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جيد املواطنون الناخبون أنفسهم يف حرية من أمرهم؛ ألنهم مل حيسموا بعد قرارهم يف 
املرشحني  تعدد  السلطة، السيما مع  أن ميثلهم يف  الذي ميكن  املناسب  املرشح  اختيار 

وتعدد القوائم االنتخابية، دون مرجحات لصاحل هذا املرشح أو تلك القائمة. 
هناك قلق واضح عند اجلميع، أن الناس ما عادوا ينظرون بإجيابية إىل نظامنا السياسي 
اجلديد، وما عادوا يتذكرون منجزاته؛ فالنظام السياسي الدميقراطي احلاكم يف بالدنا، 
اجملتمعية،  الفجوة  عمق  بل  به،  يقدم منوذجا حيتذى  ومل  السلبيات،  من  الكثري  كرس 
وأوجد شرخا يف عالقات املواطنة، بتقصري ممنهج، ومبعونة من صناع ثقافة الفوضى 
اخلالقة وبدفع من صناع ثقافة القتل الطائفي. هذا القلق يظهر جليا يف إمكانية عزوف 
شرحية من الناخبني عن املشاركة يف التصويت، فبعض الناخبني قد ال يريد املشاركة 
يف التصويت ألسباب عدة منها استياؤه من الوضع املعيشي واالقتصادي يف البالد، أو 
عدم اقتناعه باملرشحني، أو ال يرى أن صوته سيغري الكثري من القيادات السياسية اليت 

تناوبت على السلطة واحلكم مؤخرا.
لذلك ظهرت حالة اليأس نتيجة تسلط االحزاب السياسية و مصاحلها الضيقة وبالتالي 
نزيهة  انتخابات  ان احلل يكمن يف صناعة وطن حقيقي من خالل  ضياع كل املصاحل، 
تقوم على  املشاريع احلقيقية وتعزيز البنى على مستويات عديدة يف الصحة واحلريات 
واملواطنة واصالح املناهج  واالقتصاد وتعزيز دور املواطن يف القطاع اخلاص بعيدا عن 
املصاحل اخلاصة من اجل بناء دولة األمل والتصدي الي عوامل تصنع ديكتاتورية جديدة.

التفاعل اإلجيابي مع  دوافــع  ثم خلق  املواطن مبؤسساته احلكومية، ومن  ثقة  إعــادة  إن 
أنشطة تلك املؤسسات، متوقفة إىل حد ما على ميكن أن نفعله للمواطن ال على ما نقوله، 
وعى ما نلتزم به من مبادرات وبرامج ومشاريع ال ما بيتنا له أو ما خططنا له يف فورة 

التنافس االنتخابي. 
فكل شعار أو عبارة أو دعاية أو قول يراد به كسب صوت الناخب دون أن يكون له ما يؤيده 
يف الواقع، وال ميكن تطبيقه يف املستقبل كوعد للناخبني، رمبا يكسب بعض املرشحني 
وبعض القوائم االنتخابية صوتا هنا وصوتا هناك، ولكن يف الواقع أن العملية السياسية 
وحتديدا العملية االنتخابية قد تراجعت واضمحلت وخسرت؛ الن الناخبني املغشوشني 
قد أدركوا حينها أن تلك الشعارات وتلك العبارات وتلك الوعود هي هواء يف شبك، وأن 

سعيهم قد ضل.
النظام  املواطن عن  ثقافة رضا عند  نسميه خمرجا، ألن خنلق  ما  أو  احلــل،  يكون  قد 
صناديق  حنو  املــواطــن  يندفع  وأن  االنتخابية،  العلميات  وعــن  الدميقراطي  السياسي 
االقرتاع ليدلي بصوته وكله أمل أن يغري ذلك الصوت واقعه املرير، وأن حيقق له بعض 
احتياجاته يف الكرامة والسكن والعمل، هو فكرة )أحزاب الربامج( وأن تفكر املؤسسات 
الدميقراطية واحلزبية والقيادات والرموز خبلق أحزاب سياسية قوية، حمكومة بأنظمة 

داخلية دميقراطية حمددة، هلا قوة استقطاب مجهور واسع. 

االنتخابات بني 
صناعة األمل وتكريس اليأس
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يف  القادمة  التشريعية  اإلنتخابات  تأتي 
األهمية  مــن  كبري  قــدر  على   2018 آيـــار 
نظرًا لطبيعة التحديات اليت تواجه العراق 
وإجتماعيًا،  وإقتصاديًا  وأمنيًا  سياسيًا 
العملية  جممل  على  احملتملة  ولتداعياتها 
يف  التسابق  وإن  ــعــراق،   ال يف  السياسية 
الربامج  اإلنتخابية وطرح  التحالفات  بناء 
السياسية  األحــــزاب  جلميع  اإلنــتــخــابــيــة 
يف  التحول  إستمرارية  على  مهمة  داللــة 
إنتخابات  بعد  العراقي  السياسي  املشهد 
اخلريطة  تغيري  إمكانية  عرب   2018 آيــار 
الــســيــاســيــة يف الـــعـــراق وصــعــود أحـــزاب 
ووجوه جديدة إىل املشهد السياسي، على 
األحــزاب  بني  الكبري  التسابق  من  الرغم 
السياسية يف حسم النتائج لصاحلها على 
حساب األطــراف األخــرى. إن اإلنتخابات 
البناء  ملرحلة  البداية  تكون  رمبــا  القادمة 
الدميقراطي احلقيقي يف العراق من خالل 
القرار  صنع  الواسعة يف  املشاركة  ضمان 
داخـــل الــربملــان الــعــراقــي الــقــادم إستنادًا 
عن  وبعيدًا  النافذ  والقانون  الدستور  إىل 
املصاحل  على  القائمة  التوافق  سياسات 
والتوجه  والشخصانية،  الضيقة  احلزبية 
احلــكــومــي  األداء  وتــطــويــر  حنـــو حتــســني 
قــادرة  سياسية  خنب  إختيار  عرب  املتعثر 
هيمنة  عن  وبعيدًا  احلقيقي  التغيري  على 

ونفوذ الكتل الكبرية او قادتها.

اإلنتخابية  التحالفات  تــزايــد  ضــوء  ويف 
وتصاعد اإلختالفات بني األحزاب والقوى 
السياسية مع وجود عدد كبري من األحزاب 
املهم  العامل  يبقى  السياسية  واحلــركــات 
واحلاسم يف ذلك التغيري هو دور الناخب 
العراقي يف إختيار األصلح من املرشحني 
جمللس النواب العراقي شريطة توفر درجة 
عالية من الوعي ووضوح الرؤية والتدقيق 
يف األمساء والقوائم املرشحة، وعدم تكرار 
بعض الوجوه القدمية اليت يرفض الشارع 
العراقي وصوهلم إىل السلطة لفشلهم يف 
إدارة الدولة يف املرحلة املاضية مهما كانت 

العناوين واملسميات اليت يظهرون بها.
الــيت فشلت  الــوجــوه  تــكــرار بعض  فعملية 
يف إدارة مؤسسات الدولة يعين يف حقيقة 
األمر تكرار األزمات وإستمرار الرتاجع يف 
السياسي واإلقتصادي واإلجتماعي  البناء 
واألمين نظرًا إلنعدام مقومات النجاح يف 
عودة  إستبعاد  عــدم  مع  القادمة،  املرحلة 
اإلصــطــفــافــات  إىل  السياسية  األحــــزاب 
ما  إذا  والــعــشــائــريــة  والــقــومــيــة  الطائفية 
شــعــرت بــأنــهــا ســــوف ختــســر جـــــزءًا من 
إمــتــيــازاتــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن احلــديــث 
والقومية  للطائفية  عابرة  كتل  كونها  عن 
بناء دولة املؤسسات. فالواقع  وتسعى إىل 
السياسي العراقي يؤكد مبا ال يقبل الشك 
أدركــت  أن  وبعد  السياسية  األحـــزاب  بــأن 

وفشل  العراقي،  الناخب  إقناع  يف  فشلها 
جتربتها السابقة يف إدارة الدولة العراقية، 
جلأت إىل تغيري عناوين أحزابها والتخلي 
عــن كــثــري مــن املـــبـــادئ الـــيت كــانــت تلتزم 
بــهــا عــلــى مـــدى الــســنــوات الــســابــقــة، وهــو 
ثابتة  مــبــادئ  توجد  ال  أنــه  على  يؤشر  مــا 
ألغـــلـــب األحـــــــزاب والـــكـــتـــل الــســيــاســيــة، 
هـــو ضــمــان  األســـــاس يف حتــركــهــا  أن  إذ 
ملوقعها  تــعــزيــزًا  وإمــتــيــازاتــهــا  مصاحلها 
فإن  وعليه  الدولة.  مؤسسات  ونفوذها يف 
مستقبل العملية السياسية يف العراق بعد 
اإلنتخابات القادمة وضمان إستمرار تلك 
العملية يتطلب تغيريا يف املفاهيم والعقائد 
الكتل  عليها  ســــارت  الـــيت  والــســلــوكــيــات 
واألحزاب السياسية منذ عام 2003 وحلد 
اآلن، وهو ما يقتضي ضرورة التخلي عن 
التحالفات التقليدية القدمية ذات الوالءات 
الضيقة، والتوجه حنو تشكيل كتل وأحزاب 
وفــق  تعمل  إنتخابية  بــرامــج  عــلــى  قــائــمــة 
ثوابت وطنية وتتبنى نظامًا سياسيًا هدفه 
العراقية.  الوطنية  الــوحــدة  على  احلــفــاظ 
وهــــو مـــا يــعــين ضــــــرورة زيــــــادة الــوعــي 
السياسي واإلجتماعي والفكري لدى أبناء 
والنظر إىل األحداث  ناحية،  اجملتمع من 
بــنــظــرة واقــعــيــة ال مــثــالــيــة، عــرب ترسيخ 
مبادئ احلوار الدميقراطي واحرتام الرأي 

والرأي اآلخر.  

مستقبل العملية السياسية يف 
ضوء اإلنتخابات عام 2018

العراق: جدار برلني بني السعودية وإيران   
لتكسر  روتينية  شبه  املتبادلة صارت  والزيارات  متصاعد،  السعودية يف حتسن  العراقية  العالقات 
حاجزا من الصراع والتوتر الذي استغرق بناؤه أكثر من ربع قرن ختلله التصعيد والوعيد وتنفيذ 

عمليات عسكرية بايدي أطراف ثالثة.
التغيري احلاصل يف العراق هو نقطة حتول اسرتاتيجية تؤثر على مستقبل البلد، وال بد من خطوات 
كهذه ان ختضع للمحاكمة املنطقية والعقلية يف اطار املصاحل العليا للبلد، ومبا يسهم يف حفظ حقوق 

االجيال القادمة.
ام  السعودية  مع  للتطبيع  املؤيدة  اتباعها؟  اليت ميكن  االفضل  النظر  وجهة  عن  هنا  يطرح  السؤال 

املعارضة هلا؟ وكيف يكون ذلك؟
نابع من  اغلبها  النظر، الن  الرفض الي من وجهيت  او  التأييد  السؤال ال حتتمل  االجابة عن هذا 
مصاحل سياسية خاصة لكل طرف، )وله احلق يف ذلك( اال ان الواجب توضيح االسس اليت ينبغى ان 

تبنى عليها العالقات العراقية اخلارجية وخاصة مع السعودية.
اليت  االســس  هي  وما  املنطقة  يف  السعودي  السياسي  السلوك  نستعرض  ان  بنا  البداية جيدر  يف 
لبناء عالقاتها اخلارجية وتشكيل  السياسي بشكل حموري  املال  تعتمد على  يقوم عليها، فالرياض 

التحالفات، لتكسب بذلك حلفاء يضمنون بقاءها الطول فرتة ممكنة.

السعودية مع ولي عهدها الشاب تريد حمو اثار املاضي لكنها يف الوقت ذاته ال تريد فعل ذلك مع 
ايران، وتبحث عن تعزيز مواقفها لاليقاع بها متى ما حانت الفرصة، والعراق ساحة التنافس االكرب، 
فهو جار للسعودية كما هو جار اليران، وكانه ذاك اجلدار الذي يقام بني الطرفني واي منهم يستطيع 
اخرتاقه فقد هزم خصمه. ومن الطبيعي يف هكذا ظروف ان تتنافس الدولتان على كسب ود العراق، 
وهذا ما جيعل العراق امام فرص عظيمة البراز نفسه كدولة ذات ثقل سياسي مؤثر، فهو يستطيع 
ان ياخذ من ايران ويضغط عليها من خالل ابراز ورقة الصلح مع السعودية، كبديل عن الدعم الذي 

كان حيصل عليه من طهران، حتى ال تطلب اكثر مما هو مسموح هلا يف حدود حفظ سيادة البلد.
السعودية  االيرانية كوسيلة ضغط على  الورقة  ان تضع  بغداد  الطريقة تستطيع  وبنفس  املقابل  يف 
رسم  اهمية  على  التشديد  مع  واالقتصادية،  السياسية  واملكاسب  الدعم  من  املزيد  على  للحصول 
او  ــران،  اي امــا احلديث عن عالقات غري مشروطة مع  الوطنية خبط امحــر واضــح جــدا.  السيادة 
البلد وشهدائه الذي  الغباء السياسي ونسيان حلقوق  مصاحلة مفتوحة مع السعودية، فهو نوع من 
ضحوا من اجل الدفاع عن السيادة ورسم احلدود خبطوط محراء من الدماء الطاهرة، وليس فتح 
االبواب من اجل مكسب انتخابي للضغط على خصم سياسي حملي، فاالوىل ان يكون اخلارج دعامة 

للجميع سواء كان سعوديا ام ايرانيا، واال سيعود االنقسام من جديد. 

املستعدون  أو  السياسية،  الطبقة  اعتادت  انتخابية،  دورة  كل  أعتاب  عند 
املواطنة  أهمية  عــن  الــرّباقــة  والــشــعــارات  الــوعــود  إطــالق  على  للرتشيح، 
والــوعــود إىل مضامني غاية يف  الــشــعــارات  والــوطــن، وتشري فحوى هــذه 
نصطدم  ما  سرعان  كعراقيني  أننا  إال  الشعب،  واالمتثال حلقوق  اجلــودة 
بعد انتهاء االنتخابات، بنسيان الفائزين واحلاصلني على مقاعد يف الربملان 
ومناصب مهمة يف احلكومة، لوعودهم اليت وعدوا بها الناس، وشعاراتهم 
مبا  يلتزموا  سوف  الفائزين  النواب  بأن  والشعب،  الناخبني  طمأنت  اليت 
أطلقوه من شعارات ووعود. لكن جتربة املواطن مع الدورات االنتخابية باتت 
واضحة، حيث ينشغل املسؤول مبصاحله الفردية والعائلية واحلزبية وينسى 
من أوصله إىل ما هو عليه من علو شأن وجاه وسلطة، هذا الواقع املؤسف 
ال ينحصر بالعراق وحده، إذ غالبا ما يتحدث احلكام واحلكومات الشرق 
أوسطية عموما والعربية خصوصا، عن الوطن والشعور باملواطنة، وُترَفع 
واإلميــان  على حبه  اجلميع  الوطن وحتــث  الــيت متجد  الــرباقــة  الشعارات 
احلكام  ُيصاب  املقابل  دم!، يف  قطرة  آخر  حتى  عنه  والدفاع  وخدمته  به 
وحكوماتهم حبالة من اخلرس املزمن عندما يتعلق األمر باملواطن وحقوقه، 
وكأنهم مل يعدوه بشيء ومل يرفعوا شعاراتهم الرّباقة. مع أننا سوف نصل 
للوطن،  مدمِّرة  أنها  عنها  ُيقال  ما  أقل  الظاهرة،  نتائج خطرية هلذه  إىل 
ذهب  أن  بعد  له  احلكومة  إهمال  اليد  ملس  ويلمس  املــواطــن  يشعر  فحني 
لالنتخابات ووضع صوته يف صناديق االقرتاع، وتبين املسؤولني الفائزين 
باملواطنة،  الشعور  سيفقد  فإنه  الوقت،  نفس  يف  وكاذبة  براقة  لشعارات 
وسيصبح الوطن بالنسبة له كذبة كبرية ال يستطيع تصديقها، ألن الوطن ال 
يقدم له احلياة الكرمية املرّفهة، يف الوقت الذي يعاني من اإلهمال احلكومي 
املتواصل، وهو يرى بعينه عمليات االستحواذ الكبرية واملتواصلة على ثروات 
السياسية  والطبقة  واحلكومة  الــدولــة  يف  رؤوس  لــدن  من  البلد  وخــريات 
احلاكمة او العاملني يف السياسة، ويتم احتكار املناصب واالمتيازات واملنافع 
الفقر،  بنار  املواطن  يتلظى  فيما  احلاكمة،  الطبقة  قبل  من  اهلائلة  املادية 
ويعاني اإلهمال والتجهيل املقصود، والعيش يف ظروف متتهن كرامته وحتد 
من تطلعاته املشروعة يف العيش الكريم، داخل وطنه الذي ولد فيه وتربى 
التنّبه  العراقي  الناخب  على  ينبغي  لذلك  وخــرياتــه،   أجوائه  يف  وترعرع 
بصورة حامسة إىل قضية العزوف عن االنتخاب، وحني يتم حساب نتائج 
هذا املوقف بطريقة علمية دقيقة ومتوازنة، سوف يظهر جلميع املواطنني 
املشمولني حبق االقرتاع، بأنهم يف حالة املقاطعة، سوف يفسحون اجملال 
فيكون  املختلفة،  الــدولــة  مؤسسات  يف  أكثر  الفاسدين  تغلغل  أمــا  واسعا 
أكثر،  تتضاعف  الفساد  وبؤر  نفسها،  األزمات  أمام  العراقيون مرة أخرى 
وحال املواطن يسوء أكثر فأكثر، وعندها سنفهم أننا ساهمنا بفسح اجملال 

بأنفسنا للفاشلني بالعودة إىل مناصبهم اليت ال يستحقونها. 

أنا 
سأنتخب

د. سليم كاطع علي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

علي حسني عبيد

مسلم عباس
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ألهمية  الــعــراق  ساسة  معظم  إدراك  مع 
اســتــغــالل  ــوا يف  فــشــل انـــهـــم  اال  ــدهــم  ــل ب
حتقيق  يف  تصب  إجيابية  بطريقة  ذلــك 
مصاحله العليا، نتيجة قلة ذكاء معظمهم، 
وعدم اتباعهم سياسة احلياد املتوازن يف 
على  القول،  صفوة  اخلارجية،  سياستهم 
ادارتــه  طريقة  تغيري  العراقي  السياسي 
لــعــالقــاتــه اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، جاعال 
سياسة احلياد املتوازن ركيزتها االساسية 
اليت ال احنراف عنها؛ كون هذه السياسة 
اليت  البيئة  االمــثــل يف ظــل  هــي اخلــيــار 
هــذه  يف  والــنــجــاح  الـــعـــراق.  فيها  يعيش 
السياسة حيتاج اىل ما يلي: ابقاء ابواب 
الالعبني،  مجيع  امـــام  مفتوحة  الــعــراق 
واظـــهـــار الــتــفــهــم ملــطــالــبــهــم ومــصــاحلــهــم 
على حساب  املــيــل ملصلحة طــرف  بـــدون 
طرف آخر، فاحلمقى فقط يفعلون ذلك، 
مجيع  ان  فسيعلم  احلكيم  السياسي  امــا 
بينها  فيما  بالصراع  ستتورط  االطــراف 
وتهدر  نفسها  وستضعف  آخــر  أو  بشكل 
والــرابــح  الــصــراعــات،  هــذه  طاقاتها يف 
الــوحــيــد يف الــنــهــايــة ســيــكــون فــقــط من 
مــن هذه  يــكــون جـــزءا  ان  مــن  نفسه  منع 

الصراعات.
منع اي العب من استغالل العراق ليكون 
خصومه  جتـــاه  مــواقــفــه  لــتــســويــق  منصة 
املتوازن  فاحلياد  والــدولــيــني،  االقليميني 

يتطلب مصداقية، وتنهدم هذه املصداقية 
سياساتها  االطـــراف  بعض  تعلن  عندما 
وقد  بغداد،  من  اخــرى  املعادية ألطــراف 
االمر  هــذا  العراقي  القرار  صانع  اهمل 
بــإعــالن  الــالعــبــني  ملعظم  فسمح  كــثــريا، 
بغداد،  من  خلصومهم  املعادية  مواقفهم 
لــعــل آخـــر الــشــواهــد عــلــى هـــذا اخلــطــأ 
ــســيــد علي  االســـرتاتـــيـــجـــي هـــو قـــيـــام ال
يف  الفقيه  الولي  )مستشار  واليــيت  اكــرب 
عشر  السابع  يــوم  االيرانية(  اجلمهورية 
واثناء  اجلــاري،  شباط-فرباير  شهر  من 
األول جملمع  الــتــأســيــس  املــؤمتــر  انــعــقــاد 
الــوحــدة اإلســالمــيــة يف بــغــداد، بــإطــالق 
ــة لــلــواليــات املــتــحــدة  تــصــرحيــات مــعــادي
املقاومة  معسكر  “ان  بالقول:  االمريكية 
ولبنان  ــا  وســوري والــعــراق  ــإيــران  ب ممثال 
املتحدة من شرق  الــواليــات  يطرد  ســوف 
ولــيــمــر يف حديثه  الــفــرات يف ســـوريـــا”، 
املنطقة  يف  امللتهبة  الصراع  مناطق  على 
ملوقف طهران  تابعا  بغداد  جاعال موقف 
بشكل كامل فيما يتعلق بالتعامل مع هذه 
الدفاع  الرجل  حق  من  نعم  الصراعات. 
مــن حقه  ليس  ولكن  بـــالده،  عــن سياسة 
اخلارجية  السياسة  على  التبعية  فــرض 
بعد  جــاء  كــالمــه  وان  الــعــراقــيــة، السيما 
يومني فقط من انعقاد مؤمتر اعادة اعمار 
العراق يف الكويت، وهو املؤمتر الذي بذل 

اقناع  اجــل  مــن  كبريا  الــعــراق جهدا  فيه 
الغرب وعلى رأسه واشنطن، والعرب ويف 
بقية  عــن  فضال  اخلليج،  دول  مقدمتهم 
العامل، للمساهمة يف اعادة بنيته التحتية 
من  سنوات  ثالث  بعد  واملتهالكة  املخربة 

االرهاب االعمى الذي عانى منه.
امـــتـــالك مـــا يــكــفــي مـــن قــــــدرات الــــردع 
ـــوازن ال  الـــذاتـــيـــة، فــســيــاســة احلـــيـــاد املـــت
متصارع،  البقاء ضعيفا يف حميط  تعين 
فالضعف حيول احرتام االخرين ورغبتهم 
اىل طمع يقود اىل التدخل السافر، ورمبا 
على  السيطرة  او  اهليمنة  فرض  حماولة 
الــقــرار الــســيــادي. ولــدى الــعــراق مبوقعه 
ما  وعدد سكانه  وثرواته،  اجليوسياسي، 
يكفي من املــوارد اليت متكنه بسهولة من 
امتالك قدراته الرادعة جلميع االطراف.

وجود القيادة املناسبة، فبغداد قادرة على 
بشكل  والدولية  اإلقليمية  مكانتها  تعزيز 
كبري، وزيادة رفاه مواطنيها وتنافس الدول 
املتقدمة، وال ينقصها مال وال رجال لبلوغ 
ذلك، امنا تنقصها القيادة الذكية، كقيادة 
للتضحية  مستعدة  تكون  الــعــذراء  امللكة 
جانب،  من  الشخصية  احلسية  مبلذاتها 
ومتنع تورط بالدها يف احلروب املدمرة، 
من جانب آخر، من اجل قيادة شعبها حنو 

اجملد واخللود الدائم. 

الحياد املتوازن: سياسة
 لم يتقنها صـُناع القرار يف العراق

15 عاما لغزو العراق: بذرة الديمقراطية حصادها الفوضى
عقد ونصف من الزمن مر على بدء غزو العراق، ذكرى جتددها مشاهد الدمار اليت متتد على 
كامل مساحة البالد؛ إذ كان الغزو بداية انطالق دمار حّل على أرض الرافدين، وصل بها إىل 

مستويات متدنية جدًا من األمن واخلدمات، وانتشار اجلماعات اإلرهابية.
ورغم ذريعة أسلحة الدمار الشامل املعلنة فإن أسبابًا أخرى خمتلفة )سياسية واقتصادية وحتى 
حضارية( ظلت قيد التناول يف وسائل اإلعالم العاملية وأروقة السياسة الدولية، وأصبح بعضها 
أكثر إقناعًا للمراقبني، انطالقًا من سري األحداث ومآالت احلرب وتكشف أسرار حتضرياتها.

دام وجود قوات االحتالل يف العراق حنو تسع سنوات، سادت فيها خمتلف مظاهر الفوضى 
والدمار، لكن القوات األمريكية وحلفاءها تلقوا أيضًا خسائر فادحة يف األرواح )ُقتل ألمريكا 
4500 جندي وأصيب حنو 30 ألفًا آخرين، يف حني قتل 179 جنديًا بريطانيًا فقط( واملمتلكات؛ 

بسبب العمليات العسكرية لفصائل املقاومة العراقية.
وتتفاوت التقديرات للعدد اإلمجالي لقتلى الغزو من العراقيني تبعًا جلهة صدورها. فقد أفادت 
دراسة أعدها معهد االستطالعات الربيطاني يف صيف عام 2007، بأن عدد قتلى الغزو من 
العراقيني بلغ حتى ذلك التاريخ حنو مليون شخص، من أصل 26 مليونًا هم سكان العراق حبسب 

إحصاءات ما قبل االحتالل.

وشهدت البالد بعد غزوها تفككًا جمتمعيًا، وظهور الطائفية، وبات الشعب مقسمًا إىل طوائف، 
البالد أصبحت  الفرتة بني 2005 و2009.  اقتتااًل طائفيًا مريرًا، يف خالل  وعرفت ألول مرة 
ُتعرف عامليًا بكونها من بني أكثر عشرة بلدان فسادًا يف العامل، وُينسب لقادة وأحزاب يف السلطة 

سرقات مبليارات الدوالرات، يف حني أن البلد يعوم على حبر من الفقر واألمراض والبطالة.
البالد أيضًا وألول مرة مل ُيشاَهد يف أسواقها عبارة “صنع يف العراق”؛ فبعد أن كانت الصناعة 
البالد  يف  القرار  صناع  غّيب  إذ  الصناعة،  توقف  شهدت  القومي،  الدخل  مــوارد  أحــد  متثل 

الصناعة احمللية، وأغرقوا السوق باملنتجات املستوردة.
هذا فضاًل عن الشلل الذي أصاب القطاع الزراعي، فبعد أن كان العراق مكتفيًا ذاتيًا من زراعته 
ويصدر الفائض منها، توقفت اجلهات احلكومية املختصة عن السري على سكة دعم الزراعة 
وتوفري احتياجات املزارعني مثلما كان احلال قبل غزو البالد، ما أدى إىل تصحر مساحات 

شاسعة من األراضي اليت متثل سلة العراق الغذائية.
يف ذكرى الغزو، يتوضح جليًا أن عبارة “ال نريد غزو العراق وإمنا حترير الشعب العراقي” اليت 
قاهلا الرئيس األمريكي، حينذاك، جورج دبليو بوش، مل تكن صادقة؛ فما خلَّفه الغزو أكرب بكثري 

من الغزو نفسه، إذ فقد العراق متاسك اجملتمع واالقتصاد واألمن واخلدمات. 

على  “الفيفا”  قبل  من  الكروي  احلظر  رفع  انتشر خرب  اهلشيم  كالنار يف 
اقامة املباريات الدولية على املالعب العراقية، والذي تضمن السماح باقامة 

مباريات كرة القدم يف مالعب البصرة وكربالء واربيل.
واعلنها  الــوطــين،  النصر  ــة  راي رفــع  توجهاته  وباغلب  العراقي  اجلمهور 
حصرية باسم وزير الشباب والرياضة عبد احلسني عبطان، وقدموا الشكر 
هلذا الوزير الذي اصبح ايقونة النجاح يف كل مكان يتوىل مسؤولية ادارته، 
فهو الذي كان امينا ملدينته النجف يوم كان حمافظا هلا، واشد امانة يوم 
اصبح وزيرا للشباب والرياضة. الوزارة اليت استلمها عبد احلسني عبطان 
ان  اال  العراقية،  السياسية  االعــراف  اثــر هلا يف  وال  جــدا  كانت هامشية 
عبطان كان اهال لصناعة منجز وطين من حتت ركام التهميش واالقصاء 
وباملوارد املتاحة له، وبعيدا عن االضواء عمل جبد واجتهاد وفق فلسفات 
باعلى  الذين يتحدثون قليال مكتفني مبنجزاتهم تصرخ  القدم  مدربي كرة 

صوتها نيابة عنهم. 
رغم ان املنجز رياضٌي، لكنه مؤشر مهم على ان وجود االرادة واالمانة لدى 
وهي  التغيري  صناعة  على  القادرة  هي  البلد  يف  العليا  االداريــة  القيادات 
صاحبة املد الثوري املطلوب، والسفسطات اليومية يف نشرات االخبار وذكر 
مساويء النظام احلالي والدعوة للثورة ضده خطوة متاخرة، فالبلد حباجة 

اىل من يفعل كثريا ويتكلم قليال.
قبل  مــن  اجلــاد  العمل  حالة  يعكس  والــريــاضــة  الشباب  وزارة  اجنــزتــه  مــا 
املسؤول العراقي الرضاء شعبه، وااليفاء مبتطلباته، وليس متطلبات الكتلة 
السياسية اليت تقف خلفه، فالشباب حباجة اىل من يرعاهم وهذه وزارتهم 

اليت جيب ان تكون خادمة هلم وليس لكتلة تيار احلكمة.
ال حيتاج البلد اىل نيلسون مانديال جديد، وال اىل املهامتا غاندي، وال اىل 
اي مشروع ثوري حترري مستورد، فالرجال الذين ميتلكهم البلد فيهم الف 
مانديال، والوطن قادر على انتاج عشرات الثوار ممن ال جيدون يف املناصب 

السياسية اال مكانا خلدمة البلد وابنائه.
وليس وزير الشباب والرياضة وحده الذي وقف حامال راية االجناز الوطين، 
فهناك بعض اعضاء جملس النواب يقف ابناء الشعب العراقي هلم اجالال 

واكراما، الساماتهم الكبرية يف جمال تفعيل الدور الرقابي للربملان.
الشخصيات  شــان  مــن  نرفع  ان  مجيعا  علينا  تفرض  الوطنية  املسؤولية 
الوطنية مهما اختلفنا معها سياسيا، فبناء الوطن مهمة على اجلميع ومن 
جيتهد لالرتقاء به يستحق االشــادة، ومن يرفع من شأن هؤالء امنا يدعم 
السهام ضد ساسة  وتوجيه  اليأس  حديث  عن  قليال  نتوقف  وليتنا  وطنه، 
البلد، فقد يكون من بينهم من يستحق االشارة اليه، واىل جناحه، فمثلما 
كان الوزير ممثال لكل العراقيني، يفرض على قادة الرأي ان يكونوا ممثلني 

للوطن ورافعني من شان كل راغب باعماره. 

مانديال العراق
 ثائرا رياضيا

العراق

د. خالد عليوي العرداوي /مركز الفرات للتنمية والدراسات السرتاتيجية
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عربي 

-كما  واإلنــفــتــاح  التغيري  عــهــد  يف  ملـــاذا 
تكريس  يتم  الــرمســي-  اإلعـــالم  يصفه 
على  واحــد،  رجــل  بيد  املطلقة  احلكومة 
حساب مبدأ املشاركة واحلرية والتعددية 
واحملــاســبــة، ومـــن املــســؤول عــن إفــالس 
ورفــع  الضرائب  وفــرض  الــدولــة  خزينة 
ــار عــلــى املــواطــنــني، وملــــاذا يـــزداد  األســع
واعتقال  الرؤوس  بقطع  والدموية  القمع 
ــني املــخــلــصــني الـــذيـــن يــطــالــبــون  ــواطــن امل
دولة  إىل  والتحول  واإلصــالح،  بالتغيري 
دســتــوريــة لينعم الــوطــن بــاألمــن واالمــان 
واإلســـتـــقـــرار احلــقــيــقــي؟. مـــن املــؤســف 
اإلصــــالح  دعـــــاة  مـــن  اآلالف  يــبــقــى  أن 
والنشطاء واحلقوقيني وشخصيات دينية 
يتم  وان  االعتقال،  وأكادميية يف سجون 
امللك  وذلـــك يف عهد  إعـــدام عــدد منهم 
التغيري واإلنفتاح  راية  الذي رفع  سلمان 
بل بركة دم  بقعة  إنها  الفساد،  وحماربة 
مرعبة تغرق صورة احلكم اجلديد مهما 
رفع من شعارات تنموية وتطويرية ورؤى 

مستقبلية كرؤ2030 ية. 
كنا وسنبقى ضد العنف والسالح والقتل، 
ومــــع الـــوطـــن ومــصــلــحــتــه واســـتـــقـــراره، 
وإىل  للتهدئة  حبــاجــة  واملنطقة  الــوطــن 
والتفاهم  احلــوار  عرب  دبلوماسية  حلول 
واألسلحة  والتوتر  التصعيد  عــن  بعيدا 
واالعتقاالت  والــدمــار  والقتل  واحلــروب 

الــتــعــســفــيــة الــــيت وصــلــت إىل اعــتــقــال 
اســراء  مثل:  والنساء  والشيوخ  األطــفــال 
الغمغام، نعيمة املطرود، فاطمة النصف، 
وغريهن..، يكفي توتر وتصعيد فقد حان 
وتفهم  والتغيري  لإلصالح  املــبــادرة  وقــت 
مــطــالــب الــشــعــب وبــنــاء دولــــة دســتــوريــة 
حضارية قائمة على احرتام رأي الشعب 

يف ظل العدالة واحلرية والتعددية.
وصول امللك سلمان كان فرصة لتحقيق 
اإلصــــالح والــتــغــيــري مبــا يــريــده الشعب 
الذي كان ينتظر مبادرة من السلطة تبدأ 
باإلفراج عن املعتقلني بسبب التعبري عن 
اي  االحتجاجات  يف  املشاركة  أو  الــرأي 
الشعب  مطالب  وتفهم  امللف،  هذا  انهاء 
له  الــوطــن  يف  شريكا  ليكون  وحتقيقها 
حدث  ما  ولكن  حقيقية،  ومشاركة  رأي 
بيد  السلطات  كافة  احتكار  العكس،  هو 
شخص، وهدر للثروة، واستمرار مسلسل 
االعتقاالت بسبب التعبري عن الرأي رغم 
ان اعالم العهد امللكي السلطة احلريصة 
عـــلـــى الــــوطــــن واســــتــــقــــراره ومــصــلــحــة 
املــواطــنــني وحمــاربــة الــفــســاد، هــي اليت 
وتقدر  وحتــرتم  املواطنني،  أرواح  حتمي 
املواطنني احملبني لوطنهم الذين يرفضون 
ــفــســاد واملــفــســديــن، ويــعــمــلــون جبهد  ال
وإخالص مبا فيه إستقرار للوطن وفائدة 
والتحول  لإلصالح  كالدعوة  للمواطنني 

اليت  السلطة  بينما  دستورية،  دولــة  إىل 
ارائهم  بسبب  وتعذيبهم  باعتقاهلم  تقوم 
واعدام  والتغيري،  باإلصالح  ومطالبتهم 
البعض منهم... هو دليل على عدم كفاءتها 

للحكم وبناء وطن جلميع املواطنني.
حتـــيـــة لـــكـــل الـــنـــشـــطـــاء اإلصـــالحـــيـــني 
كل  األحـــرار يف  املعتقلني  وبــاخلــصــوص 
يستحقون  الـــذيـــن  الـــوطـــن  مـــن  مــنــطــقــة 
واملساعدة  والدعم  واملساندة  التضامن 
العظيم  دورهــم  وتقدير  ولعوائلهم،  هلم 
وحجم التضحيات اليت قدموها ملصلحة 
كلمة  كتب  من  ولكل  واملواطنني،  الوطن 
عن  بالتعبري  بسلمية  شــارك  ومــن  حــق، 
يف  السلمية  اإلحتجاجات  خــالل  ــرأي  ال
كــافــة مــنــاطــق الـــوطـــن، ومــنــهــا يف شــرق 
الـــبـــالد كــالــيت وقــعــت يف الــقــطــيــف أو 
اإلصــالح  لتطبيق  نتطلع  األحــســاء.   يف 
الشامل والتغيري حنو األفضل لبناء دولة 
دستورية دميقراطية للجميع، قائمة على 
وحماسبة  والتعددية،  واحلــريــة  العدالة 
كافة املسؤولني )من أين لك هذا؟(. وأن 
يتم قريبا اإلفراج عن كافة معتقلي الرأي 
وإيقاف قطع الرقاب ملن مل يعتدوا على 
أحد، وتسليم جثامني الشهداء الذين مت 
إعدامهم لتدفن من قبل األهالي.. فالدم 
جير الــدم. حفظ اهلل العباد والبالد من 

كل شر.

التغيري يف السعودية يف ظل غياب 
الدستور واحتكار السلطة

االنتخابات اللبنانية الربملانية وفرصة التغيري
تستكمل يف بريوت االستعدادات إلجراء االنتخابات الربملانية يف السادس من أيار )مايو( املقبل، مع 

العلم ان انتخاب اللبنانيني املقيمني يف بالد االغرتاب سيتم يف اواخر شهر نيسان )ابريل(.
قياسي  رقم  وهــذا  امــرأة،  بينهم 111  976 مرشحا  لالنتخابات  املسجلني  املرشحني  بلغ عدد  وقد 
لعدد املرشحني واملرشحات منذ قيام الكيان اللبناني، ويعزو املراقبون واحملللون سبب ازدياد عدد 
اجواء  من  يعزز  اجلديد، مما  االنتخاب  قانون  يف  التفضيلي  والصوت  النسبية  العتماد  املرشحني 

املنافسة والصراعات احلزبية واالنتخابية والتنافس بني املرشحني.
واما سبب ازدياد عدد املرشحات من النساء، فيعود للحمالت االعالمية والتوعية اليت تتم يف لبنان 
وبدعم من جهات دولية وغربية لتشجيع النساء على املشاركة يف االنتخابات، اضافة لدور اجلمعيات 
النسائية وتفعيل حضور املرأة يف خمتلف اجملاالت العامة، وكانت هناك مطالبة باعتماد نظام الكوتا 

النسائية، لكن القانون اجلديد مل يلحظ ذلك.
ومع ان بعض احملللني ومراكز الدراسات واالحصاءات املتخصصة باالنتخابات النيابية يتوقعون ان 
تستمر القوى السياسية واحلزبية احلالية يف التحكم بالربملان اجلديد ويستبعدون حصول تغيريات 
اضافة  مهمة،  مــؤشــرات  عــدة  تسجيل  ميكن  فانه  والنيابي،  السياسي  املشهد  يف  وكــبــرية  جــذريــة 
للمالحظات اليت اشرنا اليها اعاله، حول اهمية هذه االنتخابات وما ميكن ان حتمله من اشارات 

تغيريية يف املشهد السياسي والنيابي اللبناني، ومنها: اوال : ان اعتماد النسبية والصوت التفضيلي يف 
القانون االنتخابي سيمنع اي حزب او قوة سياسية من التحكم املسبق يف نتائج االنتخابات، وسيتيح 
جلميع الفئات والشخصيات من التمثل يف الربملان اجلديد يف حال كانت قادرة على امتالك احلاصل 
االنتخابي يف الدائرة اليت ترتشح فيها. ثانيا : قد يكون صحيحا ان هناك خلل يف توزيع الدوائر وعدم 
املساواة فيما بينها، واقتصار الصوت التفضيلي على القضاء بدل الدائرة الواسعة، مما يقلل من حجم 
التغيري. ثالثا: لقد اضطرت معظم القوى السياسية واحلزبية إلجراء تغيريات يف صفوف مرشحيها 

وادخال دماء جديدة يف احلياة السياسية، كما ان هناك شخصيات اخرى قررت عدم الرتشح،
رابعا: بعكس ما يقوله بعض احملللني يف بريوت، ان الربملان اجلديد سيكون حمكوما من قوى سياسية 
حمددة، والسيما الثنائي حركة امل وحزب اهلل وحلفاؤهما، فان من يراقب التحضريات لالنتخابات 
واحلمالت االعالمية والشعبية، يالحظ ان مجيع القوى متخوفة من نتائج االنتخابات وازدياد دور 

الرأي العام ومواقع التواصل االجتماعي.
خامسا: ان مؤسسات اجملتمع املدني واجلمعيات االهلية واملؤسسات املعنية بقضايا املرأة ستكون اكثر 
حضورا يف هذه االنتخابات، وان كانت املشكلة ان هذه املؤسسات تعاني من االنقسامات وعدم التوحد 

حول مشروع سياسي مشرتك، وهي تتنافس فيما بينها. 

الدولية،  الساحة  بأسوأ فصوهلا على  الباردة”  يف مناخات عودة “احلرب 
وصواًل إىل “احلرب الكيماوية” وإطالق العنان لسباق تسلح جديد، توازيًا 
اإلقليمية  الساحة  على  اإليراني   – السعودي  االستقطاب  حدة  تفاقم  مع 
وصواًل لبلوغ القطبني حافة سباق تسلح نووي جديد، من املنتظر أن تظل 
سوريا، كما كانت عليه يف السنوات السبع العجاف الفائتة، ساحة تصفية 
احلسابات... ومن املرجح أن يلعب “العامالن اإلقليمي والدولي” دورًا حامسًا 
الظروف  مثل هذه  وتفكيك عقدها. يف  “حلحلتها”  بدل  األزمــة  تعقيد  يف 
أن يقدم أي فريق أو حمور  أبــدًا،  والتعقيدات والتداخالت، ليس متوقعًا 
على جتريب خيار “احلسم العسكري” مع بقية األفرقاء واحملاور... وليس 
مرجحًا أبدًا أن تنجح هذه احملاور يف املقابل، يف اجرتاح حلول وتسويات، 
ُيبقي  ما  املتناقضة،  وحساباتهم  وتطلعاتهم  األطــراف  ملصاحل  تستجيب 
سوريا، أمام سيناريو واحد مرجح: أما هذا السيناريو، فيقوم على احتفاظ 
كل حمور أو فريق، مبا لديه يف سوريا ومنها، أرضًا وشعبًا وقوى حاضنة... 
)شــرق  الشرقي  ومشــاهلــا  شرقيها  يف  ســوريــا  بربع  ستحتفظ  واشنطن 
العسكري  االنتشار  سر  يفسر  وهذا  كردية،  وحبضانة  أساسًا(،  الفرات 
األمريكي “امُلستدام” يف هذه املنطقة، وهدفه األوضح بالطبع: قطع الطريق 
الــربي اإليــرانــي املمتد من “قــزويــن” إىل “شــرق املتوسط”، ويعزز فرص 
واملعدنية  والزراعية  املائية  املنطقة  ثــروات  إىل  مستند  كــردي  كيان  قيام 
ومنابع النفط والغاز الوفرية يف حميط دير الزور. وستحتفظ تركيا وفقًا 
لسيناريو األمر الواقع، حبزام أمين ممتد من املتوسط إىل شرق الفرات، 
وإن برتتيبات خاصة يف حميط “منبج”، سيما بعد أن شارفت عملية “غضن 
الزيتون” على نهاياتها يف عفرين... أما اجلنوب الغربي، فسيظل ساحة شد 
40 كلم،  وجذب، إسرائيل ستستعى لالحتفاظ بشريط أمين بعمق 20 – 
إيــران،  على  احملسوبة  واملليشيات  والنصرة  داعــش  بإبعاد  معين  واألردن 
نفوذ مستدام  الساحل، فستكون ساحة  أما منطقة  الشمالية.  عن حدوده 
ستتشاطر  حيث  دمشق،  إىل  وصواًل  الروسيتني،  العسكريتني  للقاعدتني 
تستقر  مل  املنطقة.  هــذه  يف  واملــصــاحل  والنفوذ  اهليمنة  وطــهــران  موسكو 
ملناطق  النهائية  احلـــدود  ترتسم  ومل  نفوذها،  مناطق  يف  بعد  األطـــراف 
تقاسم النفوذ، ما سيفتح الباب رحبًا أمام املزيد من املعارك واملواجهات 
الدامية، قبل أن تقر األطراف – واقعيًا – وليس “رمسيًا” خبرائط التقاسم 
دمشق  مناطق حميط  “تطهري”  إىل  وحلفاؤه  النظام  سيعمد  وحــدودهــا... 
دوليًا  إقــرارًا  أن مثة  ويبدو  واملسلحة،  اإلرهابية  وغوطتها من اجلماعات 
بذلك، برغم الضجيج اإلعالمي والدعائي الذي يصم اآلذان الذي يصاحب 
عمليات اجليش السوري فيها، وتركيا ستعزز قبضتها بعد أن تربط مناطق 
والواليات  “منبج”،  الزيتون” مبحيط  و”غضن  الفرات”  “درع  يف  سيطرتها 
املتحدة ماضية يف تعزيز قواعدها يف شرق سوريا وجنوبا ومشاهلا وعلى 
مقربة منها... أما درعا وجوارها، فهي بانتظار جولة جديدة من املواجهات، 

سرتتسم بنهايتها حدود التقاسم. 

السيناريو األرجح للحل 
النهائي يف سوريا

علي ال غراش

قاسم قصري
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دولي 

بقيادة  روســيــا  لعبت  األخـــرية  االونـــة  يف 
دورا حموريا يف  بوتني  فالدميري  زعيمها 
على  اإلسرتاتيجية  القضايا  من  العديد 
أبرزها  كان  والدولي،  اإلقليمي  املستويني 
من  استطاعت  الــيت  الــســوريــة،  القضية 
أن  الناعمة  السياسية  العقالنية  خــالل 
تفرض نفسها كقوة عاملية عظمى عندما 
الــلــدود  خصمها  قـــرار  تغيري  مــن  متــكــن 
توجبه  عــن  األمريكية  املــتــحــدة  ــات  ــوالي ال
ضربة عسكرية كانت وشيكة ضد سوريا، 
الروسي  الــدب  دولــة  بــدأت  وشيئا فشيئا 
تستعيد جاذبيتها يف الشرق األوسط، على 
وذلــك  األمــريــكــي،  النفوذ  تــراجــع  حساب 
دبلوماسية  بــروتــوكــوالت  بــنــاء  مــن خــالل 
عسكرية بثوب دميقراطي مع معظم دول 
فرمبا  ومصر،  كالعراق  األوســط  الشرق 
تستطيع روسيا اليوم من خالل سياسيتها 
الــربغــمــاتــيــة ســحــب بــســاط اهلــيــمــنــة من 
األخــرية  وأن  خصوصا  أمريكا  غرميتها 
الصفراء حبثا  القارة  بالتوجه حنو  بدأت 

عن مصاحل إسرتاجتية غري مكلفة.
وعــلــى الــرغــم مــن الــتــصــرحيــات االخــرية 
ــا ال  لــلــرئــيــس الـــروســـي بــوتــني بـــأن روســي
تسعى  وال  عظمى  قـــوة  تــكــون  ان  حتـــاول 
انتقاد  يعيشون يف  كيف  تعلم اجلميع  ألن 
نطمح  وال  املـــتـــحـــدة،  لـــلـــواليـــات  مــســتــرت 
ــقــوة الــعــظــمــى ...  لــلــحــصــول عــلــى لــقــب ال

عامليا  للهيمنة  تطلع  انه  على  يؤخذ  الــذي 
يــرون  واقــلــيــمــيــا. اال ان أغــلــب احملــلــلــني 
طموحات الدب الروسي عكس تصرحياته 
اهليبة  استعادة  هو  األساسي  هدفه  كــون 
الروسية دوليا، وكذلك توسيع نفوذه حمليا 
منذ توليه منصب الرئيس ألول مرة، وذلك 
ناعمة  ستالينية  تقدميه صورة  من خالل 
بأن  احملللني  هـــؤالء  يــرى  حيث  ــدة،  جــدي
الزعيم الروسي ورجل املخابرات الروسية 
املاضي  يف  قدميه  احــدى  يغرس  السابق 
السوفييت لروسيا كما تبديه دالئل عديدة 
يف رغــبــتــه بــالــرجــوع لــلــمــاضــي. وال يــزال 
الروس حيبون “البوتينية” رغم انها خليط 
)كيه. واملــخــابــرات  املــركــزيــة  السلطة  مــن 

جي.بي( واقتصاديات السوق اليت تتحكم 
فيها الدولة مع بعض احلريات املتمثلة يف 
احتجاجات منتقاة وصدور بعض الصحف 
املستقلة. لكن املنتقدين يرون ان البوتينية 
كانت تنفع يف مطلع األلفية اجلديدة لكنها 
السائد  املنطق  لكن  تعد منطقية االن،  مل 
بداية  يف  النفط  اســعــار  ارتــفــاع  ان  يقول 
االلفية وفرت للروس سوقا مستقرة للعمل 
يعهدوها  استهالكية ومرتفة مل  ومنتجات 
من قبل. اجلزء األهم رمبا يف “البوتينية” 
ـــرد الــروســي  الــرابــعــة هــو عــنــدمــا جـــاء ال
مدويًا على االسرتاتيجية الكونية اجلديدة 
 – روسيا  وضعت  اليت  املتحدة،  للواليات 

قوتني  أخطر  عــداد  يف   – الصني  ومعها 
رجعيتني، تهددان الواليات املتحدة... بوتني 
كشف عن “سالالت” جديدة من األسلحة، 
ميكنها – مبدئيًا – كسر التفوق األمريكي 
ـــن الــقــوى  واســـتـــعـــادة الــــتــــوازن يف مـــوازي
أنه رد مباشرة على  بدا  العسكرية، فيما 
االسرتاتيجية الدفاعية والنووية اجلديدة 
للبنتاغون، وما ميكن وصفه بـ “سبق تسلح 
يستعيد  وواشــنــطــن،  موسكو  بــني  جــديــد” 
مفردات احلرب الباردة ويذكر بها. وعليه 
فان املعطيات آنفة الذكر تظهر ان روسيا 
مابني  تتأرجح  بوتني  قيادة  حتت  احلالية 
الصعود كالقوة عاملية عظمى أو قد تكون 
عرضة ألزمات حقوقية واقتصادية متهد 
الطريق النتكاسة جديدة قد تكلف الروس 
خسائر كبرية على األصعدة كافة. لكن كما 
منذ  روسيا  يقود  بوتني  الرئيس  ان  يبدو 
اكثر من عقد بيد من حديد، كونه ينتهج 
الطريق  متهد  جديدة  سياسية  ايدلوجية 
إلعـــادة تـــوازن الــقــوى مــع الــغــرب وخاصة 
أمــريــكــا مــن خـــالل الــتــطــور االقــتــصــادي 
االخرية،  االونــة  املتصاعد يف  والعسكري 
عــديــدة يف  باعتمادها اجتــاهــات  وكــذلــك 
سياستها اخلارجية من خالل اعتماد مبدأ 
املصلحة السياسية بغطاء براغماتي، لكي 
يتمكن من حتقيق غاية عودة اىل االجماد 

السوفيتية السابقة.  

البوتينية الرابعة: 
توتاليتارية بثوب ديمقراطي

الخيارات اإلسرائيلية ملواجهة إيران يف سوريا
رغم التصعيد األخري إلسرائيل يف سوريا بسبب اقرتاب دائرة احلرب من احلدود الشمالية لألراضي 
احملتلة وتضرر املصاحل اإلسرائيلية يف الساحة السورية، لكن ال يبدو مشهد اإلخنراط املباشر يف 

مواجهة التهديدات حاضرا يف اخليارات املنظورة.
فإسرائيل ال تسعى إىل الصدام واحلرب ومتتنع خوض احلرب خاصة جلهة االشتباك مع اإليرانيني 
يف سوريا أو مع اجليش السوري، فهنالك روسيا وتعقيدات الوضع يف ترتيب املواقف واألهداف معها. 
وهلذا هنالك عدة خيارات لتحديد املوقف اإلسرائيلي يف سوريا تتمحور جلها أزاء إيران، فاملشكلة 
األساسية ال تكمن يف صراع املصاحل بني إسرائيل وإيران فحسب، بل يف مستقبل تعارض اخليارات 
بينهما، فاإليرانيون يريدون تثبيت تواجد عسكري تابع هلم يف سوريا وخاضع لسلطتهم، وإسرائيل 

مصممة على منع حتقيق هذا املشهد.
فمن غري املتوقع أن تتحرك إسرائيل عسكريًا يف سوريا لكنها قد تلجأ إىل عدة خيارات ملنع إيران 
من إمتالك قوة تقليدية فيها: 1- اخليار العسكري احملدود: إذ ستعمل إسرائيل على حتقيق صدع 
وشقاق بني بشار األسد واإليرانيني، ألن بقاء حتالفهما مقلق للمصاحل اإلسرائيلية، هنا ستخلق تل 
أبيب شقاقًا وخالفا وتوترا بني نظام بشار األسد وإيران، وتأمل أن تنحاز روسيا إىل األسد لعزل 

إيران. فهي قد تدخل يف احتكاكات ولو بشكل جزئي، دون اإلنزالق يف حرب شاملة

. 2- اخليار السياسي الدولي: املتعلق حبراك حكومة نتانياهو ضد الربنامج النووي اإليراني، رغم 
أن  يتفهم  لكنه  سوريا  يف  الواسع  اإليراني  النفوذ  ضد  األمريكي  احلسم  عدم  من  ُاحبط  نتانياهو 

الواليات املتحدة تريد إعادة النظر يف اإلتفاق النووي املربم بني إيران والدول الكربى.
3- اخليار السياسي اإلقليمي: وهذا خيص لبنان، الذي تراه تل أبيب أكرب تهديد مباشر هلا، املتمثل 
بإمتالك حزب اهلل عشرات اآلالف من الصواريخ اجلاهزة لإلنطالق حنو تل أبيب ووفق هذه الرؤية، 
البد من زيادة حدة التهديدات إجتاه حزب اهلل ملنعه من اإلخنراط يف حرب ضد تل أبيب، وعلى هذا 
األساس يرتتب على تل أبيب أن توضح لإليرانيني بأن إطالق الصواريخ من لبنان سيؤدي إىل خوض 

إسرائيل حرب شاملة ضد لبنان.
التصعيد اليت هي أساسا خماوف  التهديدات وبث رسائل  تكثيف هذه  وهنا ستعمل إسرائيل على 
معتمدة على تأثري ونفوذ هذه الدول من أجل ضبط خيارات الوضع يف لبنان، وتهدئة حزب اهلل وكلما 

هدأت الساحة اللبنانية تتفرغ تل أبيب حلصار إيران يف سوريا.
4- اخليار الداخلي: املتمثل يف تثبيت أوضاع اإلستقرار مع محاس يف غزة وهذا خيار نلمسه اآلن 
وتراه تل أبيب بعدة توجهات تعمل عليها يف قطاع غزة، فتل أبيب تريد الرتكيز على احلدود الشمالية 

احملتلة يف حماذاة سوريا، ما يعين عدم اإلخنراط يف صراع مع محاس داخل القطاع.  

عني الرئيس ترامب بداًل عن تيلرسون، مايك بومبيو عضو الكونغرس السابق 
عن حزب الشاي، ومدير وكالة اإلستخبارات املركزية )CIA( الذي له عالقة 
وثيقة مع الرئيس ترامب، ويوصف بأنه ليس من الصقور فحسب، وإمنا من 
صقور الصقور، وقد رأى فيه ترامب أكثر قربًا يف تنفيذ سياسته اخلارجية 
فعينه وزيرا للخارجية، معلال ذلك أنهما أي )ترامب وبومبيو( يفكران بنفس 
األوىل،  الدقيقة  منذ  بشكل جيد  البعض  بعضهما  مع  ويتعامالن  األسلوب، 
بينما وصف تعامله مع تيلرسون بأنهما )كانا يفكران بطريقتني خمتلفتني(، 
التوجه  بومبيو( حجم  وتعيني  تيلرسون،  )إقالة  هذا اخلرب  يكشف  وبالتالي 
األمريكي اجلديد بقيادة إدارة ترامب املؤلفة من صقور احلزب اجلمهوري 
النفعية  املصلحة  حتقق  حتى  اخلشونة،  مساتها  من  خارجية  سياسة  حنو 
ترامب  أن  حمللون  ويــرى  املتحدة.  للواليات  ضــروريــة  الرئيس  يراها  الــيت 
يعمل على عسكرة إدارته من خالل إزاحة تيلرسون وقبله عدد من املخالفني 
متطرفني يف  إدارة عسكريني سابقني  أصبحت حتت  املهمة  فالوزارات  له، 
مواقفهم املتناغمة مع ترامب يف امللفات اخلارجية بدءا من وزير اخلارجية 
اجلديد مايك بومبيو إىل نائب الرئيس مايكل بينس مرورا مبديرة املخابرات 
اجلديدة جينا هاسبل، كما أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ليس خمالفًا متاما 
لرتامب. وهو يذكر املراقبني بإدارة اجلمهوريني السيما يف عهدي بوش األب 
الشرق  االبــن يف منطقة  بــوش  ترامب من إسرتاتيجية  رغــم سخط  واالبــن 
للدول  األمنية  احلماية  وتوفري  العراق،  نظام صدام يف  وإسقاط  األوســط، 
اخلليجية الغنية بالنفط دون مقابل مادي كبري، وهذا ما جعل ترامب عندما 
أصبح رئيسا بادر مباشرة بتنفيذ ما طرحه يف برناجمه اإلنتخابي بإجياد نوع 
جديد من اإلتفاقيات مع عدد من دول اخلليج خاصة السعودية، قائمة على 
أساس دفع السعودية مبالغ مالية طائلة بعناوين خمتلفة يف مقابل محايتها 
العربية.  املنطقة  نفوذها يف  والسعي إىل حماربة  اإليرانية،  التهديدات  من 
وعليه تأتي اإلسرتاتيجية الرتامبية اجلديدة بقيادة الصقور ماتيس وبومبيو 
وغريهم. ومن أوىل أولوياتهما على مستوى امللفات اخلارجية، امللف اإليراني 
وإمتداداته احملورية خاصة بعد رصد موازنة عالية لوزارة الدفاع قد تصل 
إىل أكثر من 716 مليار دوالر، وعودة التباشري األوىل لسباق التسلح يف ظل 
الردع التسليحي املقابل من قبل روسيا والصني بعد سنوات من إنتهاء احلرب 
ما  إذا  النووي  اإلتفاق  لالنسحاب من  بأنها مستعدة  إيران  وإعالن  الباردة، 
اخلصم  السعودية  ذلك صرحت  قبال  ويف  منه،  املتحدة  الواليات  انسحبت 
مباشرة:  ذلــك  بعد  سلمان  بن  العهد حممد  ولــي  لسان  على  إليــران  اللدود 
نوويًا”.  إيــران ساًلحا  ما طورت  إذا  النووي  السالح  السعودية ستمتلك  “إن 
ومن دون شك أن أي إضطراب سواء كان تقليدي أو غري تقليدي بني الدول 
اإلقليمي، من هنا ضرورة  كبرية على احمليط  تداعيات  له  املذكورة ستكون 

تقديم احلكمة ولغة العقل على لغة احلرب املباشرة وغري املباشرة. 

داللة إقالة تيلرسون 
وتعيني بومبيو

د. أسعد كاظم شبيب

كمال عبيد

د. احمد عدنان امليالي
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واملعلوماتية  االتــصــاالت  ثـــورة  أن  رغــم 
أسهمت حبصة مقدرة يف منو االقتصاد 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  العاملي 
إال أنــهــا أصــبــحــت تــشــكــل أكــــرب عــائــق 
للنمو  العاملي  االقــتــصــاد  مواصلة  أمـــام 
هو  االنــتــبــاه  اقتصاد  إن  مــطــرد،  بشكل 
ــال اســتــثــنــاء،  ســلــعــة األلــفــيــة اجلـــديـــدة ب
على  تعتمد  إنها  إذ  بثمن  تقدر  ال  وهــي 
الباحث  يقول  كما  الــذي  األمــر  االنتباه، 
إننا  كراوفورد  ماثيو  األمريكي  والكاتب 
منلك الكثري منه.من أوائل من تبنى هذا 
ساميون  ألكسندر  هــربــرت  هــو  املفهوم 
أمريكي  واقتصادي  سياسي  عــامل  وهــو 
تويف عام 2011، إذ أشار إىل أن التدفق 
بالضرورة  عنه  ينتج  للمعلومات  املفرط 
املخ  ميل  يستدعي  االنــتــبــاه،  يف  ضعف 
إىل حتديد األهم وبالتالي الرتكيز على 

معلومة حبد ذاتها.
ميثل كسلنا حنن البشر يف استيعاب هذا 
الطوفان املعلوماتي أفضل أداة أو عصا 
بل  االقتصادية  الــقــوى  يــد  ســحــري« يف 
االقتصاد  يعد  مل  إذ  أيضًا،  والسياسية 
شركة  على  حــكــرًا  االنتباه  على  القائم 
مياه غازية أو عالمة مالبس، بل حتول 
إىل واحـــدة مــن أخطر األســالــيــب اليت 
العامل  يف  العظمى  الــقــوى  تستخدمها 

لتحريك اجتاهات الرأي العام وقلبها.

فعاليتها  أثــبــتــت  ـــيت  ال الــطــريــقــة  هـــذه 
ــة فيها  ــث الــتــكــنــولــوجــيــا احلــدي تـــشـــارك 
وبــفــعــالــيــة كــبــرية عــن طــريــق اســتــخــدام 
اخلـــــوارزمـــــيـــــات كـــمـــا تــفــعــل كـــربيـــات 
االجتماعية  والشبكات  البحث  حمركات 
لقاء قريب  االفــرتاضــي، يف  الــعــامل  يف 
ديفيد لرتمان مع  املطرود  املذيع  أجراه 
أوباما  باراك  السابق  الرئيس األمريكي 
التالي هو« حتدث  يف برناجمه »ضيفي 
األخري بكل أرحيية عن استخدام اإلدارة 
األمريكية هلذا األسلوب من أجل حشد 
الــتــأيــيــد الــشــعــي مــع حـــزب ضــد آخــر 
أو دولـــة ضــد أخـــرى، وأن ذلــك حيدث 
صاحب  بأنه  املستخدم  تشعر  بطريقة 
خيار مستقل أثناء قيامه بعملية التصفح 
اإللــكــرتونــي، إال أن مــا حيـــدث هــو أن 
مسبق  علم  على  تــكــون  الــشــركــات  تلك 
مــن خـــالل حتــلــيــل بــيــانــات املــاليــني من 
املتصفحني  توجهات  عن  املستخدمني، 
واهتماماتهم، وهي تستخدم كل ذلك من 
أجل لفت انتباههم إىل قضايا معينة أو 

ترسيخ أفكار حمددة يف أذهانهم.
ــتــواصــل  تــفــعــل األمـــــر ذاتـــــه شــبــكــات ال
االجـــتـــمـــاعـــي عـــرب الــتــحــكــم خبـــيـــارات 
من  املــســبــقــة،  معرفته  دون  املــســتــخــدم 
الربجماتي  ــوب  األســل اســتــخــدام  خــالل 
ذاته، ال يقتصر استخدام هذا األسلوب 

إنــه ميكن  على فــرتة زمنية حمــددة، بل 
أن يبين ولفرتات طويلة املدى اجتاهات 
عامة يتعهدها بالرعاية حتى تنمو وتزهر 
حمققة األثر املطلوب، ولكن هل يستطيع 
املستهلك أو املستخدم اليوم لذلك دفعًا؟ 
إلكرتونية ميكن  حــقــوق  مــن  هــنــاك  هــل 
أن حتمينا من هذه السلطة اليت تعتمد 
األوىل؟  بالدرجة  انتباهنا  قصور  على 
ما أعلمه أن احتجاجات أخرية ارتفعت 
الشبكات  وتريتها ضد فيسبوك عمالق 

االجتماعية ولكن دون أثر يذكر.
ــون يف هــذا  ــعــامــل ويــســتــنــد املــثــقــفــون ال
االقـــتـــصـــاد عــلــى قــدرتــهــم يف صــنــاعــة 
تعبريات ابداعية أو وضع تعليقات قوية 
أو استخدام أسلوب جذاب يف حواراتهم 
السيطرة  تقنيات  ابتكار  أو  وكتاباتهم، 
وجـــذب انــتــبــاه اجلــمــهــور لــالســتــمــاع ملا 
االنتباه  اقتصاد  من  النوع  هذا  يقولون، 
يــفــســر لــنــا كـــثـــريًا مـــن االمـــــور احملـــرية 
الثقافية  املـــؤمتـــرات  لــعــقــد  املــصــاحــبــة 
واليت  العامة،  واحلــوارات  العمل  وورش 
حيتكرها املشاهري يف أغلب األمــر، اال 
ايضًا من هم على استعداد  انها جتذب 
من  والشاذ  املختلف  يف  للتحدث جمانًا 
االمور أماًل يف جذب االنتباه لقدراتهم، 
أكثر،  يدفع  ملن  مهاراتهم  يبيعون  من  أو 
أو من يّدعون االستقاللية واملوضوعية. 

اقتصاد االنتباه 
والثورة املعلوماتية الجديدة

دور التنويع االقتصادي يف متانة النمو االقتصادي
إن هدف التنويع االقتصادي يف البلدان االحادية املصدر هو متتني النمو االقتصادي ألنه يعتمد يف 
يتسم  ركيك ال  االقتصادي  النمو  وزيادته فيكون  النفط  إنتاج  النفطية على  البلدان وخصوصًا  هذه 
باملتانة واالستمرار ملدة طويلة كونه يعتمد على مصدر واحد يتعرض ملخاطر التقلبات يف أسعاره كونه 

سلعة عاملية ال ميكن التحكم بها من قبل منتجيه.
 ولذا يعمل التنويع االقتصادي على تعدد مصادر النمو االقتصادي حتى ميكن تاليف وتعويض ما ميكن 
أن يؤدي إىل انهيار النمو يف حال إذا كان املصدر وحيدًا، فالتنويع جيعل النمو يتمتع باملتانة ومقاومة 

االنهيار.
نعم ممكن أن يكون له )القطاع الفرعي النفطي( دور إجيابي ومهم، عند توفر االدارة الكفوءة واالرادة 

احلقيقة والرؤيا االسرتاتيجية.
 يف حتقيق التنويع االقتصادي الذي ينعكس بدوره على النمو االقتصادي، إذ إن العمل على حتديث 
وزيادة  توظيف  بينهم، من خالل  فيما  متناسبة  وفق عالقاٍت  االخــرى  االقتصاد  وتنشيط قطاعات 

ترابطات ذلك القطاع مع القطاعات االخرى، 
جانب  من  عــادل،  االقتصادي منو  النمو  كبري يف جعل  بشكل  يسهم  االقتصادي  التنويع  إن حتقيق 
كونه يفّعل مجيع القطاعات االقتصادية الرئيسية والفرعية، وهذا ما خيلق الكثري من فرص العمل 

بالنسبة لألجيال احلالية، فتخلق املزيد من الدخول األولية كنتيجة للمساهمة يف العملية االنتاجية 
فيتحسن متوسط دخل الفرد بشكل تلقائي، لكن يف حالة مالحظة ان النمو االقتصادي ينمو بشكل 
كبري مع زيادة حجم الفقر كنتيجة لسوء التوزيع األولي للدخل، فال بد أن توضع اآللية املناسبة لتحقيق 

عدالة التوزيع جلعل النمو االقتصادي منوًا عاداًل.
 كأن تتدخل الدولة لفرض ضرائب عادلة على أصحاب الدخول واألرباح املرتفعة لصاحل أصحاب 
الدخول احملدودة واحملرومة من النمو املرتفع او تعمل على تقديم الدعم للفئات املتضررة من النمو 
املرتفع، سواء بشكل مالي أو عيين أو خدمي او غريها، وهذا ما جيعل النمو االقتصادي منوا عاداًل 

بني أفراد اجليل احلالي.
من جانب آخر ميكن حتقيق العدالة بني االجيال من خالل اللجوء إىل استخدام الصناديق السيادية 
كآلية لالحتفاظ حبقوق االجيال الالحقة من الثروة النفطية اليت دائمًا ما ُيعرب عنها بأنها ثروة وطنية 

عامة، أي إنها ال تقتصر على فرد معني وال على جيل معني أي إنها حق للجميع. 
إن هذه اآللية ميكن أن حتقق العدالة ما بني االجيال احلالية والالحقة وذلك من وضع االيــرادات 
النفطية يف هذه الصناديق واالحتفاظ بها لألجيال الالحقة مع حق السحب منها لتغطية نسب العجز 

يف موازنة الدولة، والبد أن خيضع هذا السحب وفقًا آللية معينة وليس بشكل عشوائي. 

يتجه القطاع اخلاص يف أغلب دول العامل ليكون بديال عن الدولة مما يؤشر 
كالبنى  الكربى  املهمات  وإجنــاز  بالتزاماتها  الــوفــاء  على  الــدولــة  قــدرة  إنهيار 
التحتية وتقديم اخلدمات العامة، بل بدأت الدول تتجه صوب التخلي عن دورها 
يف الكثري من األعباء األساسية والثانوية. فمثال قد يكون من الطبيعي أن نرى 
إقتصاديات  على  تستحوذ  الكربى  الرأمسالية  األنظمة  يف  الكربى  الشركات 
تلك الدول، لكن بدأ احلال يتجه حنو الدول اليت ال تتبنى نظاما رأمساليا مبا 
يسمح للقطاع اخلاص اهليمنة ويضع دور الدولة يف اخللف، مع أن دور الشركات 
الرأمسالية  الـــدول  يف  حتى  اجلنسيات  املتعددة  الشركات  وخــاصــة  الــكــربى 
الدول  تلك  بدأت ترث دور  األوروبــي  املتحدة ودول اإلحتــاد  كالواليات  الكربى 
اجليوش  تسلح  الــشــركــات  فتلك  الفــت،  بشكل  وتنفيذها  املــشــاريــع  متويل  يف 
شبكة  بناء  يف  الدولة  مهام  تتوىل  وبــدأت  العامل  لــدول  لبيعه  السالح  وتصدر 
الطرق واجلسور وحفر األنفاق وسكك احلديد واملرتو وبناء املطارات ومسك 
جمال اإلتصاالت وعامل الربجميات واإللكرتونيات، إضافة إىل شركات الدواء. 
الفضاء  بشؤون  أمريكية خمتصة  وكالة  وهي  ناسا  وكالة  أن  احلــال  وصل  بل 
وستضطر  الفضاء  استكشاف  حبوث  إلستكمال  املالية  القدرة  متتلك  تعد  مل 
إىل إشراك القطاع اخلاص يف متويل تلك اإللتزامات واألحباث يف السنوات 
الفضائية  القطاع اخلاص إىل جمال اخلدمات  أدخلت روسيا  املقبلة، وكذلك 
منذ عام 2015 لذات األسباب. يف العراق نلحظ توجها كبريا حنو اإلستثمار 
واخلصخصة يف القطاعات كافة كالكهرباء والسكن والرتبية والتعليم والصحة 
وتنفيذ املشاريع اخلدمية مع تراجع واضح للقطاع العام لصاحل القطاع اخلاص 
اخلصخصة  حنو  اجتــه  املصريف  النظام  حتى  لتنفيذها،  املشاريع  إحالة  يف 
األرصــدة  من  متتلك  الــيت  الصريفة  وشركات  األهلية  باملصارف  يعرف  فيما 
يكون  أن  البــد  احلقيقة  يف  احلكومية.  املصارف  يضاهي  ما  الصعبة  والعملة 
هنالك توازن بني دور الدولة ودور القطاع اخلاص واإلستثمار عن طريق عقد 
شراكات متوازنة وتفعيل ما يسمى بالقطاع املختلط والشركات املساهمة، وهنا 
سيتم الدفع بعجلة اإلقتصاد، وهذا ال يتم إال عرب إضطالع الدولة بواجباتها 
آليات  ملواجهة فشل  التخصصية  الوظيفة  وهــي:   إقتصادية  وظائف  أربعة  يف 
إقتصاد السوق أو حدوث خلل يف أدائه ومنعه من اإلحتكار، الوظيفة التوزيعية 
عادل  بشكل  القطاع اخلاص  من  املقدمة  واخلدمات  السلع  بتوزيع  التأثري  أي 
ووفق اإلحتياجات، الوظيفة التشريعية وهي توفري البيئة القانونية لتسهيل عمل 
القطاع اخلاص وما هو دور الدولة فيه وفق شراكات متكافئة يرسخ دور الدولة 
التدخل حبذر يف احلياة االقتصادية، وظيفة حتقيق اإلستقرار لإلقتصاد الكلي، 
السياسة  ورسم وختطيط  النمو  ومستوى  األسعار  إستقرار  متابعة  عن طريق 
البطالة والتضخم،  للدولة ووضع اخلطط ملواجهة خماطر  العامة  اإلقتصادية 
وتتضمن هذه الوظيفة أيضا اإلشراف على السياسة املالية والسياسة النقدية 

وسياسات التشغيل والتجارة اخلارجية وأسعار الصرف وغريه. 

الشركات 
سرتث األرض

اقتصاد وتنمية

إيهاب علي النواب

د. احمد عدنان امليالي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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وجهت  الــيت  املالحظات  من  العديد  رغــم 
الـــعـــراقـــي خــالل  املـــركـــزي  الــبــنــك  ألداء 
على  ُجلها  ركز  والــيت  املاضية،  السنوات 
والفساد  اهلدر  وشبهات  العملة  بيع  مزاد 
االجنبية،  العملة  نافذة  عمل  اطرت  اليت 
جنحت  العراق  يف  النقدية  املؤسسة  فــان 
السياسة  اهـــداف  مــن  العديد  حتقيق  يف 
واخلارجي،  احمللي  الصعيد  على  النقدية 
سعري  استقرار  مظلة  تأمني  اهمها  لعل 
واالعــمــار  التنمية  جــهــود  لــدعــم  مــنــاســب 
العجوزات  مــن  جــزء  ومتــويــل  واالستثمار 
املالية بسبب انهيار اسعار النفط وتكاليف 
احلـــرب عــلــى داعــــش، فــضــال عــلــى قيام 
البنك املركزي مبد جسور التمويل الالزمة 
القروض  وتــوفــري  اخلــاص  القطاع  لدعم 
واملتوسطة  الصغرية  للصناعات  الالزمة 
ــعــاده عن  وانــعــاش االقــتــصــاد الــوطــين واب
اجلــــزء احلــــاد مـــن االزمـــــة بــعــدمــا خلف 
طويال  ركــودا  النفطية  االيـــرادات  تراجع 
طال معظم القطاعات االنتاجية واخلدمية 
يف البلد. باإلضافة ملا سبق، يعد استقرار 
الرئيسة  املــالــي أحـــد األهــــداف  الــنــظــام 
من  عليها  واحملــافــظــة  حتقيقها  الــواجــب 
اىل  جنبًا  الــعــراقــي  املــركــزي  البنك  قبل 
جنب مع استقرار مستوى األسعار وأسعار 
جلميع  فـــعـــال  أداء  لــضــمــان  الــــصــــرف، 
تنمية  حتقيق  حنو  االقتصادية  الــوحــدات 
اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة. ويــعــين اســتــقــرار 

النظام املالي ان يكون النظام املالي بكافة 
مؤسساته قادرا على حتقيق االستقرار يف 
تعبئة  يف  املتمثلة  األساسية  وظائفه  أداء 
املدخرات ومنح القروض املختلفة وتسوية 
أوقــات  يف  السيما  بفاعلية،  املــدفــوعــات 
األزمات املالية الناجتة عن تدهور النظام 

املالي أو املتولدة من القطاع احلقيقي.
وفيما يلي حتليال الجتاهات تلك املؤشرات 

وما تعنيه للنظام املالي العراقي ككل.
ــــال: تهدف  امل كــفــايــة رأس  نــســبــة  مــؤشــر 
البنوك املركزية اىل تعزيز املراكز املالية 
للمصارف عن طريق زيادة رؤوس أمواهلا، 
املخاطر  جتــاه  األول  الــدفــاع  خــط  كونها 
يعد  املصرفية:  السيولة  مؤشر  احملتملة. 
عنصر السيولة من أبرز العناصر املؤثرة 
بلد،  ألي  املصريف  اجلهاز  استقرار  على 
ويبقى امتالك املصارف ملستوى مالئم من 
على  قائم  كونه  االكــرب  التحدي  السيولة 

املفاضلة بني الرحبية والسيولة النقدية.
مــؤشــر جـــودة املـــوجـــودات: تــشــّكــل جــودة 
ونوعية املوجودات حجر األساس ملستوى 
مصداقية معدالت رأس املال، لكون معظم 
خمــاطــر اإلعـــســـار املــالــي يف املــؤســســات 
نوعية  طريق  عن  الغالب  يف  تنجم  املالية 
املــــوجــــودات أو مــصــاعــب حتــويــلــهــا إىل 
ـــرادات  اإلي مؤشر  احلــاجــة.   عند  سيولة 
والرحبية: يعد مؤشر االيرادات والرحبية 
عنصرًا حامسا يف احلكم على االجتاهات 

الــســالمــة املــصــرفــيــة ألي بـــلـــد، وميــكــن 
االســتــعــانــة بــعــدد مــن الــنــســب يف حتديد 
معدالت االيرادات والرحبية اليت حققها 
الــعــراق لعل اهمها  املــصــريف يف  اجلــهــاز 
نسبة العائد على املوجودات يف املصارف 
املــؤشــرات  مــن  العديد  هناك  احلكومية. 
التجميعية املقرتحة اليت تفصح عن اجتاه 
من  وميكن  الــعــراق.  يف  املالي  االستقرار 
خالل االستعانة مبؤشرات السالمة املالية 
يف العراق رصد مجلة من املؤشرات اليت 
املالي  النظام  وحتــديــات  تــوضــح خمــاطــر 
الــذي حققت نسب  الوقت  البلد. ففي  يف 
املصرفية  والــســيــولــة  املــــال  رأس  كــفــايــة 
نسب مرتفعة تعكس قدرة ومتانة اجلهاز 
والتحديات  املصريف يف جمابهة املخاطر 
غري املتوقعة، فان ارتفاع معدالت الديون 
الـــقـــروض، خصوصا  املــتــعــثــرة/إمجــالــي 
بشكل  يؤثر  قد  احلكومية،  املــصــارف  يف 
يف  املالي  االستقرار  مؤشر  يف  بآخر  أو 
العراق. اما خبصوص معدالت االيرادات 
املصريف  اجلهاز  حققها  الــيت  والرحبية 
فقد  السابقة  السنوات  خــالل  العراق  يف 
ســجــلــت هــبــوطــا حــــادا بــســبــب اخنــفــاض 
رحبية املصارف )قياسًا حبجم املوجودات 
املـــرتـــفـــع( نــتــيــجــة احنـــســـار اســتــثــمــارات 
املـــصـــارف وانــكــمــاش تــوظــيــفــاتــهــا املــالــيــة 
واألحــــداث  الــســيــاســيــة  األوضـــــاع  نتيجة 

األمنية اليت تشهدها البالد.  

املصارف العراقية 
ومسارات االستقرار املالي

اقتصاديات السعادة والرفاه االقتصادي
على املستوى االقتصادي مل تدخل السعادة يف احلسبان إال مؤخرًا. فمنذ ظهور احلسابات القومية 
أصبحت جمرد  واليت  االمجالي،  والناتج احمللي  القومي  كالدخل  االقتصاد  ألداء  مؤشرات  وهناك 
األخرى  العوامل  إغفال  وكذلك  الدخول،  توزيع  تفاوت  بسبب  اجملتمع  رفاهية  تعكس  ال  قد  أرقــام 
لزيادة  أنها ستتبنى سياسات  بوتان عام 1972  أعلنت حكومة  لذلك  والصداقة.  اأُلســري  كالرتابط 

السعادة القومية عوضًا عن الدخل القومي.
واكتشف االقتصادي ايسرتالين مفارقة أن االرتباط بني الدخل القومي والرفاه ليست وثيقة كما كان 
ُيعتقد، حيث وجد أن السعادة تزيد مع زيادة الدخل حتى تتجاوز االحتياجات األساسية ثم تضعف 
العالقة بينهما. واملفاجأة من مسوحات السعادة األخرى أن مواطين الدول الغنية ليسوا بالضرورة 
وتؤكد  الغنية.  الشمالية  أمريكا  سكان  من  أسعد  الفقرية  الوسطى  أمريكا  مواطين  فمثاًل  سعداء، 

دراسات أخرى أن ارتفاع الدخل قد ال يؤدي للسعادة، مبعنى أن املال ال يشرتي لك السعادة.
ولقياس السعادة قامت احلكومة الفرنسية ببحث لقياس التقدم االقتصادي واالجتماعي، واليت أكدت 
نتيجته على أهمية حتول السياسات االقتصادية من قياس الناتج االقتصادي إىل مؤشرات الرفاه 
واالستدامة، حيث أشارت إىل وجود عدم اتساق بني املؤشرات االقتصادية والرفاه. وكبديل للقياسات 
املعروفة مت اقرتاح مؤشرات صحية وبيئية واجتماعية لتأثريها على منط املعيشة. من هم األكثر 

سعادة عامليًا، لقد احتلت الدمنارك يف العام 2016 املرتبة األوىل تبعتها سويسرا ثم أيسلندا والنرويج 
وبريطانيا يف  املرتبة 13  املتحدة يف  الواليات  وجاءت  وأسرتاليا،  ونيوزلندا  وهولندا  وكندا  وفنلندا 
املرتبة 23.  املفارقة يف األمر أن الدمنارك هي من أكثر دول اوروبا فرضا للضرائب على املواطنني، 
بيد أن مؤشر السعادة أشار اىل أن مواطنيها هم األكثر سعادة حول العامل بالرغم من حجم الضرائب 
اىل  يعود  ذلك  الرئيس يف  السبب  أن  احملللني  بعض  أشــار  ذلك  السؤال عن  وعند  يدفعونها،  اليت 
مستوى احلرية الفردية اليت يشعر بها املواطن، واىل التوازن الذي يعيشه بني حياته العملية وحياته 

االجتماعية، وأخريا وليس آخرا اىل مستوى الثقة املرتفع باحلكومة والقطاع اخلاص يف البالد.
من الواضح أن الشعوب األكثر سعادة شعوب أكثر إنتاجية وهي شعوب ال حتتاج اىل رعوية الدولة 
من الوالدة اىل الوفاة بل حتتاج اىل الفرصة للتفكري حبرية واىل التقرير حبرية واىل العمل حبرية، 
اقتصادي مستدام واىل  اقتصادية متوازنة واىل منو  تنمية  أكثر قدرة على خلق  السعيدة  الشعوب 
وبنية حتتية  عامة  وتتمتع خبدمات  أكثر  تدفع ضرائب  السعيدة  الشعوب  اجتماعي مشرتك،  رفاه 
أفضل وحكومة فعالة وقطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوة بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية، إن 
سعادة الشعوب عماد إنتاجيتها وانتمائها فسعادة الفرد أحد اهم مقومات النمو االقتصادي والتنمية 

االقتصادية املستدامة للدولة ككل. 

ترتكز معيشة أغلب البلدان صاحبة املوارد الطبيعية وخصوصًا النفطية على 
والرخاء  باهلناء  العيش مهما كان يتصف  النفط عليها، وهــذا  يــدره  تــداول ما 
سيتحول يف ظل استمرارية االعتماد على النفط، مع غياب السياسات الكفيلة 
باحملافظة على العيش الكريم، إىل عيش هينء معكوس، مصطحبًا معه الويالت 

لشعوب هذه البلدان، وذلك لكونه ال يتصف باالستدامة واالستمرارية.
النفطية  املــوارد  اقتصادها على  تعتمد يف  اليت  البلدان  إن اغلب  املعروف  من 
السياسات  لغياب  وذلــك  بينها،  فيما  متالزمة  بعدة صفات  تتصف  بلدان  هي 
الصفات  هــذه  أبــرز  ومــن  الصفات،  هــذه  مثل  من شأنها حماربة ظهور  الــيت 
الفساد  ومتالزمة  االقتصاد،  يف  اخلاص  القطاع  دور  واحنسار  الدولة  هيمنة 
والبطالة، وميكن تناول هذه الصفات بإجياز وكما يلي: تتطلع الدول يف الغالب 
إىل اشباع احلاجات العامة املوكلة إليها عن طريق حشد املوارد العامة سواء 
كرها كالضرائب مثاًل أو اتفاقًا كالقروض أو مما متتلكه من موارد خاصة بها 
موارد  اليت متتلك  الدول  اغلب  ولكن  واملشاريع وغريها،  لألراضي  كامتالكها 
طبيعية وخصوصًا النفطية، تلجأ إىل فرض هيمنتها على هذه الثروة للتخلص 
من الصراع مع املواطن خبصوص الضرائب من جانب واستخدام هذه الثروة 
ألهداف سياسية من جانب آخر. وكنتيجة لغياب السياسات الفاعلة والسليمة، 
االقتصاد  فيصبح  واجتماعًا،  اقتصادًا  الريعية  نشوء  إىل  اهليمنة  ستفضي 
واجملتمع يعتمد بالدرجة األوىل على الريع الذي هيمنت عليه الدولة، فينحسر 
دور القطاع اخلاص يف االقتصاد أو يكون هو اآلخر يعتاش على هامش النفط.

تفتقد  البلدان  هذه  كون  النفطية  البلدان  يف  والبطالة  الفساد  متالزمة  تظهر 
اليت تصب يف  األوجــه  الثروة حنو  هذه  توجيه  تضمن  اليت  الكفوءة  لألنظمة 
مصلحة البلد، وان غياب هذه األنظمة مع توفر الثروة ذات التكاليف املنخفضة 
بالتزامن مع قصور وعي النخب واجملتمع يف توجيه النظام السياسي إلدارة هذه 
املوارد بالشكل الذي يلي طموحه وتطلعاته، سيفضي األمر إىل االقتصار على 
النفط دون االهتمام باألنشطة األخرى. وميكن التخلص من العيش على هامش 
النفط من خالل عدة نقاط ميكن إجيازها بالتالي: اواًل: التخلص من الصفات 
الدولة  العمل على ترشيق  وإيراداتها، أي  النفطية  للثروة  املتالزمة واملالصقة 
وزيادة فاعلية القطاع اخلاص يف االقتصاد، وذلك من خالل اتباع السياسات 
تنويع  على  العمل  ثانيًا:  االمــام.  إىل  التقدم  حنو  واهلــادفــة  والفاعلة  السليمة 
مصادر الطاقة وااليرادات املالية والتخلص من االحادية الطاقوية واملالية، علمًا 
ان كالهما )تنويع الطاقة وتنويع االيرادات املالية( يغذيان بعضهما البعض. ثالثًا: 
التقليل من أهمية السياسات املتبعة من قبل الدول املستهلكة للنفط على مستوى 
األمد القصري والبعيد ملواجهة سياسة الدول املنتجة النفط من خالل احلفاظ 
على السعر العادل للنفط. رابعًا: االهتمام مبصادر الطاقة املتجددة وذلك من 
أجل تعويض خصائص الطاقة االحفورية السلبية املتمثلة بالنضوب والتذبذب 

والتلوث، وهذا ما حيقق العيش املستقر. 

العيش 
على هامش النفط

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

اقتصاد وتنمية

حامد عبد الحسني الجبوري
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ترجماتترجمات

األكثر  اإلخــبــاريــة  الــصــور  بعض  تتمثل   -
إبـــداعـــا يف الـــقـــرن احلـــــادي والــعــشــريــن 
وهــــي رمبــــا مــضــلــلــة - يف الــعــراقــيــني   –
أصابعهم  بتلوين  قاموا  الذين  املبتسمني 
يف  مشاركتهم  إلظهار  االنتخابي  باحلرب 
انتخابات بالدهم يف يناير / كانون الثاني 
أول  هذا  كان  للكثريين،  وبالنسبة   .2005
وراء  املزعومة  والقصة  به.  أدلــوا  تصويت 
هذه الصور اإلخبارية هي أن الدميقراطية 
قد وصلت أخريا إىل العراق. ال ميكن أن 
يدعي نظام بدون انتخابات أنه دميقراطي. 
لذلك، بالنسبة للكثريين، كانت رؤية صور 
كافيا  دليال  للغاية  جيدة  تصويت  لعملية 
على أن األمـــور قــد تــغــريت )ميــنــع احلرب 
من  أكثر  إجـــراء  مــن  الناخبني  االنتخابي 

اقرتاع واحد(.
للغاية،  معقد  نــظــام  الــدميــقــراطــيــة  لــكــن 
واالنتخابات احلــرة تعد شكال واحــدا من 
أشكال الدميقراطية. ومن املؤكد أن غياب 
االنــتــخــابــات يــعــين غــيــاب الــدميــقــراطــيــة. 
العكس  يكون  أن  الضروري  من  ليس  لكن 
صحيحا. فاالنتخابات هي شرط ضروري 
ما  وهــو  للدميقراطية،  كــاف  غــري  ولــكــن 
يتطلب أيضا مؤسسات دائمة جتسد القيم 
متزايد  عدد  هناك  اليوم،  الدميقراطية. 
من البلدان اليت ُتنظم انتخابات، ومع ذلك 
ويف  خطر.  يف  نفسها  الدميقراطية  فــإن 

النامية،  والبلدان  املتقدمة  البلدان  مجيع 
محاية  وعــدم  العامة  الثقة  انتهاك  يــؤدي 
نظم  إرهــاق  إىل  الدميقراطية  املؤسسات 
الضوابط والتوازنات اليت كانت، يف بعض 

احلاالت، قائمة منذ قرون.
إن اهلجمات على املؤسسات الدميقراطية 
اخلـــربة  ذات  الـــبـــلـــدان  عــلــى  تــقــتــصــر  ال 
يف  تكون  أن  ميكن  القليلة.  الدميقراطية 
كل مكان تقريبا، مبا يف ذلك يف أقدم بلد 
دميقراطي يف العامل، أي الواليات املتحدة.

أمــــــا يف الـــــغـــــرب، فــــــإن مــــــدح فــضــائــل 
الدميقراطية لآلخرين يشبه إىل حد بعيد 
التهديد  مــع  علمانية،  ديــانــة  مــن  التحول 
يتبنون  ال  الذين  ألولئك  والكربيت  بالنار 
حماضرات  ولكن  الدميقراطية.  العقيدة 
مل  النامي  العامل  يف  النمو  املتقدم  العامل 

تكن مفيدة على اإلطالق. 
أداء  الداخلية متنعها من  أمريكا  أزمة  إن 
للتأكيد  كمصدر  التقليدي  الدولي  دورهــا 
فــرتة  وطــــوال  للتغيري.  ووكــيــال  املــؤســســي 
املتحدة  الواليات  دعمت  احلــرب،  بعد  ما 
منظمة حلف  خــالل  مــن  األمــن اجلماعي 
املؤسسات،  من  وغريها  األطلسي  مشال 
التهديدات  ملواجهة  استعدادا  أكثر  وكانت 
عدد  دعــم  مــع  غالبا  والعاملية،  اإلقليمية 

قليل من حلفائها.  
ولألسف، ال يظهر ترامب أي احرتام هلذا 

التفاؤل  حــول  أمــريــكــا  لتقليد  أو  اإلرث، 
والثقة يف مؤسساتها. فهو إما ال يدرك أو 
كان  للحكم  األمريكي  النظام  بأن  يهتم  ال 
اليت  العاملية  للمكانة  الرئيسي  املــصــدر 
يرفض  ذلــك،  مــن  بــدال  البلد.  بها  حيظى 
ترامب صعود أمريكا التارخيي، ويعتربها 
مـــثـــال مـــن الـــوهـــم الــــذاتــــي والـــســـذاجـــة، 
صمت  إن  الــعــامل.  يف  للمستغلني  وهــدفــا 
تنازلت  سوريا،  ويف  اآلذان.  يصم  أمريكا 
لآلخرين،  املنطقة  عــن  املتحدة  الــواليــات 
هــنــاك ميكن  املعركة  أن  مــن  الــرغــم  على 
أن حتدد مستقبل الشرق األوسط املسلم. 
ويف الوقت نفسه، فإن رفض إدارة ترامب 
التفاقيات التجارة واالستثمار عرب احمليط 
كما  منافسيها.  وشجع  حلفاءها  أربــك  قد 
اآلن،  األمــريكــيــة  اخلــارجــيــة  وزارة  تفتقر 
بــغــض الــنــظــر عــن مــا قــد يــقــولــه قائدها 
النطاق  إىل  تيلرسون،  ريكس  احمُلــاصــر، 
االستباقية،  الدبلوماسية  وبــدون  العاملي. 
فإن الواليات املتحدة سوف ختتفي بسرعة 
ُتعوضها  وســـوف  الــدولــي،  الصعيد  على 
باالنتخابات  الصني. ولكن ترامب قد فاز 
يف عام 2016، وبذلك فٍانه يرفع اإلصبع 
امللون كما لو كان الشيء الوحيد الذي يهم. 
مرتوكا  األمــر  سيكون  املقبل،  الــعــام  ويف 
لألمريكيني من كل الشرائح - وتوضيح أن 

الدميقراطية تعين أكثر من ذلك بكثري. 

الديمقراطية
 ليست فقط االنتخابات

محاسبة التحرش الجنسي
التصويت، خالل  حق  املــرأة  منح  نصريات  هذه صيحة  كانت  كلمات”.  وليس  أفعاال،  “نريد  ــ  لندن 
كفاحهن لنيل حق التصويت ــ وقد فزن حبق التصويت بعد 100 عام. واليوم يبدو نداء محل السالح 
أكثر مالءمة من أي وقت مضى. فعلى الرغم من كل ما حققته املــرأة من تقدم يف القرن الفائت، 
أصبح امليل إىل إظهار االحرتام باللسان فقط حلقوق املرأة وكرامتها، من دون القيام مبا يلزم حقا 

حلمايتها، أشد وضوحا من أي وقت مضى.
يف األشهر األخرية، جنحت حركات رفيعة املستوى مثل #MeToo، )أنا أيضا( يف تضخيم أصوات 
النساء وحفز آخرين إىل التقدم بقصص مروعة عن سوء املعاملة واإلكراه والتحرش. وفضحت هذه 
احلركات علنا أولئك ــ من عمالق هوليود السابق هاريف وينشتاين وقطب نوادي القمار ستيف واين 
إىل موظفي أوكسفام الذين أوردت التقارير أنهم كانوا يقايضون اجلنس يف مقابل املساعدة ــ الذين 

يشغلون مناصب السلطة والذين استغلوا النساء والفتيات وأساءوا معاملتهن وحولوهن إىل ضحايا.
وقد جرى تقديم بعض هذه الشخصيات، مثل طبيب اجلمباز األمريكي السابق الري نصار. وحتى 
بعض الذين فشلوا يف محاية النساء الشابات ــ مبا يف ذلك جمالس إدارة نوادي اجلمباز ومنتجعات 
اآلن  يواجهون  ــ  التدريس  كان نصار بني أعضاء هيئة  ورئيس جامعة والية متشيجان، حيث  وايــن، 
جريرة تقصريهم. وقد َفَرض كل هذا ضغوطا متزايدة الشدة على الرجال يف السلطة حلملهم يف 

أقل تقدير على االعرتاف بالعقبات اإلضافية اليت توضع يف طريق النساء، من التحرش يف حمل 
العمل إىل فجوة األجر املتواصلة.

لكن االعــرتاف ال يكفي؛ كما ال يكفي توقيع العقوبة على أحد املسيئني األقوياء من حني آلخر. بل 
يتعني علينا أن نعمل على بناء ثقافة ونظام حيث ال تواجه املرأة ــ ناهيك عن الفئات املهمشة األخرى 
ــ مثل هذه احلواجز على اإلطالق. فعلى الرغم من كل كلمات الدعم، كانت التدابري امللموسة على 

هذه اجلبهة غائبة بشدة.
لقد أصبح من الصعب على حنو متزايد التسرت على إساءة استخدام السلطة وجتاهل واجب الرعاية، 

وبالتالي بات من املرجح على حنو متزايد أن ختلف مثل هذه التصرفات عواقب سلبية.
 ومن الواضح أن الشخصيات القوية ذات النفوذ اليت ترى أنها من املمكن أن تكتفي بتقديم كلمات 

الدعم.
 وكسب الوقت إىل أن تعود األمور يف نهاية املطاف إىل سابق حاهلا املعتاد، أصبحت يف مواجهة 

صحوة عنيفة. فاآلن حتطم السد.
وبدأ احلساب. وكما كانت احلال مع املطالبات حبق التصويت يف بريطانيا، فإن أولئك الذين يطالبون 

بالتحرك والعمل اآلن لن يرضوا إال عندما ُتلبى مطالبهم املعقولة من خالل فرض تدابري ملموسة. 

فالليربالية اآلن يف تقهقر. وتستشعر الدميقراطيات التأثريات املرتتبة على 
األرض  متطرفة  سياسية  أحزاب  اكتسبت  فقد  املتنامية.  الشعبوية  النزعة 
يف أوروبا. ويشهد التصويت يف اململكة املتحدة لصاحل اخلروج من االحتاد 
األوروبي على خسارة النفوذ النخبوي. وحتى الواليات املتحدة تشهد هجمات 
غري مسبوقة من رئيسها على وسائل اإلعالم يف البالد، واحملاكم، ومؤسسات 
وتركيا،  وروسيا  الصني  ومنها  استبدادية،  أنظمة  وأصبحت  القانون.  إنفاذ 
أشد استبدادا. ويبدو أن بعض الدول مثل اجملر وبولندا مل تعد مهتمة مبصري 
العامل  عن  نتحدث  أن  متزايد  على حنو  الصعب  من  الفتية.  دميقراطياتها 
وكأنه كل متكامل. فنحن نشهد ظهور أنظمة إقليمية ــ أو بشكل أكثر وضوحا 
يف الشرق األوسط فوضى إقليمية ــ وكل منها حتمل مسات خاصة. ومُتنى 
احملاوالت لبناء أطر عاملية بالفشل. كما أصبحت نزعة احلماية يف ازدياد؛ 
ومل تبلغ اجلولة األخرية من حمادثات التجارة العاملية مرحلة اإلمثار َقط. وال 

حيكم استخدام الفضاء السيرباني سوى ِقلة قليلة من القواعد.
من ناحية أخرى، يعود اآلن تنافس القوى العظمى. فها هي ذي روسيا تنتهك 
لتغيري  املسلحة  القوة  استخدمت  عندما  الدولية  العالقات  معايري  أبسط 
احلدود يف أوروبا، وانتهكت سيادة الواليات املتحدة من خالل اجلهود اليت 
بذلتها للتأثري على انتخابات عام 2016. واستهزأت كوريا الشمالية باإلمجاع 
الدولي القوي ضد انتشار األسلحة النووية. ووقف العامل موقف املتفرج إزاء 

الكوابيس اإلنسانية يف سوريا واليمن.
األسباب عديدة وراء كل هذه األحداث، وملاذا حتدث اآلن. كان صعود النزعة 
وهو  الوظائف،  وخسارة  الراكدة  للدخول  استجابة  منه  جزء  يف  الشعبوية 
ما يرجع يف األغلب إىل تكنولوجيات جديدة ولكنه ُيعزى على نطاق واسع 
إىل الواردات واملهاجرين. وأصبحت النزعة القومية أداة تستخدم على حنو 
متزايد من ِقَبل القادة لتعزيز سلطتهم، وخاصة يف ظل ظروف اقتصادية 
وسياسية عصيبة. وفشلت املؤسسات العاملية يف التكيف مع موازين القوى 
والتكنولوجيات اجلديدة. بيد أن إضعاف النظام العاملي الليربالي يرجع يف 
دونالد  الرئيس  عهد  ففي  املتحدة.  الواليات  موقف  تغري  إىل  األول  املقام 
عرب  الشراكة  اتفاقية  إىل  االنضمام  عدم  املتحدة  الواليات  قررت  ترمب، 
احمليط اهلادئ واالنسحاب من اتفاق باريس للمناخ. كما هددت باالنسحاب 
إيــران.  مع  النووي  واالتــفــاق  الشمالية  ألمريكا  احلــرة  التجارة  اتفاقية  من 
واأللومنيوم،  الصلب  تعريفات  واحد  جانب  من  املتحدة  الواليات  وفرضت 
مستندة يف ذلك إىل مربر األمن القومي الذي قد يستخدمه آخرون، فُيصِبح 
التزامها  مــدى  حــول  التساؤالت  أثــارت  كما  ُعرضة حلــرب جتارية.  العامل 
مبنظمة حلف مشال األطلسي وغري ذلك من عالقات التحالف. وهي نادرا 
أن شعار  الــواضــح  ومــن  اإلنــســان.  أو حقوق  الدميقراطية  عــن  تتحدث  مــا 

“أمريكا أوال” ال يتوافق مع النظام العاملي الليربالي. 

النظام العاملي الليربالي: 
ارقد يف سالم

CHRISTOPHER R. HILL

LUCY P. MARCUS

RICHARD N. HAASS
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متى تكون لنا الغـََلبة؟

اخلـــالفـــات يف  إنــهــاء  يتطلب   - جــنــيــف 
بني  الــتــعــاون  نفسه  على  املنقسم  عاملنا 
كثري  ويف  املصاحل.  أصحاب  من  العديد 
من األحيان، يكون احلوار أساس التعاون 
وبصرف  الــصــراع  عــن  بعيدا  والــتــقــدم، 

النظر عن االنتكاسات املؤملة.
إن املخاطر مرتفعة إىل حد كبري. يشري 
تــقــريــر املــخــاطــر الــعــاملــيــة لــعــام 2018، 
العاملي،  املنتدى االقتصادي  الصادر عن 
اخلــرباء  من  الساحقة  األغلبية  أن  إىل 
يف مجــيــع أحنــــاء الـــعـــامل يــعــتــقــدون أن 
الصراع الكارثي بني القوى الكربى ميكن 
الــعــام. ويف هــذه األثــنــاء،  أن يندلع هــذا 
ستستمر املشاكل داخل البلدان يف إثارة 
بالنظام  التالعب  حول  العامة  الشكوك 
يف  املشاكل  هذه  وتتمثل  النخب.  لصاحل 
الرتقية  واخنفاض  املــســاواة  عــدم  تزايد 
النقد  لــصــنــدوق  ووفـــقـــا  االجــتــمــاعــيــة. 
الدولي، ازداد التفاوت يف الدخل بنسبة 
53 يف املائة من مجيع البلدان على مدى 
يف  والسيما  املاضية،  الثالثني  السنوات 

االقتصادات املتقدمة.
ــيــونــانــي  ــــرواقــــي ال ــلــســوف ال ــفــي قــــال ال
وفم  أذنــني  “لدينا  قــدميــا:  “إبيكتيتوس” 
مرتني  االستماع  من  نتمكن  حتى  واحــد 
املبدأ  نفس  وينطبق  نتحدث”.  مــا  بقدر 
الذي يتطلب االستماع إىل  على احلــوار 

وجهات نظر خمتلفة، وتقبل أفكار غري 
علينا  ينبغي   ،2018 عــام  ويف  مــألــوفــة. 
معا  والعمل  الشعب،  مبظامل  االهــتــمــام 
من أجل إجياد حلول مجاعية. فمن دون 
معاجلة  من  نتمكن  لن  املشرتكة  الــردود 

املشاكل املعقدة اليت نواجهها.
أصبح احلوار مع مجيع أصحاب املصاحل 
ما  وهــذا  العاملي،  للتقدم  أمــرا ضروريا 
أكــدتــه أخــالقــيــات املــنــتــدى. وإىل جانب 
منظمات  بــه  تقوم  الــذي  احلــيــوي  العمل 
حيزا  املنتدى  أنشأ  املتحدة،  األمــم  مثل 
عــلــى الــســاحــة الــعــاملــيــة لــيــتــمــكــن قـــادة 
الــعــامل مــن التفاعل مع  األعــمــال وقـــادة 
الناشطني العماليني، والتعبري عن رأيهم 

- ولكن األهم من ذلك هو االستماع.
املــقــبــلــة،  والـــســـنـــوات   2018 عــــام  ويف 
ســتــســتــمــر الــتــحــديــات اجلــيــوســيــاســيــة 
االنقطاعات  جانب  إىل  األمــد  الطويلة 
توفر  كما  الرقمي.  العامل  من  اجلــديــدة 
والتكنولوجيات  الرابعة  الصناعية  الثورة 
املصاحبة هلا – مثل الذكاء االصطناعي 
)AI(، واهلــنــدســة احلــيــويــة، وغــريهــا - 
فرصا وفرية للتقدم املادي واالجتماعي. 
منــاذج  تنمية  عــلــى  أيــضــا  تــعــمــل  لكنها 
األعمال الثابتة ودفع احلرب احلديثة يف 

اجتاهات جديدة وخطرية.
عميقة  اليوم  تواجهنا  الــيت  املشاكل  إن 

ــدون  لــلــغــايــة. هــل جيــب عــلــى ســـيـــارات ب
على  ركابها  على حياة  أن حترس  سائق 
حساب حياة املشاة؟ هل ما زالت هناك 
يــعــرف برجميات  عـــامل  خــصــوصــيــة يف 
البيانات  وتطبيقات  الــوجــه  عــن  تكشف 
الشركات  تكون  أن  ينبغي  هل  الكبرية؟ 
بعد  بشرية  جينات  اخـــرتاع  على  قـــادرة 
االصطناعي  للذكاء  ينبغي  هــل  عــزهلــا؟ 

اختاذ قرارات يف ساحة املعركة؟
ال ميكن اإلجابة على أي من هذه األسئلة 
مــدروس ومفتوح بني شرائح  دون حــوار 
اجملتمع اليت نادرا ما تتفاعل مع بعضها 
البعض. ويتعني على شركات التكنولوجيا 
الدولية  واملنظمات  الناشئة  والشركات 
ـــني وقـــــادة اجملــتــمــع املــدنــي  ـــادميـــي واألك
أن جيــتــمــعــوا مـــع املــنــظــمــني وصــانــعــي 
أن  شأنها  من  تدابري  لوضع  السياسات 
حتد من خماطر التكنولوجيات اجلديدة 

دون تقييد االبتكار. 
إن العامل حباجة إىل املزيد من هذا النوع 
الــتــعــاونــي. كثري مــن الناس  مــن احلـــوار 
يــرغــبــون يف الـــعـــودة إىل عـــامل املــاضــي 
ثقافاتنا  على  االنــطــواء  ولكن  البسيط. 
وأوطاننا وصناعاتنا ومنظماتنا ليس هو 
احلــل. يف الــواقــع، هو جــزء من املشكلة. 
أن  املشرتك، جيب  أجــل مستقبلنا  ومــن 

نعرتف بسلطة احلوار. 

سلطة الحوار
 يف عالم مضطرب

نيويورك ــ يف عام 1967، اندلعت أعمال الشغب يف خمتلف أحناء الواليات املتحدة، من نيوآرك يف 
ــ ومجيعها بعد عامني من اشتعال حي  نيوجريسي، إىل ديرتويت ومينيابوليس يف الغرب األوسط 
ليندون جونسون  الرئيس  قرر  ذلك،  على  الرد  العنف. ويف  بأعمال  لوس أجنلوس  مدينة  واتس يف 
تعيني جلنة برئاسة أوتو كرينر حاكم والية إلينوي للتحقيق يف األسباب واقرتاح التدابري ملعاجلة مثل 
هذه األحداث. وقبل مخسني عاما، أصدرت اللجنة االستشارية الوطنية املعنية باالضطرابات املدنية 
)املعروفة على نطاق أوسع باسم جلنة كرينر( تقريرها الذي قدم وصفا صارخا للظروف اليت أدت 

إىل االضطرابات يف أمريكا.
وصفت جلنة كرينر بلدا حيث كان األمريكيون من أصل أفريقي يواجهون التمييز املنهجي، ويعانون من 
نقص التعليم واإلسكان، ويفتقرون إىل القدرة على الوصول إىل الفرص االقتصادية. ومن منظورهم 
مل يكن للحلم األمريكي وجود. كان السبب األساسي “املواقف والسلوكيات العنصرية اليت انتهجها 
الِعرقي  التحيز  َشكَّل  لقد  السود.  األمريكيني  مع  التعامل  البيضاء يف  البشرة  ذوي  من  األمريكيون 

تارخينا على حنو قاطع؛ واآلن يهدد بالتأثري على مستقبلنا”.
كنت جزءا من جمموعة شكلتها مؤسسة آيزنهاور لتقييم التقدم الذي حتقق يف نصف القرن التالي. 
ـ “إن أمتنا تتحرك حنو جمتمعني، أحدهما  ومن احملزن أن السطر األكثر شهرة يف تقرير جلنة كرينرـ 

أسود والثاني أبيض، جمتمعني منفصلني ومتفاوتني” ــ ال يزال صادقا حتى يومنا هذا.
الواقع أن الكتاب الذي نشر للتو استنادا إىل جهودنا بعنوان “عالج جمتمعنا املنقسم: االستثمار يف 
أمريكا بعد مرور مخسني عاما على صدور تقرير كرينر”، والذي حرره فريد هاريس وأالن كريتز 
املعقدة اليت  يبعث على االكتئاب. وكما كتبت يف الفصل اخلاص بي: “لقد حتسنت بعض اجملاالت 
حددها تقرير كرينر )مشاركة األمريكيني السود يف السياسة واحلكومة ــ واليت جتسدت يف انتخاب 
رئيس أسود(، وظلت بعضها على حاهلا )أشكال التفاوت يف التعليم والعمل(، وساءت أحوال بعضها 

اآلخر )التفاوت يف الثروة والدخل(”.
 وتناقش فصول أخرى أحد اجلوانب األكثر إثارة لالنزعاج والقلق يف التفاوت الِعرقي يف أمريكا: 
التفاوت يف ضمان القدرة على الوصول إىل العدالة، والذي يتفاقم بِفعل نظام احلبس اجلماعي الذي 

يستهدف بشكل كبري األمريكيني من أصل أفريقي.
يف ختام الفصل الذي شاركت به أقول: 

“إن إجياد عامل بديل أمر ممكن. لكن نصف قرن من النضال أثبت لنا مدى صعوبة حتقيق هذه الرؤية 
الكلمات  عنه  يقني عربت  يدعمها  اليت  العزمية  توفر  التقدم  من  املزيد  إحــراز  ويستلزم  البديلة”. 

اخلالدة اليت تؤلف الرتنيمة الروحانية اليت أهلمت حركة احلقوق املدنية: “سوف تكون لنا الَغَلبة”. 

واشنطن العاصمة ــ يف السنوات األخرية، صبت روسيا والصني قدرا كبريا 
من املوارد يف ميادين ترتبط عادة مبا يسمى “القوة الناعمة”، وهو املصطلح 
الذي صاغه العامل السياسي األمريكي جوزيف س. ناي، والذي ُفِهم بوصفه 
َست  “القدرة على التأثري على اآلخرين عن طريق اجلذب واإلقناع”. وقد َكرَّ
العاملي من  نفوذها  لزيادة  الــدوالرات  املليارات من  الدولتني  كل من هاتني 
خالل وسائط اإلعالم، والثقافة، واملراكز الفكرية، واألوساط األكادميية، 
وغري ذلك من اجملاالت. متيل كل من روسيا والصني إىل حتقيق نتائج سيئة 
الفكرة  يعزز  الناعمة، مما  القوة  ومؤشرات  العام  الــرأي  استطالعات  يف 
القائلة بأن اجلذب واإلقناع ال يتفقان مع االستبداد. وعلى املستوى الدولي، 
روسيا  تواصل  ذلــك،  ومــع  والعقول”.  بالقلوب  املستبدون  احلكام  يفوز  “ال 
والصني، وغريهما من األنظمة الطموحة الوفرية املوارد، استعراض قدر 
ــ  الذاكرة احلديثة  النفوذ خــارج حدودها أكرب من أي وقت مضى يف  من 
وليس يف األساس من خالل ما يسميه ناي “القوة الصارمة”: القوة العسكرية 
أو القسر االقتصادي الفج. يتمثل الفخ التحليلي هنا يف افرتاض مفاده أن 
احلكومات االستبدادية، اليت تقمع التعددية السياسية وحرية التعبري من 
أجل احلفاظ على السلطة يف الداخل، قد تكون مّيالة إىل التصرف على 
حنو خمتلف يف الساحة الدولية. فقد تبنت هذه األنظمة بدهاء بعض أشكال 
القوة الناعمة، ولكن ليس جوهرها. وأفضل وصف ملا متارسه هذه األنظمة 
هو “القوة احلادة”، اليت تتلخص مساتها األساسية يف الرقابة املوجهة إىل 

اخلارج، والتالعب، واإلهلاء، وليس اإلقناع واجلذب.
ويف حني تشكل “حرب املعلومات” جزءا من ذخرية األنظمة االستبدادية، 
فإنها يف حد ذاتها ال ُتَعد وصفا وافيا للقوة احلادة. والواقع أن قدرا كبريا 
من األنشطة اليت متارسها األنظمة االستبدادية ــ سواء تلك اليت متارسها 

الصني يف أمريكا الالتينية، أو روسيا يف أوروبا الوسطى ــ.
الفهم  بوضوح  نــرى  أن  نستطيع  املــاضــي،  أحــداث  إىل  اآلن  ننظر  عندما 
الــبــاردة، عندما افــرتض احملللون  الــذي استقر يف نهاية احلــرب  اخلاطئ 
الدميقراطية.  إىل  وتتحول  ستتحرر  االستبدادية  األنظمة  أن  التقليديون 
فقبل ما يقرب من ثالثة عقود من الزمن، عندما خرجت الواليات املتحدة 
من احلرب الباردة باعتبارها قوة مهيمنة ونشأ مصطلح “القوة الناعمة”، مل 
يضع احملللون السياسيون يف االعتبار بالقدر الكايف احتمال نشوء أنظمة 

كتلك اليت تسيطر على روسيا والصني اليوم.
استجابة  استنباط  مــن  لتمكيننا  ضـــروري  السليم  التشخيص  أن  الــواقــع 
حتكم  الــيت  للقواعد  وفــقــا  تلعب  ال  االســتــبــداديــة  فــاحلــكــومــات  مناسبة. 
االستبدادية،  األنظمة  تعريف  بطاقة  هو  املنهجي  فالقمع  الدميقراطيات. 
و”القوة احلادة” اليت تولدها هذه األنظمة من غري املمكن حشرها قسرا يف 
إطار “القوة الناعمة” املألوف املطمئن. ويف غياب مصطلح أكثر دقة، فال 
أمل لدميقراطيات العامل يف مقاومة نفوذ هذه الدول الذي يكتسب أوجها 

متعددة على حنو متزايد.  

الغرض من القوة الحادة
CHRISTOPHER WALKER

JOSEPH E. STIGLITZ

KLAUS SCHWAB
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دور حرية الرأي السربانية يف تصحيح مسار الهيئات العامة
وما  اإلنسان وشخصه  ذات  تفصح عن  الــيت  الــرأي مصداق ألهــم احلريات  التعبري عن  ان حرية 
يؤمن به، وهي من املبادئ األساسية اليت توضح مقدار إميان القابضني على السلطة حبقوق األفراد 
العكس فذلك  كان  وان  نظام احلكم  دليل على دميقراطية  فيعد هذا  أفضل حاالتها  كانت يف  فان 
يعين اجتاه الدولة حنو النظم الشمولية والدكتاتورية. وميثل العامل االفرتاضي على مواقع اإلنرتنيت 
ووسائل التواصل االجتماعي وسطًا خصبًا ملمارسة حرية لرأي والتعبري وأداة لالتصال والتواصل 
ونشر املعلومات أو تلقيها، وهو حبق أحد أهم وسائل وأدوات اجملتمع املدني، بل ميكن للحكومة ان 
تستثمر هذه الفسحة إلحداث التغيريات الثقافية اليت تستهدفها وتقضي من خالهلا على السلوكيات 
اإلنسان  واملدافع عن حقوق  واإلعالمي  الصحفي  منها  يستفيد  ان  كما ميكن  اجملتمع،  السلبية يف 
الفضاء  من  االستفادة  وميكن  املشروعة.  غري  احلكومية  السياسات  معارضة  جمــال  يف  وتستثمر 
السرباني يف جمال مكافحة الفساد والقضاء على صور حمددة من اجلرائم، ويف الوقت الذي تطورت 
فيه هذه الوسائل ووصلت إىل ما هي عليه اآلن جند ان وسائل الرقابة والتضييق على حرية الرأي 
والتعبري االليكرتونية تطورت هي األخرى وأخذت ابعاد خطرية متثلت بوسائل للتصنت أو التجسس 

وانتهاك اخلصوصية.
وتعرف حرية الرأي والتعبري على انها قدرة الشخص على التفكري وأن يقول ما يفكر به دون أي 

وماهي  خاصة؟  والقدس  عامة  بفلسطني  والعرب  املسلمني  عالقة  هي  ما 
العرب  فلسطني  أرض  األسبق على  ومن  والقدس؟  بفلسطني  اليهود  عالقة 
أم اليهود؟ وماهي حقوق املسلمني يف القدس؟ وكيف فقد املسلمون والعرب 
هذه املدينة املقدسة؟ وماذا ينبغي عليهم لكي يعيدوا فلسطني والقدس إىل 

أحضانهم، كما كانوا من ذي قبل؟
وعلى الرغم من أهمية فلسطني والقدس عند املسلمني إال أنهم مل يستطيعوا 
أن حيافظوا عليها، حيث متكن اليهود والصهاينة من اغتصاب هذه األرض 
املقدسة من أهلها الشرعيني، وشردوا ساكنيها من العرب واملسلمني يف أوائل 
القرن املاضي، بعد ما ُعرف بـ “وعد بالفور” يف عام 1917، وهو الوعد الذي 
أشارت فيه احلكومة الربيطانية إىل تأييدها بإنشاء وطن قومي لليهود يف 

فلسطني.
يرى األمام السيد حممد الشريازي أن أهم أسباب ضياع فلسطني من العرب 
واملسلمني واستعمارها من قبل الربيطانيني ثم اليهود بعد ذلك. هي )اإلدارة 
الفاسدة للدولة العثمانية وانشغاهلا عن الدفاع عن األراضي اإلسالمية اليت 
والقوة  النهضة  بأسباب  السلطة  هــذه  اهتمام  وعــدم  سلطتها،  حتت  كانت 
اليت جعلت األوروبيني يزحفون على أراضي اإلسالم فيستعمرونها، ومن ثم 
يساعدون اليهود الصهاينة يف إقامة دولة هلم على أرض فلسطني، وختلف 
املسلمني ككل وعدم أخذهم بأسباب القوة واحلضارة؛ األمر الذي جعل اليهود 
يتفوقون عليهم عسكريًا واقتصاديًا، باإلضافة إىل جهل من كان يسكن يف 
الذين  املاكرين،  اليهود  هــؤالء  مبخططات  ومواطنني،  حكام  من  فلسطني 
شجعوا الكثري من املزارعني على بيع أراضيهم هلم؛ فتمكنوا بذلك من شراء 
أمالك وأراٍض كثرية انطلقوا منها للسيطرة على الباقي(. أما ملاذا مل تتحرر 
فلسطني حلد اآلن، بعد نصف قرن من استعمارها؟ فالسيد املرجع يرى أن 
ذلك يرجع لعدة أسباب وهي )أواًل: إقصاء املسلمني عن املعركة بسبب األفكار 
والقطرية  القومية واجلغرافية  مثل  االستعمار  فيهم  بثها  اليت  االستعمارية 
واليت جعلت كل بلد أو منطقة ال تهتم مبشاكل املنطقة األخرى. أما املسلمون 
ومفاهيمها، ألن  أبعادها  بكل  بعد كشعوب  املعركة  يدخلوا  فإنهم مل  العرب 
ختــاذل  هــو  املهم  والسبب  والــنــار.  باحلديد  التدخل  مــن  منعوهم  حكامهم 
أو  وأمريكا  أوروبـــا  من  اخلــوف  بني  املــوزعــة  العربية  واألنظمة  احلكومات 
يرى  الشريازي  السيد  الراحل  فاملرجع  ذلك  كل  لكن رغم  العمالة هلــؤالء(. 
بأن انتصار إسرائيل على العرب واملسلمني لن يكون أبديًا، ألن شعوب العامل 
ستعرف يف نهاية املطاف من هم هؤالء األشرار الذين يعملون على خراب 
العامل، أما املسلمون فعليهم أن يتجهوا حلكم اإلسالم وأن يتحرروا من التبعية 
السياسية واالقتصادية للغرب، وأن يبنوا ألنفسهم القوة الكافية للدخول يف 
مواجهة مع هذا الكيان الغاصب، وسيكون النصر نصيبهم إذا هم أعدوا العدة 

الشاملة وسلكوا السنن اإلهلية لتحقيق النصر. 

االنتخابات 
ورضا املواطن

ـــي، والــــذي  ــظــام اإليــــرانــــي احلـــال ــن يف ال
بـــدأ مــنــذ عـــام 1979 حــني أســقــط رجــل 
)بهلوي(  الــشــاه  نظام  )اخلــمــيــين(  الــديــن 
وإعــالن  الفقيه  واليــة  نظام  قيام  وأعــلــن 
بعد  بـــدأت  االســالمــيــة؛  اجلمهورية  قــيــام 
فــــرتة قـــصـــرية مـــن إحـــكـــام نـــظـــام واليـــة 
جتسدت  ؛  السلطة  على  قبضته  الفقيه 
املــركــزيــة بــشــكــل أخـــذ ســلــمــًا تــصــاعــديــًا 
حنــو الــديــكــتــاتــوريــة واهلــيــمــنــة، والــدخــول 
بدأت  الدولية، حتى  الصراعات  لعبة  يف 
هذه  الشعي جتاه  التذمر  موجات  تنشأ 
وصل  حيث  واخلانقة،  املتنامية  املركزية 
التذمر إىل الذروة أيام الصراع االنتخابي 
بني احملافظني الذين ميثلون جناحًا مقربًا 
الــفــقــيــه(،  )الـــولـــي  مــن املــؤســســة األوىل 
املــنــاديــن بتغيري األوضـــاع  واالصــالحــيــني 
وإصــالحــهــا. وقـــد مشــلــت دائــــرة املــنــاداة 
العلماء  مــن  األوضـــاع جمموعة  بــإصــالح 
االستبداد صار صرحيًا  أن  وجدت  اليت 
النوع  الــديــن والفقه، وهــذا  حتــت عــنــوان 
مــن االســتــبــداد يعد أســوأ مــن االستبداد 
األحــزاب  مصاحل  على  القائم  السياسي 
ــ كما قلنا  واإليديولوجيات املتنافرة؛ ألنه 
النفس  على  تأثريًا  األكثر  العمق  ميثل  ــ 

البشرية وهو العمق الديين.
درجة  إىل  التسلطية  املركزية  تصل  وقد 
نــســف الــقــيــمــة الــديــنــيــة يف حــــال كــانــت 

حصل  كما  لتوجهاتها،  ونــاقــدة  معارضة 
مؤخرًا مع السيد حسني الشريازي جنل 
الشريازي  صــادق  السيد  الديين  املرجع 
الستخبارات  تابعني  أفـــراد  هــاجــم  حــني 
تقل  كانت  اليت  السيارة  اإليراني  النظام 
ــه وقـــامـــوا بتوجيه  املــرجــع وجنــل الــســيــد 
اإلهــانــات واقــتــيــاد جنــل املــرجــع بطريقة 
أثارت استياء عامة الناس الذين مل يعودوا 
أن  بعد  التصرفات  هــذه  مثل  يستغربون 
الصراع  أيــام  السلطوي  العنف  شــاهــدوا 
بني احملافظني واالصالحيني، حيث جتلى 
“حصر  بـ  ممثاًل  معناه  بكامل  االستبداد 
كلها  احلكومية  لسلطات  احلــاكــم  الــفــرد 
مــن يرتضيه”. واحلــال  يــد  أو يف  يــده  يف 
ظاهريًا  استند  وإن  اإليــرانــي  النظام  أن 
وفــق  التسلط  ميـــارس  فــإنــه  الــفــقــه؛  إىل 
تغييب لكل من ينادي بطرح بديل عقالني 
ينطلق من الفقه ملعاجلة الثغرات الكبرية 
الــنــاضــج على  ــكــاء غــري  الـــيت سببها االت
ال  بــصــور  يــتــم  التغييب  أن  غــري  الــفــقــه، 
اليت مورست  العنفية  الصور  ختتلف عن 
الديكتاتوريات  ألنظمة  املــعــارضــني  ضــد 
فاملهم  ويسارًا،  ميينًا  العامل  حكمت  اليت 
إىل  وإيصاله  القومي  النجاح  تعزيز  هو 
املنافسة العاملية على النفوذ وإن كان ذلك 
التنافس يتطلب دعم بعض احلركات اليت 
على  التكفريية  للسلفية  عقائديًا  تنتمي 

حــســاب الــثــوابــت الــشــرعــيــة الـــيت يدعي 
الــنــظــام أنــه حــارســهــا األمـــني، واحلـــارس 
يتمثل بشخص يكون الكل يف الكل معتمدًا 
عــلــى مـــن يــقــدمــون فــــروض الــطــاعــة يف 
تتنوع  الطاعة  الداخل واخلارج، وفروض 
بني ما هو سياسي واقتصادي وغري ذلك، 
االجتماعي  اجلانب  إىل  امتد  وان  حتى 
ــفــًا عــلــى مستوى  ــكــون خمــال الــــذي قـــد ي
العقائد، وهنا قد يكون تعارضًا مع فحوى 
اآليـــة الــكــرميــة “لــكــم ديــنــكــم ولـــي ديـــن”، 
فاملتابع اجلاد للصالحيات اليت يتمتع بها 
شخص الولي الفقيه يلحظ حالة اهليمنة 
عــلــى كــافــة املــــقــــدرات املــتــعــلــقــة بــشــؤون 
كان  ســواء  توجهاتهم  على خمتلف  الناس 
ذلك داخل البلد أو خارجه، وهذا فضاًل 
أيــضــًا على  كــونــه غــري منطقي؛ فهو  عــن 
خالف ما هو التعارف عليه من التسامح 
الــديــين وخــصــوصــًا مــع اآلخـــر املختلف 
الـــذي ميـــارس الــنــقــد بــأشــكــال ال تتعدى 
التصريح بالرأي وبسلمية. العامل يتطور، 
واملتغريات من حولنا تتسارع؛ لذلك ال بد 
وهي  جوهرية  قضية  إىل  االلــتــفــات  مــن 
القمع  وأن  باملختلف وحمــاورتــه،  اإلميــان 
يقدم  لن  وأشكاله  أساليبه  تعددت  مهما 
شيئًا ذا فائدة بقدر ما سيزيد من حاالت 
التذمر وردات الفعل جتاه الدين والتدين 

بصورة عامة.  

والية الفقيه 
واملركزية التسلطية

تضييق عليه، وتتمثل هذه احلرية أيضًا يف القدرة على تقصي األخبار واملعلومات وتلقيها ونشرها 
باي وسيلة دون التقييد حبدود الدولة اجلغرافية أو غريها، بعبارة أخرى هي قدرة الفرد على التعبري 
عن أفكاره ومعتقداته حبرية تامة وبالوسيلة اليت خيتارها، ومن مظاهره حرية الرأي السرباني ما 
يأتي: حرية الطباعة والنشر اإلليكرتوني، حرية اإلعالم والصحافة، حرية األعمال الفنية دون رقابة 

أو قيود،  حرية التجمع السلمي، حرية التنظيم االليكرتوني )األحزاب االليكرتونية(.
فمما ال شك فيه أن االنرتنيت والعامل االفرتاضي ميثل قيمة كبرية لضمان حرية الرأي والتعبري وهو 
عبارة عن جمتمع كبري متعدد الطوائف واألفكار وملتقى للجميع، غري ان االنرتنيت اآلمن بات ميثل 
حتديًا حلرية الرأي والتعبري فكما يوجد على االنرتنيت أناس طيبني يتواجد اجملرمني واملؤسسات 
اإلجرامية وترتكب عشرات اجلرائم من خالل االنرتنيت كالرتويج للفكر املتطرف أو جتنيد املرتزقة 
واإلرهابيني والرتويج للمخدرات واجلنس وغريها من اجلرائم اخلطرية فاألمر ال خيلو من خطورة 
على حنو ما، وما تقدم يوجد للسلطة احلاكمة الذريعة لتحاول ان تتدخل حبجة قمع اإلجرام ومنع 
الرقابة احلكومية  وبالتالي قد متس حريات األفراد حتت طائلة  العامة  بالغري واملصاحل  األضرار 
اجلرمية  ملنع  الرقابة  ضــرورات  بني  املوازنة  بضرورة  القول  إىل  يدفعنا  ما  االليكرتونية  للوسائل 

وحتمية توفري احلماية للحريات الشخصية اللصيقة حبق اإلنسان يف التعبري. 

حقوق

د. عالء الحسيني / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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حق التصويت 
يف االنتخابات

حــق الــتــصــويــت يف االنــتــخــابــات أو حق 
أحد  باختيار  الفرد  “قيام  هو  االنتخاب 
املنتخبة  اهليئات  يف  لتمثيله  املرشحني 
ــــيت تـــتـــوىل إعــــــداد الـــقـــوانـــني أو يف  ال
ــقــرارات، ســواء  ال بعض مناصب اختــاذ 
أو  اإلقليمي  أو  الــوطــين  املــســتــوى  على 
احملـــلـــي”، وميــكــن تــعــريــف االنــتــخــابــات 
يقوم  الـــيت  العملية  “تــلــك  بــأنــهــا  أيــضــا 
دوري،  وبشكل  بواسطتها،  املــواطــنــون 
ــيــار ممــثــلــيــهــم الســـتـــالم مــنــاصــب  بــاخــت
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة أو الــتــنــفــيــذيــة أو 
االنتخابات  تعد  احملــلــيـــــة”.  املــؤســـــســات 
الــوســيــلــة الــدميــقــراطــيــة األكــثــر قــبــواَل 
تضفي  فهي  السياسية،  السلطة  إلسناد 
الــشــرعــيــة عــلــى الــنــظــام احلـــاكـــم، ذلــك 
وعدم  االنتخاب  حق  من خالل مشولية 
حـــرمـــان أي عــنــصــر مـــن اجملــتــمــع من 
حقه يف املساهمة يف احلياة السياسية. 
ــيــه، فــمــشــاركــة أفـــــراد اجملــتــمــع يف  وعــل
احلكومة  إدارة  أو  احلكم  نظام  اختيار 
العملية- الناحية  من  تكون  أن  ميكن  ال 
البلدان-إال  مع تزايد عدد املواطنني يف 
من خالل قيام املواطنني أنفسهم بإبداء 
باالنتخابات.  إال  ذلــك  يكون  وال  رأيــهــم، 
لــيــس كـــل انــتــخــاب هـــو جــوهــر الــنــظــام 
الدميقراطي، بل هناك عّدة مميزات أو 
خصائص لكي توصف االنتخابات بأنها 

انتخابات الدميقراطّية، ومنها:
أّنه  مبعنى  عــاّمــة:  االنتخابات  تكون  أن 
حيّق لكّل مواطن أن َينتِخب وأن ُينتَخب. 
وأن تكون االنتخابات متساوية: مبعنى أّن 
لكّل ناخب صوًتا واحًدا. فصوت املثّقف 
يساوي صوت غري املثّقف، وصوت الغيّن 

يساوي صوت الفقري.
أن  دوريــة: مبعنى  االنتخابات  تكون  وأن 
بعد مرور مدة  وتتكّرر  تعود  االنتخابات 
املــدة منصوص  معينة من الزمن، وهــذه 
عليها يف القانون. وأن تكون االنتخابات 
سّرّية: مبعنى أن هناك وسائل تهدف إىل 
ضمان وتأمني سّرّية االنتخاب، حبيث ال 
تكون هناك إمكانّية ملمارسة ضغط غري 
وإقناعه  الناخب  على  عــادل  وغري  الئق 
استخدام  عرب  معنّي  ملرّشح  بالتصويت 

وسائل غري الئقة ومرفوضة. 
وعــادلــة:  نزيهة  االنــتــخــابــات  تــكــون  وأن 
قــواعــد مّتفق  وفـــق  ــهــا جتـــري  أّن مبعنى 
عليها وحسب قوانني الدولة. يف الواقع، 
الطبيعة  مــاهــيــة  اخــتــالف حـــول  يــوجــد 
لــالنــتــخــاب، حــيــث إن هناك  الــقــانــونــيــة 
ثــالثــة اجتــاهــات. يــذهــب االجتـــاه األول 
يتمّتع  شخصي  حــق  االنــتــخــاب  أن  إىل 
بــه كــل مــواطــن، ويــذهــب االجتـــاه الثاني 
ليس  وهـــو  وظــيــفــة،  االنــتــخــاب  أن  إىل 
وظيفة  هــو جمــرد  وإمنــا  حقا شخصياـ 

يؤديها املواطن نتيجة النتمائه إىل األمة 
صاحبة السيادة. 

أن  إىل  الــثــالــث  االجتــــاه  يــذهــب  بينما 
أو  حقًا  وليس  قانونية  سلطة  االنتخاب 
وظيفة، وإمنا هو سلطة أو ُمكنة قانونية 
تعطى للناخبني لتحقيق املصلحة العامة، 

وليس ملصلحة شخصية. 
ومما تقدم يتضح أن العملية االنتخابية 
لينوب  للمرشح  الناخب  من  توكيل  هي 
عنه يف ممارسة الــواليــة، وهــي ضــرورة 
يف  عنها  غنى  ال  واجتماعية  سياسية 
النظم الدميقراطية أو تلك اليت تسعى 
وأن  وسيادته،  الشعب  حكومة  لتحقيق 
التطبيقات االنتخابية وإن كانت تتفاوت 
من بلد إىل آخر فإنها جتربة مفيدة يف 
كــل االحـــوال، وهــي حتقق جمموعة من 
املكاسب أهمها ما يأتي: متكني املواطنني 
البدائل  واختيار  آرائهم  عن  التعبري  من 
املــنــاســبــة؛ ومتــنــح األفـــكـــار واملــعــتــقــدات 
وجتعل  التأييد؛  لكسب  فرصًا  املختلفة 
للمحاسبة  خيضعون  املنتخبني  املمثلني 
يف  الطمأنينة  إىل  وتــــؤدي  ــة؛  واملــســاءل
اجملتمع، وتعزز شعور املواطن بالكرامة؛ 
ومتــكــن الــنــظــام الــســيــاســي مــن معرفة 
فان  النهاية،  العام؛ ويف  الــرأي  توجهات 
االنــتــخــابــات هـــي مــظــهــر مـــن مــظــاهــر 

تكريس مبدأ األمة صاحبة السيادة.  

رد االعتبار لضحايا العدالة يف العراق
الكرامة  واحــرتام  باملشروعية  وتتشدق  اإلنسان  انها ترعى حقوق  نعيش يف دولة يفرتض  اليوم  حنن 

اإلنسانية املتأصلة فالبد من تشريع قانون رد االعتبار.
 ويذكر يف هذا اإلطار ان رئاسة اجلمهورية سبق ان تقدمت مبشروع قانون العام 2011 مسي بقانون 
تعويض ضحايا العدالة بيد أنه ال يزال قيد التشريع يف أروقة جملس النواب العراقي وورد يف مادته 
األوىل ان هذا القانون يهدف إىل تعويض األضرار اليت حلقت بكل من )احتجز أو أوقف تعسفًا أو 
جتاوزت مدة موقوفيته احلد األقصى املقرر قانونًا أو صدر حبقه حكم قضائي نتيجة خطأ قضائي 
فاحش ثم صدر قرار الحق برفض الشكوى او اإلفراج عنه وغلق الدعوى أو احلكم برباءته أو ثبت 

تعرضه للتعذيب النفسي أو اجلسدي(.
العديد من املالحظات على  القانون ولنا  بيد ان االعرتاضات احلكومية واحلزبية حالت دون تشريع 
أصل الفكرة جنملها وفق اآلتي: 1- إن إقرار قانون رد االعتبار أو تعويض ضحايا العدالة يعد مكسب 
حلقوق اإلنسان يف العراق وترسيخ لضماناتها اجلوهرية وتعويضًا لألفراد الذين تعرضوا خلطأ مل 

يكن هلم يد فيه.
2- يعد القانون تكريسًا ملبدأ مسؤولية الدولة عن أخطاء ممثليها ومرفق القضاء أحد مكونات الدولة 
وحني خيطأ أفراده فالبد ان تتحمل الدولة جريرة ذلك بدفع التعويض لألفراد املتضررين مع إمكانية 

العودة على املخطئ ان كان متعمدًا مببلغ التعويض كنوع من العقوبة عن إهماله أو تقصريه أو تعمده 
اخلطأ.

3- القضاة يتباينون يف درجات الفهم للنص القانوني واخلربة وملكة االستنتاج واخلطأ منهم وارد جدًا، 
وال ميكن ان يتحمل املتضرر وزر اخلطأ لوحده وال ميكنه املطالبة مبا حلقه من ضرر مادي أو معنوي 

إزاء الدولة لعدم وجود نص قانوني جييز ذلك وهذا ما يتنافى مع قيم العدالة واملساواة.
4- ينبغي على املشرع ان يقيم مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاة وفق أحكام املسؤولية اإلدارية القائمة 
على أركان ثالثة أوهلا اخلطأ القضائي الذي تسبب بضرر ألحد األفراد وركنها الثاني هو الضرر املادي 

أو املعنوي الناتج عن اخلطأ وركنها الثالث هو العالقة السببية بني اخلطأ والضرر.
5- يستحسن ربط املطالبة بالتعويض ببعض طرق الطعن باألحكام القضائية ومنها إعادة احملاكمة اليت 

نص عليها قانون أصول احملاكمات اجلزائية العراقي باملادة )270( وما بعدها.
6- ينبغي ان يتم تقدير التعويض من قبل املختصني وان يكون عاداًل.

7- ينبغي على املشرع العراقي ان يعاجل مسألة تعويض ضحايا العدالة بشكل دقيق ليمنع اإلرهابيني 
والفاسدين من االستفادة من هذه الضمانة حني يطلق سراح أي منهم ولعل هذه النقطة بالتحديد هي 

السبب الرئيس العرتاضات البعض على مشروع القانون.

كيف ينظر اإلسالم إىل موضوع عمل املرأة؟ وهل منح اإلسالم للمرأة حق 
العمل؟ وماهي األعمال اليت ميكن أن تقوم بها، واألعمال اليت ال ميكن 
أن تقوم بها؟ وماهي الضوابط والضمانات اليت وفرها اإلسالم للمرأة 
العاملة؟ وهل بات عمل املرأة حاجة أكثر مما هو حق، نتيجة التغيريات 
الذي  وما  اإلنسانية؟  بها اجملتمعات  اليت متر  واالجتماعية  االقتصادية 

أخذه العمل من املرأة، وما الذي أعطاها إياها؟
ومؤسسة  الدولية  العمل  منظمة  عن  الــصــادر  املشرتك  التقرير  يشري 
غالوب، بعنوان “حنو مستقبل أفضل للمرأة والعمل” أن )70%( من النساء 
وظائف  يف  املــرأة  تعمل  أن  يفضلون  الرجال  من   )%60( تقريبًا  ومثلهم 
مدفوعة األجر. وكل من هاتني النسبتني أكرب مرتني على األقل من نسبة 
العامل  النساء يف مجيع أحناء  املنزل. وأن  الذين يفضلون بقاء املرأة يف 
يفضلن العمل يف وظائف مدفوعة األجر )29%( أو يف وظائف يستطعن 
فيها التوفيق بني العمل ورعاية األسرة )41%(. أما اللواتي يفضلن البقاء 
يف املنزل فهن )27%( فقد. وقد استند التقرير إىل استطالع رأي عاملي 
من  ألفًا   149 وإقليمًا ومشل حنو  بلدًا   142 غالوب يف  مؤسسة  أجرته 
الرجال والنساء البالغني. وهو ميثل آراء أكثر من 99 يف املائة من السكان 

البالغني يف العامل.
وعليه، وميكننا اخلروج هنا بالنتيجة التالية: إّن فرص العمل يف اجملتمع 
العمل وال  الرجال، فللمرأة  واملــرأة معًا، وليست حكرًا على  للرجل  حّق 
يصّح النظر إليها على أنها متطّفلة على حّق غريها. وإّن عمل املرأة داخل 

املنزل وخارجه مباح من حيث املبدأ.
 لكن ال مينع ذلك من وضع بعض الشروط والضوابط يف هذا املوضوع، 
كما هي بعض الشروط والضوابط يف عمل الرجل، وأبرز هذه الشروط 

والضوابط هو:
أواًل: أال يكون يف عمل املرأة ضرٌر عليها من الناحية اجلسدية أو غريها، 
املختلفة  اجلــســديــة  للبنيات  تبعًا  آخـــر،  إىل  بلد  مــن  الــضــرر  وخيتلف 
والظروف املختلفة. وبصفة عامة مييل علماء اإلسالم إىل أن تعمل املرأة 
النفسية،  تثقل حالتها  أو  ترهق جسدها  ال  اليت  األعمال اخلفيفة  تلك 

مثل: الطبابة والرتبية والتعليم والشؤون املكتبية واملعلوماتية وحنو ذلك.
ثانيًا: على املرأة، متامًا كالرجل أن توازن بني حاجات األسرة ومتطّلبات 

العمل، فال تقع يف إفراٍط أو تفريط.
ثالثًا: ال مانع من عمل املــرأة ولو أّدى إىل االختالط، لكّن املالحظ من 
النصوص الدينية يف الكتاب والسّنة هو الرغبة يف جعل االختالط حالًة 

استثنائية.
رابعًا: يشرتط يف عمل املرأة بل يف مطلق عالقتها بالرجال مراعاة أحكام 
السرت والنظر مراعاًة دقيقة، كما يطلب من الرجل ذلك أيضًا. مع التأكيد 
على حّق املرأة يف أن تظهر مبظهٍر يليق بها، فإّن ما يليق غري ما جيذب 

أو يفرط يف اإلثارة.

عمل املرأة
 يف اإلسالم

حقوق

جميل عودة ابراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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عنف

مل تكن تلك االساطري ومعانيها املستغرقة 
يف متجيد احلروب إال قامسا مشرتكا يف 
الذهن البشري العام – القديم، وظلت كل 
أبطاهلا  بذكريات  حتتفظ  القدمية  األمــم 
األسطوريني وأوهامها يف صناعة تارخيها 
على يد أولئك األبطال الفائقني – أنصاف 
واألناشيد  املوسيقى  ظلت  مثلما  اآلهلــة، 
وقـــــرع الـــطـــبـــول وقــــد تــشــكــلــت تــارخيــيــا 
القدمية  األســاطــري  فــضــاءات  يف  فنونها 
بأجماد  التغين  الشعوب يف  تلهب محاس 
جتد  القدمية  الشعوب  وكانت  احلـــروب، 
امللحمية  اآلداب  ويف  األســاطــري  تلك  يف 
التعبري عن املعنى يف  وهــي لغة احلــروب 
الوجودي،  جبوهرها  واالحساس  هويتها 
آخر  يف  يأتي  مفهوما  السالم  كــان  بينما 
القدمية  للشعوب  بالنسبة  قائمة األوليات 
وال تؤمن به إال خضوعا ونزوال عند األمر 
الواقع، ولذلك كان السالم يقرتن مبفهوم 
من  اللغوي  اشتقاقه  وتوكيد  االستسالم 

ذات املعنى. 
الذهن  احلــرب يف  مفهوم  تركيبة  ونتيجة 
معيار  فكرة  نشأت  القديم  العام  البشري 
ـــذي أعــــادت صياغته  ــقــوة ال احلـــق هــو ال
البقاء لألصلح  االجتماعية يف  الداروينية 
حيثياته  الـــقـــوة يف  ــدأ  مــب ــزن  الــــذي خيــت
ــاتــه الـــــذي رســـخـــه نــيــتــشــه يف  ــن وتــضــمــي
الذهنية النازية – األملانية، فكانت احلرب 

التمجيد  وخامتة  قمة  الثانية هي  العاملية 
األســـطـــوري لــلــحــرب، وعــلــى أثـــر الــدمــار 
ــتــه هـــذه احلــــرب يف الــعــامل  ــــذي أحــدث ال
السيما عامل أوربا الذي صار ميثل العامل 
احلديث، برزت حساسية السالم قوية يف 
أوربا ومن حينها مل تندلع حرب يف أوربا 
أوربــا يف حرب خارجية  ومل تشارك دول 
تستسغ  ومل  فاعلة،  أو  حقيقية  مشاركة 
احلرب  فكرة  ذلك  بعد  األوربية  الذهنية 
أو متجيد احلرب، وتشكلت أفكار السالم 
التجربة  نتيجة  السالم  اىل  الــدعــوات  أو 
حتى  الثانية  العاملية  للحرب  املــأســاويــة 
التفكري،  باحلرب، جمرد  التفكري  جعلت 

كابوسا ختشى شعوب أوربا التفكري به.
ومتت عملية أسطرة استهداف أمريكا من 
قبل قوى الشر يف العامل يف حماولة ضمنية 
يف أسطرة احلرب ومتجيدها من جديد، 
وهكذا ضمنت أمريكا رغبتها املستمرة يف 
احلــروب،  يف  املكبوتة  ورغبتها  املواجهة 
السالم هي األضعف فيها  وكانت دعوات 
مــن بــني كــل دول الــعــامل الســيــمــا بــعــد ان 
ترسخت يف الثقافة االمريكية االجتماعية 
فكرة اخلري الليربالي بإزاء مواجهة حمور 
ــشــعــور الــــذي انـــتـــاب اجملتمع  الـــشـــر، وال
بانه مستهدف من خالل حمور  االمريكي 
االمريكية  السياسة  مارمسته  وهو  الشر 
يف الذهنية االمريكية العامة، وان العبارة 

اليت خيتتم بها كل رئيس أمريكي خطابه 
اىل األمة )ليبارك الرب أمريكا( هي اليت 
تــكــرس احنــيــاز امــريكــا اىل اخلــري الــذي 
العقل االمريكي  الرب وفق  يكون مبباركة 
احلــرب  يف  حبقها  شــعــورا  مينحها  ممــا 

وتربيره يف الفاع عن النفس.
مشاعر  على  بقوة  التطرف  أفكار  وتتكأ 
القتل  ومتجيد  احلرب  أسطرة  وايهامات 
ــاة  ــى احلــي ــق عــل ــقــل بــشــكــل يـــدعـــو اىل ال
وهو  املــوت،  مع  الدائم  والتماس  مبجملها 
ثيمة أساطري احلرب القدمية وهو ما يربر 
اعتبار افكار التطرف واالرهاب تنتمي اىل 
الذهنية القدمية، وبالقدر الذي كانت فيه 
تشكل أسطرة احلرب ومتجيد القتل دافعا 
لقوى التطرف واالرهاب يف االستمرار يف 
أورثــت يف  الدموي واحلربي فإنها  نهجها 
املناطق اليت خاضت فيها حربها وقتاهلا 
احلساسية جتاه  يف  العظة  بالغة  جتــارب 
احلـــرب وخــوفــا بــالــغــا مــن عـــودة احلــرب 
فيها على أثر الدمار الذي أحلقته شأنها 
شان كل املناطق والــدول اليت دارت فيها 
احلــــروب يف الــعــصــر احلـــديـــث، وهـــو ما 
كمحفزات  استثمارها  ضــرورة  من  جيعل 
حنــو الــســالم مسؤولية اجلــهــات واملــراكــز 
العام وصناعة  الــرأي  الفاعلة يف صناعة 
ايديولوجيا  بناء  باجتاه  السياسي  القرار 

السالم اجملتمعي يف البالد.

أسطرة الحرب 
وايديولوجيا السالم

اليمني الشعبوية واللعب باملصائر الحضارية: ترامب أنموذجًا
الصورة الناعمة اجلديدة اليت حياول اليمني جتميلها ممثلة عرب املصور االنفعالي )دونالد ترامب(؛ 
ستعزز حتمًا املنطق الشعبوي بعد إشعال الصراع احلضاري والتارخيي بني الشعوب املتمسكة بالقدس 
هوية حضارية وعقائدية، بينما يتقّنع ترامب اليميين بقناع )السالم( حماواًل إظهار نفسه وميينه بأنهما 

املدافعان األوحدان عن السالم، حتى وإن تطلب هذا الدفاع املزيف إخضاع العامل للمنطق اليميين.
بالدميوقراطية  األوســط  الشرق  يف  وخصوصًا  العامل  إقناع  يف  اليمني  ستواجه  كبرية  صعوبات  إن 
املفصلة على مقاسات الشعبوية ذي السمة املتعالية، وسيعرض األركان الليربالية إىل االهتزاز. وقد 
جتلت هذه الصعوبات بعد مراحل فشل مريرة جعلت من أعصاب ترامب تفلت لدرجة حتدي االمجاع 

الدولي يف إعالنه االعرتاف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
لذلك كان البد من فعل ُيغطي على دعمه االنفعالي ألنظمة بدأت تتآكل من الداخل بفعل غياب احلكمة، 
وانتعاش اهلاجس املذهي املتطرف. لقد وجد ترامب نفسه يف مأزق بعد خسارة الرهان املذهي يف 
سوريا والعراق بانهيار مجاعات التطرف والتكفري املدعومة من أنظمة تعد حليفة للواليات املتحدة 
األمريكية، فضاًل عن أن نفس هذه الدول احلليفة مل تستطع إقناع أمريكا جبدوى حربها العدوانية 
على اليمن، واليت شكلت من املآسي واآلثار العنفية مصدر قلق على املشروع اليميين الرتامي. كل هذه 
التداعيات جعلت ترامب خيتار أسلوب احلرب الناعمة بالعودة إىل صراع احلضارات وضرب الشعوب 

مبتبنياتها العقائدية والتارخيية، فتندلع الكراهية ومتهد للتنابز الشعبوي. يبدو اختصار مفهوم صراع 
احلضارات باملسببات السياسية واالقتصادية متسرعًا مامل يتم االنتباه اىل اجلانب الثقايف املهم هلذا 
الصراع الذي هو يف احلقيقة صراع ثقافتني “تسود األوىل لدى قطاعات اجتماعية متلربلة ثقافيًا 
وأكادميية  قطاعات خدمية  من  فئات وسطى  بوصفها  ترسيم مالحمها  وسياسيًا، ميكن  واجتماعيًا 
وتكنوقراطية وغريها، وتعيش يف املدن الكربى غالبًا، وهي مستفيدة من العوملة والتجارة احلرة. إنها 
ليست بريئة من العنصرية ومن الشعور بالتفوق جتاه اآلخر، وال هي متحررة من اخلوف من اآلخر، 
هذا إضافة إىل أن جزءًا متناميًا منها أصبح يتبنى مبدئيًا قيمًا ليربالية أخالقيًا، وذلك عرب التنشئة 
ولكنها  للطبقات  عابرة  تقليدية  حمافظة  فثقافة  الثانية  أما  األجيال.  صراعات  ونتائج  االجتماعية 
سائدة يف األرياف الغنية والفقرية احملافظة اليت تنظر بريبة وشك إىل ثقافة املدن الكربى بوصفها 
منحلة”1. ويبدو أن اليمني يف احلرب الناعمة بصورتها اجلديدة انتبه إىل اإلشكال الثقايف يف صراع 
احلضارات فراح يعزف على وتر الصدام احلضاري؛ لتعزيز الشعبوية ، فمدينة كالقدس هلا عمقها 
التارخيي واحلضاري، فضاًل عن البعد الديين الذي جيعلها قبلة ألتباع ثالثة ديانات مساوية؛ تكون 
ون العامل وفق  مغرية جدًا ألصحاب املشاريع املؤدجلة، خصوصًا إذا كانوا من ذوي النفوذ الذين ُيَسريِّ

أهدافهم اليت التعبأ مبستقبل البشرية . 

ُتعد مجاعات اإلرهابية من أخطر الظواهر االجتماعية والنفسية اليت واجهها 
اجملتمُع العراقي؛ نتيجًة ملا ترتكُبه من جمازٍر وتفجرٍي وتهجرٍي وتدمرِي األماكن 
واالستقرار  االمــن  وزعــزعــة  الفكرّي،  والّتطرف  العنف،  ونشر  وختريبها، 
االجتماعي والسياسي، لذا شّكلْت هذه اجلماعاُت اإلرهابية معضلًة أمام تقُدم 
اجملتمِع يف كثري مفاصل حياته الفكرية واالجتماعية والسياسية، وهذا ما دفع 
وحدة استطالع الرأي العام يف مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية 
اىل االهتمام بهذا االمر من خالل اجراء هذه الدراسة. إنَّ مشكلَة هذه الدراسة 
تدوُر حوَل ظاهرُة اجلماعات اإلرهابية يف اجملتمع العراقي وما زالت من أهم 
وأخطر الظواهر االجتماعية حتى وقتنا احلاضر، فهي ال ُتهدد سالمَة الفرد 
أو جمموعة من األفراد، بل إّنها ُتهدد سالمة النظام االجتماعي بأكمله، كما 
العراقي.  افــراد اجملتمع  لدى معظم  النفسي  الرعب  ادخــال  تساهم يف  أّنها 
اجلماعات  ظاهرة  شيوع  خــطــورِة  على  ترتكُز  الــدراســة  هــذه  أهمية  وكانت 
العربية بشكٍل عام.  العراقّي بشكٍل خاص واجملتمعات  اإلرهابية يف اجملتمع 
البحث  ضــرورِة  إىل  يدعو  وشيوعها،  الظاهرة  املتمثُل خبطورة  األمــر  فهذا 
والدراسة فيما يقُف وراء هذه الظاهرة؟ واآلثاُر والتداعيات اليت ترتّتب على 
شيوع ظاهرة اإلرهاب بأشكالِه وصورِه املختلفة. وحتقيقًا ألهمية هذه الدراسة 
مت االنطالق من تساؤالت منها: ما هي أهّم اجلماعات اإلرهابية اليت تعاني 
منها اجملتمعات العربية ومن ضمنها اجملتمع العراقي؟ وما هي أهم األفعال 
اليت ُتساهُم بها هذه الظاهرة يف اضطراب حياة الفرد العراقي؟ بناًء على 
من  عشوائية  عينٍة  على  استمارة   )300( توزيع  مت  وغريها  التساؤالت  هــذه 
أربع مناطق سكنية يف حمافظة كربالء، وبعدها  الدراسة من  أفراد جمتمع 
قّسّم احملافظة على قسمني هما: )مركز املدينة، وقضاء اهلندية(، وفيما يتعلق 
حي  اجلوادين،  )حي  هما:  سكنيني  حيني  اختيار  فتّم  كربالء  املدينة  مبركز 
العامل(، وفيما يتعلق بقضاء )اهلندية( مّت اختيار ايضًا حيني سكنيني هما: )حي 
العسكري، وحي أم اهلوى(. وخلصت هذه الدراسة إىل جمموعة من التوصيات 
كان أبرزها: ضرورة توعية أفراد جمتمع الدراسة عن طريق وسائل اإلعالم 
والصحف واجملالت مبضار اجلماعات اإلرهابية وما هلا من تأثري على حياتهم 
الصحية اجلسمية والنفسية والعقلية. ترسيخ وتعزيز القيم الدينية من خالل 
املؤسسات الرتبوية واإلعالمية ملا هلا دور اجيابي يف السيطرة على ختفيف 
حاالت التوتر النفسي، وكذلك السيطرة على سلوك األفراد، كما جيب على 
املؤسسات الدينية التأكيد -من خالل دورها- على مكافحة اخلطط الدينية 
املتطرفة وخطورتها على الفرد واجملتمع، وتقوية الرادع الديين كوسيلِة ضبط 
يف التنشئة االجتماعية األسرية. إنشاء مراكز الصحة النفسية، ورصد مبالغ 
إلجراء دراسات وحبوث ملعاجلة املشاكل الصحية لكثرة احلروب اليت خاضها 
االحتالل  وأخــريًا  لسنواٍت.  دام  الذي  االقتصادي  بلدنا، فضاًل عن احلصار 

األجني الذي اجتاح بلدنا منذ السنوات األخرية.  

االضطرابات النفسية
 الناتجة عن الجماعات 

اإلرهابية
استطالع : مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية

حكمت البخاتي/ مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث

عادل الصويري
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ما الذي يدفع الشباب األوربي مبا ميتلكه 
والرفاهية  واآلمــان  االستقرار  عوامل  من 
اإلرهـــابـــيـــة  ــاملــنــظــمــات  ب االلـــتـــحـــاق  إىل 
)تنظيم  بأكثرها دموية ووحشية  وحتديدا 

داعش اإلرهابي(؟
ــل اإلعـــالم  ــــه وســائ ســـؤال غــالــبــا مــا رددت
األوربية بعد كل حادثة إرهابية تصاب بها 
الدول األوربية! وذات السؤال يردده اغلب 
تتناقل  ان  بعد  العربية  بالبلدان  الــنــاس 
العمليات  أخــبــار  بلدانهم  إعـــالم  وســائــل 
جــاؤوا  أجــانــب  ينفذها  الــيت  االنغماسية 
ــدان حيــلــم الــكــثــريون الــعــيــش بها؟  ــل مــن ب
الــتــســاؤالت  تلك  اإلجــابــة عــن  يتابع  ومــن 
التهوميات  مــن  فلك  يف  ــدور  ت فسيجدها 
الغرابيل  تــضــع  ان  الـــيت حتـــاول  الــلــغــويــة 
بوجه الشمس الساطعة!! فمنها من يلقي 
بالالئمة على املهاجرين باعتبارهم املعني 
املنظمات  تــلــك  بــتــزويــد  ينضب  ال  ـــذي  ال
من  ومنها  املقاتلني  من  بالعديد  اإلرهابية 
املقاتلني  أولئك  اســر  على  بالالئمة  يلقي 

وثقافتها احملدودة.
ــــاب انـــضـــمـــام الـــشـــبـــاب األوربـــــــي  أســــب
للتنظيمات اإلرهابية ومرتكزات التوريط:

بعض احملللني من خارج اجملتمع  يستبعد 
الشباب  انتماء  أسباب  تكون  ان  األوربـــي 
أسباب  هي  اإلرهابية  للتنظيمات  األوربي 
التكافل  لفكرة  ذلــك  ويــعــزون  اقتصادية 

الــدول  معظم  تتبناها  الــيت  االجــتــمــاعــي 
األوربــــيــــة، غـــري ان الــبــاحــث ومـــن خــالل 
إقامته ألكثر من عقدين داخل هذا اجملتمع 
ذلك  أسباب  احد  االقتصادي  العامل  يعد 
االنتماء فالربغم من ان تلك اإلحصائيات 
املنشورة ال تشري اىل انه هؤالء هم اوربيون 
اإلقامة  خالل  من  باالكتساب  ام  أصليون 
اال أن أكثر املؤشرات تؤكد ان اغلب هؤالء 
هم من ذوي األصول األجنبية وهم يعانون 
من نوع من أنواع التمييز العنصري بسبب 

أمسائهم وسحنهم واحنداراتهم العرقية.
قــدميــا يف  قيل  ــعــائــدون؟  ال ايــن سيذهب 
األمــثــال الــدارجــة ان “ال دخــان بــال بنار” 
الباحث يف سياق متاشيه مع نفس  ويرى 
املثل السابق ان “ال إرهابيني بال حواضن” 
وميكن ان تفسر كلمة احلواضن هنا وفقا 
للتقسيمات التالية: املناخات الفكرية اليت 
بالتنظيمات  االلــتــحــاق  اىل  هــؤالء  دفعت 
املدرسة...  األصدقاء،  )العائلة،  اإلرهابية 

اخل(.
يــــرى الــبــاحــث ان وضــــع وصـــفـــة نــاجــعــة 
االمــور  مــن  يعد  هـــؤالء  احنـــراف  ملعاجلة 
دون  املسببات  تــرك  ان  اال  جــدا  الصعبة 
اخرى  ظواهر  لتولد  حتما  سيؤدي  عالج 
ويف اوقات اخرى ولذلك يقرتح الباحث ما 
يلي: التدقيق يف سجالت القادمني الوربا 
اجملرمني  تــرك  وعــدم  التوتر  مناطق  من 

يف  طلقاء  باجلرائم  ايديهم  تلطخت  ممن 
هذا اجملتمع االمن.

معاجلة موضوع الطلبات املتأخرة لالجئني 
وحقيقة  عنواناتهم  مــن  والــتــأكــد  اجلـــدد 
لــدى  لــقــمــة ســائــغــة  سكنهم فــيــهــا كــونــهــم 
التنظيمات اإلرهابية اليت تفكر باستغالل 
عمليات  يف  وتنظيمهم  الصعبة  أوضاعهم 
إجرامية)سطو، قتل، سرقات، اغتصاب.. 

اخل(
تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى اخلــطــاب الــديــين 
املختلفة  للديانات  العبادة  ودور  أماكن  يف 
وحماسبة مطلقي الكراهية يف اخلطابات 
اجملتمع،  على  خطرا  باعتبارهم  الدينية 
قبل  مــن  املــواطــنــني  بــالغــات  مــع  التعامل 

األجهزة األمنية بصورة أكثر جدية.
ــفــراغ يف مناطق  زيــــادة أمــاكــن تــزجــيــة ال
وخاصة  العمل  فــرص  زيـــادة  املهاجرين، 
ــاب وعـــدم  ــشــب ــن ال لــــدى أبـــنـــاء املــهــاجــري
تركهم يعانون البطالة املزمنة، عدم تهويل 
األحداث الصغرية اليت يرتكبها املهاجرون 
من قبل وسائل اإلعالم وإظهارهم بطريقة 
غري الئقة وزيادة نقمة اجملتمع السويدي 
املقاتلني يف  من  العائدين  إخضاع  عليهم، 
مشددة  رقابة  اىل  اإلرهابية  التنظيمات 
تركهم  هــؤالء  فيه  يثبت  خــاص  تأهيل  مع 
أي  وعــدم عودتهم هلا حتت  األفكار  لتلك 

سبب كان. 

إسرتاتيجيات التوريط
الشباب االوربي يف بيوت العناكب

مواقع التطرف االجتماعي: عاملنا بات أقل أمنًا
بات نفوذ التطرف على االنرتنت يكتسح ميدان األفكار ويستهدف الشباب بأساليب دعاية حتريضية يف 

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

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

على حمركات البحث يف اإلنرتنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.
يف سياق متصل أبلغ مسؤولون باألمن القومي األمريكي أعضاء مبجلس الشيوخ أن انهيار اخلالفة اليت 

كان قد أعلنها تنظيم داعش مل يقلل من قدرة التنظيم املتشدد على أن يكون مصدر إهلام هلجمات على 
أهداف غربية من خالل اإلنرتنت.

على الصعيد نفسه، قال تقرير من املنتدى االقتصادي العاملي إنه جيب على شركات التكنولوجيا األمريكية 
مثل فيسبوك وتويرت أن تكون أكثر حزما يف التصدي للتطرف والتضليل السياسي إذا كانت تريد تفادي 
التعرض إلجراء حكومي. كما انتقد اجلناح اإلعالمي ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا قانونا أملانيا وضع 
بهدف تغريم شبكات التواصل االجتماعي لتقاعسها عن إزالة التدوينات اليت حتض على الكراهية نظرا 
ألنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبري، ودعا املشرعني لدراسة تعديله، يف حني ذكرت مسودة 
بيان جيري إعدادها قبل جتمع أمين آسيوي كبري أن أكثر من 25 دولة آسيوية ستتفق على استخدام 
وسائل التواصل االجتماعي ملواجهة انتشار التطرف العنيف يف املنطقة. وطور يوتيوب برناجما آليا يرصد 
مقاطع الفيديو املتصلة بالتطرف ويسعى اآلن لعمل األمر نفسه مع املقاطع اليت جتسد خطاب كراهية أو 
ال تالئم األطفال. وقد حُيرم أصحاب املقاطع اليت يصنفها الربنامج غري مالئمة من إيرادات اإلعالنات. 
لكن مع تشديد عملية تطبيق أحدث قواعد تلقت الشركة شكاوى من أصحاب مقاطع الفيديو بأن الربنامج 
به ثغرات، وبإضافة املزيد إىل اآلالف من مراجعي احملتوى سيكون لدى يوتيوب املزيد من البيانات إلمداد 

ورمبا حتسني برناجمه. 

املعروف أن اآلداب والفنون من الوسائل اليت يفرتض أنها تساهم يف بناء 
اإلنسان، لكن اإلنسان اليوم جيد نفسه إزاء ضغط هائل متارسه عناصر 
كان يرى أنها تساعده على التخلص من الطاقة السلبية، وإذا بها جتعله 
العناصر  أبرز هذه  السينما من  ولعل  والعنف،  املتاهة  لذهنية  مستنفرًا 
البشري وتساهم  الوجود  أنها تطرح مشاكل  إيهام اآلخر من  من خالل 
امليل  تعزيز  املمكنة هلا، ويف احلقيقة هي تساهم يف  يف إجيــاد احللول 
حنو األفكار السلبية اليت تصل إىل التطرف يف أحيان كثرية، خصوصًا 
تلك األفالم اليت تقدم الظواهر السلبية على طبق خميالي يقرتب من 
هذه  ملثل  وجــود  ال  بأن  مؤمنًا  املتلقي  واخلرافة حبيث جتعل  األسطورة 

الظواهر يف الواقع.
لكنها ومبكر شديد ترسخ الظاهرة يف ذهنية املتلقي وخصوصًا من صنف 
الشبان املراهقني املنبهرين بأفالم )مّصاصي الدماء(، ويشاهدون كيف 
أن أبطال هذه األفالم يتلذذون بسلوك العنف حتى وإن كان الواقع يؤكد 
الواقع، لكنك تشعر أن برجمًة  أن ال وجود ملصاصي الدماء على أرض 
معينًة تسعى لفعل جيعل اإلنسان يف حالة من انفصام الشخصية متهيدًا 
لتفككها وبعثرتها بني ما هو موجود فعاًل يف الواقع احلياتي وبني ما هو 
متخيل وتأملي تقدمه سينما القناع السلي الذي يتلبس األفراد وجيعلهم 
السلي  القناع  هــذا  يتلبس  ملــاذا  ولكن  اآلخــر.  إيــذاء  متعة  خيوضون يف 
األفراد بسهولة؟ ال شك أن حالة الفراغ اليت يعيشها املراهقون خصوصًا 
يف الغرب، وغياب القيم األخالقية لدرجة التالشي، تساهمان يف تسهيل 
مهمة هذا القناع املخيف والذي ُتَرّوج له دعايات مكثفة وهائلة تصرف 
عليها املاليني من الدوالرات غري آبهة مبصري اإلنسانية طاملا أن السلطة 
هي سلطة اجلشع والطمع والربح اليت تفرض هوليود منطقها الذي لن 
أو  بوجهها  الوقوف  أو غريها من  أمريكا  العقالنية يف  تستطيع اجلهود 
اخلدمة  تلك  هو  اهلوليودي  املنطق  به  جــاء  ما  أخطر  إن  هلــا.  التصدي 
الكراهية  على  احملرضة  واجلرمية  العنف  أفــالم  قدمتها  اليت  اجملانية 
كله  والعامل  للعامل،  الرعب  تقديم  يف  تفننت  اليت  االرهابية  للجماعات 
شاهد كيف أن هذه اجلماعات املتطرفة اجتهدت يف مسرحة عملياتها 
االجرامية من حرق وذبح وإغراق لألبرياء. ومل تتفطن املؤسسات املعنية 
بالغرب هلذه اخلدمة اهلوليودية إال بعد عمليات ذبح طالت صحفيني من 
أمريكا وأوروبــا، فحدثت املقارنات اليت أجراها خمتصون على مستوى 
يف  ساهمت  هوليود  أن  حقيقة  غلى  ليصلوا  وبصريًا  صوتيًا  املــؤثــرات 
الرتويج حلفلة اجلرمية املتطرفة اليت كادت أن تفتك بالبشرية. إن العامل 
إىل  التنبيه  اجل  من  ذهين  واستنفار  فكرية،  إىل صحوة  اليوم حباجة 
خماطر الرتفيه بالعنف، خصوصًا إذا ما مت مبباركة السلطات اليت تشيد 
وتعده من عوامل  والوحشي  البشع  الرتفيه  اليت تصنع هذا  باملؤسسات 

النجاح والتقدم!. 

املنطق الهوليودي 
وقناع الظواهر العنفية

عنف

د. حسن السوداني

مروة االسدي

عادل الصويري
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اعالم وصحافة 

اشــتــعــلــت الــســاحــة الــعــربــيــة واالســالمــيــة 
خــــالل االيـــــام املــاضــيــة احــتــجــاجــا على 
اية  باعتقال  االيرانية  االمــن  قــوات  قيام 
تطاول  يف  الــشــريازي  حسني  السيد  اهلل 
واحلريات  الدينية  املرجعية  ضد  جديد 
الــعــامــة يف الــبــالد. مــوجــة االحــتــجــاجــات 
والعاصمة  والكويت  العراق  بلدان  مشلت 
الربيطانية لندن، حيث كانت هذه االخرية 
هي االبرز لتكشف عن حجم االستهداف 
الــــذي يــتــعــرض لـــه املــطــالــبــون بــاحلــقــوق 
ايـــران،  والــديــنــيــة، يف  املدنية  واحلــريــات 
لبعض  الدعائي  الستار  ازاحــت  انها  كما 
القنوات الفضائية اليت طاملا رفعت شعار 
واحدة  ازمــة  ان  اال  واحليادية  االستقالل 
الديكتاتوريات  جسد  لتعري  كافية  كانت 
وحــلــفــائــهــا. وحــظــيــت هـــذه االحــتــجــاجــات 
ارادت  بعضها  واســعــة  اعــالمــيــة  بتغطية 
باالمة سوء من خالل تازيم االوضاع مثلما 
قناة  قامت  فيما  اخلليجي،  االعــالم  فعل 
الــروايــة  بتبين  الربيطانية  ســي”  بــي  “بــي 
الرمسية االيرانية اليت تعمل على تشويه 
صورة املرجعية الشريازية وكيل االتهامات 
بــي سي”  الـــ”بــي  تــقــاريــر  الباطلة هلــا. يف 
تزعم القناة بان املرجعية الشريازية قائمة 
ما  تقاريرها  احد  يقول  اذ  التوريث،  على 
اثنا  شيعية  جمموعة  “الــشــريازيــة”  نصه: 
ــة تــنــســب إىل حمــمــد احلــســيــين  عــشــري

املرجعية  توريث  عنها  وعرف  الشريازي، 
ــى  ــن ــد االث بــــدال مـــن املـــتـــعـــارف عــلــيــه عــن
درجــة  لنيل  معينة  شـــروط  مــن  عــشــريــة، 
وكأن  التوريث”.  بينها  من  ليس  املرجعية، 
القناة تريد القول ان املرجعية الشريازية 
يعين  ما  وهو  الشيعية،  باملعايري  تلتزم  ال 
الشريازي  املرجع  ملقلدي  جتريدا  حتما 
تدخل هذا  فاي  االثنى عشرية!  من خط 
اليه ماكينة االعالم املشهود  الذي وصلت 
هلا بتقويض احلراك اجملتمعي يف البلدان 
الديكتاتورية  نصرة  خالل  من  االسالمية 
احلاكمة  االنظمة  جرائم  على  والتغطية 
خلطابات  بسيطة  مبتابعة  املنطقة.  بــي 
املرجع الشريازي وكل رجال الدين الذين 
يستقون من نهل علمه، جتدهم يرفضون 
اي فكرة لتوريث املرجعية، كما ان هناك 
جمموعة من املعايري الشيعية املعروفة هي 
اليت حتدد شخص املرجع من بينها اكماله 
العلماء.  وشــهــادة  اخلــارج  البحث  مرحلة 
العلمية  مـــراحـــل  عـــن  حتــدثــنــا  اذا  هـــذا 
وجوانب االجتهاد. اما يف الشق السياسي 
فيقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية 
الــســيــد صـــادق احلسيين  الــعــظــمــى،  اهلل 
عبق  )من  كتاب  يف  ظله(  )دام  الشريازي 
املرجعية(: احلكم يف اإلسالم استشاري، 
ويضيف مساحته يف املصدر نفسه أيضا: 

ليس احلكم يف اإلسالم ملكيا وراثيًا.

عليها مساحة  يسري  الــيت  املــبــادئ  هــذه 
العشرات يف  وغريها  الشريازي،  املرجع 
مؤلفاته، مل تذكر يف تقرير “بي بي سي” ال 
من قريب وال بعيد، وحنن نعرف جيدا ان 
بالقدم  الضاربة  االعالمية  املؤسسة  هذه 
ال تاخذ وجهة نظر واحدة يف تقاريرها اال 
اذا كانت هناك مصلحة لرفع شأن طرف 
معارضيه.  وضـــرب  الــربيــطــانــيــني  خيـــدم 
من  املصلحة  عــن  االن  يــطــرح  والـــســـؤال 
تعتيمها على حقيقة ما تقوم به السلطات 
االيرانية ضد املواطنني واغتصاب احلكم 
الصراخ وشن  فن  ثلة ال جتيد ســوى  بيد 

احلروب.
ال ميكن  لــالعــالم،  املهنية  املــعــايــري  وفـــق 
فالصراع  واحــد،  معلومة من طرف  نشر 
وجود طرفني  يفرتض  املستمر  اجملتمعي 
مــا حيتم ضــرورة  القصة  داخـــل  اكــثــر  او 
االســتــمــاع اىل االطــــراف االخــــرى، واال 

اصبح العمل دعاية سياسية مكشوفة.
واذا ما استعرضنا وجهات النظر املختلفة 
ــــان الــــصــــراع احلــقــيــقــي اجلــــــاري بني  ف
واملطالبني  احلاكمة  االيــرانــيــة  السلطات 
باسرتجاع احلقوق، يتمحور حول احلرب 
اما  االستبدادية،  الفقيه  وواليــة  العراقية 
حتجيم الصراع يف قضية الشعائر الدينية 
هـــو فــعــل تــضــلــيــلــي حلـــرف االنـــظـــار عن 

حقيقة الصراع. 

بي بي سي: الدعاية يف خدمة 
ديكتاتوريات الشرق األوسط

كيف يؤثر علينا االعالم االجتماعي؟
حيُث  اإلعـــالم؛  وســائــل  يف  امُلشتغلني  أو  الصحفّيني  على  حــكــرًا  واإلعـــالم  الصحافة  مهنة  تعد  مل 
نقل اخلرب  الذين ال ميلكون اخلربة يف طريقة  العادّيني  األفــراد  التكنولوجي مشاركة  التطّور  أتاح 
امُلتعارف عليها يف هذه املهنة، ونقصد بالتطّور  أو صياغته، وحّتى استخدام الكامريا وفق املعايري 
بوسائل  أيضًا  تسميتها  على  البعض  يصطلح  اليت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  ظهور  التكنولوجي: 
اإلعالم االجتماعي، مثل فيسبوك، ويوتيوب، وإنستغرام، وتويرت، واملدّونات وغريها، ويف هذا املقال 
سوف نتعّرف أكثر على وسائل اإلعالم االجتماعي. حيث تفند دراسة جديدة وجهة نظر املتفائلني 
التواصل االجتماعي واملواقع  الورقية، وتكشف عن هجرة القراء إىل مواقع  باستمرارية الصحافة 
اإللكرتونية اإلخبارية، مبن فيهم املهتمون واملتابعون دائما ملقاالت الرأي، األمر الذي يعزز من نظرية 
تالشي الصحف خالل العقد القادم. ويرى خرباء االعالم واالتصال ان هذا النوع من اإلعالم يسعى 
إىل حماولة تطبيع اجملتمعات األخرى يبعضها وان كانت هذه اجملتمعات ختتلف يف ثقافتها وعاداتها 
وخوض  التثاقف  حالة  إىل  باجملتمع  الوصول  االجتماعي حيــاول  اإلعــالم  فان  هنا  ومن  وتقاليدها 
التجربة التعليمية واإلرشادية والتوجيهية إذ يهدف اإلعالم االجتماعي يف هذه احلالة إىل خماطبة 
عقلية اجملتمع وهو يستخدم أسلوب التأثري االنفعالي وحماولة حصول على استجابات وردود األفعال 
مرتبط ذلك بظروف زمانية ومكانية ويف األوان األخرية زادا التأثري بفعل التطور التكنولوجي وظهور 

وسائل إعالم جديدة مثل القنوات الفضائية وعامل االنرتنت وما حلقت به من وسائل تواصل عدة.
مثال على ذلك، بعد اإلشــادة بفضل االعالم االجتماعي يف كل شيء من إشاعة الدميقراطية اىل 
املساهمة يف إسقاط أنظمة دكتاتورية يبدو أن شهر العسل انتهى اآلن، وأظهر استطالع جديد أن 
24 يف املئة فقط من الربيطانيني يثقون مبواقع مثل تويرت وفايسبوك وانستاغرام حني يبحثون عن 
اخبار ومعلومات. اىل ذلك يراقب خرباء وسائل التواصل االجتماعي عن كثب أثر التعديل األخري 
الذي أعلنته شبكة فيس بوك، على صفحات وسائل اإلعالم وعلى الدعاية يف املنصة الرقمية األكثر 
إعالما  أو  تربويا  إعالما  كان  ســواء  أشكاله  بكافة  االجتماعي  اإلعــالم  أن  وعليه  بالعامل.    شعبية 
نفسيا أو إعالما سياسيا أو إعالما اجتماعي سواء كان إعالما حمليا أو دوليا وعامليا فأنه خيضع 
العمل  وممارسة  واملعلومات  اإلخبار  الدقة يف مصادر  تتضمن حتري  اليت  املهين  السلوك  لقواعد 
االجتماعي بسلوكيات مهنة اإلعالم  العاملني يف جمال اإلعالم  وتقييد  الصحفي حبرية ومسؤولية 
وأخالقيات الصحافة إذ يسهم يف خلق جوًا من الثقة بني اإلعالميني واجلمهور ما ينتج عنه تقبل 
اجلمهور لتوجيهات وإرشادات اإلعالم االجتماعي ونتيجة هلذه الثقة ستتولد ثقة متبادلة بني الطرفني 
حيقق اإلعالم االجتماعي جناحه يف توصيل رسائله اإلعالمية للجمهور وهذا ما يهدف له اإلعالم 

االجتماعي.  

يعزز إىل درجــة كبرية  اللغة االعالمية  العنف من خالل  إن شيوع خطاب 
والكراهية   ، اخلطاب  هذا  مع  التعاطي  وثقافة  الكراهية،  خطاب  شيوع 
مشتعلة أصاًل بعود ثقاب األحداث السياسية واألمنية، خصوصًا لو وجدت 
هلا مساحة خترتق بها العقائد الدينية، وكأن حتديثًا للخطاب العنفي حيدث 
عرب تنوعه وانتقاله من ثنائية السياسة/العقيدة، إىل مسميات أكثر حضورًا 
يف اهتمام اجملتمعات ومنها الرياضية واالقتصادية والثقافية. ويعزز انتشار 
هــذه املــفــردات يف لغة االعــالم مفاهيم االقصاء الــيت قد مُتــارس متأثرة 
بالكثافة احلضورية هلذه املفردات ضد طرف خيالف طرفًا آخر بالرأي، 
النظر  وجهات  اخلــالف يف  دورهــا يف حتويل  العنف  مفردات  تلعب  حيث 
والرؤية واآلليات، إىل حالة من العداء وعدم الثقة بني األطراف املتحاورة، 
وكل  التهذيب،  حمل  الوقاحة  وحتل  الظن،  حسن  مكان  الظن  سوء  فيحل 
ذلك طبعًا سيرتك آثاره على اجملتمعات اليت ستتفاعل سلبيًا؛ نتيجة الضخ 
املكثف هلذه املفردات اليت صارت جزءًا اليتجزأ من حياته اليومية، وصارت 
بأهمية الطعام والشراب. وإذا كان جممل احلديث عن تأثري مفردات عنف 
اللغة االعالمية، ومتركزها القوي يف واقع الناس البسطاء؛ فإن األخطر هو 
استخدامها  لدرجة  املفردات  هذه  مع  اجملتمع  األعلى يف  الطبقات  تفاعل 
والتعامل معها، فمثاًل نقرأ لشاعر قصيدة يتغزل فيها باحلياة ، ونتفاجأ 
ذاته  ، وهذا حبد  بدون داللة موضوعية  للنص  تسللت  تفخيخ قد  مبفردة 
املفاهيم  تغيري  إمكانية  من  باالحباط  نصاب  جتعلنا  كبرية  صدمة  يشكل 
اخلاطئة عند عوام الناس ؛ ألن النخب الثقافية واالبداعية متأثرة باملفاهيم 
اليت نعمل على إزالتها. واألغرب هو النظرة السائدة واخلاطئة ملن يتصدى 
خلطاب الالعنف، وجيعله مشروعًا تنويريًا ، وكأن القائل بالالعنف شخص 
حامل وبعيد عن واقعه. يقول املفكر الفرنسي )جان ماري مولر( : “ عندما 
نسمع أحدهم يتحدث عن الالعنف، غالبًا ماتكون ردة فعلنا األوىل مشوبة 
باحلذر والتشكيك ال بل بالسخرية اللطيفة حينًا واخلبيثة يف أكثر األحيان”.

الكثرية  العنف ومتثالته  يكون  نكوص حضاري كبري حينما  أمام  حنن هنا 
واملنوعة أمر طبيعي من حيث القبول مبفرداته وكأنها أمر سائد وطبيعي، 
بثقافة  العنف  مــن  بالضد  تقف  الــيت  التنويرية  اخلطابات  نــواجــه  بينما 
املتوارثة  املرتاكمات  تقشري  بقضية  مــرارًا  نفكر  ماجيعلنا  وهو  السخرية، 
قلصت  بينما  العنف،  ظــواهــر  الستفحال  املناسبة  األرضــيــة  هيأت  الــيت 
النوروثات  من  اآلتــي  التقليص  وفعل  التسامح.  قيم  مع  التفاعل  ممكنات 
ملفردات  وتأصيلها  برتسيخها  االعــالم  وسائل  تعززه  وتراكماتها؛  السابقة 
الوسائل  تنتبه  ان  املــســار  هــذا  لتصحيح  يــلــزم  عنفية.  وبــرامــج  وعــبــارات 
جديدًا  تبنيها خطابًا  وذلك عرب  ماتنتجه،  تقييم  اعــادة  لقضية  االعالمية 
يهيء املراحل احلالية واألجيال القادمة للقبول بثقافة االختالف من غري 
انفعال، ومن غري صراعات تستهلك الطاقات واملوارد، وتؤخر االنسان عن 

االلتحاق بالركب احلضاري.  

العنف اللغوي: 
اإلعالمي إنموذجا

مروة االسدي
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“لـــو كـــان الــنــي مـــوجـــودًا لــقــام بتزويج 
املثليني”!.

الفرنسي  اجلماعة  إمــام  متنطق  هكذا 
مقاساته  على  حبرية  املنادي  اجلنسية 
أو مقاسات األجندات اليت مت تأجريه 
على  مــدلــســًا  حتــدث  هــكــذا  لتنفيذها، 
برنامج  يف  يشاهدونه  الــذيــن  املــاليــني 
قام اصاًل خللط األوراق وبعثرة املتبقي 
من الذهنية الشرقية، واإلسالمية على 

وجه اخلصوص.
الــربامــج تطرح  هــذه  مثل  أن  الــغــريــب 
عليها  القائمون  يسأل  أن  ينبغي  أسئلة 
مــن صفة  أنفسهم يف حــال جــردنــاهــم 
األوراق،  ــط  وخــل الــقــيــم  عــلــى  ــتــآمــر  ال
جزء  يف  أو  فحواه  يف  يطرح  الربنامج 
مــن فــحــواه هـــذا الــتــســاؤل: هــل انتهت 
مــشــكــالتــنــا حــتــى نــفــتــح قــضــيــة شائكة 
كــقــضــيــة زواج  ـــًا  وأخـــالقـــي جمــتــمــعــيــًا 
جــدًا،  منطقيًا  الــســؤال  يــبــدو  املثليني؟ 
لكن ملاذا ال ُيْسأل به أصحاب الربنامج 
وهم يستضيفون ناشطني و)رجال دين( 
وفــعــالــيــات مــدنــيــة ومــؤســســاتــيــة حتت 

يافطة حقوق اإلنسان.
 وليس هلم من هم سوى االحتفال بقرار 
إزالة زواج املثليني من الئحة األمراض 

النفسية؟!
الربنامج  هــذا  يف  اإلشكالية  اجلزئية 

امللغوم هو طريقة التعاطي مع التقارير 
اخلـــاصـــة بــاســتــطــالع الــربنــامــج حــول 
ـــرأي  هـــذه الــقــضــيــة بــالــرتكــيــز عــلــى ال
الــرأي  وإغــفــال  املسيحي  اإلســالمــي/ 
اخلاص بديانات أخرى، أو حتى آراء ال 
تنتمي ألي ديانة ومع ذلك ترى يف املثلية 
اجلنسية أمرًا خيالف الطبيعة البشرية.

وحتى ينأى الربنامج بنفسه عن حتليلنا 
إىل  يعمد  نفسه؛  عن  ويدافع  السابق، 
اســتــضــافــة شــخــص مبـــالبـــس مــدنــيــة 
إمام مجاعة يف مسجد  ويقدمه بصفة 
مثلي  شخص  وهــو  بفرنسا،  إســالمــي 

ويبارك زواج املثليني يف مسجده.
بهذا  يقبل  مــن  اإلســـالم  أن يف  لتقول   
األخطر  اللعبة  تكمن  وهــنــا  الــتــزويــج، 
املــشــاهــديــن  وإيـــهـــام  األوراق  خــلــط  يف 
الكفر  بانفعاهلم إىل  الذين قد يصلون 
)إمام  بالقيم اإلسالمية وهم يشاهدون 
إسالمي  قبول  عــن  يتحدث  اجلماعة( 
مستشهدًا  اجلــنــســيــة  املــثــلــيــة  لــقــضــيــة 
العصر  يف  تــارخيــيــة حصلت  حبـــوادث 
انه  أو  )هـــــارون(،  حكم  أيـــام  العباسي 
يأخذ أقوال لـ )إبن حزم( أو روايات يف 
ويقدمها  ومسلم،  البخاري  )صحيحي( 
على انها من خالصات الفكر اإلسالمي 

الكبري.
لنفسه  يعطي  أن  إىل  ذلك  يتعدى  وقد 

الكريم  الــقــرآن  احلــق يف تفسري ســور 
ليقول أن غضب اهلل على قوم لوط ليس 
ألنهم مارسوا فعل اجلنس املثلي؛ بل ألن 
أصل  وأن  االغتصاب  يشبه  كــان  الفعل 
فيه!،  الإشكال  ــ  بــاهلل  والعياذ  ــ  الفعل 
اجلنسية الميت  املثلية  من حيارب  وأن 
بأي صلة،  واإلسالمية  العربية  للثقافة 
)داعشية(  و  فاشية  لثقافة  ينتمي  بــل 

على حد وصفه.
ــبــاه إىل  ــت األهــــم مــن كــل هــــذا؛ هــو االن
الربامج  هذه  مــاوراء  نقرأ  كيف  قضية 
بـــعـــني حتــلــيــلــيــة فـــاحـــصـــة بـــعـــيـــدة عــن 
ازاء  نفسه  يفرض  قــد  الــذي  االنــفــعــال 
هــكــذا قــضــايــا متـــس جــوهــر الــعــقــائــد 
واألخالق اليت يراد متييعها عرب امليديا 
ومكوناتها العوملية احلداثية، وننتبه إىل 
قضية ضرب األديان ببعضها، أو ضرب 
ببعضها،  الواحد  الدين  داخل  املذاهب 
معينًا  مذهبًا  متثل  اليت  النظر  فوجهة 
يقدمها الربنامج من خالل ضيف ميثل 

مؤسسة مهمة كاألزهر.
املثليني،  تزويج  بأنه ضد  لكنه يصرح   
ويف ذات الوقت ال يعترب السلوك الشاذ 
مرضًا نفسيًا بل يعتربه حرية شخصية! 
ويبدو أنه تغاضى عن آراء أئمة مذهبه 
يف هذا املوضوع وهي مصيبة، أو انه مل 

يقرأ جيدًا واملصيبة هنا أعظم.

الفلك املمنوع 
وعوملة املمنوع

كيف يثّقف اإلعالم لالنتخابات، وما هي الطريقة اإلعالمية املنصفة اليت 
ميكن لإلعالم تقدميها يف هذه احلملة، جييز الدستور احلمالت اإلعالمية 
للمرشحني وفق ضوابط دقيقة من حيث االنطالق والنهاية ومدة الصمت 
االنتخابي، اإلعالم له قصب السبق يف تثقيف الناخب وحثه على اإلقبال 
دة هي  واملشاركة يف االقرتاع. فالثقافة االنتخابية العميقة الواضحة املسدَّ
العمود الفقري لفعالية أي دورة انتخابات نيابية أو سواها، وحني السؤال 
على  واعتمادا  االنتخابي،  للتثقيف  دوره  أداء  يف  اإلعــالم  مدى جناح  عن 
على  اإلعــالمــي  الضوء  تسليط  عــدم  ذلــك  إىل  ُيضاف  السابقة.  التجارب 
برامج الكتل واألحزاب السياسية بصورة علمية دقيقة، فذهب الناخب إىل 
صناديق االقرتاع وهو ال حيمل معه الثقافة االنتخابية اليت تساعده على 
االختيار األحسن، باإلضافة إىل عدم قدراته الفكرية أصال، لكن اإلعالم 
االنتخابي  التثقيف  والفكري عرب  السياسي  التعريف  لدوره يف  لو تصدى 
املائز، فإن الناخب يف هذه احلالة سينهض بدوره الصحيح، وسوف يدفع 
بالعقول اجليدة إىل جملس النواب كممثلني ذوي فهم وخربة وإرادة ورؤية 
نظام  وفق  ومؤسساتها  الدولة  يبين  مبا  وتتمسك  اآلني  ترفض  مستقبلية 
دميقراطي. ومن مكامن اخللل اإلعالمي أيضا، هلاث بعضهم إىل الكسب 
املادي على حساب النضوج واملهنية، فبعضهم ُيباع وُيشرتى، واضعا الكسب 
املادي عنوانا لعمله اإلعالمي الذي يعّد من أشرف املهن، وأكثرها تأثريا يف 
بناء حاضر األمم ومستقبلها، حتى قال بعضهم، إذا صحَّ اإلعالم تقدمت 
الشعوب، وهو قول ال غبار عليه، ولن خيتلف على جديته وجدواه منصفان، 
ــه لإلعالمي أو املؤسسة  أمــا حني يكون املــال هو احملــرك والــدافــع واملــوجِّ
اإلعالمية يف هذا االجتاه أو ذاك، هنا سوف نقف أمام مشكلة خطرية قد 
تكون نتائجها تدمري دولة بأركانها جمتمعة. ماذا ُيراد من اإلعالم احملايث 
لالنتخابات؟ سؤال أجيب عنه من وجهة نظر فردية، وأقّدم بعض اخلطوات 
اليت رمبا تقدم بعض املفاتيح لنتائج برملانية منصفة ومؤهلة إلدارة العراق، 
املعتدلة،  اإلعالمية  املؤسسات  تدعيم  املستقل،  اإلعالم  كفة  ترجيح  منها: 
حصر املهمات اإلعالمية بالتثقيف االنتخابي املنِصف، إبعاد اإلعالم املضلل 
العمل  أداء  على  اإلعالمي  احلقل  يف  العاملني  حتفيز  الساحة،  هــذه  عن 
املهين، تقديم املكافآت ملن يستحقها يف حالة ثبات نزاهة نشاطه اإلعالمي. 
تثقيف الناخب ودعمه بالفكر الذي يساعده على الفرز بني الصاحل والطاحل، 
مراقبة الطارئني على هذه املهنة الشريفة وفق معايري دقيقة وعدم السماح 
املــادي دون أي شيء  الربح  بنزعات مسيئة هدفها  املهنة  بتلويث هذه  هلم 
املسطرة  نظام  وفق  واحــدة  املرشحني مبساحة  الضوء على  تسليط  آخــر، 
املتساوية، إميان الكتل واألحزاب والشخصيات الداخلة يف االقرتاع النيابي 

بالعدل اإلعالمي، والكف عن األساليب املرفوضة. 

عودة اإلعالم العراقي 
والتثقيف االنتخابي

كيف يؤثر االعالم يف صنع القرار السياسي؟
نالحظ تأثري وسائل اإلعالم من خالل ما تقوم به من تسليط األضواء على القرار، وحماولة جعل 
متخذي القرار واحلكومة يشعران باهتمامات الشعب وقبوهلم أو رفضهم هلذا القرار أو ذلك، وهذا 
سيؤدي بالسياسيني إىل مراجعة القرارات الصادرة ودراستها بشكل جيد، لكي ال تسبب نوعا من 

الفوضى واآلثار السيئة على الشعب.
 وكذلك تعطي للحكومة املقدرة على خماطبة املواطنني واألخذ بآراء الرأي العام، وتوفر جمموعة من 

الربامج لتحليل القرارات الصادرة من الدولة.
االنشطة السياسية ميارسها رجال السياسية من أجل حتقيق غايات معينة تصب يف صاحل اجلمهور، 
أو يفرتض أن تكون كذلك، واغلب القرارات اليت تتخذ ال بد وأن يصل صداها للجمهور، حتى حتقق 
الفائدة لرجل السياسة وتروج ملشروعه على انه حيقق مطالب املواطنني ويشبع رغباتهم، وهنا يربز 
السياسية  بالربامج  واقناعه  اجلمهور  فاعلية يف خماطبة  االكثر  السبيل  بعده  االعــالم  وسائل  دور 

للمرشحني يف اوقات االنتخابات، أو التسويق للمشاريع السياسية لرجال الدولة.
ومهما كان عمل احلزب أو التكتل السياسي قويا، فان عدم امتالكه لوسيلة اعالم قوية قادرة على 
خماطبة عقول اجلماهري ال ميكن أن حتقق فائدة ذات نتائج عالية، ومن وراء كل هذه العمليات اليت 

تبدا من صياغة اخلطاب السياسي ونشره وحتشيد اجلمهور،

 فان وسائل االعالم تأخذ مساحة كبرية يف صنع القرار السياسي، سواء لدى االفراد الذين حتركهم 
الرسائل االتصالية، أو على مستوى النخب السياسية اليت جتد نفسها مضطرة لتطبيق ما يطلبه 
التأثري،  للوصول إىل اجلمهور من أجل  الرئيس  الوسيط  تلعب وسائل اإلعــالم دور  هذا اجلمهور. 
كذلك من اجل تشكيل الرأي العام من خالل االفكار واالراء، ويسعى رجال السياسة اىل التعامل مع 
وسائل االعالم من اجل مترير اخلطاب السياسي، أن العالقة بني احلياة السياسية ووسائل االعالم 
عامل مهم واليت تساعد على فهم العملية السياسية ألنها تؤثر يف عالقة احلاكم باحملكوم،  كذلك 
فان السياسي دائما يسعى لتحسني مسعته وصورته امام اجلمهور، وإن عالقة وسائل اإلعالم بالقرار 
السياسي تتعلق بتطور دور االعالم لذلك جند ان القوى السياسية وجدت هلا منصات اعالمية خاصة 

لتؤثر على صناعة القرار السياسي ومن اجل مترير افكارها من خالل الضغط.
وفضاًل عن مجيع ما تقدم فأن لوسائل اإلعالم مهمة كبرية جدًا يف توضيح القرارات يف مرحلة اختاذ 

القرار فيما تعتزم احلكومة القيام به حلل مشكلة عامة.
 وظهور مواقع التواصل االجتماعي أصبحت كذلك أداة ضغط على متخذي القرار السياسي بشكل 
كبري، من خالل خلق رأي عام بوقت قياسي ناهيك عن سرعة بناء نقاش حول إي قرار سياسي تتخذه 

احلكومة. 

عادل الصويري

عبد الرزاق عبد الحسني

مصطفى عبد زيد



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

16
www.annabaa.orgالعدد الرابع والثالثون - نيسان  2018 - رجب 1439هـ

رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

الدول ذات  اليوم، جتارب  عندما نستكشف 
فإننا سوف  البليغة،  الدميقراطية  التجارب 
ــدروس الــيت ميكن  ال نتوصل إىل مجلة من 
أن تفيدنا اليوم كعراقيني، باعتبارنا حتولنا 
العسكرية  الدكتاتورية  األنظمة  حقبة  من 
تتخذ  بــدايــة حقبة جــديــدة،  الــفــرديــة، إىل 
من الدميقراطية والتعددية طريقا وأسلوبا 
آية  الــراحــل،  اإلمــام  يقول  السلطة.  لتداول 
اهلل الــعــظــمــى، الــســيــد حمــمــد احلــســيــين 
القّيم  كــتــابــه  يف  اهلل(،  )رمحـــه  الـــشـــريازي 
املـــوســـوم بــــ )الــــشــــورى يف اإلســـــــالم(: )يف 
العامل  دول  مــن  الــيــوم  تعترب  الــيت  الــبــلــدان 
احلـــر، اســتــحــدث الــربملــان يف الــبــدايــة من 
الديكتاتورية  السلطة  وحتجيم  حتديد  اجل 
املــطــلــقــة لــلــحــاكــم ولــغــرض حتــديــد نفقات 
إن أهم  ومصروفات املؤسسات احلكومية(. 
الــدميــقــراطــي تكمن يف أنه  الــنــظــام  فــوائــد 
يتيح لألحزاب السياسية تأسيس املنظمات 
الـــيت تــشــكــل مــا يــشــبــه مجــاعــات الضغط 
عــلــى احلــكــومــة مــع مــســؤولــيــة األخــــرية عن 
إسهامها  بشرط  واملنظمات  األحــزاب  دعم 
السياسي، وعدم  النظام  الفعلي يف مراقبة 
احلدود  بتجاوز  التنفيذية  للسلطة  السماح 
يقول  صالحياتها.  بشأن  عليها  املنصوص 
اإلمــــام الـــشـــريازي يف املــصــدر نــفــســه: إن 
)احلــكــومــة الــدميــقــراطــيــة تــتــيــُح لــألحــزاب 

املعارضـة حرية التعبري، وتأسيس منظماتها 
وتدعيم قدراتها بل أّنها تسهِّل هلا مثل هذه 
األمور(. ومثة فارق كبري يف االنتخابات اليت 
واألنظمة  التعددية  األنظمة  ظل  يف  جتري 
الدكتاتوري،  النظام  ظل  ففي  الدكتاتورية، 
ســـــوف تـــكـــون انـــتـــخـــابـــات شــكــلــيــة تــنــتــهــي 
بشكل آلــي لــصــاحل الــدكــتــاتــور، وقــد جــّرب 
الــعــراق هــذا الــنــوع مــن االنــتــخــاب الشكلي 
يف ظــل بعض األنــظــمــة الــفــرديــة، وآخــرهــا 
السابق،  الدكتاتوري  السياسي  النظام  يف 
بشكل  جتــري  االنتخاب  عملية  كانت  حيث 
ُيسَمح  ال  حيث  مسبقا،  لــه  ومــعــّد  مــفــربك 
آخر.  مرّشح  ألي  املطلق  احلاكم  مبنافسة 
يقول اإلمام الشريازي: )يف األنظمة احلرة 
أما  التزوير،  عن  بعيدًا  االنتخابات،  جتري 
هناك  فليست  الــديــكــتــاتــوريــة  األنــظــمــة  يف 
فإّنهـا  انتخابات،  جرت  ما  وإذا  انتخابات، 
تكون عادة انتخابات مزورة وغري حقيقية(. 
لذلك تؤدي هذه العملية االنتخابية املفروضة 
على الشعب يف ظل النظام الدكتاتوري، إىل 
مساوئ سياسية واقتصادية خطرية، واألكثر 
من ذلك تؤدي إىل نشر األمراض النفسية 
القنوط  انــتــشــار  بـــدورهـــا إىل  تـــؤدي  الـــيت 
والـــيـــأس بــني املــواطــنــني، بسبب إجــبــارهــم 
على املشاركة يف انتخابات كاذبة أو شكلية، 
كبرية يف  اختالفا  هنالك  أن  يف حني جند 

األنظمة  ظــل  يف  للمواطن  النفسي  الــوضــع 
الــدميــقــراطــيــة، حــيــث يــســود األمـــل بينهم، 
ويتطلع املواطنون إىل احلياة بتفاؤل، فتكون 
الــنــاس يف  أفــضــل بكثري مــن حــيــاة  حياتهم 
الشريازي  اإلمام  الدكتاتورية.  األنظمة  ظل 
يؤكد هذا الفارق النفسي يف ظل النظامني 
)هناك  قوله:  يف  والدكتاتوري  الدميقراطي 
ظل  فـي  الــســائــدة  النفسية  بــني  كبري  فــرق 
النظام  يف  والنفسية  الدميقراطي  احلكم 
الرقابة  نظام  تطور  لذلك  الــديــكــتــاتــوري(. 
والتقنني واحلد من صالحيات احلكومة مع 
العراقيون  ما حيتاجه  وهــذا  الزمن،  مــرور 
اليوم، إذ البد أن جيري االنتقال من املنفعة 
الربملان،  أعضاء  عنها  يبحث  الــيت  الذاتية 
ـــذي جيب  إىل الــــدور الــرقــابــي املــشــّرف ال
والسلطات  احلكومة  على  الربملان  يلعبه  أن 
الشرعي  املمثل  بوصفه  األخــرى،  املستقلة 
للجميع  ــتــاح  ُي أن  بــد  وال  للشعب،  الــوحــيــد 
الــدور  هو  فهذا  الــقــرار،  املشاركة يف صنع 
الــشــريازي:  اإلمــام  يقول  للربملان.  األســاس 
لــقــد )اســتــطــاعــت اجملــالــس الــربملــانــيــة بعد 
استحداثها أن حتصل على مزايا لصاحلها 
املالية  الــلــوائــح  على  مصادقتها  مقابل  يف 
من  بــالــتــدريــج  متكنت  وبــذلــك  للحكومات، 
متطلبات  مــســتــوى  إصــالحــات يف  إحــــداث 

البالد(. 

االنتخابات النزيهة 
عمود الدولة 

املدنية

ملاذا ال يمتلك املسلمون مقومات الحياة؟
لكل أمة خصوصية تشمل اإلرث الفكري والديين والفلسفي والثقايف، متثل هويتها اليت متيزها عن 
األمم األخرى، وتبعا هلذا اإلرث املفعَّل حاضرا، أو هكذا ينبغي أن يفّعل دائما، تتشكل الشخصية 
اجلمعية، لتنهض على مقومات ال سبيل إلهماهلا أو عدم اعتمادها، فاألمة اليت تهمل مقومات تطور 
احلياة ونهوضها، ال تقوم هلا قائمة، وستبقى تراوح يف مركز االحنطاط والتخلف، فيما تتقدم األمم 

لتصبح أمامها بعد أن كانت وراءها.
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل( يف كتابه القّيم 
املوسوم بـ )لنبدأ من جديد(: )إن أعداء املسلمني يف أعلى مراكز القوة، وإن املسلمني يف أحط مراكز 
يتفوقوا عليهم مبجرد  ـ أن يرتفع املسلمون إىل مستواهم، وأن  ـ واحلــال هذه  الضعف، فهل ميكن 

األماني؟(.
وما على احلكومات وحكامها سوى اإلطالع الدقيق على هذه املعاجلات العلمية، ومن ثم الشروع يف 
تطبيقها إلعادة أمة املسلمني إىل عهدها السابقة ودورها التنويري العظيم. يقول اإلمام الشريازي: 
)إن املسلمني انهزموا أللف علة وعلة، فإذا فرضنا أننا تغّلبنا على بعض العلل فهل يكفي ذلك إلنهاض 

املسلمني ولنهضتهم؟(.
ومثة عقبة أخرى، وهي قضية البحث عن األعذار أو األسباب اليت أدت إىل تأخرهم. فيقول مساحته: 

)لقد واجهُت أناسًا ينسبون تأخر املسلمني إىل عدم االحتاد.. وآخرين ينسبونه إىل عدم توفر القدر 
الكايف من رجال العلم. وآخرين ينسبونه إىل عدم النظام.. وآخرين ينسبونه إىل عدم وجود القيادة 
الصحيحة.. وآخرين.. وآخرين.. فهل أن األسباب منحصرة يف أحد هذه األمور أم مجيعها، أم هناك 

أسباب أخرى؟(. 
ومثة تساؤل هل يكفي أن يوفر املسلمون العلماء وحدهم كي يتطوروا ويتقدموا، أم هل يكفي تنظيم 

شؤونهم لتحقيق االنتقال املطلوب من التخلف إىل التقدم، 
وهل يكفي أن يكون لدينا قائد مناسب كي حنقق ما نربو إليه؟؟ إذ يتساءل اإلمام الشريازي عن هذا 
األمر قائال: )فهب أّنا وّحدنا اجلهود، ووفرنا القدر الكايف من أهل العلم، ونظمنا شؤوننا، وسّلمنا 

األمر إىل قائد حكيم، ثم مل يكن لنا علم باحلياة، ومل تتوفر لنا األسلحة الكافية، فهل ننجح؟(. 
منبع  إىل  الشامل  اجلمعي  الوصول  يف  تكمن  الشريازي  اإلمــام  تساؤل  عن  الصحيحة  اإلجابة  إن 

العوامل املساعدة على التقدم والتطور.
احلياة،  أسباب  بسائر  أخذنا  إذا  إال  كال،  )اجلــواب:  بالقول:  تساؤله  الشريازي عن  اإلمــام   جييب 
وسائر مقومات الرقي والتقدم. إذًا.. سبب واحد كاف يف اهلزمية.. ولكن ال ميكن النصر إال بتوفر 

كل األسباب(.

النتائج اليت  اللغوي، ويف  البذل والبخل مفردتان متناقضات يف املعين 
احلياة  حيثيات  مــع  التعامل  كــأســلــوب  أحــدهــمــا  اعــتــمــاد  عــن  تتمخض 
وشؤونها، فالبذل هو السخاء بعينه، والسخي حبيب اهلل، أما البخل فهو 
يعزل صاحبه عن أقرب الناس إليه وعن احمليط الذي يعيش فيه فيكون 
يف غربة حتى لو كان يعيش بني أهله، فالفارق كبري بني الكلمتني كمعنى 
وكأسلوب يف احلياة، السخي حيبه اهلل والناس، والبخيل الشحيح مكروه 
من اجلميع. قال اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين 
إن  تتقدموا(:  كي  )انفقوا  بـ  املوسوم  كتابه  اهلل(، يف  )رمحــه  الشريازي 
)اإلنفاق يف سبيل اهلل ينفي البخل والشح، ويسهم بشكل فاعل يف عملية 

تقدم وتطور اجملتمع(.
تدل  البخيل  على  ُتطَلق  الــيت  الصفات  من  ومعروف  متداول  هو  وممــا 
على ضعف شخصيته وانغالقه وخوفه من مساعدة احملتاجني، لذا هناك 
صفات مسيئة تلحق بالبخيل دائما، بالعكس متاما من املزايا اليت حيصل 
عليها الثري الكريم، الذي ال يرتدد عن التربع جبزء من مدخراته وأمواله 
اخلريية  املؤسسات  دعم  خالل  من  اجملتمعي،  والبناء  الفقراء،  لصاحل 

واملنظمات الثقافية واملشاريع الصحية والتعليمية وسواها.
وهــذا ما يؤكده اإلمــام الــشــريازي: )من آثــار البخل أنه يوجب البغضاء 

ومينع الشكر، ويكسب املقت ويشني احملاسن ويشيع العيوب(.
وال ينحصر التربع أو السخاء يف بذل األموال أو حسن االستقبال وإقراء 
ال  اجملتمعي،  البناء  يف  املشاركة  أن  لالهتمام،  الالفت  فمن  الضيف، 
يقتصر على الدعم املالي من األثرياء للطبقات األخرى األقل ثراًء، بل 
بناء اجملتمع،  املختلفة يف  والقدرات  العلمية  ينبغي أن تسهم املشاركات 

ومنها العلم على سبيل املثال.
لذا يؤكد اإلمام الشريازي: بأن )الشرع احلنيف قد جعل لكل شيء زكاة: 
فزكاة العلم نشره، وزكاة اجلاه بذله، وزكاة احللم االحتمال، وزكاة املال 
األفضال، وزكاة القدرة اإلنصاف، وزكاة اجلمال العفاف، وزكاة الظفر 
اإلحسان، وزكاة البدن اجلهاد والصيام(. وهكذا ميكن التربع يف مجيع 
اجملاالت ويف كل حقول احلياة، ليس املال وحده ما حيتاجه الناس، فثمة 
املــال، وثالث حيتاج اجلــاه على سبيل  العلم، واآلخــر حيتاج  من حيتاج 
والعلم  املال  الفقراء، يف  دعم  عن  األثرياء،  يرتدد  عندما  لذلك  املثال، 

وتطوير اجملتمع، فإن احلقد والضغينة سوف تتزايد ضد األثرياء.
النفس واالجتماع يقرران أن  )إن علم  يقول اإلمام الشريازي عن ذلك: 
هناك نقمة متزايدة ضد طائفتني: احلكام واألثرياء، وهذه النقمة البد 
أن تتنفس بعنف، ولكن ميكن امتصاص هذه النقمة ضد األغنياء بالبذل 

السخي للفقراء واملشاريع، وبعدم االستفزاز يف اإلنفاق(.
ومن املؤّكد أن التعميم املطلق لليس صحيحا، ذلك أن تأشري هذا اخللل 

ال يشمل مجيع األغنياء. 

قيمة االنفاق وتغذية 
التنمية االقتصادية
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قبسات من فكر المرجع الشيرازي

النقائض  تــوجــد  احلـــيـــاة،  كــل جمــــاالت  يف 
والنهار  الظالم  يناقضه  كالضوء  الثنائية، 
يناقضه الليل وقس على ذلك، وما يهمنا يف 
بني  احلاصل  احلــاد  التناقض  الكلمة،  هــذه 
يسيء  ما  كل  وبــني  اإلســالم  وتعاليم  مبادئ 
أن  املثال،  سبيل  على  ومنها  البشرية،  إىل 
ومضامينه  مــبــادئــه  يف  يــتــنــاقــض  اإلســــالم 
يقول مساحة  االســتــبــداد.  مــع  كلّية  بــصــورة 
العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الــديــين  املــرجــع 
الــســيــد صـــادق احلــســيــين الـــشـــريازي )دام 
ظله( يف كتاب )من عبق املرجعية(: )احلكم 
ويضيف مساحته  اســتــشــاري(  اإلســـالم  يف 
يف املــصــدر نفسه أيــضــا: )لــيــس احلــكــم يف 

اإلسالم ملكيا وراثيًا(.
وطـــاملـــا أن اإلســـــالم يــضــع مــبــدأ الــشــورى 
بقوة  اإلسالم  وينحو  احلكم،  لتنظيم  كمنهج 
حاكم  كل  على  يوجب  فهذا  التعددية،  حنو 
إسالمي أن يلتزم مبنهج اإلسالم التحرري، 
وميــنــع منهج االســتــبــداد والــتــفــرد بــالــقــرار 
وقمع الرأي املعارض. يقول مساحة املرجع 
الشريازي: )ال يكفي للحاكم أن يقول: إنين 

حاكم إسالمي(.
شعارات  ُيطلق  املسلمني  حكام  من  وهناك 
كــبــرية تـــدور حـــول حــق االخــتــالف وضــمــان 
والسعي  الــقــمــع،  منهج  ورفـــض  احلـــريـــات، 
لرفاهية الشعب، وضمان حق التعليم وحرية 

الرأي واالختالف، لكن عندما نقارن الواقع 
بأقوال احلاكم اإلسالمي، جنده خيتلف متام 
أن معظم شعارات  االخــتــالف، وهلــذا جنــد 
أقــوال  من  أكثر  تعدو  ال  املستبدين  احلكام 
يعوزها التطبيق الفعلي يف الواقع. هلذا يقول 
مساحة املــرجــع الــشــريازي: )إنــنــا ال نسري 

خلف األمساء والشعارات بل خلف الواقع(.
أمـــا وظــيــفــة احلــاكــم اإلســالمــي وحكومته، 
الشريازي،  املرجع  إليها مساحة  كما يشري 
على  احلـــرص  كــل  أن حتــرص  ينبغي  فإنها 
دفع احلياة إىل أمام دائما، من خالل التزام 
احلــاكــم مبــبــادئ اإلســــالم احلــقــيــقــي. حيث 
بــقــولــه: )وظيفة  ذلـــك  يــشــري مســاحــتــه إىل 
حفظ  هي  األمــة  جتــاه  اإلسالمية  احلكومة 
والدفع  داخــالً وخــارجــًا،  الناس،  العدل بني 
ــوفــري الـــفـــيء، من  بــاحلــيــاة إىل األمـــــام، وت
وتثقيفهم،  وتعليمهم  عليهم،  واملـــال  الـــرزق 
أمــنــهــم واســـتـــقـــرارهـــم(. وال ميكن  وحــفــظ 
إسالمية،  بأنها  مــا،  حكومة  على  ُيطلق  أن 
سياسي  نظام  إطــار  يف  تعمل  كانت  إذا  إال 
عــــادل، فيتم ضــمــان احلــقــوق واحلــريــات، 
ــار،  ــي ومــنــهــا حـــق الـــــرأي املـــعـــارض، واالخــت
والصحافة واإلعالم، وكل احلقوق االخرى. 
)اإلســالم  الــشــريازي:  املرجع  يقول مساحة 
أن  ينبغي  لذلك  واملغريات(.  املفاسد  حيــّرم 
تعي احلكومات اإلسالمية شروط جناحها، 

الــكــلــي عن  ــعــاد  ــت الـــشـــروط االب وأول هـــذه 
وتشجيع  الــرأي،  حرية  ومحاية  االستبداد، 
الصوت املعارض وليس اعتقاله مهما كانت 
القمع، ويطالب  األسباب، فاالسالم يرفض 
احلــاكــم االســالمــي بضمان احلــريــات ألنها 
الطريق األوحد إىل إقامة العمران، والبناء 
ـــزراعـــة والــصــنــاعــة مـــع توسيع  وتــطــويــر ال
الثروات، يقول مساحة  التجارة، ومضاعفة 
املرجع الشريازي: )يف ظل النظام اإلسالمي 
وتزرع  الــدور،  وُتبنى  الديار،  ُتعمر  العادل، 
األرض، وتتقّدم الصناعة، وتتوسع التجارة، 
الناس يف جــوٍّ ال  الــثــروة، ويستقّر  وتــرتاكــم 
ظلم فيه وال جور، وال عنف وال إرهاب، وال 
تعذيب، وال  قيود وال أغــالل، وال سجن وال 

مشاكل وال فقر(.
وجملــمــل هــــذه األســــبــــاب، أوجــــب اإلســــالم 
وهــي تعين  اســتــشــاريــة،  تــكــون احلكومة  أن 
الـــتـــفـــوق يف ضـــمـــان احلــــريــــات ومــقــارعــة 
أكثر جناحا حتى  واالســتــشــارة  االســتــبــداد، 
من الدميقراطية، كونها تبين منهجا قوميا 
للنظام السياسي العادل، البعيد عن أسلوب 
تتعلق  بأمور  املعارض  الرأي  قمع  أو  القمع، 
أصال مبصاحل الشعب. يقول مساحة املرجع 
الـــشـــريازي: )احلــكــومــة اإلســالمــيــة حكومة 
على  متفّوق  نظام  واالستشارية  استشارية، 

نظام الدميقراطية(.  

اإلسالم واالستبداد 
نقيضان ال يلتقيان

املرض الروحي وضعف العقيدة
يف نظرة متفحصة ملا حييط باإلنسان، فإنه سوف يكتشف دون عناء كبري، الكثري من احملرمات اليت 
حتيط به من كل جانب، لكن الفقر الروحي الذي حييط به أيضا، جيعله غري عابئ بهذا األمر، ألن 

ما يشغله هو الطمع واجلشع واالستحواذ وحب الدنيا.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( 
يف الكتاب القّيم املوسوم بـ )من عبق املرجعية: )حنن نرى حميطنا مليئًا باحملّرمات، وذوينا ال يؤّدون 

الواجبات، وال نكرتث(.
إن عدم االكرتاث حبالة االحندار اليت يتعرض هلا اإلنسان بسبب انغماره باملكاسب املادية الزائلة، 
وكينونته  تزرع يف شخصيته  اليت  تلك  وأخطرها  املتعاقبة،  اخلسائر  من  إىل سلسلة  تقوده  سوف 
وأعماقه حب املكاسب املادية، وتفضيلها على األرباح الروحية اليت ترتقي به إىل درجات عليا، تضعه 

يف مصاف املؤمنني اخلاشعني العادلني الكبار.
يقول مساحة املرجع الشريازي عن هذا املوضوع: )لو أن أحدًا من أبنائنا مرض وزادت سخونته نعمل 
كل شيء لطرد هذه السخونة، أما سخونة املرض الروحي، وضعف العقيدة واإلميان والسرطان الذي 

يأكل اإلميان فال نبالي به(
يبادر بقوة وإميان  الواجبات اليت ترتتب عليه، لنفسه ولآلخر، والبد أن  ينبغي لالنسان أن يعرف 

بتنفيذ هذه الواجبات والتقّيد بها. هلذا حيّذر مساحة املرجع الشريازي قائال: )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؟(.
أما كيفية وصول اإلنسان إىل درجة االقتدار يف التعامل القويم مع اآلخرين، وحتاشي احملرمات، 
إىل  وصــوال  والدائمة  العالية  ومثابرته  اإلنسان  من خالل سعي  اكتسابه  يتم  أن  األمــر ميكن  فهذا 
مستوى احلصول على مَلكة حتميه من اقرتاف احملرمات، لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي حول 
هذا اجلانب: )على كل فرد مّنا, سواء كان رجال أو امرأة، شاّبًا أم شيخًا، من أهل العلم أم كاسبًا, أن 
حيصل على ملكة حتّصنه من ارتكاب احملّرمات أو التخّلف عن الواجبات، ثم عليه بتعليم اآلخرين 

حسب مقدرته ومعرفته(.
ويؤكد مساحة املرجع الشريازي على أهمية أن يتصرف اإلنسان على النحو الصحيح، مبعنى أهم 
هدف لديه أن مينع نفسه من السقوط يف احلرام وهلذا ينصحنا مساحة املرجع الشريازي بالقول: 
)تصّرف أنت بالنحو الصحيح واستفد من حياتك بصورة صحيحة وال يهم بعد ذلك إن كان قد استفاد 
اآلخرون منك ومن تعاملك معهم أو ال؛ فإن اهلل تعاىل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال 

يضّركم من ضّل إذا اهتديتم(. 

تتحقق املكتسبات احلقوقية للمجتمع العراقي فيما لو كانت االنتخابات 
يف  ألنها  لــه،  زاهــرا  مستقبال  وتضمن  احلرية  بــأجــواء  وحماطة  نزيهة 
وبهذا  واختياراته،  الشعب  لــرأي  فعليا  ناجتا  تكون  سوف  احلالة،  هذه 
للحكومة.  الشرعية  مانح  هو  الــواحــدة  الــدولــة  حــدود  اجملتمع يف  يكون 
السيد صادق  العظمى،  اهلل  آية  الكبري،  الديين  املرجع  ويرّكز مساحة 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، على هذه اخلاصية بقوله: )جيب أن تكون 
االنتخابات حرة ونزيهة(. كذلك هنالك مقّوم مهم آخر هو عدم السماح 
للقوة األجنبية أن تتدخل يف حيثيات ونتائج هذه االنتخابات، فال جيوز 
السماح لدولة إقليمية أو دولة احتالل أن تتدخل يف إجراء االنتخابات. 
يقول مساحة املرجع الشريازي: )إن احلكومة جيب أن تتوفر فيها عدة 
مقومات حتى تكون مرضية منها: أن خيتارها الشعب عرب انتخابات حرة 
ونزيهة وبعيدة عن الضغوط األجنبيةـ سواء من قوات االحتالل أم الدول 

اإلقليمية أم غريها(.
وال ينبغي أن حيمل هذا القانون يف طياته وبنوده وفقراته أي خلل ميكن 
أن يتسلل منه اخلطأ اجلسيم لتغدو االنتخابات غري ذات جدوى للشعب. 
يقول مساحة املرجع الشريازي: )حنذر من أن ُيصاغ قانون االنتخابات 

بشكل يضّيع حقوق كثري من املواطنني(.
وهلـــذا دعـــا مســاحــة املــرجــع الـــشـــريازي إىل أن تــكــون صــيــاغــة قــانــون 
هلم  وســاســة  حقوقيني  قانونيني  مــن  املختصني  أمــرة  حتــت  االنتخابات 
جتاربهم الكبرية وباعهم الطويل يف إحقاق احلقوق حيث يقول مساحته: 
)نــدعــو األخــصــائــيــني يف الــقــانــون إىل تــقــديــم أطــروحــاتــهــم حــتــى تقام 
االنتخابات  جترى  أن  وجيب  الشعب،  مصلحة  يؤّمن  بشكل  االنتخابات 

بإشراف ممثلني لكل الشعب مبختلف فئاته(.
مع  متوافقة  املنتَخب  اجمللس  عرب  التشريعات  تأتي  أن  جــدا  املهم  من 
اإلسالم وال يصح أن تتعارض معه، ألننا جمتمع مسلم له ثقافته وقيمه 
وحرياتهم، ومتنحهم  على حقوقهم  واحلفاظ  الناس  لسعادة  تسعى  اليت 
اهلوية واخلصوصية اليت جتعلهم يعتزون بدينهم وثقافتهم وقيمهم. يقول 
التشريع عرب جملس منتخب  مساحة املرجع الشريازي: البد )أن يكون 
أن ال  االختصاص، شرط  أهل  من  الثقاة  وباستشارة  واقعية  بانتخابات 

يتعارض أي قانون مع اإلسالم(.
وجّل ما يطمح له الفرد واجملتمع العراقي، أن ال يتعرض للظلم أو اجلور 
األقلية،  حقوق  غمط  أو  األكثرية،  إنصاف  عــدم  حــال  اإلهــمــال، يف  أو 
إدارة  وأيــة  تنظيمي،  قانون  وأي  انتخابات،  أية  لنجاح  األســاس  فاملعيار 
وفقا  يستحقونه فعال  أن حيصل اجلميع على حقوقهم مبا  ناجحة، هو 
لنسبتهم كأكثرية أو أقلية، وليس تزويرا أو جتاوزا أو أية أساليب أخرى. 
يقول مساحة املرجع الشريازي: البد من )عدم هضم حقوق أية جمموعة 
من الشعب، وإعطاء األكثرية حقوقها كاملة غري منقوصة، وكذلك إعطاء 

األقليات حقوقها، قال اهلل تعاىل: اَل َتْظِلُموَن َواَل ُتْظَلُموَن(.

االنتخابات ضمان 
مستقبل العراق
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أسالميات 

الكبريتني  للشخصيتني  قــرائــتــنــا  ويف 
يف مـــســـرية الــنــضــال ضـــد االســتــعــمــار 
حممد  السيد  املــريزا  وهما  الربيطاني؛ 
حسن الشريازي، واملريزا الشيخ حممد 
قــدس اهلل سرهما”،  تقي الــشــريازي – 
يف  املعيار  هــي  واملبدئية  القيمية  جنــد 
اجملدد  فــاالمــام  االحـــداث..  مع  التعامل 
للشيعة  االعلى  املرجع  وهو  الشريازي، 
ــة ســـامـــراء  ــن ــســكــن مــدي يف الــــعــــامل، وي
املعروف بوجود املكون السين فيها ضمن 
تركيبتها السكانية. كان بإمكانه االستفادة 
من الدعم السياسي من اطراف اقليمية 
ودولية مستغاًل تقاطع املصاحل السياسية 
فيما بينها، إال انه مل يِعر هلذه االمور أي 
اهتمام، وهذا ما حصل خالل زيارة قام 
بها جنرال بريطاني اىل سامراء عندما 
مسع بأن احد سكان املدينة جتاوز على 
بـــأن ســطــى عــلــى داره بهدف  مســاحــتــه 
التهديد والرتويع، يف قصة مفصلة لسنا 
الربيطاني  اجلنرال  فعرض  بصددها.. 
مساعدة بالده للحوزة العلمية يف مقابل 
الــتــهــديــدات الــيت يتعرض هلــا مــن قبل 
بــعــض اجلــّهــال يف املــديــنــة، وهـــو بذلك 
ـــارة غــبــار اخلـــالف الطائفي،  إث حيـــاول 
حينها حتت  كـــان  الــعــراق  وأن  الســيــمــا 
تسببت  طــاملــا  الــيت  العثمانية  اهليمنة 
طيلة  الــعــراق  لشيعة  ومــعــانــاة  بضغوط 

قـــرون مــن الــزمــن. بيد أن ذكـــاء االمــام 
الـــشـــريازي كـــان أكـــرب مــن هـــذا بكثري. 
حيث واجه اجلنرال بالقول: القضية بني 
وال  حلها،  على  قـــادرون  وحنــن  مسلمني 

دخل لالجانب فيما بينهم...”!
وغــريه ميثل طريقًا مضى  املوقف  هــذا 
عــلــيــه االمــــام اجملــــدد لــصــيــاغــة جمتمع 
مــتــمــاســك حيــمــل كــل مــواصــفــات الــقــوة 
ــًا واقـــتـــصـــاديـــًا وحــتــى  واملــنــعــة ســيــاســي
لقائد  بالنسبة  احلـــال  كــذلــك  ثــقــافــيــًا، 
ثورة العشرين املريزا الشيخ حممد تقي 
الــشــريازي – قــدس ســره- فــان اصــدار 
يكن  مل  الربيطانيني  ضد  اجلهاد  فتوى 
فــفــي عـــام 1918 احتل  اهلــــنّي،  بــاألمــر 
احلرب  انتهاء  بعد  العراق  الربيطانيون 
العاملية االوىل وانهيار الدولة العثمانية، 
احملتل  حقيقة  ظــهــرت  عــامــني  وخـــالل 
مّست  انسانية  وال  عدوانية  مبمارسات 

كرامتهم وهويتهم. 
على هذا الطريق مضى االمــام الراحل 
السيد حممد احلسيين الشريازي، ومن 
قبله والده امُلكرم واملرجع الكبري، السيد 
مـــريزا مــهــدي الــشــريازي – قــدس اهلل 
والصلبة  الشجاعة  فالوقفة  سرهما- 
ـــعـــراق، كــان  أمــــام املـــد املــاركــســي يف ال
الــقــصــوى، محــايــة اجملتمع  غــايــاتــه  يف 
دمــار حياته  واالنسان من كل يسبب يف 

وضياع مستقبله، بسبب االفكار اهلدامة 
والتصورات الوهمية اليت كان اصحابها 
ــنــاس،  جيــمــلــونــهــا ويـــروجـــون هلــا بــني ال
الكبرية  املشاريع  ذلك،  على  دليل  واكرب 
والــواســعــة الـــيت وضـــع بــذرتــهــا االوىل 
خــالل  مـــن  األب،  الــــشــــريازي  املـــرجـــع 
بعضها حتت  منظمة،  تأسيس جتمعات 

خيمة القرآن الكريم.
ثم واصل الطريق، ابنه املرجع الراحل، 
بل أقدم على تشييد املزيد من املؤسسات 
الثقافية والعلمية، من مدارس ومكتبات 
وغـــريهـــا كــثــري، واالهـــــم مـــن كـــل ذلـــك، 
متابعته املكثفة جملريات االمور السياسية 
منذ االنقالب العسكري عام 1958 الذي 
وما  العهد اجلمهوري،  العراق يف  ادخل 
تبع ذلــك مــن فتح الــعــراق أمــام خمتلف 

التيارات الفكرية والثقافية.
واليوم نشهد استمرار املسرية اجلهادية 
املرجع  بــقــيــادة  حديثة  وطـــرق  بــوســائــل 
ـــد صـــــــادق احلــســيــين  ـــســـي الـــــديـــــين ال
من  مستفيدًا  ظــلــه-  دام   – الــشــريازي 
التطورات يف وسائل االتصال واالعالم، 
وإدراكـــــًا مــنــه خبــطــورة الــوضــع الثقايف 
ــفــكــري لــألمــة يف ظــل مــا ُيــعــرف بـ  وال
اليت  “العوملة”  ومساعي  االفكار”  “حرب 
ــكــربى ذات املــصــاحل  تــقــودهــا الــــدول ال

واالطماع يف البالد اإلسالمية.

آل الشريازي يف مواجهة 
ال تنتهي مع االستعمار

غايات وأهداف ال تتحقق إال بالبكاء
البكاء لغة بليغة حيث جتعل اجلميع يتعاطفون بطريقة مدهشة مع الباكي وفيه نوع من االستجابة 
العاطفّية، فالبكاء يف بعض األحيان يكون ناجتا عن الشعور باحلزن أو األمٍل، وأحيانا يكون نتيجة 

لشعور مجيل أو حدث مفرح.
يعتقد الكثري من العلماء أن البكاء مفيٌد للصحة، حيث يساعد على التخلص من مسوم اجلسد النَّاجتة 
عن التوتر، ويعتقد علماء النفس أن عدم التنفيس عن املشاعر لفرتة طويلة قد يشكل خطًرا على 
صحة املرء، فقد أشارت بضعة أحباث إىل أن منع الدموع العاطفية من االنهمار قد يسبِّب ارتفاًعا 

يف نسبة خطورة اإلصابة بأمراض القلب والضغط.
كما أّن دراسات أخرى أشارت إىل أّن من يعانون من أمراض مثل التقرحات والتهابات القولون هم 

أقل تعبرًيا ملشاعرهم مقارنًة بالناس العاديني.
والبكاء من الصفات احملمودة حيث حيث ديننا احلنيف على البكاء من خوف اهلل والبكاء مبا يرضى 

الرب، فإن الدمعة حمبوبة عند اهلل عزَّ وجل، والبكاء على مصاب أهل البيت من املستحبات.
فقد قال إمامنا الصادق البكاؤون مخسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت حممد وعلي بن احلسني، 
فآدم بكى على اجلنة حتى صار يف خديه أمثال األوديــة وأما يعقوب فبكى على يوسف حتى ذهب 

بصره وحتى قيل له:

واما فاطمة فبكت على رسول اهلل حتى تأذى بها أهل املدينة فقالوا هلا قد آذيتنا بكثرة بكائك، وكانت 
خترج اىل مقابر الشهداء فتبكي حتى تقضي حاجتها ثم تنصرف، وأما علي بن احلسني فبكى على 

احلسني عليه السالم عشرين سنة او أربعني.
 ما وضع بني يديه طعام إال بكى حتى قال له موىل له: جعلت فداك إني أخاف عليك ان تكون من 
َا َأْشُكو َبثِّي َوُحْزِني ِإىَل اهللَِّ َوَأْعَلُم ِمَن اهللَِّ َما ال َتْعَلُموَن أني مل اذكر مصرع بين  اهلالكني: َقاَل ِإمنَّ

فاطمة إال خنقتين لذلك عربة *1
بالتأكيد هناك تأثريات وغايات وراء البكاء حتى بكى يعقوب هذه املدة وهو يعرف بأن ابنه ال يزال 
للتظلم بصوت عال، فإنه من غري  بكاء املظلوم  الزهراء يستحب  حيا، وكما ورد يف كتاب من فقه 
الصحيح ان يسكت االنسان على الظلم ولذا قال سبحانه: )ال َتظلمون وال ُتظلمون(، والبكاء إحدى 

طرق الضغط على الظامل وفضحه وإثارة العواطف ضده. 
ولذلك بكت سيدتنا فاطمة الزهراء حبرقة حتى اجتمع أهل املدينة واقبلوا اىل امري املؤمنني وقالوا 

له يا ابا حلسن إن فاطمة تبكي الليل والنهار. 
فال احد منا يهنأ بالنوم يف الليل على فرشنا وال بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا وانا 

خنربك أن تسأهلا أما أن تبكي ليال أو نهارًا.

له قيمة كبرية عند اهلل سبحانه وتعاىل، والشك  الفردي  العمل  أن  الشك 
أن كثريًا من التحوالت التارخيية حدثت على أثر أعمال فردية، والشك أن 
األعمال الفردية هلا دور كبري يف احلياة الراهنة، ورمبا يكون العمل الفردي 
ضــرورة من الــضــرورات يف بعض احلـــاالت، وذلــك مما ال شك فيه، ولكن 
متعددة،  مواضع  يف  الكريم  القرآن  ذكرها  احلياة  يف  عامة  قاعدة  هنالك 
وهي أن املؤمن ينبغي عليه دائمًا أن يتحّرى األفضل، وجيب أن نفكر هل هذا 
الوضع الذي نعيش فيه هو أفضل األوضاع؟ أم هنالك وضع أفضل؟ وهل هذه 

اخلطة اليت ننتهجها هي أفضل اخلطط؟
حنن عندنا نزعة إبقاء ما كان على ما كان، نظل نعيش يف املاضي، فإذا كانت 
مثة خطة جيدة يومًا ما، فال ُيعلم أن هذه اخلطة ستبقى جيدة إىل النهاية، 
لعلها يومًا ما تتبدل، أو لعله توجد ما هو أفضل منها، فاملؤمن دائمًا يعيش 

حالة تطلع حنو األفضل.
والثانية:  الفكرية،  القاعدة  األوىل:  قاعدتني:  إىل  حيتاج  املشرتك  العمل 
املشرتك  العمل  إليها  حيتاج  اليت  الفكرية  القاعدة  أما  النفسية،  القاعدة 
فهي ثقافة العمل اجلمعي، وهي الثقافة املفقودة عند الكثري مّنا، فهل رأيتم 
جمموعة من العلماء أو من الفضالء أو من املتدّينني جيتمعون ويؤلفون كتابًا 

مشرتكًا...؟
أن  يكون جمــربًا  مّنا  فالواحد  الفردي،  العمل  أحيانًا  الظروف  تفرض  قد 
يعيش يف ظروف إستثنائية، لكن جند هذه الثقافة موجودة يف الغرب، وهي 
التأليف املشرتك، والعجيب أنه اذا تراجعون معامجنا الرجالية جتدون أن 
هذه فكرة التأليف املشرتك كانت عندنا يف التاريخ، مع أنهم كانوا يعيشون 

يف تلك الظروف الضاغطة.
على  الــقــدرة  وهــي  عندنا،  الــكــربى  املشكلة  وهــي  النفسية،  القاعدة  وأمــا 
التعايش، العم ]11[ )حفظه اهلل( يكرر هذه الكلمة كثريًا -ثقافة التعايش- 
حنن ال نستطيع أن نعيش مع اآلخر، الرجل ال يستطيع أن يعيش مع زوجته، 

إال يف البعض، يقول اهلل تعاىل: )َوِإنَّ َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت(.
نذكر مظهرين من مظاهر العمل املشرتك: األول: املظهر العلمي: كما ذكرنا 
يف مسألة التأليف آنفًا؛ فان احلاج آغا حسني القمي ]14[ )رمحة اهلل عليه( 
الذي كان من كبار علمائنا األتقياء، كان لديه جلنة مكونة من جمموعة من 
فطاحل الفقهاء الكبار، فأي مسألة كانت تأتيه كان يتشاور معهم بشأنها، مع 
إنه جمتهد وعنده قدرة إبداء الرأي واالستنباط، لكنه كان يسأهلم فردًا فردًا 
عن رأيهم، وأولئك الفقهاء معروفون. الثاني: املظهر العملي: لنحاول أن جنعل 
أعمالنا مشرتكة، فإذا ذهبتم إىل منطقة ما، ال تكونوا فردًا وإمنا حاولوا أن 
تبدأوا مع جمموعة، وحاولوا أن تنّموا جمموعة، حاولوا أن تفوضوا األعمال 
إىل جمموعة، حتى تنطلقوا، ألن الواحد إذا بقي يف دائرة عمل معني سيبقى 
حمــدودًا، وعلى الواحد دائمًا أن يرفع نفسه مثل النبتة اليت تزرعونها يف 

األرض فانها ترفع نفسها شيئًا فشيئًا. 

ثقافة 
العمل املشرتك

فهيمة رضا 

محمد علي جواد تقيمسلم عباس 

آية اهلل السيد محمد رضا الشريازي
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لقد دلت األدلة العقلية قبل النقلية على 
)املعرفة  حيتضن  الكريم(  )الــقــرآن  أن 
ــك الــرســل  املــطــلــقــة( ويــتــضــمــنــهــا، وكــذل
واألئـــمـــة األطـــهـــار )عــلــيــهــم الـــســـالم(، 
وقبل  املطلقة(  )املعرفة  ميتلكون  فإنهم 
والرباهني  األدلــة  عناوين  نستعرض  أن 
البد أن نشري إىل أننا نعين بـ)املطلقة(: 
أواًل: الشاملة لكل شيء مادي أو معنوي، 
ولكل حدث ولكل فكر، ولكل علم، ثانيًا: 
املــعــرفــة الـــيت ختـــرتق أعــمــاق األشــيــاء 
حّد  الــشــيء يف  )معرفة  أي  وبــواطــنــهــا، 

نفسه(.
يف  مائة  للواقع  املطابقة  املعرفة  ثالثًا: 
ويف  التفاصيل،  ويف  األصــل  يف  املــائــة، 

الكلي واملصاديق.
 ويف الكل واألجزاء، ويف خمتلف اجلهات 

واألبعاد واملراتب.
رابــــعــــًا: املــعــرفــة الــعــلــمــيــة الــقــطــعــيــة ال 
تتغري  ال  اليت  املعرفة  خامسًا:  الظنية، 
و)املسبقات  النفسية(  )اخللفيات  بتغري 
تؤثر فيها سلبيًا شخصية  الفكرية( وال 
العارف والعامل، سادسًا: املعرفة اليت ال 
تتغري بتغري األزمان واألماكن والظروف.
ــًا وتــاســعــًا: تــلــك املــعــرفــة  ســابــعــًا وثــامــن
اليت  وأيــضــًا  املوضوعية،  املعايري  ذات 
والرموز  واأللفاظ  احلــروف  عليها  دلت 
متناهية،  ال  بــدقــة  الــقــرآنــيــة،  ــــات  واآلي

وأيضًا اليت وضع اهلل تعاىل هلا منهجًا 
علميًا قرآنيًا وحديثيًا للوصول الصائب 
هذا  املنهج  بعلم  كان احمليط  وإن  إليها، 

هو من نزل القرآن يف بيوتهم.
اعتقاد  اليت يصح  املعرفة  إنها  عاشرًا: 
من طابقها، وخيطئ اعتقاد من جانبها 
وارتـــــــأى غـــريهـــا، حـــــادي عـــشـــر: إنــهــا 
إحدى  وتتجلى  حتمًا،  النافعة(  )املعرفة 
)بيمنهم  أنهم  معرفة  لــدى  النفع،  أوجــه 
األرض  ثــبــتــت  وبــوجــودهــم  ــــورى  ال رزق 
والسماء( و)إنهم وسائط الفيض( و)لوال 

احلجة لساخت األرض بأهلها(. 
وحنن نقول: إن خلقه للخلق هو بإختياره، 
وأن )اخللق( من صفات الفعل وليس من 
صفات الذات، والفرق: أن صفة الذات 
ال ميكن ورود النفي عليهان عكس صفات 
الفعل )ولذا ال يصح أن تقول: قدر على 
هذا ومل يقدر على ذاك، أو علم اآلن ومل 

يعلم أمس، ويصح أن تقول: 
هذا  أراد  أو  ذاك،  ومل خيلق  هــذا  خلق 
ــشــيء اآلخـــر(  ال يـــرد ذاك  ــشــيء ومل  ال
بعض  ومــن  العقل  من  املستفاد  حسب  ـ 

الروايات يف التفريق.
نــعــم نـــرى خلقه تــعــاىل لــلــكــامــل، نــظــرًا 
ال  أن  ولـــه  بــإخــتــيــاره،  ــعــاىل،  ت حلكمته 
فليس  )العلم(  وأما  لذاته،  بالنظر  يفعل 
مواِزِنه  أصالة  مبعنى  )تابع  هو  بل  علة 

يف التطابق( كما ذكره احملقق الطوسي 
فمما  العلية  كيفية  وأما  )التجريد(،  يف 
ال سبيل لنا إليها، فال جمال لإلستدالل 
الكالم  وتفصيل  والـــذات،  العلم  بإحتاد 

يطلب من علم الكالم.
املعرفة العقلية املباشرة واحلدس

ـــة الــعــقــلــيــة  ـــرف ـــع ـــا: )بـــــرهـــــان امل ـــه ومـــن
املباشرة( عرب طرق عديدة، منها )العلم 
احلضوري( بناء على مسلك من يرى أن 
به،  كعلمها  حضوري  بالعلة  املعلول  علم 
بــأن يعلم األدنــى  ونظريه جــاٍر يف املقام 
ــًا، لكن  بــاألعــلــى كــمــااًل، عــلــمــًا حــضــوري

الظاهر بطالن املبنى والبناء.
وال خيفى أن هــذه الــرباهــني أدلــة على 
ـــوٍق( أو خمــلــوقــات،  أصـــل وجــــود )خمـــل
متتلك املعرفة الكونية الشاملة واملطلقة، 

مبنحة إهلية ربانية.
وإمـــا كــون تلك املــخــلــوقــات هــي الرسل 
فدليله  الــكــريــم،  والـــقـــرآن  ـــاء  واألوصـــي
إضــافــة لــآليــات والــروايــات، )اإلعــجــاز( 
العلمي  اإلعجاز  ومنه  األبعاد،  شتى  يف 

القرآني.
 كما أن مــن أدلــتــه الــوجــدان اخلــارجــي 
املؤمنني  أمري  كلمات  عنه  تكشف  الــذي 
واإلمام الصادق واإلمام اجلواد، وسائر 
األئمة سالم اهلل عليهم، وحتديهم لكافة 

علماء العصر.

أمن االنسان بالوعي الديني
سعادة اإلنسان ترتكز بشكل ال خيتلف عليه اثنان على أمنه الداخلي وشعوره بالطمأنينة النفسية، 
مثلما أن شبه إمجاع على أثر املعتقد الديين يف توفري هذه الطمأنينة متحقق، وأن أكثر األزمات 
النفسية اليت يتعرض هلا اإلنسان هي نامجة عن التيه الذي يعيشه نتيجة عدم يقينه وإميانه بأي 
معتقد من جهة، أو لوجود بعض االحنرافات الناجتة عن سوء فهم املعتقد أو القصدية احلقيقية من 
االعتقاد به، فتتولد الشكوك واالسئلة عن جدوى هذا املعتقد يف االرتقاء باإلنسان طاملا تكررت هذه 

االحنرافات. 
وعندما نتحدث عن أثر املعتقد الديين يف توفري أمن اإلنسان؛ فهذا ال يعين مطلقًا أن يكون االعتقاد 
مقتصرًا على اجلانب الفطري دون السعي احلثيث لتدعيم الفطرة باملعرفة اليت متكن امُلْعَتِقد من 
الوصول لصحة اعتقاده. ويلزم على من ينشد األمن والطمأنينة الداخلية أن يتحصل على الوعي مبا 
يعتقد حبيث يستطيع التمييز بني الصاحل والطاحل على مستوى ما يصدر من العقيدة اليت يعتنقها، 
املريح ألمنه  الوصول  له  الــذي ميهد  العقدي(  )األمــن  بـ  ُيعرف  ما  بوصوله إىل  كفيل  الوعي  وهــذا 

الداخلي وتصاحله مع ذاته.
وأهم شيء بالوعي الديين هو التمييز بني القشر واللب على صعيد املعتقد، والتعامل القشري مع 
العقائد هو الذي أوصل النظرة اخلاطئة حول املعتقد اإلسالمي من أنه معتقد قائم على العنف وإكراه 

اآلخرين على تبين اإلسالم بالقوة؛ وسبب هذا طبعًا هو النظرة القشرية حلقيقة املعتقد، أو األخذ 
به من مصادره غري الصحيحة حتى وصل احلال بعامة الناس النظر للزي الديين واحرتامه حتى وإن 

كان صاحب الزي ممن عليهم شبهات.
وللحصول على األمن اإلنساني؛ يلزم التحصل على وعي يتمثل بفلرتة اخلطاب الصادر عن العقائد 
وحتليل مضامينه، والبحث يف حيثياتها وقصدياتها؛ حتى تتم حماصرة التطرف املنتج من خطاب 
الكراهية املنبعث من العقائد املنحرفة، أو تعزيز القيم الصحيحة اليت تصدر عن عقائد مل تبتعد عن 
اخلط الذي رمسته السماء. مل يعد من املنطقي أن ال تتبنى املؤسسات العريقة املعنية بالعقائد مواقف 
صرحية يف إدانة العنف والتطرف؛ ألن وقوفها على احلياد يعطي دعمًا بصورة غري مباشرة جلماعات 
التطرف والتكفري، لذا يلزم الوعي باخلطابات واملواقف الصادرة من هذه املؤسسات، وتوجيه سهام 
النقد املوضوعي هلا يف حال ثبت أن مواقفها تتماهى مع ما خيدش قيم التسامح، وحثها على تبين 
واملعريف  الفكري  والتنوير  والعقالنية  التحضر  مقومات  اكتساب  من  متكنها  اليت  اليت  اخلطابات 
القادر على إحداث التغيري يف الوقت املناسب يف حال تعرضت اجملتمعات ملنعطفات أخالقية وقيمية، 
أو حتى تلك اليت تتعلق باألمن املهدد بالعنف؛ ألن املعتقدات الدينية يف جوهرها امنا هي منظومات 

أخالقية شاملة تدخل فيها املعارف والعلوم وكل ما من شأنه االرتقاء بالقيمة اإلنسانية. 

إن التفاعل مع اجملتمع من منطلق اسالمي، يعين عّزة اجملتمع وعلو شأنه، 
بل ويكون مصداق اآلية الكرمية: }وال تهنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون إن 
كنتم مؤمنني{، فاإلميان شرط للعلو والسمو، وإال فال علو وال مسو وال 

عّزة للمجتمع.
وهذا التفاعل ليست مهمة مقتصرة على علماء الدين، بل وكل من حيمل 
شعورًا دينيًا، رمبا يكون االنسان املتدّين، تاجرًا، او موظفًا، فهؤالء عليهم 
ان يتفاعلوا مع اجملتمع لنشر الدين يف أوساطه، أما أن نكتفي بالوقوف 
بوجه املرأة السافرة واالعرتاض على عدم حتجبها، أو االعرتاض على 
شارب اخلمر وأشباهها من املواقف اليت تندرج ضمن االمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، فانها يف حّد ذاتها، مل تكن جمدية، منذ فجر االسالم، 
وحتى اليوم واىل يوم يبعثون! مع العلم بانه أداء لفرض الواجب، بيد ان 
ليس املصداق احلقيقي هلذه الفريضة، وال مصداق الدعوة اىل اهلل – 

تعاىل-، امنا يتحقق ذلك بالتفاعل مع اجملتمع ال أن يصطدم به.
السؤال هنا: كيف يكون التفاعل مع اجملتمع؟، ببساطة؛ التفاعل يعين ان 
يكون االنسان املتدّين عاماًل لتوحيد اجملتمع ومتاسكه، وان يكون عاماًل 
أسهم  فــاذا  الناس.  مشاكل  وحل  العلم،  على طلب  واحلــّث  الوعي  لنشر 
بتاسيس مدرسة دينية )علمية( يعين أنه أسهم بتوجيه ألف طالب حنو 
القيم واملبادئ االسالمية، وكذلك احلال يف إصدار جملة شهرية –مثاًل- 
واذا بنى حسينية حّية، ال حسينية ميتة، تكتفي بأيام معدودة من اجملالس 
االسالمي،  النظام  حنو  اجملتمع  وجــه  انــه  يعين  فهذا  ابوابها،  تقفل  ثم 
عبد  السيد  جربه  ما  وهــذا  الــنــوادي،  وحتى  للمكتبات  بالنسبة  وكذلك 
احلسني شرف الدين يف لبنان، عندما أنشأ يف مدينة صور، “نادي االمام 
الصادق، عليه السالم”، وهو نادي يقدم الثقافة االسالمية، بداًل من ان 
يذهب الشباب اىل أندية تقدم هلم القمار والفجور واخلمور، وباالمكان 
ان يكون هذا النادي للرياضة، كما يكون للشعر والقصة، ويكون للمباحثة 

يف خمتلف مسائل احلياة اليت تشغل بال اجملتمع واالمة.
نكسب  وعندما  اجملتمع،  هــذا  نكسب  اجملتمع،  مع  تفاعلنا  فــاذا  وعليه؛ 
اجملتمع، يعين أن الدين كسب هذا اجملتمع، والنتيجة؛ السيادة، والعّزة، 

والتوفيق، والتقدم”.
القرآن  يف  وتــدبــر  الشرعية،  املسائل  فهم  مــن  مستوى  لديه  الــذي  ان 
مع  تتفاعل  مل  مــا  بشيء  تفيده  لــن  املعصومني،  لسرية  وقـــراءة  الكريم 
التفاعل  زاد  فكلما  اجملتمع،  افــراد  سائر  يعيشه  الذي  الثقايف  املستوى 
والتواصل، كلما انتشرت رقعة الثقافة االسالمية يف اجملتمع، واكتسبت 
الشريازي،  االمــام  ذلك  يدعو اىل  كما  اكرب،  واملفاهيم مصداقية  القيم 
بأن “الرجل املتدين، ومعه عامل الدين، كلما زاد تفاعله مع اجملتمع، كلما 

اقرتب اجملتمع اكثر من الدين”، وبالنتجية؛ فان العكس يكون بالعكس.

آلية الرتابط االجتماعي 
يف اإلسالم

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي

من يمتلك
 املعرفة املطلقة؟
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منظمات 

والــدراســات  للتنمية  الــفــرات  مركز  نظم 
املوسومة  احلــواريــة  ندوته  االسرتاتيجية 
العالقات  ومستقبل  االمــريــكــي  ــوجــود  )ال
املوافق  السبت  يوم  العراقية-االمريكية(، 
نقابة  قــاعــة  الــثــانــي 2018 يف  كــانــون   20
املــعــلــمــني فـــرع كــربــالء املــقــدســة، حضر 
ــعــراقــي  الــــنــــدوة اعـــضـــاء يف الــــربملــــان ال
وباحثون  وأكــادميــيــون  احمللية  واحلــكــومــة 
ــعــراقــي وعــــدد من  ومــهــتــّمــون بــالــشــأن ال

الُصحفيني واإلعالميني.
ــنــدوة احلــواريــة الــدكــتــور خالد   تـــرأس ال
عــلــيــوي الـــعـــرداوي مــديــر مــركــز الــفــرات 
حيث  االسرتاتيجية،  والــدراســات  للتنمية 
أشـــار “اىل أن املــركــز طــاملــا حــرص على 
عــقــد الـــنـــدوات احلـــواريـــة الــشــهــريــة الــيت 
متــس الــشــأن الــعــراقــي والــدولــي وحسب 
اهــمــيــة الــقــضــايــا املــطــروحــة، لـــذا يتحتم 
علينا اليوم إن خنوض يف حقيقة التواجد 
ومستقبل  العراق  يف  االمريكي  العسكري 
العالقات العراقية - االمريكية، خصوصا 
والكل يعرف أن هذا امللف هو من اسخن 
داعــش،  بعد  مــا  عــراق  يف  حاليا  امللفات 
االرض  االجنبية يف  القوات  لتواجد  فكان 
ــة  ـــعـــة مــهــمــة وهــــي حمــارب الــعــراقــيــة ذري
االرهاب، فأما االن وقد انهزمت تنظيمات 
داعــــش االرهـــابـــيـــة واصـــبـــح الــبــلــد يتمتع 

بسيادته الكاملة على كامل أراضيه”.

اشار الدكتور هشام اهلامشي اىل حيثيات 
اليت  البحثية  ورقته  جاء يف  ما  وتفاصيل 
التواجد  ومعطيات  )عوامل  عنوان  حتمل 
وســوريــا  الــعــراق  االمــريكــي يف  العسكري 
ـــات املــتــحــدة  ـــوالي وطــبــيــعــتــه(. واكــــد أن ال
أن  قــررت   )2011( الــعــام  ويف  االمريكية 
العددية  الكثافة  بتلك  العراق  ال تعود إىل 
آنــذاك  تعرف  وكــان  العسكري،  والتواجد 
حتقيق  تتوخى  حيث  اوباما  باسرتاتيجية 
هناك  يكون  وأن  الــعــراق،  االســتــقــرار يف 
للعراق  ودبلوماسي  سياسي  دعم  باملقابل 
واالقتصادي  العسكري  الدعم  عن  بعيدا 
استعدت الستبدال  وايضا  مباشر،  بشكل 
على  وعملوا  املالكي  نــوري  السيد  حكومة 
مواجهة اآللية االعالمية باجتاهه باعتباره 
قد ساهم يف تعجيل خروجهم من العراق”.

تريد  االمريكية  املتحدة  الــواليــات  “الــيــوم 
بالنسبة  جــديــدة  اســرتاتــيــجــيــة  تــضــع  أن 
نتائج  للعراق وسوريا وبالتالي ستكون هلا 
معقدة وغري شفافة. اوال الواليات املتحدة 
متنازع  ملناطق  عـــودة  ال  تــقــول  االمريكية 
ادارة  هناك  وبالتالي  احادية  إلدارة  عليها 
الفرات  حوض  لسوريا  بالنسبة  مشرتكة. 
والــيت  ســوريــا  ثلث  متثل  وهــي  املتوسطة 
هي  ايضا  ســوريــا،  نفط  مــن   )%80( فيها 
ال ختضع إلدارة حكومة سوريا االتفاق مع 
التشكيالت  بتواجد  االن  املشكلة  روسيا، 

ــا. كــذلــك سوف  ـــران يف ســوري املــوالــيــة إلي
من  الغربية  املنطقة  يف  واشنطن  تتصدى 
العراق ملا يسمى )بإعادة االستثمار( بسبب 
الفساد املوجود. كما تريد الواليات املتحدة 
وقــوات  قـــوات احلــشــد الشعي  تــكــون  ان 
سوريا الدميقراطية اكثر متثيال للمناطق 
احمللية، وعدا ذلك سيتم التعامل معها على 
حبقيقة  ملتزمني  هــم  بالتالي  عــدو،  انها 
متكني االستقرار يف العراق وسوريا ولكن 

بنهاية مفتوحة “.
مــن جــهــتــه وضـــح الــدكــتــور ايــــالف راجــح 
هادي ما جاء يف ورقته البحثية املوسومة 
االمريكية(  العراقية  العالقات  )مستقبل 
واكـــد أن تــوقــيــت هـــذه الـــنـــدوة مــهــم جــدا 
ولعدة اسباب، اوال تصاعد حالة اخلالف 
حدة  تصاعد  وايضا  االقليمي،  واالنقسام 
وثالثا  القائمة،  االزمــات  ظل  يف  الصراع 
يف  التشريعية  االنــتــخــابــات  مــوعــد  قـــرب 
العراق. وتعد هذ امللف )التواجد العسكري 
االمــريكــي( واحـــد مــن اهــم املــلــفــات اليت 
ومستقبل  شكل  على  تؤثر  أن  املمكن  من 
الــعــالقــات الــعــراقــيــة االمــريــكــيــة، فضال 
نــعــرج عــلــى االدراك  عــن ذلـــك، البـــد أن 
االســرتاتــيــجــي االمــريــكــي لــلــعــراق، وكيف 
جيــد صــانــع الـــقـــرار االمــريــكــي الــعــراق، 
ومــا هــي املــواقــف االمريكية االخـــرية من 

العراق؟”.

ندوة حوارية حول الوجود العسكري االمريكي 
ومستقبل العالقات العراقية االمريكية

قضية القدس بني ارتهانات الحاضر وامكانات املستقبل
)القدس  عنوان  حتت  الشهرية  النقاشية  حلقته  والبحوث  للدراسات  الشريازي  االمــام  مركز  أقــام 
بني ارتهانات احلاضر وامكانات املستقبل(، على قاعة مجعية املؤدة واالزدهار يف كربالء املقدسة، 
وذلك مبشاركة عدد من مدراء املراكز البحثية وبعض الشخصيات احلقوقية واالكادميية واالعالمية 

والصحفية.
ادار احللقة النقاشية االستاذ باسم الزيدي باحث يف مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث، 
)االمــام  عنوان  وهــي حتت  املركز  أعدها  الــيت  الــورقــة  نص  من خالهلا  اورد  حديثه مبقدمة  بادئا 
دونالد  االمريكي  الرئيس  قرار  إن  فيها:   قال  املسلمني(،  زمن حمنة  القدس يف  وانقاذ  الشريازي 
ترامب رئيس الواليات املتحدة االمريكية االخري، بنقل السفارة االمريكية لدى االحتالل االسرائيلي 
الصهيوني من تل ابيب إىل القدس، اثار الكثري من ردود االفعال العاملية الرافضة هلكذا ممارسات 
ال اخالقية، تصدر من صانع القرار يف دولة عظمى مثل الواليات املتحدة، سيما وانها ساهمت بشكل 
اهانة كبرية  العربي االسرائيلي من جهة، ومن جهة اخرى وجهت  الصراع  تأجيج  أعــادة  فاعل يف 
للمسلمني وباقي االديان السماوية، بعد أن فندت مبادئ السلم والتعايش السلمي والذهاب إىل سلب 

احلقوق والعنف وفرض ارادة االقوى”.
- الشيخ مرتضى معاش رئيس جملس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم “حياول قراءة االرتهانات 

الواقعية وفهم امكانيات املستقبل، فاليوم قضية القدس هي نتيجة لتحالف املتطرفني يف كل العامل، 
هذا  بالتالي  باإلسالمي،  املسمى  والتطرف  املسيحي  والتطرف  اليهودي  اليميين  التطرف  فهناك 
التحالف هو الذي ادى إىل هذه النتيجة، وهذا مما يدلل على وجود امر خطري تغذيه فكرة صراع 
احلضارات، اما بالنسبة لالرتهانات اليت ادت إىل هذه القضية فهي تشكلت من خالل فشل النظام 
العربي، خصوصا وأن هذا النظام قائم على االستبداد وعلى ارث كبري من القمع وعدم وجود جمتمع 
مدني ناهيك عن فساد االنظمة احلاكمة، وبالنتيجة كل هذا سيؤدي إىل التبعية لبعض القوى الكربى، 
االمريكية،  اليوم بني بعض دول اخلليج واحلكومة  القائم  التحالف  وهذا ما نشأ مؤخرا من خالل 
باإلضافة إىل ذلك البد أن نؤكد على حقيقة صعود اجلماعات االسالمية املتطرفة، وهذه االرتهانات 
اشكالية  وجود  “يرى  ناشط مدني  الصايف،  السيء”. - حممد  الواقع  ادت إىل هذا  بطبيعة احلال 
مفادها بأن العرب ينظرون لفلسطني بانها عربية واسالمية فقط، من دون أن يلتفتوا إىل أن فلسطني 
هي بلد متنوع كالعراق وهذا املعنى ال خيتلف قيد امنلة عن النظرة االسرائيلية للقدس، بالتالي ال 
يوجد منظور انساني لقضية القدس على اعتبارها جامع لكل االديان السماوية، ايضا أن الضمري 
العربي دائما ما يكون يف حالة سبات دائم حيال القضايا العربية والنزاعات العربية، اليت شهدتها 

سوريا والعراق واليمن وراح ضحيتها مئات االالف من البشر وتهجري املاليني. 

الشهري  نشاطه  وضمن  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  ادم  مركز  ناقش 
ومالئمته  العشائري  والتحكيم  القضاء  )ممارسة  عنوان  حتت  موضوعا 
حلقوق اإلنسان( على قاعة مجعية املودة واالزدهــار يف كربالء املقدسة، 
اجللسة  مدير  بني  واإلعالميني.  واألكادمييني  الباحثني  من  عدد  حبضور 
الدكتور عالء إبراهيم احلسيين التدريسي يف كلية القانون جبامعة كربالء، 
يتكون من  زال  وال  كان  العراقي  أن اجملتمع  “إىل  آدم  والباحث يف مركز 
كل  يف  العشائري،  االنتماء  حبكم  ما  حد  إىل  متجانسة  كبرية  جمموعة 
تلك،  أو  العشرية  تركيزًا هلذه  العراق جند  مناطق  من  ومنطقة  حمافظة 
مارست  بالتأكيد،  اجيابية  حالة  وهــي  السلمي  التعايش  من  حالة  وهــذه 
ثورة  من  بــدأ  مشهودا،  وطنيا  دورا  العراق  يف  وغريها  العربية  العشائر 
يف  الوطين  بدورها  وانتهاء  اجلديدة،  العراقية  الدولة  وتشكيل  العشرية 
مقارعة العصابات اإلجرامية من مثل عصابات داعش، وهذه مسالة ليست 
خبافية ال على القاصي وال على الداني، وال تزال متارس بشيوخها الكثري 

من األدوار، اليت هي يف احلقيقة تكريس حلالة األمن اجملتمع”.
- الدكتور علي عبد الفتاح احلاج فرهود احلسناوي، عضو جملس حمافظة 
سابق وعميد كلية الدراسات القرآنية جامعة بابل “األنظمة احلاكمة هي 
الشيخ  يــرتك  نظاما  جنــد  بالتالي  العشائرية،  باألمزجة  تالعبت  الــيت 
األصيل ليفرع عنه شيخا آخر وجيعله حتت طائلة الطاعة، وهذا هو الذي 
أدى إىل البون الشاسع بني األحكام العشائرية السلبية واالجيابية، أيضا 
أن دعوى القضاء الرمسية أحيانا ال يتعامل بإنسانية يف بعض القضايا، 
نعم مع قضايا اجلرم والقتل هنا ال ميكن االحتكام إىل اجلنبة اإلنسانية، 
أما يف دعاوى األحوال الشخصية وما يتصل بالطالق والفراق فعادة ترد 
التنفيذية شأنا كبريا  الدعوى قدر املستطاع، الشيء اآلخر رمبا للسلطة 
بالتالي البد من املراهنة على السلطة  يف حسم الدعاوى وليس للقضاء، 
التنفيذية كي تلعب دورا مهما يف تقديم الدعوى”.  - احلقوقي امحد جويد، 
كفل  من  أن خري  “يعتقد  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  ادم  مركز  مدير 
حقوق اإلنسان هي الشريعة اإلسالمية، وبالتالي إذا كانت هذه الفرائض 
بالتأكيد  اإلســالم فهي  أحكام  اإلســالم ومع  روح  تنسجم مع  األحكام هي 
حتفظ كرامة اإلنسان، لذا فإن هذه املؤسسة العريقة اليت حفظت وحدة 
الفضل  وهلا  رائــدة  فهي مؤسسة  والسلم اجملتمعي،  األمن  البلد وحفظت 
يف تعزيز حالة األمن واألمان لدى الناس يف أوقات صعبة جدا، ولكن ما 
اليوم من تلك املؤسسة هو تشذيب بعض السلبيات اليت توجد يف  نريده 
هذه األحكام، خصوصا وهي دائما ما تسعى إىل فض النزاعات والصلح 
ما بني املتخاصمني يف األوساط العشائرية”.  “أخريا رد املستشار القانوني 
جاسم الشمري على مجيع املالحظات واالستفسارات اليت طرحها اإلخوة 
احلضور، خصوصا وأن دورها يكاد يكون مقتصرا يف جمال حسم القضايا 
ليس هناك  اآلخر  الشيء  لسنوات،  وقد متتد  وملدد مطولة ومطولة جدا 

مغادرة حلقوق اإلنسان يف الكثري من األحكام العشائرية. 

ممارسة التحكيم العشائري 
ومالئمته لحقوق اإلنسان
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ملتقى النبأ  األسبوعي

التعقيدات  اإلنتخابي  املسار  شكل  طاملا 
يف سجل التكهنات والتحليالت السياسية 
املــنــشــدة حنـــو حـــالـــة الــتــأثــري بــالــنــاخــب 
تلك احلقيقة  وألجـــل حمــاكــاة  الــعــراقــي، 
ـــدراســـات  ـــل أنــــــربى مـــركـــز املــســتــقــبــل ل
ــتــقــاه الــفــكــري  ــيــجــيــة لــعــقــد مــل الــســرتات
الناخب  وفكر  )اإلنتخابات  عــنــوان  حتــت 
الــعــراقــي.. بــني الــتــأثــري واملـــؤّثـــر(، وذلــك 
البحثية  املراكز  مدراء  من  مبشاركة عدد 
وبعض الشخصيات احلقوقية واألكادميية 
األســبــوعــي  الــنــبــأ  ملتقى  يف  والصحفية 
الذي يعقد صباح كل سبت مبقر مؤسسة 
النبأ للثقافة واإلعالم. حيث أشار الدكتور 
الــبــاحــث يف مركز  قــحــطــان احلــســيــين، 
املستقبل للدراسات السرتاتيجية، إىل “إن 
تتأثر  دميقراطي  بلد  أي  يف  اإلنتخابات 
جبملة من العوامل، وهذه العوامل ختتلف 
آخــر، حسب  إىل  بلد  من  التأثري  بدرجة 
درجــة  وحــســب  السياسي  الــنــظــام  طبيعة 
الوعي السياسي والثقايف ألفراد اجملتمع، 
باإلضافة إىل جمموعة من العوامل اليت 
تتحكم بسلوك وبإجتاهات الناخب، ونورد 
املؤثرة يف حتديد  العوامل  أهم  يلي  فيما 
أغناء  وألجــل  العراقي..  الناخب  خيارات 
هـــذا املـــوضـــوع نــطــرح األســئــلــة الــتــالــيــة.. 
السؤال األول: هل سيكون للناخب العراقي 
القادمة  اإلنتخابات  نتائج  تغيري  قرار يف 

بناء على جتاربه السابقة؟ الدكتور حسني 
يف  الدولية  الدراسات  قسم  رئيس  أمحد 
مركز الدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة 
للتنمية  الفرات  مركز  يف  وباحث  كربالء 
قائال:  حتدث  السرتاتيجية،  والــدراســات 
اإلقتصادية  الــعــوامــل  عــن  النظر  “بــغــض 
ــة،  ــي ــن ــدي ــة واإلجــتــمــاعــيــة وال ــاســي والــســي
ولألسف أنه ليس فقط النظام اإلنتخابي 
مت حتريفه وإمنا العملية اإلنتخابية، واليت 
وأساس  الدميقراطي  النظام  أســاس  هي 
النظام السياسي يف البلد بعد عام )2003( 
مت حتريفها، وهي بنيت على أساس خداع 
العرداوي  خالد  الدكتور  الناخبني”.  إرادة 
والدراسات  للتنمية  الفرات  مركز  مدير 
اإلســرتاتــيــجــيــة، يــرى “إن املــوضــوع جــدًا 
األجيال  ومستقبل  ويتعلق مبستقبلنا  مهم 
العراقي  الشعب  باملقابل  لكنه  القادمة، 
القيمة  عــدميــة  لألكثرية  ينتمي  عموما 
يــعــيــش يف بيئة  وعـــدميـــة الــتــأثــري، ألنـــه 
على  مسيطرة  هناك خنبة  وتكون  فاسدة 
املال وعلى السلطة، هذه البيئة تشرع فيها 
السياسية  العملية  فيها  وتـــدار  الــقــوانــني 
بالطريقة اليت ختدم هذه القلة، ولذلك يف 
إطار املعارضة ويف هكذا جو ملوث تعترب 
السؤال  الغنيمة”.  من  احلرمان  املعارضة 
ــانــي: مــا هــو دور مــراكــز الـــدراســـات  ــث ال
والبحوث يف توجيه الناخب إىل اخليارات 

األفضل؟ عدنان الصاحلي، يعتقد “وجود 
فجوة ما بني مراكز الدراسات ومنظمات 
بني  وما  وخنب  وجامعات  املدني  اجملتمع 
بطبيعة  اجملــتــمــع،  يف  البسيطة  الطبقة 
احلــــال هـــذه مــســؤولــيــة الــنــخــب مــن أجــل 
إجياد دالالت وإشارات واضحة تسهم يف 
رفع مستوى الوعي اإلنتخابي عند الناخب 
العراقي”. الشيخ مرتضى معاش، يتصور 
“أن دور مراكز الدراسات يف تلك املرحلة 
هكذا  تصنعها  اليت  الكوارث  حول  يرتكز 
عن  تبحث  كتل  وهكذا  إنتخابية،  أنظمة 
اللذات العاجلة وبالتالي تؤدي إىل أخطار 
كبرية، لذا فأن أهم نقطة البد أن نسلط 
الـــدراســـات هو  الــضــوء يف مــراكــز  عليها 
العام،  القطاع  هيمنة  من  العراق  حترير 
وذلك ألنه ينتج مثل هكذا عملية إنتخابية 
وهذا سيؤدي إىل نتائج إنتخابية سلبية”، 
مراكز  “على  يــرى  املــيــالــي،  حبيب  زهــري 
الدراسات أن تشخص اخلطأ وأن ترشد 
بني  مــا  التمييز  إىل  الــعــراقــي  الــنــاخــب 
الصاحل والطاحل، وهذا النموذج واقعا غري 
خالد  الدكتور  اليوم”.  الواقع  على  موجود 
الدراسات يف  العرداوي، يرى “أن مراكز 
بيئة مثل البيئة العراقية هي غري مؤثرة، 
ألن  والسبب  النتائج،  تغري  هي  وبالتالي 
صــانــع الـــقـــرار الــســيــاســي يف الـــعـــراق ال 

حيتاج لتوجيه وإرشاد تلك املراكز”. 

 

وظائف وادوار املرجعية الدينية يف االنتخابات
ناقش مركز اإلمام الشريازي للدراسات والبحوث موضوعا حتت عنوان )املرجعية الدينية واالنتخابات 
احلقوقية  الشخصيات  وبعض  البحثية،  املراكز  مــدراء  من  عدد  مبشاركة  وذلــك  واالدوار(،  الوظائف 
واالكادميية واالعالمية والصحفية يف ملتقى النبأ األسبوعي الذي يعقد كل سبت صباحا مبقر مؤسسة 

النبأ للثقافة واالعالم.
افتتح اجللسة مدير مركز اإلمام الشريازي للدراسات والبحوث األستاذ حيدر اجلراح، حيث قال:

لعلمائهم،  الشيعة  يولونه  الذي  االهتمام  اإلسالمية مبثل  املذاهب  قبل  من  مكثفا  اهتماما  النكاد جند 
املذاهب األخــر، وجوهر هذه  بها عن نظرائهم يف  ينفردون  االمــام، وهي خصوصية  نواب  باعتبارهم 

اخلصوصية وفلسفتها كامنة يف بنية االمامة نفسها..
املشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم الشيخ مرتضى معاش، “يتصور أن املرجعية وعلى طول 
التاريخ وظيفتها االساسية هي التدخل يف مواجهة الكوارث اليت حتصل يف اجملتمعات اليت هي فيها، 
وهذا الشيء طاملا الحظناه يف قضية الشيخ )نصريالدين الطوسي( وقضايا اخرى مثل )ثورة التنباك( 
و)ثورة العشرين(، ايضا مواقف بعض املراجع ضد االستعمار والتأكيد على الدستور ما بعد عام )2003( 
ومواجهة داعش، كل هذه االمور تعطي نتيجة اساسية كون وظيفة املرجعية ليست التدخل املباشر باألمور 
السياسية، وامنا التدخل يف األمور االسرتاتيجية الكربى اليت ان مل تتدخل فيها ستحدث كارثة، وهذا ما 

حصل فعال يف العراق يف عدم التدخل ايام النظام البعثي، وملا متكن النظام السابق أن يقود العراق إىل 
امور كارثية”. اضاف معاش “اليوم حنن يف العراق نطلب من املرجعية كل شيء خصوصا وأن البعض ال 
يعجبه العجب فهو يرفض تدخل املرجعية ويرفض ايضا عدم تدخلها وهذه معضلة تقف امام املرجعية، 
ففي العراق اليوم حنتاج إىل تطوير العمل السياسي وتطوير احلياة املدنية، فاحلياة املدنية مثال ال تقوم 
على األيديولوجيات وال تقوم ايضا على الشحن الشعبوي والطائفي، احلياة املدنية تقوم على مقدار ما 
يقدمه احلاكم للمحكوم، وبالنتيجة ما يقوم به احملكوم يف عملية الرقابة وحماسبة احلاكم من خالل 

صندوق االنتخابات، هذا هو االساس فال ينتظر احملكوم رأي املرجعية يف هذه القضية”.
السؤال الثاني: هل من املفرتض أن تكون املرجعية الدينية مطالبة بالتدخل يف كل صغرية وكبرية يف 
الشأن السياسي بناء على رغبات االخرين وتصوراتهم اليت ختلط بني وظائف وادوار املرجعية احلقيقية؟

- عدنان الصاحلي “يعتقد بأن املرجعية قادرة أن تربي اجملتمع على عدة مستويات، ومن هذه الرتبية 
انها جتعل من اجملتمع ال يتكل عليها اتكاال تاما، اليوم الثقافة السائدة لدى اجملتمع هي الذهاب إىل 
املرجعية يف كل صغرية وكبرية، وهذا ناتج عن تربية اجملتمع وكون املرجعية اخذت هذا الدور أو هذه 
الرؤية، علما بأن االدوار واالوضاع السابقة اليت اخذتها املرجعية رمبا هي كانت حتاكي اوضاع معينة 

لكنها قد ال تأتي اكلها يف االزمنة احلالية واملستقبلية، بالتالي فإن اجملتمع يربى على ما يعطى اليه”.

عنوان  الفكري حتت  ملتقاه  واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  عقد 
من  العديد  وذلــك مبشاركة  العراق(  يف  اإلنسانية  وحقوقها  العازبة  )املــرأة 
الشخصيات احلقوقية واألكادميية واإلعالمية يف ملتقى النبأ األسبوعي الذي 
ُيعقد كّل سبٍت مبقّر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعــالم.  هذا وقد أدار امللتقى 
الدكتور عالء احلسيين التدريسي وأستاذ القانون اإلداري يف جامعة كربالء- 
كلية القانون والباحث يف مركز آدم، وابتدأ بالقول: إن املرأة العازبة يف رأي 
البعض تصنف إىل عدة أصناف، فهي اليت مل حتصل على فرصة الزواج 
وتأسيس األسرة أما اختيارا وإما إجبارا، البعض من الباحثني خصوصا يف 
الشأن االجتماعي يضيفون إىل هذه الفئة فئة آخرى وهي األرامل واملطلقات، 
باليت فكل هذه األصناف يطلق عليها مفهوم واحد وهو املرأة العازبة، هذه 
الشرحية ويف إحصائيات مبسطة من مثل إحصائيات املعهد اهلولندي تقول 
لذى البد من  العزوبة”.  تعيش حالة  العراق  النساء يف  بأن هناك)70%( من 
دراسة هذه املشكلة ووضع احللول احلقيقية اليت من املمكن استنتاجها من 
خالل األسئلة التالية: السؤال األول: كيف انعكس الواقع العراقي بكل جتليات 
على حقوق املرأة العازبة؟ - احلقوقي امحد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن 
احلقوق واحلريات “يصنف موضوع املرأة موضوع هام وهو ال خيص الشأن 
أنــواع وهي  املــرأة إىل ثالثة  العراقي فقط، الشيء اآلخــر لقد مت تصنيف 
ومراده  الطالق  هو  الثاني  والنوع  اقتصادية،  ترجع ألسباب  واليت  العنوسة 
الوضع االجتماعي واالقتصادي، والنوع الثالث هو األرامل اليت حيظى العراق 
بنسبة عالية من جراء احلروب اليت خاضها هذا البلد، وبالتالي هي خلفت 
وراءها جيش جرار من األرامل والثكاىل واأليتام”. - الشيخ مرتضى معاش 
املــرأة  حقوق  أن  “يــرى  واإلعــالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة  على  العام  املشرف 
اإلنسانية واالجتماعية منتهكة وهي تعترب احللقة األضعف يف اجملتمع، حيث 
ان فرص املرأة العازبة قليلة جدا بالقياس اىل الرجل العازب، اليوم هناك 
أربعة أنواع للمرأة العازبة األرملة املطلقة العانسة والزوجة املهملة اليت يهملها 
يناسبها  البحث عن فرص يف احلياة مبا  أن عملية  والشيء اآلخر  زوجها، 
كرامة املرأة تكاد تكون قليلة قياسا مع الرجل، وذلك بسبب احلروب الكثرية 
اليت مر فيها العراق وهناك أيضا اإلرهاب، باإلضافة إىل ذلك انفتاح العراق 
يف ظل أجواء العوملة وبروز مفاهيم جديدة واالنفتاح االقتصادي واالجتماعي 
والثقايف، هذا مما أدى إىل ظهور قيم جديدة يف اجملتمع زادت من حاالت 
اآلنية  الثاني: ما هي احللول  السؤال  الزوجي”.  واإلهمال  والطالق  العنوسة 
واملستقبلية وعلى الصعيد الرمسي وغري الرمسي الألزمة لتقويض خماطر 
هذه الظاهرة؟، اإلعالمي علي النواب “جيد أن احللول كثرية ومتنوعة وهي ال 
تغيب عن بال الكثري، وبالتالي البد من رفع الوعي لدى الشعب بكل مكوناته 
حتى يتمكن من إنتاج تشريعات وقوانني تضمن حقوق املرأة العازبة، وهذا 

األمر ميكن تنفيذه من خالل األسرة واملدرسة واجملتمع”. 

حقوق املرأة العازبة 
اإلنسانية يف العراق اإلنتخابات وفكر الناخب 

العراقي بني التأثري واملؤثر

عصام حاكم
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عن  البحث  هــو  الــعــراق،  يف  مــا حنتاجه 
إنسان ال تشغله الصغائر وال يضع لواهي 
انشغاالته،  مقدمة  يف  احلــيــاة  ومــغــريــات 
وال يضع الطعام وأشكاله ومناذجه هدفا 
قيد  عــلــى  الــبــقــاء  متطلبات  بــقــدر  إال  لــه 
اآلن  الــيت حتقق  الرفاهية  حتى  احلــيــاة، 
األول،  هدفها  تكن  مل  املتطورة،  للشعوب 
بل قدمت هذه الشعوب ما يلزم من اجلهد 
واألمــوال،  والسهر  والذكاء  والعمل  والكد 
والسياسة  العلم  يف  أوال جناحات  لتحقق 
ــمــاع والــطــب وســـواه،  واالقــتــصــاد واالجــت
مبعنى أنها مل تكن تسعى اىل الرفاهية قبل 
الفكر، ومل يكن الطعام ونوعيته غاية هلا، 
على الرغم من أن الرفاهية ومذاق الطعام 
األفــضــل ومظاهر الـــرتف، مــن األهــداف 
اليت تسعى إليها الشعوب املتقدمة، لكنها 
مهمة  أشــواطــا  قطعت  األمـــر  حقيقة  يف 
املــبــذول يف جمــاالت  وصعبة مــن اجلــهــد 
بالرفاهية  تنشغل  أن  قبل  والتطور،  العلم 
هذا  وأصــنــافــه!،  ونوعه  الطعام  مــذاق  أو 
الدرس حنتاج له يف العراق وعلينا حكومة 
وشعبا وقطاعا خاصا أن نبذل املزيد يف 
الــصــدع يف حياتنا،  لـــرأب  هـــذا االجتــــاه 
وحتويل قدراتنا العقلية والعلمية إىل نتائج 

ميكن أن نلمسها ملس اليد.
لــذلــك حيـــذر الــعــلــمــاء املــــربزون مــن ذوي 

الوجود العميق، من التوافه اليت قد يبهر 
خارجها وشكلها العقول، لكم ما أن تتوغل 
يف الباطن حتى تكتشف اهلشاشة واخللل، 
فاجملتمع الذي يهتم باألكل ومذاقه ونوعه 
أوال، ستنطبق عليه املقولة املعروفة اليت 
تقول حنن نعيش لنأكل، لكن العكس متاما 
هــو املــطــلــوب،أي أننا نــتــزود بــاألكــل ليس 
استمرارية  غايتنا  وإمنــا  ملذاته  أجل  من 
الناجح  أهــداف اجملتمع  لــذا من  احلــيــاة، 
ونتطور،  ونــبــدع  لنعيش  نــأكــل  أن  املهمة 
واقعنا  يف  نالحظ  ولعلنا  العكس،  وليس 
الــعــراقــي الــراهــن مــؤشــرات تــشــي بأننا 
الفكر، ويبدو  أكثر من  باألكل  يهتم  شعب 
أننا نلهث وراء أنواع الطعام الفاخرة، أكثر 
من حبثنا عن الكتب اليت تكتنز باألفكار 
يف  ـــداع  واإلب االبتكار  على  وحتــث  القيمة 
ظواهر  مثة  كذلك  كافة،  احلياة  ميادين 
يف  بــوضــوح  وتظهر  بيننا،  تنتشر  كــثــرية 
واقعنا، كلها تشري اىل أننا ال مننح الفكر 
والتجديد والتغيري ما يكفي من االهتمام، 
ـــك لــألكــل كــغــايــة ميــكــن أن  كــمــا منــنــح ذل
حتولنا  فهل  االبتكار!!،  ضد  عائقا  تكون 
وهــل أصبح  يــأكــل؟  كــي  يعيش  اىل شعب 
الطعام ومذاقه اللذيذ هدفنا؟ وهل صرنا 
سوى  جييد  ال  منطيا  استهالكيًا  جمتمعا 
التهام الطعام، وال يعنيه االبتكار واإلنتاج 

والتطور بأي شيء؟.
أننا  أم  هـــذا،  كالمنا  نغالي يف  هــل حنــن 
هذا  كل  فعال؟،  نعيشه  واقــع  عن  نتحدث 
يعيش  يــبــدو: شعب  كما  ألنــنــا  لنا  حيــدث 
فــأيــن قيمة  ليعيش.  يــأكــل  ولــيــس  لــيــأكــل، 
اإلنتاج، وملاذا ال ندرك قيمة أن نأكل من 

اجل اإلبداع وليس العكس؟!.
وال  لنعيش،  )نــأكــل  العظيمة  املــقــولــة  إن 
نعيش لكي نأكل(، متنحنا فرصة الستعادة 
دورنا اإلنساني يف صناعة احلياة، حتى ال 
النفط ونأكل  نبقى مستهلكني فقط، نبيع 
ونسعى  أفكارنا  ونطور  نبدع  أن  دون  من 
لتغيري حياتنا حنو األفضل، لذا فإن مهمة 
الفرد والشعب وقادته هي أهمية توظيف 
فحوى املقولة املذكورة آنفا )نأكل لنعيش( 
ــى احلــكــومــة  بــالــصــورة الــصــحــيــحــة، وعــل
املركزية واحلكومات احمللية وقادة النخب 
وقواعدها اجلماهريية كافة، نقل اجملتمع 
من النمط االستهالكي املدمر، اىل حقول 
االبــتــكــار واإلنــتــاج والــتــقــدم واالســتــقــرار، 
وهــذا أمــر ممكن جــدا مــن خــالل اإلرادة 
الــكــفــاءات  واعــتــمــاد  العلمي  والتخطيط 
واخلــــربات لــكــي يتسنى هلــا إدامــــة عــامل 
األعظم  اإلكــســري  باعتبارها  االبــتــكــارات 
املقدمة  الــعــراقــيــني يف  جــعــل  مــفــعــول يف 

دائما.  

ما قبل
 الرفاهية!

ضمور القراءة يف عصر املعرفة
يربط علماؤنا األجالء بني القراءة وحتديث العقول، ويؤكدون أن االنتقال إىل العامل احملدث مرتبط 
بالفعل القرائي، ودونه ال ميكن حتصيل شروط مغادرة التأخر إىل االستقرار وفتح نوافذ جديدة 
للعقل، يضيء دروب الناس حنو آفاق متجددة، وإن ضعفت القراءة، وعزف القراء عن مداولة هذا 
الفعل األساس، فماذا سينتج عن ذلك، إن النتيجة واضحة متاما الوضوح، ومعروفة حتى من أبسط 

الناس فكرا.
وحني يستقطب مطبوع ما كبار الكتاب، فهذه شهادة ثابتة على قيمة وأهمية ذلك املطبوع، وال خيفى 
على املتتبع واملعين، ماذا يعين مطبوع ثقايف كمجلة اآلداب، وما هو دورها الكبري يف تدعيم وترسيخ 
جتارب ثقافية عربية مهمة، عرب مسريتها الطويلة، ولكن ان يصل االمر بهذه اجمللة الثقافية وغريها 
االنــذار ملوت املطبوعات  توقفها عن االصــدار، فهذا ميثل جرس  تعلن  أن  الثقافية،  من املطبوعات 
هذه  مثل  اىل  أدت  اليت  االسباب  دقيقا يف  يتطلب متحيصا  الــذي  األمــر  تباعا،  الورقية  الثقافية 
النتائج اخلطرية، ولعل السبب الذي يتقدم كل االسباب هو عزوف القراء عن قراءة املطبوع الثقايف 
الورقي، يف ظل سيول املعلومات الكثرية واملتنوعة واهلائلة اليت تبثها وسائل االعالم املتطورة على 

مدار الساعة.
ومثة إشكالية هلا عالقة مباشرة بطبيعة احملتوى، إذ البد من اإلشارة اىل نقطة تتعلق بعجز اجملالت 

عليها  تنطوي  الــيت  والسطحية  الرتفيهي  اجلانب  يف  ايغاهلا  بسبب  العصر،  مواكبة  عن  الثقافية 
مضامينها ومواضيعها املختلفة، أو انها توغل بالنصية والشعرية كما مر ذكره، علما ان القارئ دائما 
يريد أن يقرأ ما ميس حياته ويطورها ويهتم باحتياجاته الثقافية والفكرية وسواها، لذا فإن االسراف 
يف الرتفيه وعرض الصور املغرية وما شابه من اساليب، ال تساعد يف تسويق املطبوع، بقدر ما ينطوي 
عليه من حماكاة واضحة ودقيقة ألوضاعه واحتياجاته، علما ان ظاهرة اضمحالل املطبوع الثقايف 
خصوصا، واملطبوع على حنو عام، تكاد تكون ظاهرة متتد حتى اىل الدول املتقدمة، حيث تعلن بعض 
اجملالت والصحف واملؤسسات االعالمية املعروفة على مستوى العامل، بني حني وآخر افالسها وعدم 
قدرتها على مواصلة الصدور، والسبب دائما يرتبط بضعف اقبال القراء على اقتنائها، وهذا مرتبط 

بظاهرة العزوف عن قراءة املطبوع الثقايف الورقي.
 لذا حيتاج االمر اىل وضع احللول الصحيحة، الن اخلسارة اليت تلحقها هذه الظاهرة بالثقافة جدية 

وال يصّح جتاهلها، ومن املفارقات املشجعة.
 أن يقدم أحد الكتاب املخضرمني )زيد احللي( على إطالق جملة ورقية جديدة محلت عنوان )دنيا( 
مؤكدا بأنها صامدة يف جانب التسويق حمليا وعربيا، وهذا يثري أسئلة جديدة ومثرية حول موضوعنا 

الوارد يف منت هذا املقال!!.

تصمد،  وال  للعنف ضعيفة  الفطري  اإلنسان  مبيل  التسليم  قضية  تبدو 
واحلديث عن مسببات هذا امليل هو األكثر فعالية وجناعة يف حال أردنا 
العنف يف اجملتمعات، خصوصًا مع تعقيدات  مناقشة استفحال ظواهر 

احلياة وتناقضاتها وتأثرياتها املباشرة على سلوكيات الفرد اإلنساني.
واملعروف أن اآلداب والفنون من الوسائل اليت يفرتض أنها تساهم يف بناء 
اإلنسان، لكن اإلنسان اليوم جيد نفسه إزاء ضغط هائل متارسه عناصر 
كان يرى أنها تساعده على التخلص من الطاقة السلبية، وإذا بها جتعله 
مستنفرًا لذهنية املتاهة والعنف، ولعل السينما من أبرز هذه العناصر من 
خالل إيهام اآلخر من أنها تطرح مشاكل الوجود البشري وتساهم يف إجياد 
احللول املمكنة هلا، ويف احلقيقة هي تساهم يف تعزيز امليل حنو األفكار 
السلبية اليت تصل إىل التطرف يف أحيان كثرية، خصوصًا تلك األفالم 
األسطورة  من  يقرتب  خميالي  طبق  على  السلبية  الظواهر  تقدم  الــيت 
واخلرافة. إن أخطر ما جاء به املنطق اهلوليودي هو تلك اخلدمة اجملانية 
اليت قدمتها أفالم العنف واجلرمية احملرضة على الكراهية للجماعات 
كله شاهد كيف  والعامل  للعامل،  الرعب  تقديم  تفننت يف  اليت  االرهابية 
االجرامية  عملياتها  مسرحة  يف  اجتهدت  املتطرفة  اجلماعات  هذه  أن 
بالغرب  املعنية  املؤسسات  تتفطن  ومل  لألبرياء.  وإغــراق  وذبح  من حرق 
هلذه اخلدمة اهلوليودية إال بعد عمليات ذبح طالت صحفيني من أمريكا 
وأوروبا، فحدثت املقارنات اليت أجراها خمتصون على مستوى املؤثرات 
صوتيًا وبصريًا ليصلوا غلى حقيقة أن هوليود ساهمت يف الرتويج حلفلة 
عن  احلديث  ويبدو  بالبشرية.  تفتك  أن  كــادت  الــيت  املتطرفة  اجلرمية 
إمكانية إصدار مثل هذه القوانني مستحياًل أو حاملًا يف ظل هيمنة هوليود 
اليافعني يصرحون مبتعتهم يف  األطفال  أن  لدرجة  الغربي،  الذوق  على 
مشاهدة األفالم اليت تنتج مشاهد العنف واجلرمية، وميكن االستشهاد 
برأي األطفال هنا لنرى تأثري قوهلا على اجلماعات املتطرفة اليت قامت 
بتجنيد األطفال، وإدخاهلم يف معسكرات تدريبية تتضمن التدريب على 
الذبح والتفجري والتفخيخ، وغريها من وسائل انتاج اجلرمية، هذا فضاًل 
جلعل  متول  اليت  مشاريعها  ووراء  هوليود  وراء  تقف  اليت  اجلهات  عن 
اإلنسان حطبًا لإليديولوجيا والتصارع على املصاحل، حيث قال الفرنسي 
جاك دريــدا معلقًا على أحــداث احلــادي عشر من سبتمرب 2001 : “إن 
الغرب  أنــه وليد  الغرب، هو  أكثر ما هو مرعب يف هــذا اإلرهــاب ضد 
وليس  احلداثة،  احلداثة ضد  عنف  إنه  نفسه،  الغرب  ــأدوات  وب نفسه، 
عنفًا من خارجها”. إن العامل اليوم حباجة إىل صحوة فكرية، واستنفار 
ذهين من اجل التنبيه إىل خماطر الرتفيه بالعنف، خصوصًا إذا ما مت 
مبباركة السلطات اليت تشيد باملؤسسات اليت تصنع هذا الرتفيه البشع 

والوحشي وتعده من عوامل النجاح والتقدم!. 

املنطق الهوليودي 
وقناع الظواهر العنفية

ثقافة 

عادل الصويري

علي حسني عبيدمسلم عباس 
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اجتماعي  كــكــائــن  اإلنـــســـان  وجــــود  يــرتــبــط 
يف  حتميا  ارتباطًا  اإلنسان  بأخيه  بارتباطه 
مجيع جوانب احلياة، فاإلنسان الذي يفتقد 
التواصل مع الناس يعترب سلوكه شاذا يشوبه 
املــرض، وقــد تنشأ من رفــض اآلخــر تبعات 
وميكن  حياتنا  يف  مميز  بشكل  تــربز  أثـــار 

قراءتها على هذا الشكل:
أوال: التواصل السلي مع العامل اخلارجي

يتقدم الفرد وتنمو اجملتمعات بنمو تواصلها 
اإلجيـــابـــي الـــذي حيــافــظ عــلــى أســســهــا مع 
أشكال  على  اطــرادا  ينعكس  تدرجيي  تطور 
املــتــقــدمــة يف  فاجملتمعات  حــيــاتــهــا،  وصـــور 
عصرنا كاليابان اليت استفادت من التواصل 
ومل  قيمها  على  حافظت  ولكنها  اإلجيــابــي 

تنصهر يف اجملتمعات األخرى.
ــغــريات  ــت ــا: عــــدم فــهــم الـــتـــطـــورات وامل ــي ــان ث
احمليطة بنا العامل يعيش بصورة متصاعدة، 
مكوناته  يف  ومتصاعدة  متسارعة  تــغــريات 
التقنية  للثورة  نتيجة  والثقافية  احلضارية 
واملــعــلــومــاتــيــة الـــيت أنــتــجــت منــــاذج فــريــدة 
أو  بــهــا  الــلــحــاق  يــصــعــب  ــعــامل  ال يف تشكيل 
فهمها. ومــع وجــود الشك يف اآلخــر وعــدم 
التجانس  العسري  من  يصبح  معه  التواصل 
مع التغريات والتطورات، وهذا يقود لوجود 
حتت  سنكون  ألننا  متزايدة  سلبية  تأثريات 
قبضة عامل متنام ال نعرف ماذا جيري حوله.

ثالثا: االحنراف وتراكم األفكار السلبية
ــتــت إفــــــــرازات الــــواقــــع ان اغــلــب  ــب ــقــد اث ل
تنشأ  واالخــالقــيــة  العقائدية  االحنـــرافـــات 
املنغلقة واالستبدادية، الن عدم  يف األجــواء 
يلغي حركة احلوار  املستمر  التواصل  وجود 
والتخاطب البناء يف اجملتمع مما يساهم يف 
ترسيخ األفكار السلبية ومنو األفكار الضالة 
تنشأ يف األذهــان لشبهات بسيطة مل  الــيت 

جتد جوابا ونقاشا من اآلخرين.
بالتنافس  ــركــود   وال رابــعــا: تسلط اجلــمــود 
حييى اإلنسان ويتحرك ويبدع وينمو، فاغلب 
ــــداعــــات ظــهــرت عندما  واإلب احلـــضـــارات 
واجهت حتديات وتواصلت بشكل إجيابي مع 
يستثري وحيرك  اآلخــر  إبــداع  اآلخرين الن 
يؤدي إىل  الفكري  والتواصل  التنافس.  روح 
والتكامل  التفاعل  عرب  جديدة  أفكار  وجود 
إبداعي  عمل  حتقيق  ميكن  فــال  والــتــضــاد، 
ما مل يكون يف إطــار تفهم إلبــداع اآلخرين. 
)لكل  املعنى:  تــؤدي هذا  قد  القرآنية  واآليــة 
اهلل  شــاء  ولــو  ومنهاجا  شرعة  منكم  جعلنا 
جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم يف ما أتاكم 

فاستبقوا اخلريات( املائدة48. 
الــنــتــيــجــة  خـــامـــســـا: فـــنـــاء اجلـــمـــاعـــات ان 
فناء  هو  والتفاعل  اإلبـــداع  ملــوت  األساسية 
تفتقد  بانغالقها  ألنها  املنغلقة،  اجلماعات 
مقومات البقاء واالستمرارية اذ تكون قادرة 

ــمــرار عــنــدمــا تــضــخ بــاســتــمــرار  عــلــى االســت
من  تنبع  اليت  واالنتاجات  والــرؤى  باألفكار 
معهم،  والتفاعل  باآلخرين  االتصال  خــالل 
وختسر  أفــرادهــا  تستنزف  فإنها  وحينئذ 
ــتــواجــد  ــهــا كــالــذيــن يــتــوقــون حنـــو ال كــفــاءت

اإلنساني الفاعل.  
ســادســا: ســلــطــان الــعــنــف الــعــنــف هــو الــذي 
ان  يستطيع  ال  عــنــدمــا  الــبــعــض  يستخدمه 
يستجيب ملتطلبات التواصل واحلوار، فعندما 
واالتصال  التفاهم  إقامة  عن  الفرد  يعجز 
إلثبات  للعنف  يلجأ  اآلخرين  مع  املوضوعي 
العنف  اذ ان استخدام  وجوده وفرض قيمه 
يف غري موقعه يبني ضعف الفرد أو اجلماعة 

يف التواصل واالندماج بشكل سليم.
ســابــعــا: متــحــض الــفــرديــة ومجــوحــهــا أحــد 
اآلخرين هو اجلموح  االنقطاع عن  سلبيات 
الـــذات وإجيـــاد حمــوريــة تعتمد  املطلق حنــو 
على الذات فقط وإنكار اجملتمع واالستغناء 
عن اآلخرين وهذا هو الذي يؤدي إىل نشوء 
كانت  واذا  والــفــرديــة احملــضــة.  االســتــبــداد 
الدكتاتورية هي من أهم املشاكل املستعصية 
يف بالدنا فان تعميق روح التواصل والتعايش 
أجــواء  وجـــود  ان ميهد إىل  واحلــــوار ميكن 
ــقــرار  ــــؤول حنـــو االســت دميــقــراطــيــة حـــرة ت
ــأد الــصــراعــات العنيفة املــدمــرة،  واألمـــن وت

ألنها تؤسس روحا مجاعية تعاونية. 

الجماعات الفانية 
وتدنيس الحوار

الثقافة الفردية وجدوى املثقف
مبنجزهم  املتعلقة  رؤيتهم  بني  ــ  حتديدًا  األدبية  ــ  اإلبداعية  اجملــاالت  أصحاب  ميارسه  خلط  مثة 
واليت قد يذهب غالبيتهم إىل أنها فردية متثل مشروعًا شخصيًا ليس بالضرورة أن تعرب عن رأي 
وتوجهات اآلخرين، وبني دورهم كمثقفني ينبغي أن يكونوا فاعلني يف جمتمعاتهم على صعيد املواقف 
من األحداث، وهذا يعين أن الثقافة ستكون عبارة عن توتر بني الوعي بالواقع، وبني الذهنية املتفاعلة 

مع الدور الثقايف.
وقد تنتج عن هذه الفردية تداعيات تستغلها اجلهات اليت ستستثمر انزواء املثقف؛ لتمارس منهج 
التجهيل باملعرفة، فيتفشى اخلدر الثقايف والفكري بصفوف اجملتمع، وقد تكون التداعيات أشد يف 
حال اخنرط املثقفون يف مشاريع التجهيل اليت لن تضر بفرديتهم بينما قد تعود عليهم هذه املشاريع 

بالفائدة كونهم ارتضوا ألنفسهم أن يكونوا سلعًا جاهزة لرتويج التجهيل.
ويلزم للتخلص من هذه اإلشكالية النظر إىل قضية العالقة بني املثقف واملؤسسات اليت تعنى بالثقافة 
املتنفذة فيها؛  أو باألحزاب  الدولة  الفكر واالبــداع، فطاملا كانت املؤسسات مرتبطة بسياسة  ونشر 
سنحصل على فعل ثقايف مؤدجل حتى مع االدعاء أو االجتهاد يف تأكيد استقاللية هذه املؤسسات؛ لذا 
نعتقد جازمني أن أوضح صيغة إلنتاج فعل ثقايف ينطلق من واقعه بعيدًا عن اخللط بني فردية املنجز 

واملوقف؛ هي تلك الصيغة اليت تتعلق بفصل املؤسسات الثقافية عن أي ارتباط بالدولة.

وهنا، ومع هذا الرتاجع اخلطري للدور الثقايف يف بلداننا، لنا أن نسأل عن جدوى بسط اليد الرمسية 
احلكومية على الفعل الثقايف ، خصوصًا يف البلدان اليت يغيب منطق الدولة عن وضعها السياسي يف 

ظل سيطرة اجلهات املتصارعة ميينًا ومشااًل على الواقع السياسي.
ماذا عن التشريعات اليت مُتَكِّن الثقافة من التنفس املستقل؟ سؤال ال بأس من طرحه طاملا أننا يف 
واقع يقول بدولة هلا سلطة تشريعية تشرع القوانني، وأخرى تنفيذية تنفذ بشكل عملي ما يتم تشريعه 
من قوانني على كافة الصعد، فهل نستطيع الضغط على ممثلينا يف السلطات التشريعية، من أجل 

تشريع قوانني تضمن استقاللية الثقافة واملثقف؟
ليس األمر صعبًا يف حال توفر الرغبة يف تقديم ثقافة حقيقية، ولعل أبرز ما يتم تشريعه من قوانني 
بهذا الصدد؛ قانون يتعلق بتوفري سكن الئق للمثقف وضمان صحي له ولعائلته، فضاًل عن قانون يتيح 

له التفرغ ملشروعه اإلبداعي.
املشروع الذي يتصل طبعًا باهلم العام وليس املشروع الذي يكرس الغموض والفردية اليت ال تقدم 

شيئًا ذا قيمة. 
مثل هذه التشريعات لو صدرت ومت تنفيذها بشكل شفاف وعادل ستعمل على غيمان املثقف حبضوره 

ودوره، وستدفعه أكثر لإلبداع وإنعاش ذهنية التفاعل اجملتمعي مع الثقافة. 

إن املثال الشاخص يف الغزو الثقايف املتفشي منذ سنوات، هو ما يتم عرضُه 
عربية  وأخــرى  عراقية،  نفسها  تسّمي  بعضها  قنوات  على  مسلسالت  من 
يصدر بّثها من بعض القنوات اليت متوهلا جهات مشكوك يف أمرها، وهنا 
املموِّل،  إىل  تعود  القنوات  هــذه  يف  املشكلة  أن  أي  الــفــرس،  مربط  يكمن 
واألخري خيضع إىل اجلهة اليت تتعاقد معه، وهي يف األعم األغلب دوائر 
والعقائد  القيم  لتدمري  فتسعى  لإلسالم،  معادية  بدول  مرتبطة  خمابرات 
اليت حتفظ اجملتمع من الرتّدي واالحنــراف، والسقوط يف براثن احملظور 

من العادات املسيئة.
وتضرب  والــصــراع،  احلكاية  بطريقة  م  يقدَّ الدرامية  األعمال  هذه  فحوى 
مضامينها على وتر املشاعر والعاطفة، ومترر يف هذه األعمال قيما غريبة 
عن عاداتنا وتقاليدنا، وال تلتزم مبا تراه الشريعة وما يوجبُه الدين من التزام 
أخالقي حيفظ اجلميع من االحندار، وبسبب نعومة األسلوب، وامتالء هذه 
األعمال حبكايات ومواقف تتعلق باألسرة والصداقة والوفاء وكثري مما ميأل 
حياة اجملتمع، فإن املشاهدين أو بعضهم ال يتنّبه للسموم اليت يتم متريرها 

بصورة غري مباشرة.
وشيئا فشيئا تتسلل الثقافة الوافدة من الغرب أو سواه إىل القيم األخالقية 
اليت محْت جمتمعنا واملسلمني يف البلدان األخرى، من مثل هذه االحنرافات 
اليت يعاني منها الغرب نفسه، فالتفسخ واالحنالل والفساد بات مشكلة كربى 
تواجه تلك اجملتمعات، هلذا السبب يسعون إىل عوملة التفسخ ليشمل اجلميع. 
ُيضاف إىل هذه األهداف املبّيتة، ما ذكرناه يف مقدمة هذا املقال، وهو اختاذ 
االستعمار املعاصر شكل الغزو الثقايف عرب وسائل ال حمدودة، ومن بينها 
مترير القيم املشوهة يف إطار أعمال درامية، تقّدم على شكل قصص حمبوكة، 
تغص مبشكالت اإلنسان كالفقر واحلب العاطفي، والصراع املادي املقرتن 
بظواهر الظلم، وإظهار احلرص على املرأة ومعاجلة املواقف احلرجة اليت 
تتعرض هلا، لكن من خالل هذه األزمات والتعاطف معها، سوف يتم استدراج 
واالندماج  بها  التأّثر  دائرة  إىل  من اجلنسني،  الشباب  باألخص  املشاِهد، 
أعداد  تكالب  التلفازية  الشاشات  شهدت  املخادعة،  الطرائق  بهذه  معها. 
باألخص ذات الرتمجة  املسلسالت األجنبية،  الدرامية،  كبرية من األعمال 
وليس  الشأن،  ليس خفّيًا عن ذوي  والغرض من ذلك  )املدبلجة(،  الصوتية 
اخلبيثة.  الطرائق  هذه  ملثل  واملضادة  احلامية  األســوار  وضع  سوى  أمامنا 
تقع على الشباب، واآلباء واألمهات، واحلوزات العلمية، واملنابر، واملدارس 
مبختلف مراحلها، واملنظمات التوجيهية باختالف أنواعها، مسؤولية قيادة 
ومواجهة هذا النوع من الغزو الثقايف وكشف أساليبه للجميع، ومن ثمَّ وضع 
اخلطوات واألساليب املضادة القادرة على تسوير العقول مبختلف مستوياتها 
أن  األهم  يبقى  ولكن  املبّيتة،  الغزوات  ملثل هذه  والكاشفة  احلامية،  بالقيم 
تكون وسائل وطرائق هذه املواجهة مبتكرة جديدة وجادة مبا يوازي خطورة 

وخبث وخديعة أساليب الغزو الثقايف.  

الدراما وخلخلة
 الهوية الثقافية

مرتضى معاش

عبد الرزاق عبد الحسني
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مجتمع

ينتمي مبدأ العدالة االجتماعي إىل حزمة 
احلقوق املدنية اليت تعد املرتكز األساس 
نة، وأهم األركان  حلياة اإلنسان احلرة املؤمَّ
املــبــدأ،  الــيت ينشط فيها هــذا  واحلــقــول 
والوظائف  والــثــروات  االقتصاد  حقل  هو 
والفرص األخرى، وجعلها متاحة للجميع 
يف مسافة واحدة، فيسود يف هذه احلالة، 
مبدأ مهم من مبادئ احلقوق املدنية ونعين 

به العدالة االجتماعية.
وقـــد ُعــــّد تــطــبــيــق الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 
ومراعاة احلقوق املدنية دليال على مدنية 
السياسي  النظام  وجــودة  ومتانة  اجملتمع 
هناك  يــكــون  أن  ينبغي  هلــذا  الــدولــة،  يف 
االجتماعية،  العدالة  ملعيار  دقيق  تنفيذ 
ــع وتــطــبــيــق  ــتــشــري مـــن خــــالل اعـــتـــمـــاد ال
احــرتام  ثقافة  نشر  وبــوســاطــة  الــقــانــون، 
تغدو  حتى  واجلماعية  الفردية  احلريات 
سلوكا شائعا بني اجلميع، ويبدو أن األمر 
يتعلق على حنو مباشر بالعدل واإلنصاف 
العدل  االجتماعي،  او  والعريف  الرمسي 
التجاوز  عــدم  يؤكد  مبــا  الــعــام،  مبفهومه 
وخصوصياته  اآلخــر  وحــدود  حقوق  على 
وأفكاره، وكل ما يتعلق حبياته، فالبد من 
خلق نظام جيد من املساواة بني اجلميع، 
فئة  تفضيل  عن  التام  االمتناع  حتمية  مع 
أو جــهــة أو حـــزب أو فـــرد عــلــى آخـــر يف 
مجيع األمور اليت تدخل يف إطار العدالة 

التصّور  هــذا  من  وانطالقا  االجتماعية. 
األساس جلعل العدالة االجتماعية معيارا 
يف جنــــاح الـــثـــالـــوث األســـــاس أليــــة دولـــة 
ال  فمما  التشريع(،  احلكومة،  )الشعب، 
شك فيه أن هلا أهميتها القصوى يف حياة 
الفرد واجملتمع، فهي تعين تكافؤ الفرص 
بني اجلميع، وتعين مشول اجلميع بالنظرة 
على  فاملرأة  السليم،  والسلوك  اإلنسانية 
ســبــيــل املـــثـــال هـــي احلــلــقــة األضـــعـــف يف 
اجملتمعات  الســيــمــا  ـــوري،  ـــذك ال اجملــتــمــع 
العاملي  الــركــب  عــن  املتأخرة  او  املتخلفة 
املتطور. فإذا أراد الباحثون والساعون إىل 
العدالة االجتماعية وتنشيطها ضمن  زرع 
حزمة احلقوق املدنية، فإن ذلك يستدعي 
شـــروط وممــكــنــات عــديــدة، إذ ال يتحقق 
هــذا االشـــرتاط احلقوقي مــن دون سعي 
مــنــّظــم، وخمــطــط لــه مــن قــبــل املنظمات 
واملؤسسات الرمسية املعنية بتحقيق مبدأ 
السعي  واســتــمــرار  االجتماعية،  العدالة 
اىل اإلصــالح ونشره بني اجلميع، بسبب 
أهمية الوعي والثقافة واإلميان بالتساوي 
يف فرص احلياة كافة وإتاحتها للجميع كل 
أن  على  وكفاءته،  ومواهبه  قدراته  حسب 
صناعة  يف  التدخل  من  االنتهازيون  مُيَنع 
فيما  السيما  األجــيــال،  ومستقبل  حاضر 
يتعلق بالبناء اجملتمعي وفقا ملبدأ العدالة 
االجتماعية وأهمية هذا املبدع يف صيانة 

للفرد  يتحقق  لن  بالطبع  املدنية.  احلقوق 
هــذا اجملال  إليه يف  ما يصبو  أو اجملتمع 
ــك يــتــأكــد لــنــا أن هــنــاك  ــذل احلــقــوقــي، ل
بتحقيق  يؤمن  من  بني  الــصــراع  من  نوعا 
للجميع  ومشــوهلــا  االجتماعية،  الــعــدالــة 
شرائح  تعم  شائعة،  سلوك  حالة  وجعلها 
ومكونات اجملتمع كافة، وبني من تتضارب 
وهم  املــبــدأ،  هــذا  مــع حتقيق  مصاحلهم 
العدالة  ترى يف  اليت  اجلهات  الغالب  يف 
تهديدا ملصاحلها، ومنافعها اليت تتأسس 
أصـــال عــلــى حــســاب وحـــقـــوق اآلخـــريـــن. 
هذا  لتحقيق  اجلميع  يسعى  أن  البــد  لــذا 
املبدأ، وأوهلم النخب املثقفة ورجال الدين 
لبناء  يسعون  وغــريهــم ممــن  واملــفــكــريــن، 

جمتمع مدني متطور.
وقـــادر على محــايــة حــقــوق اجلميع، من   
ــعــدالــة  خــــالل انــتــهــاج وحتــقــيــق مـــبـــدأ ال
االجتماعية، وصيانة احلقوق املدنية كونها 
الشاخص  املــدنــي  اجملتمع  عــمــود  تشكل 

والراكز يف جمال احلقوق.
بني  وثيق  ترابط  يكون مثة  أن  ينبغي  لذا 
للمجتمع  الفكري  والسمو  املــادي  التطور 
احلياة  أن  على  يدلل  الــرأي  عموما، هذا 
البشرية السعيدة، ليست مرهونة بالتطور 
املـــادي وحـــده، بــل البــد أن تتحقق درجــة 
اليت تسود  االجتماعية  العدالة  جيدة من 

اجملتمعات كافة. 

العدالة االجتماعية
 والتحول السلمي املدني

التحرّش الجنسي االلكرتوني: دراسة يف األنماط والدوافع
واحتلت  ملحوظًا،  ارتفاعًا  املاضية،  السنوات  العراقية، خالل  احملاكم  عرب  الطالق  حاالت  سجلت 
املكاتب  دور  تفاقم  الشخصية، وسط  األحــوال  أمام حماكم  الشرعية  الدعاوى  بني  الصدارة  مركز 
الشرعية الذي يقوم بتوقيع الطالق تفاديًا حملاوالت الصلح اليت يقوم بها القضاة يف حماكم األحوال 
الشخصية، والذي يلجأ إليه الزوجني إلنهاء إجراءات الطالق. وقد نشر “جملس القضاء االعلى”، 
إحصاءاته الشهرية لعدد حاالت الزواج والطالق اليت سجلتها حماكمه يف عموم حمافظات العراق، 
تقدم إىل  الــيت  الــدعــاوى  املاضي يف  نيسان/ابريل  الزوجني خــالل  الطالق بني  عــدد حــاالت  وبلغ 
بينما كانت حاالت  احملكمة 4691 حالة، يف املقابل 4685 حالة طالق خالل أذار/مــارس املاضي، 
الزواج 4226 حالة يف نيسان/ابريل املاضي، و5191 يف أذار/مــارس. أما “حمافظة نينوى”، اليت 
تشارف على التحرير من عصابات “داعش” االرهابية، كانت األكثر عددًا يف حاالت الزواج بـ962 
حالة، قابلها 216 حالة طالق، فيما كانت “بغداد” جبانبيها، الرصافة والكرخ، أعلى حمافظة حباالت 
الطالق بالدعاوى اليت تقدم إىل احملكمة يف أذار/مارس املاضي كانت 1650 حالة طالق، أما خالل 

نيسان/ابريل املاضي بلغت 1561 حالة طالق.
أرجع رئيس املركز العراقى لشؤون املرأة “احلسني الدرويش” السبب يف تزايد حاالت الطالق إىل 
التكنولوجيا احلديثة، اليت أثرت بشكل كبري على النساء والرجال، حيث أن أغلب حاالت الطالق 

كان سببها املباشر، أو غري مباشر، مواقع التواصل االجتماعي، جبانب عدم االتفاق واالنسجام بني 
الزوجني، كما أن األشخاص الذين يتزوجون اآلن أكثرهم غري مؤهلني للزواج.

املناطق  الطالق يف  ارتفاع حاالت  العراق عام 2014، على  اإلرهابي يف  “داعــش”  تنظيم  أثر ظهور 
اليت شهدت دخول عناصر التنظيم إليها، وشهدت حاالت طالق كثرية، خاصة بني أزواج خمتلفني 
من  احلــرب  أحدثته  ما  أو  املتشدد  التنظيم  من  خوفًا  وذلــك  والشيعة،  السنة  بني  أي  املذهب،  يف 
نزوح لألسر ومتزقها، فيما أدى إىل تفكك البنية االجتماعية، وغياب اهلوية الوطنية، وتراجع القيم 
اإلنسانية والرتبوية. ومل تتوقف أسباب الطالق داخل العراق على هذا احلد، وامنا تضمنت أسباب 
عن  فضاًل  وأحــداث،  أفكار  من  تضمنته  األجنبية مبا  واملسلسالت  الفضائيات  دخــول  منها  عديدة 
الطالق ظاهرة عادية، كذلك مرور  املسلسالت، مما جعل من  تلك  الزوجية ضمن  حاالت اخليانة 
تفكك  عنه  أسفر  ما  والنفسي،  واالجتماعي  االقتصادي  االحنــدار  متمثل يف  بوضع خطر  اجملتمع 
أسري سرعان ما أصبح مدعاة للخالفات والنزاعات الزوجية، جبانب التدهور االقتصادي وسيطرة 

األعراف العشائرية.
 وتنتهي حوالي 20% من حاالت الزواج يف البالد بالطالق، فيما تتأرجح حاالت الطالق شهريًا بني 

4500 و4900 وفقا لألرقام الرمسية. 

لوحَظ يف ظرفنا امُلعاش اليوم، نشاط وفاعلية لبعض اجملاميع، باألخص 
من الشباب، مييلون حنو اإلحلاد مع أنه فكر غريب عن قيمنا وأفكارنا، 
فاإلحلاد )مبعناه الواسع عدم االعتقاد أو اإلميان بوجود اآلهلة، وباملعنى 
الضيق، يعترب اإلحلاد على وجه التحديد موقف أنه ال توجد آهلة، وعمومًا 
يشري مصطلح اإلحلاد إىل غياب االعتقاد بأن اآلهلة موجودة، ويتناقض 
أّن مصطلح اإللوهية  إذ  أو اإللوهية،  الفكر مع فكرة اإلميان باهلل  هذا 

يعين االعتقاد بأنه يوجد على األقل إله واحد.
وقد تبلور مصطلح اإلحلاد عقب انتشار الفكر احلر والشكوكّية العلمّية 
وتنامي نشاط التيارات الفكرية يف البحث مبضامني األديان، حيث مال 
امللحدون األوائل إىل تعريف أنفسهم باستخدام كلمة “ملحد” يف القرن 
الثامن عشر(، وجاء يف معجم لسان العرب بأن معنى اإِلحلاد يف اللغة 

امَلْيُل عن القْصد.
 أما يف احلديث عن تغلغل اإلحلاد يف جمتمعنا اإلسالمي، فهناك أسباب 
مشابهة وأخرى خمتلفة، فما تسّببت به بعض التنظيمات السياسية اليت 
تعّكزت على الدين، أسهم مبا ال يقبل الريب يف جلوء البعض إىل املْيل 
وإعالن العصيان أو االختالف، خصوصا بعد أن ارتقت بعض التنظيمات 
املسماة باإلسالمية إىل سدة احلكم، كما حدث حلركة األخوان املسلمني 
يف مصر وسواها، وال خنطئ بالطبع إذا قلنا أن بعض التنظيمات املسماة 
وتغلغلها يف  اإلحلــاد  موجة  بــربوز  أيضا  تسببت  العراق  يف  باإلسالمية 

عقول الشباب.
وإداريــة،  سياسية  أخطاء  على  فعل  رد  هو  الفكري،  امليل  حالة  فأصل 
أبسط  تهّيئ  ومل  العام،  النسق  وأقصتهم عن  وهّمشتهم  الشباب  أهملت 
شبابية  توجد شرحية  العراق  يف  فمثال  للشاب،  القويم  العيش  ظــروف 
تشكل أكرب نسبة يف اجملتمع، لو حبثنا عّما حتقق هلم من إجنــاز، فإنه 
يكاد يقارب الصفر، إنهم حماطون بالبطالة، والفراغ، وتدهور املستوى 

التعليمي، وضعف الرفاهية، 
العقول  فــاحنــراف  اإلحلـــاد،  إىل  امليل  تشرتك يف  طــّرا  املسّببات  هــذه 
تعّمد  ذكــره، حيث  مّر  ما  تكمن يف  ترومه من فكر،  ما  إشباع  وحمــاول 
ــن، عرب  ــدي ختــريــب الــســيــاســة ألهــدافــهــا، وخــلــط أوراقـــهـــا مــع أوراق ال
ما  على  وإداريـــا  سياسيا  تنطبق  ال  الــيت  املبدئية  واملضامني  التسميات 
جيري فعليا، كما حدث يف مصر، وتونس، والعراق وغريه من الدول اليت 

متتشق اإلسالم دينا رمسيا هلا.
 لكنها ال تطّبق شيئا من اإلسالم يف سياساتها االقتصادية وضمان حياة 
مناسبة لقيمة البشر، فينفر إىل ما هو أكثر اختالفا مع السائد، فأما 
الدخول يف التطرف الديين )داعش( ومن لّف لفها، وأما امليل إىل الفكر 
يشعر  ملن  متوافر  فعل  رد  هو  االحنـــراف،  من  النوعان  وهــذان  امللحد، 

باإلهمال والعزل وعدم االهتمام.

دوافع 
نشوء اإللحاد

محمود عبد العليم 

عبد الرزاق عبد الحسني



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

25
www.annabaa.org العدد الرابع والثالثون - نيسان  2018 - رجب 1439هـ
مجتمع
www.annabaa.org

ارتــــداء احلــجــاب مــن قــبــل املــــرأة بــنــاًء 
يتميز عن سائر  على تشريع اسالمي، 
كونها  العبادية  واالحــكــام  التشريعات 
خترج عن إطار السلوك الفردي، لتكون 
صلة وصل بني هذا السلوك، وصاحبه، 
وبني اجملتمع، وإال فان الصالة والصوم 
يــتــم مبــشــاركــة مجاعية  ــى احلـــج  وحــت
حــاشــدة، وغــريهــا مــن الــفــرائــض تعين 
باالنسان نفسه، يرتبط من خالهلا مع 
لن يرتك  فيها  وأي خلل  –تعاىل-  اهلل 
ترتكه  كــالــذي  وعميقة  مــبــاشــرة  آثــــارًا 
بلورة  عــدم  إن  املـــرأة.  حــجــاب  فريضة 
الذي جعل  فلسفة موحدة للحجاب هو 
تفسري  ميينًا ومشــااًل يف  البعض مييل 
هـــذا احلــكــم وتــطــبــيــقــاتــه ومــصــاديــقــه، 
احلجاب  انضمام  نشهد  أن  درجــة  اىل 
خانة  اىل  االسالمية  الــبــالد  عديد  يف 
للموديل  اخلــاضــعــة  النسائية  األلــبــســة 
استجابة  ــضــًا  واي الــتــجــاري،  والــكــســب 
لدوافع نفسية و رغبات شرحية واسعة 
من النساء، بينما ينقلنا مساحة االمام 
ـــشـــريازي يف هـــذا املــقــطــع الــصــوتــي  ال
اللباس  النوع من  أوســع هلذا  اىل عامل 
النسوي، فهو ليس جمرد حجاب يسرت 
بدن املــرأة، بقدر ما هو وسيلة لتنظيم 
ــوك الـــفـــرد واجملــتــمــع، اىل درجـــة  ســل
من  واالســتــقــرار  األمـــن  ــه  ل أن يضمن 

احتمال  مــن  وحيـــّد  النفسية،  الناحية 
نشوب فوضى يف العالقات االجتماعية 
وحتديدًا العالقات اجلنسية بني الرجل 

واملرأة.
صميم  من  رؤيته  يف  مساحته  وينطلق 
مــا يسمى يف  أو  الــتــشــريــع االســالمــي 
ــع”،  ــشــرائ ــل ال احلـــــوزة الــعــلــمــيــة بــــ “عــل
الــديــن  تعاليم  يــتــأمــل يف  “ملـــن  ويــقــول: 
ـــــه حيـــــرص أشـــد  االســـــالمـــــي جيــــد أن
احلـــــرص عــلــى تـــوفـــري أكــــرب قــــدر من 
فكما  للمجتمع؛  والسالمة  االســتــقــرار 
على  العاملية  الصحة  منظمة  حتــرص 
توفري الوقاية من االمراض البدنية يف 
الوقاية  توفر  التعاليم  هذه  فان  العامل، 

من االمراض اخللقية.
ان االســـــالم يــتــابــع االحنــــرافــــات لــدى 
االنسان واجملتمع بشكل دقيق ومذهل، 
ولعل أبرز مثال؛ حجاب املرأة، وقد ورد 
مفهوم احلجاب يف ثالث آيات قرآنية: 
}...َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاعًا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمْن 
 ،)53 األحــزاب،  )ســورة  ِحَجاٍب{،  َوَراِء 
ُمِرِهنَّ  خِبُ َوْلَيْضِرْبَن   ...{ الثانية:  واآلية 
َعــَلــى ُجــُيــوِبــِهــنَّ {، )ســـورة الــنــور، 31(، 
وهو اخلمار الذي خيفي الوجه والرقبة 
والـــصـــدر، ومثـــة آيـــة أشـــد مــن اآليــتــني 
السابقتني؛ }َوال َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم 
النور،  )ســورة   .} ِزيَنِتِهنَّ ِمــْن  خُيْــِفــنَي  َمــا 

الكريم اىل طريقة  القرآن  31(. يشري 
مــن املــشــي لــدى بعض الــنــســوة، حبيث 
وقد  املــارة،  انتباه  تثري  أصواتًا  حيدثن 
معنى  حول  قولني  اىل  املفسرون  ذهب 
}لُيلعم ما خيفني من زينتهن{؛ األول: هو 
تلبسها  الذهبية اليت  صوت املصوغات 
املــــرأة، والــــذي يعلو مــن خـــالل ضــرب 
والتفسري  االرض،  على  بــقــوة  األرجـــل 
الــثــانــي، وهــو األكــثــر دقـــة، بــان ضرب 
هــّزة يف  املـــرأة االرض برجلها حيــدث 
يسبب متــّوج  االهــتــزاز  وهــذا  جسمها، 

العباءة، وهو ما يغري الشباب.
دعــوة  أو  توصية  أي  االحــــوال؛  كــل  ويف 
لــلــمــرأة، إمنــا مــؤداه  للحجاب والــســرت 
سالمة نفسها واجملتمع يف آن. فالقضية 
اليت  والسيارة  والعقار  باملال  تتعلق  ال 
تتعلق  القضية  وإمنــا  للسرقة،  تتعرض 
بــكــرامــة انــســان رقــيــق عــنــدمــا تنتهك 
أحد  يسلم  لن  باالقدام، حينها  وتــداس 
قلبًا  املرأة احملتشمة  يف اجملتمع، حتى 
اليوم  ملــا يسمى  تــكــون عــرضــة  وقــالــبــًا 
بـــ “الــتــحــرش اجلــنــســي”، الن الــغــريــزة 
الــقــاطــعــني،  احلـــّديـــن  ذات  اجلــنــســيــة 
والبناء  للخري  وسيلة  تكون  ان  من  بداًل 
جسد  ينهش  سكينًا  يستحيل  والتقدم، 
اجملتمع، كما يقتل صاحبه معنويًا ورمبا 

ماديًا ايضًا.  

كيف يكون الحجاب
 أمانًا للمجتمع؟

أسباب تضخم العنوسة
أصبحت ظاهرة العنوسة لدى الشباب والبنات متثل معضلة كبرية يعاني منها الكثريون، فتأخر سن 
الزواج )العنوسة( يف العامل العربي من املشكالت املعقدة اليت تبحث عن حل، فرغم الكم اهلائل من 
املوروث الديين والثقايف الذي يعمل على منع ظهور هذه الظاهرة، لكن وجود عادات عقلية غريبة، 

وشروط شكلية كثرية.
ارتفاع تكاليف الزواج من املشاكل الرئيسية اليت ُتعترب من أهم أسباب عدم القضاء على العنوسة 
بل وسبب مباشر يف انتشارها هي تلك اليت تتعلق بارتفاع تكاليف الزواج، فالشاب اآلن كي حيظى 
بهذه الفرصة يف اجملتمع العربي حيتاج إىل بعض التكاليف اليت قد تفوق قدرة عمله خلمسة عشر 
عاًما، أي أنه كي يتزوج حيتاج للعمل مخسة عشر عاًما على األقل، وهذا بالطبع أمر مستحيل، لذلك 
فإن كافة العمليات املتعلقة بالزواج ال تتم، الشباب أنفسهم حُيجمون عليه بصورة كبرية، فينتج لنا يف 
النهاية جمتمع به نسبة كبرية من العنوسة، هذا على خالف اجملتمعات الغربية اليت جتعل من األمر 

سهل جًدا.
القلق على املستقبل من أهم أسباب العنوسة أيًضا أن يقلق أحد طريف الزواج على املستقبل احمُلتمل 
كان  بالذات ما  ُيقدمان على اخلطوة برمتها، واحلقيقة أن اجملتمعات اإلسالمية  الــزواج، فال  بعد 
ينبغي هلا أن تكون بهذا القدر من اخلوف على املستقبل ألنه معروف أن األقدار واألرزاق بيد اهلل وأن 

كل فرد يأخذ يف النهاية ما هو من نصيبه، وأنه ليس علينا سوى السعي فقط، لكن ما حيدث، وال 
ُيسهم أبًدا يف القضاء على العنوسة، املبالغة يف القلق على املستقبل إىل حد األحجام عن الزواج.

العنوسة يف  نسبة  زيــادة  أيًضا يف  ويتسبب  علينا  يطل  املبالغة  من  آخر  نوع  املواصفات  املبالغة يف 
كل شخص  يطلبها  اليت  املواصفات  باملبالغة يف  يتعلق  الــذي  هو  الشيء  وذلــك  العربية،  اجملتمعات 
فيمن ُيريد الزواج منه مستقبال، فهناك شبه قاعدة يف جمتمعاتنا تقول إن الطبيب مثال ال يتزوج إال 

الطبيبة واملهندس ال يتزوج إال املهندسة.
 والصحفي ال يتزوج إال الصحفية، وبهذا نرى أنه مثة نوع من أنــواع الرتصد يف الــزواج قد ُيعيق 

إمتامه، وكذلك مثة مبالغة كبرية يف األوصاف اجلسدية اليت ُتطلب.
بعض املشاكل اجلسدية والنفسية بغض النظر عن كل ما مضى من أسباب يكون فيها اجملتمع والعادات 
والتقاليد ُمتهمني رئيسيني فإنه مثة كذلك أسباب للعنوسة تتعلق بالناحية النفسية واجلسدية ألحد 
طريف الزواج، أما األسباب النفسية فهي تلك اليت تتعلق بالعقد واملشاكل النفسية مع الزواج كمشروع 

كامل، فهناك ذكور تكره اإلناث جملرد الكره، والعكس صحيح، 
وهناك أيًضا اخلوف من كشف املشاكل اجلسدية املوجودة يف كل طرف من طريف الزواج، مما ُيعيق 

يف النهاية عملية القضاء على العنوسة. 

األقوام اليت تسكن املعمورة، ختتلف بعضها عن بعض، وحتى القوم الواحد 
سنجد فيه اختالفات باملكونات، وقد ُتنَسب من حيث االختالف إىل الدين 
سكان  يكون  احلالة  هذا  برّمتها، يف  والثقافة  والعادات  واملبادئ  والعقائد 
واألفــراد  واجلماعات  اجملتمعات  بني  ســواء  بعضهم،  األرض خمتلفني عن 

بني فرد وآخر.
فاالختالف قد يكون فكريا أو مبدئيا أو سواه، ويف البحث عن املسببات، 
فهذا يعود إىل أصل املنشأ ووالدة اإلنسان، فأول املسببات هو البيئة الشاملة 
اجلغرافية  طبيعة  على  هنا  البيئة  تتوقف  وال  البشر،  فيها  يرتعرع  اليت 
أو  الدين  أو  األرض  أو  اللغة  وال  العرقي،  القومي  املكّون  على  وال  وحدها 
الدم، وال يتوقف االختالف بني األقوام على نوع الثقافة يف هذه البيئة أو 
تلك، فجميع ما ذكرناه من فروع للبيئة يتدخل يف صنع الكينونة اإلنسانية 

وحيدد مواصفاتها.
التماسك، متى ميكن أن يكون  اآلن نعّرج على احللقة املفقودة يف سلسلة 
التنّوع بالضد مما أوردنا، وهل سيكون يف مرحلة أو ظروف معينة وباًء بداًل 
من أن يكون دواًء للمجتمع، نعم أهم حلقة رابطة للتنوع الثقايف اجملتمعي 
االجتماعية،  املكونات  بني  عــازال  التطريف،  باملنحى  التمسك  ُيصبح  حني 
حيدث هذا حني يذهب االتفاق على االختالف أدراج الرياح، فاحللقة األهم 
هنا مفقودة، من خالل عدم االتفاق والتوافق على االختالف، فماذا حيدث 
للبنية االجتماعية حني يتم فقدان هذه احللقة احلافظة للتناغم والتناسق 

اجملتمعي دون االضطرار إىل التخلي عن اهلوية الفرعية؟.
ما سيحدث آنذاك ببساطة هو تفكك النسيج الواحد، واخرتاقه بالتطرف 
والعصبية املفرطة، ما يقود إىل عدم االتفاق على حفظ التنوع وتهّشم أطر 
االتفاق على االختالف، ومحاية التنوع وجعله من مقومات رص الصفوف 
ال تهدميها، مت انزالق اجملتمع العراقي إىل هاوية التناحر واالحرتاف يف 
أحداث سنوات عجاف بدأت يف أوسط 2005 واستمرت ما يقرب من ثالث 
سنوات، تطاحنت فيها املكونات اجملتمعية حد االحرتاب واالقتتال، فحصل 
ذلك على أساس التناقض العرقي، والقومي، والديين، واملذهي، والطائفي.

اجملتمع  تعليم  وعقالئه،  ومفكريه  القوم  علْية  من  ــراد  ُم هو  ما  بالنتيجة 
وإقناعه بأن احرتام اإلديان والعقائد واملبادئ واألفكار املختلفة، هو الطريق 
احلقوق  يف  بالعدالة  مدعومة  االجتماعية  البنية  لتقوية  واألجنــع  األقصر 
والواجبات، وعدم تفضيل عرق أو قومية أو دين أو مذهب أو طائفة على 

أخرى، مهما كانت املربرات.
فاجلميع متساٍو وُينَظر له وفق رؤية وطنية إنسانية متنحه حق العيش اآلمن 
والتعليم اجملدي، وتطالبه بطرد التطرف والتعصب يف الفكر والقول والرأي 
والسلوك، حينئذ يرتاص اجملتمع ويقوى ويتوحد حتت مظلة اهلوية الوطنية، 
مع احتفاظ مجيع اهلويات الفرعية بكينونتها وفكرها ودينها ومذهبها، على 
مستفتى  تشريعات  وفــق  ُتسن  الــيت  السارية  للقوانني  اجلميع  خيضع  أن 

ومصوَّت عليها من قبل ممثلي األمة أو الشعب.  

االختالف
 املتَّفق عليه

مروة االسدي
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مفاهيم

ــقــوم عــلــى شــبــكــة من  الـــدولـــة الــعــمــيــقــة ت
التحالفات بني رجال السلطة ورجال املال 
واألعـــمـــال، ممــا جيعلهم يف حــالــة دفــاع 
البعض.  بعضهم  عــن  ومستمر  مــشــرتك 
قــرارات  تقويض  إىل  تسعى عن طريقها 
الرؤساء املنتخبني وأعضاء الربملان، وهذا 
املفهوم يستعمل لوصف أجهزة حكم غري 
منتخبة، مثل املؤسسة األمنية أو اجليش 
ـــصـــاحل الــيت  أو مجـــاعـــات الــضــغــط وامل

تتحكم بتوجهات الدولة.
أواًل: نشأة الدولة العميقة: تنسب العديد 
الــدولــة العميقة إىل  مــن املــصــادر فــكــرة 
ـــك أن هلـــا بــعــدا  تــركــيــا، وتـــؤكـــد عــلــى ذل
العثمانية،  الدولة  أيام  إىل  تارخييا ميتد 
ــه بــصــورة  ــداول كــمــا أن هـــذا املــفــهــوم مت ت
واضحة لدى الساسة واملسؤولني األتراك.

العميقة  الدولة  أكسفورد  ويعرف قاموس 
وهم  الــنــاس،  مــن  “جمموعة  تعين:  بأنها 
عــــادة أعـــضـــاء مــؤثــريــن يف املــؤســســات 
ــة أو اجلـــيـــش، مـــتـــورطـــون يف  احلــكــومــي
أو  احلكومية  بالسياسة  السري  التالعب 

السيطرة عليها. 
العميقة  الدولة  ُتعرف  تقدم  عما  فضاًل 
وشبكات  التحالفات  من  بأنها: “جمموعة 
الــعــالقــات املــمــتــدة داخــــل جــســد الــوطــن 
تنظيم  أو  شــكــل  ــــدون  ب ورأســــيــــًا  ــًا  أفــقــي
ــمــوس، وهـــي تــشــمــل أعــضــاء  حمـــدد ومــل

ورجــال  أعمال  ورجــال  وسياسيني  برملان 
“شبكة  هي  أو  وإعالميني”.  وفنانني  أمــن 
يعرف  ال  ومــرتابــطــة  متشابكة  مــصــاحل 
يعملون  لكنهم  البعض  بعضهم  أفــرادهــا 
هلدف مشرتك وهو الدفاع عن مصاحلهم 
وإمتيازاتهم خارج إطار القانون واجملتمع 
تقوم  العميقة  الدولة  أن  علما  والــدولــة”، 
على ستة ركائز هي: الركيزة اإلقتصادية، 
ـــة، واألمــنــيــة،  والــســيــاســيــة، واإلعـــالمـــي
ــة، ومجــيــعــهــا  ــي ــقــضــائ والــتــشــريــعــيــة، وال
تــتــحــرك يف إجتــــاه مــعــني مبـــا يــصــب يف 
بآخر،  أو  بشكل  العميقة  الدولة  مصلحة 
تنظيم  وجــود  على  ضمنيا  ينطوي  وهــذا 
حمكم يقع يف قمة هرم هذه الدولة حبيث 
تستطيع التحكم بها مجيعا وبدون حدوث 

تصادم أو تعارض يف املصاحل.
العميقة  الدولة  فــإن  األســاس  هــذا  وعلى 
تقوم على شبكة من التحالفات بني رجال 
الــســلــطــة ورجـــــال املــــال واألعــــمــــال، مما 
دفــاع مشرتك ومستمر  جيعلهم يف حالة 
عن بعضهم البعض. فهناك حتت األنظمة 
موحدة  عميقة  قــوة  الدستورية  واملــبــادئ 
للسيطرة  خفية  بــصــورة  تعمل  ومتجذرة 
على الدولة، وهلا جدول أعمال ووسائلها 
اخلـــاصـــة بــهــا تــســعــى عـــن طــريــقــهــا إىل 
املنتخبني  الــــرؤســــاء  قــــــرارات  تــقــويــض 
أنها  من  الرغم  وعلى  الــربملــان،  وأعضاء 

حقيقة موجودة إال أنها غري ظاهرة.
ممـــا تـــقـــدم يــتــضــح بــــأن مــفــهــوم الـــدولـــة 
العميقة يستعمل لوصف أجهزة حكم غري 
منتخبة، مثل املؤسسة األمنية أو اجليش 
أو مجاعات الضغط واملصاحل اليت تتحكم 
بتوجهات الدولة، ويكون اهلدف من الدولة 
احلكم  نظام  على  املــؤامــرة  أمــا  العميقة 
يــكــون اهلـــدف منها احلــفــاظ  أو  الــقــائــم، 
عنه،  والــدفــاع  النظام  هــذا  مصاحل  على 
متنفذين يف مجيع  أشــخــاص  طريق  عــن 
حتقيق  على  ويعملون  الــدولــة  مؤسسات 
أهــداف مشرتكة، وهلــم قــدرة التأثري يف 
القرارات السياسية للدولة. علما أن هذا 
الدولة  منها  أخــرى  تسميات  لــه  املفهوم 

املوازية أو دولة داخل دولة.
وأما خبصوص أيديولوجية الدولة العميقة 
فهي تقوم أساسًا على املصلحة، وقد عرب 
عن هذه احلالة رئيس وزراء تركيا األسبق 
العميقة  الـــدولـــة  بـــأن  أجـــاويـــد(  )بــولــنــت 
أجندة  ولديها  عدة جمموعات  من  تتكون 
خاصة بها تعمل على تنفيذها فهي ليست 
إسالمية وال ماركسية وال علمانية، وهي 
اليت  الوطنية  الــدولــة  عــن  ختتلف  بذلك 
واإلختالف،  التنوع  حق  إقــرار  على  تقوم 
واحــــرتام رأي الــشــعــب يف الــقــيــادة الــيت 
انتخبها، كما أن تعتمد على حل اخلالفات 
بالقانون، وعليه فأنها صاحبة الشرعية. 

الدولة العميقة

  إدارة األزمات
ــة احلديثة، وقد منت وترعرعت أسس هذا احلقل  اإلداري األزمــات هو من احلقول  إدارة  إن حقل 
ومفاهيمه وحماوره وجوانبه املتعددة بصورة الفتة وبارزة خالل السنوات األخرية، وقد يكون سبب 
هذا التنامي السريع هلذا احلقل كثرة األزمات وطبيعة هذه األزمات اليت تعصف وتواجه املنظمات 

)على اختالف أنواعها: خاصة وعامة وحكومية وشبه حكومية ودولية...اخل(.
وعلى الرغم من حجم النمو والتنامي والتطور الذي شهده حقل غدارة األزمات، غري أن هذا احلقل 
مل يكتمل بعد، وهو يف حركة مستمرة من التطور، وهو يبحث دائما عن اجلديد الذي يتعلق باألزمات 

ذات الطبيعة املستجدة واليت ال تنتهي.
اإلغريقي  الطب  علم  أزمة” إىل  كلمة  األوىل الستخدام  األصول  تعود  لألزمة:  اللغوي  املفهوم  أوال: 
القديم،  وقد كانت هذه الكلمة تستخدم للداللة على وجود نقطة حتول مهمة، ووجود حلظة مصريية 

يف تطور مرض ما، ويرتتب على هذه النقطة إما شفاء املريض خالل مدة قصرية وإما موته.
ثانيا: املفهوم االصطالحي واإلجرائي لألزمة: لقد مت استخدام مصطلح “األزمة” يف حبوث ودراسات 

علم اإلدارة العامة وعلم إدارة األعمال.
 وقد كان هلذه البحوث والدراسات الدور البارز يف بناء التأطري والتأصل املفاهيمي والعلمي والعملي 
حلقل جديد يف اإلدارة هو حقل إدارة األزمات. وال يقدم أدب إدارة األزمات تعريفا ومفهوما واحدا 

متفقا عليه ومقبوال على نطاق واسع ملفهوم األزمة، ويتمتع مصطلح األزمة بدرجة عالية من املوضوعية 
High Subjective ويشتق هذا املصطلح معناه من طبيعة املنظمة وطبيعة األفراد وطبيعة البيئة 

اليت تتعلق بها هذه األزمة.
وهناك مفاهيم كثرية ومتعددة لألزمة يطرحها الباحثون والكتاب يف األدب النظري إلدارة األزمات، 
ومن أهم هذه املفاهيم ما يأتي: - األزمة هي حلظة حرجة وحامسة تهدد مصري املنظمة اليت تتعرض 
هلا، وتضع صعوبات كبرية أمام صناع القرار يف املنظمة يف ضوء زيادة مستوى حالة عدم التأكيد 
- األزمة هي موقف معقد ومتشابك يتضمن درجة عالية من السخونة - األزمة هي حالة تتضمن 

حصول تغيريات يف األسباب.
وهذه التغيريات تؤدي إىل حدوث تغيريات حادة ومفاجئة يف النتائج - األزمة هي نقطة حتول حنو 

األسوأ أو حنو األفضل، وهي حلظة حامسة وهي موقف أو وضع بلغ مرحلة حرجة.
ثالثا: املفهوم النفسي لألزمة: - هي حالة من االضطراب اليت تواجه األفراد فيها إحباطا ألهدافهم 
املهمة يف احلياة أو يواجهون متزقا كبريا جلانب أو أكثر من جوانب احلياة ولألساليب اليت يعتمدونها 
يف مواجهة الضغوط اليت تنشأ يف بيئتهم - هي حالة يواجه فيها األفراد معيقا أساسيا ألهدافهم 

الرئيسة يف احلياة. 

إن ارتباط الثقافة باجملتمع ارتباط متالزم، إذ ال ميكن أن نفهم جمتمعًا 
إال بفهم ثقافته، كما ال ميكن أن نفهم ثقافة أي جمتمع إال بفهم اجملتمع 
ذاته، سواء كان ذلك يف جوانبه الثابتة كاألديان والقيم األخالقية، أم يف 
جوانبه املتطورة واملتغرية كاإلبداع والفن واألدب واإلنتاج العلمي وغريها 
للمرحلة  ومواكبًة  تغرّيًا  أســرع  هي  والــيت  املتطورة  الثقافية  األفعال  من 

التارخيية اليت مير بها اجملتمع.
وقد تأكد الدور االجتماعي للثقافة من خالل: التأثري القيمي واألخالقي 
والسلوكي للثقافة حبياة الفرد، يف التصرفات والسلوك، إذ يعرب عن ثقافة 
الفرد ورؤيته لذاته ولألشياء من حوله ومبقدار الوعي الثقايف لدى الفرد 

يزداد دوره يف احلياة وتزداد رسالته اإلنسانية حنو جمتمعه واآلخرين.
استطاع  فقد  التاريخ،  مر  على  اإلنساني  التواصل  كبري يف  دور  للثقافة   
من خالهلا  ونامية حقق  متجددة  ثقافية  آليات  ويطور  يبتكر  أن  اإلنسان 
معرفة واسعة باحلياة، وتعزز هذا الدور من خالل الوسائل احلديثة اليت 
تّوجت بثورة االتصاالت واملعلومات، فجعلت التواصل اإلنساني أكثر قدرة 
بأنفسهم  معرفتهم  زاد  البشر مما  بني  واجلسور  احلواجز  اخــرتاق  على 

وبغريهم.
 تزايد اإلدراك لدور الثقافة يف تغيري اجتاهات الرأي العام احمللي والعاملي، 
من خالل التأثري غري املباشر للفعل الثقايف يف حياة الشعوب، ولقد تعزز 
دور الثقافة على املستوى العاملي يف العقود األخرية من خالل إنشاء عدد 
من املنظمات واملؤسسات الثقافية العاملية واإلقليمية ولعل املنظمة الدولية 
املستوى  وعلى  مقدمتها،  يف  تأتي  )اليونسكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
اإلقليمي تربز املنظمة العربية واملنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم 
الدولي  الثقايف  للفعل  وآليات  أدوات  تشكل  اليت  املؤسسات  من  وغريها 

واإلقليمي.
والربامج  اخلطط  وطالباتها  لطالبها  تهيء  الرتبوية  املؤسسات  كانت  إذا 
حتصيل  يف  أهمية  من  والــربامــج  اخلطط  هلــذه  ملا  والتدريبية  التعليمية 
الطالب والطالبات للمواد العلمية اليت جاءوا لدراستها، فإن هناك جانبًا 
آخر ال يقل أهمية عن ذلك، أال وهي مصادر الثقافة الرتبوية لدى هؤالء 
الـــدرس واملختربات  الــطــالب والــطــالــبــات، إذ أن مــا يقدم داخــل قــاعــات 
واملعامل ال ميثل إال جزءًا من عملية الرتبية اليت جيب أن يتلقاها الطالب 
املستوى  رفع  هو  الرتبوية  املؤسسات  به  تعنى  مما  أبــرز  لعل  والطالبات. 
رؤية  وإجيــاد  التثقيف  توفري فرص  من خالل  وطالباتها  لطالبها  الثقايف 
تثقيفية نقدية لديهم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع املؤثرات الثقافية يف 
اجملتمع، وذلك من أصعب املهمات أمامها إذ أن تشكيل الرؤى الثقافية يتم 
قبل من خالل مؤثرات كثرية، وتأتي هذه الرؤى يف بعض األحيان حمملة 
بكثري من املعوقات اليت حتد من دور املؤسسة الرتبوية يف تكوين التصورات 
واألفكار الثقافية لطالبها وطالباتها، إذ يأتي هؤالء وقد تأثروا مبؤثرات 

كثرية لعل من أبرزها األسرة واملدرسة واألصدقاء وغريهم. 

الثقافة الرتبوية

ندى علي 

د. مصطفى إبراهيم الشمري

مروة االسدي
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ملتقى النبأ للحوار 

ملتقى النبأ للحوار يناقش بحضور وزير 
الداخلية تعزيز السلم االهلي يف عراق ما 

بعد داعش
ــأ لـــلـــحـــوار يف كــربــالء  ــب ــن ــظــم مــلــتــقــى ال ن
املقدسة حلقة نقاشية حتت عنوان )امُلنجز 
يوم  املستقبل(،  وحتــديــات  اإلســرتاتــيــجــي 
املــصــادف 14 شباط 2018 هذا  االربــعــاء 
الــربملــان  يف  اعــضــاء  اجللسة  وقــد حضر 
الــعــراقــي واحلــكــومــة احملــلــيــة وعــــدد من 
ومراكز  واخلدمية  االمنية  الدوائر  مــدراء 
الُصحفيني  من  وعدد  والبحوث  الدراسات 
ملتقى  مدير  قال  جهته،  من  واإلعالميني. 
ــأ لـــلـــحـــوار الـــكـــاتـــب الــصــحــفــي علي  ــب ــن ال
على  للحوار  النبأ  ملتقى  “دأب  الطالقاني 
إستضافة الشخصيات اليت ُتعنى بالقضايا 
عــّدة  ضمن  والــدولــيــة  واإلقليمية  الوطنية 
حلقات تسعى اىل حتفيز املناقشات بهدف 
تــولــيــد األفــكــار مــن أجـــل دعـــم املــؤســســات 
ــي  ــمــع املــدن ــظــمــات اجملــت ــة ومــن احلــكــومــي
وإسداء الُنصح هلا”، واضاف “لألمن أهمية 
يف حياة األمم، السيما يف بلد مثل العراق 
جتــاوزهــا  مّت  خــطــرية  أمنية  مبرحلة  ميــر 
بعد التخّلص من تنظيم داعش اإلرهابي”.  
ادار اجللسة احمللل السياسي الدكتور واثق 
اهلامشي حيث أكد على أن املرحلة احلالية 
التحديات  مــن  الكثري  طياتها  بــني  حتمل 
العراق  وأن  واملستقبلية خصوصا  الراهنة 
واالصطفافات  التخندقات  ظل  ويف  اليوم 
يف  االمــريــن  عاني  قد  واالقليمية  الدولية 
على  السيما  االسرتاتيجي  موقفه  تكييف 

صعيد تغليب مصلحة الشعب وبناء قدرته 
الذاتية”. وألجل حماكاة تلك احلقيقة وفهم 
األمــن  مستشار  استضافة  متــت  حيثياتها 
الشعي،  احلــشــد  هيئة  ورئــيــس  الــوطــين 
ــفــيــاض، حــيــث قـــال “إن  االســـتـــاذ فـــاحل ال
املنجز العراقي الذي حتقق خالل االعوام 
تواجه  الــيت  الــتــحــديــات  وطبيعة  االخـــرية 
مستشارية  يف  ــا  ــن وان خــصــوصــا  الـــعـــراق، 
برسم  معنيون  انفسنا  الوطين جند  االمن 
القومي وحتديد طبيعة  اسرتاتيجية االمن 
جنعل  لكي  البلد،  تــواجــه  الــيت  التحديات 
الــدولــة الــعــراقــيــة واجملــتــمــع الــعــراقــي يف 
ويكون  التحديات،  هلــذه  استحضار  حالة 
والبيئة  ــات  ــي واالل اخلــطــط  لــرســم  متوثب 
املستقبلية”.  التحديات  ملواجهة  املناسبة 
املرحلة  يف  العراق  تواجه  اليت  التحديات 
التحديات  يف  اوال  تتمثل  فهي   “ القادمة، 
االعـــتـــيـــاديـــة الــــيت شــخــصــت مــنــذ فـــرتة، 
ــعــد ســقــوط  واصـــبـــحـــت حـــالـــة واضـــحـــة ب
النظام الصدامي، وسنني من احلرب على 
االرهاب وسنني من ظهور اهلويات الثانوية 
وتدخل  والسياسية  الطائفية  والصراعات 
ابرز  العراق،  وسيادة  بأمن  والعبث  الــدول 
الــتــحــديــات مت الــتــعــرض الــيــهــا مــن خــالل 
الوطين  االمــن  مستشارية  اعدتها  دراســة 
وهـــي حتــمــل عــنــوان)اســرتاتــيــجــيــة االمـــن 
املهنية  الــدراســة  هــذه  الــعــراقــي(،  القومي 

ــة اســهــم فيها بــعــض اخلـــرباء  واالحــرتافــي
مهمة   اعطت خالصة  والدوليني،  احملليني 
الــعــراق”.    تــواجــه  الــيت  التحديات  لطبيعة 
الــشــيــخ مــرتــضــى مــعــاش، املــشــرف الــعــام 
على مؤسسة النبأ للثقافة واالعالم “يؤكد 
جدا  خطري  مبنعطف  مر  العراق  أن  على 
افــرز  الكبري  الــتــارخيــي  املنعطف  وهـــذا   ،
كــم هــائــل مــن املــخــاطــر، لكن الــيــوم هناك 
ميكن  الــيت  الكبري  الفرص  من  هائل  كمًا 
مفهوم  هــي  هنا  نقطة  واهــم  استثمارها، 
االمن القومي وهو غائب عندنا يف العراق، 
كتلة  فكل  الفرعية  للهويات  امــن  فهناك 
أو  مجاعة  أو  سياسي  حــزب  أو  سياسية 
فليس  اخلـــاص،  امنها  عــن  تبحث  قومية 
إىل  باإلضافة  قومي مشرتك،  امن  هناك 
ـــك فـــأن اهـــم قــضــيــة يف مــســالــة االمــن  ذل
املواطنة واحلفاظ على  القومي هي قضية 
املنجز الدميقراطي”. يضيف معاش “اليوم 
وقــوف  إىل  ادت  الــيت  هــي  الدميقراطية 
القوى الشعبية بوجه داعش، فلو كان هناك 
نظام مستبد بالتأكيد الشعب لن يقف مع 
اليت   هي  الدميقراطية  بالتالي  احلكومة، 
اعطت الضوء االخضر للشعب كي يتحرك، 
لذلك كيف ميكن حتويل القوى الشعبية إىل 
وايضا  والتنمية،  واالقتصاد  البناء  يف  قوة 
حتى  ودولــيــا  الثقة حمليا  بناء  ميكن  كيف 

ميكن استثمار هذه الفرص”. 

ملتقى النبأ للحوار ينظم محاضرة توعوية عن االنتخابات يف بغداد

العراق(  االنتخابات يف  )اهمية  بعنوان  للحوار موضوعا  النبأ  ملتقى  ناقش 
من  جمموعة  احلــوار  يف  شــارك   ،2018/1/21 اىل   2018/1/15 خــالل 
الساعدي،  بشار  الدكتور  )االعالمي سامل مشكور،  والسياسيني  الناشطني 
سامل،  نــورة  النائبة  حسني،  طه  ميسون  الدكتورة  الفيلي،  لقمان  االســتــاذ 
مقداد  االســتــاذ  الــبــدري،  اركـــان  القانوني  اخلبري  امليالي،  امحــد  الدكتور 

البغدادي، الدكتور خالد العرداوي، االستاذ جواد العطار(.
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.
وفق  دســتــوريــا  استحقاقا   2018 ايـــار   15 يف  املــقــررة  االنــتــخــابــات  تعترب 
اي خرق  ولتفادي  الشعبية،  االرادة  ووفق  الدميقراطية  العملية  مستلزمات 
او فراغ دستوري يعقد ملتقى النبأ للحوار هذا النقاش من اجل االطالع على 

وجهات النظر. 
االعالمي سامل مشكور: أستغرب وصف أحد السياسيني، إجراء االنتخابات 
الربملانية القادمة بالكارثة. حجته أن أكثر من مليونني ونصف مليون مواطن 
هم االن نازحون يف املخيمات. ال أدري أين مكمن “ الكارثة” هنا؟ هذا إذا 
افرتضنا صحة االعداد اليت تساق عن النازحني الذين يطلق البعض أعدادًا 
أكرب هلم فيما يشبه االمر ببورصة تستخدم للمزايدة واالستخدام السياسي 
دون أن يفكر مطلقو هذه التصرحيات بانها ستحّرك أسئلة جوهرية حول 
سبب بقاء هؤالء يف املخيمات حتى االن؟ وتقصري هؤالء يف توفري اخلدمات 

هلؤالء؟ ومصري االموال اليت رصدت هلم؟.
فرصة  واحلكمة  الفتح  مع  العبادي  سيخلق حتالف  امليالي:  امحد  الدكتور 
أفضل لتبلور ائتالف ميكن أن يكون أكثر قوة أثناء خوض االنتخابات النيابية 
واحمللية لعام 2018. وسوف ميثل ذلك تطورًا جيدًا بالنسبة للعملية السياسية. 
اذ منذ ان تقلد العبادي السلطة، مل حيكم عن طريق حتالف سياسي حقيقي 

مما اضعف بعض حتركاته دون غطاء سياسي.  
الدكتور خالد العرداوي: مع االسف أظهر السيد العبادي يف اسرتاتيجيته 
االنتخابية ضعفا وقصورا كبريا يف النظر واظهر نفسه على انه اقل كثريا 
من هاوي يف العمل السياسي فقد خسر دعم حزبه السياسي أوال ثم خسر 
الدولي  داعمه  ثقة  خسر  ثم  الصدري  بالتيار  ممثال  املهم  الشعي  حليفه 
ممثال بالواليات املتحدة وقد سبق له خسارة دعم القوى الكوردية الرئيسة 
وأخريا خسر دعم تنظيمات احلشد اليت أراد التحالف معها بانفتاحه غري 
املربر على شخصيات وقوى مثرية للجدل واملشاكل وهو يف طريقه السريع 
خلسارة شبه أكيدة للوالية الثانية حتى لو فاز بقدر كبري من أصوات الناخبني 
. ويبدو أن الرجل حماط بشبكة مستشارين غري جيدين وال يقرأون الساحة 

بطريقة صحيحة او انه ركن إىل قراراته املرجتلة غري احلكيمة.

ملتقى النبأ للحوار يناقش: 
تحديات االنتخابات العراقية

كجزء من النشاط الثقايف مللتقى النبأ للحوار أقام ندوة عن عزوف الناخبني باملشاركة باالنتخابات 
الدكتور  أستضاف  حيث  جــواد،  مصطفى  /قاعة  البغدادي  الثقايف  املركز  بناية  يف  وذلــك  املقبلة، 
االعالمي محدان السامل /االكادميي يف كلية االعالم، وحبضور السفري الفلسطيين بالعراق أمحد 
الندوة بعض املالحظات اليت  عقل وخنبة من املثقفني ووسائل االعــالم االخــرى، وقد ابدى ضيف 
تعنى جبانب االنتخابات بشكل عام، وأختار منوذجني تطبيقني حملية ما بعد عام 2003، واليت كانت 
باالعوام 2005 و2014 بأعتبارهما ميثالن حدثا ميدانيا، وفيها إستسقى الناخب طعم املر من تلك 
الربامج االنتخابية الواهية، ولوجوه واحدة مل تتغري فيها سوى تبادل املناصب الوزارية، يف حني مل 

يلتمس املواطن اي بارقة أمل من تنفيذها.
وتركزت حماضرة )السامل( على ضرورة تسجيل نسبة كبرية من املشاركني، على غرار أول مشاركة 
حملية يف هذا السياق، مشريا بالوقت ذاته اىل أن عملية األنتخاب واجب وطين على مجيع املواطنني 
رغم االحباطات اليت رافقت عملية االقرتاع سابقا، واملطلوب األن شحذ اهلمم والرتكيز على أختيار 
املرشح االكفئ لتمثيلهم، وذلك ألن ما جمموع عدد االحزاب املرشحة قد بلغ أكثر من 260 قائمة 

حزبية تنوعت اهدافها ولكنها توحدت بالصدود عن املواطن ومتطلبات حياته الصعبة.
يتوجب  االنتخابات  موعد  قرب  مع  الطالقاني،  علي  الصحفي  الكاتب  امللتقى  مدير  قال  من جهته 

علينا كمنظمات ان نعمل على املشاركة يف زيادة وعي الناخبني وتثقيفهم انتخابيا بعيدا عن التوجهات 
الفرص  تكافؤ  مبدأ  وترسيخ  الدميقراطية  للعملية  دعما  الطالقاني  واضــاف  والسياسية.  احلزبية 
الوعي  بث  اجل  من  والتوجهات  الطوائف  خمتلف  مع  اللقاء  امللتقيات  هذه  خالل  من  دائما  نسعى 
اضافة اىل تعزيز دعم احلقوق للناخبني، الننا نعتقد ان العراق يتمتع بنظام انتخابي يضمن احلقوق 
امام  الناخب  برملانية جتعل  بانتخابات  يتمتع  بالد قل نظريها  نعيش يف  اننا  واحلريات، خصوصا 

حرية يف االختيار.
ويرى الناشط املدني رحيم نهاية الربيعي، ان سياسة االحزاب احلاكمة واحنيازها اىل مصاحلها 

احلزبيه، جعلت املواطن يتذمر نتيجة احلرمان من ابسط احلقوق
بالوقت  السياسية  احملاصصة  بسبب  الدولة  مفاصل  على مجيع  تسيطر  االحــزاب  اخــذت  وكذلك 
احلاضر وجعلت كل التعينات خاضعه للتسوية بني الكتل احلاكمة، ونقول أن اجلدال القائم على آلية 
االنتخابات هو لسد الشرخ بني الطرفني، حيث ترى االحزاب احلاكمة أن املواطن رهينة ومتفرج، 
وبدليل خلو الساحة السياسية من مجيع منافسيها،  مع ضبابية قراءة اخلارطة السياسية املفروضة 
من دول إقليمية ودولية، والبد للشعب من كشف قواعد اللعبة وان التغيري احلقيقي سوف يأتي وعن 

قريب عن طريق فيصل احلق صناديق االقرتاع والحمالة من ذلك ابدا.

سوزان الشمري

علي الطالقاني

عصام حاكم
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عــلــى جمــريــات  املــعــلــومــات  تقنيات  تــؤثــر 
عام  بشكل  العامل  يف  السياسية  العملية 
والــعــراق على وجــه اخلــصــوص؛ فنجدها 
لعبت دورا كبريا يف تغيري األنظمة وخاصة 
ما متت مالحظته خالل ما يسمى بالربيع 
ثــقــافــة اجملتمع  ان  الــعــربــي؛ فــضــال عــن 
الرافعة  هي  تعد  الشباب،  وعــي  ودرجــة 
العليا  املستويات  يف  الشعوب  تضع  الــيت 
على  واحلفاظ  الدولي  التصنيف  سلم  يف 

احلقوق والواجبات واملطالبة بها.
يتجزأ  ال  جــزء  السياسية  الثقافة  وتعد 
املصري  تقرير  يف  كبري  دور  هلا  اذ  منها 
وكتابة املستقبل السياسي للبلدان؛ ومتثل 
والقيم  والقوانني  الضوابط  من  جمموعة 
واالجتـــاهـــات احملــــددة لـــدور احلــكــومــات 

وحقوق احملكومني.
إال أنــهــا تعد مــن املــتــغــريات الــيت ال تعد 
انها  إذ  مطلقا،  ثباتا  وال  مطلقا  تغيريا 
املذهبية  االساسية  الرواسخ  على  تعتمد 
تغريت  بلد؛ حيث  لكل  والعرقية  والدينية 
قـــنـــاعـــات وتــــطــــورت ثـــقـــافـــات الــشــعــوب 
العربية ما أدى بالتالي لالطاحة باحزاب 
لعقود  البلدان  تلك  استعمرت  وحكومات 
من الزمن؛ ويرى مراقبون أن أهم العوامل 
اليت ساعدت يف جناح تلك الثورات، هي 
التطور التكنلوجيا واملعلوماتية واستخدام 
اعتربت  اذ  االجتماعي  التواصل  وسائل 

والتطلعات  االراء  عن  لتعبري  حرا  منربا 
دون خوف او قيد.

وهــنــا نــطــرح هــذا الــتــســاؤل: هــل سيكون 
لالنفوميديا تأثري يف تغيري مسار العملية 
السياسية يف العراق ما بعد مايو 2018؟.

املختصني  بــعــض  وأجـــوبـــة  آراء  ســنــجــد 
واملــتــابــعــني لــلــشــأن الــســيــاســي الـــعـــام يف 

االستطالع اآلتي:
قـــال مــديــر مــركــز الـــدراســـات والــبــحــوث 
الرغم  اخلــيــاط: على  مــاجــد  االعــالمــيــة 
من ان تغيري مسار العملية السياسية يف 
العراق صعبا إال انه ليس مستحيال؛ وتأثري 
الثورة املعلوماتية يكاد يكون موجودا ولكنه 
القناعات  كون  كبري،  مؤثر اىل حد  غري 
العاطفة  فيها  تتشابك  الــيت  الشخصية 
القناعات  املسيطرة؛ وهذه  االنسانيه هي 
هلا من يدعمها على الشبكات املعلوماتية.

رئيس قسم االعالم يف جامعة بابل الدكتور 
لعبته  الــذي  الـــدور  على  أكــد  القيم  كامل 
توضيح  يف  االجتماعي،  التواصل  وسائل 
طبيعة الفشل وسوء ادارة الدولة من خالل 
دفـــق الــتــواصــل بــني الــعــراقــيــني ووســائــل 
االعالم بانواعها املختلفة؛ فقوى االتصال 
االجتماعي بكل انواعها ألقت بظالهلا على 
نشر وترويج مجيع املواقف والتصرحيات 
لكي  متناهية،  بدقة  والكلمات  واحلركات 
يعلم اجملتمع ما يدار خلف الكواليس؛ يف 

االنتخابية  احلمالت  تشهد  نفسه  الوقت 
االنفوميديا  على  سياسيا  اعتمادا  املقبلة 
من قبل السياسيني وقادة الكتل واالحزاب 
بالسرعة  تتميز  باعتبارها  واملرشحني، 
قدرتها  التكلفة  قلة  بــالــتــأثــري؛  والــتــعــدد 
والتجميل؛  والتسويق  والــرد  التكيف  على 
فضال عن االنتشار واالتاحة للراي العام؛ 
واالعتمادية العالية للمجتمع عرب الوسائل 

الرقمية. 
التقليدية  الوسائل  مجيع  ان  اىل  واشــار 
من  االنفوميديا  بوابة  عرب  متر  االخــرى 
اذاعــات اىل وسائل االعالم  صحف اىل 
الفلمية الصوتية  كافة. تتنوع موضوعاتها 
اىل  الفتا  السمعيبصريات(،   ( البصرية 
انه من الناحية العلمية والواقعية ان مجيع 
الوسائل واقعا مفروضا على طريف  هذه 
برأيه هو من  فالبطل  االنتخابية؛  العملية 
يقنع الـــرأي الــعــام بــربنــاجمــه ورؤيــتــه يف 
ادارة الدولة على مدى 4 سنوات القادمة؛ 
عرب  إال  ميــر  ان  ال ميكن  التصور  وهـــذا 
احلاسب  بني  واالتــصــال  التالقح  بــوابــات 
واملضمون والتصميم واجلمهور؛ فالعالقة 
ستتوسع واالعتمادية على وسائل االتصال 
يف  ستتمدد  الناعمة  والقوى  االجتماعي 
الذي  القاسم املشرتك  االنتخابات، ألنها 
سيجمع مــن يــريــد اإلطـــاللـــة عــلــى واقــع 

ومهارة وكذب وفساد املرشحني. 

هل يمكن لثورة االنفوميديا تغيري 
العملية السياسية يف العراق؟

علوم وتكنولوجيا

املركبات ذاتية القيادة: خطوة نحو املدن الذكية
باتت السيارات الذاتية القيادة قادرة على القيام بكثري من املهمات اليت كانت تتطلب مهارة بشرية لكن 
مصنعيها مل يقرروا حتى اآلن برجمة خيارها حني تواجه تلك املعضلة: هل تضحي بركابها ام حبياة املارة.

املعضلة  هذه  فإن  العادية،  السيارات  من  فعال  امنا  اكثر  القيادة  الذاتية  السيارات  اصبحت  حال  يف 
االخالقية ميكن ان تؤدي اىل العكس، اىل زيادة عدد ضحايا احلوادث، وهذا ما قد يؤجل استخدام هذه 

التقنيات، حبسب الباحثني.
اهلرمي  التسلسل  تشكيل  القيادة  ذاتية  املركبات  تكنولوجيا  واستغالل  لتطوير  احلالي  السباق  ويعيد 
لصناعة السيارات لتحل شبكات معقدة من التحالفات وعمليات االستحواذ حمل العالقات التقليدية يف 

جمال التصنيع.
ويبدو أن عقد الصفقات يف جمال صناعة وتكنولوجيا السيارات يشهد انتعاشا يف ظل االنتقال السريع 
للمركبات ذاتية القيادة من مرحلة البحوث إىل مرحلة خطط اإلنتاج على املدى القريب يف العديد من 

شركات صناعة السيارات الكربى يف أحناء العامل.
كان هذا التحول وراء صفقات مثل تلك اليت أبرمت األسبوع املاضي بني شركيت روبرت بوش للتوريد 
ذاتية  لتطوير مركبات  إنهما ستتعاونان  ومرسيدس  بوش  وقالت  بنز.  األم ملرسيدس  الشركة  وداميلر 
القيادة حيث سيتم االستفادة من الدور الواسع لبوش يف جمال تكامل النظم. وتتوقع بوش أن تباع األنظمة 

املطورة املشرتكة إىل شركات أخرى. ومن املتوقع بدء إنتاج السيارات ذاتية القيادة حبلول عامي 2020 
و2021. لكن حمللني قالوا إن هذا النوع من السيارات لن يستخدم على نطاق واسع قبل عام 2030.

املواد  وعلوم  الفيزياء  جمــاالت  يف  املتخصصني  باملهندسني  غنية  الكربى  السيارات  صناعة  وشركات 
واألنظمة امليكانيكية. ويتطلب تطوير السيارات ذاتية القيادة خرباء يف جمال الذكاء االصطناعي وأجهزة 
الروبوت وبرجمة احلاسبات والشبكات الرقمية. ومثل هؤالء اخلرباء ما زالوا بصفة أساسية بعيدين عن 

جمال صناعة السيارات.
لكن الشركات عادة ما تسلك سبال خمتلفة لكسب املهارات اهلندسية وهو ما مت يف شراكات مثل تلك 
اليت عقدت بني بوش ومرسيدس. وتظل شركات أخرى مثل جنرال موتورز تعمل يف هذا اجملال بصورة 
مستقلة حيث تستحوذ على شركات ناشئة يف جمال املركبات ذاتية القيادة ثم تطور التكنولوجيا داخل 

الشركة.
بدأت دبي اختبار وحدات تنقل ذاتية القيادة يف تشغيل جتريي تأمل اإلمارة اليت تعترب مركز التجارة 
والسياحة يف منطقة اخلليج أن يساعدها يف أن تصبح واحدة من أذكى مدن العامل، وعرض مسؤولون 
فيوتشر  )نكست  شركة  صنعتهما  الشكل  مكعبيت  مركبتني  دبــي  يف  واملــواصــالت  الــطــرق  هيئة  مــن 

ترانسبورتيشن( ومقرها الواليات املتحدة يف إيطاليا حيث سارتا ذهابا وإيابا بشارع رئيسي يف دبي.

اليت  البيئية،  املشكالت  أهم  من  استنزافها  ومشكلة  األوزون  طبقة  تعد 
تهدد كوكب األرض وسكانه، ألن هذا االستنزاف أو التآكل يسمح بتسريب 
اإلنسان  على  سلبًا  ينعكس  لــألرض، مما  الضارة  األشعة  من  كبري  جــزء 

واحليوان.
 16 يوم  ملخاطرها، خصص  التوعية  وزيــادة  املشكلة  هذه  أهمية  وبسبب 
سبتمرب من كل عام يوميًا عامليًا حلماية طبقة األوزون، لكن هل لألوزون 
الالتينية  اللغة  يف  أوزون  كلمة  لــه؟  عاملي  يــوم  لتخصيص  كبرية  أهمية 
تعين)الرائحة(، ويتكون األوزون من مركب كيميائي يتحد مع ثالث ذرات 
البحر اليت تعزى لتصاعد  أكسجني، وهو ذو رائحة مميزة تشبه رائحة 
كميات قليلة من األوزون، ويعد العامل ) ماتينوس فان ماركوس( أول من 
اكتشف وحضر األوزون يف عام 1758، ومن بعده )كريستيان سشونيني( 
يف عام 1860، وأطلق عليه )األوزون(. ميكن حتضري األوزون يف املخترب، 
وذلك باالعتماد على حتليل جزيئات األكسجني واستخدام الطاقة، وحترير 
غاز األكسجني اجلاف واملربد حتى درجة الصفر املئوي يف جهاز خاص 
يسمى )مولد األوزون(، ثم يتم إحداث تفريغ كهربائي هادئ داخل اجلهاز، 

فيتولد بذلك غاز األوزون.
وأهمية هذه الطبقة تتشكل يف محاية سطح األرض من األشعة الضارة 
املنبعثة من الشمس أن تصل لسطحها، مثل األشعة فوق البنفسجية، اليت 
تسبب أضرارًا بالغة لإلنسان منها، سرطانات اجللد، وضيق يف التنفس، 
وحــاالت من اإلرهــاق والــصــداع، وغريها من االضطرابات اليت ينعكس 
بشكل  األوزون  تركيز  وكذلك  والتنفسي،  العصي  اجلهاز  على  تأثريها 

كبري يشكل خطرا على احليوانات والنباتات.
ما هو غاز الصوبات اخلضراء؟ وما عالقته بــاألوزون؟، يبلغ ارتفاع غاز 
األوزون عن سطح األرض حنو 30-50 كيلومرتا، ومسكه يرتاوح بني 8-2 
كيلومرتات، وتتكون طبقة األوزون يف ارتفاع أقل من 30 كم، ويتم ذلك من 
خالل تفاعل املواد الكيميائية عدة منها، اهليدروكربون وأكسيد النرتيك 
مع  األكسجني  بها  يتحد  الــيت  نفسها  بطريقة  الشمس  جانب ضــوء  إىل 
الطاقة املنبعثة من الشمس، ونتيجة هذا النوع من التفاعل تتكون )سحابة 

ضباب ودخان(، حبيث تأتي هذه املواد الكيميائية من عوادم السيارات.
ولذلك نرى وجود هذه السحابة فوق مساء املدن خصوصًا املزدمحة منها، 
وبالرغم من وجود غاز األوزون بعيدًا عن األرض فهو ال يسبب أي أذى 

مباشر لسكانها، عكس ما ميكن أن يسببه بالنسبة للنباتات.
حبيث ميتص غاز األوزون الطاقة احلرارية اليت تنعكس من سطح األرض، 
مما يدل على أن الطاقة تظل قريبة من سطحها، وال يسمح هلا بالنفاذ 
غاز  أن  أي  احلـــراري،  االحتباس  عليه ظاهرة  يطلق  أن  ما ميكن  وهــذا 

األوزون هو غاز الصوبات اخلضراء.

طبقة األوزون: 
جلد األرض.. 

تعرف عليها عن قرب

وصال االسدي
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ــاء األلــفــيــة الــثــالــثــة هــم خـــرباء الــعــامل  ــن أب
االنرتنت  وخربات  السايرب  ودنيا  الرقمي 
واهلاتف الذكي، وهذا حبد ذاته يضع أمام 
أهلهم حاجزا مينعهم من التدخل فيما يعبث 
هواتفهم  وعلى  اإلنرتنت  على  أبنائهم  به 
االجتماعي.  التواصل  وتطبيقات  الذكية 
فجيل “السوشال ميديا” وصف أصبح يطلق 
مستخدمي  من  واملراهقني  األطفال  على 
االسم  لكن  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
يضم يف طياته الكثري، فالعامل االفرتاضي 
الـــذي يشغل عــقــول املــراهــقــني هــو سبب 
ليصل  ويتعداه  االكتئاب  حلــاالت  مباشر 
االضطراب  عن  الناتج  النفس  ــذاء  إي حد 
النفسي، وفقا خلرباء. وأشار اخلرباء إىل 
أن مواقع مثل فيسبوك وتويرت وإنستغرام 
تسهم بشكل كبري يف ارتفاع حاالت اإليذاء 
يقضيها  الــيت  الساعات  أن  إذ  اجلسدي، 
تــؤدي إىل  العامل االفــرتاضــي  املراهق يف 
خلق فجوة بني املتخيل والواقع ال يتيح له 
شجعت  كما  معها.  التأقلم  الصغري  عمره 
اهلواتف الذكية أيضا على إدمان منصات 
التواصل االجتماعي وذلك حبكم التصاقها 
املتهم  باألطفال واملراهقني حتى أصبحت 
األول يف حــالــة االكــتــئــاب واالنـــعـــزال عن 
احلياة االجتماعية الطبيعية والعيش داخل 
الواقع بصلة،  أســوار متخيلة ال متت إىل 
انتشارا هلوس  األعــراض  أكثر  تكون  وقد 

السوشال ميديا عند املراهقني هي التعلق 
وسائل  وهميني وجنوم  بأشخاص  الشديد 
التواصل واألذى النفسي الناتج عن التنمر 
اإللكرتوني. حيث باتت صفحات اإلنرتنت 
العمرية،  الفئات  جلميع  مفتوحة  ساحة 
لدى  كبريا  هاجسا  شكل  االنــفــتــاح  وهــذا 
الذين يقضون  اآلبــاء خاصة مع أطفاهلم، 
أكــثــر أوقـــاتـــهـــم أمــــام شـــاشـــات احملــمــول 
والــكــمــبــيــوتــر، بــعــد أن انــتــشــر يف الــفــرتة 
الكرتونية  احملــتــويــات  مــن  عـــدد  األخــــرية 
الغري الئقة اليت تستقطب اهتمام األطفال 
بالرغم من احتوائها على مشاهد خارجة 
ــعــنــف، ويعتقد  الــقــتــل وال تــدعــم  وأخــــرى 
ـــت من  ـــرتن اخلـــــرباء أن مــســتــخــدمــي اإلن
استعداد  على  ليسوا  واليافعني  األطــفــال 
إليهم  تتدفق  معلومات ضخمة  لتلقي  بعد 
ويعد  االجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  مــن شبكات 
إطـــــالق “مــاســنــجــر األطــــفــــال” مـــن قبل 
استخدام  لتزايد  سلبيا  مشجعا  فيسبوك 
ظاهرة  تنامي  إىل  ويـــؤدي  لــه،  األطــفــال 
ويثول  اإلنرتنت.  بشبكات  والتعلق  اإلدمان 
اخلــرباء يف شــؤون االنــرتنــت، جيب علينا 
مواقع  إدارة  على  القائمني  أن  نتذكر  أن 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي شــركــات عمالقة 
إنشائها صغرية،  بــدأت فى  قد  كانت  وإن 
مؤكدين أن هذه الشركات كانت اهلم األكرب 
لديها أن جتين أرباًحا قوية ويكون مصلحة 

املــســتــخــدم آخــــر شــــيء تــفــكــر فــيــه على 
التى  االجيابيات  على  يركزون  الرغمأنهم 
يقدمها للجمهور. فيما يرى خرباء اخرون 
أثر  لديها  التواصل االجتماعي  إن وسائل 
بأنها  أعتقد  العقلية..  الصحة  على  سلي 
بــاتــت مشكلة كــبــرية، وحنـــن حبــاجــة إىل 
بعض القواعد، منها كيفية توجيه اجملتمع 
ملساعدتنا  التكنولوجيا  من  االستفادة  إىل 
بدال من أن تضرنا. “اهلل وحده هو من يعلم 
أطفالنا”،  عقول  يف  )فيسبوك(  يفعله  ما 
من  القلق  حجم  عــن  تكشف  نظر  وجــهــة 
عمالق  مؤسسي  أحــد  نشرها  فيسبوك، 
ليس  أنه  أي  حاليا،  االجتماعي  التواصل 
شخصا عاديا. بينما اكد علم النفس، على 
ضرورة متابعة األسرة للطفل، فعند بداية 
متنع  األســـر  بعض  كــانــت  التليفون  ظــهــور 
األطفال من استخدامه خوفا عليهم، فيقع 
على  املــبــاشــرة  غــري  املتابعة  األســـرة  على 
األطفال وليس الرقابة. شدد اخلرباء على 
ضرورة التعامل مع هذه املواقع بذكاء ألنها 
فوائد  هلا  أنها  كما  واقعي،  أمر  أصبحت 
كثرية على األطــفــال وغــري األطــفــال، ألن 
وعصر  التواصل،  حضارة  هي  احلــضــارة 
املعلومات، مضيفا أن السبب وراء ذلك هو 
املواقع،  هذه  استخدام  يف  الكبار  حماكاة 
وهلذا جيب املتابعة املستمرة على األطفال 

داخل وخارج املنزل.  

أبناء األلفية الثالثة: 
ضحايا  عصر مواقع التواصل االجتماعي

ماذا سوف يحدث إذا اختفت املياه من العالم فجأة؟

قد يعتقد البعض أن هناك مبالغة يف احلديث عن حتديات املستقبل، وقد 
يعتقد آخرون أنه مازالت تفصلنا سنوات طويلة جدًا عن سيطرة الروبوتات 
والذكاء االصطناعي على حياتنا، وعن ظهور مشروعات املستقبل األخرى 
مستوعب  غري  اليــزال  البعض  أن  كما  والعلماء،  العامل  عنها  يتحدث  اليت 
وغري مقتنع حبقيقة اختفاء آالف الوظائف، وإمكانيات إحالل اآلالت مكان 
البشر، لتعمل بشكل أدق وأفضل وأسرع!. قد ال نلومهم يف ذلك، ألن حجم 
قد  املقبلة،  سنة  الثالثني  خالل  البشرية،  ستشهده  الذي  والتطور  التغيري 
 3000 طــوال  البشرية  شهدته  الــذي  واملعرفة  التطور  حجم  عن  يتضاعف 
بشري،  عقل  يصدقه  ال  اليوم  واملخرتعون  العلماء  عنه  يتحدث  وما  سنة، 
ق، أمر واقع حتمي يشاهد العامل  ق ومن مل يصدِّ لكنه رغم اجلميع، من صدَّ
الذي حتقق يف جمال صناعة  اهلائل  التطور  يومي.  بشكل شبه  إرهاصاته 
واخرتعاتهم،  خلياهلم  العنان  يطلقون  العلماء  من  العديد  جعل  الروبوتات 
حبيث مل يبق جمال اال ومت صناعة روبوت يعمل فيه حتى االعمال اليت كانت 
حكرا على البشر، إذ يوجد يف العامل اليوم روبوتات تقوم برتبية االطفال، 
اإلنشائية،  املشروعات  وإجناز  وتقدميه،  الطعام  وإعــداد  املنزلية،  االعمال 
وإجــراء عمليات جراحية معقدة، وما إىل  املستشفيات،  املرضى يف  ونقل 

ذلك من وظائف كانت بعيدة كل البعد عن متناول “بين روبوت” يف السابق!.
وكانت دراسات وتقارير كثرية سلطت الضوء على التأثريات اليت ستحدثها 
والعمل،  الوظائف  أســواق  على  حولنا  من  الالفتة  التكنولوجية  التطورات 
وخصوصا اخلدمية منها، وتلك اليت ال تتطلب مهارات إبداعية أو اجتماعية. 
وجاءت الدراسات واألحباث بتنبوءات مثرية لالهتمام، فقد محل بعض من 
أكثر األشخاص ثراء وذكاء ونفوذا رسالة هامة لباقي البشر لدى اجتماعهم 
الروبوت قادمة،  هذا األسبوع ملناقشة قضية عاملية ملحة مفادها.. أجهزة 
كاليفورنيا  بــواليــة  هيلز  بيفرلي  يف  ميلكن  ملعهد  العاملي  املــؤمتــر  وخــالل 
تناولت أربع جلسات سيطرة التكنولوجيا على األسواق والتعدين وصوال إىل 

الوظائف.
يــزداد  الــذكــاء االصطناعي،  الــالفــت احلــاصــل يف جمــال  التقدم  ففي ظــل 
القلق بشأن احتمالية أن تشكل الروبوتات تهديدا أو خطرا على اإلنسان، 
القيم واألخــالق فيتمثل يف حتديدها  التحدي األكرب يف جمال برجمة  أما 
واالتفاق عليها يف املقام األول، ومن ثم إنشاء جمموعة قواعد أخالقية تستند 
االرتقاء  التحدي يف  يــدري.. رمبا يساعدنا مثل هذا  الروبوتات. ومن  إليها 

مبستوى أخالقنا وقيمنا اإلنسانية حنن!.
واقعا يف  األمــر  هــذا  بل أصبح  “روبـــوت” حلما،  آلــي  إنسان  يعد صنع  فلم 
متناول اجلميع، بعد أن متكن عاملان بولنديان من ابتكار نظام عصي مركزي 
إلكرتونية،  وبرامج  قطع  من  ما حيتاجونه  كل  للمستهلكني  يوفر  للروبوت، 
لرتكيب أي شكل تقريبا من الروبوتات اليت يتخيلونها، فيما أحدث االخبار 

والتقارير رصدتها شبكة النبأ حول عامل روبوت وتطوره املذهل.  

روبوتات: ما ال تعرفه 
عن سكان املستقبل؟

التغري املناخي يؤثر علينا مجيعا يف هذا العامل، لكن ميكنك أن ترى التداعيات على وجه اخلصوص 
يف البحار واحمليطات وخاصة املناطق الشمالية، حيث الغطاء اجلليدي حول القطب الشمالي يذوب 
الوترية  بنفس  املناخي  التغري  استمر  وإذا  ترتفع،  ودرجة حرارة احمليطات هناك  قياسية  مبعدالت 
احلالية، فرمبا نتوقع ارتفاًعا كبرًيا يف منسوب مياه البحر يف القرن احلالي، وسيزداد األمر سوًءا 
يف القرون القليلة املقبلة. فكما يبدو أن البحار واالنهار تتغري بسرعة خالل السنوت القليلة املاضية 
ولكن ليس إىل األفضل، إذ تشري أدلة علمية راسخة إىل أن احمليطات أصبحت أقل عمرانا بالكائنات 
احلية، وأكثر دفئا ومحضية، ويفرض هذا ضغوطا شديدة على احلياة البحرية. ولكن هناك نبأ سار: 
إذ تشري األدلة أيضا إىل أن احمليطات قادرة على جتديد شبابها، وقد اتفق العامل بالفعل على متكني 
للتفاقم  النتيجة، اما اخلرب غري السار فان استخدام البالستيك مبستويات كبرية، واملرشحة  هذه 
البحار  الكوكب، وال سيما على  بيئية كونية، تهدد كل أشكال احلياة على  وتصل إىل مستوى كارثة 
واحمليطات. وتشكل البحار واالنهار فعليًا موارد رئيسة يف القرن الواحد والعشرين سواء من حيث 
انتاج الطاقة او من حيث االستثمار يف الزراعة، ناهيك عن كونها عامل بيئي مهم، وهلذا فإن السيطرة 
على مناطق املياه يف العامل تعترب بالنسبة للقوى القدمية واحلديثة أساس الصراع الدولي يف جتلياته 
اإلقليمية والدولية، كما هو احلال مع روسيا وامريكا واوروبــا والصني واليابان وبعض دول الشرق 

األوسط. وتكمن أهمية البيئة البحرية أيضًا من حيث كونها طريقًا للمواصالت، ويقوم البحر أيضًا 
بدور الوسيط يف تبادل السلع حيث يعترب النقل البحري أفضل وسائل النقل يف تبادل كميات كبرية 

من السلع عرب املسافات الطويلة.
ويرى بعض املتخصصني بهذا الشأن انه مع احنسار اجلليد يف السنوات املاضية، بات عبور السفن 
التجارية املمر الشمالي الغربي الواصل بني آسيا واوروبا أمرا ممكنا، بعدما كان من املستحيالت يف 

السابق.
وشغل البحار واحمليطات مساحة من سطح األرض أكرب مما تشغله اليابسة وهو موطن للماليني من 
الكائنات احلية حيث تعيش فيه حيوانات ونباتات من خمتلف االشكال وااللوان واالحجام، وحيوانات 
مثل  البحر  حيوانات  من  مثل  وذلــك  للطعام  كمصدر  لإلنسان  بالنسبة  جــدا  هامة  ونباتاته  البحر 

السرطان واجلراد واالمساك والعديد من أنواع الكائنات البحرية املختلفة.
وعليه فان أن قيمة احمليطات تذهب إىل ما هو أبعد من االقتصاد. فاحمليطات تزودنا بنصف اهلواء 
والرخاء ومستقبل احمليطات هو  السالم  الطقس، وتساعد على دعم  نتنفسه، وحتكم أحوال  الذي 
مستقبل العامل، فيما يلي جمموعة من االخبار والتقارير رصدتها شبكة النبأ املعلوماتية حول البيئة 

املائية للبحار واالنهار حول العامل. 

مروة االسدي
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تحقيقات 

ــــدورات االنــتــخــابــات اليت  مــا نـــراه يف ال
السابقة،  الفرتة  طيلة  العراق  يف  جرت 
أن املواطن أقبل على االقرتاع وكله أمل 
احلكومات  لكن  األفــضــل،  حنو  بالتغيري 
الــســاســة خيبوا  املــاضــيــة والــعــامــلــني يف 
أمل الناس ألسباب عديدة، حتى تشكلت 
واملنهج  تتوافق  ال  خطرية  ظاهرة  لديك 
الدميقراطي الذي يأمل الناس أن يسود 

حياتهم.
املواطنني  الظاهرة هي عــدم رضــا  هــذه 
عــن أداء املــرشــحــني الــذيــن صــوتــوا هلم 
االنتخابات  يف  وفـــازوا  احلــظ  وحالفهم 
السابقة، وعندما نأتي على أسباب هذه 
ــظــاهــرة، جنــد عـــدم وفــــاء املــرشــحــني  ال
أكثر  نتعرف  ولكي  للناخبني،  بوعودهم 
عــلــى بــــرأي الــنــاخــبــني يف االنــتــخــابــات، 
يف  السلبية  الصور  تكوين  ظاهرة  وعلى 
أذهانهم، قامت )شبكة النبأ املعلوماتية(، 
من  أكــثــر  يف  الناخبني  آراء  باستطالع 
حمــافــظــة، مـــع طـــرح الـــتـــســـاؤالت على 
الناخبني وأصحاب االختصاص واجلهات 

املعنية بهذه الدورة االنتخابية.
الــصــورة  فــكــان ســؤالــنــا األول: مــا هــي 
وهل  املرشحني،  عن  ذهنك  يف  املتكونة 
ستدلي بصوتك يف االنتخابات القادمة، 
وعلى أي أساس ستختار املرشح، وملاذا؟.

يــبــلــغ ال60 عـــام )غـــامن  ــرجــل  الــتــقــيــا ب

ـــال: هــنــالــك  ـــائ ـــشـــمـــري(، وأجـــابـــنـــا ق ال
املــرشــحــون يــكــتــفــون بــرفــع الــشــعــارات، 
وال شــيء غــريهــا، فــاهلــدف لديهم ليس 
أصالح اخللل، بل الوصول إىل الربملان 
وهلـــذا جيب  احملــافــظــة،  واىل جملس  ا 
الــنــوع مــن املــرشــحــني وعــد  التنبه هلـــذا 
الشرحية، فمن يستحق  انتخابهم  تكرار 
متثيل الشعب، جيب أن يكون هو األنسب 

واألكثر كفاءة من أبناء شعبة، 
تبلغ  حسن(،  )تهاني  باألستاذة  والتقينا 
من العمر 35 عام، وهي معلمة يف إحدى 
املــقــدســة، حيث  مـــدارس مدينة كــربــالء 
أجابتنا بالقول: إن املرحلة املقبلة حتتاج 
على  والقادر  اجليد  املرشح  اختيار  اىل 
تقديم اخلدمات الالزمة إىل اجلميع، ال 
فوزه  فور  للناخبني  ظهره  يدير  من  اىل 
أكثر  أصــبــح  اجملتمع  إن  بــاالنــتــخــابــات، 
ــراه  ن نضجا مــن أي وقـــت مــضــى، فــمــا 
خــالل هــذه األيـــام يكشف لنا عــن وعي 
الناخب وقدرته على اختيار األمثل، لكنه 
قادرين  املقابل حيتاج إىل مرشحني  يف 
اليت  االنتخابية  بــراجمــهــم  تقديم  على 
إىل  يسعون  واليت  أهدافهم،  لنا  تكشف 
والربملان  احمللية  اجملالس  يف  حتقيقها 

العراقي.
استاذ  طالب(  )حممود  الدكتور  والتقينا 
بابل  جبامعة  السياسية،  العلوم  كلية  يف 

جند  أن  ميكن  إننا  نعم  قــائــال:  فأجابنا 
بــعــض الـــتـــصـــورات الــســلــبــيــة يف أذهـــان 
الــنــاخــبــني، وذلـــك لــوجــود أســبــاب كثرية 
منها  أذهــانــهــم،  يف  التصور  هــذا  جعلت 
بالربنامج  يهتم  ال  املرشحني  اغلب  أن 
قــــدرتــــه عــلــى  ـــتـــخـــابـــي، وال مبـــــدى  االن
املساهمة يف اإلصالح، بل يهتمون بأبناء 
وهذه هي  وقوميتهم،  أو حزبهم  قبيلتهم 
الــطــامــة الـــكـــربى، وأيــضــا مــا نــــراه من 
واخلدمات  املعيشي  املستوى  يف  تراجع 
تسبب  كلها  هذه  البطالة  وكثرة  السيئة، 
لعدم  االنــتــخــابــات  عــن  الناخبني  ابــتــعــاد 

وجود حلول قطعية هلذه األزمات.
سؤالنا اآلخر: ما هي الطرق اليت تساعد 
على زيادة التوعية للناخبني اجتاه، وعلى 

من تقع مسؤولية التوعية؟.
الــســؤال على األستاذ  وقــد طرحنا هــذا 
)حامد التميمي( باحث اجتماعي، فقال: 
تــعــتــرب تــوعــيــة الــنــاخــبــني أمــــرا أســاســيــا 
الــنــاخــبــني حلقوقهم  لــضــمــان ممــارســة 
ــة، وتــعــبــريهــم عـــن إرادتـــهـــم  ــي ــخــاب ــت االن
العملية  خـــالل  مــن  بفعالية  السياسية 
أحد  الناخبني  توعية  وتعد  االنتخابية، 
املشروعات اليت تتسم بالرتكيز الشديد، 
حيث تستهدف الناخبني املؤهلني وتتناول 
باإلضافة إىل  انتخابية حمــددة  أحــداث 

العملية االنتخابية بشكل عام.

ما دور املحسوبية يف 
التعيينات

 وما هو تأثريها 
السلبي؟

ما هي عوامل الزواج الناجح؟
تعاملهم  والتطور،  احلضارات  ركب  عن  وختلفهم  العرب  أوضــاع  تدهور  إىل  أدت  اليت  األسباب  بني  من  إن 
انتشار  إىل  أدت  احلالة  وهذه  املناسب،  املكان غري  املناسب يف  الرجل غري  بالواسطة واحملسوبية، فأصبح 
االزمات  من  نتجت  اليت  السلبية  الظواهر  أحدى  واحملسوبية هي  واالتقان،  االمانة  وانعدام  اإلداري  الفساد 
واملعوقات يف البالد، وكذلك بسبب عدم وجود حلول للمشاكل يف دوائر احلكومية وغريها، مما ادى باملواطنني 
إىل األخذ بظاهرة احملسوبية والواسطة إلكمال معامالتهم، ونعين باحملسوبية والواسطة هي اعتبار القرابة 
العائلية أو السياسية أو املذهبية يف حتقيق مصلحة ما، كإسناد الوظائف أو الرتقيات أو غريها، وجعل احلسب 
واملالي،  االداري  الفساد  دائــرة  وقــوع اجملتمعات يف  تــؤدي ظاهرة احملسوبية إىل  األول.  املقام  النسب يف  أو 
وانتشار الفساد بشكل اسرع من ذي قبل، وأيضا سوف تأثر يف فئات الشعب كافة، وتكوين فكرة احملسوبية 
يف اذهان املواطنني، وختوفنا من أن تطور هذه الظاهرة وتصبح يف مجيع اجملاالت وحتى ابسط األمور، وأما 
الفرص على  وكذلك ضياع  كفوئني يف مناصب مهمة،  تعني أشخاص غري  الوظيفة، فهي  تأثريها من حيث 
اخلرجني وأخذ حقهم يف التعني، لذا علينا وضع طرق وحلول للقضاء على الواسطة واحملسوبية إلرجاع احلق 
هلم.  سبل القضاء على احملسوبية والواسطة: هناك الكثري من احللول للتخلص من ظاهرة احملسوبية، ومنها 
العمل بنظام الوظيفة باملنافسة، للتخلص من الواسطة فيما خيص أمر التعيينات وتفضيل شخص عن االخرين، 
وأيضا هذا النظام ميكننا من ارجاع احلق ألصحاب الكفاءة العلمية والتخصص الصحيح، ومن احللول االخرى 

حماولة وضع قوانني صارمة فيما خيص ظاهرة احملسوبية ومن يعمل بها لكال الطرفني، حملاولة التخلص منها، 
وكذلك الرقابة الشديدة على الدوائر احلكومية والتعيينات ومراقبة سرية إليصال أي حاله من هذه الظاهرة 
حتدث يف دوائر الدولة أو يف أمر اخذ حق الغري، ويكون دور االعالم كبري يف قضاء على احملسوبية، من خالل 
وضع برامج وارشادات لتوعية الناس ومعرفتهم باخلطاء اليت يقومون به، وكيفية االبالغ على حاالت مشابه. 
بعد  العراق  واســع يف  بشكل  انتشرت  والــيت  االداري  الفساد  او احملسوبية هي ظاهرة من ظواهر  الواسطة 
2003 خصوصا يف مسألة تعيينات املوظفني، إذ أدى الطلب املتزايد على الوظائف احلكومية مقابل حمدودية 
الدرجات الوظيفية اىل جلوء طالي التوظيف اىل االقارب او األصدقاء من املسؤولني لغرض تيسري مسألة 
توظيفهم، من غري أن تتوفر فيهم شروط ومؤهالت التوظيف، وهذا يشكل يف حد ذاته ظلما كبريا للمستحقني 
واملؤهلني فعال للوظائف املطلوبة، وكذلك فأن تعيني اشخاص عن طريق الواسطة يؤدي يف االغلب اىل اعطاء 
مسؤوليات وظيفية ألشخاص عدميي االهلية وغري قادرين على القيام مبهامهم بالشكل الصحيح، مما يؤدي 
اىل التلكؤ يف اجناز املهام املوكلة اليهم وهذا حبد ذاته يشكل هدم وختريب وتعطيل لعمل املؤسسة اليت مت 
التعيني فيها خارج الضوابط، وبالتالي تنخفض االنتاجية واخلدمات اليت ينبغي تقدميها للمواطنني ختاما، فإن 
التعيني بالواسطة ظاهرة مرفوضة ومنافية للشرع والقانون واالخالق، ألنها اقل ما ميكن أن توصف هي انها 

عملية سلب حقوق البعض ممن تتوفر فيهم شروط التعيني ومنحها آلخرين من غري املؤهلني.

السباب  النتائج  من  مرتابطة  سلسلة  والتشرد  والتسول  االطفال  عمالة 
مشرتكة، اذ عزت الباحثة االجتماعية ومدير مديرية الرعاية االجتماعية 
يف كربالء املقدسة ثورة االموي االسباب اىل عاملني اساسيني هما تردي 
الثقايف للبعض االسر خصوصا بعد  الوضع االقتصادي وتدني املستوى 
االحداث االخرية اليت مر بها العراق، اضافت ان عدم تفعيل دور الشرطة 
اجملتمعية وضعف االمكانات ادى ايضا اىل تفاقم ظاهرة عمالة االطفال 
العاملني واملتسولني من  بشكل كبري، كما اشارت اىل استغالل االطفال 
قبل اصحاب النفوس الضعيفة الغراض غري اخالقية يؤدي اىل احنراف 
شرحية كبرية منهم اىل ما الحيمد عقباه. ابعاد تربوية وثقافية واخرى 
اىل  تــؤدي  اساسية  عوامل  انها  على  االختصاص  اهل  امجع  اقتصادية 
االرشــاد  مركز  من  االسرية  املرشدة  األطفال،  عند  طبيعي  سلوك غري 
االسري التابع للعتبة احلسينية املقدسة حنني احلسناوي اكدت ان الرتبية 
هي منشئ الطفل واي نقص يف اي جانب من جوانب الرتبية اخالقي او 

عاطفي او مادي يؤدي اىل نتائج سيئة جدا مبردودها االجتماعي
واحيانا قد يكون لرفقاء السوء تاثري كبري يف شخصية الفرد اذ حياول 
تكون  وقــد  والــصــواب،  باخلطا  منه  علم  دون  االخرين  به  مايقوم  تقليد 
حط  مبستوى  هــم  مــن  يف  تــدفــع  اجملتمع  يف  الــســائــدة  الطبقية  انتشار 
بهم اىل  يــؤدي  اقرنهم مما  من  الغرية  االطفال اىل  دونــه من  او  الفقر 
رخيصة،  كانت  مهما  احتياجاتهم  تلي  قد  مغريات  اي  مع  االجنـــراف 
وخالصة احلديث ان القضية جمتمعية االسباب والنتائج بامتياز. ويف ظل 
اجتماع املشكلة واالسباب البد من وجود حل لتلك القضية اليت باتت تؤرق 
تتفاقم  ازمة  هي  االطفال  عمالة  اصبحت  اذ  املثقف  الكربالئي  الشارع 
مدير  جذرية  حلول  عن  يبحثون  االختصاص  اهــل  وراح  اخــر،  بعد  يــوم 
قسم الشرطة اجملتمعية الرائد احسان االسدي اشار اىل وجود مبادرات 
وندوات ومؤمترات بالتعاون مع اجلهات املعنية باالمر من وزارة الرتبية 
جلنة  لتكوين  االجتماعية  والشؤون  العمل  ووزارة  الطفولة  رعاية  وهيئة 

مشرتكة ملعرفة الدوافع ووضع احللول. 
اضاف  الشرطة اجملتمعية  لدور  تام  وغياب شبه  االداء  ويف ظل ضعف 
باالمكانات  نعمل  اننا  اال  الطموح  مستوى  دون  فعالياتنا  الزال  االســدي 
املتاحة اذ مازال هذا القسم غري مفعل بشكل تام مشريا اىل اننا نعاني 

من نقص الكوادر واالمكانيات.
 موضحا ان فرق من املنتسبني تقوم حبمالت تثقيثفية اجتماعية واخرى 

ختص حقوق االنسان وبلتحديد حقوق الطفل. 
وهناك خطة موضوعة للحصول على موافقات وزارية الطالق مبادرة تظم 
والرياضة  الشباب  وزارة  بالتعاون مع  الواعي  الشباب  فرق تطوعية من 

اضافة اىل منتسبني املديرية ملكافحة الظواهر السلبية باحملافظة.

أياد ناعمة تآكلت بني 
املدن الصناعية وأكوام 

النفايات

مصطفى عبد زيد 

وصال االسدي
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ما ال تعرفه عن 
السيكوباتية؟

الــيت قــد يعانيها  كثرية هــي األمـــراض 
لكن  بــوجــودهــا،  يــــدري  أن  دون  املــــرء 
تصيب  الـــيت  تــلــك  بالتأكيد  أخــطــرهــا 
جــوهــر اإلنـــســـان وشــخــصــيــتــه. ويــبــذل 
لتحديد  مــســتــمــرة  الــعــلــمــاء حمــــاوالت 
مـــؤشـــرات قــد تــكــون دالــــة عــلــى وجــود 
ـــالل نــفــســي أو مـــا ميــكــن وصــفــه  اعـــت
خطورة  ورغــم  سيكوباتية«.  بـ»شخصية 
األحيان  بعض  يف  النتائج  تأتي  األمــر، 

طريفة.
فــهــنــاك مــــؤشــــرات كـــثـــرية تــصــف أي 
الــكــوارث  ومـــدى  سيكوباتية  شخصية 
اليت تتم بسبب طريقة تفكريه. فما هي 
هــذه املــؤشــرات ومــا هي طــرق التعامل 
مع شخص سيكوباتي عملًيا؟ شخصية 
سيكوباتية  شخصية  أي  ســيــكــوبــاتــيــة 
خطورة  الشخصيات  أكثر  تعترب ضمن 
ما  ُنــعــرف  أن  أردنـــا  وإن  اجملتمع.  على 
أن  ميكن  السيكوباتية،  الشخصية  هي 
نقول: الشخص السيكوباتي هو شخص 
مريض عقلي ويتميز هذا املريض بأنه 
قليل  الــعــاطــفــة،  إنــســان سطحي  يــكــون 
املــشــاعــر، ال يــعــرتف بــاخلــجــل ولــديــه 
سلوك معادي للمجتمع والبشر عموًما. 
ال يتفاعل مع الناس، ويفضل أن َيبتعد 
عنهم وأن يكون دائما وحيد. مييل إىل 
يكون  وقد  جــًدا.  كبري  بشكل  العدوانية 

يكون  وغالبا  أحــيــاًنــا.  إجــرامــي  سلوكه 
كثرية  نفسية  مــشــاكــل  مــن  ــاتــج  ن هـــذا 
شخصيته  أن  أو  طــفــولــتــه،  يف  حــدثــت 
هكذا بالفطرة، أو أنه يرى أنه يف املكر 
متعة  السيطرة  يف  والرغبة  واالحتيال 
العادية  األفــعــال  يف  جيدها  ال  خاصه، 

األخرى.
يعاني  أنه  السيكوباتي  الشخص  يتميز 
وأنه  حيث  الشخصية،  االزدواجــيــة  من 
فور ما تراه أول وهلة وتعتقد أنه وديع 
جًدا وشخصية جديرة بالثقة. قد جتد 
االبــتــســامــة عــلــى وجــهــه. قــد يــكــون ذو 
مظهر جيد. ولكن بعد أن تتعرف عليه 
أنه  عن قرب وتكتشف حقيقته ستفهم 
سريعة  بصورة  بالعصبية  دوًمــا  يصاب 

جدا وسيئة. 
وســتــجــد أنـــه شـــرس يف انــفــعــاالتــه. ال 
حيصل  أن  يــريــد  يــرحــم.  وال  يتسامح 
ويستغل  طريقة ممكنة.  بأي  حقه  على 
اجلميع من حوله. ال يعرف معنى احلب 
خدمة  اآلخرين يف  من  احلــب  ويستغل 

ما يريده.
رمبا  ؟  سيكوباتية  شخصية  أنــت  هــل 
مــن يقرأ هــذا املــقــال ال يعرف أنــه يف 
احلــقــيــقــة شــخــص ســيــكــوبــاتــي. ولــكــن 
املــرض  هـــذا  ألن  مشكله  لــيــســت  هـــذه 
يستطيع ضمري اإلنسان أن يتغلب عليه 

سريعة،  بطريقة  اكتشفه  إذا  بسهولة 
التخلص من  إرادة حقيقية يف  له  وكان 
إعالنات   - بداخله.  املفرطة  العدوانية 
يفكر  كنت شخص  لو  الــدائــم  العنف   -
كثرًيا يف احللول العنيفة للمشاكل اليت 
تواجهك. أو لو كنت ترى أن يف االنتقام 
كنت جتد  لو  أو  معينة.  لــذة  األخــر  من 
والفرحة  باملتعة  يف أمل اآلخرين شعور 

الداخلية.
يكون  أن  فيجب  تعامل  هــنــاك  كــان  لــو 

سطحي.
 وبشكل رمسي. فالشخص السيكوباتي 
ليس جمنون ميشي يف الطريق يضرب 
الـــنـــاس. بـــل هـــو شــخــص ال حيــبــذ أن 
تــدخــل مــعــه يف عــالقــة قــويــة. ألنـــه من 
احلقيقة  مشكلته  أمــا  طبيعي  اخلـــارج 
معه  تتعامل  طاملا  ولذلك  داخلية.  هي 
وبسيطة  بــصــورة سطحية  اخلـــارج  مــن 
فتسلم متاًما من أي مشاكل قد توجها 
معه. ختام أي شخصية سيكوباتية ُتعترب 
الذي يكون حوهلا.  خطرة على احمليط 
ولكن هذا ال يكون بشكل مباشر ولذلك 

جيب احلذر. 
األطفال  اآلبــاء ضرب  يدعم  أال  وجيب 
والتعامل معهم بقسوة وعنف، ألن هذا 
سيؤدي إىل زيادة معدل مستوى العنف 

والنقمة الداخلية للطفل. 

بات السرطان اليوم من إحدى املشكالت العاملية، ومل يتم اكتشاف العالج 
على  تساعد  الــيت  العوامل  من  العديد  هناك  لكن  اآلن،  حتى  له  الفعال 
زيادة  احتمال  األقرباء، وهناك  أحد  املرض يف  منها وجود  فيه  اإلصابة 
سن  بعد  هلن  أول محل  كان  اللواتي  النساء  عند  باملرض  اإلصابة  نسبة 
الثالثني، وأيضا التدخني واإلفراط يف تناول الكحول هي من العوامل اليت 
من املعتقد أن تكون مرتبطة باملرض. وميكن معاجلة املرض قبل أن يتفاقم 
إذا مت اكتشافه مبكرا، ففي السنوات األخرية توصل األطباء إىل اجنازات 
كبرية يف جمالي الكشف املبكر والعالج ملرض سرطان الثدي، فاخنفض 
بالتالي عدد الوفيات النامجة عنه، الن أهمية الكشف املبكر للمرض تكمن 

يف نسبة الشفاء اليت تتجاوز 95% إذا كان الورم يف مراحله األوىل.
اإلبــط،  أو  الثدي  زيــادة يف مساكة  الثدي،  كتلة يف  أعراضه ظهور  ومــن 
الثدي، تغري يف  انكماش احللمة، أمل موضعي يف  إفــرازات من احللمة، 
حجم أو شكل الثدي، علمًا بأن بعض هذه التغيريات حتدث طبيعيًا عند 
وتتواصل  النساء،  بعض  عند  وبعده  قبل احليض  أو  الرضاعة  أو  احلمل 
الدراسات حول تفاقم وانتشار هذا املرض حيث كشف علماء عن بعض 
عــودة مرض  تكون مسؤولة عن  أن  يرجح  األورام  الوراثية يف  الرتكيبات 
السرطان، وقال العلماء إن استهداف هذه اجلينات قد يكون حامسا يف 
عالج املرضى، فالسرطان يعود لدى واحد من كل 5 أشخاص، إما مبكان 

الورم نفسه أو يف جزء آخر من اجلسم.
باإلضافة إىل إن النساء املصابات بتغري جيين وراثي يكون خطر إصابتهن 
بسرطان الثدي كبريا جدا، ويف النهاية ليس كل تغري يف الثدي هو ورم 
وليس كل ورم هو خبيث، لكن جيب عدم إهمال أي ورم أو تغري يف شكل 
خبيث  مرض  الثدي  سرطان  الطبيب،  مراجعة  الضروري  ومن  الثديني 
الثدي  يف  السرطان  يبدأ  الــثــدي،  خلاليا  الطبيعي  غري  النمو  عن  ينتج 
ويتميز بقدرته على االنتشار ملواقع اجلسم األخرى، فيصيب النساء على 
اختالف أعمارهم وكذلك يصيب الرجال لكن النسبة األكرب للنساء، فتكون 
املرأة معرضة أكثر لإلصابة عندما تبلغ أكثر من مخسني عامًا، ويتسبب 

السرطان يف موت أعداد كبرية منهن حول العامل.
أعــرف  أكــن  ومل  أنـــا؟(،  )ملـــاذا  لنفسك  تقول  بالسرطان،  ُتــصــاب  عندما 
إلي،  انتقلت  اليت  الوراثية  التشوهات  بسبب  اإلصابة  كانت  هل  ساعتها 
إّن  النساء،  لــدى  النفسية  او  الصحية  بالعادات  تتعلق  أخــرى  أسباب  أم 
السرطان مرض انتشر بشكل واسع يف أيامنا هذه وأخذ منا الكثري من 
األشخاص فهو مرض يصيب خاليا اجلسم وحيدث فيها منٌو أو تضّخم 
بشكل مبالغ به، ومنه الورم احلميد ومنه الورم اخلبيث، وميكن أن يعاجل 
يف بعض احلاالت عن طريق جرعات كيميائية أو استئصال للورم، وهناك 

كثريون جنوا من هذا املرض. 

املرأة 
وتوريث السرطان

يعد االكتئاب من أشيع صور االضطراب العقلي ويصيب أكثر من 350 مليون شخص على مستوى 
العامل وتصنفه منظمة الصحة العاملية على انه من بني االسباب الرئيسية لالصابة بالعجر واالعاقة 
عامليا، ومن بني أشيع العالجات عقاقري مضادات االكتئاب أو العالج النفسي أو كليهما غري ان معظم 

املرضى ال يتعافون ليعاودهم املرض مرة أخرى.
لذا يرى االطباء اخلرباء إن تفهم كيفية تأثري االكتئاب على املخ سيؤدي يف نهاية املطاف خليارات 
عالجية أفضل ملن هم عرضة لالصابة، ويف حني ان الكثريين من مرضى االكتئاب ميكن عالجهم 
بالعقاقري أو بأساليب الطب النفسي فان مثل هذه اخليارات ال تصلح للجميع وان بعض املرضى ال 
او  العقاقري  بامكانية احلصول على  تتعلق  أو عوامل أخرى  اآلثار اجلانبية  بالعالج بسبب  يلتزمون 
حتمل اعبائها املادية، وقال هؤالء االطباء إن العالج بالضوء ومضادات االكتئاب معا مفيد لكن بعض 

املرضى قد حيبذون أوال حماولة العالج دون عقاقري وقد خيتارون العالج بالضوء.
فيما يشدد خرباء التغذية على األهمية الصحية لألكل يف البيت بدل األكل يف اخلارج. لكن طريقة 

حتضري الطعام يف البيت ميكن أن حتوله إىل سم قاتل.
 يف هذا املقال تتعرف على السبب، وجد علماء من الواليات املتحدة وسيلة تبدو سهلة للتغلب على 
واحلبوب  واخلضار  الطازجة  الفواكه  من  غذائية  وجبات  على  االعتماد  خالل  من  وذلــك  االكتئاب 

والتقليل من اللحوم احلمراء. جزء أساسي من مكونات املطبخ اليومي، ُيستعمل يف عمليات الطهي 
وإعداد أطباق احللويات اللذيذة.

 يتواجد يف خمتلف أنواع الفواكه ومصدر طاقة الغنى عنه بالنسبة للجسم إذ حتتاجه اخلاليا للقيام 
بوظائفها. رمبا هذه بعض من فوائد السكر العديدة. غري أن اإلفراط يف تناول هذه املادة البيضاء 

اللون قد ُيسبب مشاكل صحية ونفسية للجسم.  
اىل ذلك، أظهرت نتائج دراسة أن األشخاص الذين يعاجلون من مرض االكتئاب وتستمر معهم معاناة 
ضعف الرتكيز والذاكرة قد جيدون يف عقار مودافينيل املنشط حال هلذه املشاكل، وعليه كل أنسان 
معرض ملرور بظروف صعبة تضعنا حباالت من الكآبة، وتعّكر مزاجنا، كما تأّثر سلبيا” على حياة من 

حولنا. فما احلل للتغلب على هذا املزاج السيء؟.
الحظ العلماء أن خطر ظهور االكتئاب كان أقل عند أعضاء اجملموعة اليت تناولت الفواكه واخلضروات 
واملنتجات قليلة الدسم، بينما اجملموعة اليت أعتمدت على النظام الغذائي الغربي مع نسبة عالية من 

اللحوم احلمراء. أظهرت مستوى عالي من االكتئاب.
 جتدر اإلشــارة إىل أن ممارسة الرياضة ملدة ساعة يف األسبوع ميكن أن تساعد يف منع اإلصابة 

مبرض االكتئاب، وذلك حبسب دراسة مت نشرها مسبقًا. 

مروة االسدي  

كيف نتغلب على املزاج السيء؟
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عباس سرحان: ال ميكن وصف مواقع التواصل 
السطحية  لــألفــكــار  “مــنــصــات  اال  االجتماعي 
عميقة  آراءا  غــالــبــا  التــعــطــي  فــهــي  الــســريــعــة” 
االضـــاءات  اســاســيــة على  بــدرجــة  تعتمد  إمنــا 
اىل  متصفحوها  وينشّد  العابرة،  والفالشات 
الدردشات أكثر من إنشدادهم للقراءة الواعية 
الــطــريــقــة من  بــهــذه  بــالــعــرب.  املليئة  الــصــبــورة 
الناشط على  للكاتب  يعد  واإلطــالع مل  التعبري 
هذه املواقع َنَفَسه الطويل يف عرض آرائه، إما 
ألنه انساق وراء االيقاع السريع ملواقع التواصل 
القراء  يراعي طبيعة  بات  ألنه  او  االجتماعي، 
اقتطاف  املـــواقـــع، ممــن ميــيــلــون اىل  هـــذه  يف 
االفكار السريعة. والالفت ان حشدا كبريا من 
الــنــاس حــول الــعــامل بــات مــشــدودا بشكل غري 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  لتصفح  مسبوق 
ويستغرق هذا احلشد معظم وقته متنقال بينها 
وهي التسمح غالبا للناشر بأكثر من 200 كلمة.

االقــدم  الوسيلة  باعتباره  الِكتاب  ان  يعين  ما 
لــتــبــادل االفــكــار بــني الــنــاس، قــد فقد اهميته 
شرحية  عــلــى  مقتصرا  عليه  االطــــالع  وصـــار 
يهتمون مبواقع  مقارنة مبن  الناس  صغرية من 
الطلبة  استثنينا  اذا  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
الكتاب  مع  التعاطي  على  جمربين  باعتبارهم 

اكــادميــيــا. الــدكــتــور ســعــدي االبــراهــيــم:   تؤثر 
مستقبل  على  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شبكات 
الثقافة والفكر على النحو اآلتي: أوال أثر وسائل 
تستطيح  الثقافة:  على  االجتماعي  الــتــواصــل 
الثقافة حبيث ميتلك كل فرد معلومات طفيفة 
بسبب  وذلك  املهمة  والظواهر  املوضوعات  عن 
تركيزه  من  تقلل  الــيت  املعلومات  عــرض  كثرة 
على مادة معينة. ذوبان الثقافات احمللية وسط 
الثقافة  غلبة  وبالتالي  العاملي،  الثقافات  حبر 
الغربية املستوردة. وحتول الثقافات احمللية إىل 
جمرد شعارات وقشور. االغرتاب.. وهي احلالة 
اليت يشعر بها الفرد انه غريب وسط العامل.. 
مسايرة  عــن  وعــاجــزة  قــدميــة  احمللية  ثقافته 
وليس  مستعجلة  املستوردة  والثقافة  التطور.. 
قد  وهنا  جمتمعه..  يف  تطبيقها  السهولة  مــن 
تنشأ احلركات املتطرفة اليت تريد أن تتمسك 
بقيمها وحتارب الفكر املستورد لكنها تفشل يف 
النهاية. عجز وسائل التنشئة والتعليم القدمية.. 
ونــكــوصــهــا أمـــام قـــوة تــأثــري وســائــل الــتــواصــل 
ثقافة  من   %85 تشكل  باتت  الــيت  االجتماعي 
الطلبة. تراجع مكانة األب وآالم ومقدرتهم على 
العائلة  على  السيادة  فــقــدان  بسبب  الــرتبــيــة.. 
وسائل  قبل  من  تربى  اصبحت  الــيت  )االوالد( 

التواصل االجتماعي.. مع وجود استثناءات قليلة 
االجتماعي  التواصل  وسائل  أثر   - ثانيا  جــدا. 
الفكر: ان كثرة األفكار املطروحة.. جتعل  على 
أن  مــعــدومــة.. مبعنى  ــدة  اجلــدي األفــكــار  قيمة 
كل شيء  دام  ما  للتفكري  حاجة  ال جيد  الفرد 
قــد مت طــرحــه. االنــطــبــاع أعــاله يعطي فرصة 
ساحنة للدول املصدرة للعوملة... ان تبث أفكارها 
الــبــلــدان غري  يف عــقــول متوقفة.. وهــي عــقــول 
املتقدمة. موت األيديولوجيا.. فلم يعد باإلمكان 
أن ينقسم العامل اىل شقني: شيوعية ورأمسالية 
أو حــر وغــري حـــر.. ألن األفــكــار قــد تالقحت 
اذا  متقاربة  اإلنسانية  العقول  وباتت  واختلطت 
ما قلنا موحدة لكنها ختتلف من حيث ظروف 
يدفع  قــد  والضجيج،  الفكري  اهلــوس  احلــيــاة. 
العامل للعودة إىل األديــان.. ال حبا بها بل حبثا 
عن الراحة النفسية اليت توفرها.. كونها ثابتة 
فيها  وليس  احلياة  ملشاكل  حلول  وتضع  نسبيا 

منة من أحد على اعتبار أنها من السماء.
هذه اجللبة الفكرية والتطاحن الفكري العاملي 
عــرب وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي قــد يــؤدي 
اىل والدة فكرة عظمى يف النهاية... فكرة هي 
يف  البشر  عقول  وتــالقــح  تالقي  حاصل مجــع 

العامل االفرتاضي. 
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مرتضى معاش 

ان التحول العاملي املثري حنو السيطرة املطلقة لسلطة املعلومات وحتوهلا 
ألهم األسلحة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا يدعونا لدراسة هذا 
قاطبة  البشري  اجملتمع  على  وتأثريه  البشري  التاريخ  يف  الكبري  املنحى 
وحتوله لصياغة جديدة قد حتمل متوجات خطرية خصوصا مع فوضوية 

هذه الثورة والنيات اليت يبطنها من ميتلك أسلحتها.
ال تكمن خطورة هذه الثورة اجلديدة يف كونها جمرد حالة معرفية بل على 
العكس من ذلك فان هذا التطور املعلوماتي حيمل بذورا معرفية إجيابية 
وتسهم يف  املعقدة  اإلنسانية  املشاكل  من  الكثري  تساهم يف حل  ان  ميكن 
يكمن  األمر  ولكن خطورة  البشر،  عند  والتعاونية  اإلنسانية  احلالة  تطور 
فيمن ميتلك أدوات هذه القوة لتحقيق مآرب واهداف خاصة لنشر معلبات 
ألهــداف  واستغالهلم  بهم  للتحكم  البشر  عقول  وغسل  جــاهــزة  معرفية 
اقتصادية أو سياسية او أيديولوجية. إذ ان قوة األدوات املعلوماتية تتحقق 
املعلوماتي  املصدر  باعتبارها  باآلخرين  الثقايف  التحكم  على  قدرتها  يف 
اإلعالم  لوسائل  أساسية  كوظيفة  التثقيف  طريق  فعن:  املعريف،  لتشكلها 
هذا  يتضمن  وال  ثقافتهم  نــواحــي  كــل  داخليا  ويــطــورون  األفـــراد  يكتسب 
اللغة أيضا واستخدام  العادات والتقاليد داخل حميط عائالتهم فقط بل 
األدوات  هذه  ان حتققه  تستطيع  ما  فبمقدار  واملعتقدات.  املادية  األدوات 
من تغيري يف عقل الفرد وثقافته تزداد قوة وأهمية وتصبح سلطة حقيقة 
فإذا أصبحت اجملتمعات تستقي موارد معلوماتها من جهات  يف اجملتمع. 
أخرى إلشباع نهمها املعريف وحاجاتها الثقافية فان هذا يعين ان تتقولب 
ضمن أسس ثقافية وفكرية تتناسب مع مصاحل موّرد املعلومات ومصّدرها 
فتقع يف حبال شبكاته العنكبوتية باعتباره منتجا وحمتكرا ألدوات املعرفة 
اجلديد  املعلوماتي  املد  فخطورة  املدهشة.  احلديثة  بالتكنولوجية  املتمثلة 
ثقافة  تصنع  اليت  واألدوات  القنوات  على  استحواذه  على  قدرته  من  تنبع 
وتوجهاته  سلوكه  وتتحكم يف  املعرفية  بنيته  على  تستحوذ  وبالتالي  الفرد 
وأهدافه وبعبارة موجزة فأنها تسرتقه يف القطيع اإللكرتوني اليت يقوده 

قلة وخنبة تستحوذ على معظم موارد العامل. 
ومعطياته  اجلديد  التاريخ  لتحديات  دراستنا  يف  ينصب  هو  قلناه  ما  كل 
املستقبلية، وكيف نستطيع ان نصنع مستقبال آمنا وتارخيا مشرفا يرتكز 
واالستعمار  احلــضــاري  التسلط  عــن  بعيدا  احلضارية  االستقاللية  على 
السياسي المتنا. والثورة املعلوماتية هي من أخطر التحديات واألعاصري 
اإلعالمية  زنزاناتها  يف  لتقيدنا  جــذورنــا  من  وجتتاحنا  علينا  تهب  الــيت 
والتقنية وتغسل عقولنا بإعالناتها وتأثرياتها الضوئية املبهرة حتى متحي 
اهلزيلة  معرفيتها  حضارتنا  أعماق  يف  وتؤسس  األصيلة  املعرفية  صورنا 

القائمة على املادة واللهو واألنانية.
على  نتعرف  لكي  باملعلوماتية  املسماة  الــظــاهــرة  نـــدرس  ان  حنـــاول  إنــنــا 
حقيقتها واهداف الذين حيتكرون أدواتها ويوجهونها وحناول ان نستثمر 
هذه األدوات إجيابيا لصاحلنا يف تقوية معرفيتنا ونشر املعلومات اإلنسانية 
اذ  والعدالة.  والتعاون  واالخــوة  واحلرية  والسالم  اإلســالم  قيم  من  النبيلة 
ان تقنية املعلومات ال حتمل بذاتها يف باطنها شرورا بل ميكن ان يستفاد 
يوم  بعد  يوما  العامل  يقود  الــذي  هو  ولكن من حيتكرها  اكثر  للخري  منها 
حنو الفوضى والفساد واحلرب والفقر. الن: التكنولوجيا بطبيعتها متعادلة 
من  قــدرا  ال حتمل  بذاتها  واألشياء  تكنولوجية  خامة  انه  كالسيف  القيمة 
اخلري والشر وامنا البشر هم الذين ينفثون فيها احلياة باستخدامهم إياها 

ويضفون عليها خصائص معنوية وأخالقية.


