احلدود اجلديدة، أو األرض احملررة، والذي يشهد أعمال عنف دامية منذ عام 2009، 
باالستقالل عن الصني. فيما تعترب احلكومة الصينية، اإلقليم منطقة حتمل أهمية اسرتاتيجية بالنسبة 

دين. وحبسب  إليها. وحتمِّل السلطات الصينية املسؤولية عن العنف بصورة مشولية “إلرهابيني” غري حمدَّ
وصفها فإنَّ َمْن يقف وراء هذه اهلجمات يف أغلب األحيان هي “حركة تركستان الشرقية اإلسالمية”، 
وهي مجاعة إسالمية مت وضعها يف عام 2002 لدى األمم املتَّحدة على قائمة اإلرهاب بطلب من الصني 

وبدعم من الواليات املتَّحدة األمريكية.
على الرغم من أنَّ األويغور يتَّبعون الدين اإلسالمي، لكنهم خيضعون حبسب تقرير هيومن رايتس ووتش، 
للوائح وتعليمات، أشد من تلك املفروضة على غريهم من املسلمني يف الصني. ويشتكي األويغور من قيود 
شديدة يفرضها احلزب الشيوعي الصيين، مثل حظر الصوم ألعضاء احلزب، واملوظفني احلكوميني، 
واملدرسني، والطالب أثناء رمضان، فضال عن احلظر القسري على ذهاب األطفال للمساجد، وإطالق 
الشباب حلاهم. ومّت حظر ارتداء احلجاب على نساء “األويغور” يف األماكن العامة بالصني، مبا يف ذلك 
املواصالت العامة، واحتفاالت الزواج يف عام 2014، وُفِرضت غرامة مقدارها 353 دوالر على ارتداء 
ببعض األمساء اإلسالمّية وغريها. وإىل جانب قطع  األوالد  ومنع تسمية  العامة.  األماكن  احلجاب يف 
أويغور، قامت الصني منذ  إلكرتونّية أّسسها ناشطون  املنطقة وإزالة مواقع  شبكة اإلنرتنت أحيانًا عن 
حوالي سنة ونصف سنة بطرد صحافية فرنسّية تعمل يف جمّلة “لوبس” بعدما أعّدت تقريرًا عن هذه 

االنتهاكات.

ما معنى العيش املشرتك من منظور إسالمي؟ كيف فهم املسلمون فطرة 
والسنة  الكريم  القرآن  الناس مجيعا، ودعوة اإلسالم يف  االختالف بني 
النبوية إىل العيش املشرتك، ليس فيما بني املسلمني أنفسهم فحسب، بل 
مع غريهم من معتنقي الديانات األخرى وغري املتدينني؟ وماهي أسباب 
عدم التزام ثلة من املسلمني بقيم التعايش والتسامح مع بعضهم بعضا ومع 

غريهم، واليت أدت إىل مزيد من اخلالفات والنزاعات؟
يكاد يتفق الناس على أن تنوع الثقافات واختالف اللغات وتباين األفكار 
الناس  بني  تفاضل  فال  وجــل،  عز  اخلالق  مشيئة  اقتضتها  كونية،  سنة 
التقوى، حيث  إال يف  وشعوبهم  وأممهم  وأصوهلم  وألوانهم  أجناسهم  يف 
َأْلِسَنِتُكْم  َواْخِتاَلُف  َواألَْْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلُق  آَياِتِه  )َوِمــنْ  تعاىل  اهلل  قال 
َوَأْلَواِنُكْم إن يِف ذلك آلَياٍت لِّلَْعاملِِنَي( ذلك ألن اهلل خلق الناس أجناسا وألونا 
وعقائد خمتلفة، وجعلهم شعوبا وقبائل لــكي يتعارفوا )َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا 
َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر وأنثى َوَجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ۚ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم 
ِعنَد اهللَِّ َأْتَقاُكْم ۚ ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبرٌي( ثم جعل التقوى ميزانا للتكريم 
البشر على  الغاية، عند بين  ومعيارا أساسيا يف حتقيق وحدة  اإلهلــي، 
يذكر  وازدهارها.  املعيشة  أسباب حسن  أنها من  اختالفهم، عالوة على 
االمام اجملدد السيد حممد الشريازي عددا من متطلبات العيش واليت 
من أهمها: )معاجلة األنانية ونفي الغرور والتعصب، ورفض حتجيم فكر 
اآلخرين، وتأصيل وحدة اجلنس البشري، ورفض التجانس القهري حتت 
أي ظرف كان، والتسامح وقبول اآلخر مهما كان دينه أو معتقده الفكري 
أو السياسي، والسماح للُمختًلف معه ممارسة قوانينه وطرح أفكاره حتى 
ختتلف  اليت  اإلسالمية  احلكومة  أو  اإلسالمي  اجملتمع  ضمن  كان  وإن 
يأتي: إن االختالف فطرة تكوينية،  معه(. ويف احملصلة، خنلص إىل ما 
التعارف والتفاهم، وحتقق املصاحل واالحتياجات، وإن جعل  بها حيصل 
االخــتــالف سببا للبغضاء والــعــداوة هو احنــراف عن اهلــدف اإلهلــي يف 
ييسر  الالئق  اإلنساني  والتعامل  السلمي  التعايش  إن  املشرتك.  العيش 
على الناس تبادل املنافع الفكريـة واملاديـة، وحـل املشكالت اليت تواجههم 
يف جمتمعـاتهم، ويـوفر هلـم حياة آمنة مستقرة مطمئنـة، تتـيح هلـم فـرص 
الدين  قيم  إن  به.  والرقي  اجملتمع  تنمية  يف  وتساهم  والتقدم،  التطـور 
العليا ال ميكن أن تشرع للعسف واإلكراه وانتقاص حقوق اإلنسان. فالدين 
اإلسالمي بكل نظمه وتشريعاته، جاء من أجل حترير اإلنسان وصيانة 
حقوقه وكرامته. لذلك فإن الدين هو الرافد األول الذي ننتزع منه حقوق 
طائفيا  أو  مذهبيا  دينيا،  أو  كان  الصراع عرقيا  إن  األساسية.  اإلنسان 
ليس قدرا حمتوما وال حتمية تارخيية يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية 
وال اجملتمعات اإلنسانية، إذا إن اإلرادة الواعية والعقل النافذ احلصيف 
التكفري  ضــالل  وراء  تتخفى  الــيت  الــكــربى  القضايا  معرفة  على  قــادر 

والتجييش العاطفي للمشاعر املنحرفة.

حق العيش
 املشرتك يف اإلسالم

حقوق

زينب شاكر السماك 

جميل عودة ابراهيم 
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عنف

ملاذا العنف، وما هي العصبية، وممَّ يتوالد 
بالدكتاتوريات  دفع  الذي  االستبداد، ومن 
لكي حتــّز رقــاب الــعــدل واحلـــق، ثــم نشر 
بقيمة  واالزدراء  والــعــوز  احلــرمــان  رزايـــا 
البشر، حمفزات كثرية ختتبئ خببث مثل 
اخلاليا النائمة، ثم ما تلبث من أن تصحو 
وتشرئب  الضغائن  نـــريان  فتشّب  بغتًة، 
احلوار،  كل سبل  لتحرق  عاليا،  بأعناقها 
ورّواد  احلـــرائـــق  مشعلو  يــعــرف  ال  وقـــد 
العنف، أنه يوّلد العنف املضاد، ومن أشد 
وإثــارة  التفاهم،  قنوات  وطــأة شل  رزايــاه 

وإضرام نريان الدمار.
لسماحة  املعنى،  هذا  تناسب  كلمة  توجد 
الشريازي،  صادق  السيد  الديين  املرجع 
جييء فيها ما يلي: )تكمن جذور العنف يف 
اجلهل والعصبية، والفهم اخلاطئ للدين، 
واالســـتـــبـــداد والــديــكــتــاتــوريــة واحلــرمــان 
احلكومات  قبل  من  والظلم  االجتماعي، 
واألفـــــــراد الــــذي يـــوّلـــد الــعــنــف املــضــاد، 
وغــلــق قــنــوات احلــــوار الــبــّنــاء، أو ضيق 
هــذه الــقــنــوات./ املــصــدر: كتاب مــن عبق 

املرجعية(.
الــشــريازي قائال:  املــرجــع  يــرّكــز مساحة 
املرتبطة حبياة  هي  االجتماعية،  )اآلداب 
اإلنــســان االجتماعية و،قــد جــاء اإلســالم 
مما  واآلداب  التعاليم  بــأفــضــل  ذلـــك  يف 
واألمن  والسالم،  كالسلم  تطبيقها  يضمن 

واحملّبة  والتعارف،  والتآلف  واالستقرار، 
والـــوئـــام بــني مجــيــع الـــنـــاس، وكـــل أفـــراد 

البشر./ املصدر نفسه(.
على  بقوة  يساعد  النفسي  الفكر  تطوير 
تتم  أن  فيمكن  الــتــواّد،  على  الناس  تعويد 
مــســاعــدة الـــنـــاس يف اإلطـــــار الــنــفــســي، 
وأقرب  احلكمة،  من  تقاربًا  أكثر  جلعلهم 
اىل السلم، وأشد جنوحًا إليه، للفكر دوره 
يف التهيئة النفسية، ميكنك أن تصنع عقل 
متطرف، ولكن ميكنك حتما صناعة عقل 
إنساني مييل اىل السالم، حيدث هذا إذا 
عرف اإلنسان ماذا سيحدث له إذا فّضل 
األضـــرار  هــي  ومــا  نقيضه،  على  العنف 
النفسية اليت تهّشم كينونة اإلنسان وتعبث 

بوجوده.
ومــن أقـــوال السيد صــادق الــشــريازي يف 
ذلك: )ميكن مكافحة العنف يف اجملتمع من 
خالل تعميم ثقافة الالعنف، وتوضيح أن 
العنف نار حترق الكل وال تستثين أحدًا، 
وبيان مضار العنف النفسية واالجتماعية 
للمجتمع./  احلــرّيــة  وتــوفــري  والــديــنــيــة، 

املصدر السابق(ـ
وكــمــا هــو مــعــروف أن السلم لــه أجـــواءه، 
احلرية  تصنع  حني  ففي  كذلك،  والعنف 
تصنع  الدكتاتورية  األنظمة  فإن  السالم، 
العنف والتطرف واالحتقان، وثبت باليقني 
القاطع، أن ال توجد دكتاتورية يف التاريخ 

إال واختذت من العنف طريقا هلا، فعلينا 
ــشــعــوب الــيت  ــاخلــصــوص ال أن حنــــذر، ب
من  حديثًا،  احلرية  طعم  تتذوق  أن  حتلم 
ورجــاالتــه، فهناك من يرتبص  القمع  بــؤر 
بأسلوب  السلطة  عــلــى  يــنــقــّض  لــكــي  بــنــا 
العنف، فهذه وسيلة الطغاة، وهذا فكرهم 
ـــذي ال يـــرى احلــيــاة  األحــــادي املــشــلــول ال
يا  والعامل إال بعني واحــدة رمــداء، فكيف 

ُترى يكون شكل العامل بعني كهذه؟؟.
هــذه كلمات مســاحــة املــرجــع الــشــريازي 
والتطرف،  العنف  مــن  فيها  حيـــّذر  الــيت 
العدل  إرســـاء  اىل  اجلميع  فيها  ويــدعــو 
االجتماعي، بوساطة شيوع الفكر املعتدل 
الــســلــم، لصنع فرص  دومـــًا اىل  اجلــانــح 
تكافئ من يستحق املكافأة، وتفتح للجميع 
حياة العز، يف ظل جمتمع جيمعه احلوار 
املسامل  الفكر  قنوات  أبــواب  فيه  وتنفتح 
ــعــيــدا عـــّمـــا يــســّمــيــهــم مســـاحـــة املــرجــع  ب
الشريازي )حاملي راية العنف(، فهؤالء ال 

يستحقون قيادة اجملتمع.
ـــــوال مســاحــتــه أيـــضـــا: البــــد من  ومــــن أق
)إرساء دعائم العدالة االجتماعية، وتوفري 
الفقراء  حقوق  وإعطاء  للجميع،  الفرص 
واحملرومني، وبالرقابة االجتماعية، وقيام 
من  اجملتمع  حتمي  الــيت  العامة  األنظمة 
احلوار  قنوات  وفتح  العنف،  رايــة  حاملي 

البّناء بني األفراد واجملتمعات(.

رزايا العنف 
وغلق قنوات الحوار

التطرف املستحدث والعوملة الراديكالية
ما يزال السؤال قائمًا عن الصلة بني العوملة والتطرف يتصدر البحوث والدراسات املنهمكة يف حتديد 
مالمح األنسنة ومستقبلها، وما هو شكل الصلة فيما لو مت التأكد من وجودها بني الظاهرتني، هل هي 
صلة مباشرة أم غري مباشرة؟ وهل ميكن القول أن التطرف )امُلستحدث( قدم للعامل عوملًة بقميص 
راديكالي؟ والراديكالية 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. .
أما التطرف، فهو يشري إىل قضايا االنغالق واالبتعاد عن االعتدال واملنهجية الوسطية، فضاًل عن 
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 
بشكل فردي أومجاعي متخذًا أشكااًل فكرية واجتماعية ودينية، وهذه الثالثة من أخطر متظهرات 
التطرف؛ الرتباطها بالعقائد الدينية، وهي مبثابة اخلط األمحر الذي الخروج عليه ، وهو ماظهر 
املتطرفة  التكفريية  اجلماعات  وبــروز  الشيوعي  املعسكر  تفكك  بعد  العاملية  الساحة  على  بوضوح 
العاملية تداعيات  كتنظيم طالبان والقاعدة وداعش وبوكو حرام، واليت ترك وجودها على األحداث 
سلبية عرب ممارسات عنفية خطرية. اآلن، كيف لنا استكشاف العالقة بني العوملة والتطرف؟ وماهي 

اإلسقاطات اليت أسقطتها العوملة على التطرف؟ أو بتعبري أدق إسقاطات التطرف )امُلستحدث( على 
العوملة املهيمنة؟. يقول الدكتور )سعود الشرفات(: “أّن مؤشرات العوملة كافة )السياسية، واالقتصادية، 
واالجتماعية، والتكنولوجية( قد أثرت طرديًا على ظاهرة اإلرهاب، لكن مؤشر الرتابط التكنولوجّي 
كان له الدور احلاسم يف تسارع الظاهرتني. إذ استطاعت الشبكات اإلرهابية املتخطية للحدود الوطنية، 
التكنولوجيا بفعالية أكثر من الدول، وجنحت يف تنفيذ كثري  والشبكات احمللية، استغالل خمرجات 
من العمليات يف العامل، واالستمرار يف نشر الرتويع واخلوف من استخدام أسلحة الدمار الشامل، 
أّدى التطور  البيولوجية، واستخدام اإلرهاب اإللكرتوني، أو إرهاب الشبكات. قد  وخباصة األسلحة 
يف ميكانزمات العوملة التكنولوجية إىل التسارع التكنولوجّي من خالل التوسع يف استخدام خمرجات 
التكنولوجيا احلديثة، ورخص كلفة هذه املخرجات، األمر الذي أّدى يف احملصلة إىل نوع من فقدان 
السيطرة على التكنولوجيا، فزّودت الشبكات اإلرهابية عرب العامل بأدوات إرهابية ال حصر هلا على 
اإلطالق، وحبيث أصبحت هذه الشبكات اإلرهابية قادرة على ابتزاز الدول الكربى، وخلقت مأزقًا هلا 
يف كيفية مكافحة اإلرهاب، وكيفية التعاطي مع ميكانزمات العوملة التكنولوجية املتسارعة. وهو ما بات 
يطرح أسئلة كربى حول مستقبل النظام العاملي، وحول قيم راسخة مثل األمن، واحلرية واخلصوصية، 

والثقافة والتثاقف )أو املثاقفة(، ونقل التكنولوجيا يف ظل العوملة” 

يــنــدرج املــصــدر املــعــريف يف املــذهــب الــوهــابــي يف أصـــول املــذهــب احلنبلي، 
لكنه شّذ حتى عن مذهبه احلنبلي األصل، وجتاوز حدوده يف الوقوف عند 
حدود الرواية واألثر وظاهر النص، وتطرف يف عقائد وأحكام هذا املذهب 
املتطرفة أصال. لقد استطاع هذا املذهب أن يغزو الصحراء وحيكم سيطرته 
على مناطق البدو يف اجلزيرة العربية، ثم سيطر على عقل البداوة األمي، 
وهيمن على مصادر املعرفة عند البدو، أو استحدث مصدرا للمعرفة بالنسبة 
للبدو يف تأسيس املعرفة الدينية لديهم، ونتيجة جفاف مصادر املعرفة يف 
الصحراء العربية منذ البداية، فان املذهب الوهابي شغل هذا الفراغ املعريف 
ليصنع معرفة طارئة مستحدثة غري ُمَدركة لدى البدو األميني، وهذا الفراغ 
تأثريات احلضارة  البدو من  املناطق وخلو مناطق  تلك  والثقايف يف  املعريف 
االسالمية اليت بدأت وتطورت يف احلواضر واملدن االسالمية على اطراف 
الوهابي  السلفي  املذهب  ان  واالنــهــار. صحيح  اجلــداول  ومناطق  الصحراء 
السيما  املهمة  ومدنه  االســالم  حواضر  من  الدينية  معرفته  مصادر  استقى 
دمشق والقاهرة والبصرة وفق ما أشار اليه الباحث السعودي حسن اخللف، 
البصرة قواعد  الذي درس يف  الوهاب  بن عبد  واكدته مصار سرية حممد 
تلك  ان  إال  املوصل،  فقهاء سلفيني يف  يد  على  تتلمذ  وقيل  واصــول مذهبه 
دائما  وترغب  املــذاهــب  تلك  تلفظ  االسالمية  املدينة  عموما  أو  احلــواضــر 
باخلالص منها الن املدينة االسالمية تارخييا ترتسخ فيها املدارس واملذاهب 
الفقهية ذات الصيغة العقالنية واالصولية على حساب مدارس النقل واالثر.

وشيوخ  مكة  اشـــراف  هجمات  اســتــمــرار  اىل  التارخيية  املعلومات  وتشري 
قويا  تفسريا  يشكل  ما  وهــو  املــيــالدي،  السابع عشر  القرن  حتى  االحــســاء 
املعرفة  استقبال مصادر  املنطقة يف  وسكان هذه  بقايا بين حنيفة  لتحرك 
الدينية اليت تكرس حالة من العداء حنو اهل االسالم وحواضر املدن يف بالد 
االسالم، وقد اتسمت احلركة الوهابية والبدو من املؤمنني بها بكرهها الكبري 

ألهل املدن وحواضر البالد حوهلم، 
واذا كان أصل هذه الكراهية هو ظروف التاريخ وصراع البداوة واحلضارة 
الكراهية دينيا واستحداث بدعا دينية يف تربير هذه  فانه مت تكريس هذه 
علماء  وانــصــاف  سطحيني  فقهاء  من  الوهابية  منظري  يد  على  الكراهية 
نقليني، حتى اضطر زعيمهم السياسي عبد العزيز بن سعود اىل اسكانهم 
يف حواضر خاصة بهم يقال هلا مناطق اهلجر مشال احلجاز إلقصائهم عن 
املدن يف مملكته الناشئة اليت وجدوا انفسهم يف صدام دائم معها، وهو تعبري 
وبني  عنها  يصدرون  اليت  الدينية  املعرفة  مصادر  بني  البنيوي  الصدام  عن 

حواضر املدن واهلها.
ووفق  القواعد احلديثة  وفق  وتأسيسها  للمدينة وحواضرها  وكان رفضهم   
مامتليه عليهم قواعدهم الدينية سببا يف اصطدامهم أخريا مبلكهم السعودي 

فيما عرف مبعركة االخوان يف العام 1929م. 

مصادر املعرفة الدينية 
لدى البدو الوهابية

حكمت البخاتي 

عبد الرزاق عبد الحسني

عادل الصويري 
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ان عدم وجود تعريف دولي لإلرهاب ومن 
خالل منظماته العاملية وبشكل متعمد من 
قبل امريكا بالذات امر خمل ومعيب جدا، 
ألنــه امــر مبيت ضــد االنــســانــيــة يف عامل 

يدعي التقدم والتطور واحلضارة؟ !
ترامب(  )دونالد  املتحدة؛  الواليات  رئيس 
االشقر األصهب، املهوس بصهبه، املعجب 
بــنــفــســه، املــنــفــوخ بــتــكــربه، املــخــبــول بقوة 
املتوعد  بقدارته،  املزبد  املرعد  امريكا، 
بــالــويــل والــثــبــور ملـــن ال ميـــد يـــد الــطــاعــة 
واخلنوع له، اهلائج كثور خمناف، والفائر 
العظيم  اهلل  نــســي  الــعــصــيــدة...قــد  كــقــدر 
له  احــد  وال  العدل،  احلكم  املقتدر  القادر 
قـــدر مــن االميــــان يــشــك بـــان الــنــاســي هلل 
سوف ينساه اهلل من رمحته وسوف يسلط 
قدرة  واشــد  منه  اعتى  ظاملا صغريا  عليه 
للتاريخ وذلك  ميسخه وجيعل منه احدوثة 
ما ينتظره املؤمنون بقدرة القدير على هذا 

املغرور.
الرئيس  ــإدارة  ب األمريكية  احلكومة  كانت 
ـــان ومــســتــشــاره  ـــغ األمـــريـــكـــي رونــــالــــد ري
ثالثني  منذ  أنشأت  قد  هيغ(:  )االكسندر 
سنة شبكة إرهابية دولية ذات نطاق واسع، 
ال مثيل هلا يهدف حملاربة أعداء الواليات 

املتحدة املتخلفني حضاريا!)1(.
وقضية نيكاراغوا سابقة دولية يف إرهاب 
الدولي:  القانون  فيها يف  جــدال  ال  الدولة 

ألنه ألول مرة يصدر عن احملكمة الدولية 
تــــدان فــيــه حكومة  حــكــمــا ال رجــــوع عــنــه 
والقضية  إرهابية  بعملية  املتحدة  الواليات 
أفظع بكثري من اعتداءات 11 أيلول: ذلك 
)رونالد  الرئيس  اليت خاضها  احلــرب  إن 
وقوع  عن  أسفرت  نيكاراغوا  ضد  ريغان( 
منهم  ضــحــيــة   )57000( عـــن  يــقــل  عــمــا 
وخــرابــا  دمــــارا  وســبــبــت  قتيال   )21000(
يعادل قنبلة هريوشيما)2(. ولو كان هناك 
تــعــريــف قــانــونــي لـــإلرهـــاب لــكــانــت دولـــة 
ـــة ارهــابــيــة يف  الـــواليـــات املــتــحــدة اول دول

العامل.
فرتامب االرعن نسب نفسه إىل السيادة، 
ــه أصــهــب ابــيــض الــبــشــرة ولــســت اقــول  ألن
له  فاعل  قــوي  فكري  خط  فهذا  شططا.. 
أصوله األيدلوجية الضاربة يف التاريخ)3(، 
)نيتشة( واىل  بـ  )ابيقور( مرورا  ابتدأ من 
)هيجل( الذي ادعى إن صريورة الفلسفة: 
غايتها،  هــيــجــل(  )أي  ذاتــــه  هــو  غــربــيــة، 
وصـــــريورة الـــديـــن يف املــســيــحــيــة وحــســب 
وقبل  ميثلوه.  الصهب  البيض  غري  وليس 
ان يصل )ترامب(؛ سعت حكومات الواليات 
االمــم  تضع  ال  ان  على  املتعاقبة  املتحدة 
املتحدة تعريفا لإلرهاب، ووقفت ضد كل 
اليت  الدولية  املنظمة  الدولية يف  املشاريع 
ملــاذا؟ فإرهاب  لــإلرهــاب..  تعاريف  اعــدت 
بال تعريف دولي حال مطلوب جدا للقطب 

حيث  العامل.  يف  املتحكم  للمتجرب  الواحد 
يصري االرهـــاب تهمة جــاهــزة ألي مــن ال 
او  يرضى بظلم امريكا مهما كانت مقيتة 
بالعظمة  املهوسني  يقف ضد  من  كل  ضد 

كرتامب.
تهمة  يـــوجـــه  ان  االن  يــســتــطــيــع  تـــرامـــب 
االرهـــاب ضــد اي أحــد وضــد اي منظمة 
الـــيت صنعت  ــه  ــت دول إال  دولــــة،  وضـــد اي 
تقتل  والزالـــت  قتلت  و  االرهـــاب احلقيقي 
وبيد  بيدها  البشر  مــن  االالف  عــشــرات 

عمالئها وأصدقائها الصهاينة يوميا.
دوليا،  االرهـــاب  لتعريف  الوقت  حين  أمل 
وجتعله  العامل  تتحدى  وترامبها  فأمريكا 
هنالك  يــكــون  ان  دون  هلــا  سائغة  فريسة 
معرتض واحد يف وقت تكون امريكا نفسها 

قائدة االرهاب وصانعته !!
مدعوة  االنــســانــيــة  الــدولــيــة  املنظمات  ان 
كاذبة  فهي  وإال  لــإلرهــاب  تعريفا  لتضع 
ومدعية وتابع ألمريكا. وان الدول العظمى 
الـــيت ال تــــدور يف فــلــك امــريــكــا كــروســيــا 
تعريفا  تضع  الن  مــدعــوة  ايــضــا  والــصــني 
يوم  فسيأتي  وإال  لــإلرهــاب  علميا  عامليا 
يــكــون تــكــون بــكــني ارهــابــيــة وكـــذا موسكو 
مـــأوى لــإلرهــابــيــني. وكــل دول الــعــامل رغم 
تعريف  بإجياد  تسهم  ان  تستطيع  ترامب 
ودولته  تــرامــب  ان  لنجد  لــإلرهــاب  عاملي 
االستعمارية هي أكرب االرهابيني يف العامل.

ملاذا ال يوجد تعريف
 عاملي لإلرهاب؟!

الفكر املعتدل وتطويق العنف
حتتاج احلكومات واألحزاب وحتى الشخصيات اىل إشهار بعض األفكار بشتى الطرق، خصوصا ما 
يرّوج هلا ايدلوجيا، حتى تصل اىل مآربها، فلجأت اىل إعالن الالفتات والشعارات أو التصرحيات 
واملقاالت املنطوقة أو املكتوبة اليت حتمل أفكارها، وقد تستعمل الشعار، فثمة نوعان من الشعارات، 
منها على شكل ايقونة أو رمز، ومنها تقدم الفكرة مصاغة بكلمات، فالشعار )Slogan( هو كلمة أو 
جمموعة من الكلمات، أو عبارة، أو فقرة، تستعمل عادة ألغراض سياسية، أو دينية، أو اقتصادية، 
أو  أو مرئية  تكون مكتوبة  الشعارات يف منطها، فقد  أو غاية، وختتلف  أو هدف  للداللة على فكرة 
حمكية، لكنها تتشابه فيما بينها بكونها مباشرة وذات داللة قوية وتوصل املعنى املطلوب بسرعة وال 
حتتاج للكثري من الشرح والتوضيح، وحتمل فكرا مرّكزا، وهناك إشكالية هلا عالقة بفكرة الشعار 

وتطبيقها.
قال اإلمام عليه السالم: كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم. هذه دعوة صرحية مباشرة ال حتتاج اىل 
بالعمل، دع أفكارك تقدم لي  الفكرة  بإثبات  املتلقي، فاإلمام يطالب  واسطة أو تفسري حتى يفهمها 
نفسها ليس بالكالم، وإمنا بالعمل، فاللسان هنا ال جيوز أن يثرثر ويلوك الكلمات حتى يقنع املتلقي 

بالفكرة أو الشعار، التطبيق والتجسيد هو املعرّب الوحيد املقبول وال مقبولية لسواه.
ومهمة  الكلمات،  ووظيفة  الفكرة،  توصيل  حول  رؤيته  له  الشريازي  احلسيين  السيد حممد  اإلمــام 

الشعارات، اإلمام الشريازي يرفض التدليس، ويعلن بقمة الوضوح أن العمل أفضل املقاييس إلثبات 
النوايا وفحوى الكالم، فيعلن مساحته بقول بليغ خمتصر معرّب أشد التعبري وأوضحه عن ماهية احلياة 
ومقياسها، فيقول: )العمل هو مقياس احلياة ال جمرد القول( املصدر: كتاب إذا قام اإلسالم يف العراق.
من أكثر األسباب خطورة يف التناقض الفكري العملي، أن منِتج الفكرة ال يضع ترتيبات وتوقعات أولية 
للنتائج، فتغدو قضية طرح الشعار أشبه باملغامرة، وبعضهم قد يلجأ اىل هذا األسلوب وهو عارف بأن 
القضية فيها خداع، وهذا حيدث يف واقعنا العربي، حنن يف احلقيقة يف أحايني كثرية ال حنرتم الفكر، 
وال تعين لنا الوعود شيئا، ونقصد هنا من يشتغل يف صنع القرار، وليس حنن كوننا غري معنيني بهذا 
النوع من الصناعة، لكننا مراقبون جيدون أو يفرَتض أن نكون هكذا، فهذه هي مهمتنا، علينا أن نتحد 
ونلوي عنق من يريد أن خيدعنا بأفكار ال ميكن تطبيقها، فهي خطوات من اخلداع مع سبق اإلصرار.

وما فائدة أن تتمسك بالفكرة اجملردة، وغداة حيني موعد التطبيق تعطيها ظهرك وحتنث مبا وعدت 
وأعلنت، وجل ما يعانيه الوسط السياسي اليوم.

 أنه يدّبج األفكار يف شعارات حتمل تناقضاتها معها، فتغدو أفكارا جمردة وكلمات مرتهلة، ال تصح 
أن تأخذ مهمة الرتويج الفكري على عاتقها، فهي غري قادرة على إجادة وإتقان مهام من هذا الطراز.

من دون النقد البناء؛ ال ميكن انتشال اجملتمعات من الربك اآلسنة للتخلف 
واجلهل والظالم، فهو الوحيد القادر على تشخيص مواضع اخللل يف البنية 
االجتماعية، ومن ثم اقرتاح احللول ملعاجلتها. لكن هل توجد لدينا مقومات 
تقبل النقد البّناء؟ وملاذا مبجرد أن ُتذكر مفردة النقد، حتى تتشرب الذهنية 
بنصوص األدب وفعاليات الفنون املختلفة، وكأن هذه املفردة اختصت بهذه 
القيم االبداعية دون غريها؟ علينا تفعيل األفكار اليت تتقبل النقد من كافة 
املــادة  عمق  إىل  يدخل  شامل  نقد  البشري،  بالوجود  حتيط  الــيت  الــزوايــا 
ُتعد املسبب الرئيس  املنقودة، والبحث يف حيثياتها وأنساقها املضمرة اليت 
إلنتاج هذه املادة أدبية كانت أو اجتماعية. ولو نظرنا إىل النصوص اليت ُتنتج 
يف احلقول املعرفية فكرًا وفلسفًة وأدبًا وتارخيًا وتفسريًا، ولطريقة التعاطي 
ُتقحم  َسلًَّة من املصطلحات اجلاهزة والوافدة اليت  النقدي معها؛ الكتشفنا 
ثقافيًا ومجاليًا  النص  انتاج  بظروف  هلا  والعالقة  الكوميديا،  يشبه  بشيء 
ومعرفيًا، والنرى إضاءات ملسارات النص. ومثل هذا احلديث قد يرجع بنا 
احلال  بطبيعة  وهو  والثقايف،  األدبــي  النقد  بني  الوجودي  التصارع  ملناقشة 
جزء اليتجزأ من مشكلة التعاطي النقدي مع ما حييط بالعامل من مشكالت. 
إن املشكلة النقدية تكمن يف أن عملية رصد الثغرات بهدف تقوميها تتحول 
بغفلة املتصدين لعملية النقد إىل حالة من تعميم األمناط الفاسدة، وبداًل من 
حتريك ساكن األفكار وبلورة الرؤى املستقبلية؛ جند أن شلاًل نقديًا وفكريًا 
بالواقع  عصفت  الــيت  األزمــات  هي  وكثرية  باحلياة.  االنــدمــاج  عملية  ُيعيق 
العنف  مشكلة مجاعات  وأبــرزهــا  ووجـــوده،  وهــددت مصريه  بل  اإلنساني، 
عملية  من  للنقد  وكــأنَّ هروبًا ممنهجًا  منحرفة،  عنفية  عقائد  من  املنطلقة 
الكشف عن الصلة اجلوهرية بني هذه اجلماعات وبني العقائد اليت حتركها، 
حيث يكتفي النقد القامع حلركة العقل برتديد مجل فضفاضة عامة مزخرفة 
ببعض الشعارات الرباقة والرومانسية يف حتليل الظواهر اليت أضحت تفتك 
بالوجود البشري. وأقل وصف ميكن أن يقال حبق هذا النمط من الكوميديا 
املبكية للنقد هو وصف النقد املــؤدجل. ومبا أن العنف يتخذ أشكااًل متعددة 
ينجح يف هذا املسعى؛  واقعيًا –  لبسط هيمنته ونفوذه، ومع األسف نراه – 
فقد صار التفاعل مع متظهراته احلياتية إجيابيًا انطالقًا من مرتكز نقدي 
ليخوض  العنفي  للتمدد  الرئيسة  املشكلة  عن  األنظار  تربيري صار حيرف 
النقدي  املرتكز  هــذا  حلــاظ  وميكن  لعمقها.  الــولــوج  دون  املشكلة  قشور  يف 
وأبــرزهــا قضية  الــعــراق،  الــيت حدثت مؤخرًا عندنا يف  التجارب  بعض  يف 
التعاطي النقدي مع مشكلة االستفتاء اخلاص بانفصال القومية الكردية عن 
هذه  أبناء  يداعب  حلمًا  اليت شكلت  الكردية  الدولة  العراق متهيدًا إلعالن 
الكردية  القضية  والثقافية جتاه  النخبوية  الفعل  ردة  إنَّ  باستمرار.  القومية 
انفعالية وغري مدروسة، واذا  الثلج؛ جاءت بصورة  اليت تدحرجت مثل كرة 
استبعدنا ماُيقال من أن أغلب الذين تصدوا هلذه القضية نقدًا يلبيًا مرتبطون 

بأجندات القومية األخرى.

العنف 
وكوميديا النقد

عنف

محسن وهيب عبد 
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اعالم وصحافة 

من  اكثر  الصورة  تسوده  الذي  اليوم  عامل 
ــواقــع بــاخلــيــال،  اي شـــيء، اخــتــلــط فــيــه ال
وذابـــــت املــصــداقــيــة يف وحـــل الــتــضــلــيــل، 
االول  االهتمام  عــرش  السياسة  وتسنمت 
الــواقــع وتهميش  الــيــات صنع  عــن طــريــق 
احلقيقة عرب وسائل االعالم، وهنا اصبح 
لعوملتها  كــاف  غري  سامية  قضية  امتالك 
امتلكت  اليت  االعالم  وسائل  تغطية  بدون 
مفاتيح العقول والقلوب. زيارة “االربعينية” 
اكرب  متثل  تسميتها،  للعراقيني  حيلو  كما 
ــعــامل. اعـــداد  ــال جتــمــع بــشــري عــقــائــدي ب
مدينة  حنــو  تــزحــف  نظريها  قــل  مليونية 
قد  الكيلومرتات  مئات  بعد  على  كــربــالء 
كيلومرت   500 مــن  يــقــرب  مــا  اىل  تــصــل 
متتد  رحلة  العراق، يف  جنوب  اقصى  من 
حتى  صفر  اول  )مــن  يــومــا  عشرين  على 
غفرية  باعداد  وينطلقون  منه(،  العشرين 
مــن حمــافــظــات الــوســط واجلــنــوب كافة، 
وبعض  وديـــاىل  بــغــداد  العاصمة  وســكــان 
هلم  يضاف  الشمالية،  والنواحي  االقضية 
الوافدون من خارج العراق والذين يدخلون 
مــن احلـــدود الــربيــة لـــدول اجلـــوار او عن 
ليجتمعوا مجيعا يف  النقل اجلوي،  طريق 
يف  نظريه  قل  مشهد  يف  املقدسة  كربالء 
العامل ورمبا ال يشابهه اي جتمع عاملي من 

حيث التنظيم واخلدمات اجملانية.
وسائل االعالم الدولية مارست ابشع صور 

التعتيم االعالمي خالل سنوات القمع اليت 
نــظــام صـــدام حسني خالل  كــان ميارسها 
الــغــربــي، وحتى  فــرتة حتالفه مــع احملـــور 
ادت خالفته  لــدود  بعد حتوله اىل خصم 
العميقة اىل االطاحة به، وبعد عام 2003 
بنفس  الغربية  االعـــالم  وســائــل  استمرت 
توظيفها  او  االعـــالمـــي،  التعتيم  طــريــق 
بــطــرق حتـــرف مــســار الـــزيـــارة واهــدافــهــا 
تقطع  فهي  تتناوهلا  حينما  وحتى  النبيلة، 
اوصال التاريخ لتقدمها بدون اي جذور وال 
اهداف. يف هذا املوسم مت رصد ممارسات 
العمل  واخــالقــيــات  املهنية  مــع  تــتــوافــق  ال 
الصحايف اليت ابتكرتها وتروج هلا وسائل 
االعالم الغربية “الكربى” وعلى رأسها وكالة 
“رويرتز” وقناة “بي بي سي” الربيطانيتني 
االوىل  حاولت  اذ  ملقالنا(،  الرصد  )عينة 
تقزيم الزيارة اىل اعداد غري معقولة فيما 
قامت االخرى بتوظيفها يف اطار سياسي 
ال خيلو من لغة حتريضية طائفية. يف وكالة 
يتحدث  مقتضبا  موضوعا  نشرت  رويرتز 
يــتــوافــدون اىل مدينة  “مــئــات االالف  عــن 
و”زوار  اطفاهلن”  و”نــســاء حيملن  كــربــالء” 
وخلفية  والبحرين”.  وباكستان  ــران  اي من 
يتعرضون  كانوا  الــزوار  بــان  تذكر  خربية 
لتفجريات ارهابية. يف هذا اخلرب حاولت 
اذ  مروعة،  بطريقة  احلدث  الوكالة طمر 
بـ”االسئلة  يسمى  مــا  لــديــه  الصحفي  ان 

الــســتــة” الـــيت جيــب عــلــى كــل صحفي ان 
مطابقا  مــوضــوعــه  ليعترب  عليها  جيــيــب 
االعــالم،  وسائل  يف  بها  املعمول  للقواعد 
وهــذه االسئلة هي “مــن، مــاذا، ايــن، متى، 
لــكــن”رويــرتز” مل جتيب على  ملــاذا، كيف”، 
هــذه االسئلة. والــســؤال “مـــاذا” جييب عن 
مشروع،  افتتاح  انفجار،  احلــدث،  طبيعة 
الذي  واحلــدث  وغريها  رياضية،  مسابقة 
يشارك  مليونية  زيــارة  هو  رويــرتز  تناولته 
فــيــهــا انــــاس مــن داخــــل الـــعـــراق وخــارجــه 
ــديــين. والــســؤال  ال الــــوالء  جتمعهم فــكــرة 
والدائرة  وقوع احلدث  مكان  “ايــن” جييب 
ـــارة هو  ـــزي ـــيت جيـــري فــيــهــا، ومـــكـــان ال ال
اهلدف النهائي للزوار يف كربالء املقدسة. 
لــكــن مــا فعلته “الـــيب بــي ســـي” قــد يكون 
اسوأ بكثري مما قامت به “رويرتز” فالقناة 
يقدسها  الــيت  ســي”  بــي  ــي  “ب الربيطانية 
الكثري من الصحفيني العرب، قامت باخذ 
باعتباره  جانب واحد من احلدث وابــرازه 
هو الكل، وبعد ان حصرت املاليني يف خرب 
صغري، ذكــرت “بــي بي ســي” يف الشريط 
النصي اسفل التقرير “السي جي” ما نصه 
احلسني(  )اربعينية  ذكــرى  حتيي  “كربالء 
اكثر من 2.5  لتامني  استنفار امين  وسط 
يعرفون  والصحفيون  ايراني.  زائر  مليون 
ان هــذا الــشــريــط ميثل خــالصــة احلــدث 

واجتاه القناة ازاءه. 

الوكاالت العاملية وزيارة األربعني: بني 
التوظيف السياسي والتعتيم االعالمي

صحفيون لإليجار: التمرد يهدد فاعلية الخطاب االعالمي العراقي
ينشر الكثري من الصحفيني العراقيني عرب مواقع التواصل االجتماعي افكارا تعارض متاما ما تبثه 
من  دوامــة  املعاكس هلا، يف  االجتــاه  يسريون يف  ما  ودائما  بها،  يعملون  اليت  االعالمية  املؤسسات 
التناقض بني املؤسسة والذات، وحينما يعرتض بعض متابعيهم على هذا السلوك املتناقض، يرمقونه 
بكلمات من االستهزاء باعتباره ال يفهم يف االعالم شيء، ثم يؤكدون له أن صفحاتهم الشخصية ال 

تعرب عن املؤسسة اليت ينتمون اليها، امنا ما ينشر هو احد جتليات احلرية الشخصية.
يف البدء ال ميكن انكار وجود سياسة حتريرية الي مؤسسة اعالمية مبنية وفق معايري العمل االعالمي 
االحرتايف، وهذه السياسة هي واحدة من اهم املتطلبات االساسية يف العمل، والصحفي حيتاج ملعرفة 
تفاصيل هذه السياسة واليت هي باحملصلة النهائية توجه حنو مجهور معني ومن اجل ترويج افكار 

معينة.
اال مواقع التواصل االجتماعية قد اصابت الوضع العام باالرتباك كونها فرضت واقعا جديدا، ووسائل 
االعــالم كانت من اكثر املتاثرين بهذه اهلــزات اليت حتدث يوميا حتت اقــدام املؤسسات االعالمية 
التقليدية، والصحفيني املطيعني امام الكامرا واملتمردين يف مواقع التواصل هم املنشار الذي يقطع 

مصداقية االعالم التقليدي.
العراقية  االعــالم  العاملني يف وسائل  الكثري من  السلوك اىل ظاهرة تكشف جهل  لكن حتول هذا 

أو  االتصالية  الرسالة  فاعلية  الشروط من أجل  الذي يضع جمموعة من  االتصال  بأساسيات علم 
اخلطاب اإلعالمي، اذ ان اجتاهات الصحفي )املرسل( ازاء نفسه وازاء املوضوعات اليت يعاجلها هلا 

دور كبري يف عقد العالقة مع اجلمهور املستهدف، ومن ثم تاثريها على افكار املتلقي واقناعه.
والصحفيون الذين يشتمون االفكار اليت تنشر على السنتهم يف وسائل االعالم ال يستحقون العمل يف 
وسائل االعالم وهم حباجة اىل من يذكرهم ان االعالم علم اىل جانب كونه مهارة يف توظيف اللغة 
واساليب االقناع االخرى من اجل توصيل رسالة معينة، والشخص الذي يرى ان املؤسسة اليت يعمل 
بها ال متثل افكاره واجتاهاته السياسية واالجتماعية جيب ان يبحث عن مؤسسة اخرى تتوافق مع 
اجتاهاته، فاالعالم رسالة يقدمها فريق كامل يؤمن مبضمونها واال فقدت فاعليتها، وهذا ما جنده 

يف العراق بسبب انفصال الصحفي عن مؤسسته.
على الصحفي ان ال يتحول اىل لسان مأجورة واذا صرح بذلك بنفسه، فهذا دليل عدم اهليته للعمل 
الصحفي كونه مل يستطع أن جيد املؤسسة اليت تتوافق مع أفكاره وتستطيع توظيفه وفق إمكاناته 

االعالمية.
 وقد يصل احلال يف بعض اجلماهري إىل التساؤل عن أهلية هذا الصحفي على احلصول على وظيفة 

يف مؤسسة إعالمية أكرب من تلك اليت يعمل بها اآلن.

االجتماعية  العلوم  أّرقــت  اليت  اإلشكاليات  أّم  هي  املوضوعية  كانت  إذا 
منذ بدأت هذه األخرية تعي مسؤوليتها جتاه احلقيقة واألثر الّسيئ الذي 
وضع  عليه  سيكون  فماذا  وحتققها،  إحرازها  جمال  يف  التحّيز  حيدثه 
اإلعالم الذي باتت وظيفته األساسية هو التفكري املستمر يف اهلروب من 

مدرسة املوضوعية؟
مشكلة اإلعالم تكمن هنا يف أّن هذه الوسائط ال تعلن عن ذاتيتها، وال 
هذا  ألّن  من حنــن؟  ســؤال:  وعــن  هويتها  عن  املمكنة  باملوضوعية  جتيب 
الكشف األّولــي عن متوضع الذات هو الذي يسّهل عملية االستفادة من 
أّن  القول  املناسبة  من  جند  وهكذا  املمكنة.  املوضوعية  لصاحل  الذاتية 
املوضوعية ليست مقابل الّذاتية بل هي إظهار الواقع كما هو، ومن هنا 
فإظهار هوية وحدود الذاتية باعتبارها واقعا هو فعل موضوعي جيب أن 
جيري يف نوع من الّشفافية. واحلال أّن الوسائط تقّدم نفسها باعتبارها 
أّنها متارس  أي  مستقلة  وحتليلية  مادة خربية  تفّدم  موضوعية  وسائط 
الصحافة اجملردة وليس شيئا آخر. تبدأ املغالطة من هنا حني يتحّدث 
بينما وخالفا ملغالطة  والــرأي اآلخر،  الرأي  تلفزيون اجلزيرة مثال عن 
االختزال قد يكون الرأي اآلخر ليس واحدا بل متعددا، رأي ثالث ورابع 
وخامس وهلم جّرا، ملاذا اللجوء إىل مغالطة احلصر العقلي وملاذا ال يكون 
برنامج االجتاه املعاكس مثال مجاعيا وليس ثنائّيا يعّزز مغالطة احلصر 
العقلي؟ ال يوجد يف هذه املغالطة موضوعية بل يوجد رأي املهيمن على 
الربنامج الذي يتجّلى يف ذلك االنتقاء املنهجي الذي ال يعرفه اجلمهور 
املتلّقي، أي ما هي املعايري اليت تتبع يف انتقاء الضيوف وما هو املوضوع 
والسياق، ومن هو املقبول وغري املقبول، وما هي الظروف اليت تتحّكم يف 

هذا االنتقاء املدّبر حيث ال يوجد اعتباط العمل امليديولوجي؟
املوضوعي  مــن متسرحه  الوظيفي  اإلعــالمــي  اجلــدّ خيــرج  يف حلظات 
الواقع  أمر رصدناه يف  وهــذا  اإلعالمية،  احلــرب  مباشرة يف  فينخرط 
حيث ساهمت احلرب وحرارتها يف أن أسقطت قناع الّزيف املوضوعي 
املوضوعية، ألّن هذه  أكذوبة  تعّزر  أمام حاالت كثرية  من وجوههم فكّنا 
األخرية إن كانت هي كذلك بالفعل فعليها أن تستمر يف احلرب كما يف 

الّسلم.
بوصفها  املوضوعية  عــن  نتحّدث  حــني  تبدأ  املغالطة  أو  املشكلة  ولكن 
موجودة وممكنة ونقيضة للذاتية. ليست املوضوعية هي نكران الّذات بل 
الواقع لصاحل  إغناء  والقدرة على  املهنة  بأخالقيات  تنمو  الــّذات  أحيانا 

تقاسم سعيد للمعلومة واحلقيقة، 
إّن الّذاتية تساهم يف صناعة احلقيقة وإنعاشها حني تكتسب الشجاعة 
من أجل املعرفة، وهذا هو الشكل املوضوعي الذي جيعل احلقيقة تظهر 
يف إطار من املوضوعية/الذاتية وليس مغالطة املوضوعية اجملّردة اليت 

هي أّم األوهام يف جمال املعرفة.

مغالطة
 املوضوعية

ادريس هاني 

مسلم عباس مسلم عباس 
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ـــذي حنــتــاجــه؟، ســؤال  ال مــا هــو التفكري 
ــوضــوح، هــل حنــن حبــاجــة اىل  يف قمة ال
سبقنا  الـــذي  التفكري  الــســائــد،  التفكري 
إليه اآلخرون وانتقلوا اىل سواه؟، بالطبع 
تــأتــي اإلجــابــة بـــ كــال، حنــن لسنا حباجة 
املقوَلب،  النمطي  أو  السائد  التفكري  اىل 
فمن يريد أن حيقق قفزة عظيمة يف عامل 
واملعنوي،  املـــادي  بشقيه  املتميز  اإلنــتــاج 
بها، مغادرة  القيام  أول خطوة جيب عليه 
)x( على  النمطي، ووضع عالمة  التفكري 
البشر،  النوع، ألنه غري جدير بعقل  هذا 

وال حبياتهم.
وهل يوجد هذا النوع او النمط من التفكري 
بيننا، أو يف شعوب وأمم أخرى؟، بالطبع 
اإلجـــابـــة، نــعــم يــوجــد ورمبـــا يــســود نسبة 
وشعوبا،  أفــرادا  العامل،  سكان  من  عالية 
املتأخرة  الــدول  مجيع  أن  القول  فيمكننا 
ومغاربها،  األرض  مشارق  يف  املتخلفة  أو 
سبب تأخرها هو التفكري النمطي اخلالي 
من اإلبداع، فكل فكر منطي ال يغري احلال 

وال يقدم الفرد أو األمة قيد أمنلة.
أما كيف ميكننا التخلص من هذا النوع من 
األمَر  الرتاجعي، فإن  أو  الساكن  التفكري 
التمنيات،  أو  النوايا  طــوع  وال  هّينًا  ليس 
التفكري  عــلــى  الــقــضــاء  أن  هــنــا  وأجـــــزم 
لــردم  عظمى  جــهــودا  يستدعي  السقيم، 
األمم  وبــني  بيننا  الفاصلة  الفكرية  اهلــّوة 

إال  التقدم  اىل  ال سبيل  وأكــرر  املتطورة، 
يفوق  كبرية مبا  وهي  الفجوة،  بــردم هذه 
تصوراتنا، ولو أننا قررنا ردمها ومعاجلة 
فـــإن ذلـــك حيــتــاج اىل  الــســائــد،  التفكري 
تسبقها  عــمــالقــة،  عملية  فــكــريــة  جــهــود 
إســرتاتــيــجــيــة،  تعليمية  تثقيفية  خــطــط 
حبيث تغرّي هذه اجلهود عقول الناس طّرًا.

متناول  يف  وليست  مــعــقــدة،  عملية  فهي 
النتائج  سبقت  إذا  إال  ــيــد،  ال أو  الــعــقــل 
إجــــــراءات ومــعــاجلــات خمــصــصــة جــّديــا 
ومن  النمطية،  أو  السائدة  األفــكــار  حملــو 
هذه املعاجلات: تشكيل مؤسسات فكرية، 
مراكز حبوث ودراسات متخصصة، تقدم 

الوصايا اىل صانع القرار.
ـــؤســـســـات اجلــامــعــيــة  الـــرتكـــيـــز عـــلـــى امل
مــراحــلــهــا،  جبــمــيــع  ـــــدارس  وامل التعليمية 
تدريسية  وكــوادر  علمية،  مبناهج  ورفدها 
قادرة على تنمية عقول الدارسني، لتجعل 
منها أدوات لوأد التفكري السائد، من غري 
املمكن أن تكون هنالك جدوى للمعاجلات 
البحوث  مراكز  بوصايا  األخــذ  يتم  مل  ما 
والـــدراســـات مــن طــاقــم احلــكــومــة، وزراء 

وغريهم.
إدخال املناهج املتطورة يف رياض األطفال 
صــــعــــودا، لــتــنــظــيــف الــعــقــلــيــة الــصــغــرية 
األفكار  من  والطازج  باحلديث  وتزويدها 
لألسرة،  تثقيفية  محالت  إقامة  والقيم، 

مانع  يــوجــد  ال  مــدنــيــة،  جــهــود  بها  تتعهد 
مــن حتـــّرك اجلــهــد احلــكــومــي مبــا حيّفز 
اخلــــالص مــن الــفــكــر الــنــمــطــي، البـــد أن 
دورهــا  اىل  الثقافية  املنظمات  تتصدى 

األساس يف هذا الفضاء.
املغمورة  حتى  وأنــواعــه  بوسائله  اإلعـــالم 
الفكر  لنقض  حبمالت  البدء  عليه  منها، 
الــولــوج  على  الــعــقــول  وتشجيع  النمطي، 
ــعــوامل الــفــكــريــة اجلـــديـــدة، ال يصح  يف ال
استنساخ األفكار اليت ال تنبع من الثقافة 

األصيلة والقيم األم.
ال ميكن االستفادة من الطرائق التقليدية 
ال  احلديث،  النوعي  فالتفكري  املستهَلكة، 
جرعات  زق  املستهَلك،  أو  السائد  ينتجه 
مناسبة لدعم اجلرأة الفكرية لدى األفراد 

ومن ثم اجملتمع.  
عـــــدم الـــتـــوقـــف عــــن حتــــديــــث اخلــطــط 
يواكب  مبا  وجتديدها  التعليمية،  الفكرية 

املستجدات احلداثوية يف هذا الفضاء.
بــالــنــتــيــجــة ســتــكــون هــــذه اجملــمــوعــة من 
تطوير  يف  فــعــال  ـــر  أث ذات  املـــعـــاجلـــات، 
يتم  أن  على  وحتديثها،  التفكري  أمنـــاط 
الــتــزام املــؤســســات واملــنــظــمــات واجلــهــات 
والــشــخــصــيــات الــفــاعــلــيــة وحــتــى عــمــوم 

األفراد.
 بــاخلــطــط احملـــّدثـــة الــــيت مّت وضــعــهــا، 

والتحرك يف ضوئها. 

محو التفكري 
النمطي

أمسرتدام ــ كل مخسة أيام يف املتوسط، ُيقَتل أحد الصحافيني يف مكان ما 
من العامل بسبب عمله يف مهنة الصحافة. ويف تسع من كل عشر مرات، ال 
حُياَكم أحد على هذه اجلرمية، مما خيلق ظروف اإلفالت من العقاب اليت 
َسجن  أصبح  وقد  العنف.  أو  بالقتل  التهديدات  من  أبعد  هو  ما  إىل  متتد 
املنتمون  ُيعاني  كما  اإلطــالق،  على  مستوياته  أعلى  عند  اليوم  الصحافيني 
إىل مهنة الصحافة بشكل روتيين من املضايقات والرتهيب أثناء عملهم يف 

مهامهم. 
واليوم أصبحت الصحافة واحدة من أخطر املهن يف أي مكان. تتلخص إحدى 
أمثلة حديثة  ثالثة  وتسلط  عنها.  التحدث  األوضــاع يف  طرق معاجلة هذه 
باألخبار،  الناس  إلبــالغ  الصحافيون  خيوضها  الــيت  املخاطر  على  الضوء 
كوسيلة وحيدة إلحداث  وإذاعتها  اإلعالن عن حمنتهم  وتؤكد على ضرورة 
االحتجاجات  الــذي غطى  الصحايف  نتيج،  ويليام  حالة  هناك  ثم  التغيري.  
األخرية ضد القرار الذي اختذه الرئيس األوغندي يوري موسيفيين، خبوض 
االنتخابات الرئاسية القادمة، على الرغم من احلظر الدستوري الذي مينعه 
من الرتشح. وقد ُضِرب نتيج ضربا مربحا على أيدي قوات الشرطة بسبب 

تغطيته اإلخبارية لالحتجاجات، واحُتِجز يف السجن ألكثر من عشرة أيام.
الشائعة  التكتيكات  القبيل من  الصحافة من هذا  انتهاكات حرية  أصبحت 
املشرتكة بني األنظمة االستبدادية، من تركيا إىل روسيا وأماكن أخرى. ولكن 
ليس فقط الُطغاة والرجال األقوياء هم الذين أعلنوا احلرب على الصحافة. 
ففي كولومبيا واملكسيك، ُوِضع املئات من الصحافيني حتت احلراسة املسلحة 
حلمايتهم من العصابات اإلجرامية. ولكن هذا مل مينع الصحافيني يف خمتلف 
أحناء أمريكا الالتينية من التخلي عن مهنة الصحافة. تقوم االسرتاتيجية 
املفضلة لدى عصابات املخدرات يف املكسيك اليت تسعى إىل البقاء بعيدا 

عن العناوين الرئيسية على تهديد أبناء الصحافيني االستقصائيني. 
يتعني  إذ  البداية.  الروايات سوى  إذاعــة مثل هذه  تكون  لن  بطبيعة احلــال، 
وأفضل  أقــوى  إطــارا  للصحافيني  يقدموا  أن  الصحافة  حرية  أنصار  على 
تنسيقا لضمان محايتهم وسالمتهم. ولتحقيق هذه الغاية، تشرتك منظميت 
سالمة  بشأن  املتحدة  األمــم  عمل  خطة  لتعزيز  أخــرى  عاملية  كيانات  مع 
الصحافيني وقضية اإلفالت من العقاب. كما بدأنا نعقد اجتماعات منتظمة 
مع مجاعات حرية اإلعــالم األخــرى لرسم الطريق إىل األمــام. وقد بدأنا 
العمل من أجل ضمان دعم تدابري محاية اإلعالم بواسطة التشريعات وآليات 

اإلنفاذ. 
كان العنف ضد الصحافيني تارخييا من القضايا اليت ظلت خلف العناوين 
الرئيسية. ويف الثاني من نوفمرب/تشرين الثاني، مع اعرتاف العامل باليوم 
الدولي إلنهاء ثقافة اإلفالت من العقاب عن اجلرائم ضد الصحافيني، ينبغي 

لنا أن نلتزم جبعل هذه القصص من األخبار اليت حتتل الصفحات األوىل.
* ليون ويلمز، مدير الصحافة احلرة غري احملدودة

إعالن محنة 
الصحافيني

البناء اإلعالمي لألزمات إشكاليات العرض والتناول
منظم،  علمي  عقل  كان  إذا  فكيف  شــيء،  كل  الشجريي، يف  الدكتورة سهام  عقل صديقيت  يؤسرني 
متسلسل، فقه، مستنري، واضح، متواصل مع اجلديد، راصد، مييل اىل التحليل العلمي، متماسك، كريم 
معطاء، ذلك أنها تنقب بني طيات األفكار وتغرس يف نبات العلم طعما جديدا، ذو مذاق يغوي املختصني 
وغريهم لتناوله، يف كل كتاباتها عن خمتلف املوضوعات، منذ اصداراتها األوىل يف جمال اإلعالم، وهي 
الصحفية واالستاذة اجلامعية البارعة واملاهرة، وها هو كتابها )التناول اإلعالمي لألزمات، إشكاليات 
العرض والتناول( الصادر عن دار الكتاب اجلامعي/االمارات العربية املتحدة، يشكل عالمة فارقة بني 

االصدارات.
أي أن اإلعالم أصبح هو األزمة وخاصة بعد التطورات التقنية وتوظيف اإلنرتنت يف خمتلف القضايا 
وأبرزها دور مواقع التواصل االجتماعي يف عرضها وتناوهلا لألزمات، كما أن لوسائل اإلعالم تأثريا 
وثــراء  التعبري  ووسيلة حلرية  اجملتمع،  ومشكالت  أمــراض  وخمتلف  واالحنـــراف،  الفساد  كشف  يف 
بشكل  األزمــات  إدارة  واملساعدة يف  العاملية،  واألحــداث  باألخبار  األفــراد  وتزويد  اجلماهري  ثقافات 
فعال يساهم يف التغلب عليها، وهكذا ستظل وسائل اإلعالم على الرغم من تعرضها للنقد باإلجياب 
إثارة وتضخيم األزمات واملشكالت،  الناس دائما، ودور وسائل اإلعالم يف  أو السلب موضوع اهتمام 
واتساعها، ممثلة يف  اإلعــالم  وسائل  تنامي  ظل  الــدور يف  هذا  وتزايد  وتصاعد  الصراعات،  وإدارة 

وسائل اإلعالم االلكرتونية. وهنا فإن اإلعالم يبنى على أربعة مبادئ أساسية يتعني على مجيع األجهزة 
والتقنيات اإلعالمية احملافظة عليها لضمان فعالية العملية اإلعالمية وهي: احلقائق املدعمة باألرقام 
واإلحصائيات والتجرد من الذاتية والتحلي باملوضوعية يف عرض احلقائق والصدق واألمانة يف مجع 
ُه إليه هذه الرسالة اإلعالمية،  البيانات من مصادرها األصلية والتعبري الصادق عن اجلمهور الذي ُيَوجَّ
فاإلعالم واألزمات متالزمان، فال إعالم حقيقي أن مل حتركه األزمات. ولإلعالم املتزن وامللتزم أوال 
التعبري مبسؤولية ووعي كافيني  لعبة حرية  الذي ميارس أصول  الكلمة، فهو اإلعالم  وأخريا قدسية 
لتأمني احلصانة واملناعة الضروريتني، اللتني متكنه من أن يتخطى األزمات ويكون أقوى منها، وجتعله 

يف منأى عن تداعياتها، وال يقع يف احملظور ويتحول بدوره إىل أزمة حبد ذاتها.
البناء اإلعالمي  الثالث مبوضوعة  الثاني كيفية إدارة األزمات، ويعنى الفصل  فيما يستعرض الفصل 
التعامل والتناول اإلعالمي مع األزمــات، ويليه الفصل اخلامس  لألزمات، أما الفصل الرابع فيتناول 
عليها  أسست  والــيت  العراق  تاريخ  االزمــات يف  اهم  مع  العراقية  الصحافة  تعامل  بأطر  يهتم  الــذي 
عليهما  العسكريني  اإلمامني  تفجري مرقدي  أزمة  وهي  بعد  فيما  األزمــات  واإلعــالم حرب  السياسة 
السالم يف سامراء، وحتليل ماحدث يف وسائل اإلعالم اثناء وقوعها، الكتاب اضافة للباحثني وللمكتبة 

اإلعالمية ولوسائل اإلعالم معا.

ليون ويلمز

هادي جلو مرعي 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ال ميكن بناء النظام السياسي للدولة بعيدا 
عن األحزاب أو بعدم وجودها، ألن غيابها 
أسباب  وراءه  تقف  أن  البــد  الساحة  عــن 
خطرية، فأما حاكم طاغية مينع األحزاب 
الــســيــاســي خــشــيــة اختالفها  الــعــمــل  مــن 
إلغاء  وأمـــا  وآمــالــه،  مــع منهجه  الــفــكــري 
األحزاب كي يبقى حزب الفرد احلاكم هو 
النوع  بالسلطة، ويف هذا  املتحكم األوحد 

من األنظمة عيوب ال تعد وال حُتصى.
لــذلــك دولــــة بــال أحـــــزاب، تــعــين حــراكــًا 
سياسيا فرديا حيث يؤكد خرباء السياسة 
على  القوية،  الدستورية  املؤسسات  وبناء 
السياسي  الــنــظــام احلــزبــي  نـــوع  أهــمــيــة 
الذي حيكم الدولة، وأعطى هؤالء أهمية 
كبرية للمؤسسات ودورهــا الكبري يف بناء 
الدولة، على أن ال يكون هذا الدور شكليا، 
يقودها  اليت  القمعية  األنظمة  تفعل  كما 
األنظمة  او  غالبا،  الواحد  احلــزب  نظام 
للسيطرة  دائــمــا  تسعى  الــيت  العسكرية 
االنقالب  او  الغامشة  بالقوة  احلكم  على 
الــعــســكــري، بــعــيــدا عـــن الــشــرعــيــة الــيت 
مينحها الشعب للسلطة عرب االنتخابات، 
ـــقـــوة والـــقـــمـــع وتــغــيــب  ــســود مــنــطــق ال فــي

مؤسسات الدولة املستقلة.
العظمى،  آيــة اهلل  الــراحــل،  اإلمـــام  يقول 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 

بـ )الشورى  اهلل(، يف كتابه القّيم املوسوم 
يف اإلسالم(: )يقال حلزب انه دميقراطي 
انتخب زعماؤه، من قبل  إذا  ما  فـي حال 
أعضاء احلزب من خالل انتخابات حقيقة 
واملنهج  الــعــلــين،  أو  الــســّري  وبـــاالقـــرتاع 
والسياسة العامة ملثل هـذه األحزاب سواء 
يتم  القرارات،  أو  التنظيمات  على صعيد 
العام  املــؤمتــر  يف  وحتــديــدهــمــا  تعيينهما 
للحزب، ويقال حلزب إنه ديكتاتوري، يف 
حال ما إذا مت تعيني قادته حبلول النائب 

حَمَل القائد، وهلّم جرا(.
بالفاعلية  األحـــزاب  أهمية  تنحصر  إذًا 
منهجية  وليس  الدميقراطية،  السياسية 
احلـــزب الــواحــد أو الــقــائــد، الـــذي يدعم 
اآلخــريــن  يقبل  ال  ومنهجا  أحــاديــا  فــكــرا 
ينتج  القمعي  ويصادر حرياتهم، فاحلزب 

عنه قادة طغاة غري مرغوب بهم قطعا.
كــمــا يــشــري اإلمــــام الـــشـــريازي اىل ذلــك 
ملا  جتسيدًا  احلــزب  منهُج  )يــكــون  بقوله: 
يريده قادة احلزب، ويكون الرأي املخالف 
فيه  فيحظر  ممنوعًا،  فيه  العام  للمنهج 
شخص  أي  ويطرد  واآلراء  األفــكــار  تعدد 
له عالقة بالفكر املعارض، ويف مثل هذه 
ــة يــنــســاق احلــــزُب حنــو االســتــبــداد  احلــال

والديكتاتورية والتفرد السلطوي(.
السياسة على  يتوافق معظم علماء  لذلك 

الناتج  النظام  ذلك  هو  األنظمة  أســوأ  أن 
عن احلــزب األوحــد ألنــه ميكن أن حيدد 
النظام  وأفــكــاره،  وتشكيلته  احلــزب  نظام 
استطاع  اذا  السيما  لــلــدولــة،  السياسي 
هنا  مــن  السلطة،  اىل  الــوصــول  احلـــزب 
لفكر احلزب،  تأثري مباشر  يوجد هناك 
وطبيعة تنظيمه على بناء املؤسسات اليت 

حتكم الدولة وتدير شؤون اجملتمع.
تؤديها  أن  ميــكــن  الـــيت  األدوار  أهـــم  مــن 
األحــــــزاب يف الــســاحــة الــســيــاســيــة هي 
إصرارها على بناء مؤسسات الدولة وفق 
خطط مسبقة، لذلك البد أن تتنبه األحزاب 
اىل أهمية بناء املؤسسات الرصينة، اليت 
السلطات  جبميع  الــدولــة  حــراك  تضبط 
املؤسسات  أن  مبعنى  فيها،  تتحرك  اليت 
ذات بعد معنوي قوي، قادر على التأثري يف 
ضبط حركة السلطات اليت تقود الدولة، 
تشكل  الــيت  التنفيذية  السلطة  فيها  مبــا 
أهم السلطات، من حيث اجلانب التنفيذي 
تقوية  من  األحــزاب  متكنت  وإذا  العملي، 
أنها  يــعــين  فــهــذا  املــؤســســات  استقاللية 
لذلك  الــدولــة.  ركائز  تبين  أن  استطاعت 
يشري اإلمـــام الــشــريازي يف أحــد أقــوالــه 
يرى  )وهناك من  فيقول:  اىل هذا اخللل 
أن تعدد األحزاب قد ال يساعد على بناء 

مؤسسات الدولة كما جيب(.

األحزاب 
السياسية وبناء 
دولة املؤسسات

عاملنا املحتقن وموت املبادئ اإلنسانية
على الرغم من العيوب اليت تعاني منها اجملتمعات الغربية، وخصوصا يف جمال القيم، إال أنها درست 
غرائزها جيدا، ورمبا حققت جناحا يف وضع الضوابط الكاحبة للتجاوزات بأنواعها، فوضعت تنظيم 
عقابي صارم لوضع الفعل الغريزي يف اإلطار املقبول، حيث حتتاج النفس البشرية اىل موانع حتد 
من غرائزها ورغباتها غري املنضبطة، وهذه الضوابط او احملددات وردت عرب الرحلة البشرية يف 

األديان السماوية ويف الفكر اإلنساني لألمم املختلفة.
إن الغرب مل يتقدم علينا ألنه أفضل منا ذكاًء أو أكثر منا يف املوارد البشرية والطبيعية، لكنه أكثر 
تنظيما، ومع ذلك مل يأبه الغرب بالقيم اإلنسانية، إذ يالحظ املتابعون واملعنيون من العلماء واملصلحني 
العصر  املتنورة، متر يف  واألفكار  السماوية  األديــان  رسختها  اليت  اإلنسانية  املبادئ  أن  واملفكرين، 
الراهن يف منحدر خطري، قد يؤدي بالبشرية اىل مزالق مهلكة نتيجة الصدامات وتضارب املصاحل 
احليوية وما شابه، األمر الذي جعل كوكبنا مثل كرة نار مشتعلة بنريان االحتقان والتطرف واإلرهاب 

املصنوع بأيدي غالبا ما ُيقال أنها غربية.
حيث يؤكد ذلك اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يف 
كتابه القيم املوسوم )من أسباب ضعف املسلمني(، فيقول: )لقد رأى العامل كيف متوت املبادئ غري 
الصحيحة واليت ختالف فطرة اإلنسان، فلم تنتشر إال يف ظروف خاصة حيكمها اجلهل حتى إذا 

ما وعت الشعوب ولو بعد مضي سنوات أو قرون نبذوها وراء ظهورهم(. فقد روي عن السيد املسيح 
العظيم -على نبينا وآله وعليه السالم- أنه قال لبعض أصحابه: »ما ال حتب أن يفعل بك فال تفعله 
قنابل وصواريخ وحربني  ولكنهم صريوها إىل  وإن لطم أحد خدك األمين فأعطه األيسر،  بأحد، 
عامليتني وحروب ال تعد وال حتصى يف بالد املسيحية وغريها اليت يقودها العامل الغربي، إىل ألف 

شيء وشيء(.
ومن أهم األسباب اليت تقف وراء قوة الغرب، وضعف املسلمني، أنهم تركوا العمل مببادئ وتعاليم 
احلقوق  ومحاية  احلياة،  تنظيم  حــول  وتعاليمه،  اإلســالم  بقوانني  عملوا  املسلمني  ان  ولــو  الــقــرآن، 
الفردية، وحق اإلنسان باالنتخاب والتصويت واملشاركة الفعلية يف اختيار القادة السياسيني، ملا تعرض 
املسلمون اىل شتى أنواع اجلهل واملعاناة، والدليل أن الغرب الذي اخذ بقوانني اإلسالم، استطاع ان 
حيقق جناحا يف جمال احلريات، واحلد من ظواهر القمع والتجاوز على حقوق املواطنني، على الرغم 
من أنه ال يؤمن بالقيم وحضارته يف طريقها اىل االضمحالل والزوال. يقول اإلمام الشريازي: )لقد 
تقدم الغرب علينا عندما أخذوا بالعمل ببعض قوانني اإلسالم، مثل حق االنتخاب والتصويت، وخلع 
احلكام الطغاة املستبدين، ومطالبة احلقوق واحلريات، ومثل النظم يف األمور، واإلتقان يف العمل، 

وما أشبه ذلك(.

الثقافة من مهمات، قد يكون  به  تقوم  أن  املثقفني ما ميكن  جيهل غري 
بعضها مصرييا ونتائجه جسيمة، والطامة الكربى أن هنالك من حيسب 
الثقافة  من قضايا  الكثري  يفوته  الوقت  نفس  املثقفني، ويف  على  نفسه 
الرصينة واألدوار النادرة اليت ميكن أن تقوم بها على أكمل وجه، ولكي 
نقّرب هذا القصد أكثر، توضيحا وجتسيما وجتسيدا، نقول إن الثقافة 

هي عماد احلياة، مثلما الصالة عمود الدين.
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
)رمحه اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم بـ )السبيل اىل إنهاض املسلمني(: 
)إن الثقافة هي اليت تعني اجتاه اإلنسان، إن خريًا فخري، أو شرًا فشر(.

ويستند اإلمام الشريازي يف ذلك، اىل مفعول الثقافة يف التحكم بسلوك 
حــركــات وسكنات  أن مجيع  االجــتــمــاع،  علماء  مــن  ثبت  فقد  اإلنــســان، 
اإلنسان إمنا تعود اىل نوعية ثقافته، ويذهب بعضهم اىل ما هو أبعد من 
ذلك فيقولون، الثقافة هي اليت حتدد مصري اإلنسان، وتشتبك مع مجيع 
ردود األفعال اليت ميكن أن تصدر عنه حيال أزمة أو قضية ما، وتتدخل 

الثقافة يف مجيع جزئيات اإلنسان وكّلياته.
ولو حتّولت الثقافة من وجهها الرديء اىل الوجه املتسامي، فإنها تنقل 
اإلنسان من حضيض الثقافة التابعة اىل جمد الثقافة األصيلة، فهناك 
ينتجها  وأخـــرى  استعمارية،  ثقافة  الــشــريازي  اإلمـــام  تفسري  حبسب 
االستقالل الفكري العقائدي، وما بني األوىل والثانية بون شاسع، ميكننا 
بشاعة  اخلــري  بــني  املسافة  نقيس  أن  نستطيع  عندما  مــداه  نعرف  أن 

االستعمار وعظمة االستقالل.
من هنا يؤكد اإلمام الشريازي على: أن )التغيري الثقايف يؤدي اىل تغيري 
املناهج العملية واملناهج السياسية واالجتماعية واالقتصادية.. وكل مناهج 

احلياة(.
وقد يعرتض أحدهم على هذا املنحى فيقول، هناك متعلمني ومثقفني يف 
جمتمعنا، وهو قول صحيح ال ميكن أن ينفيه أحد، فهناك مثقفون علماء 
ميتلكون الثقافة والقدرة على اإلرشاد، فالكالم ال يتعلق بهؤالء املثقفني 
والعلماء، وإمنا يشمل عامة الناس أو األغلبية الواسعة من البسطاء الذين 
يقوله  يقَصدون مبا  الذين  الثقايف، هؤالء هم  الوعي  يعانون من هبوط 
اإلمام الشريازي يف حديثه عن وجوب نشر الثقافة بني أفراد اجملتمع 

لضمان درجة تطور ثقايف ميكنه تغيري احلياة برمتها.
وال  الناس،  من  البسطاء  بأكثرية  يتعلق  املطلوب  أو  املقصود  فالتغيري 
يشمل املثقفني والعلماء، لذا هناك دور مهم للمثقفني الذين ال حيتاجون 
اىل زيادة يف املستوى الثقايف، وعلى هؤالء تقع مسؤولية تنوير األكثرية 
توصيل  طريقة  تكون  أن  املهم  ومــن  هلــم،  كاملة  التغيري  عوامل  وتقديم 
املعلومات واألطر الثقافية بطريقة سليمة يقتنع بها البسطاء وال جتعلهم 

ينفرون من األساليب املعتمدة يف زرع الثقافة ونشرها بني الناس. 

التغيري الثقايف 
وهندسة املستقبل
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قبسات من فكر المرجع الشيرازي

قد ال نبالغ إذا قلنا، ليس هناك شعب عانى 
ما عاناه الشعب العراقي من تعّسف احلكام 
النرجسيني الفرديني املرضى، عرب تأرخيه 
وقد  واالســتــبــداد،  بالقمع  املليء  السياسي 
آن األوان لكي حيصل هذا الشعب الصابر 
عــلــى قــســط مـــن الــتــعــويــض مـــن حــكــومــاتــه 
الدميقراطية اليت مل تعطه حّقه حتى اآلن، 
فلقد عانى العراقيون كثريا من احلكومات 
فمع  حكمهم،  على  تعاقبت  الــيت  القمعية 
اليت  واملتنوعة  والــوفــرية  الكبرية  اخلــريات 
أن  إال  بلدهم،  وطبيعة  أرضــهــم  بها  تزخر 
يشكل  ما  غالبا  واحلــرمــان،  والقهر  الفقر 
أكــداس  ومــع  مــن شعبه،  األوســـع  الطبقات 
الظلم اليت حاقت بغالبية الشعب العراقي، 
جند أن النسبة األقل قد حصلت على أكثر 
ـــــرات، يف طــرق  مـــن حــقــوقــهــا عـــشـــرات امل
خارجة  بأنها  عنها  ُيقال  ما  أقــل  وأساليب 
عــلــى الــقــيــم واألصــــول والــقــانــون الشرعي 
املرجع  مساحة  ســواء.  حد  على  والوضعي 
السيد  العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الــديــين 
صـــادق احلــســيــين الـــشـــريازي )دام ظــلــه(، 
يذكر بوضوح يف إحدى حماضراته القيمة 
حول األمر قائال: إن )املسؤولية هي تشريٌع 
احلديث  مــن  ُيفهم  كما  وإحــســاس،  وحــكــٌم 
النبوي الشريف؛ فأما كون املسؤولية تشريعًا 
وحكمًا، فهذا ما قاله رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وآله، وأما كونها إحساسًا فهذا يرتبط 
بنا حنن؛ فبأي قدر حيسُّ كل واحد مّنا بهذا 

التشريع وبهذا احلكم؟(.
واحلقيقة ليس املسؤول وحده مطالب بالبناء 
وتعويض العراقيني، فهذه املهمة ذات طابع 
إذ ليس هناك من هو مستثنى من  مجعي، 
هذه املسؤولية اجلماعية، ولكن يبقى القائد 
الصالحيات  صاحب  هو  واملدير  والرئيس 
والـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم اخلـــدمـــات األفــضــل 
ـــد مـــن تـــعـــاون مجــاعــي  لــلــجــمــيــع، عــلــمــا الب
متواصل، حيث اجلميع يقدم ما يتمكن عليه 
يف اجلانبني املعنوي واملادي. ويؤكد مساحة 
على هذا اجلانب بقوله: إن )هذه املسؤولية، 
هي مسؤولية عامة الناس، ولكن يف الوقت 
ــة خـــاصـــة، وقــســٌم  ــي ـــي هـــي مــســؤول احلـــال
اليوم  لعراق  بالنسبة  عامة  مسؤولية  منها 
واملستقبل( يقول مساحة املرجع الشريازي: 
النظام  معتقالت  مــن  حتــــرروا  ــذيــن  )ال إن 
الديكتاتوري، حتدثوا عن املصائب العظيمة 
اليت القوها يف األقبية والطوامري املرعبة، 
وأحيانًا خترج امرأة من املعتقل وتكتب، بعد 
مــرور عدة سنوات، قصصًا عما جرى هلا 
النظام  أيدي جالوزة  على  أخريات  ولنساء 
الــغــاشــم. يف الــواقــع أنــهــا قــصــص فضيعة 
والثقافية  الفكرية  احلاجة  ولعل  ومهولة(. 
ان  والشــك  العراقيني،  حاجات  أشــد  متثل 

وقلة  الــثــقــافــة  وتــدمــري  املــقــصــود  التجهيل 
يتعرض  فيما  كبري  دور  هلــا  الــنــاس،  وعــي 
نهب  ومن  للحقوق،  سلب  من  العراقيون  له 
والعصابات  الفاسدين  لــدن  مــن  لثرواتهم 
اليت تهيمن على مقدرات البلد، لذا البد من 
زيادة وعي الناس بإطالق الوعي ومضاعفة 
من  ينطلق  الـــذي  الــوعــي  املنصف  الــصــوت 
أساس ثقايف واعي حيصل عليه العراقيون 
من وسائل تقديم الثقافة املعاصرة. إذ يؤكد 
)عراق  أن  على:  الشريازي  املرجع  مساحة 
الكتب  مــن  املــاليــني  إىل  حيــتــاج  املستقبل 
واجملالت الدينية، وإىل املدارس واحلوزات 
للعمل  والوّعاظ واملربني  العلمية، واخلطباء 
يف هذا اجملــال. كما أن العراق حباجة إىل 
واملــراكــز  املستشفيات  مــن  واملــئــات  املــئــات 
الصحية(. وحتما توجد هناك نواقص أكرب 
منها على سبيل املثال التمويل املادي إلقامة 
العراقيون  حيتاجها  الــيت  املهمة  املشاريع 
ألنها تطور حياتهم، وهذا يتطّلب دعما ماليا 
من خالل صناديق التربعات بشتى الطرق 
ركَّــز  مــا  بالضبط  وهــذا  املمكنة.  الشرعية 
قال:  حني  الشريازي  املرجع  مساحة  عليه 
من صناديق  املئات  إىل  )العراق حيتاج  إن 
ـــني من  ـــالي ـــاف امل ـــقـــرض احلـــســـن إلســـع ال
الــذي حيتاج إىل ختطيط  األمــر  املعوزين، 

وعمل سريع جدًا(.  

كيف نبني
 العراق؟

لنـَعـْتِبرْ قبل فوات األوان
اآلخرين،  جتاه  واجباته  حتديد  هي  الفرد،  يتابعها  أن  ينبغي  اليت  الشخصية  احلياة  أولويات  من 
وما الذي يرتتب عليه يف هذا اجلانب، فهذه املهمة تفوق كل املهمات األخرى، حتى تلك اليت تتعلق 
باملصلحة الذاتية، إذ من اخلطأ أن يفضل اإلنسان نفسه واملقربني له على حساب اآلخرين، ليس 

معنى هذا أن ال يعتين اإلنسان بنفسه واملقربني منه.
بالعكس هذا األمر مطلوب ولكن يف احلدود املسموح بها شرعا وعرفا وقانونا، حتى نضمن عدم 

جتاوز أولوية احلفاظ على حقوق اآلخرين.
ومن  بعضها،  مع  املصاحل  احتكاك  عند  أكثر وضوحا  تكون  اإلطــار حمرمات،  هذا  تظهر يف  ولــذا 
أصعب األمور اليت ينبغي أن حيافظ عليها اإلنسان هي عدم تقديم مصلحته على مصاحل األخري 
بدون وجه حق، فإذا كانت مؤهالت الغري أفضل منك ملاذا تأخذ أو باألحرى )تسرق( فرصة غريك 

األكفأ منك؟؟.
من احملرمات املعروفة أن تسرق فرص اآلخرين، قد يعرتض بعضهم على تسمية )سرقة( ولكن ماذا 
نسميها إذا أنت أقدمت على وظيفة )ال تناسب اختصاصك وال شهادتك وال مؤهالتك(، ولكن بسبب 

احملسوبية أزحت اإلنسان املؤَهل هلا وأخذتها منه، ماذا ميكن أن نسمي هذا الفعل؟
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 

يف الكتاب املوسوم )من عبق املرجعية(: )على كل فرد مّنا أن ينظر ما هي وظيفته جتاه نفسه وجتاه 
اآلخرين؟ وما هي الواجبات املرتتبة عليه؟ وما هي النواهي واحملّرمات اليت ينبغي له االنتهاء عنها؟(.

كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي بقوله: )على كل فرد مّنا أن يعرف ما هي الواجبات حبّقه؟ 
وما هي احملّرمات عليه؟ فعلى الزوج أن يعرف واجباته جتاه نفسه وجتاه عائلته، وجتاه اآلخرين. كذا 

املرأة عليها أن تسعى ملعرفة ما جيب عليها جتاه زوجها وأوالدها واجملتمع(.
ولكن ما هي السبل اليت متّكن اإلنسان من جتّنب احلرام، السيما أن النفس األمارة ترغب به وتدفع 
حنوه بعد أن تلوح هلا اإلغراءات وامللذات، فالبد واحلال هذه أن حيتمي اإلنسان مبنظومة قيم تبعد 
عنه خطر السقوط يف اهلاوية، هذا يتطلب منه السعي وراء احلصول على مَلكة حتميه وتصونه من 
اللهاث احملموم وراء احملرمات، ومن املمكن أن يتحقق ذلك باملثابرة على حتصيل العلم واجلدية يف 

ذلك واغتنام أية فرصة للتعليم وتطوير القدرات الفردية.
وعلى الفرد أن يبحث عن الطرق والسبل الناجعة لتطوير قدراته الذاتية، وعليه أن يطرح األسئلة 
دائما على نفسه وعلى املقربني العارفني بأمور احلياة، السؤال الدائم هو كيف أطّور نفسي وامحيها 
من التجاوز على حقوق الناس، كيف أقوم بواجباتي على أفضل وجه، كيف أصنع شخصييت بطريقة 

متوازنة وناجحة جمتمعيا وعمليا من دون إحلاق الضرر بالناس؟ 

اليت  السياسية  األنظمة  بعض  على  السياسي  االعوجاج  توصيف  ُيطلق 
تفشل يف القيام بعملها على حنو صحيح، فتخرج بعيدا عن املسار احملدد، 
وترتكب أخطاء يف القرارات واخلطوات الفعلية، فيعود ذلك بالضرر على 
شعوبها، ومما يؤسف أن بعض هذه احلكومات تتخذ من اإلسالم دينا هلا 
لكنها تفشل يف تطبيق القوانني املستمدة من أفضل منوذجني إلدارة احلكم 
يف التاريخ اإلسالمي أال وهما حكوميّت الرسول األكرم )ص( واإلمام علي 

بن ابي طالب )ع(.
السيد  العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الــديــين  املــرجــع  مساحة  ينّبه  لذلك 
صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، اىل هذه النقطة يف إحدى كلماته 
التوجيهية القيمة، فيقول مساحته: )إّن جذور الكثري من االعوجاج والفنت 
املوجودة يف الدول اإلسالمية، هو االبتعاد عن القوانني اإلسالمية، وقد 
نّبه اإلمام احلسني ص هلذا األمر، حيث قال: )أسري بسرية جّدي وأبي 

علّي بن أبي طالب( صلوات اهلل عليهما وآهلما(.
سعى  الــيت  األهــــداف  معرفة  السياسيني  ــقــادة  ال على  يـــزال  وال  وكـــان 
أن  بأغلى ما ميلك، وطاملا  أجلها  )ع( وضحى من  اإلمــام احلسني  إليها 
تشريعي  قانوني  تنتمي بصوت  اإلسالمية  الــدول  السياسية يف  األنظمة 
معَلن لإلسالم باختاذه دينًا رمسيا هلا، فكان وال يزال حرّيا بها أن تتخذ 
مببادئه  وتقتدي  به  تلتزم  هلا،  مثاال  )العمالقة(  السياسية  النماذج  من 

وخطواته وطرائق تعامله يف إدارة احلكم والدولة.
لذا يقول مساحة املرجع الشريازي: )نعرف ألجل ماذا استشهد اإلمام 
احلسني ص؟ وميكن معرفة اجلواب عرب رجوعنا لألحاديث والروايات 
املروية عن األئمة املعصومني ع، وبالبحث  والزيارات واألدعية الشريفة 
فيها(. هناك من ال يفكر من القادة بالنموذج، بل بعضهم يصل به الغرور 
واجلهل، اىل درجة أنه ال حيتاج اإلطالع على التجارب الناجحة، ومنهم 
على الرغم من إعالنه االنتماء الديين واملذهيب، إال أنه حني يصل األمر 
من  يتهرب  فإنه  والسلطة،  والنفوذ  واألمـــوال  الــثــروات  إدارة  كيفية  اىل 
)عدالة( النموذج، ألنها حتاصره باحلفاظ على حقوق الناس، وال تسمح 
له بالتطاول على هذه احلقوق املادية واملعنوية، فتحد من جربوته وغروره 
وسلطته، وتقلص فوائده املادية لتجعلها يف حدود ما يستحق، وليس يف 

حدود ما يريد ويرغب.
عندما يصّر اإلمام احلسني عليه السالم أن يسري بسرية أبيه، معلنا ذلك 
على املأل، فإنه يعرف ماذا تعين هذه السرية، وما الذي يتحقق من ذلك 
على مستوى محاية حقوق الناس وحرياتهم وضمان العيش الكريم هلم، 
وحرّي بكل حاكم بل ومجيع احلكومات أن تلتزم مبا أعلنه اإلمام احلسني، 
وأن تسري على خطى هذه السرية اليت حققت العدل التام بني اجلميع يف 
احلقوق واحلريات والواجبات، فكانت وال زالت النموذج األعظم على مر 
التاريخ، هلذا مثة مسؤولية قاطعة على احلكومات كافة لاللتزام بعدالة 

ومنهج وسرية اإلمام ع.

صحِّحوا جذور 
االعوجاج السياسي
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أسالميات 

مصطلح جديد متفرد يعلنه املرجع الديين 
السيد صادق الشريازي يف كلمة لسماحته 
مبناسبة استشهاد الرسول الكريم )ص(، 
االصــطــالح  هــذا  مثل  أن  قاطعا  وأجـــزم 
فجميع  سابقا،  إعالنه  أو  تــداولــه  يتم  مل 
يتغنون  األدبـــاء  وحتى  واملفكرين  العلماء 
بـــاحلـــريـــة، ولــكــن حــــدد مســاحــة الــســيــد 
أال  للحرية  نافرة  الشريازي ميزة  املرجع 
وهـــي )غــنــى احلــريــة يف اإلســــالم وتــفــرد 
الــقــرآن  وردت يف  ألنــهــا  ذلــــك  ــهــا(،  مثــن
الذي  املنهج  لــّب  تشّكل  أنها  كما  الكريم، 
سار عليه آل النيب األكرم و )عرتته( من 

األئمة األطهار.
ونــّبــَه السيد صــادق الــشــريازي على ذلك 
األكــرم  الــنــيّب  )إّن  كلمته:  يف  جــاء  مثلما 
صلى اهلل عليه وآله قد خّلف فينا، كنزين 
مثينني جـــّدًا: )كــتــاب اهلل، وعــرتتــي(، أي 

القرآن الكريم وأهل بيته ص(.
العقل  مــرونــة  مــن  أسبغنا شيئا  أنــنــا  ولــو 
املنهج  أن  سنكتشف  النباهة،  من  وقليال 
مل  التحرري،  البيت  أهل  ومنهج  القرآني 
مصدر  وهـــذا  املسلمني،  بــه مجيع  يــأخــذ 
يقول  كيف  إذ  نهائي،  ال  وتعّجب  غــرابــة 
)إننا  ومغاربها  األرض  مشارق  يف  الناس 
مسلمون(، ويف نفس الوقت يتجاهلون أحد 
الركنني األهم للمنهج التحرري اإلسالمي 
ويتغاضْون  اهلل،  بكتاب  فيأخذون  الــذي، 

)عرتة  منه  استمّد  الــذي  النبوة  منهج  عن 
ومبادئهم،  وفكرهم  منهجهم  )ص(  النيب 

فهل يوجد مربر ملثل هذا التغاضي!!؟.
وكم هو مؤمل أو مثري لآلالم، حينما نّطلع 
النيب  استشهاد  إبــان  السنني  مئات  بعد 
الكريم )ص(، بأن كل ما حدث من ثورات 
قــبــل عــقــود ومـــن اضــطــرابــات واحـــرتاب 
الثمينة(،  )للحرية  فقداننا  سببها  وفــنت، 
نباهة  من  ما جيب  تعْر  مل  ألن حكوماتنا 
فضاعت  )ع(،  البيت  أهــل  لفكر  وتبّصر 
عليهم احلرية، وتباعدوا عن املنهج النبوي 
احلسيين الذي يقوم يرتكز كلّيا على مفهوم 
السبل،  بهم  فضاقت  الثمينة(،  )احلــريــة 
واستشاطت هذه الدول العربية االسالمية 
)حكومات وأمة(، ونشأت وتضخمت فيها 
حاالت االضطراب والفوضى، ومن اجللّي 
أن كل هذا سببه التنائي عن منهج الرسول 
االمــتــداد  وكـــل  )ع(،  عــلــي  واإلمــــام  )ص( 
النبوي ممثال بذريته من أئمة أهل البيت 
عليهم السالم، وحينما مّت رفض )احلرية 
الثمينة( ومنهجها، حدثت املعاناة العظيمة 
للمسلمني والعرب والعامل املضطرب كله، 
الــرســول  منهج  عــن  يبتعد  مــن  ملـــاذا؟ ألن 
وعــرتتــه، مــا أمــامــه ســوى الــنــدم واملعاناة 

وتبعثر جهود القفز اىل التقدم.
)احلرية  ومــقــدار  قيمة  بدقة  نفهم  ولكي 
الثمينة(، ميكننا ذلك عندما نّطلع ونراجع 

ما مت توثيقه عن أحوال حزمة من الدول 
وليس  املــثــال  سبيل  على  ومنها  العربية، 
احلــصــر، الـــعـــراق ومــصــر ولــبــنــان، فقد 
أن إطالق رصاصة  الصحفيني  أحد  كتب 
تتجاهل  حكومة  تسقط  أن  ميكن  واحــدة 
احلرية وحتارب احلريات املدنية والدينية 
وســـواهـــا، وال مــغــاالة يف ذلـــك ألن مــرآة 
يكون  وقــد  هــذا  كل  علينا  تعرض  التاريخ 

املضمر أكثر بكثري.
قد  اليوم  واملدني  السياسي  واقعنا  ولكن 
تغريَّ بعض الشيء، فهناك نوع من احلرية 
أو نسبة ما، يف معظم الدول اإلسالمية، 
على  ــْت،  تــدنَّ أو  تصاعدْت  النسبة  وهــذه 
يستغّلوها  أن  املكلفني  املهتمني  الــواعــني 
احلرية  اغتنام  ألن  األقــصــى،  االستغالل 
وتقدم  واستقرار  تطور  يعنيه،  فيما  يعين 
الدولة واألمة، إنها الفرصة اليت متر من 
من  نقلل  ولكي  كالسحاب،  رؤوســنــا  فــوق 
ليس  احلــقــوق،  وتبعثر  واالضطهاد  األمل 
لدينا حّل غري اغتنام هامش احلرية قليال 

كان أو كثريا.
هــــــذه هـــــي نـــصـــيـــحـــة مســــاحــــة املـــرجـــع 
الشريازي أدامه اهلل مصباحا تستنري به 
القائل:  فهو  كّله،  والعامل  املسلمني  دروب 
)يوجد اليوم، يف أغلب الدول اإلسالمية، 
أن  املسلمني  فعلى  احلــرّيــة،  من  ما  نسبة 

يغتنموا هذه احلرّية(.

الحريـّة الثمينة 
يف اإلسالم

سالح العقل واستثمار قدرات املعارضني
“...كــان الرسول األكــرم، صلى اهلل عليه وآلــه، ومن بعده أمري املؤمنني، ثم االمــام احلسن اجملتبى، 

عليهم السالم.
مجيع  من  القصوى  االستفادة  بهدف  اجملتمع  يف  يف  والتوجهات  املستويات  خمتلف  مع  يتعاملون   
املكونات، وصّب كل الطاقات والقدرات املوجودة لرتسيخ قواعد النظام االسالمي واحلفاظ على كيان 

االمة.
ولعل من أشد املختلفني مع أهل البيت؛ عليهم السالم؛ املنافقون، هذه اجملموعة من االفراد الذين 
حتولوا مبرور الزمن اىل ظاهرة اجتماعية ثم شرحية سياسية ال يستهان بها، مع ذلك، مل تكن بالقوة 

اليت ال يستوعبها املنهج الرسالي.
لذا جند النيب األكرم، صلى اهلل عليه وآله، تعامل مع أبو سفيان وابنه معاوية والشّلة من رموز بين 

أمية، كما تعامل أمري املؤمنني، عليه السالم، مع االشعث الكندي.
حصل هذا عندما استخدم أهل البيت، عليهم السالم، سالح العقل يف التعامل مع هذه الشرحية من 
اجملتمع، فاستفادوا من اكرب نسبة ممكنة منهم وما لديهم من قدرات ومهارات تفيد يف تعزيز النظام 

االسالمي، يف حني كان بإمكانهم القضاء على هؤالء والتخّلص منهم.
إن اجملتمع يضم االنسان امللتزم دينيًا وأخالقيًا، كما يضم املتحلل من االلتزامات، وسيئ اخللق، سواء 

يف السوق أو الدائرة احلكومية وغريها من ميادين العمل، فهل ُيرتك هؤالء حلاهلم؟ كال؛ إمنا ينبغي 
االستفادة من كل واحد منهم يف املكان املناسب الذي ميكن ان يقدم فيه شيئًا مفيدًا للمجتمع واالمة.

الكائنات  تسري احلياة على خطني متوازيني؛ احلركة واحلكمة، فاحلركة اليت يشرتك فيها مجيع 
احلّية، خمتصة بها احليوانات والنباتات، بينما احلكمة اختّص بها اهلل –تعاىل- لالنسان بواسطة 

العقل؛ هذه النعمة واملوهبة العظيمة.
 حتى نالحظ أن طفاًل صغريًا قادرًا على أن حيدو قافلة طويلة من اجلمال، ثم نرى تسخري هذا 
االنسان للحيوان والنبات والطبيعة خلدمته، ومل ينجح يف ذلك إال بتفعيل جانب احلكمة يف نفسه، 

وتغليبه على سائر اجلوانب والنوازع والغرائز.
وهذا ما يذهب اليه مساحة االمام الشريازي بضرورة انتهاج االستيعاب وتوظيف القدرات واالمكانات 
املتاحة لصهرها ثم صبها يف مصلحة االمة، وهذا من شأنه توفري جهد كبري يف مواجهة اآلثار املرتتبة 
من وجود بعض التصرفات والسلوكيات، فوجود ذوي احلاالت النفسية واالخالقية غري السوّية وسط 
اجملتمع وبني أوساط اهليئات احلسينية واحملافل القرآنية واملؤسسات الثقافية سيرتك أثره – بشكل 
او بآخر- على نفوس هؤالء مع احتمال كبري إلعادة النظر يف منهجهم وطريقة تفكريهم يف احلياة، 

كما حصل مع احلر الرياحي، ومن قبل زهري ابن القني يف واقعة كربالء.

يرى الدكتور عمرو شريف يف كتابه )رحلة عقل .. هكذا يقود العلم أشرس 
املالحدة إىل اإلميان(، أن الوعي بوجود اهلل عند اإلنسان هو وعي فطري 
ناتج عن شعور يقيين وضعه اهلل يف البشر، وعلى أساس هذا الوعي يقوم 
الشعور(،  هذا  تعلو  )ُبْنية  بصفته  الديين  نظامه  أركــان  بتشييد  اإلنسان 
هذه الفطرة يؤكد عليها الفكر اإلسالمي من خالل قول اهلل عز وجل يف 
القرآن الكريم بقوله : “ وإذ أخذ ربَُّك من بين آدَم من ظهوِرِهْم ُذرِّيََّتُهم 
يوَم  تقولوا  أن  َشِهْدنا  بلى  قالوا  ِبَربُِّكْم  َأَلْسُت  َأْنُفِسِهْم  على  َوَأْشــَهــَدُهــْم 

القيامِة إّنا ُكّنا عن هذا غافلني / األعراف : اآلية 172”.
عاطفية حيكمها  إىل عالقة  تقود  قــد  الفطرة  هــذه  أن  يــرى  مــن  ـــَة  ومثَّ
االنفعال بني اإلنسان واخلالق؛ لذلك البد من تعزيزها بعالقة عقلية؛ ألن 
الفطرة وحدها جتعل اإلنسان على استعداد ألن يكون مؤمنًا أو غي مؤمن، 

أي أنها التسلب إرادته.
 ومن هنا جاءت احلاجة إىل التدّين لتحقيق حالة من التكاملية والطمأنينة 

إلدامة هذه العالقة القائمة على اجنذاب اإلنسان لقوة عليا خيضع هلا،
العامل وموجوداته “  إبداع هذا  بأنها اليت تقف وراء  بها فطريًا   ويؤمن 
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها، ال تبديل 

خللق اهلل، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس ال يعلمون” )الروم:30(”
وهنا سنصل حتمًا لنتيجة مفادها: إن هداية الفطرة غري كافية لتنظيم 
ــ  ــ كما قلنا  للعالقة  عالقة املخلوق باخلالق، ويلزم هداية أخرى حتقق 

التكاملية، وهذه اهلداية تتمثل بالدين والتدين.
العالئق  لتنظيم  تعاىل  اهلل  بعثهم  الــذيــن  األنــبــيــاء  بــرســاالت  واإلميـــان   
والتوازن، وقد أشار أمري املؤمنني عليه السالم يف نهج البالغة لوظيفة 

األنبياء بقوله : “ فبعث ـ 
أي اهللـ  فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم 
منسي نعمته وحيتجوا عليهم بالتبليغ ويثريوا هلم دفائن العقول/ اخلطبة 

األوىل”.
الوجود  على  مــرت  الــيت  احلياتية  واألطـــوار  الزمنية،  املــراحــل  كــل  ويف 
إىل  املنجذب  اإلنــســان  وجـــدان  يف  عميق  حضور  للتدين  كــان  البشري؛ 
املاورائيات والغيبيات؛ لذلك الميكن بأي حال من األحوال تصور غياب 

التدين عن أي حضارة بشرية. 
وإرادة السماء شاءت هلذا التدين إشباعًا روحيًا ومعرفيًا، ومن ثم يلعب 
االحتياجات  وتبويب  السلوكيات،  تنظيم  يف  احليوي  دوره  اإلشباع  هذا 
من األهم إىل املهم وهكذا مبا يالئم نزعاته ومتطلباته املادية والنفسية 

والعقلية والروحية.
سيقوده  الــذي  التدين  إشباع  من خالل  إال  التتم  املتطلبات  هذه  وتلبية   
بالنتيجة إىل حل إشكاليات الغموض املتعلقة بالوجود، والوصول لرب أمان 

احلقائق الطاردة لكل خوف وقلق مبنتهى األمن والسكينة الذاتية.

التديـّن بني العقل 
والوعي الفطري

محمد علي جواد تقي 
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أسالميات 

ان الشك املرضي أو التشكيكات الكثرية 
كحلقات  تــكــون  الــيت  املتتابعة  املتتالية 
األفراد  حياة  متناهية، حيّول  ال  سلسلة 
احلياة  من حببوحة  وينقلهم  إىل جحيم 
الالحمدود  الشقاء  درك  إىل  السعيدة 
ــــِإنَّ  ولــذلــك يــقــول اإلمــــام عــلــي )ع(: )َف
َرٌة  َوُمَكدِّ الِفنَتِ  َلَواِقُح  ُنوَن  َوالظُّ ُكوَك  الشُّ

ِلَصْفِو امَلَناِئِح َوامِلَنن (.
واألمــــــــر يف حـــيـــاة األمــــــم والـــشـــعـــوب 
بل وأخطر  والــدول، كذلك  واحلضارات 
فـــان مــفــتــاح زوال احلــضــارات  بــكــثــري؛ 
ودمار األمم وانهيار األديان، هو انتشار 
مغرض  عــدو  أراد  وإذا  التشكيك،  وبــاء 
داهية حتطيم أمة فما عليه إال ان ينشر 
أمام  الشك، وعندئٍذ ستتهاوى  فايروس 
هــذا الــفــايــروس أكــرب احلــضــارات حتى 

بدون رصاصة واحدة يطلقها. 
واملــؤســف ان الــغــرب، مبــراكــز دراســاتــه 
ميكيافيلية  وبــأســالــيــب  دهــاتــه  وبــعــقــول 
مبكرًا  احلقيقة  هــذه  اكتشف  أتقنها، 
قبل   ، ميــرّ املسلمني  ان حتطيم  وعــرف 
أنواع املواجهة العسكرية، بهذه الطريقة 
قادتهم  يف  الشك  فيهم  ازرع  املبسطة: 
وزعمائهم وقرآنهم وأحاديثهم وتارخيهم 
الشبهات وضاعف  طــرح  مــن  أكــِثــر  ثــم 

متوجاتها وضّخمها ألف مرة.
واعناهم على أنفسنا: جبهل عامة الناس 

عامة  وباستبداد  بالدليل  خــرج  من  إال 
احلكام يف البالد اإلسالمية!

جــدًا  الكبري  بــل  الكبري  الــرتكــيــز  فــكــان 
مبادئه  يف  املسلم  تشكيك  منهجية  على 
وأحكام شريعته واحــدًة واحــدًة: بدًء من 
ـــه وعــصــمــة الــرســل وإعــجــاز  وجـــود اإلل
ــقــرآن ومـــــرورًا بــدعــوى هــضــم حقوق  ال
املــرأة يف اإلســالم ووصـــواًل إىل حتريم 

اخلمر واخلنزير والبغاء واملثلية.
إذ جتد الشبهات حتاصر الشباب من كل 
حدب وصوب فتهبط عليه مع الواتساب 
وتعيش  اإللكرتوني،  والربيد  والتلغرام 
العديد  وعــرب  اجلــامــعــة  أروقـــة  معه يف 
املمولة  املنظمة  من األساتذة واحلركات 
ـــارة  بــشــكــل غــريــب واملــتــخــصــصــة يف إث
الــشــبــهــات، بــل جتــد الــشــبــهــات تالحقه 
كـــان يف  حيثما حـــّل وارحتــــل حــتــى وإن 
أو احلسينية وعلى لسان بعض  املسجد 

رجال الدين أيضًا!
الشبهات  على  لإلجابة  األول  املفتاح  ان 
والتغّلب عليها هو ما ذكــره االمــام علي 
ِفيَها  َفِضَياُؤُهْم  َاهللَِّ  َأْوِلــَيــاُء  ا  )َفَأمَّ )ع(: 

َاْلَيِقنُي(.
لنقصف  )اليقني(  من  ننطلق  ان  فعلينا 
الفتنِة  وُبــــــَؤَر  والــشــبــهــات  الــشــك  قـــالع 
واحلريِة والضاللة والتشكيك، بان يتخذ 
منطلقًا  الوجدانية  اليقينات  من  العاقل 

الشبهة  ان  كما  الشبهات،  معاقل  لــدك 
إذا عرضت على اإلنسان فعليه أن يرجع 
إىل إحدى الكليات اهلامة جدًا وهي: )ان 
كان،  ديــن  أي  من  عاقل  كل  بل  املكّلف، 
أو  مقلدًا  أو  اما جمتهدًا  يكون  أن  عليه 

حمتاطًا(.
واخلطأ الشائع هو: ان الناس، وأكثرهم 
عندما  جمتهد،  وغــري  متخصص  غــري 
مليًا  فيها  يفكر  فانه  ما  تعرتضه شبهة 
يتخذ  ثــم  ذلـــك!(  بـــدون  حتى  )أو  بعقله 
أو  الشبهة  بصحة  وحيكم  فــورًا  املوقف 
ال  فــاحــش  ذلــك خطأ  ان  مــع  بطالنها، 

يقبل به العقل وال يرتضيه العقالء.
واحلــــاصــــل: انـــنـــا نـــقـــول لــكــل مـــن إذا 
ُكْن  بها:  وأذعــن  تلّقفها  شبهة  اعرتضته 
فان  حمتاطًا:  أو  مقلدًا  أو  جمتهدًا  إمــا 
بآليات  والتزمت  جمتهدًا  بالفعل  كنت 
التحقيق العلمي واالجتهادي واستفرغت 
فحينئٍذ  والــفــحــص  الــبــحــث  يف  وســعــك 
يصح لك ان تبدي رأيك يف املسألة وان 

تبين على أحد الطرفني.
 وإال فكن مقلدًا، وإن رفضت الطريقني 
يستقر  وبذلك  متوقفًا.  أو  فكن حمتاطًا 
العلمي  األمــــن  ويـــســـود  وضـــع اجملــتــمــع 
والعقالئي، وإال فسوف سينهار اجملتمع 

بأكمله.
* ملخص حملاضرة يف تفسري القرآن

مفتاح تدمري 
الحضارات: انتشار 

وباء التشكيك

اإلمام الشريازي وتطوير الرواقية إىل الحكمة الحداثية
امليالد وحتى  قبل  الرابع  القرن  اليونان مابني  روما إىل  ازدهــرت يف  اليت  الرواقية  الفلسفة  تعين 
القرن الرابع امليالدي؛ مزاولة احلكمة، واإلميان الفطري باإلله وتنظميه لشؤون الوجود والكون، وأن 
العامل يقسم إىل ثالثة أقسام : منطق، علوم طبيعية، أخالق، وذلك حبسب تقسيم الفيلسوف الرواقي 
)إقريسبوس(. وأتباع الفلسفة الرواقية ومريدوها؛ يتبنون الدين كضرورة حتمية وقيمة عليا للفضيلة، 
ويتبنون  اخلري،  وقيم  والتسامح  التعايش  ترسيخ  تساهم يف  للشعوب  املختلفة  الدينية  العقائد  وأن 

التسليم املطلق هلل كما يف قول )أقليانيتس(:
أشغله. وسأتبع هديكما  أن  تريدني  الــذي  الوحيد  املكان  ذلــك  يــاقــدري، إىل  وأنــت  يــااهلل،  “أهدني 
مسرورًا”. نظريًا، ميكن النظر بشيء من الالواقعية، ورمبا االنتقاد أيضًا ملتبنيات هذه الفلسفة؛ كونها 
قريبة من )كمال قاس( حبسب بعض الدارسني واملهتمني بها، معتقدين أنها تريد من اإلنسان أن يكون 

وحيدًا معزواًلعن عامله.
الشريازي عن  السيد حممد احلسيين  اإلمــام  الثاني،  واجملــدد  الكبري  اإلسالمي  املفكر  وقد متيز 
غريه بتقريبه املفاهيم اإلسالمية من املعاصرة، دون إغفال الوسطية املنتجة اليت ينشدها اإلسالم 
يف التعامل مع القضايا اليت متس كليًا جوهر الوجود البشري. وطريقته التقريبية هذه جاءت مبنية 
للتجديد  الفكر اإلسالمي يف حقيقته قابل أكثر من أي فكرة أو فلسفة مناقضة  على تأكيدات أن 

واملعاصرة. القيم منفردة يف فكر اإلمام الشريازي التؤدي دورًا مهمًا من غري الواقع والعكس صحيح، 
“ القيم جتعل اإلنسان مستقبليًا؛ ألنها تضفي البعد املستقبلي للواقع. فالسياسة واقع، ولكن عندما 
متتزج باألخالق تصبح أفقًا واسعًا الينحصر يف املصاحل الضيقة، واألنانيات وبردود األفعال اآلنية 

كما هي اليوم بعض السياسات الدولية اليت تتعلق بالواقع فقط دون األخذ بالقيم”.
االعتدال  األخــالقــي هو مقياس  التكامل  لــضــرورة  الــشــريازي  اإلمــام  يعتمده  الــذي  اآلخــر  املقياس 
الذي تناله الروح كما ينال الشهوة اجلسد، فينتج عداًل وإحساسًا باألمان الداخلي للنفس البشرية 
على  كل طروحاته  يركز يف  لذلك  واحمليط؛  الــذات  بني  فاالعتدال ميثل عالقة  للطمأنينة.  التواقة 
اليه كونها تكرس كل املفاهيم اليت تقود  النصوص اليت متثل جوهر الفكر االسالمي الذي ينتمي 
إىل احلرية والعدل وغريها من مكونات احلياة احلضارية، وألنها تكشف األقنعة اليت ختفي أهدافًا 
تسعى لتحقيقها شبكات السياسة واالقتصاد املتاجرة بالوجود البشري من أجل حتقيق وغايات تتعلق 
باألدجلة والنفوذ، بينما يركز هو على أهداف وغايات أكثر عمقًا تغوص يف احلقائق الكربى من خالل 
ثقافة حية ميثل التسامح بنيًة رئيسة هلا، وهو عني ما يتوخاه الفكر اإلسالمي املضيء من “تهذيب 
اإلنسان ومتكينه من العيش يف هذه احلياة األوىل واحلياة اآلخرة بأمن وسالم ، وقد حتقق ذلك يف 

فرتة حكومة القوانني اإلسالمية اليت طبقها ص واإلمام أمري املؤمنني ع”

عندما نتصفح حياة النيب صلى اهلل عليه وآله، سوف جند أن حياته مليئة 
باملواقف اليت تزدهر باحلب واملداراة ومراعاة اآلخر قريبا كان أم غريبًا، 
القلوب وقاد أمة  لذلك نالحظ يف الفرتة اليت ترّبع فيها الرسول على 
املسلمني من إجناز متقدم اىل آخر، فإنه يف الوقت ذاته مل يهجم على أي 
عدو من أعدائه، بل كانت غزواته كلها دفاعًا عن حياة املسلمني، إذ من 
الواجب أن يدافع اإلنسان عن نفسه وحرمة ذويه عندما يتعرضون إىل 

هجوم من عدّو ما.
كما ورد يف سرية الرسول األعظم حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم، مما 
ينقل لنا اإلمام أمري املؤمنني علي بن أبي طالب عليه السالم: »أن يهوديا 
كان له على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم دنانري فتقاضاه، فقال له: 
حتى  يا حممد  أفارقك  ال  فإني  فقال:  أعطيك،  ما  عندي  ما  يهودي  يا 
تقضيين. فقال: إذن أجلس معك. فجلس معه حتى صلى يف ذلك املوضع 
وكان أصحاب رسول  والغداة،  اآلخرة  والعشاء  واملغرب  والعصر  الظهر 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم يتهددونه ويتوعدونه، فنظر رسول اهلل صلى 

اهلل عليه وسلم إليهم فقال: 
ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول اهلل يهودي حيبسك؟! فقال رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم: مل يبعثين ربي عّز وجّل بأن أظلم معاهدا وال 

غريه، فلما عال النهار قال اليهودي: 
مالي  ورسوله، وشطر  أن حممدا عبده  وأشهد  إال اهلل  إله  ال  أن  أشهد 
يف سبيل اهلل، أما واهلل ما فعلت بك الذي فعلت إال ألنظر إىل نعتك يف 

التوراة، فإني قرأت نعتك يف التوراة:
 حممد بن عبد اهلل مولده مبكة ومهاجره بطيبة، وليس بفظ وال غليظ وال 

سخاب، وال متزين بالفحش«.
هو عبارة عن ممارسات شخصية ال يؤذي الفرد فيها ذاته وال اآلخرين 

حتت أي ظرف.
 وينبع ذلك من االعتقاد بأن إيذاء الناس أو احليوانات أو البيئة ال لزوم 

له لتحقيق النتيجة املرغوبة.
املبادئ  أســاس  على  العنف  عــن  االمتناع  مــن  عامة  فلسفة  إىل  ويشري 

األخالقية والدينية والروحية.
من هنا نالحظ إجنازات التقدم والنجاح لقائد املسلمني األعلى يف تلك 

الربهة من الزمن بالتحديد.
وتقليد  التخلف اجلاهلي  )مــن حيث  أمــة  أســوأ  األمــة من  تبدلت   حيث 
الكثري( إىل )خري أمة أخرجت  العادات اخلرافية واملساوئ وغري ذلك 

للناس(.
 فأصبحوا متقدمني يف جماالت عدة وتصاحلوا فيما بينهم، فظهر الناس 
بأمجل صورة ليتعلم العامل كله بأن اللني واحملبة هو مبدأ التقدم ورأس 

مال النجاح.

رسول اإلنسانية 
ومبدأ الالعنف

فهيمة رضا 

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية
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منظمات 

ــيــجــيــة  عــقــد مـــركـــز الـــــدراســـــات االســرتات
النبأ  ومؤسسة  بــغــداد  جامعة  يف  والــدولــيــة 
السنوي  العلمي  املــؤمتــر  واالعـــالم  للثقافة 
بــعــنــوان، حتــت شــعــار “مــن اجــل عـــراق آمن 
عنوان  والــذي جاء حتت  وموحد”،  ومستقر 
العراق  يف  واجملتمعي  االمــين  “االســتــقــرار 
ملرحلة ما بعد داعش”.  وقال مدير مؤسسة 
ان  الطالقاني،  علي  واالعــالم  للثقافة  النبأ 
“األعمال اإلرهابية يف العراق عكست صور 
بشعة، ومع نهاية احلرب على تنظيم داعش 
الزالت البالد تعيش أزمات مما يتطلب منا 
مدير  وقـــال  الــبــنــاء”.  مرحلة  على  الــرتكــيــز 
والدولية  االسرتاتيجية  ــدراســات  ال مــركــز 
الدكتور علي اجلبوري، ينعقد املؤمتر العلمي 
االسرتاتيجية  الـــدراســـات  ملــركــز  الــســنــوي 
بالغة  مرحلة  بغداد يف  جامعة  والدولية يف 
سيما  ومستقبله  العراق  بالنسبة  اخلطورة 
بعد اجناز قواتنا املسلحة وتطهري ارضنا من 
دنس اجلماعات االرهابية جنبا اىل جنب مع 
جماهدي احلشد الشعب ي املقدس وتصاعد 
خريا  يريدون  ال  الذين  االنفصاليني  صوت 
الدستور  على  بعد جتاوزهم  واهله  بالعراق 
مؤسسة  ودعت  املشؤوم.  االستفتاء  وتنظيم 
النبأ للثقافة واالعالم اىل استثمار االنتصار 
العراقي على تنظيم داعش االرهابي يف بناء 
مرحلة جديدة يسود فيها السلم االجتماعي، 
موكدة على دور املؤسسات العلمية والثقافية 

يف تصدر ادوار قيادة التخطيط والتفكري يف 
الذي  املؤمتر  خالل  ذلك  جاء  املرحلة  هذه 
الــدراســات  مركز  بــغــداد/  جامعة  يف  عقد 
والقى  املؤسسة.  مع  بالتعاون  االسرتاتيجية 
االســــتــــاذ املـــســـاعـــد الـــدكـــتـــور أمحــــد عبد 
اللجنة  كلمة  اللجنة  رئيس  األنــبــاري  األمــري 
الكلمة:  يف  وجــــاء  لــلــمــؤمتــر.  الــتــحــضــرييــة 
يــأتــي عــقــد هـــذا املــؤمتــر اوال كــونــه جــزءا 
ــدراســات  ال ملــركــز  العلمية  الــنــشــاطــات  مــن 
االســرتاتــيــجــيــة والـــدولـــيـــة، وثـــانـــيـــا كــونــه 
يستجيب حلاجة ملحة تتمثل بضرورة العمل 
االســتــدامــة  حتقيق  متطلبات  تــوفــري  عــلــى 
للمرحلة  الـــعـــراق  يف  واجملــتــمــعــيــة  األمــنــيــة 
علي  ا.م.د  اجللسة  رئــيــس  افتتح  الــقــادمــة 
االستقرار  ملؤمتر  االولــي  اجللسة  اجلبوري 
االمـــين واجملــتــمــعــي يف الــعــراق ملــرحــلــة ما 
الــدراســات  بعد داعــش والــذي عقده مركز 
بغداد  جامعة  يف  والــدولــيــة  االسرتاتيجية 
بالتعاون مع مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم. 
وقال الكاتب الصحفي علي الطالقاني مدير 
مؤسسة النبأ للثقافة واالعــالم، انه بعد ان 
حتققت االنتصارات العسكرية اليت حققتها 
القوات االمنية العراقية يأتي دور املنظمات 
ـــدراســـات لــتــقــدم هـــذه اجلــهــات  ومـــراكـــز ال
القرار  والنصائح لصانعي  املعلومات  افصل 
وافــكــار وختطيط. واضـــاف، حنن  مــن رؤى 
نعتقد بان املقدمات والتخطيط الصحيحني 

ستكون النتائج صحيحة ومثمرة، لذا ركزنا 
مــن خـــالل هـــذا املــؤمتــر عــلــى دعـــم مــراكــز 
الواجهة  النــهــا متثل  والــبــحــوث  الـــدراســـات 
الفرات  مركز  مدير  افتتح  للبالد.  احلقيقة 
أ.م.د  االســرتاتــيــجــيــة،  والـــدراســـات  للتنمية 
ـــعـــرداوي، اجلــلــســة الــثــانــيــة ملؤمتر  خــالــد ال
الــعــراق  يف  واجملتمعي  االمـــين  االســتــقــرار 
الفكري  للمحور  داعــــش،  بــعــد  مــا  ملــرحــلــة 
مركز  يعقده  والـــذي  واالعــالمــي،  والثقايف 
الدراسات االسرتاتيجية والدولية يف جامعة 
للثقافة  النبأ  مؤسسة  مــع  بالتعاون  بــغــداد 
واالعالم يف كربالء املقدسة، حبضور ممثل 
ومــدراء مراكز حبوث  بغداد،  رئيس جامعة 
اجلامعات  من  عدد  من  وباحثني  ودراســات 
ــرزاق  ال عبد  خــريي  أ.د.  وافتتح  العراقية. 
العلمي  للمؤمتر  الــثــالــثــة  اجلــلــســة  جــاســم، 
االمين  االستقرار  مؤمتر  املوسوم  السنوي 
واجملتمعي يف العراق ملرحلة ما بعد داعش، 
والذي يعقده مركز الدراسات االسرتاتيجية 
والدولية يف جامعة بغداد برعاية وتعاون مع 
كربالء  يف  واالعــالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 

املقدسة.
حبضور ممثل رئيس اجلامعة الدكتور منري 
الباحثني  من  وعــدد  الصاحب حممد،  عبد 
العراقية  اجلامعات  اغلب  يف  األكــادميــيــني 
ووزارات ومؤسسات امنية ومهتمني بالشأن 

العراقي واعالميني وصحفيني.

جامعة بغداد ومؤسسة النبأ يعقدان مؤتمرا 
ملناقشة االستقرار يف مرحلة ما بعد داعش

املهنية يف مفوضية اإلنتخابات ومستقبل العملية الديمقراطية
العملية  ومستقبل  اإلنتخابات  مفوضية  يف  “املهنية  بعنوان  حوارية  نــدوة  للحوار  النبأ  ملتقى  عقد 
العليا  الــوادي، وشارك فيها رئيس املفوضية  الندوة اإلعالمي خالد  أدار  العراق”،  الدميقراطية يف 
املستقلة لالنتخابات االسبق عادل الالمي، واعضاء جملس النّواب العراقي ريزان الشيخ دلري، وكاظم 
الناشطني  العبودة، وأشواق العباجيي، والباحث حمّمد فلحي، وحضور عدد من  الصيادي، ورحاب 
املختّصني األكادمييني والقانونيني وممثلني عن منظمات اجملتمع املدني وإعالميني ومهتّمني بالشأن 

العراقي، وذلك يف قاعة فندق أوروك السياحي بالعاصمة بغداد.
وقال مدير امللتقى، الكاتب الصحايف علي الطالقاني، إّنه “بعد أن كُثر اجلدل واحلديث عن نزاهة 
وعمل املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، إنربى ملتقى النبأ للحوار يف عقد هذه الندوة احلوارية 

ملناقشة املهنية يف مفوضية اإلنتخابات ومستقبل العملية الدميقراطية يف العراق”.
مضيفًا إّن “خُمرجات العملية السياسية واحملاصصة السياسية أّثرت بشكل كبري على عمل املفوضية، 
املدني  القرار ومنظمات اجملتمع  ُمستمّرة مع أصحاب  لقاءات  إجراء  الضروري  نرى من  ومن هنا 

ومراكز الدراسات لوضع النقاط على احلروف”.
علينا  لزامًا  كان  نزيهة،  إنتخابات  وإجــراء  نظام دميقراطي  تأسيس  أجل  “من  إّنه  الطالقاني  وبنّي 
كمنظمات جمتمع مدني ووسائل إعالمية وصحفية أن حنّقق هذه اللقاءات مع ممثلي الشعب، حيث 

إستعرضنا مسرية عمل املفوضية وأشرنا اىل أماكن اخللل من خالل املداخالت اليت تطّرق إليها 
املشاركون، واليت أكدوا من خالهلا على أهمية مبادئ احلكم الرشيد يف ضمان املشاركة وإنتخاب 

أعضاء مفّوضني يتمّتعون باملهنية والنزاهة”.
إّنه  اىل  احلقوقي أمحد جوّيد،  واحلــّريــات،  احلقوق  للدفاع عن  آدم  مركز  مدير  أشــار  من جانبه 
“ليس بالضرورة تغيري األشخاص يف داخل مفوضية اإلنتخابات، وليس من الضروري أيضًا أن يكون 
املفوضية  عضو  يعمل  أن  هو  وامُلهم  الضروري  الشيء  لكن  ُمتحّزب،  غري  ُمستقل  املفوضية  عضو 
العليا املستقلة لالنتخابات بإستقاللية تاّمة وبأمانة يف أداء العمل امُلناط به وأن ال يستثمر وجوده 
الوظيفي لتحقيق غاياته اخلاّصة أو حتقيق مصلحة حزبه أو طائفته أو الفئة اليت ينتمي إليها، وأن 
يكون اإللتزام بتطبيق القانون وعدم جتاوزه واحليادية التاّمة هي املعيار يف كل شخص ُيراد له إسناد 
وظيفة العمل كمفّوض داخل هذه املؤسسة املهمة اليت يتم بدقة عملها ونزاهة أعضاءها بناء مؤسسات 
الدولة األخرى التشريعية والتنفيذية وغريها من املؤسسات اليت يتم إختيار أعضاءها عن طريق 

اإلنتخابات”.
ُيذكر أّن امللتقى هو جمتمع يسعى اىل حتفيز املناقشات بهدف توليد األفكار من أجل دعم املؤسسات 

احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني وإسداء الُنصح هلا من خالل عّدة فعاليات يقوم بها امللتقى. 

أقام مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات حلقته النقاشية الشهرية حتت 
العراق.. قــراءة يف مشروع  الــرأي يف  التعبري عن  عنوان )ضمانات حرية 
قانون(، حبضور مجع من الباحثني واألكادمييني واإلعالميني وناشطني يف 
جمال حقوق اإلنسان. أدار احللقة النقاشية الدكتور عالء احلسيين، بادئا 
حديثه مبقدمة أوجز من خالهلا حقيقة، أن املشرع الدستوري مل يدر يف 
خلده حينما صاغ املادة )38( إن توضع كل تلك املادة يف قانون واحد، لذا 
أشار إىل أن حرية الرأي والتعبري بكل الوسائل مكفولة، ووضع قيد واحد 
وهو أال تتعارض مع النظام العام واآلداب، ومن مثة بدأ يضع لنا خطوط 

عريضة حلرية التفكري وتكوين الرأي وهي أصل احلريات “.
املداخالت: أ.امحد جويد: “يعترب األمور يف العراق مشتبكة بني السياسة 
والقانون، وبالتالي مجيع القوانني اليت يتم تشريعها يف العراق تدخل يف 
)مبا ال خيل  عبارة  ترد  “كلما  اجلــراح:  “.حيدر  جماالتها قضايا سياسية 
بالنظام العام واألدب( فهي حتيل إىل قوانني وأنظمة مستبدة، وتكون عادة 

هذه العبارة مطاطة ومن املمكن إدخال كل شيء حتتها “.
أ.حامد عبد احلسني: “يعتقد أن العوملة ظهرت يف تسعينيات القرن املاضي، 
وهي تكفل )حرية رؤوس األموال / حرية انتقال األيادي العاملة / حرية 
انتقال السلع واخلدمات( “. د.إيهاب على: “يشري إىل أن مشكلة احلريات 
بعض  اإلنسان،  العاملي حلقوق  اإلعــالن  انطلقت من  والــيت  االن  املوجودة 
فقرات ذلك اإلعالن تتعارض مع اإلسالم أصال واحلال أننا وضعنا اإلسالم 

كشرط ومادة أساسي بالتشريع، بالتالي كيف نعاجل هذا التناقض”.
أن احلرية جترح  منها هل  تــســاؤالت  يطرح جمموعة   “ زهــري حبيب  ا.   
املعتقدات اليت يتبناها اإلنسان، وهل أن فكرة الدولة املدنية ترمز لإلساءة 
للمعتقدات األخرى “.  ا. امحد السعد “يسال عن )النظام العام واآلداب( 
أيضا يف  ألخــرى،  منطقة  من  وخيتلف  مطلق  وليس  نسيب  موضوع  كونه 
هذا القانون وردة نصوص عقابية وهي موجودة أصال يف قانون العقوبات 

العراقية، بالتالي هناك ازدواج تشريعي فأيهما يطبق”.
مل  والتعديل  القانون  كون  للنظر  الالفت  من  انه  “يــرى  الطالقاني:  أ.علي 
تشرتك فيه جلنة منظمات اجملتمع املدني داخل جملس النواب وال جلنة 
الثقافة واإلعالم، وان اشرتكوا فلن يكون هناك تصريح واضح باشرتاكهم 
وغري  مربك  القانون  أن  “يعتقد  الصاحلي:  أ.عــدنــان  كــبــري(”.  خلل  وهــذا 
كان  الذي  ما  وبالتالي هناك تساؤل بسيط  القانونية،  متقن من اجلوانب 

قبل)2003( وما الذي جرى بعد هذا التاريخ “.
التوصيات 1/مشاركة نقابة احملامني يف مناقشة هذا القانون.

2/ إلغاء القانون متاما.
هذا  إعــداد  يف  املدني  اجملتمع  ومنظمات  الصحفيني  نقابة  مشاركة   /3

القانون.
الفردي  املستوى  على  للمواطن  واحلريات  احلقوق  منظومة  ومحاية   /4

واجلماعي 

ضمانات حرية التعبري 
عن الرأي يف العراق  
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ملتقى النبأ  األسبوعي

الراهنة  السياسية  الــتــحــوالت  ســيــاق  يف 
للتفكك  الــفــرص  الــعــديــد مــن  وإخـــتـــالق 
ـــة تــشــكــيــل كــيــانــات  واإلحنـــــــالل، وحمـــاول
العراق  الــدول مثل  العديد من  جديدة يف 
انــربى مركز  وأسبانيا وســوريــا وغــريهــا، 
املستقبل للدراسات السرتاتيجية ملناقشة 
هــــذا املــــوضــــوع حتـــت عـــنـــوان )دومــيــنــو 
اإلنــفــصــال وتـــأثـــرياتـــه عــلــى اإلســتــقــرار 
العاملي(، مبشاركة عدد من مدراء املراكز 

البحثية وشخصيات حقوقية وأكادميية..
حــيــث أشـــار د.قــحــطــان احلــســيــين ، إىل 
إستطاعت  إىل حاالت  يشري  التاريخ  “إن 
حق  تفعيل  األثنية  اجملاميع  بعض  خالهلا 
تقرير املصري وتكوين دوهلا املستقلة. ففي 
بداية الثالثينيات من القرن التاسع عشر 
اإلنــســالخ عــن جسد  مــن  متكنت فنزويال 
فيدرالية كولومبيا العظمى، فيما خرجت 
سنغافورة يف عام 1965 وبشكل سلمي من 

حتت عباءة دولة ماليزيا الفيدرالية. 
اإلنفصال؟ هل  س1: ماهي أسباب محى 
أم  قومية وعرقية  أم أحالم  هي سياسية 
احلسيين،  عــالء  د.  خارجية؟  دول  تأثري 
الشعب  لـــدى  ــفــصــال  اإلن حــلــم  “إن  جيــد 
الُكردي ليس مطلبا شعبيا بل حلم عائلة 
حالة  الـــدوام يف  على  كانت  وهــي  معينة، 
صراع مسلح مع الدولة العراقية، وبالتالي 
ملموسة  مــكــاســب  أن حتــقــق  اســتــطــاعــت 

الدولي  الوضع  نتيجة  الــواقــع  أرض  على 
 ، معاش  مرتضى  الشيخ   -  .“ واإلقليمي 
بل  بــالــدول  ال حتلم  الــشــعــوب  “إن  يعتقد 
تــطــالــب بــاألمــن واخلــبــز، وبــالــتــالــي حنن 
اليت  اإلنــفــصــال  أن حنلل محــى  نستطيع 
أليام  ترجع  وهــي  الــيــوم،  العامل  إجتاحت 
نــظــام  ووجـــــود  الــعــاملــيــة األوىل  احلــــرب 
ما ملسناه من خالل  وهــذا  بيكو،  سايكس 
أراد  الذي  وداعــش  العربي  الربيع  منوذج 
تدوير فكرة سايكس بيكو من جديد، وهي 
عبارة عن صراع أوروبي - أوروبي فضال 

عن فوضى املهاجرين إىل أوروبا “.
“يــــرى أن ظــاهــرة  ــقــصــاب،  ال لــطــيــف  د. 
اإلنفصال حبد ذاتها هي ظاهرة طبيعية، 
لــكــنــهــا لــيــســت مــطــلــبــا شــعــبــيــا بـــل مطلبا 
سياسيا، وبالتالي فإن كل إقليم له ظروفه 
هذا  وعــلــى  التعميم،  ميكن  وال  اخلــاصــة 
إقليم  اإلنفصال يف  دوافـــع  فــإن  األســـاس 
قومية يف  لــدوافــع  أنها  يرجح  ُكــردســتــان 
املقام األولش “. أ.أمحد جويد ، يؤكد على 
عوامل  هما  والدكتاتورية  اإلستبداد  “إن 
مهمة مــن عــوامــل اإلنــفــصــال، أيــضــا يف 
بعض جتارب اإلنفصال يعود السبب إىل 
عدم وجود سلطة دميقراطية “. س2: هل 
تتوقع أن حتدث تداعيات حلاالت إنفصال 
أخرى يف دول العامل؟ د. حسني أمحد “إن 
اآلن هي حمــدودة  إىل  اإلنفصال  حــاالت 

وأن األمر مرهون على جناح تلك التجارب 
من عدمها”. أ.حامد اجلبوري “يرهن األمر 
على احلالة السياسية واإلقتصادية، فيما 
عن  عاجزة  املركزية  احلكومات  كانت  لو 
تقديم اخلدمات، هذا مما يدفع القوميات 

األخرى للتفكري يف مسألة اإلنفصال”.
فكرة  تــعــزيــز  “إن  يعتقد  عــبــيــد  أ.كـــمـــال 
ــي مـــن خـــالل مـــا مــوجــود  ــأت اإلنــفــصــال ي
مــن صـــراع ســيــاســي، وأن أقـــرب حــاالت 
اإلنفصال اليت حتدث رمبا تكون يف املانيا 
يعترب  تقي  جــواد  علي  أ.حممد  وأمريكا”. 
قائما  يبقى  سوف  اإلنفصال  هاجس  “إن 
ترسم  أن  تستطيع  ال  الـــيت  الــــدول  لـــدى 
املعنى  هــذا  وبالتالي  نــاجــحــة،  ســيــاســات 
ســيــكــون حمــط أنــظــار مجــيــع الــقــومــيــات 

للحصول على مكاسب قومية ووطنية”.
املقرتحات والتوصيات: - إجياد حوار جاد 

وحماولة حسم مجيع امللفات العالقة.
- بناء دولة قوية للمواطن.

ــي إختـــاذ قـــرارات  ــدول - عــلــى اجملــتــمــع ال
دولــة  بــنــاء   - السلبية.  اإلنــفــصــاالت  متنع 
مواطنيها  مجيع  مــع  تتعامل  دميقراطية 
الالمركزي  النظام  تقوية   - متييز.  دون 
ومكافحة الفساد وحماولة أزالت الفوارق 
الطبقية. - إجراء اإلصالحيات السياسية 
واإلقتصادية. - ترسيخ العمل الدميقراطي 

داخل الدول وتفعيل دور القانون. 

 

العدالة االجتماعية يف ظل االقتصاد الريعي، العراق والنرويج مثااًل
 عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية ملتقاه الشهري، وذلك يف ملتقى النبأ االسبوعي 
واإلعالمية  واألكــادميــيــة  احلقوقية  الشخصيات  وبعض  البحثية،  املــراكــز  مــدراء  من  عــدد  ومبشاركة 

والصحفية، والذي يعقد كل سبت يف مقر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم.
للتنمية والدراسات  الفرات  الباحث يف مركز  حيث أكد االستاذ حامد عبد احلسني خضري اجلبوري 
أيهما  الريعي حول  الريعية واالقتصاد  الدولة  السجال مل حُيسم إىل االن بني  أن  االسرتاتيجية على: 
يولد اآلخر ولكن هناك شبه إمجاع حول مصدرهما أي إن مصدرهما هو الريع اخلارجي، وحملاولة ربط 
هذه القواعد واألفكار والنظريات مبا جيري على واقع املشهد السياسي العراقي اليوم نطرح السؤالني 

التاليني:
السؤال األول: ما هي أسباب غياب العدالة االجتماعية بني أفراد اجليل احلالي من ناحية وبني اجليل 

احلالي واألجيال الالحقة من ناحية أخرى، يف ظل االقتصاد الريعي العراقي؟
النبأ للثقافة واإلعــالم، جيد أن املشكلة االساسية  الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة 
يف ادارة الثروة الوطنية يف العراق، والنظام االشرتاكي الريعي أدى اىل عملية بناء االنسان املرتاخي 
الدولة والدولة كذلك هي من تسيطر على  املنتج واملستهلك، ودائما توقعاته تعيش على  الكسول غري 
النفط وتعطي للمواطن الفتات، وهنا بطبيعة احلال اسس ملعادلة اجتماعية اقتصادية جدا خطرية وتؤدي 

اىل كوارث. احملامي زهري حبيب امليالي، يعتقد ان العدالة االجتماعية حتتاج لبيئة خصبة كي تنمو فيها 
اال أن العدالة االجتماعية ال تعين أن اعطيك ماال من دون أي جهد، بل ان العدالة االجتماعية ترمز إىل 

يكون هناك مساواة يف احلقوق والواجبات.
السؤال الثاني: ما هي رؤيتك اخلاصة بتحقيق العدالة االجتماعية يف ظل االقتصاد الريعي؟

 الشيخ مرتضى معاش، يعتقد أن العدالة االجتماعية يتم حتقيقها من خالل تكافئ الفرص للجميع ومن 
دون أي استثناء، فاالمتيازات حمصورة عند افراد معينني، إىل جانب ذلك انت ال تستطيع ان توظف 
الدولة،  العمل يف  بفرصة  النمط احملكوم  بهذا  التفكري  اعتاد على  الذي  العراقي  الشعب  افراد  مجع 
وبالتالي فان القطاع اخلاص هو الذي ميكن أن ينقذنا من الكثري من املشاكل االقتصادية اليت نعاني 

منها.
البلد  ايــرادات  من  معينة  نسبة  وختصيص  االحتادية  املوازنة  بقوانني  النظر  اعــادة  امللتقى:  توصيات 
لتأسيس صناديق اقراضية جديدة للفئات االضعف يف البلد، التشجيع على االستثمار وتنمية القطاع 
اخلاص وتوفري فرص العمل، ترسيخ الالمركزية كأساس لتحقيق االنصاف، التأكيد على القوانني اليت 
حتمي القطاع اخلاص من اجل متكينه، توعية املواطنني بأهمية املشاركة الفعالة بعملية االنتاج وحتمل 

املسؤولية لبناء اقتصاد مستقبلي. 

عنوان  حتت  موضوعا  والبحوث  للدراسات  الــشــريازي  اإلمــام  مركز  ناقش 
من  عدد  وذلك مبشاركة  االسالمية(،  احلركات  لدى  الذاتي  والنقد  )النقد 
مدراء املراكز البحثية، وبعض الشخصيات احلقوقية واالكادميية واالعالمية 
والصحفية. افتتح اجللسة مدير املركز األستاذ حيدر اجلراح بكلمة أوردها 
)قد  فيها:  قــال  االستعباد(  ومصارع  االستبداد  )طبائع  كتابه  يف  الكواكيب 
يف  ــَخ  فــرتسَّ عــامــة،  ثقافة  لتصبح  النقد  جتــاه  املفرطة  احلساسية  انتقلت 
األذهان مفهوٌم سليب عن النقد اختصره يف مساحة الذم احملض، بعيًدا عن 
معايري التقييم املوضوعية(.  “وللدخول إىل تفاصيل أكثر يف هذا املوضوع مت 
طرح األسئلة التالية: س1: هل أن حالة السكون املعريف للحركات واألحزاب 
اإلسالمية ساهم يف بطء عملية التطوير والتحديث؟ أ. جواد العطار أوضح 
أن “أسباب غياب النقد يف احلركات اإلسالمية وعدم معرفتنا ملا حيصل من 
نقد إن كان موجودا، يرجع السبب األول لسرية هذه احلركات، وحتى داخل 
“مسالة  إن  قــال:  احلسيين  د.عــالء  الدكتور  العراقية.  اإلسالمية  احلركات 
على  ســواء  الــعــراق  يف  تتشابه  اإلسالمية  احلــركــات  يف  املعرفية  املراجعة 
املستوى السين أو الشيعي “. د.حيدر ال طعمه بني أن “احلركات اإلسالمية 
توجيه داخل  لذلك هناك  بينها،  فيما  انتقادات  السياسية هناك  واألحــزاب 

هذه األحزاب اىل ممارسة عملية الدفاع عن مكتسباتهم أمام اجلمهور “.
فكرة  أن  منها  نقاط  “هــنــاك جمموعة  إن  علل  الــســرحــان  امحــد  د.حــســني 
وبالتالي  تعاني من عدم وضوح، وضبابية نظرية احلكم  السياسي  اإلسالم 

تطرح هناك تفسريات واراء خمتلفة لطبيعة نظام احلكم.”
د. ايهاب النواب قال: أن “مشكلة النقد تعاني منها حتى املذاهب اإلسالمية 
فهي ال تقبل النقد والنقد الذاتي، والقضية األخرى أن األمر ال يعدو كونه 
سكون معريف، بل هو سكون فكري “. س2: هل ميكن وفقا لواقع احلركات 
اإلسالمية يف احلراك االجتماعي، وكذا أداؤه السياسي أن يبشر بأفق زاهر 
واألحـــزاب اإلسالمية هي  “ان احلــركــات  قــال:  أ.محــد جاسم  مواكبة؟  دون 
حركات سياسية، وليست دينية، اما بالنسبة لعملية اإلصالح فهي مستمرة 
يف البلد، والدليل على ذلك حالة االنشقاقات اجلديدة يف النشاط السياسي”.

د. خالد العرداوي بني إن “ التجديد كالطعام حتتاج إليه عندما تكون جائع، 
وهذه األحزاب حاليا ال متتلك الرغبة بالتجديد، خصوصا إذا ما اخذنا بنظر 
االعتبار أن كل احلركات، وما يقابلها من أطوار الدولة، حيث تبدأ من الصبا 
والشباب، وبعدها القوة ومن مثة حالة ضعف وانهيار، هذه طبعا تطبق على 

األفكار، كما تطبق على بناء الدولة”.
أ.عدنان الصاحلي أوضح إن “تلك األحزاب هي أحزاب سلطة، وليست قاعدة 
ومجاهري، وهي حتاول أن جتد لنفسها صيغ قانونية جاهزة، كي تبقى يف 
األموال  على  تستوىل  وبالنتيجة  االنتخابات،  مفوضية  احلكم عرب  منظومة 

لدميومة بقائها يف السلطة”.

النقد والنقد الذاتي 
لدى الحركات 

اإلسالمية

دومينو اإلنفصال وتأثرياته على 
اإلستقرار العاملي

عصام حاكم 
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ال  ما  مُيَنح  أن  ال ميكن  واملثقف  املفكر 
مُيَنح لغريه من حقوق، خصوصا إذا كان 
األمر يتعلق باألفكار واملبادئ واحلريات 
فنقول،  وضــوحــا  أكثر  ولنكن  وخــالفــه، 
هل جيوز للمفكر واملثقف أن يتداخل يف 
حبث الشؤون الفقهية، يف حني هي من 
ختصص فقهاء درسوا الدين يف مدارس 
دينية متخصصة، واستوعبوا التفاصيل 
التخصص،  هذا  يف  وكبريها  صغريها 
وإعــالن  والكتابة  البحث  هلــم  يتيح  مبــا 
الفقه  بأمور  اإلملــام  بعد  الفقهي  الــرأي 
املتدرجة واحملــددة  الــدراســة  من خــالل 
يف احلــوزات العلمية. إذًا قد نتفق على 
أهمية أن ال يتدخل من غري االختصاص 
يف الشؤون الدينية، لسبب معروف، أن 
بهذا  يطالبان  نفسهما  واملثقف  املفكر 
األمر، فهما يف الغالب يصرحان بأهمية 
أن ال يتدخل رجال الدين يف السياسة، 
وتلوح  تتصاعد  أخــذت  الظاهرة  وهــذه 
يف األفـــــق وبــــــدأت تــظــهــر يف كــتــابــات 
كما  وهــي  املثقفني،  بعض  وتصرحيات 
يتضح تنم عن تدخل بنيِّ لبعض املفكرين 
ال  أمــور  يف  والفقه  الدين  يف  واملثقفني 

تدخل ضمن ختصصهم. 
نطالب مبا مننعه  كمثقفني  أننا  ويتضح 
رغبتنا  نعلن  كــيــف  إذ  اآلخـــريـــن،  عــلــى 

الصرحية مبنع رجل الدين عن اخلوض 
بالسياسة ورمبا غريها أيضا، يف حني 
نــبــيــح ألنــفــســنــا بــالــتــدخــل يف كــل شــيء 
حــتــى يف األمــــور الـــيت ال تــدخــل ضمن 
حني  املثقف  إن  الــثــقــايف؟،  التخصص 
السياسة،  عــن  الــديــن  فصل  اىل  يدعو 
فــهــو بــذلــك يــدعــو بـــوضـــوح اىل عــدم 
السياسة،  ورجــاالتــه يف  الــديــن  تــدخــل 
التدخل  لنفسه  يبيح  نفسه  املثقف  لكن 
يف الشؤون الدينية اليت تعد من االمور 
الفقهية اخلاصة اليت اليستطيع املثقف 
فــهــم تــفــاصــيــلــهــا كــمــا هـــو احلـــــال مع 
ديــن،  ورجـــال  علماء  مــن  بها  املختصني 
هلذا من باب أوىل أن يلتزم صاحب هذه 
الدعوة وهذه املطالب هو قبل غريه، أو 
يتم ترك ساحة الفكر والثقافة مفتوحة 
األبواب للجميع، من دون أن يكون هناك 
والسماح  املؤسسة  أو  اجلهة  هلــذه  منع 
لتلك. هذا يعين أننا حباجة اىل نوع من 
التخصص،  حتديد  يف  املتقن  التنظيم 
وهـــو أمـــر قــد يــبــدو صــعــبــا إن مل يكن 
مستحيال، إن ظاهرة تدخل املثقفني مبا 
ال يدخل ضمن اختصاصهم هو أمر غري 
صحيح وال ينم عن وعي تام بالوظائف 

املناطة بشرائح اجملتمع ومكوناته.
ــــاء، وأخـــــرى  ــقــة أطــــب ـــاك طــب نـــعـــم هـــن

وأخرى  للعمال  ومثلها  التعليمي  للكادر 
لــلــفــالحــني، وغـــريهـــا، تـــرى هـــل يقبل 
بــشــؤون  يــتــدخــل  لــلــفــالح أن  املــثــقــف 
الثقافة وإدارتها؟، أما حني يتعلق األمر 
اجملــال  هــذا  اآلراء يف  وطــرح  بالتفكري 
يتم  أن  أمــا  طريقان،  فهنالك  ذاك،  أو 
االلتزام بالتخصص، أو يتم االتفاق على 
يف  يدخلنا  قــد  وهـــذا  حـــرة،  مناقشات 

إشكالية عدم التخصص.
معروفة  وظيفة  يــرى  مــن  هناك  ورمبــا 
برفع  املتعلق  اجلــانــب  وهـــي  للمثقف، 
هنا  للمجتمع،  الثقايف  الوعي  مستوى 
وظيفة  بـــأن  ــكــرر  ون نعيد  أن  مــن  البـــد 
املثقف ذات طابع ثقايف ورسالته ثقافية 

تنويرية واضحة.
 وال ينبغي له أن يزج نفسه فيما ال يعيه 
جيدا وال يعرفه جيدا، ألن الفقه الديين 
له رجاالته وعلماؤه، كما أن االجتهاد له 
الدين  رجــل  أن  حني  يف  ايضا،  علماؤه 
التدخل  بــعــدم  دائـــم  حنــو  على  مطالب 
بشؤون الثقافة والسياسة وسواهما مما 
اختصاص  مــن  ليس  انــه  املثقفون  يــرى 

رجال الدين.
يــدخــل ضــمــن منظومة  بــالــطــبــع  وهــــذا 
اجلــوانــب  حيث  مــن  اجملتمع  طبيعة  أو 

الفكرية والدينية وما شابه. 

إشكالية التخصص الفكري 
بني الثقافة والدين؟!

الثقافة اإلبداعية: من دائرة الرتويج اىل دائرة التكوين
ان مسألة الثقافة يف كل بلد هي مسألة أساسية، يتوقف عليه تاريخ البلد يف تطوره واجنازاته املادية 
واملعنوية، وعندما نتحدث عن اإلبداع فإننا بال شك نقصد الفن، إضافة اىل األدب كالشعر والقصة، 
وانتاج األفالم والسينما وما شابه ذلك، إضافة اىل االعمال احلرة اليت تعرض بهيئة إبداعية كبرية 

لغرض الرتويج واالنتاجية الفاعلة حبلة جديدة.
فالعمل اإلبداعي بالوقت احلالي مقرتن بالعامل الوهمي املتمثل باإلعالم والدعايات اليت يقرتن أهدافها 
بزيادة الوارد املادي والشهرة، وقد تستغل وجوه معروفة وطرق غري اعتيادية يف هذا اجملال يف سبيل 

الرتويج عن منتوج معني.
ويف احلقيقة غالبًا ما تكون اخلطوات الرتوجيية يف عامل التسويق هي خطوات ناجحة، عدما يقرتن 

املنتوج بطريقة طرح جديدة متيزه عن املنتوجات الباقية.
فالثقافة هي لسان العامل واللغة اليت توحد الشعوب مع بعضها البعض، وفكرة استخدام الثقافة بأطر 
إبداعية جتعلنا نتقدم خطوات عاملية كبرية يف نقل الرسالة اإلنسانية واإلسالمية اىل العامل، فكم من 

أفكار وقصص عظيمة وصلت اىل الشعوب عن طريق لوحة فنية، او بيت من الشعر!
اوج  العامل اإلسالمي هو  االن يف  نعيشه  ما  بأن  العامل جنزم  اليت يشهدها  بالتطورات  ولكن مقارنة 
والسينما  املسارح  وتطور  والبصرية  السمعية  التقنيات  أعظم  اخرتاع  فمع  الثقايف،  والتخلف  الرتدي 

ااّل اننا منثل الالشيء من اإلجناز اإلبداعي يف توسعة الدوائر الثقافية. وهذا مؤشر غري جيد ابدًا، 
وإذا ما دلَّ على شيء فهو يدل على التقصري يف هذا اجلانب الذي حيمل على عاتقه تطوير اجملتمع 
ذهنيُا وختليدا ألجماد األمة والسعي بها حنو االزدهار والتنور، فاألداة الثقافية هو امر ضروري جدًا 
ميكن من خالله تثبيت املبادئ والقيم يف األمة والعمل على تطوير الركائز األساسية يف اجملتمع ضمن 

احلدود الشرعية.
والدين بكل حاالته هو أسلوب حياة، يعرب عن إنسانية البشر ويواكب مجيع تطوراته، واهمالنا للثقافة 
واالبداع هو ما جيعل الدين اإلسالمي يبدو بهيئته البدائية والتخلفية، هلذا السبب جند شبابنا وبناتنا 
ينجذبون اىل الثقافة الغربية، ألنهم وجدوا الدين ال يليب احتياجاتهم النفسية والتطورية، ويف املقابل 
وجدوا الغرب يقدمون االبداع على هيئة وجبة ثقافية دمسة مضافة اليها بعض املنكهات احملرمة اليت 

جتعل الطبق أشهى وألذ.
اخلطوة األهم هي الرتويج للمطالعة وزيادة عدد مراكز البحث والتحقيق، وتأسيس جلن خاصة لكشف 
الناشئة يف املدارس واجلامعات، واحتضانهم يف دور خاصة يتم من خالهلا تدربيهم وصقل  املواهب 
مواهبهم من قبل خمتصني يف كل جمال، ليتخرجوا هذه الشرحية اليت مت تعليمها وتدريبها يف ظروف 

خاصة، بهيئة حمرتفني يقدمون على خدمة األمة ورفع مستوى الثقافة واالبداع يف البلد.  

هو  ــذي  ال هــذا  أو  املعرفية،  العراقي  املثقف  بنية  تفكيك  يف  أكتب  لــن 
مسئول  وغري  “مسئول  هو  الــذي  وذاك  غرامشي-،  - حبسب  “عضوٍي” 
باعًا،  - حبسب شريعيت-. فقد حتدث وكتب من هم أقدم وأقــدر مين 
كاملفكرين، والباحثني... ، فال نية لي بتكرار املفاهيم، أو االصطالحات 
تنظريية،  منها  أكثُر  عملية،  حماوليت  ستكون  حيث  ودالالتــهــا،  الفنية 
مل  رمبــا  والــيت  املظلمة،  املناطق  تلك  اىل  أشعته  أوجــه  كحامل مصباٍح 
يسلط عليها الضوء، وميكن أن تفاجئين خفافيٌش مل تعتد وصول امرئ 

اىل دهاليز جحورها، فتنفر مجاعات وحتدث ضجيجًا مزعجًا.
نهاية  - حبضوٍر مجــاهــريٍي  بغداد  العاصمة  يف   - املتنيب  شــارع  يتميز 
كل اسبوع)اجلمعة(، بل امتد ليصل اىل شارع الرشيد وامليدان، ملسافة 
امجالية تقدر بنصف ميل، وهو جيتذب الناس من اهالي بغداد، وحتى 
مواطين احملافظات العراقية االخرى. وتتسابق وسائل االعالم الفضائية 
اىل نقل نشاطاته املختلفة، من ادب، ورسم، وحوارات ونقاشات فكرية، 
فضال عن استعراض الكتب والفعاليات املوسيقية، ليشاهد العامل)شرقا 

وغربًا( صورًة تبعث لالمل.
ومهما يكن من أمر، فنظرة معمقة اىل هذا الشارع، ستجد قلة احلضور 
النسوي فيه نسبيًا. وأن هؤالء املثقفني يف غالبيتهم ال يأتون مبعية أزواجهم، 
يرتدي  رجــٌل  دخل  لو  أما  منهم.  قليلة  قلة  اللهم  أخواتهم.  أو  بناتهم،  أو 
)دشداشة( مع/او دون عقال)من احملافظات خارج بغداد او حتى داخلها( 
فسيتعرض للسخرية من قبلهم سرًا، أو جهرًا ان كانوا أصحابه. علما ان 
هذا اجملتمع له امتداد عشائري، يفضل هذا الزي، وسيكون احلال أكثر 

شدة، يف حالة وجود فقيه بلباسه االسالمي )العباءة والعمامة(.
يعترب شارع املتنيب جمااًل عامًا لكل املواطنني، فهو ليس مؤسسًة رمسية، 
واجتاهًا  فكرا  لنفسها  ترتضي  او  امللبس،  من  معينًا  نوعًا  تفرض  كي 
العامة، والظهور مبظهٍر الئق.  بــاآلداب  يلتزُم  حمددين. ما دام احلاضر 
ومثلهما  الكردية،  االصــول  ذي  وأخــوه  العربية،  االصــول  ذو  الرجل  إن 

الرتكماني.
عند ذلك تنجلي غوامض االمور اليت تستعصي الفهم. حينما نراقب حركة 
الفضاء،  وانفتاح  العوملة  من  العاصف  التيار  مع  متسقة،  الغري  اجملتمع 
افــراد شبابنا،  لب  اىل  نفذت  اليت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وتأثري 
وأبقت القشور على حاهلا، يف منظر يدعونا اىل التأمل، واالستقصاء، 
بدورهم  االكفاء   - املستقلون  يكتفي  ال  وان  احللول،  عن  اجلــاد  والبحث 
ابناء الوطن، اىل قاع هرمه، يف التحول  السليب، بل عليهم أن يشركوا 
املثمر حلياة أفضل، يف النقد البناء، وغربلة االمور، لتمييز حقيقها من 
أجل خلق جيل  عليه، من  وما  له  ما  البسيط  املواطن  يعرف  كي  زيفها، 

يرسم مستقباًل مشرقًا، يسعنا مجيعًا، ذاك هو الغد الذي كلنا حيلم به.

مثقفون: ولكن !؟ 
شارع املتنبي انموذجًا

ثقافة 

زهراء وحيدي  

ناظم علي 
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ُتعّد األزرية آية يف الفن امللحمي، ومفخرة 
من مفاخر الشعر العربي، بل معجزة من 
طول  يف  مثلها  إىل  يسبقها  مل  مــعــاجــزه، 
نفسها سابق، ومل يلحقه يف روعة ُأسلوبها 
املتانة واجلزالة  الحق. مجعت إىل جانب 
الفكرة  التعبري وتركيز  املعاني ودقة  ورقة 
وقــــوة احلــجــة وســالســة الــبــيــان وســالمــة 
العقيدة  املــتــني عــلــى  الــلــفــظ واالســـتـــدالل 
الرسول  ومدح  األخالقية  واملناحي  احلقة 
األكرم )ص( وآله الطاهرين )ع( والرتكيز 
على احلق املغتصب ألمري املؤمنني )ع( يف 
ورسوله  اهلل  من  عليها  املنصوص  الوالية 
واقتناها  اآلفـــاق  اشــتــهــرت يف  وظــالمــتــه. 
املنابر  أهل  واملعرفة وحفظها  األدب  رّواد 
واخلــطــبــاء وخــلــدت شــاعــرهــا يف الطبقة 
إنها القصيدة  العربية،  األوىل من شعراء 
األزرية أو )ألفية األزري( اليت أربت على 
األلف بيت واليت تعد ملحمة شعرية أّرَخت 
الــتــاريــخ اإلســالمــي  أهــم حقبة مــن حقب 
النبوة  يف  اإلمــامــيــة  الشيعة  رأي  ومــّثــلــت 
من  الكثري  تضّمنت  كما  كاماًل،  واإلمــامــة 
املباحث الكالمية وإقامة احلجج عليها يف 
ُتغين جبملتها عن جملدات  اإلمامة،  باب 
الــفــكــرة  تــركــيــز  أن  شـــك  وال  ضــخــمــة، 
واختصار العرض وإجياز الدليل وتلخيص 
ذلك ال حيصل  كل  التعبري،  ودقــة  الوقائع 

أن  اىل  مضافًا  الشعر  يؤديه  كما  بالنثر 
للشعر تأثريه الكبري يف النفوس إلقناعها 
من  اجلــدل  يف  أثـــرًا  أكثر  فهو  وتوجيهها 
حممد  الشيخ  فهو  شاعرها  أمــا  الــنــثــر.  
كاظم ابن احلاج مهدي بن مراد بن مهدي 
بن ابراهيم بن عبد الصمد بن علي األزري 
ــغــدادي الــتــمــيــمــي، مــن فــحــول شــعــراء  ــب ال
وقد  والثالث عشر،  الثاني عشر  القرنني 
جاء لقب األزري من جدهم حممد بن مراد 
بن  عبدالصمد  بن  إبراهيم  بن  املهدي  بن 
سنة  يف  املتوفى  الــبــغــدادي  التميمي  علي 
بـ )األزري(  )1162هـــ(، وهو أول من لّقب 
من هذه األسرة ألنه كان يتعاطى بيع األزر 
املنسوجة من القطن والصوف، وآل األزري 
من أشهر بيوتات بغداد الثرية. وقد اشتهر 
العديد  واألدب  العلم  األســرة يف  من هــذه 
والشيخ  كــاظــم،  الشيخ  منهم  األعـــالم  مــن 
حممد رضا، والشيخ يوسف األول، والشيخ 
حممد  والشيخ  مــهــدي،  والشيخ  مسعود، 
وفــجــأة  املــلــحــمــة.  األزري صــاحــب  كــاظــم 
أدبية عالية ومتجّددة  تباشري حركة  بدت 
القرن  مــن  الثاني  النصف  الــعــراق يف  يف 
الشيخ  وأخــوه  األزري  فكان  عشر،  الثاني 
حممد رضا األزري من أملع شخصيات هذه 
األســبــاب احلقيقية  ُتــعــرف  احلــركــة، ومل 
وإن  التحقيق  على  املفاجئة  احلركة  لتلك 

ذلــك  أن  حــني  كــثــرية يف  التكهنات  كــانــت 
القرن كان كالذي قبله من أظلم القرون من 
البالد  على  مّرت  اليت  السياسية  الناحية 
اإلسالمية عامة والبالد العربية خاصة وال 
سيما العراق الذي كان يف تلك األيام ساحة 
اإليرانية  احلكومتني  بني  العنيف  للصراع 
والعثمانية من جانب وبني القبائل العراقية 
مع إحدى هاتني احلكومتني وفيما بينها من 
جانب آخر، وهذا عادة مما يسبب مخود 
كل حركة فكرية وأدبية يف البالد.  وتتجلى 
ثقافته الواسعة وخزينه املعريف والتأرخيي 
الــســالم(،  املــؤمــنــني )عليه  يف مــدح أمــري 
العلوم  تــدلــنــا عــلــى  املــصــادر مل  ورغـــم أن 
اليت درسها يف النجف األشرف وعلى يد 
باملعارِف  العامل  لفتات  أن  إال  تلّقاها  من 
اإلسالمية ترى من خالل شعره فال ميكن 
لغري الدارس للفلسفة املتذوِّق هلا أن يقول 
يف أمري املؤمني )عليه السالم(: وهَو اآليُة 
الــكــوِن *** ففي عــنِي كلِّ  احملــيــطــُة يف 

شيٍء تراها
الواحِد   *** علِم  مفاتيُح  الــذي  الفريُد 

الفرِد غرُيه ما حواها
ُد منه *** كلُّ نفٍس  وهو اجلوهُر اجملــرَّ

مليكها سواها
مل تكْن هذه العناصُر إال *** من هيواله 

حيُث كان أباها

األزرية: ملحمٌة تسرجُ التأريخ

كيف صنعت الثقافة ذهن االنسان؟
الذكاء، اللغة، التعاون، التكنلوجيا هي ليست استجابات متكيفة للظروف اخلارجية، بل ان االنسان هو 
كائن مستقل فيما يقوم به. مل تكن النشاطات املتعلمة املنقولة اجتماعيا من اسالفنا هي نتيجة للمناخ 
والكائنات املفرتسة واألمراض كعوامل خلقت الظروف اليت يف ظلها تطور الذكاء، بل ان الذهن االنساني 

مل يتأسس فقط ألجل الثقافة وامنا ُبين بواسطتها.
الكاتب الالند وهو عامل اعصاب تطوري وصف الثقافة يف كتابه اجلديد )مسفونية دارون اليت مل تنته: 
كيف صنعت الثقافة ذهن االنسان( )1(، كانت مهمته السعي لفهم الكيفية اليت طور بها االنسان قدرات 

ذهنية تتجاوز قدرات الكائنات االخرى.
يرى تيلر كوين بان الفهم الصحيح للعالقة بني الثقافة والسلوك االقتصادي هو “املشكلة اليت مل حُتل وهو 
القضية االكثر اهمية يف االقتصاد ويف العلوم االجتماعية”. الزلنا نكافح ألجل تعريف الثقافة، ونتذكر 

تعريف جويل موكري هلا:
التكنلوجيا مبرور  املتكرر يف  والتحسن  املتقامسة،  املكتسبة  للمعرفة  املكثف  الرتاكم  “الثقافة”  بـ  اعين 
الذكاء  اذكياء.  الواقع هي اليت جتعلنا  الثقافة يف  لكن  ُيعزى احيانا اىل ذكائنا  الزمن. جناح االنسانية 
ليس بعيد الصلة وامنا مْن يقرر نوعنا هو املقدرة على استثمار فهمنا ومعرفتنا والبناء على كل واحد 
هذا  سلوكية.  ونزعات  ومنــاذج  اجتماعيا  منقول  كفكر  الثقافة  يعّرف  من  وهناك  االخــرى.  احللول  من 

يرتك جانبا التجليات املادية للثقافة كاألدوات والتكنلوجيا اليت تضمنتها تعريفات الالند وهرينش. يف 
هذا يكمن التحدي الكبري... هو معرفة كيف تطورت مقدرة االنسان االستثنائية واملتفردة يف الثقافة من 
اصول قدمية... حنن جيب اوال ان نفهم ملاذا تقلد احليوانات غريها دائما... الظروف اليت تقود اىل تطور 
القدرات على االبتكار والتعلم والتعاون واالمتثال جيب ان تتأسس دائما. ايضا من املهم جدا معرفة كيف 
العمليات  تفاعلت مجيع هذه  األهــم، حنتاج الستيعاب كيف  اخــريا، وهو  اللغة...  االنسان  وملــاذا اخرتع 
والقدرات مع بعضها لتشكيل اجسامنا واذهاننا )الالند ص 10-11( ان التقليد له نتائج مثمرة ألن االفراد 
االخرين يقومون بتنقية السلوك فيوفرون معلومات متكيفة جاهزة لالستنساخ... احليوان الحيتاج ليكون 
ذكيا ليستفيد من االستنساخ ألن الكثري من القرارات الذكية جرى اختاذها سلفا ألجله من جانب االفراد 

املستنسخني الذين قاموا سلفا بتنقية سلوكهم... ان كتاب الالند أثار عددا من القضايا االخرى اهلامة:
1/ املؤلف استخدم النماذج الرياضية ومتارين احملاكاة والتجارب واملالحظات بطريقة اكثر اقناعا مما 
هو مّتبع يف العلوم االجتماعية.  2/ اهمية الوالء واالستمرارية يف االستنساخ يشري اىل ان تقدم االنسان 
جيب ان يرتبط بطرق االستنساخ املتوفرة.  3/ اذا كانت فوائد االستنساخ للفرد واضحة، فان املنافع 
والتكاليف االجتماعية قد ختتلف من وقت اىل آخر. هناك اوقات يبدو فيها سلوك االنسان يف االستنساخ 

يعمل جيدا يف املدى القصري لكنه مؤذي يف املدى البعيد. 

متى يكون النقد االجتماعي حالة مرضية؟، يف نهاية القرن التاسع عشر 
املفكرين  من  جمموعة  العربي  اجملتمع  يف  كان  العشرين  القرن  وبداية 
تساؤهلم  فكان  العربية،  االمة  نهضة  مشروع  عاتقهم  على  اخــذوا  الذي 
املطروح هو: ملاذا تقدم الغرب وتأخرنا حنن؟ وبعد مرور مئة عام وظهور 
احزاب قومية وإسالمية.. اخل عززت اهلوية االجتماعية والدينية، طرح 
نفس املوقف املقارن مع االخر الغربي لكن بالصيغة االتية: “ما الذي قدمه 
الغرب مالمح االنسان واألخالق،  التقين؟ قد حمى  التقدم  الغرب غري 
حنن منتلك احلقيقة”.. وهذا النقد أسس يف إطار املركزية الذاتية وثقافة 
اقصاء االخر واعتباره هامش قلل من حضوره كقيمة غريية يف احلياة 
املشرتكة يف اجملتمع. هذه اإلشكالية البنيوية يف اجملتمع العربي وجدت 
اىل  النقد  مفهوم  فأجرت  العراقية  الشخصية  مستوى  على  حضورها 
نتاج  وهي  واالقــصــاء...اخل،  والتسقيط  التشهري  مثل  لصيقة  ممارسات 
التحوالت  نتيجة  اجملتمع  يعانيها  اليت  واالجتماعية  الثقافية  االمــراض 
السريعة وتراكم املشكالت االجتماعية دون معاجلة، فظهرت لنا أنواع من 

االمراض النقدية واليت ستوضع حتت العناوين االتية:
املصابني  إطــار  يف  النفسي  الطب  يدرجهم  ما  وهــم  التعويضي:  الناقد 
ما  الــذات،  وفشلهم يف حتقيق  احباطهم  عن  الناجتة  القهرية  بالدوافع 
جيعلهم يف حالة من الرضا عن النفس. واستخدامه لنقد االخر هو حيلة 

دفاعية لتحقيق الذات.
انشغاله  أكثر من  به  املقارنة مع االخر واالنشغال  املقارن: هوس  الناقد 
يف نفسه، الناقد املراقب: أبراج املراقبة هؤالء عملهم هو تصيد اهلفوات 
تعيشه  الذي  الفراغ  نتيجة  املراقبة هي  واقــوال االخــر، وهذه  أفعال  يف 
يعانون  الذين  واألكادمييني  املثقفني  النقاد  املنتفخ:  الناقد  الشخصية. 
الثقايف،  الــقــالــون  فلنسميه  الــقــالــون  انتفاخ  مبــرض  اشبه  مــرض  حالة 
والنقد  النقد،  اجل  النقد من  الذي ميارس  الناقد  وهو  الشهوي:  الناقد 
عنده اشبه ما يكون بالغريزة الثقافية. سبل جعل النقد االجتماعي أداة 
إجيابية: باإلمكان ممارسة النقد وابداء املوقف مبا يسهم يف بناء ثقافة 
نقدية تساهم يف بناء جمتمع حركي ومتفاعل من خالل بناء النقد للثقافة 
واآلخر على مفاهيم سليمة ميكن اإلشارة اىل بعضها: النسبية الثقافية: 
احلقيقة  مفهوم  عن  الفرد  تنازل  يف  يساعد  الثقافية  النسبية  إدراك 
املطلقة اليت يتبناها، ويؤمن بان اختالف االخر امر وارد مهما كان شكل 
هذا االختالف مما جينبه حماكمة االخر حماكمة قيمية أخالقية. القيمة 
الغريية: جتاوز مفهوم املركزية الذاتية والتعاطي مع االخر من خالل قيمه 
ونظرته لألشياء، والعبور من اعتبار ان اآلخر هامش اىل عده قطب اخر 
للحياة. البقاء خارج دائرة اآلخر: والقصد من ذلك بقاء الشخص املعرض 
يكون حتت  كي ال  اليت طرحت اجتاهه،  التصورات  دائــرة  خــارج  للنقد 

تأثري االحكام الصادرة حبقه.  

يف ثقافة النقد
 ونقد الثقافة

محمد طاهر الصفار 

حاتم حميد محسن 

عصام حاكم 
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مجتمع

كــشــف الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــثــقــايف يف 
التواصل  مواقع  وفرته  الــذي  العربي  العامل 
العامل  إزاء  العرب  تصورات  عن  االلكرتوني 
وقضايا العرب وإزاء اآلخر، وهي ما تشكل 
مــضــامــني اخلـــطـــاب االجــتــمــاعــي الــعــربــي 
الصراع  حــدة  عن  أيضا  وكشفت  املعاصر، 
ألزمــة  طبيعية  كنتيجة  املنطقة  يف  الــدائــر 
ــــذات واآلخـــر  الــتــصــورات الــعــربــيــة جتـــاه ال
بنفس  املــســلــم، وهـــي تكشف  املــســلــم وغـــري 
يكمن يف  الــذي  البنيوي  النقيض  عن  الوقت 
داخل اخلطاب االجتماعي العربي، وهشاشة 
الــقــائــمــني عــلــى تــســويــق هـــذا اخلــطــاب من 
هذا  وشعبوية  والفكرية  املعرفية  الناحية 
اخلطاب، ولذا فهو يشكل ارتدادا على هدف 
الداخلية  تناقضاته  نقل  خالل  من  التواصل 
وابراز كل تناقضاته وتقاطعاته االيديولوجية 
والدينية عرب الطواعية اليت تكفلها له مواقع 
التواصل االلكرتوني يف االعالن عن تصوراته 
املسلم ومن  املسلم وغري  العامل واآلخر  إزاء 
والغائرة  الكالمية واملذهبية  ثم نقل معركته 
ساحة  اىل  الــتــاريــخ  احــتــقــانــات  يف  عميقا 
املواجهة مع الذات واآلخر. ويالحظ على هذا 
اخلطاب العربي املعاصر الرمسي والشعيب 
غياب أو هامشية احلالة النخبوية واليت ظلت 
القرن  تشغل حيزا حمــدودا منذ مخسينات 
العربية  الدولة  انهيار  عقد  وهــو  العشرين، 
العسكرتارية  السياسية  االنــظــمــة  لــصــاحل 

ــــيت دشــنــت ســلــطــاتــهــا بــالــالشــرعــيــة يف  وال
وقد  واإلداريـــة،  السياسية  مناصبها  تقلدها 
على جممل اخلطاب  الالشرعية  تلك  طغت 
االجتماعي العربي على أثر غياب الدستور 
يف تنظيم مؤسسة السلطات/الدولة، وغياب 
وكان  العالقات/املواطنة.  تنظيم  يف  القانون 
بــديــل هــــذا اخلـــطـــاب يف تــربيــر وشــرعــنــة 
مقوالته هو قواعد الفقه السلفي وانفعاالت 
الفكر القومي الذي مل يرق يف البالد العربية 
والتحليل  السياسي  النضج  من  مستوى  اىل 
العلمي بل هو يتجذر يف الفكر السلفي بشكل 
النقيض يف  عن  مايكشف  وهــو  أوال  مضمر 
ثم  األيديولوجية،  وتركيبته  الداخلية  بنيته 
بشكل معلن يف طــوره األخــري وهــو ما تبلور 
رمســيــا يف املــؤمتــر الــــذي عــقــد يف بــريوت 
مركز  وبــرعــايــة  م   1994/12/10 بــتــاريــخ 
يضم حتت  وكــان  العربية،  الوحدة  دراســات 
القومية واجلهات  سقفه اجلهات واالحــزاب 
كانت  وقد  اإلسالمية.  السياسية  واالحــزاب 
السياسية  االســالمــيــة  ــقــيــادات  ال مــن  عـــدد 
بارزة يف تلك املؤمترات واستلمت مسؤوليات 
االخواني  املــؤمتــرات السيما  هــذه  كبرية يف 
املـــصـــري عــصــام الـــعـــريـــان واملـــطـــلـــوب اىل 
العدالة املصرية يوسف القرضاوي الذي مت 
متكينه اخريا وبواسطة هذه املؤمترات ودعم 
قطر من قيادة الرأي العام السياسي السين، 
وقد مت خالل هذه املؤمترات حبث االمكانات 

املشرتكة بني الفكر القومي العلماني والفكر 
السلفي الديين ويبدو أن املؤمترين قد توافقا 
على  أحدهما  يعول  جبناحني  التحليق  على 
ان عبارات مثل اجملوس والصفويني  اآلخــر. 
لــلــعــراق،  الــقــومــي  التصنيف  مــســتــوى  عــلــى 
على  السنة  واملــرتــديــن  الشيعة  والــرافــضــة 
تعميمها  كــان  السلفي،  التصنيف  مستوى 
جيـــري عــلــى مــســتــوى اخلــطــاب االجتماعي 
العربي، وهو نتاج ذلك اللقاء القومي السلفي 
الكراهية  استخراج  اىل  سعى  الذي  املريب 
الدفينة يف الرتاث العربي من خالل احيائه 
مفهوما  وسلفيا  الــشــعــوبــيــة،  مــفــهــوم  قــومــيــا 
التناقض  ذلــك  تركيبة  ويف  والـــردة.  الرفض 
البنيوي فان السعودية واالمــارات اليت تقف 
الدعم  تقدم  الضد من قطر واالخــوان  على 
اليمين  االصـــالح  والعسكري حلــزب  املــالــي 
ذات الــتــوجــهــات وااليــديــولــوجــيــا االخــوانــيــة 
احلوثية  اهلل  انصار  مجاعة  على  حربه  يف 
ومجاعة الرئيس اليمين السابق علي عبداهلل 
الــتــنــاقــض يف الفكر  صــــاحل، وتــبــدو هــويــة 
املرجعية  أدركــنــا  اذا  جلية  السلفي  الــديــين 
اهلل  أنــصــار  جلماعة  السياسية  االســالمــيــة 
اليمين  الرئيس  القومية جلماعة  واملرجعية 
انتمائه  السلفي  الفكر  يدعي  والــيت  صــاحل 
وحتالفه يف كال املرجعيتني واللتني تشكالن 
االجتماعي  اخلطاب  يف  التأسيس  قاعدتي 

العربي املعاصر.

الخطاب االجتماعي العربي املعاصر: 
جدلية التناقض والصراع

التصدي للبكرتيا الفكرية
لسنا إزاء مصطلح علمي أو فكري مستوَردـ وال حنن إزاء مجلة دخيلة فرضتها علينا السوشال ميديا، 
ولكن حنن نقف يف مواجهة ما يشبه الظاهرة، حيث تتسلل بكرتيا فكرية ضارة اىل بعض العقول اليت 
تكون مهيأة ومستعدة كي تصبح حاضنة للبكرتيا الفكرية الدخيلة، فنكون إزاء عنصر فكري دخيل 
ميكنه أن يتمدد ويتوسع ويتنقل من بيئة حاضنة اىل أخرى، ليكون بالنتيجة مؤثرا يف اجملتمع برمته 
بالنموذج  ولنصبح أمام ظاهرة ثقافية سلوكية دخيلة، وهذا ما حيدث عندما ُيصاب بعض شبابنا 

الثقايف الشكلي الدخيل.
البكرتيا  لتكاثر  مناسبة  بيئة  تشكل  وباتت  اجملتمع،  يف  متعددة  حواضن  هناك  أصبحت  أن  وبعد 
الفكرية املريضة واملعدية اليت تهتك مناعة الفكر، وخترتق أغشيه الثقافة األصل لتصيب الدماغ، 
فإننا نقف اليوم أمام حتٍد ثقايف من نوع قد يكون جديدا علينا، السيما أن اإلنسان املثقف واملتعلم قد 
خيطئ يف التفكري ويتكلم بلسان اجلاهل دون إدراك منه، وذلك بسبب العدوى الفكرية امللوثة احمليطة 
به وسرعة انتشارها وتفشيها بني عقول الناس، السيما من ذوي مستويات الوعي اهلابطة حتت تأثري 

البكرتيا الفكرية الوافدة عرب وسائل العوملة أو وسائل النشر والتوصيل.
اخللل كما يراه املختصون يكمن حبالة اجلمود الفكري يف جمتمعاتنا، وعدم التصدي ملهمة التحريك 
أو التغيري يف الفكر وحتديث الثقافة وحماكاة روح العصر، إن مفكرينا ومثقفينا والنخب األخرى 

تتحمل مسؤولية مباشرة عن حدوث الفراغات العقائدية واملبدئية يف العقول، ورمبا تعود أسباب ذلك 
اىل اعتقادات اجملتمع وأفكاره األولية واعتماده بعض العادات البالية والتقاليد اليت أكل عليها الدهر 
العامرين وظلت على طوال السنني وما زالت تبعث  الكثريين ودمرت منازل  وشرب، فأنهكت حياة 

روائح اخلراب، فهم مل يلتفتوا ألصلها سراب منقادين لآلية )هذا ما وجدنا عليه آباؤنا(.
إن مثل هذا االنسياق حنو الثقافات واألفكار الوافدة سوف يقود اجملتمع اىل مشكالت حتطم األسر 
وتفتك بالنظام اجملتمعي، وتهدد األجيال القادمة باخلراب العقائدي والفكري، ألنها ستكون منقادة 

اىل نفس الفكر الدخيل.
إن بعض األمراض اليت تنهك جمتمعنا اليوم، هي أمراض مل نتصدَّ هلا بعلمنا يف إجياد العالج أو 
املصل املالئم هلا، بل أننا أكثر من ذلك عملنا على نشرها ألنها العالج املناسب حسب ظننا، فانتشرْت 
ال  وحينها  الفراش  وجتعله طريح  به  تفتك  وقد  اجملتمع  تهدد  بات  حتى  وسيطرْت  األمــراض  تلك 
تلك  ينهض وحيارب بعض األفكار اخلاطئة وخصوصا  أن  النهوض بسهولة، فعلى اجلميع  يستطيع 
الغريبة عّنا والوافدة إلينا من الغرب مع العوملة والشوسال ميديا، لينهض اجملتمع ويرتكز على ركائز 
رصينة مبنية على قواعد عقائدية علمية منطقية دينية وبذلك نتخلص من األوبئة الفكرية ونعيش 

بسالم.

النظافة قد تكون مادية ملموسة، ورمبا تكون اعتبارية أو نفسية أو تكوينية 
تتعلق بنظافة اللسان والقلب، أما النظافة املادية فهي تنحصر بالسلوك 
الفردي حيال اآلخرين، وتبقى النظافة الشخصية أو نظافة الفرد املادية 
والنفسية هي األساس األول الذي تنبين عليه نظافة اجملتمع، فال ميكن 
جملتمع أن يكون نظيفا يف مدنه وساحاته وشوارعه وبناياته ومؤسساته 

وكل منشآته ما مل يكن أفراده نظيفني.
حنن نعيش يف مدن مقدسة، وهناك مناسبات دينية سنوية مهمة تستقطب 
الــزوار الكرام، وهــؤالء حيتاجون اىل  املــدن مئات اآلالف من  فيها هذه 
تنظيم اخلدمات املقدمة هلم، والبد من تأهيل البنية التحتية للمدن كي 
تستوعب هذه األعداد املليونية وكي تكون اخلدمة املقدمة تليق بالضيوف 

القادمني من مدن العراق كافة ومن أصقاع العامل املختلفة.
بها،  املــعــين  فهو  إلــيــه،  تــعــود  الشخص  نظافة  أن  بعضهم،  يعتقد  وقــد 
وباإلمكان أن يكون نظيفا إذا أحب ذلك، وميكنه أن ال يكون نظيفا، ُترى 
هل يصح مثل هذا الرأي، وهل تنطبق احلريات على هذا القول، أم أن 
الواجب على الفرد طاملا أنه يعيش بي أناس آخرين، أن يكون نظيف اليد 
واللسان؟، بالطبع استنادا اىل التعاليم الدينية واألعراف وحتى األخالق 
البشرية، فــإن اإلنــســان ليس حــرا يف هــذا اجملــال، أي أنــه ال جيــوز أن 
يكون وسخ املظهر وهو يعيش بني اآلخرين ألن هذا املظهر يصيب الناس 
باإلزعاج ويلحق بهم الضرر، مثلما يلحق اللسان السّيئ بهم الضرر أيضا، 

فاإلنسان ليس خمرّيا يف هذا اجلانب.
املدن  أن  نالحظ  وهلــذا  جمتمع،  ثقافة  عن  تعرب  السلوكيات  هــذه  مثل 
العراقية تعج بالفوضى وعدم التنظيم ويف أماكن معينة تغص باألوساخ، 
هذا هو واقع احلال املرئي، ملاذا خنجل من صور وشواهد وحقائق موجودة 
والشواهد؟،  األدلــة  تدل هذه  ماذا  فعلى  أيدينا؟،  وهي من صنع  بالفعل 
للفرد  بالنسبة  النظافة شيء مهم  اعتبار  عليه هو عدم  تدل  ما  أول  إن 
واجملتمع والدوائر اخلدمية الرمسية املعنية، أي أن اجلميع يشرتك يف 

صنع هذه )املهزلة أو النقص املقزز(.
اليت  الالمباالة  بسبب  أو  خاطئ،  سلوك  مبنهج  أو  مسبق  بقصد  أمــا   
تسيطر على عقول وسلوكيات الفرد واجملتمع، هلذا فإن األب واألم عندما 
يقذفان القناني الفارغة للعصائر من نافذة السيارة وهي تسري يف الشارع 
العام، ال يشعران بأنهما قد ارتكبا أي خطأ، لكن هذا السلوك اخلاطئ 

ينتقل ال إراديا اىل األبناء.
 لذلك تسهم مثل هذه األفعال اليت قد تبدو ملن يقوم بها بسيطة وعادية 
وغــري مــقــصــودة، لكنها مــن جــانــب آخــر تــؤســس للفعل اخلــاطــئ وتديم 

الالمباالة اىل أمد ال يعلمه إال اهلل.
 مع أن ديننا حيث على النظافة )النظافة من اإلميان(، وأعرفنا تدعو اىل 

أن يكون الفرد واجملتمع نظيفا.

نظافة العقل
 والشكل

حكمت البخاتي 

إسراء علي الفتالوي 
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يف أحد األيام أخرب الشاب سليم أباه 
بأنه يريد أن يتكلم معه يف شأن مهم، 
فجلس مع أبيه يف مكان خارج البيت، 
أي بعيدا عن األم، وبدأ االبن موضوعه 
بشيء من الرتدد واخلجل، لكن األب 
صنع األجواء االعتيادية الالزمة، فبدأ 
يريد  بأنه  ــاه  أب وأخــرب  بالكالم  سليم 
يف  اجلامعة  يف  معه  بفتاة  يقرتن  أن 

املرحلة األوىل.
اجلميع  بــني  الــوصــل  حلقة  األب  كــان 
يف هـــذا املـــوضـــوع، فــقــد حتـــدث اىل 
بينهما،  للتقريب  وسعى  واالبـــن  األم 
ــقــى بــالــفــتــاة وتــكــلــم مــعــهــا حــول  ــت وال
واكتشف  عام،  بشكل  واحلياة  الــزواج 
من  الــرغــم  على  ثقافتها حمـــدودة  أن 
ذلك  فاستغرب  كونها طالبة جامعية، 
ـــك هــنــاك  ـــني نــفــســه، ومـــع ذل بــيــنــه وب
إنها  شخصيتها،  يف  معينة  مشكلة 
الشيء،  بعض  ومغرورة  متعالية  تبدو 
خشية  بذلك  ابنه  مل خيرب  األب  لكن 
أن يصدمه، بعد أيام أوصل البنه رأيه 
أن  االبن  بأسلوبه اخلاص، فأكد  هذا 
أكــثــر بنات  الــيت اخــتــارهــا مــن  الفتاة 
اجلــامــعــة تــواضــعــا، وأصـــّر على رأيــه 
هذا، كأنه اكتسب هذه اخلصلة وراثيا 

من أمه.
ــــك يف غـــضـــون أســـابـــيـــع متت  مـــع ذل

إجــــراءات الــــزواج، وعـــاش الــزوجــان 
ــان شــهــر عــســل مـــن أمجـــل ما  ــشــاب ال
ميكن، ثم عادت احلياة اىل طبيعتها، 
وما  بالظهور،  احلقيقية  املعادن  لتبدأ 
هي إال شهور قليلة حتى وصل الغرور 
درجاته،  أعلى  اىل  اجلديدة  للزوجة 
فتحّول ذلك البيت اهلادئ املستقر اىل 
اجلديدة  الــزوجــة  بــني  للمشاكل  ــؤرة  ب
ــيــم( والــــزوجــــة الــقــدميــة  )زوجــــــة ســل

صاحبة الدار )أم سليم(.
أن ال يرتكها وال  ابنها  األم طلبت من 
يرتك أباه الذي رعاه ورّبــاه وتعب من 
لــكــن سليم بقي  أجــلــه عــمــرا كــامــال، 
إنـــه يف حقيقة  أمــــره،  يف حـــرية مــن 
األمــر حيب زوجته حبا ال حــدود له، 
واملشكلة األكرب اجلنني الذي بدأ ينمو 
يف رمحها، قاوم سليم أسابيع، ليرتك 
لكن  زوجــتــه،  مــع  ويعيش  أهــلــه،  بيت 
هناك مشكلة أخرى أنه ال ميتلك راتبا، 
الشقة  إجيـــار  مبلغ  اىل  حيــتــاج  وهــو 
العيش،  ومصاريف  استأجرها  الــيت 
وعندما حاول سليم من زوجته أن تقنع 
أباها كي يساعدهما يف مبلغ يعينهم، 
رفضت ذلك بشكل قاطع، فتوجه اىل 
أبيه الذي أعطاه كل ما طلبه من أموال 
وقال له، ولدي ال حتمل هّم املصاريف 
ولــزوجــتــك ولطفلكما  لــك  أنـــا ســــّداد 

القادم، كانت أم سليم تستمع لكلمات 
زوجها وتبكي بصمت.

يف احد األيام، مل تعْد زوجة سليم اىل 
فاجأه  أهلها،  بيت  اىل  ذهب  الشقة، 
صــــراخ شــديــد، لــقــد ســقــط الــطــفــل، 
ال  لكنه  ابــنــه،  فقد  زوجــتــه،  أجهضت 
يعرف  أن  يــريــد  الــســبــب، وال  يــعــرف 
السبب أصال، خصوصا أن أم زوجته 
منعته من رؤيتها، أما أبوها فقد تعامل 

مع سليم جبفاء وتعاٍل واضح.
عاد اىل بيت أبيه وأمه، وها هو يفكر 
قاطع،  بشكل  باالنفصال  الطريق  يف 
الشديد،  املوقف  هــذا  على  عــزم  لقد 
كان  ما  تصحيح خلطأ  حالة  واعتربه 
ــيــه يف  ـــه انــتــبــه لــــرأي أب حيـــدث لـــو ان
بــأن شخصية  أخـــربه  الــبــدايــة عندما 
الفتاة فيها مشكلة إنها متعالية وال تليق 
املتسرعة  العاطفة  أو  احلــب  لكن  بــه، 
واألخطاء  قلبه،  وسرقت  به،  أطاحت 
النوع يكون مثنها غاليا، كان  من هذا 
شريكة  أن  مــن  جيدا  يتأكد  أن  عليه 
احلياة تستحق أن يقضي معها سنوات 
نفسه عند  الباقية، فجأة وجد  عمره 
باب بيتهم، ووجه أمه قد شعَّ بفرحة 
غامرة، فتحت ذراعيها البنها وضمته 
)لقد  وتــردد  تبكي  وهــي  اىل صدرها 

عاد سليم اىل بيته(.

خراب العش 
الجميل

أقبح امرأة يف العالم كيف وصلت للقمة؟
العامل فقط يعانون من هذه  نادرة جًدا؛ حيث يوجد ثالثة أشخاص يف  ُولدت ليزي حبالة مرضية 
من   %0 نسبة  على  أن جسمها حيتوي  املختصة  املختربية  التحليالت  كشفت  فقد  املرضية.  احلالة 

الدهون، ومل تزن طيلة فرتة حياتها أكثر من 64 باوند )ما يعادل 29 كيلو جرام(.
فعلى الرغم من أنها )َقَهِمّية(، أي أنها ال تستطيع أن تكتسب املزيد من الوزن، فهي باإلضافة إىل 
ذلك يتوجب عليها أن تأكل وجبات صغرية وخفيفة مراًرا وعلى مدار اليوم، وتستهلك ليزي حوالي 
نصف كيلو كالوري من الطاقة يومًيا مقارنة باحتياج الشخص األمريكي املتوسط الذي ُيقّدر حبوالي 

3,770 كيلو كالوري.
فقد أعلن الباحثون األطباء باملركز الطيب اجلنوبي الغربي جلامعة تكساس، عن رأي مفاده أن ليزي 
تعاني من شكل من أشكال متالزمة بروجي رويد حلديثي الوالدة، واليت على األقل بدا أثرها السليب 
يف منو العظام غري الصحي لديها، باإلضافة إىل نفس اخللل يف أجهزة اجلسم واألسنان. وُيعتقد أنه 

بإمكانها احلمل بصورة طبيعية مع ضمان عدم نقل احلالة إىل أطفاهلا.
ويف بداية أعماهلا كانت سريتها الذاتية اليت ساعدها فيها جمموعة من زمالئها، ونشرتها هي عام 
2010 باللغة اإلجنليزية واإلسبانية، أما كتابها الثاني الذي حيمل عنوان “كن مجياًل.. كن أنت” يهدف 
تأكيد  إىل  باإلضافة  اإلطــالق،  على  ُمهًما  ليس  ما  لشخص  اخلارجي  املظهر  أن  الناس  تعليم  إىل 

ضرورة أن يعشق اإلنسان ذاته فقط ملا حققه هلا وليس هلدف آخر. ولكن مبا أن حياة اإلنسان من 
م من  صنع أفكاره، إذًا البد وأن يتخلص املرء من هذا العدو األول والذي هو “نفسه”، ألن البيت املهدَّ

الداخل سينقلب رأسا على عقب خالل حلظات.
 وأن املقاومة اخلارجية ال تفيد وال جتدي نفعًا، وعندما مُيْأَل داخل اإلنسان بآراء ومواقف جمموعة 
من اخلونة واملنافقني، سوف حيقق ذلك هزمية املرء بسهولة إذا خانته نفسه، فاملخلص األقوى واألهم 

هنا هي ذات اإلنسان ونفسه.
ورمبا ال نتمكن من معرفة بعض األمور والعوائق يف حياتنا، عندما نكون يف صلب املوضوع، ولكن قد 

نشعر باالمتنان فيما بعد خلوضنا يف هذا املعرتك أو ذاك.
ورمبا تتبدل اآلالم يف ملح البصر إىل آمال وحقائق مل نتوقع حصوهلا يوما، وقد تتغري أوجاعنا اليت 

لطاملا نظرنا إليها بعيون سوداوية إىل هالة ذهبية مضيئة.
تشبه تلك اهلالة اليت تستدير حول أطراف الشمس وتنور طريقنا وتقف بقوة خلف كل جناح يتحقق 

لنا، ورمبا تفوق أية حكاية حتكي عن سلسلة أوجاعنا.
 واملصادفات اليت سندرك يف يوم ما عمق معناها، فقط علينا أن نثق باهلل الذي أعطانا هذه النفس 

واليت باستطاعتها فعل أي شيء إذا قمنا برعايتها وقيادتها كما جيب.

تشيع مفردة “األمنية” او “التمين” يف جمتمعات تشعر باحلرمان والتخلف، 
كما تشعر بالعجز يف جتاوز هذا الواقع، والنها تفتقر اىل عوامل النهوض، 
نفسية  تكون هي حالة  ورمبا  التغيري،  لتحقيق هذا  بالتمين  تتشبث  فانها 

يوجدها االنسان تلقائيًا للهروب من الفشل والشعور بالتقصري.
التقدم،  للنهوض  امكانيات وقــدرات كبرية  تعيش مع وجود  ويف جمتمعات 
يكون مفردة التمين مثار تساؤل، كما هو احلال يف اجملتمع العراقي احملسود 
من كثري من الشعوب يف املنطقة ورمبا العامل، ملا ميتلكه من ثروات عظمى 
مثل النفط واملاء واالرض اخلصبة اىل جانب قدرات انسانية كبرية وموقع 
جغرايف مميز، مع ذلك يتمنى البعض سيادة النظام يف الشارع، والنظافة يف 

املناطق السكنية واحلصول على توظيف حكومي مضمون الراتب.
باملقابل جند شعوب يف العامل تفتقر اىل املوارد املالية والثروات الطبيعية، 
بيد أنها غنية يف الروح املعنوية واالرادة والعزمية فحولت بالدها من االرض 
اجلرداء والتبعية والتخلف اىل بلد مصّنع من الدرجة االوىل ومنافس يف 

االسواق العاملية، مثل سنغافورة واهلند وكوريا اجلنوبية وغريها.
االنتظار  اىل  والــركــون  التمين  يف  الــتــمــادي  مغبة  مــن  العلماء  حــذر  وقــد 
والتقاعس، فالقضية ال تعد شخصية، بأن تكون ألي انسان امنياته ، الن 
استمراء هذه احلالة غري املثمرة، هلا تداعيات خطرية، فبداًل من أن تتحول 
من  املزيد  تنتج  رمبــا  واجملتمع،  االنسان  حياة  يف  انفراجات  اىل  األمنية 
االزمات، الن هذه االمنية ال تكون من نسج اخليال اجلميل يف خميلة البعض 
دائمًا، وإمنا تكون نتاج مرجل احلسد والتنافس غري الشريف الذ يغلي بني 

افراد اجملتمع الذي يضم الغين والفقري.
الشريازي  السيد حممد رضا  الراحل  الفقيه  العلماء؛ مساحة  ومن هؤالء 
– طاب ثراه- الذي يعد التميّن بانه “مشكلة خطرية...”، ثم ينبه يف إحدى 
حماضراته، بأن التظنوا أنها مشكلة هّينة، فهي من أخطر املشاكل وذلك 

لوجود االبعاد التالية:
1: امياني أو العقدي، الذي جير االنسان اىل االعرتاض على املشيئة اإلهلية.

التفكري يف وضعه  دائــم  النــه سيكون  حياته،  الــفــرد يف  ســعــادة  تدمري   :2
وقدراته اليت ال يراها يف املستوى املطلوب، لذا ينكفئ على نفسه وال يتجاوز 

هذا الشعور ويتقدم اىل االمام حيث تنمية هذه القدرات وتطويرها.
3: تدمري اجملتمع، عندما تتحول األمنية اىل منطلق للتنافس غري الشريف 

والصراع على النفوذ والتمّلك بكل الوسائل.
فاذا كانت مثة نية حقيقية للتغيري حنو االحسن ومعاجلة االزمات والظواهر 
نوع  يتعني صياغة  والقانونية،  والفوضى االخالقية  الفساد  املرضية، مثل؛ 
جديد من التفكري لتحقيق هذا التغيري تكون أدواته ذات صلة بالواقع وما 
فيه من قدرات وفرص قابلة لالستثمار، وهذا يشمل املواطن البسيط كما 
تكون  ان  االجتــاه جيب  بهذا  ايضًا، الن احلركة  الدولة  املسؤول يف  يشمل 

متزامنة ومتكاملة.

املدمرات الثالث 
وثمن التغيري

فهيمة رضا 

محمد علي جواد تقي 
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مفاهيم

يصر البعض من متبين احلداثة وفق املزاج 
باألخالق،  كليًا  الصلة  يقطع  أن  الغربي 
وهـــذا االصــــرار نــاجــم عــن االعــتــقــاد بأن 
ويعود يف  وتقليدي،  قديم  شــيء  األخــالق 
مرجعيته إىل الدين، على اعتبار أن الدين 
قيد يعيق حركة احلداثة ومينع عجلتها من 
الدوران. لذلك كان السعي التجديدي إىل 
احلداثية  املقاسات  تالئم  أخــالق  تفصيل 
بعيدًا عن األخالقيات اليت تنتمي للجوهر 
الديين. وبدأت مساعي احلداثة املتجردة 
من األخالق من أهم ركائز اجملتمع، وهي 
ركــيــزة األســــرة بــاعــتــبــارهــا مــن مناشىء 
األخالق األساسية والرئيسة، وأنها اجلذر 
العالقات  شجرة  منه  تقوم  ــذي  ال الــقــوي 

اإلنسانية
وقـــد متــت بــرجمــة االنــفــصــال الــكــلــي عن 
ــكــزت عــلــى أن  ــادىء ارت األخــــالق عــرب مــب
األمور،  نفسه يف كل  اإلنسان على  يعتمد 
وهذا املبدأ معناه ضرب الفطرة اإلميانية 
اإلنسان يف شراك  إليقاع  بالغيب متهيدًا 
دنيويًا  كائنًا  منه  ستجعل  الــيت  املــاديــات 
ــًا بــعــرض اجلــــدار مــفــهــوم اآلخـــرة،  ضــارب
حيث ترتكز يف ذهنيته القلقة واملضطربة 
هـــي خــالصــة حقيقة  الــدنــيــا  أن  مــقــولــة 
ــد عليه  اإلنــســان وســر وجــــوده، لــذلــك الب
ال  الدنيا،  أجــل  من  التقدم  أن جيتهد يف 
وبذلك  خــرافــات،  مايعتقدونها  أجــل  مــن 

تتم اخلطوة الثانية من فصله عن أخالقه 
وفــطــرتــه، وكـــل ذلـــك طــبــعــًا يــتــم بواسطة 
إيهام سلطة العقل اليت جيب أن تكون هي 

احلاكمة الفعلية.
حمض  إال  ماهو  العقل  بهيمنة  القول  إن 
التقنية  بــاإلجنــازات  انبهر  فلسفي  غــرور 
واالتصالية اليت حاولت العبث باملسلمات 
القول  يــلــزم  لــذلــك  بــهــا؛  والــشــك  اليقينية 
فيه  تكون  الــذي  هــو  القويم  السلوك  بــأن 
األخــالق حمــددة له وأن العقل فيها جزء 
األخــالق  حتسنت  فكلما  منظومتها،  مــن 
تقدمت  إذا  بــيــنــمــا  ــيــة،  اإلنــســان تــقــدمــت 
العقالنية من دون سياقها األخالقي فإنها 
قد تقلب االشياء إىل أضدادها كما ذهبنا 
التقنيات  تستطيع  ال  إذ  الكالم،  بداية  يف 
إبــداع  من  وهــي  مثاًل  احلديثة  االتصالية 
الشذوذ  مشكلة  حتل  أن  اإلنساني  العقل 
اجلنسي على سبيل املثال، وهي ممارسة 
أقل مايقال عنها أنها نقيض العقل إال إذا 
الذين  وهــم  آخـــر،  قــول  للتجريديني  كــان 
اجــتــهــدوا يف فــصــل الــقــيــم عــن األخـــالق 
وإحلــاقــهــا بالعقل اجملـــرد مــن أجــل عمل 
خلطة فلسفية غري منسجمة حتت مسمى 
الذي يقصي كل ماله  )احلياد األخالقي( 
احلداثيون  يعتربها  الــيت  باألخالق  شــأن 
عن  االنــفــصــال  أن  كما  ديــنــيــة(.  )تقليدية 
األخـــالق عند احلــداثــيــني؛ اختــذ أشــكــااًل 

أخرى جديدة متثلت يف اللعب على اللغة 
وانـــتـــاج املــصــطــلــحــات املـــثـــرية والــداعــيــة 
البشري،  للجنس  متطرفة  مركزية  إىل 
ــعــد إىل عــقــيــدة  والـــــيت حتـــولـــت فــيــمــا ب
كعقيدة )األنوثة( اليت تطورت الحقًا إىل 
تــدعــو إىل أن تكون  والـــيت  )اجلــنــوســة(، 
املرأة أواًل يف كل شيء؛ وذلك إلدامة زخم 
)الذكر(، وكل  املقابل  الصراع مع اجلنس 
ذلك طبعًا من أجل تقويض سلطة األب أو 
الوصول  كليًا حتى  الزوج متهيدًا إللغائها 
إىل هدف استحالة التواصل بني اجلنسني، 
وهذا حبد ذاته خالف الطبيعة البشرية، 
لكن حلداثة الالأخالق رأيًا آخر. والغريب 
والفكري  الثقايف  التماهي  ذلك  فعاًل؛ هو 
مــع هـــذا الــعــبــث الــلــغــوي واالصــطــالحــي، 
كأنه  فيه  والكتابة  بــه،  التصديق  لــدرجــة 
الفتوحات املعرفية، وليس جرعًة من  من 
يراد  اليت  والثقايف  الفكري  اخلــدر  جرع 
ُمَسلَّمات  عرب  الشرقي،  للذهن  تسويقها 
تتأرجح بني املاركسية والفرويدية ، بعد أن 
النقدية والثقافية  الدراسات  هيمنت على 
و  الذاكرة(  )تأنيث  قبيل:  من  مصطلحات 
فصار  األنــثــى(،  )اللغة  و  املــكــان(  )تأنيث 
يروجون  أو  يعرضون  ومفكرون  نقاد  لنا 
القيم  على  االنــقــالب  ســوق  يف  ألنفسهم 
واألخـــــالق والــفــضــيــلــة، بـــدعـــوى الــتــحــرر 

واحلداثة.

الحداثة 
وفصل األخالق

غزو العقول بخدعة التبادل الثقايف!
تعد مسألة التبادل الثقايف من املسائل املهمة اليت يعتمد عليها تطور البلد على الصعيدين العلمي 
والعملي، فمن خالهلا تتمكن الدول من تبادل املعلومات واخلربات وكل األبعاد االجيابية اليت تعود 

بالنفع على األمم.
غري  الثقافية  العناصر  بناء  يف  والعمل جبدية  الدولة  ثقافة  ترميم  هو  التبادل  من  األول  فاهلدف 
التبادل  ثم ومن جــراء  معينة  وقوانني  تعمل جبٍد حتت أسس  بيئة  نعيش يف  كنا  لو  فمثاًل  املكتملة، 
تعرفنا على أسس دول أخرى تعطي أهمية كبرية للوقت ومتجد ساعات العمل بصورة راقية، فمن 
هنا نستلهم منهم أهمية وقت العمل، وابداء االحرتام للعمل املنظم حتت أسس وقتية تعود بالنفع على 

الفرد العامل واجملتمع.
وان فكرة التبادل ليست باألمر اجلديد، اذ ان كثريُا ما نسمع عن انتشار الدين والعادات والتقاليد بني 
بلدان معينة، إذ ان هذا االنتقال الديين والقبلي كان حيصل على أثر الرحالت والتجارات احلاصلة 

يف ذلك الوقت.
واخلطوة األوىل اليت يبدأ بها العدو ليزعزع الثقافة يف نفوس أهلها، هي خطوة التشكيك والرتديد، 
ألن فكرة اسقاط الثقافة دفعة واحدة هي امر صعب وغري قابل للنجاح، ولكن خنرها بطريقة بطيئة 

وهادئة هي األجنح حتى وان كانت على املدى الطويل.

وبالتأكيد هذه هي احدى االعيب احلرب الناعمة اليت بدأت تنخر اجملتمع من الداخل، ففيما مضى 
اليوم  اّما  لوجه،  امامنا وحياربنا وجهًا  الوجه، يشهر سالحه  النسب ومكشوف  العدو معروف  كان 
فأساليب وطرق القتال قد تغريت، فبات العدو يعيش بيننا، يأكل وينام وميارس افعاله السوداء ويشعل 
الفنت بكل األساليب الناعمة اليت ال ختطر على البال، فأكرب اهلجمات اليت ابتليت بها األمة اغلبها 

كانت داخلية، وظهرت من أوساط األمة دون ان نشعر بها، او حنرتس من ضرباتها.
ومن النقاط املهمة اليت حتافظ على ثقافة األمة من االحنطاط هو عدم السماح للثقافات الدخيلة 
من الوصول اىل بوصلة احلق ألن جلَّ تركيزهم سيكون على اضعاف اإلميان وتشتيت العقائد السامية 
وحمو اآلمال من نفوس الشباب، ومن الضروري جدًا ختصيص جهات معينة تراقب الكتب والربامج 
واملقاالت اليت تطرح يف الساحة الثقافية لتحلل األهداف اليت على أساسها تبنت تلك اجلهات ترويج 

الثقافة وطرحها بصورتها املباشرة وغري املباشرة.
اليت  الذهبية  الفرصة  ومبثابة  احلالية،  امليادين  أخطر  هو  الثقايف  امليدان  يبقى  األحــوال  كل  ويف 
يستنظرها العدو ليهج عن طريقها وحيقق مناه يف السيطرة على العقول، وتبقى خطوة احلفاظ على 
هذا امليدان هو اعداد خالص العّدة هلكذا هجمات فكرية، حتى نتمكن من هزمية هذا الفكر اخلبيث 

الذي حياول االلتفات حول عنق اإلسالم يف العامل.

ونظرياته  االقــتــصــاد  ملعرفة  رئيسي  أســـاس  االقــتــصــاديــة  املفاهيم  تعد 
وتأثرياتها ومن ضمن اهم هذه املفاهيم هو رأس املال الذي يعد كل قيمة 
ميكن احملافظة عليها بشكل ما، وميكن أن تستخدم يف خلق قيم أخرى. 
يولد توظيفه تدفقات مالية. ويوجد  باألسهم، يف حني  املال  ويقاس رأس 

نوعان منه:
1/رأس املال الثابت

2/ رأس املال املالي- السندات
هلذه  وميكن  واخلــدمــات،  السلع  إنتاج  على  يساعد  الثابت  املــال  رأس  إن 
وإن  آخــر،  أو سند مالي  نقدية  تباع نظري احلصول على عملة  أن  السلع 
تأجري السلعة يعترب خدمة وإن سعرها ميكن أن يدفع بعملة نقدية أو بسند 
لإلقتصاد.  واملالي  املــادي  اجلانبني  بني  تفاعل  أيضا  هناك  ويوجد  مالي. 
غري إن هناك نوعا من عدم التفاعل بينهما، عندما جيري توظيف األموال 

ألغراض جين الفوائد واإليرادات األخرى. 
على  املالية،  فالسندات  الثابت.  املال  رأس  ينجم عن  املالي  املال  رأس  أن 
سبيل املثال، تنشأ باألساس نتيجة لكمية اإلنتاج اليت تعرض للبيع. ومثال 
على ذلك، يقوم املنتج بإصدار كمبيالة تساعد يف متويل اإلنتاج نفسه وأو 
إىل  البضاعة  تسلم  أن  قبل  املــصــارف  أحــد  ما خصمت يف  إذا  تصريفه 
املشرتي. إن نظرية ماركس تفتقر إىل اإلقناع يف قوهلا بأن الرأمسالية 
قد نتجت من تناقضات اجملتمع اإلقطاعي. ولقد رأينا بأن النبالء الذين 
كانوا يكونون جزءا من الرأمسالية، مل يقوموا باألعمال اليت كان يقوم بها 
أسالفهم اإلقطاعيون. وعندما ظهرت، يف نهاية القرون الوسطى، املراكز 
الرأمسالية مثل فلورنسا، ومن ثم جنوة وفينيسيا، كان التوجه حبريا، ماليا 
وحنو التجارة اخلارجية، وهو مشابه لتوجه الفينيقيني وتوجه أثينا، وعليه 
ال يوجد ما يربر نشوء الرأمسالية من اإلقطاعية، ألن اإلقطاعية مل تكن 
واضحة يف تلك املدن ومل تكن موجودة يف العصر القديم. لقد كان هيكل 
العبيد.  عمل  تستخدم  كانت  الــيت  تلك  فيها  مبا  رأمسالية،  املراكز  هــذه 
وكانت الرأمسالية القدمية بالنسبة إىل العبودية مثلما كانت فرتة العصور 

الوسطى وبداية العصر احلديث بالنسبة إىل اإلقطاعية.  
اليت  العوامل  تلك  كثرية عدا  بعوامل مشرتكة  الرأمسالية  أنــواع  تشرتك 
تتعلق بكل نوع على حدة. ورمبا ميكن إرجاع مجيع هذه األنواع إىل عامل 
مشرتك واحد إال وهو اجلهد املستمر لغرض احلصول على امللكية اليت 
متثل الــقــوة. وميــكــن فهم االقــتــصــاد الــرأمســالــيــة حـــدود أمـــام اجملموعة 
الواحدة، الشركة، أو حتى األفراد، تعيق حصوهلم على امللكية، فان اجلميع 
منها.  بائعني هلا وجمردين  إن يصبحوا مقتنني هلا ال  يتنافسون من اجل 
ومن ال يتصرف على هذا النحو يف النظام الرأمسالي يصبح فريسة بدال 

من أن يكون صيادا.

الرأسمالية: أنواعها، 
جوهرها، نظرياتها

زهراء وحيدي 

ندى علي 
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ملتقى النبأ للحوار 

التحالفات السياسية ودورها يف 
تشكيل خارطة االنتخابات

كانت  السياسية  التحالفات  ــأن  ب شــك  ال 
لتشكيل  احلقيقية  االنطالق  زالت هي  وال 
املستقبل،  ويف  االن  االنــتــخــابــات  خــارطــة 
ـــربى ملتقى  لـــذا ومـــن مــوقــع املــســؤولــيــة ان
النبأ للحوار اىل عقد ندوة حوارية بعنوان 
تشكيل  يف  ودورهــا  السياسية  )التحالفات 
املفوضية  مبشاركة  االنتخابات(،  خارطة 
الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات، وحــضــور 
والقانونيني  واألكادمييني  النواب  من  عدد 
افتتح  وإعــالمــيــني.  واملهتّمني  والناشطني 
للحوار  النبأ  ملتقى  مدير  احلوارية  الندوة 
بادئا  الطالقاني،  علي  الصحفي  الكاتب 
حديثه مبقدمة اورد فيها “أن هذا الربنامج 
ما هو اال فرصة اكيدة لدعم وترسيخ مبدأ 
الثقايف”.  الوعي  وتعميم  العامة  احلّريات 
اهلامشي،  واثــق  الدكتور  اوضــح  من جهته 
من  خــريا  نتأمل  باننا  مــفــادهــا  “حقيقية 
املستقبل  جيل  هــم  النــهــم  الشباب  الــقــادة 
الــــذي يــتــم الــتــعــويــل عــلــيــه الـــيـــوم وغــــدًا، 
صوتهم  ايصال  هو  ذلــك  وراء  من  والغاية 
من  الكثري  لتغيري  ومؤثر  حضاري  بشكل 
خالل  من  يتم  قد  وذلــك  االسرتاتيجيات، 
املشاركة الفعالة واملتميزة يف هكذا ندوات، 
شريطة ان تتسلح تلك الشرحية الشبابية 
باألفكار والربامج واخلطط وبشكل واضح 
وصــريــح”. إىل ذلــك اشـــار االســتــاذ كريم 
اساسية  اركـــان  هــنــاك  أن  إىل  التميمي، 

لنزاهة العملية االنتخابية، وبالتالي البد ان 
انتخابية  تتوفر تلك االركــان يف أي عملية 
املشاركة  على  حقيقي  بشكل  حنافظ  كي 
احلقيقية للمواطنني يف االنتخابات، وذلك 
العملية  تلك  املخرجات  تكون  ان  امل  على 
يقول  الوائلي  شــريوان  االستاذ  صحيحة”. 
“ اوىل خــطــوات االصــــالح هــو االصـــالح 
العملية  احياء  عن  عبارة  وهــو  السياسي، 
الـــدميـــقـــراطـــيـــة وتــصــحــيــحــهــا دومـــــا من 
الكل  وبالتأكيد  واخــطــائــهــا،  عثراتها  كــل 
يشخص كمخرجات للعملية السياسية بان 
هناك اخطاء يف االداء ويف االليات وحتى 
يف اختيار الشخوص”. فيما شددت النائبة 
باجتاه  دفع  أن هناك  “على  العبودة  رحاب 
تأجيل االنتخابات وهذا السلوك رمبا جير 
ان  تتمنى  وبالتالي هي  اهلاوية،  إىل  البلد 
السلبيات  كل  وجود  رغم  االنتخابات  تقوم 
اليت يعاني منها البلد، خصوصا املدن اليت 
وقعت حتت سيطرة داعش وبالتالي لزامنا 
جهته  من   .“ باالنتخابات  منضي  ان  عليا 
اوضح الدكتور عصام الفيلي “ الذي حصل 
وان  التغيري  وحــصــل   )2003( الــعــام  بعد 
هناك جتربة دميقراطية، وعندها تصورت 
ــــدول ان الــدميــقــراطــيــة هــي طبخة  ال كــل 
جاهزة لألكل، من املمكن ان يتقبلها الشعب 
العراقي لذلك حتى حينما كتب الدستور، 
التاريخ وخالل  اســرع دستور كتب يف  كان 

ســتــة اشــهــر، وتــوقــعــت الـــواليـــات املــتــحــدة 
هذا  كتابة  يف  ســاهــم  مــن  وكــل  االمريكية 
الدستور  هذا  كتابة  جمرد  بانه  الدستور، 

سيلزم مجيع االطراف”.
إّن   “ العباجيي:  النائبة شروق  اكدت  فيما 
ُمفردة  عن  عبارة  االنتخابية هي  “الدعاية 
تتداول اآلن بشكل عام كُتهمة او سبه تنسب 
للسياسي أو النائب، والسبب مرهون بعدم 
الوعود االنتخابية  القدرة على تطبيق تلك 
وهي ال تعدو كونها جمرد مزايدات انتخابية 
ال قيمة هلا، خاصة وإّن هدف االنتخابات 
األساسي يف كل العامل هو باألساس يقوم 
إلرضــاء  يتسابقون  املــســؤولــني  جعل  على 
املــــواطــــن بــالــعــمــل واخلــــدمــــة اجمُلــتــمــعــيــة 
حمافظة  عــن  النائب  وقــالــت  الصحيحة”. 
املكتسبات  ،أن  ــجــاري  ــب ال نــــورة  املـــوصـــل 
كان  ما  داعــش  على  القضاء  يف  املتحققة 
هلا أن تكون لوال دماء الشباب االبطال من 
قواتنا األمنية وشباب فتوى املرجعية، وهذا 
هو واقع الشباب العراقي ودورهم احلقيقي 

يف مواجهة املصاعب اليت تواجه البلد”.
ونقاش  واضــحــا  تفاعال  ــنــدوة  ال وشــهــدت 
مفوضية  اعضاء  وبــني  احلاضرين  بني  ما 
ــتــخــابــات واملـــســـؤولـــني، وبــالــتــالــي هي  االن
ســاهــمــت يف وضــــع بــعــض الــنــقــاط على 
احلروف واخلروج ببعض احللول والنتائج 

على املدى البعيد. 

احتياجات الجيش العراقي بعد نهاية داعش

ضد  العراقية  احلكومة  واحكام  قوانني  حول  احلاصل  اجلــدل  خلفية  على 
اقليم كردستان العراق ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )تداعيات 
مقررات احلكومة العراقية جتاه كردستان(، وقد شارك يف احلوار جمموعة 
الكاتب  امللتقى  مدير  احلوارية  اجللسة  أفتتح   . والسياسيني  الناشطني  من 

الصحفي علي الطالقاني بطرح االسئلة التالية:
*هل ستتأثر املصاحل االمريكية.

*هل اجلانب الرتكي موثوق بتعامله مع حكومة املركز
*هل ستتأثر العمليات األمنية ضد تنظيم داعش

االستفتاء  ملــوضــوع  يتطرق  مل  الــســعــداوي:الــدســتــور  اهلـــادي  عبد  الــنــائــب 
تطرق  املقابل  ويف  رفضه،  او  قبوله  اليعين  عنه  والسكوت  ابــدا  لالنفصال 
الدستور اىل االستفتاء يف احلاالت التالية استفتاء للمحافظات اليت تريد 
االنتظام باقليم واستفتاء للمناطق املتنازع عليها وحمددة بفرتة زمنية لغاية 
2007 واستفناء القرار الدستور. د.خالد العرداوي: اذا كان القادة يف اإلقليم 
او يف املناطق احملتلة من داعش كانوا يرون أن مصاحلهم ومصاحل مكوناتهم 
تكمن يف متزيق وحدة العراق فلماذا مل تعلن انفصاهلا يف عام 2014 ؟ وملاذا 
يقدموا عشرات  العراقية وجعلتهم  بالوحدة  العراقيني  املاليني من  خدعت 
آالف من خرية احبابهم على مذبح الوحدة العراقية؟ د. واثق اهلامشي: ان 
االزمة بني بغداد وإقليم مشال العراق رمبا تشهد تصعيد يف املرحلة املقبلة 
اجراء  على  بإصراره  الربزاني  مسعود  السيد  بان  نعرتف   ان  ابتدا جيب 
االستفتاء قد حقق شعبية كبرية وغري مسبوقة بني أكراد العراق وهذا ماكان 
يصبو له ورمبا بني االكراد يف الدول االخرى ايضا. ا. ابراهيم العبادي: رغم 
الصمت الذي تبديه اربيل اال من بعض ردود الفعل والبيانات اليت تصدر تبدو 
القيادات الكردية اليت راهنت على مشروع االستفتاء وارادت منه ان يكون 
مرحلة مغايرة ملاقبل االستفتاء يف احلراك السياسي واالعالمي والعالقات 
بكثري  يتسم  بارزاني  أعضاء حزب  ان خطاب  مشكور:  أ. سامل  اخلارجية. 
من التوتر واحلدة ردًا على االجراءات اليت تتخذها احلكومة االحتادية من 
أجل تطبيق الدستور والقانون بعد سنوات من التغاضي والسكوت من جانب 
اجلانب  من  والتمدد  اخلــروق  يف  التمادي  وباملقابل،  االحتــاديــة،  احلكومة 
الكردي حبيث أصبح ما نتج عن ذلك، حقوقا مكتسبة و “أمرًا واقعًا” يثري كل 
الزوبعة اليت نراها االن. د.ميسون الزهريي: االستفتاء غري مشروع وغري 
شرعي يف ذات الوقت غري مشروع ملخالفته نصوص الدستور نصا وروحا 
الــدولــة يعين  وتغيري شكل  الــدولــة  تغيري شكل  وغــري شرعي النــه يفرتض 
تعديل الدستور وتعديل الدستور يعين استفتاء كامل شعب العراق بالتالي مت 
االستفتاء بعيدا عن رضا احملكومني بعيدا عن رضا الشعب صاحب السلطة 
االصلية وبهذا يكون غري شرعي . أ. نديم اجلابري: من الضروري القبول 
ببسط السيادة العراقية على املناطق املتنازع عليها  لكي نزيل احلرج عن 

احلكومة العراقية و احليلولة دون أي تدخل خارجي.

تداعيات مقررات 
الحكومة العراقية تجاه 

كردستان

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )ماذا حيتاج اجليش العراقي بعد نهاية داعش( أجرى احلوار 
مدير امللتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو جمتمع يسعى إىل حتفيز املناقشات 
بهدف توليد األفكار من أجل دعم املؤسسات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدني وإسداء النصح هلا من 

خالل عدة فعاليات يقوم بها امللتقى. تساءل الطلقاني حول:
•ماذا حيتاج اجليش العراقي بعد نهاية تنظيم داعش؟

•هل ستنتهي التدخالت السياسية بعمل املنظومة العسكرية؟
•كيف حنمي املؤسسة العسكرية من النعرات الطائفية واملناطقية؟

الدولة  التبنى  قال  ميكافيللي حينما  اليه  ماذهب  مع  لكين  االلزامي  التجنيد  مع  امليالي: لست  د.امحد 
القومية القوية اال بأمري فعال وجيش وطين المكان للمرتزقة فيه. 

د.علي فارس: احد متطلبات بناء الدولة احلديثة هو الشعور باالنتماء والذي ميكن متثيله يف املعسكرات 
املشرتكة بني املواطنني على أن تكون هذه اخلدمة تهدف للوالء دون أن تهول األمر مما جيعلها فرصة 
للمواطنني خصوصًا اذا ماإشتملت على برامج حديثة تدعم حب الوطن. د.مهدية صاحل حسن: ان موضوع 
اعادة بناء اجليش العراقي يعد من املوضوعات اليت تكتسب أهمية كبرية للعراق دولة وشعبا .فاجليش 
يف أي دولة من الدول يشكل درعا للدولة ولشعبها ومحاية حدودها ومكتسباتها. د.قحطان حسني طاهر:  

حيتاج اجليش العراقي اىل اعادة تقييم وتنظيم واسعتني من اجل اعادة بناءه وجتهيزه وتعويض النقص 
احلاصل فيه عدة وعددا بسبب احلرب على داعش... كما انه حيتاج إىل عملية تشخيص واسعة ملكامن 

الفساد من اجل استئصاهلا .
الشائكة  املواضيع  للحوار  النبأ  ملتقى  املراكز احلوارية وخاصة  تتناول  ان  ياسني: مجيل جدا  ا. سعيد 
وامللحة يف حني كانت هذه امللفات طي الكتمان والسرية القصوى منها ملف القوات املسلحة بشكل عام 
واجليش بشكل خاص. د.عالء السيالوي: ميكن من خالل مراكز التدريب قيادة شرحية واسعة من اجملتمع 
ومتنوعة ميكن  مشتتة  مفاهيم  بني  اآلن ضائع  الشباب  أصبح  بعدما  الوطن  وحب  املواطنة  مفهوم  حنو 

للتجنيد األلزامي أن يعمل حالة من الدمج بني تراب الوطن واجلانب الوجداني للمجند. 
أ. ايهاب النواب: اواًل وقبل اي شي علينا أن نعلم ان اطار الدولة وشكلها قد تغري وبالتالي فأن بناء املؤسسة 

العسكرية جيب أن ينطلق او يتالئم والوضع اجلديد.
تنظيم  بعد طرد  العراق  واالعالمية يف خيارات  والثقافية  السياسية  االوســاط  تبحث  الثرواني:  أ.خالد 
داعش من اخر مناطق البالد، وعقدت عدد من املؤمترات يف هذا السياق ملناقشة تلك اخليارات، لكن ال 
أحد سلط الضوء على كيفية بناء املؤسسة العسكرية وتطويرها بعد عامني من القتال املستمر واالنهاك 

الكبري وخروجها من نكسة صادمة!.

عصام حاكم 
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يف حــــدث غـــري مــســبــوق عــلــى مــســتــوى 
هزة  ضربت  للعراق،  احلــديــث  التاريخ 
ارضــيــة قــويــة، مــســاء األحـــد، العاصمة 
العراقية  احملافظات  من  وعــددا  بغداد 
مــنــهــا الــســلــيــمــانــيــة وكــــركــــوك واربـــيـــل 
إيران،  ومناطق غربي  والبصرة  ودياىل 
وذكرت مصادر مطلعة اليوم 12 تشرين 
األرضية مشلت  اهلــزة  أن   2017 الثاني 
حمافظات وسط العراق وجنوبه اضافة 
قالت  جانبها  من  كردستان،  إقليم  ملدن 
ان  املــســح اجلــيــوجلــي األمــريكــيــة  هيئة 
زلـــزاال بقوة 7,2 درجــة ضــرب  مناطق 
جنوب  مــن ضمنها  الــعــراق  يف  واســعــة 
اقليم  يف  السليمانية  مــديــنــة  الــشــرقــي 

كردستان .
يف هذه االثناء أوصت هيئة االنواء اجلوية 
املــواطــنــني بــاالبــتــعــاد عــن املــبــانــي وعــدم 
استشعار  حــال  يف  املصاعد  اســتــخــدام 
اهلزة األرضية، وأفادت مصادر إعالمية 
أن اهلــزة االرضــيــة اســفــرت عــن تدمري 
يف  للمواطنني  السكنية  املباني  من  عدد 
مدينة  شرقي  جنوب  دربندخيان  قضاء 

السليمانية.
أمــــا يف حمــافــظــة الــبــصــرة فــقــد قــال 
حــالــة من  أحـــدث  الــزلــزال  أن  مراسلنا 
)الــتــايــم سكوير( بسبب  مــول  الــفــزع يف 
اهتزازه نتيجة اهلزة االرضية يف املدينة 

اليت بلغت 2,2 درجة، ويف دياىل أسفر 
الزلزال عن سقوط اجلزء األعلى ملنارة 
ابو حفص يف خانقني نتيجة تأثري اهلزة 

األرضية الذي ضرب القضاء.
إذ الــزالزل أحدى أهم واخطر الكوارث 
لكونها  اإلنــســان  على  تأثريا  الطبيعية، 
يصعب  والسريع  مفاجئ  بشكل  حتــدث 
ــقــديــر خــســائــره  الــســيــطــرة عــلــيــه او ت
بشرية  او  مــاديــة  كــانــت  ســـواء  احملتملة 
تسببها  الــيت  اخلــســائــر  حجم  وخيتلف 
الزالزل من بلد آلخر، والزالزل حبسب 
بــعــض املـــصـــادر هــي عــبــارة عــن تكسر 
أعماق  على  األرض  صخور  يف  مفاجئ 
ترتاوح بني سطحها وحتى عمق 720كم 
ينتج عــنــه حتــريــر طــاقــة حــركــيــة كانت 
شتى  تنطلق يف  الــصــخــور  يف  خمــزونــة 
زلزالية  أمـــواج  شكل  على  االجتــاهــات 
الــذي  الــوســط  جزيئات  اهــتــزاز  مسببة 
تــنــتــشــر فــيــه حــيــث تــظــهــر عــلــى سطح 
األرض يف شكل اهتزازات وختتلف نسب 
حدوث الزالزل من مكان ألخر على وجه 
األرض ففي حني أن بعضها يدرج ضمن 
املناطق النشطة زلزاليا نرى أن البعض 

األخر اقل نشاطا أو أكثر هدوءا.
وتــصــنــف الــــــزالزل كـــواحـــدة مـــن أقـــوى 
سطح  على  الطبيعية  الظواهر  وأخطر 
القوي ميكن  الــزلــزال  أن  األرض حبيث 

مــرة   10000 ب  أكــثــر  طــاقــة  يطلق  أن 
إلقاؤها.  مت  ذريـــة  قنبلة  أول  طــاقــة  مــن 
العامل  من  دول  من  العديد  وقــد شهدت 
يف الفرتة األخرية حدوث زالزل مدمرة 
وهــو ما أثــار املخاوف من وجــود نشاط 
زلزالي غري اعتيادي رمبا ميتد اىل دول 

وبلدان كثرية.
ــــظــــرا لــلــخــســائــر اجلـــســـيـــمـــة الـــيت  ون
يرى اخلرباء  الطبيعية  الكوارث  تسببها 
االستعداد  الضروري  من  إن  والباحثون 
ــر  ملــواجــهــتــهــا والــتــقــلــيــل مــــن اخلــســائ
ــة واالجــتــمــاعــيــة مـــن خــالل  االقــتــصــادي
تعزيز ثقافة احلد من الكوارث الطبيعية 
مبــا يف ذلــك حمــاولــة منع الــكــوارث إن 
أمــكــن والــتــخــفــيــف مــنــهــا والــتــأهــب هلا 

والتصدي واإلنقاذ، 
الرتكيز الشديد على الوقاية من أخطار 
الــــكــــوارث، الــرتكــيــز عــلــى أهــمــيــة نظم 

اإلنذار املبكر.
الــعــالقــة  ذات  العلمية  الــبــحــوث  عــمــل   
السابقة  الــدروس  من  والتعلم  باملوضوع 

للكوارث.
تــقــويــة الــبــنــى األســاســيــة. وجـــود خطط 
واملستوى  الوطين  املستوى  على  طــوارئ 
قابلة  الشخصي  املستوى  وحتى  املنزلي 
للتطبيق يف الوقت املناسب، والعمل على 

قيام تعاون دولي وعاملي.

هل العراق على شفا كارثة؟

علوم وتكنولوجيا

عالم الحشرات: حروب بال رحمة قد تنقذ البشرية
الــدوام،  وديعة ومساملة، حروب احلشرات حتدث على  كائنات  أن احلشرات هي  يظن  خمطئ من 
وتستخدم الكثري من احلشرات أساليب شديدة الوحشية يف حروبها الدائمة كما سنرى. قد تظن أن 
عامل احلشرات الصغرية يعم باهلدوء والطمأنينة، بعيدًا عن احلروب والصراعات يف عامل احليوانات 
األعلى، إذًا أنت ال تعرف شيئًا عن حروب احلشرات. إنها حروب شرسة ال رمحة فيها، وترتك أالف 
القتلى خلفها، حروب احلشرات يتم استخدام الكثري من األسلحة فيها، بل وأسلحة خطرية جدًا، 
ومن كل األنواع. فمنها األسلحة الكيماوية، وأحيانًا باستخدام قوة اجلسد، ويف كل األحوال هي أسلحة 

مدمرة وفتاكة. تعرف أكثر عن حروب احلشرات وأسلحتهم يف هذا التقرير.
فيما يتجه مجع من الناشطني واملهتمني إىل تربية الديدان واحلشرات الستخدامها مستقباًل كمصدر 
للغذاء البشري، وذلك بسبب ختوفهم من تراجع قدرات احملاصيل الزراعية وأعداد املواشي وغريها 

من مصادر الغذاء لعاملنا احلديث.
مما ال شك أن حصر عدد احلشرات اليت تطن فوق الرؤوس يبدو ضربا من املستحيل، لكن باحثني 

بريطانيني أكملوا أكرب عملية حصر من نوعها على اإلطالق 
   وأجنزوا إحصاء احلشرات املهاجرة، وتلعب احلشرات أدوارا مهمة منها تلقيح النباتات وتعزيز 
إنتاج الرتبة عن طريق التحلل وهي أيضا مصادر غذائية للطيور واخلفافيش وتعد من آفات احملاصيل 

وتتغذى على آفات احملاصيل يف آن واحد. ومن أضرارها نشر األمراض. على صعيد ذي صلة، كيف 
باحثون  ما عكف  املهارة؟ هذا  بتلك  الصيد  مليمرتات  يتعدى حجمها ستة  ال  لذبابة صغرية  ميكن 
من أكثر من دولة على دراسته، الكتشاف أسرار وخبايا ذبابة العنرت يف اصطياد فرائسها. ويشري 
فرائسها  العــرتاض  الطريان  الذكاء يف  بالغة  اسرتاتيجية  تستخدم  الذبابة  هذه  أن  إىل  الباحثون 

احمللقة يف اجلو.
اىل ذلك أصبح االهتمام برتبية احلشرات من أولويات بلدان كثرية وشركات كربى متخصصة يف 
الصناعات الغذائية باعتبار أن تنمية هذا القطاع من شأنه أن يساهم يف املستقبل يف تلبية جزء من 
مكان  فيها  قدمية  غذائية  تقاليد  توجد  العاملية حيث  املناطق  بعض  لدى سكان  الغذائية  احلاجات 
لبعض احلشرات ال كلها، وهو مثال حال عدد من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الالتينية، بل إن الصني 
الشعبية بدأت تهتم منذ قرابة عقدين باالستثمار يف هذا القطاع على أمل أن تصبح عما قريب من 
أهم البلدان املصدرة لألغذية احليوانية والبشرية املعتمدة على تربية احلشرات. ويف فرنسا على 

سبيل املثال.
 أنشئت عدة شركات تهتم بالتقنيات واملعارف اليت تسمح بتطوير قطاع تربية احلشرات واستخدامها 

يف الصناعات الغذائية.

بعد الوهن وعدم اجلزالة اللذين أصابا النصوص املكتوبة بالعربية يف العقود 
مة مصطفى جواد  املاضية واللذين دفعا بأغلب الكتَّاب ومنهم الدكتور العالَّ
م على بلغاء وكّتاب القرون املنصرمة ولغتهم العالية والسامية اليت  بالرتحُّ
ال يرقى إليها الطري.. جاء دور املواقع والوكاالت االلكرتونية لتجهز بالكامل 
بــارد. واحلــّق أقول ال أعلم ما هم فاعلون لو كانوا اآلن  على العربية وبــدٍم 
بيننا: هل سيطلقون محلة إلنقاذ اللغة أم سينصبون سرادق العزاء ويكتفون 

بالبكاء؟!!
فرتة  غضون  يف  التوقع  فاق  بشكل  االلكرتونية  والــوكــاالت  املواقع  فاتِّساع 
قليلة كنتيجة لتطور اإلعالم االلكرتوني والتقدم اهلائل يف تقنية املعلومات 
العمرية  الفئات  كلِّ  ومن  للجميع  مصراعيه  على  الباب  فتح  واالتــصــاالت، 
للكتابة والنشر، سواء كانت منشوراتهم أخبارية أو تقريرية أو حتقيقية أو 

أدبية أو نصوصًا قد ال تصنف حتت باب واسم معني..
آرائهم  للتعبري عن  للشباب وغريهم  اجملــال  لفسح  ذاتــه جيد  واألمــر حبّد 
وإطالق العنان ألقالمهم، وتقديم أفكار ورؤى رمّبا هي بذور ملشاريع كبرية 
حتتاج إىل تطوير واهتمام، كما أنَّها سرتفد املواقع والوكاالت بدماٍء وأفكار 

جديدة تفيض باحلماسة والنشاط واحليوية.
غري  السيما  االلكرتونية  والــوكــاالت  املواقع  هــذه  أغلب  على  املالحظ  لكن 
التابعة ملؤسسة احلكومية بأنَّها تبث الغث والسمني وتنشر كلَّ ما يصل إليها 
ة بالشأن اللغوي! على العكس متامًا من صحف أيَّام زمان،  غري مهتمة باملرَّ
وبعض الصحف واملواقع احلكومية الرصينة اليت متلك مصّححًا أو قسمًا 
للتصحيح؛ فال يفوتها شاردة وال واردة إالَّ خضع لرقابة رقيب وتصحيح دقيق.

التفريق  الكريم عدم  القرآن  لغة  بقوَّة  اليت ضربت  واألمــراض  العلل  ومن 
بني اهلاء والتاء املربوطة وبني همزة الوصل أو القطع، وبني اهلمزة املكسورة 
واملفتوحة وبني الياء اليت تلحق بفعل األمر للمؤنث والكسرة اليت تلحق بغري 
األمر للمخاطبة! ناهيك عن نشر نصوص تزخر بكلمات مثل: )انشاء اهلل( أو 

)الكن( أو )بناءا( أو )نرجوا( أو )أحسنيت( أو )البصره( أو )إليكي(
قراءة  بضرورة  االلكرتونية  واملواقع  الوكاالت  أصحاب  خملصة  أدعــو  لذا 
هذا  لديه خربة يف  مبن  االستعانة  أو  وتصحيحها  إليهم  املرسلة  املواضيع 
واالستماع  الكتابة  يف  بالتأني  والصحفيني  اإلعالميني  أدعــو  كما  اجملــال.. 
فال  منها،  والتمكن  العربية  اللغة  واإلعالمي  الكاتب  أدوات  فأحد  للنصح، 
العربية  اللغة  إلنــقــاذ  صرخيت  أوّجـــه  كما  أضحوكة.  أنفسكم  مــن  جتعلوا 
العاملني  بالسعي اجلاد لتطوير مهارات  الشأن  لكلِّ متخصص ومهتم بهذا 
لديهم واألخذ بيدهم إىل بر أمان اللغة السليمة، وأخّص بالذكر املؤّسسات 
اإلعالمية باحّتاداتها ونقاباتها السيما االحّتاد العربي لإلعالم االلكرتوني 
لتنظيم آلية النشر، والتوجيه باحرتام لغة القرآن واالهتمام بها كجزء من 

املهنية والرصانة املطلوبة.

املواقع االلكرتونية تطلق 
رصاصة الرحمة على 

اللغة العربية!

مروة االسدي 

زينب فخري  
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بعد أن اجتاحت اهلواتف الذكية عاملنا، 
أصبح الكثريون يشعرون بعدم االرتياح 
هواتفهم  عن  بعيدا  يتواجدون  عندما 
احملمولة، ولو لفرتة قصرية من الزمن، 
العلماء  يعتقد  احلالة  هــذه  على  وبناء 

بأنهم وجدوا تفسريا هلذا الشعور.
املتعة  نفقد  مــا  كــثــرًيا  لــذلــك،  ونتيجًة 
توصلت  كما  وأصدقائنا،  شركائنا  مع 
دراســة حديثة هلا،  “بايلور” يف  جامعة 
استخدامها  وكثرة  الذكية  اهلواتف  أن 
قد يكون عامال سيًئا يف سري عالقاتك 
أو  سعادتك،  طريق  يف  سيًئا  ومــؤثــًرا 
االضطرابات  مــن  لكثري  مسبًبا  حتى 
ما  بينها  من  والنفسية،  الفيسيولوجية 
نوع جديد  بالـ”نوموفوبيا“، وهو  ُيسمى 
الذي  املرضي  اخلــوف  أو  الُرهاب  من 
بضياع  التفكري  جملــرد  الــفــرد  يصيب 
هاتفه احملمول أو حتى نسيانه، واهللع 
الناجم من الوجود خارج نطاق تغطية 
الــشــبــكــة ومـــن ثـــم عـــدم الـــقـــدرة على 

االتصال أو استقبال االتصاالت.
وقد ظهر مصطلح الـ”نوموفوبيا” للمرة 
مكتب  قام  بعدما   ،2008 عام  األوىل، 
الــربيــد بــريــطــانــي بــاســتــطــالع توصل 
الذين  األشــخــاص  مــن   %53 أن  خالله 
مشــلــهــم االســـتـــطـــالع، اعـــرتفـــوا أنــهــم 
يعانون من القلق والتوتر يف حال نفاد 

بطارية هواتفهم أو الرصيد لديهم، أو 
يف حال ضياع تلك اهلواتف أو دخوهلا 

يف مناطق خارج نطاق التغطية.
ــيــا،  ــفــوب ــــــواع ال ومـــثـــل الـــعـــديـــد مـــن أن
ــا تــســبــب الـــعـــديـــد من  ــي ــومــوفــوب ــن ــال ف
بينها  والنفسية، من  العقلية  األعراض 
الفينة  بــني  احملــمــول  اهلــاتــف  تفحص 
واألخرى لتفقد البطارية أو أية رسائل 
جـــديـــدة. كــمــا أنــهــا تــســبــب الــوســواس 
البطارية،  شحن  نسبة  اخنــفــاض  مــن 
واستمرار شحنها حتى وإن كانت كاملة 

أو شبه كاملة، خوًفا من انتهائه.
يـــعـــانـــون من  كــمــا أن الــغــالــبــيــة ممـــن 
يف  ذعر  حبــاالت  يصابون  النوموفوبيا 
حال فقدوا هواتفهم أو أصبحوا خارج 
التغطية ملدة طويلة. وتدفع اإلنسان إىل 
استخدام اهلاتف احملمول يف أّي مكان 
حتى وإن كان غري الئق، كاستخدامه يف 
املراحيض على سبيل املثال، ومن اآلثار 
هي  الـ”نوموفوبيا”  ترتكها  اليت  اهلامة 
والثنائية  االجتماعية  العالقات  تأثر 
سلًبا، على مستوى األفــراد، املدارس، 
هذا  من  يعانون  فمن  وغريها.  العمل، 
وحيدين  للبقاء  عــادة  مييلون  الــرهــاب 
احتكاك مع من حوهلم،  أي  بعيًدا عن 
فمتعتهم تكمن عرب هواتفهم احملمولة، 
يعانون  الذين  معظم  أن  إى  باإلضافة 

الفوبيا، يدركون أّن خماوفهم  من هذه 
أنهم  غري عقالنية وال مربر هلا، غري 
مما  منها،  التخلص  كيفية  يعرفون  ال 
لتفكريهم  دائـــًمـــا  ــا  ــًق قــل هلـــم  يــســبــب 

املتزايد باألمر.
ــة  ـــأخـــذ الــــعــــالج الـــســـلـــوكـــي األهــمــي ي
عام،  بشكٍل  الرهاب  ملرضى  القصوى 
والطرق  بالدواء  العالج  بعده  يأتي  ثّم 
ــدأ مـــن إدراك  ــب ي األخــــــرى، والـــعـــالج 
ورغــبــتــه  املــشــكــلــة،  الــشــخــص حبقيقة 
حل  وإجيــاد  املساعدة  على  باحلصول 
له، ويف حالة النوموفوبيا، يتّم الرتكيز 
بالدرجة األوىل على ما يسمى بـ”النهج 
الواقعي”، أي تركيز سلوكيات املريض 
على الواقع وما حوله بعيًدا عن اهلواتف 

احملمولة.
ويف احلاالت املتقدمة واملستعصية، يتم 
االكتئاب  ومضادات  األدويــة  استخدام 
إىل جانب العالج السلوكي، لكن جتدر 
اإلشارة، أن مضادات االكتئاب تستخدم 
االجتماعي،  القلق  اضطرابات  لعالج 
وليس النوموفوبيا بشكٍل خاص، لذلك 
نفًعا يف  لن جتدي  أنها  مراعاة  ينبغي 
كثري من احلاالت، ومبا أّن هذا املرض 
ال زال يعّد حديًثا نسبًيا، فال يوجد إىل 
اآلن أي بيانات نفسية مثبتة تساعد يف 

عالج أو تشخيص املرض.

النوموفوبيا: هل تخشى فقدان 
االوكسجني االلكرتوني؟

واتساب: هل تستخدمه بطريقة صحيحة؟! 

وسلبية،  إجيابية  أفكار  عدة  بدواخلنا  يثري  سؤال  ان حترق،  تريد  ماذا 
لكن هدف سؤال هو هل تعلم انك مشارك يف ازمة التلوث البيئي، فعندما 
حترق النفايات وتستخدم املصانع بإفراط وجتعل من الوقود االحفوري 
العمود الفقري لكل احتياجاتك من الطافة، ستحرق البيئة النظيفة وحتول 
بلدك اىل مصدر للتلوث املميت، فمن الشرق اىل الغرب تعاني اغلب دول 
العامل من نسبة تلوث كبرية يف اهلواء تسببت فيها عوامل عدة منها ما 
هو راجع لعوامل طبيعية ومنها ما هو من صنع اإلنسان يف وقت السلم أو 
احلرب، وحبسب منظمة الصحة العاملية فإن أكثر من سبعة ماليني وفاة 
تلوث اهلواء وإن ثالثة ماليني منها سببها  مبكرة حتدث كل عام بسبب 
نوعية اهلواء يف األماكن املكشوفة، وكان من بني مصادر التلوث املصانع 
وحمطات الكهرباء واملركبات اليت تستخدم وقودا أحفوريا والغبار وحرق 

النفايات.
يف  اإلنسان  تواجه  اليت  املشكالت  اخطر  من  البيئّي  التلوث  أو  التلوث 
العصر احلديث وتهدد حياته باخلطر وإحلاق الضرر بكوكب األرض وكلُّ 
أم  كانت حيويًة  مواد غريبة ســواًء  بأّنه دخول  ف  ُيعرَّ فالتلوث  من عليه؛ 
الضرر  إحلاق  تتسبب يف  البيئّي حبيث  النظام  إىل  أم غريها  كيميائّية 
باإلنسان أو بالكائنات احلية األخرى اليت تتشارك معه هذا الكوكب أو 
إحــداث خلل يف التوازن البيئّي يف عنصٍر واحــٍد أو أكثر من عناصرها 
كاملاء واهلواء والرتاب والغذاء حبيث تفقد هذه العناصر القدرة على أداء 

وظيفتها الطبيعّية وبالتالي خيتّل النظام الكونّي.
على صعيد  كبريًا  تطورًا  املاضية  القليلة  السنوات  يف  العامل  شهد  وقد 
لألسف  ولكن  ورفاهية  راحة  أكثر  اإلنسان  حياة  جعل  التكنولوجيا مما 
يبدو أن هذا الكوكب الذي حيتضن البشر منذ ماليني السنني ليس على 

وفاق تام مع التقدم التكنولوجي.
عام  مائيت  يقارب  ما  منذ  العامل  شهدها  الــيت  الصناعية  الثورة  فمنذ 
االحتباس  كــارثــة  إىل  أدت  والــيت  الــتــلــوث،  بظاهرة  يصاب  الــعــامل  بــدأ 
الكثري من  احلــراري، وهو ما تسبب يف تغري جغرافية األرض واختفاء 
معاملها الطبيعية، كما أدت تلك الظاهرة املزعجة إىل انقراض الكثري من 
الكائنات احلية، واضطرت هذه األضرار اليت سببها التطور التكنولوجي 
الكربى  الصناعية  الــدول  من  العديد  اهلائلة،  الصناعية  والثورة  الكبري 
إىل اختاذ عدة إجراءات من أجل احلد من التلوث، لذا فالبد أن يكون 
اهلواء نقيا صاحلًا للتنفس وال حيتوي على ملوثات من شأنها أن تسبب 
أضرارا بالصحة العامة وكافة أشكال احلياة والبيئة، الن مجيع الكائنات 
ال تستطيع االستغناء عن اهلواء إال لدقائق معدودة وليس فقط اإلنسان، 

وتتواصل الدراسات من اجل حتسني البيئة.

هل تعلم انت 
مشارك يف ازمة 

التلوث البيئي؟

يعد تطبيق “واتساب” من أهم تطبيقات احملادثة يف يومنا هذا، ويستخدم كثريًا لتبادل املعلومات 
والصور والفيديو، إال أن ذلك يستهلك الكثري من طاقة اإلنرتنت احملدودة بعقد هاتفك، فيما 
قبل  اخلطأ،  عن طريق  إرساهلا  معينة جرى  رسالة  واتساب حذف  مستخدمي  بإمكان  أصبح 
أن تتم قراءتها من قبل اجلهة املتسلمة للرسالة، وذلك ضمن ميزة حذف لدى اجلميع، وتعترب 
املاضية،  الفرتة  طــوال  املستخدمني  من  بها  املطالبة  اليت متت  املزايا  أكثر  إحــدى  امليزة  هذه 
واآلن أصبحت متوفرة رمسيًا ضمن أحدث إصدار من التطبيق. فقد أعلنت شركة “واتساب”، 
عن خططها إلطالق تطبيق يتيح للشركات الصغرية التواصل عن طريق الدردشة مع العمالء، 
كما حتدثت عن نيتها توفري حل برجمي يتيح للشركات الكبرية مثل البنوك وشركات الطريان 
العمالء وإجــراء أشياء مثل أوقات رحالت الطريان  احلصول على أدوات إلدارة احملادثات مع 
“واتــســاب” يف  أطلقت شركة  ذي صلة،  على صعيد  األخــرى.  والتحديثات  التسليم  وإشــعــارات 
النسخة التجريبية األخرية من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد، ميزة جديدة طال انتظارها 
تسمح للمستخدمني بإدارة املساحة التخزينية اليت يشغلها التطبيق من ذاكرة اجلهاز. ويف الوقت 
الذي أصبح فيه تطبيق واتساب تطبيق الرتاسل الرئيسي ملعظم الناس حول العامل، وكثرة تبادل 
الوسائط املتعددة، مبا يف ذلك الصور والصور املتحركة ومقاطع الفيديو، فضاًل عن الرسائل 

الصوتية، يؤدي إهمال التطبيق لفرتة من الزمن إىل تراكم البيانات اليت يشغلها التطبيق واليت 
قد تتجاوز اجليجابايت. ومع صعوبة حذف البيانات يدويًا، خاصًة حني يقوم املستخدم بانتقاء 
املهمة على املستخدمني،  لتسهيل  امليزة اجلديدة  تأتي  به،  ما جيب حذفه وما جيب االحتفاظ 
وتأتي امليزة اجلديدة خبيار جديد باسم “حجم التخزين املستعمل”، والذي يظهر ضمن قائمة 
اإلعدادات، ثم خيار حجم البيانات والتخزين املستخدم. وبالنقر عليه، وتظهر كافة احملادثات 
مرتبة من األعلى إىل األسفل من األكثر استهالكًا إىل األقل. يف حني فوجئ مستخدمو الشبكات 
االجتماعية بتوقُّف تطبيق واتساب عن العمل يف عدد من دول العامل ، دون التوصل إىل السبب 
احلقيقي لذلك، واعرتفت شركة واتسآب حبدوث عطل مفاجئ يف خدمة الرتاسل الفوري. بينما 
مل يعد الولع بوسائل االتصال املشفرة يقتصر على اجلواسيس واملخربين. وأمام تسارع األنباء 
Wha و-  Signal مثل اآلمنة  الرسائل  تطبيقات  وجدت  املراقبة،  عمليات  نطاق  توسيع   عن 
sApp الفرصة ساحنة الستمالة أعداد غفرية من املستخدمني اجلدد. جتاوز عدد مستخدمي 
WhatsApp مليار شخص، وإذا كان معظمهم يوجدون خارج الواليات املتحدة، فقد أضاف 
هذا التطبيق أكثر من مليوني مستخدم داخل الواليات املتحدة بني 2015 و2016، ليقفز عددهم 

من حوالي 16 مليونًا إىل أقل بقليل من 19 مليون مستخدم. 
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استطالع رأي 

للمواطن، ما حيدث  املسيئة  الظواهر  من 
له يف دوائر الدولة من أسلوب يف التعامل 
معه من قبل القائمني على إجناز املعامالت 
اإلداريـــــــة وســــواهــــا، حــيــث يــبــتــكــر بعض 
املــوظــفــني أســالــيــب مــا أنـــزل اهلل بها من 
سلطان، كي جيعلوا املواطن يشعر باجلزع 
يتم  اإلنصاف، حيث  وعــدم  واألمل  والقهر 
تقف  وغريبة  كثرية عجيبة  وضع عراقيل 
يف طــريــق اجنـــاز مــعــامــلــتــه، واألســــوأ هو 
على  والتعالي  )الــكــالم،  التعامل  طريقة 
املواطنني( وابتزازهم بطريقة وأخرى كي 

يدفعوا )الرشوة(!.
ليس  البريوقراطي  اإلداري  النظام  هــذا 
وليد الــيــوم بــل لــه جـــذوره الــقــدميــة، لكنه 
بــات الــيــوم يف ظــل ضعف الــقــانــون أوســع 
أن جندها  أنه شكل ظاهرة ميكن  لدرجة 
الكثري  ــرى يف  ن ــة، حيث  ــدول ال ـــر  دوائ يف 
املوظفني بصوره سيئة  تعامل  األحيان  من 
للمراجعني، وعندما يفقد املوظف املؤمتن 
إجــازة  ضمريه  يعطي  وعندما  إنسانيته، 
ويكون ديدنه التكشري والتذمر والتكاسل، 
وقلة اإلنتاجية والعصبية وسالطة اللسان، 
السلوكيات  هذه  رمحة  حتت  املواطن  يقع 

املؤسفة.
وقـــد يــتــأخــر املــوظــف عــن احلــضــور اىل 
واهية  حبجج  أحيانًا  يغيب  أو  عمله  مقر 
ويرتك الناس باالنتظار يف طابور قد يكون 

طــويــال أحــيــانــا، كــذلــك قــد يــكــون املوظف 
فظ التعامل، ويف حني أن التطور وإدخال 
املــوظــف،  عــمــل  سهلت  احلــديــثــة  التقنية 
فيجب أن يكون شعار كل موظف )املراجع 
من  كــثــريا  نسمعه  الــشــعــار  وهـــذا  أواًل(، 
مــازال  لكن  الرحبية،  اخلدمية  الشركات 
مــزمــن وغفلة  مــن صـــداع  يعاني  املــوظــف 
راح يف سبات عميق، وهناك  وقــد  وتــراخ 
فــئــة مــن املــوظــفــني خــصــوصــًا يف القطاع 
العام ديدنها مضايقة املراجعني بكل السبل 

املبتكرة واملتاحة.
أسباب  ومعرفة  الــظــاهــرة  هــذه  ولتغطية 
أكثر حول سوء تعامل املوظفني للمراجعني، 
ــول، لــلــقــضــاء عــلــى هــذه  ــك اخـــذ حــل وكــذل
)شبكة  قامت  منها،  التقليل  او  الظاهرة 
كي  استطالعيه  جبولة  املعلوماتية(  النبأ 
من  املعنية،  واجلهات  املهتمني  آراء  تأخذ 

خالل توجيه بعض التساؤالت هلم.
أسباب سوء  ما هي  األول:  التساؤل  وكــان 

تعامل املوظف مع املراجع؟.
اخلفاجي(،  رشيد  )قاسم  الدكتور  أجابنا 
ارتباطا  مرتبط  املــوضــوع  هــذا  إن  قــائــال: 
والــرشــوة،  املــالــي  الــفــســاد  بعملية  وثــيــقــا 
التعامل  يستخدم  املوظفني  من  قسم  الن 
املراجعني،  أمــام  العقبات  ويضع  املسيء، 
الرشوة،  دفع  على  الناس  إجبار  اجل  من 
أحدهما  جانبني  يتضمن  املــوضــوع  فــهــذا 

الــرشــوة  والــثــانــي  أخــالقــي،  الــال  التعامل 
وخــصــوصــا وحنــن مسلمني واإلســــالم هو 

حسن املعاملة.
وأجــابــنــا األســتــاذ )عـــالء رشــيــد( موظف 
إن  قــائــال:  نفسه،  الــتــســاؤل  عــن  حكومي، 
بالتصرفات اليت  له أي دخل  العمر ليس 
يــقــوم بها املــوظــف خــالل ممــارســة عمله، 
العشوائية  التعيينات  أن  اخلــاص  وبرأيي 
الوظيفي  السلك  إىل  جلبت  والواسطات، 
أنواعا وأمناطا من البشر، أصال هم غري 
مؤهلني هلذه املناصب ال ثقافيا وال علميا، 
أي انــه ال يستحق هــذا املنصب الــذي هو 
أكــثــر مـــن اســتــحــقــاقــه، وبــطــبــيــعــة احلـــال 
يصاف هذا املوظف بالغرور والتعالي على 

الناس.
هذه  معاجلة  كيفية  حــول  ســؤاال  وطرحنا 
ــظــاهــرة ومـــا هـــي الـــفـــرص املــتــاحــة يف  ال
ـــاذ )ســرمــد  هــــذا اجملــــــال؟. أجــــاب األســـت
إن  فقال:  نفسه  املوضوع  حول  الربيعي(، 
تقتصر  ال  الظاهرة  هــذه  أو  املشكلة  هــذه 
الشديد  لألسف  دون غريها،  دائــرة  على 
واحلل يكمن يف تأهيل وتدريب املوظفني، 
على كيفية معاملة املراجعني وفق احرتام 
حقوق اإلنسان، كما اعتقد بضرورة تغيري 
السلسلة اإلدارية وكافة األنظمة القدمية، 
واستبداهلا مبا هو حديث ومتطور وفق ما 

وصلته الدول املتقدمة يف هذا اجملال.

كيف نقضي على النظام البريوقراطي 
يف دوائر الدولة العراقية؟

املستشفيات: بيت الشفاء ام ثكنة االمراض؟
حتولت أغلب املستشفيات العامة اىل مستنقعات للجراثيم حتصد ارواح املرضى ومن يفلت من املوت 
يصاب بعاهة مستدمية أو يدخل يف غيبوبة تنتهي بالوفاة. هذا االمر ليس مبالغا فيه او مستحيل 
احلدوث، فعند زيارتي لعدد من املستشفيات احلكومية رصدت اإلهمال الرتاكمي فيها على مستوى 
النظافة واخلدمة، ولرمبا أصبح املريض يدخل اىل املستشفى مبرض بسيط ليخرج خطري بسبب 

إهمال اجلهات املعنية عن القيام بواجبها جتاه املؤسسات الصحية والرمسية حتديدا.
لذا جيب التطرق ملوضوع النفايات اخلطرة مثل نفايات املستشفيات واليت جيب أن تتكاتف اجلهود 
من مجيع املؤسسات واجلهات املعنية باألمر لعالج هذه املشكلة، ألن العمل اجلماعي يف هذا املوضوع 

له األثر الكبري يف حل مشاكل النفايات.
ام علي منتسبة يف احدى املؤسسات الصحية جتيب على السؤال قائلة: “ان نسبة التلوث يف املستشفيات 
الصحية عالية جدا حتى يف صاالت العمليات اليت من املفرتض ان تكون أنظف مكان يف املشفى، اال 
انها يف احلقيقية تعج بامليكروبات واجلراثيم املتكاثرة على حافة السقوف واجلدران الرطبة بسبب 

االهمال وعدم االهتمام بنظافتها واالستهانة بصحة املريض وحياته اليت وضعت بني أيديهم.
اما ام مسلم تقول عند دخول املستشفى او املركز الصحي اليوجد احتمال لضمان سالمة املريض من 
العدوى املنتشرة يف املكان باالضافة اىل قلة االهتمام بالنظافة الصحية اليت تعترب مسة للمؤسسات 

الردهات  يف  املرضى  لرقود  املخصصة  االســرة  ذلــك  على  ،مثال  فيها  السالمة  وضمان  الصحية 
ملسببه  والبكرتيا  العدوى  من  وختلصها  تعقيمها  تضمن  كافية  وعناية  تبديل  دون  تبقى  والصاالت 
للمرض اليت قد تودي حبياة الناس الذين اليشكون من أمراض معديه وإمنا لديهم أعراض إعياء 
له ولكن عند  الفحص والعالج املخصص  وإرهــاق بسيط ميكن معاجلته والسيطره عليه من خالل 
االهمال ملثل هكذا قضايا تصبح إعداد املرضى يف تزايد مستمر دون احلصول على عناية وبالتالي 
اليت فقدناها يف احلروب  باالضافة اىل  ونتكبد خسائر بشرية هائلة  الوفيات  يــزداد عدد  سوف 

ولظروف اليت مير بها لبالد.
اما الشاب رضا حممد يقول ال توجد مؤسسة صحية ختلو من اجلراثيم واالهمال حيث جربت اكثر 
املريض  نظافة  ناحية  من  اهتمام  يوجد  ال  كذلك  لدينا  اليت  املستشفيات  واغلب  مركز صحي  من 
وحلفاظ على سالمته حيث كنت احد املرضى يومًا ما وآتوا بي على سرير الطواري الرتاح ف تقيأت 
على السرير جاؤا عمال النظافة وأزالوا الغطاء امللوث بألقيئ ودعوني اسرتح ثم تقيأت مره اخرى 
على السرير دون غطاء عاد عامل النظافة نفسه واخذ ميسح السرير بالغطاء امللوث ذاته بعد دقائق 
ذهبت اىل الصيدلية جللب لعالج بعدها عدت اسال الطبيب عن كيفية اخذه واذا بي ارى السرير 

نفسه بال غطاء ومستلقي عليه مريض اخر يشكو من أعراض اخرى.

والعربية، من دور  األفــالم األجنبية  تؤديه  اثنان، ما  إن مما ال خيتلف فيه 
خاصة،  بصوره  والشباب  عامه  بصوره  اجملتمعات  توجيه  يف  ومؤثر  فعال 
والتأثري عليهم يف جممل قضاياهم املختلفة، يف العقائد واألخالق والسلوك 
يف  كبريًا  حيزًا  ومضامينها  األفــالم  احتلت  حيث  واالقــتــصــاد،  والسياسة 
خمتلف  عن  االستغناء  يستطيعوا  ال  الشباب  أن  لدرجة  اليومية،  حياتهم 
األفالم اليت تعرضها القنوات الفضائية أو دور السينما، وصارت متابعتها 
جزءًا من تركيبة حياتهم ونظامهم. إن من يرى واقعنا اليوم، جيد عشرات بل 
مئات األفالم، اليت توجه وتدير رؤوس مكونات اجملتمع العراقي، وخصوصا 
فئة الشباب واملسلمني منهم على وجه التحديد، مع أن كثريا من هذه األفالم 
ال ختدم قضايا األمة على الوجه املطلوب، بل أنها تتجاهلها، وبعضها يتعمد 
اإلضــرار بالدين والعرف والقيم، من خالل ما تبثه تلك األفالم من أفكار 

ثقافية شوشت عقول الشباب العراقيني.
ونــظــرا ألهــمــيــة هـــذا املــوضــوع قــامــت )شــبــكــة الــنــبــأ املــعــلــومــاتــيــة(، جبولة 
استطالعية حول هذه الظاهرة ملعرفه أسبابها وسلبياتها، وحماولة التقليل 
من تداعياتها على اجملتمع، فتوجهنا بتساؤالت إىل عدد من املختصني، ومن 

يهمهم األمر وأصحاب الشأن.
هل أن الفلم السينمائي يربر السلوك املنحرف ويؤدي إىل االضطراب يف 

القيم األخالقية؟ 
ذات  السينما  إن  قائال:  نفس(  السعدي/ علم  الرضا  )عبد  الدكتور  أجابنا 
أثر مباشر يف االحنراف، عن طريق التقليد واملعاكسات لألفالم البوليسية، 
التالي  بالسؤال  للقانون. وتوجها  واملغامرات اليت متجد اجلرمية وخمالفة 
اىل أحد الشباب، أي نوع من األفالم تفضل )األكشن( أو الدراما أو األفالم 
الكوميدية، وهل تعتقد أن األفالم تؤثر بك اجيابيا أم سلبيا؟. أجابنا الشاب 
األكشن،  أفــالم  أفضل  آنــا  قائال:  عاما،   22 العمر  من  البالغ  أمــري  حممد 
ألنها حتتوي على مشاهد مجيلة ومثرية من العنف وإطالق النار، والتحديات 
الذي خيوضها بطل الفلم، وبالتأكيد تؤثر بي األفالم من جانبني، األول وهو 
حتدي الصعاب ومعرفه الصرب وما حنصل عليه أخريا. أما اجلانب السليب 
فهو: تنمي لدي هذه األفالم العنف والعدائية ضد اآلخرين. وأجابتنا الشابة 
)زهراء خالد( عن السؤال نفسه، قائلة: من جانيب أفضل األفالم الدراما 
واملسلسالت املدبلجة، ألنها تقدم قصصا رائعة، بعضها تكون مطروقة يف 
اجملتمع والبعض اآلخر تكون بشكل خيالي نابع من فكر املؤلف، لكن ال ننسى 
بعض  املوجود يف  النقص  بسبب  الفتيات  بعض  على  تؤثر  األفــالم  أن هذه 
الشخصيات. إن وضع آليه عمل أو اسرتاتيجيه ملنع سلبيات األفالم قد ال 
تكون جمديه، ما مل نكن جادين فعال يف منع شهوات أنفسنا، والتحكم بالعقل 
باتت  واليت  السلبيات،  نتالفى هذه  وحتى  منها،  إلينا  يرد  ما  واملنطق، يف 

تتغلغل يف البنية االجتماعية والقيمية بتقبلنا املناسب أو غري املناسب هلا.

كيف تؤثر السينما 
على سلوكيات 

الشباب؟

مصطفى عبد زيد 

إسراء علي الفتالوي 
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كيف تغري حياتك
 يف ربع ساعة؟!

الّرياضة  أنــواع  من  امَلشي  رياضة  ُتعّد 
أن مُيارسها اإلنسان بشكل  اليت مُيكن 
يــومــّي، ســـواًء أكـــان كــبــريًا أم صــغــريًا، 
فهي سهلة وبسيطة، ومُيكن أن مُتارس 
أو  احلــدائــق  أو  كالشارع  مكان،  أي  يف 
وقــت يف  أّي  ويف  البحر،  شــاطــئ  على 
يــعــود  الـــيـــوم، يف الــصــبــاح أو املـــســـاء. 
بالكثري  اإلنـــســـان  عــلــى جــســم  املــشــي 
مـــن الـــفـــوائـــد، ويــقــيــه مـــن الــعــديــد من 
األمراض، كأمراض القلب، والشرايني، 
الكثري  كري، وغريها  والسُّ والسرطان، 
مــن األمـــــراض، وهـــو يــســاعــد اإلنــســان 
يف احلفاظ على صّحته، وشبابه، وهي 
أّية  ُتكلِّف اإلنسان  اقتصادّية ال  رياضة 
مصاريف، حيُث إّنها ال حتتاج إىل أّية 

ُمعّدات أو أدوات مُلمارستها.
ممارسة  الــكــايف،  النوم  الطعام،  تقليل 
بها اخلرباء  ينصح  أمور  الرياضة..كلها 
لــلــراغــبــني يف فــقــدان الـــــوزن. مــدرســة 
حديثة أثبتت أن جمرد التعرض لضوء 
ـــؤدي  ــشــمــس يف الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر ي ال
الــــوزن بشكل واضــــح، ويــؤثــر  لــفــقــدان 
ساعتنا  عمل  على  كبري  بشكل  الضوء 
يف  احلــرق  معدالت  وتغيري  البيولوجية 
النهار والليل. وملعرفة تأثري ضوء النهار 

على وزن اإلنسان،
يؤرق  الصحية  الزائد وخماطره  الــوزن 

وسيلة  أي  عـــن  فــيــبــحــثــون  الــكــثــرييــن، 
وجتنب  وزنــهــم  ختفيف  يف  تساعدهم 
محية  إىل  فيلجأون  الــبــدانــة،  خماطر 
كما  ليست  ونتائجها  صعبة  تكون  رمبا 
يتمنون. دراسة جديدة تقول ربع ساعة 

مشي يوميا مفيد جدا هلؤالء!
ذكـــرت دراســــة حــديــثــة أن املــشــي ملــدة 
15 دقــيــقــة رمبـــا يــســاعــد األشــخــاص 
زائــد على األقل  يعانون من وزن  الذين 
الوجبات  تناول  إىل  توقهم  ختفيف  يف 
الغنية بالسكريات والسعرات احلرارية، 
ويشري خرباء الصحة إىل أن التمارين 
الــذي  الشخص  رمبــا متنح  الــريــاضــيــة 
على  يــشــوش  فكريا  حتفيزا  ميــارســهــا 
الطعام،  تناول  حــول  املتمحورة  أفــكــاره 
منتظم  بشكل  باملشي  االلــتــزام  أن  كما 
تــنــاول  يف  الــشــديــدة  الــرغــبــة  لتخفيف 
القدرة على  بــدوره  الطعام رمبا حيسن 

اختيار أطعمة صحية أكثر.
اىل ذلك أشارت دراسات وحبوث جديدة 
إىل أن املشي له فائدة كبرية يف احلفاظ 
على صحة اإلنسان، وطالب خرباء يف 
البدنية باملشي ملدة 150 دقيقة  اللياقة 
على األقل أسبوعيا للحفاظ على اللياقة 
وصحة اجلسم. قد ال يكون املشي شائعا 
أو  الرياضية  التدريبات  ممارسة  مثل 
مثريا مثل الركض يف الوحل أو حمفزا 

القوة،  حتــدي  مسابقات  مثل  شخصيا 
يؤكدون  البدنية  اللياقة  خــرباء  أن  إال 
أنه اخليار األفضل للحفاظ على صحة 
اإلنسان.، وحيمي املشي بدون حذاء من 
على  فوائد  له  أن  كما  القدم  فطريات 
صــحــة الــظــهــر وجــهــاز املــنــاعــة وفــوائــد 
الذين  اخلــرباء،  أخرى عديدة رصدها 
يؤكدون ضرورة التخلي عن احلذاء بني 

احلني واآلخر.
يعود املشي حايف القدمني بفوائد عديدة 
يشددون  اخلــرباء  جتعل  اجلسم،  على 
على أهمية التحرر من احلذاء. ويساعد 
املشي احلايف يف تدريب عضالت القدم 
املــشــي على  أقـــوى نتيجة  تــصــري  الـــيت 
األرض غري املستوية. كما يساعد خالل 
القدم  واملراهقة يف منو  الطفولة  فرتة 

بشكل سليم وصحي.
الرياضية  والــتــمــاريــن  املــشــي  أّن  يــبــدو 
املكثفة هلا عالقة مباشرة بإزالة القلق 
باحثون  رصـــد  ذلـــك  اىل  ختــفــيــفــه،  أو 
حتسنا يف أداء املخ لدى أشخاص يعانون 
ثاني  يعترب  املـــخ  مــعــني يف  مــن ضــعــف 
األلزهامير،  بعد  اخلــرف  أسباب  أكثر 
من  مــعــني  لــعــدد  للمشي  نتيجة  ـــك  وذل
الساعات يف األسبوع. يقلل املشي أيضا 
بــأمــراض مزمنة  اإلصــابــة  من خماطر 

أخرى.

احذر الباركسنون!.. داء غري قابل للشفاء

ال شك أن العامل مقبل على تغيريات عديدة تشمل خمتلف جماالت احلياة. 
التخصصات.  نتائج أحباث يف شتى  باستمرار  تؤكده  هذا على األقل ما 
ففي كل مرة تربط دراسة جديدة بني اكتشاف علمي وتأثريه املباشر على 
طريقة عيشنا وتفاعلنا مع الكوكب الذي نعيش فيه. وعلى مدى السنوات 
األخرية املاضية ازداد استخدام آخر صيحات التكنولوجيا خصوصا يف 
عوامل  واستكشاف  لفهم  االصطناعي،  الذكاء  غــرار  على  الطيب  اجملــال 
اجلسم البشري الغامضة، وبالتالي إجياد طرق ناجعة للتغلب على أمراض 
كانت تبدو حتى وقت قريب عصية على اهلزم بعدما فتكت حبياة املاليني.
يبدو أن استخدام الذكاء االصطناعي بكثرة يف التغلب على بعض األمراض 
نظام  اكتشاف  علماء إىل  توصل  فقد  وقت فقط،  املزمنة أصبح مسألة 
يعمل بالذكاء االصطناعي قادر على حتديد سرطان األمعاء يف أقل من 

ثانية. فكيف ذلك؟
ظهور الذكاء االصطناعي يف اجملال الطيب ليس بالصدفة، فهناك العديد 
من األسباب اليت أدت إىل التفكري واالستثمار بهدف دمج تقنيات الذكاء 
العجز  رأسها  على  يأتي  الطبية،  اجلــوانــب  من  العديد  يف  االصطناعي 
العاملية، إذ حيقق  الشديد يف الطواقم الطبية كما قالت منظمة الصحة 
الذكاء االصطناعي خطوات كبرية يف اجملال الطيب، حيث أن البعض مل 
يعد يستبعد أن يصبح الطبيب يف املستقبل برناجما معلوماتيا، وتقبل على 
االستثمار يف هذا اجملال الشركات الكربى يف “سيليكون فالي” وأيضا عدد 

كبري من الشركات الناشئة.
على هذا الصعيد، تتجه العديد من الشركات الكربى املصنعة لألدوية إىل 
االستفادة من الذكاء االصطناعي يف تطوير أدوية وعالجات جديدة. هذا 
االقبال من شأنه أن يساعد يف تطوير هذا اجملال التكنولوجي الذي مازال 

يف طور جترييب.
لكن هل حيل الذكاء االصطناعي حمل األطباء؟، خيشى العمال يف مجيع 
والروبوتات حملهم يف  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  أن حتل  العامل  أحناء 
العمل، اآلن انضم األطباء هلم يف خماوفهم، فهل حًقا من املمكن أن حيدث 
لكن دعنا  ننفي هذا،  أن  تدفعنا  اليت  العديد من األسباب  ذلــك؟، هناك 
يف البداية نقول إن تقنيات الذكاء االصطناعي ستعمل على تقليل تكلفة 
الرعاية الصحية على املدى البعيد، كما أنها ستطور من أداء وكفاءة عمل 
املستشفيات والعيادات والتقليل من خطر املوت نتيجة التشخيص اخلطأ 

للمرض واالستخدام اخلاطئ لألدوية كذلك.
ويقفز التطور يف جمالي الذكاء االصطناعي والواقع املعزز قفزات كبرية 
وسريعة ومتنامية، تعد بإحداث ثورة “حقيقية” يف قطاع الرعاية الصحة 
وعالج األمراض اجلسدية للبشر، فتخيل أنه ميكن معاجلة آالم العظام 
فائقة  نانونية  روبوتات  مبساعدة  العقلية  القدرات  وحتسني  والعضالت 

الصغر.

الذكاء االصطناعي: 
مستقبل الطب

يعد الباركسنون من بني األمراض الغري قابلة للشفاء، ورغم تطور وسائل معاجلته واألمل بالشفاء منه. 
إال أن التشخيص املبكر واملتابعة الطبية والنفسية تساعد كثريا يف إبطاء تطوره، فما أسباب اإلصابة 

به وهل ميكن الوقاية منه؟
داء “الشلل الرعاشي” أو مبا يعرف بـ”الباركنسون” نسبة للطبيب االنكليزي جيمس باركنسون، وهو 
أول طبيب وصف أعراض هذا املرض عام 1817، والذي يعد من أكثر أمراض األعصاب انتشارا 
بني املتقدمني يف السن. إذ يفقد املصابون بهذا املرض السيطرة على عضالتهم، ما يتسبب بإصابتهم 

بارتعاش اليدين والرجفة ومجود يف مالمح الوجه وبطء باحلركة قد يصل إىل حّد اجلمود.
وتبدأ أعراض هذا املرض بالظهور بني سن الـ45 و60 عاما، ويعود سبب اإلصابة به إىل خلل يف 
منطقة معينة يف الدماغ متوت فيها خاليا عصبية مسؤولة عن إنتاج الدوبامني، وهو عبارة عن ناقل 
كيميائي له وظائف متعددة يف الدماغ، من بينها دوره املهم يف التأثري على حتريك اجلسم. علما أن 
أعراض الباركنسون تبدأ بالظهور وبشكل ملحوظ، عندما تصل نسبة اخلاليا امليتة يف الدماغ إىل 

60 باملئة تقريبا.
مشكلة  فهي  املريض  تواجه  الــيت  واملشكالت  بالباركنسون  املرتبطة  احلركية  األعـــراض  أهــم  أمــا 
التصلب، إذ يعاني املريض من توتر مستمر وتصلب يف األطراف واملفاصل. والرجفة هي من أهم 

أعراض الباركنسون وتظهر يف اليدين والرجلني والرأس أو حتى يف كامل اجلسم. وبطء يف احلركة، 
إذ حيث يصبح املريض بطيء احلركة وأحيانا غري قادر على املشي. فضال عن صعوبة يف الكالم 
ويف البلع مع فقدان تدرجيي للذاكرة ويرى االطباء املتخصصون يف أمراض األعصاب وجراحتها، 
أن هناك بعض العالمات تنذر وبشكل مبكر عن الباركسنون مثل بطء غري مألوف يف النشاط اليومي 
والشعور بالدوران بشكل متكرر خصوصًا عند النهوض من السرير، وميكن أن ترافق هذا الدوران 
نوبات من اإلغماء. كما ميكن أن يكون االضطراب يف النوم واالكتئاب وفقدان التوازن من عالمات 

اإلنذار املبكرة.
هل ميكن الوقاية من الباركسنون؟، على الرغم من التقدم الكبري يف عالج مرض الباركنسون، إال أنه 
واحد من األمراض غري القابلة للشفاء. ويهدف العالج إىل ختفيف أعراض املرض واملساعدة على 
حتسني أداء املريض. فوفقا ملا نشرته مجيعة الباركسنون األملانية على موقعها على االنرتنيت، فإن 

عالجه يتطلب معاجلة دوائية وعالجا طبيعيا وعالجا لتأهيل النطق والبلع لدى املريض.
 فضال عن ضرورة متابعة املرضى من قبل أخصائيني اجتماعيني ونفسيني، ووفقا للجمعية يصل 
عدد املصابني بهذا املرض يف أملانيا إىل حوالي 280 ألف شخصا، ونسبة اإلصابة به بني الرجال 

والنساء متساوية. 

مروة االسدي  
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يعود تاريخ القدس اىل أكثر من مخسة آالف عام، وأقدم االقوام اليت 
سكنتها هم الكنعانيون الذين أطلقوا أمسها اخلالد “أورسليم “أو “أور 
سامل” وتعين مدينة السالم، وقد ذكرتها التوراة باسم “اورشليم”، وألنها 
كلمة  لكن  عربانية،  كلمة  فاعتربت  االســم  بهذا  ذكــرهــا  مصدر  أقــدم 
أور تعين املدينة يف اللغة السومرية القدمية وهي بهذا أقدم ذكرا من 
العربية والتوراة. واختلف يف معنى سليم أو سامل بني أسم امللك الذي 
بنى املدينة وهو ليس من امللوك العربانيني أو السالم الذي أصله السلم 

واألمان وهو املعنى السائد االن يف االذهان.
لكن الوهم املنتج للضالل وهم الشعب املختار جعل احتكاكهم وجوارهم 
الــعــامل مــتــوتــرا وحــســاســا وحتــكــمــه االســاطــري  لــشــعــوب االرض ودول 
واخلرافات املتبادلة بينهم وبني تلك الشعوب وحيكمها خميال من العداء 
غري املربر بالنسبة للطرفني، فكانت هياكلهم الدينية اليت ظلت تشكل 
سر اساطريهم الدينية يف مدينة أورشليم تدمر وتهدم على أيدي تلك 
اسم  اكتسبت  والسردية  التارخيية  مسريتها  لكن يف  والشعوب.  الــدول 
القدس  اسم  انطوى عليه  ما  الدنس، وهو  الضد من  قبالة  القدس يف 
يف مصادره االسالمية بعد ان انطوت على مسمى أورشليم يف التوراة 
واالجنــيــل ممــا أحــاهلــا بشكل أقــوى اىل الــرســوخ يف الــذاكــرة الدينية 

املشرتكة بني الديانات التوحيدية الثالث.
 ويبدو ان االصل يف تسميتها بالقدس هو اصل اسالمي اشتقاقي من 
نص القرآن الكريم بإشارته اىل االرض املقدسة ويف تسمية تلك البقعة 
َسَة الَّيِت َكَتَب اهللَُّ  املباركة حوهلا قال تعاىل )َيا َقْوِم اْدُخُلوا األَْْرَض املَُْقدَّ
وا َعَلى َأْدَباِرُكْم َفَتْنَقِلُبوا َخاِسِريَن( املائدة، وقال اهلل تعاىل :  َلُكْم َوال َتْرَتدُّ
َراِم ِإىَل املَْْسِجِد األَْْقَصى  )ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيال ِمَن املَْْسِجِد احْلَ

ِميُع اْلَبِصرُي(. اإلسراء. الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن آياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَّ
الذي  التارخيي  والعبق  الزمين  العمق  بذلك  القدس حتتفظ  لقد ظلت 
الدينية  للذاكرة  مستفزا  واحيانا  وحمركا  ومضمونه  بشكله  دينيا  ظل 
على الدوام، ولذلك تصنف القدس وعلى الدوام أيضا يف التاريخ الديين 
شكل  ممــا  السياسة  دنــس  اىل  تعرض  الــتــاريــخ  هــذا  لكن  التوحيدي، 
استفزازا حرجا للذاكرة الدينية التوحيدية وبأديانها الثالث، السيما مع 
إقامة دولة اسرائيل على أسس دينية وادعاءات توراتية واحالم تارخيية 
وكانت تفتقر اىل امجاع شراح العهد القديم-التوراة املنحولة اىل انبياء 
بني اسرائيل على حقيقة أو معنى ارض امليعاد أو أوان العودة املوعودة 

اىل أورشليم.
 وكــانــت اقــامــة دولـــة اســرائــيــل وفــق هــذه االســـس الدينية واالســاطــري 
املؤسسة هلا تضع املنطقة والعامل دائما عل حافات احلروب الدينية اليت 
هي احلروب االخطر يف حالة نشوبها، ولعل ماكان خيفف او يبعد شبح 
احتماالت احلرب هو املوقف الدولي جتاه وضع مدينة القدس وحيادية 
دمارها  طاملا صنع  اليت  املقدسة  املدينة  هوية  املوقف يف حتديد  هذا 
وخرابها ونقض احجار هياكلها ومعابدها هو احتكار هويتها السيما يف 
احلروب الصليبية وحروب التهويد على يد الصهيونية، وتبدو املفارقة 
تأييده احتكار  الرئيس ترامب  الذي أعلن فيه  الوقت  أدركنا  لو  اخطر 
اسرائيل،  لدولة  عاصمة  بالقدس  واعرتافه  املقدسة  للمدينة  التهويد 
املنحى يف  والدينية  الطائفية  احلــرب  فيه  أوشكت  وقــت  جــاء يف  فقد 
املنطقة على االنتهاء والسؤال هنا... هل يسعى الرئيس ترامب وأمريكا 

اىل استئناف احلرب الدينية من جديد يف املنطقة؟ 

قد  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أن  يبدو 
حسم أمره يف قضية االعرتاف بالقدس عاصمة 
أهم  ببساطة حسم  يعين  مــا  وهــو  إلســرائــيــل، 
الفلسطيين  الصراع  يف  النهائي  احلــل  قضايا 
فإن  سابقًا  قلنا  وكــمــا  االســرائــيــلــي،  والــعــربــي 
باسرتاتيجية  الصراع  حبل  تعهد  الذي  الرجل 
بصفقة  يعرف  ما  قــال، ضمن  جديدة حسبما 
القرن، فمن الواضح أن االسرتاتيجية اجلديدة 
تعتمد تطبيق خطوات عملية على األرض، وأن 
واالعـــرتاف  للقدس؛  األمريكية  الــســفــارة  نقل 
يندرج ضمن  بها كعاصمة إلسرائيل  األمريكي 
تليها  أن  هذه االسرتاتيجية؛ واليت من املرجح 
واقع  فــرض  خالهلا  من  يتم  مشابهة؛  خطوات 
لشكل  األمريكية  اإلدارة  لرؤية  طبقًا  التسوية؛ 
أمــام  الــيــوم  إننا  هنا  واألخــطــر  النهائي.  احلــل 
إىل  ينتمون  أمريكية؛  وإدارة  أمريكي  رئــيــس 
املتحالف مع  الديين اإلجنيلي املتطرف؛  التيار 
على  املسيطر  التيار  وهــو  العاملية؛  الصهيونية 
والذي  األمريكية،  والسياسة  االقتصاد  تالبيب 
والبنوك  الشركات  كربيات  مــالك  إليه  ينتمي 
السلطة  على  يسيطر  الـــذي  وهــو  األمــريــكــيــة، 
والشيوخ  النواب  مبجلسي  املمثلة  التشريعية، 
األمريكي، والذي صادق على قرار نقل السفارة 

األمريكية إىل القدس؛ أولئك يؤمنون بأن عودة 
الثالث يف  اهليكل  بناء  بإعادة  مرهونة؛  املسيح 
القدس املوحدة حتت احلكم اليهودي، تلك هي 
احلقيقة اليت ال جيرؤ أحد من السياسيني على 
تأكدها  ترامب  إدارة  أفعال  كل  أن  رغم  قوهلا؛ 
للتعايش  احلضاري  املستقبل  إن  يــوم.  بعد  يوم 
اإلنساني اليوم يف خطر، وعلى العامل أن يتدارك 
هذا اخلطر قبل فوات األوان، فالقدس ليست 
األرثــوذوكــســيــة  الكنائس  وكــل  يــهــوديــة،  مدينة 
بذلك؛  تقبل  لــن  والربوتستنتية  والكاثوليكية 
ُتهود  ولن يقبل مسلمو العامل بكل مذاهبهم أن 
أوىل القبلتني حتى وإن صمت حكامهم، ورضوا 
بهذا اهلوان؛ وحتالفوا مع السيد ترامب حملاربة 
اإلرهاب. ان اعرتاف الواليات املتحدة بالقدس 
حبق  سياسية  جرمية  هي  إلسرائيل،  عاصمة 
الشرعية  وكذلك حبق  الــدولــي،  والسلم  األمــن 
ردة  تستلزم  املــتــحــدة؛  بــاألمــم  ممثلة  الــدولــيــة 
دول  كل  من  تلك اجلرمية  فعل مساوية حلجم 
العضوية  دائمة  الدول اخلمس  وخاصة  العامل؛ 
مبــجــلــس األمـــــن، أمـــا ردة الــفــعــل الــضــروريــة 
فيجب أن تأتي من الدول العربية واالسالمية؛ 
وخاصة تلك اليت ترتبط بعالقات اسرتاتيجية 
واقتصادية مع الواليات املتحدة؛ ردة فعل تكون 

الرتكي  الرئيس  فعل  ردة  بنصف  األقـــل  على 
رجب طيب أردوغــان احلامسة، أما ردة الفعل 
والقيادة  الشعب  من  تأتي  أن  فيجب  البديهية 
الدور  بإنهاء  تبدأ  أن  واليت جيب  الفلسطينية، 
األبد،  وإىل  التسوية  ملسرية  كراعي  األمريكي 
االراضــي  يف  الفلسطيين  الشعب  على  أن  كما 
التارخيية؛  الفلسطينية احملتلة يف كل فلسطني 
أن يــوصــل الـــرد الــشــعــيب عــلــى هـــذه اجلــرميــة 
ــــــإلدارة األمـــريـــكـــيـــة؛ ومــــن وراءهــــــا حلــكــومــة  ل
إسرائيل. إن اعرتاف الواليات املتحدة بالقدس 
ليس  جهنم  أبـــواب  سيفتح  إلسرائيل  عاصمة 
بأسره،  العامل  على  بل  فحسب؛  املنطقة  على 
وسنكون أمام فصل جديد من فصول احلروب 
الدينية والتطرف واإلرهاب هو األسوء يف تاريخ 
يتدارك خماطر ما  أن  العامل  االنسانية، وعلى 
هو قادم، وأن يكبح مجاح التطرف لإلجنيليني 
الصهاينة يف الواليات املتحدة قبل فوات األوان.
والعدالة  احلــق  أن مثن  يــدرك  أن  العامل  وعلى 
وإن ارتفع، فهو أقل كثريًا من األمثان املستحقة 
على الباطل والظلم. وسؤالنا اآلن إذا كان هذا 
احلل  قضايا  أخطر  وهــي  القدس،  هو مصري 
يف  القضايا  تلك  بــاقــي  مصري  فما  الــنــهــائــي، 
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