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قراءة ألبعاد ودالالت االحتجاجات يف العراق

إصالح 
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الشخصية العراقية: عنيفة أم 
ضحية لعنف طويل؟!

ماذا سيحدث لنصف البشر
يف العام 2050 371330

حق التظاهر من أهم احلقوق األساسية االنسانية، وتشكل معيارا لقياس تقدم النظام 
السياسي وتطور اجملتمع واستقرار الدولة، ومن دونها يغدو بناء الدولة اليت حتمي 
احلقوق واحلريات مستحيال، اذ ال ميكن بناء الدولة اليت يطمح هلا الفقراء وعموم 
الشعب، من دون اعتماد قيم التقدم، ألن غيابها أو ضعفها يشكل هدرا أكيدا جلميع 
الفرص اليت تهدف اىل بناء دولة املؤسسات الدستورية اليت حتمي املواطنني حتت 
خيمة قوانني عادلة وقوية، وهو ما مييز الدول املعاصرة اليت يسودها القانون. الدرس 
اجلديد يف املظاهرات اليت جرت هذه األيام وال تزال يف جنوب ووسط العراق، إنها 
تنطلق بفعل شعور مجعي أفقي يشمل مجيع العراقيني، وخصوصا شرحية الشباب، 
ولوال مظاهر الشغب املفربكة اليت حدثت هنا وهناك، ألصبحت من أفضل ما قدمه 
العراقيون على مدى تارخيهم من نشاط احتجاجي ضد الظلم واإلهمال. هذا الدرس 
اجلماهريي لن يكون الوحيد، وال األخري بل ما هو إال بداية ملرحلة جديدة على طريق 
اسرتداد احلقوق ومحايتها، أما احلكومة والطبقة السياسية فاملطلوب منها أن تدرس 
هذه املظاهرات بدقة وتأٍن، وأن تستوعب هذا الدرس الكبري واملختلف حتى ميكنها أن 
ترتفع إىل مستواه، وتستخلص منه ما يرفع من مستواها يف األداء واحلكمة والشعور 
الوطين، والقدرة على بناء دولة العدالة ذات اجلذور املتأصلة يف أرض العراق املعطاء، 
وال نظن أن هذا النوع من الدروس الكبرية قابل للتجاهل أو االزدراء أو اإلهمال، إال يف 

حالة واحدة إذا جازفت الطبقة السياسية احلالية بـ حاضرها ومستقبلها.
فاحلل احلقيقي يتضمن ثالثة مسارات جوهرية تتفرع منها كل املسارات األخرى، 
يتمثل املسار األول، بتعديل وليس الغاء النظام السياسي احلالي، والرتكيز على منع 
األحزاب من التبعية للخارج الن ذلك يدفعها ان تكون موالية للشعب من خالل تقديم 
أفضل اخلدمات وتشريع القوانني لصاحله. املسار الثاني، يتمثل بإعادة تشكل النظام 
االجتماعي وجعل القانون وهو الفيصل يف حتديد العالقة بني املواطن واملسؤول وليس 
النفوذ واملال الذي تتضح معامله يف املعاملة التفضيلية للمسؤولني على حساب املواطن 
يف الدوائر الرمسية، واالستغالل العميق للسلطة.  املسار الثالث، يتمثل بإنشاء نظام 
اخلاصة  املشاريع  تشجيع  عرب  احلكومي،  التوظيف  لنظام  متاما  مغاير  اقتصادي 
اليت ستدفع باقتصاد البلد حنو افاق جديدة تستقطب كل االيدي العاملة وأصحاب 
الشهادات اجلامعية الذين ميثلون اليوم احللقة األوىل يف دائرة الغضب الشعيب ضد 

األحزاب احلاكمة.
له  الذي ستلجأ  الفعل املضاد  النظر عن مآالت هذه األحــداث، وعن طبيعة   بغض 
القوى املهيمنة سياسيًا وعسكريًا واقتصاديا، فإن على الطبقة السياسية العراقية أن 
تتخلى عن قاموسها القديم، وأن تفهم أن لغة اهلويات واالستقطابات اجليوسياسية 
ال ميكنها لوحدها أن تفسر األحداث، فضاًل عن تكون قادرة على التعامل مع التحدي 
يستفيد حبكمة  ملن  سيكون  واملستقبل  واملستقبلي.  الراهن  االقتصادي  االجتماعي- 

واخالص من العرب اليت تفرزها االزمات. 
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ما حصل مؤخرا من أوضاع احتجاجية يف 
البصرة والنجف ومناطق أخرى، ناجتة عن 
مركب من أوضاع سوسيو سياسية وثقافية 
تراكم  وحصيلة  والـــدالالت،  األبعاد  متعدد 
والعوامل  املؤثرات  من  للكثري  ونوعي  كمي 
واملأزومة،  املعقدة  والتفاعالت  والظروف 
وأعطاب واختالالت وممارسات سياسية ال 
عقالنية، وهو واقع يربز مدى دقة املرحلة 
وحــســاســيــتــهــا، األمــــر الــــذي يــفــرض على 
واالجتماعية  والثقافية  السياسية  النخب 
وكل الفاعلني يف احلراك اجملتمعي احمللي 
احباطات  لتجاوز  اجلهود  من  املزيد  بــذل 
السلبية،  وتداعياتها  وتعثراتها  اللحظة 
النظر  آفــاق  من  ومتاح  ممكن  ماهو  وفتح 
ــتــغــيــري،  والـــعـــمـــل مـــن أجــــل اإلصــــــالح وال
سياسي  لعمل  والــبــنــاء  الــتــأســيــس  وإعــــادة 
هنالك  فــإن  وهلــذا  وفــاعــل.  منتج  وحكومي 
دالالت  مبثابة  كانت  متداخلة  أسباب  عدة 
وأبعاد هلذا احلراك املطليب يتمثل باآلتي: 
مــؤشــرات  ـــروز  وب العيش  مستويات  تــدنــي 
الفساد  ظــاهــرة  تفشي  والتهميش،  الفقر 
بأشكاله وعوامله وامتداداته كافة، اعطاب 
ـــات الــعــمــل يف  ـــي ــيــب وآل واخــــتــــالالت أســال
املؤسسات إذ الزالت اآلليات تقليدية تفتقد 
للحكام املدبرين للشأن العام، التكالب على 
املواطن يف صناعة  تأثري  وضعف  السلطة 
القرار السياسي الذي دفع إىل العزوف عن 

املشاركة اإلنتخابية ثم احلراك االحتجاجي، 
كما مل تقدم األحزاب السياسية أي برامج 
عمل وإصالحات حقيقية مع تلكأ املشاريع، 
اإلعـــالم  وســائــل  دور  نستحضر  أن  جيــب 
ووســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــن دور 
سليب يف بــث اإلشــاعــات وتــوتــري األجـــواء 
سواء بالنقد احلاد والتحريض على النظام 
العام بشكل غري حمايد أو دقيق. ال ميكن 
إغفال العوامل اخلارجية املرتبطة باحمليط 
اإلقليمي للعراق عما حيصل، هذه الدالالت 
االستقرار  مستوى  على  خطرية  أبعاد  هلا 
والسياسية  األمــنــيــة  الــتــحــديــات  ومــواجــهــة 
األبعاد:  هذه  وأهم  املرتاجعة  واالقتصادية 
ال ميكن حتقيق شعار اإلصالح إال يف إطار 
واجتماعية وعملية مع كل  قطيعة سياسية 
والــذي  واملمنهج  امُلــكــرس  الفساد  مظاهر 
جوهرية  أداة  السياسية  الطبقة  تعتربه 
ــفــوذ عــلــى اجملــتــمــع.  ــن لــفــرض الــســلــطــة وال
املواطن أصبح الدعامة املفصلية يف صدارة 
وقادتها  األحــزاب  وليس  السياسي  املشهد 

فقط.
وليس  السياسة  يف  فــاعــل  دور  لــه  أن  كما 
مغيب ومهمش كما تريد القوى السياسية، 
أدركــــت األحـــــزاب الــســيــاســيــة إنــهــا تعيش 
مـــســـتـــجـــدات زمـــــن أصـــبـــح فـــيـــه تــشــكــيــل 
القيم  وبناء  املشاركة  وتوجيه  العام  الــرأي 
واإلجتـــاهـــات واملـــواقـــف واألحـــكـــام مبثابة 

مرتبطة  اجــتــمــاعــيــة  هــنــدســة  أو  صــنــاعــة 
خبيارات املواطن واستحسان اجملتمع، لذلك 
حاكمة  ال  خادمة  السلطة  اعتبار  من  البــد 
اإلستجابة  عملية  بــاتــت  وهلـــذا  لــلــمــواطــن. 
إصالح  بعملية  والدخول  احملتجني  ملطالب 
سياسي حقيقي استحقاق ال ميكن تأجيله 
تأهيل  إعـــادة  اآلتــيــة:  البدائل  عــرب  يتحقق 
السياسي وإصالحه ملواكبة مطالب  احلقل 
احملتجني من حيث اإلدارة السليمة واحلكم 
بكل أشكاله، تشكيل  للفساد  املمانع  اجليد 
تعتمد  مستقلة  مرجعية  سياسية  أقــطــاب 
على الكفاءة واملهنية واالستقاللية، اإلسراع 
حكومة  وتشكيل  اجلــديــد  الــربملــان  بالتئام 
قــادران على احتواء  قوية متماسكة يكونان 
مطالب املواطنني. نقول أخريا، إذا مل تبتكر 
للحكم  جــديــدا  أســلــوبــا  السياسية  الــقــوى 
واستحضار  والــرشــيــد  الــصــاحل  والــتــدبــري 
اجلــاد  واالســتــبــدال  التغيري  سيناريوهات 
املطالبة  السلمية  السيناريوهات  ستستبدل 
بالتغيري واإلصالح واحلقوق بسيناريوهات 
تدق  اليت  الراديكالية  واإلختيارات  العنف 
سلبية  وآثــار  بتبعات  املنذر  اخلطر  ناقوس 
السياسي  الــنــظــام  مــســتــوى  عــلــى  خــطــرية 
واالجتماعي يف ظل شعب الزال يتطلع إىل 
معانقة الدميقراطية وإفرازاتها اإلجيابية، 
وقد نعود إىل سلبيات املراحل الديكتاتورية 

السابقة. 

التوافقات املصلحية تـُعيد العراق اىل حكومة املحاصصة
ال ميكن تربير سلوك القوائم والتحالفات االنتخابية الكبرية الشيعية او السنية يف توافقاتها الطائفية 
اجلديدة على انها بضغط اقليمي، فخيار املعارضة هو االكثر موثوقية لدى اجلماهري، فضال عن انه 

االكثر تأثريًا يف تصويب االداء احلكومي وأكثر صدقا مع الناخبني.
مل تكن الكثري من التحليالت حول االنتخابات التشريعية اليت اجريت يوم 12 آيار املاضي من حيث 
طبيعة التحالفات االنتخابية والوعود االنتخابية – مع ان اغلبها سطحية وجمتزأة – وما كان معول 
عليها يف تغيري هيكلية “العملية السياسية” وآليات عملها، صائبة مع ان تلك التحليالت استندت على 
مؤشرات واقعية. والسبب يف ذلك هو ان السلوك السياسي للقوى املتصدرة يف االنتخابات -والذي 
كان يفرتض ان يهدف اىل ما نادت وما وعدت به تلك القوى ناخبيها من تغيري سياسي ينتشل البالد 
من مستنقع االزمات – حتول من التوافقات السياسية اىل التوافقات املصلحية. واالخرية التعين ان 
تلك القوى تنتهج سلوكًا ومفاوضات تهدف من خالهلا اىل حتقيق برناجمها االنتخابي وحتويله اىل 
برنامج سياسي يرتجم فيما بعد اىل برنامج حكومي بعد ان يكون أكثر مشولية ومباشرة، بل تعين ان 
تلك القوى ختلت عن رؤيتها االنتخابية ووعودها لناخبيها ومجاهريها وذهبت باالجتاه الذي يضمن 
ان حتقق التوافقات مصاحلها احلزبية يف السلطتني التنفيذية والتشريعية وحتى القضائية وما تسمى 

باهليئات املستقلة.

القراءة اعاله خمتصرة وواقعية، ملا حصل من حتركات للقوائم والتحالفات الفائزة يف االنتخابات 
خالل االيام االخرية واليت افرزت نتائج شكلت مفاجأة وصدمة لبعض الشركاء داخل تلك القوائم 

والتحالفات وللناخبني وللمتابعني على حد سواء، وبدأ البعض يعدها نوع من خداع الناخبني.
يف  اخــرى  جببهة  والسنة  موحدة  جببهة  الشيعة  شتات  مللمة  باجتاه  وضغطه  االقليمي  العامل  نعم 
حتالفات طائفية كما حصل يف الدورات االنتخابية السابقة، له الدور الرئيس يف ذلك، اال اننا نرى 
ان أي من القوائم والتحالفات املتصدرة يف االنتخابات شيعية وسنية صاحبة املقاعد االكثر وبالتالي 
التأثري السياسي االكرب – ان كانت فعال صادقة مع مجاهريها يف انقاذ البلد مما عليه عرب تنفيذ 

رؤيتها على الواقع – امام خيارين:
االول: العمل واالصرار على تنفيذ وعودها االنتخابية يف إطار تواصلها وتفاوضها مع القوى االخرى 

حول تشكيل احلكومة وفقا لرؤيتها ووعدها االنتخابي، لتبقي على ثقة ناخبيها ومجاهريها بها.
الثاني: إذا مل تتمكن من اخليار االول واملساهمة يف تشكيل حكومة وفقا لوعودها االنتخابية، عليها 
ان تسلك طريق املعارضة السياسية داخل الربملان والعمل على تصويب االداء احلكومي. وهذا االمر 

-على االقل – جيعلها حمتفظة بقاعدتها اجلماهريية وصادقه مع ناخبيها. 

لقد شهد التعليم العالي والبحث العلمي يف السنوات األخرية تدهورا واضحا 
وعلى كافة األصعدة مما أدى اىل خروج اجلامعات العراقية من مؤسسات 
ويف  متدنية  مراكز  اجلامعات  هذه  من  بعض  احتالل  او  العاملي  التصنيف 
اغلب  ان  التصانيف، حتى  تلك  العاملية يف  اجلامعات  بني  من  القائمة  ذيل 
اجلامعات العربية قد تفوقت على جامعاتنا يف تلك التصانيف بالرغم من 
للخرجيني  العلمي  املستوى  اخنفاض  اىل  إضافة  اجلامعات،  هــذه  حداثة 
التدريسي اىل حد سواء. ان السبب يف ذلك يعود اىل السياسات  والكادر 
املتسرعة وغري املدروسة بشكل جيد يف اإلدارات املتعاقبة يف وزارة التعليم 
اىل  ـــوزارات  ال كافة  شــأن  شأنها  الـــوزارة  وخضوع  العلمي  والبحث  العالي 
الضغوط السياسية من املتنفذين يف الدولة وممارسات األحزاب املشاركة يف 
السلطة تلك املمارسات اليت اقل ما يقال عنها انها ممارسات غري مسؤولة 
وغري منصفة حبق العراق والتعليم العالي. ادناه بعض النقاط الرئيسية من 
اجل إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي قدر املستطاع: الغاء وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمي او دجمها مع وزارة الرتبية لتكون وزارة واحدة حتت 
اسم وزارة الرتبية والتعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس اجمللس األعلى 
للجامعات العراقية مع هيئة خاصة لضمان اجلودة تكون تابعة جمللس الوزراء، 
منح اجلامعات االستقاللية الكاملة يف اختاذ القرارات اخلاصة بها وكذلك 
منحها صالحيات جملالس اجلامعات لتعيني او إلغاء التعيني ألعضاء اهليئة 
التدريسية وكافة املوظفني واخلدميني يف اجلامعات. وضع خطط القبول يف 
الطلبة بني اجلامعات وعقد االتفاقيات مع  والعليا ونقل  الدراسات األولية 
اجلامعات العاملية دون العودة اىل الوزارة يف حالة بقاءها، وضع أسس علمية 
الكليات(  وعمداء  واملساعدين  اجلامعة  )رئيس  اجلامعية  القيادات  الختيار 
تعتمد على اإلعالن عن املنصب الشاغر والسماح لكافة املؤهلني من محلة 
وكذلك  العراق  احناء  كافة  ومن  العليا  العلمية  والدرجات  العليا  الشهادات 
من األساتذة العراقيني العاملني يف اخلارج بعد ان توضع مواصفات لذلك 
النواب  الــوزراء ويقرها جملس  املنصب من قبل جلنة عليا يشكلها جملس 
اجلامعات  منح  املنصب.  لشغل  التقديم  من  الشروط  عليهم  تنطبق  والــيت 
صالحيات البت يف قبول الطلبة األجانب دون العودة للوزارة ومببالغ حتدد 
من قبل اجلامعات، منح اجلامعات صالحية التعاقد مع أساتذة أجانب لسد 
العلمية يف اخلارج  والتعاقد مع اخلــربات  النقص يف بعض االختصاصات 
دون العودة اىل الوزارة، السماح للجامعات بتحديد أسعار التسجيل للقبول 
رسوم  وفرض  فيها  للقبول  الدنيا  املعدالت  املسائية وحتديد  الدراسات  يف 
معقولة على رسوم استمارات تسجيل الطلبة يف الدراسات النهارية. السماح 
العودة  دون  مناسبا  تــراه  ما  حسب  البحثية  املراكز  باستحداث  للجامعات 
الكادر  الفائض من  واستيعاب  العلمي  البحث  لتنشيط حركة  وذلك  للوزارة 

التدريسي يف اجلامعات، ختصيص موازنة خاصة ألغراض البحث العلمي.

التعليم العالي يف العراق: 
املشاكل والحلول

د. احمد عدنان امليالي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

العراق

الهيئة االستشارية العراقية لإلعمار والتطوير

د. حسني السرحان/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

قراءة ألبعاد ودالالت
 االحتجاجات يف العراق
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ــقــة تــعــامــل  ــطــري جتـــلـــى الـــــــدور الـــغـــامـــض ب
احلكومات العراقية السابقة املشكلة من كتل 
إيديولوجيات خمتلفة،  ذات  عديدة  وأحزاب 
يف  متباينة  خارجية  إنتماءات  ذات  وبعضها 
إطار اإلستفادة من دميومة الدولة اهلشة بعد 
املستبدة،  املركزية  الشمولية  الدولة  إنهيار 
إدارة امللفات الداخلية، وإمنا  ليس فقط يف 
أيضا بغياب الرؤية اإلسرتاتيجية يف جتنيب 
العراق تأثري تداعيات أزمات املنطقة العربية 
ومستقبل  كــيــانــه  عــلــى  واألمــنــيــة  السياسية 
شعبه. أن العراق ال يتجرأ يف تثبيت قدميه 
مع القوى الدولية املساندة للنظام السياسي 
اجلــديــد عــرب تــبــين ســيــاســة )الـــوقـــوف على 
الدولية  األطــراف  واحــدة من مجيع  مسافة 
إسرتاتيجية  جــاء يف  -كما  عــادل  على حنــو 
السياسة  هــذه  العراقية-.  اخلارجية  وزارة 
أنــتــجــت مــشــاكــل كــثــرية عــلــى مــســتــوى موقع 
وكذلك  الــعــامل،  دول  لباقي  بالنسبة  الــعــراق 
هشاشته سياسيا وضعفه أمنيا وجتلى ذلك 
يف أكثر من حــدث سياسي وأمــين يف ترك 
اإلرهابية  اجملموعات  دخــول  يواجه  العراق 
)تنظيم داعش( لوحده، وتعرض أمنه القومي، 
للخطر  اجليوجغرايف  وحتى  واالقــتــصــادي، 
يف ظــل إطـــار الــــدول الــســاعــيــة لــالســتــفــادة 
األمنية،  واهلشاشة  السياسي  التناحر  مــن 
واإلداري  املــالــي  الفساد  حــالــة  مــن  واملنهك 
املستشري يف مؤسساته الرمسية للسيطرة 

على مناطق حدودية أو التوغل داخل احلدود 
املسلحة  اجلماعات  العراقية حبجة حماربة 
كحالة حزب العمال الُكردستاني الرتكي يف 
سياسة  عن  فضال  العراق،  ُكردستان  إقليم 
يف  ـــران  وإي السعودية  بــني  بالوكالة  احلــرب 
أكثر من بلد عربي ومنه العراق وسوريا إىل 
هذه  كل  ضــوء  ويف  واليمن،  البحرين  جانب 
األزمات من املمكن ألي حكومة قوية ومقتدرة 
الزجاجة  العراق من عنق  أن خترج  وعادلة 
أهمها  واملعاجلات  املقرتحات  من  عدد  عرب 
على  املؤثرة  اخلارجية  األزمــات  إن  يلي:  ما 
املــســتــويــات الــداخــلــيــة يف الـــعـــراق وإن كــان 
هناك مغذيات خارجية ولكن حالهلا يبدأ من 
الداخل العراقي، املساهمة بتعزيز التماسك 
االجتماعي، وترسخ قيم دولة املواطنة خاصة 
العراقية  األمنية  القوات  اسرتجعت  أن  بعد 
ــًا األراضـــي  ــي ــقــوات الــســانــدة حمليًا ودول وال
ــغــداد وإنــهــاء  الــعــراقــيــة يف غـــرب ومشـــال ب
مسألة إستفتاء إقليم ُكردستان العراق لصاحل 
الكيان العراقي الواحد، واإلسراع بإنهاء عدد 
إرهابية  واالجتماعية:  األمنية،  املخاطر  من 
عــشــائــريــة.  أو  أو حــزبــيــة  قــومــيــة  أو  كــانــت 
احلكومة العراقية اجلديدة مطالبة بسياسة 
خارجية أكثر وضوحا يف التعامل مع امللفات 
املياه،  وأزمــة  احلــدوديــة،  كاملشاكل  الشائكة 

واجملموعات املسلحة.
ــامــل بـــاملـــثـــل، وإجيــــاد  ــع ــت ــقــيت ال وفــــق طــري

أخرى  مشاكل  معاجلة  جانب  إىل  البدائل، 
بأدوات املتابعة األمنية واملخابراتية كمشكلة 
املـــخـــدرات اآلخــــذة بــاإلســتــفــحــال مــنــذ مــدة. 
إيـــقـــاف الــتــوجــهــات اخلـــارجـــيـــة لـــأحـــزاب 
يتم  ال  وردعها  العراق  يف  السياسية  والكتل 
بالضوابط  وإمنـــا  واخلــطــابــات  بــاإلتــهــامــات 

القانونية تعدياًل وتشريعًا.
خاصة تعديل قانون األحزاب السياسية رقم 
احلزبية  احلــالــة  لضبط   2015 لسنة   )36(
وسياسيًا،  وماليًا،  إيديولوجيًا،  الفوضوية 
الرقابة  تفعيل  عن  فضاًل  عسكريًا،  وحتى 
ــة األخــــرى  ــي ــرقــاب الــنــيــابــيــة واملـــؤســـســـات ال
داخل  املالي  للتمويل  األخــرى  املصادر  على 
بأشد  املخالفني  وحماسبة  وخارجه،  العراق 

العقوبات القضائية. 
تـــقـــارب الـــعـــراق مـــع أشــقــائــه الـــعـــرب يــأتــي 
ومعاجلة  الــعــرقــوي،  ــــ  التأرخيي  سياقه  يف 
الدول  من  وعدد  العراق  بني  ما  التصدعات 
الــعــربــيــة مــنــذ حـــزب اخلــلــيــج الــثــانــيــة وإىل 
مــرحــلــة صــعــود الــقــوى الــعــراقــيــة املــعــارضــة 
لــلــنــظــام الــســابــق إىل ســـدة احلـــكـــم. إبــعــاد 
العراق عن الصراعات الدولية كتلك املتعلق 
بالصراع األمريكيـ ـ اإليراني الشائك ألن من 
شأن مناذج هذه الصراعات أن تؤثر بصورة 
مباشرة على كافة اجملاالت يف العراق، وعدم 
قبال  العراق يف  معينة جبعل  لدولة  السماح 

املقايضات السياسية والعسكرية. 

موقع الحكومة العراقية الجديدة
 من أزمات املنطقة

املناهج بني الرتبوية والغش املمنهج
يفرز الواقع حقائق سلبية أو إجيابية، وال نتوقف والبحث عما مل يتحقق ومن هو أكثر سلبية أو 
إجيابية، وما هي األسباب اليت منعت من حتقيق ما أشد سوًء أو أحسن حااًل، وما يفضي الواقع 
خمطط  أســوأ  حمتمالت  عن  والبحث  ممنهجة  لدراسة  حباجة  العراقي،  واإلداري  السياسي 
املؤسسات،  املسيطر على  للتخريب هو  ومنهج  للسلبية  غلبة  والظاهر  منعت،  وإجيابيات  هلا، 
وبني شكوك بضعف القانون أو إحندار طبقة حاكمة، نبحث عن قيم مفقودة فهل هي مفقودة 

ألشخاص فرضوا أنفسهم، أم هي منهج إلضعاف القيم والقانون واإلدارة؟
يستشهد املعلمون وحيفظ الطلبة على ظهر القلب احلديث النبوي الشريف “من غشنا ليس منا”، 
بإشارة للغش وخروج الغشاش من األمة واإلنتماء للوطن والقيم واألخالق، إن تسريب أسئلة 
مادة الرتبية اإلسالمية يشري اىل خلل تربوي كبري، فال أولئك الذين أؤمتنوا األسئلة حافظوا 
عليها، وال طالب تعلم قيم متنعه من الغش وأخذ حق غريه، واملشكلة اآلخرى هناك جيل وصل 
اىل شهادات عليا ال يفرض بني الضاد والظاء وال األلف املقصورة واملطلقة وال التنوين، واألدهى 
جيل سياسي يرى املعروف منكرًا واملنكر معروف، وهؤالء عينة جملتمع تعلموا بنفس املناهج 

الدراسية، اليت تشري اىل أنا وسوء أخالق وخيانة وغايتهم بررت الوسيلة.
معظمنا ينتقد خمالفة القانون ومعظمنا خيالفه من مسؤول ومواطن، نتمسك بالعرف قانون، 

إنطباع يف صناعة  املخالفة. يشكل فعل املسؤول احلكومي  القانون عرفًا معيب  وال جنعل من 
الرأي العام، فما بالك يف رأي خطأ عند مسؤول ال ميلك وعي، وبذا فقد الوعي العام ناهيك 
عن ختالف وتقاطع الرأي العام، وهذه وتلك جاءت أما من منهاج خاطئة أو ختريب ممنهج، وإاّل 
لو كانت املناهج تربوية تعلم القيم واألخالق وحقوق اإلنسان، ملا جتاوز املسؤول وقصر بعمله، 
وملا خالف املواطن قانونًا خيدمه، وملا سعى طالب للحصول على درجته اإلمتحانية بالغش، وكما 
هو التعلم يف الصغر كالنقش على احلجر، فالغشاش يعرف أنه جاء بغري حق ولن يكون طبيبًا 
أو مهندسًا أو معلمًا ناجحًا، لذا يشكو العراق من كل القطاعات، ويعمد املواطن ملخالفة القانون 
كونه وصل لقناعة بأنه سيف على رقاب الفقراء حسب، وُكثر من املسؤولني احلكوميني جتلبب 

الدين واألخالق علنًا، وتبطن الشيطان سرًا.
وال كأنه درس منهجًا تربويًا، وال أثرت به تعاليم الدين اإلسالمي ومادة اإلسالمية اليت رافقته 

12 عام وتفوق بها.
وما موجود يف املناهج الدراسية خيتلف كثريًا عن التطبيقات الواقعية، بل أنها جمرد حمفوظات 
للنجاح، ال نقش يف الصغر وال تطبيق يف قلوب من حجر، وإاّل كان على الطالب عدم الغش كون 

اإلسالمية مادة حتمل نوع من القدسية الواجبة اإلحرتام. 

ثم عــدم حتقق  ومــن  للموارد،  الفساد مبعنى وجــود هــدر  اتساع ظاهرة  إن 
عملية  واجهت  الــيت  الرئيسة  التحديات  أحــد  تعد  الــيت  التنموية  الغايات 
اإلنتقال يف العراق، وإن استشراء ظاهرة الفساد يعد واحدًا من التحديات 
واملالية  ـــة  اإلداري الفساد  فقضايا  الــعــراق،  يف  التنمية  مسرية  تهدد  الــيت 
الظاهرة  هذه  توسع  مدى  يبني   ،2003 العام  أعقبت  اليت  السنوات  خالل 
يف مفاصل احلياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية كافة، فمن 
خالل الفساد يتم هدر وتبذير معظم موارد البلد مما يهدد عملية االستقرار 
االقتصادي فيه. ومن أهم مظاهر الفساد هو الفساد السياسي الذي يتمثل 
يف االستبداد السياسي مبعنى االستيالء على السلطة واالستئثار بها، ومنع 
مداولتها وإساءة استغالهلا والتوصية أو إعطاء املناصب إىل )االبن، األخ.. 
اخل( أو من خيتاره املستبد،  إىل جانب ذلك فإن الفساد اإلداري واملالي شكل 
التنموية يف العراق، إذ احتل العراق املرتبة )171( يف  حتديًا آخر للعملية 
مؤشر مدركات الفساد اخلاص مبنظمة الشفافية العاملية، وطبقًا للتقرير 
مراكز  يف  جاء  العراق  فإن  العاملية  الشفافية  ملنظمة   2014 لعام  السنوي 
املنظمة،  مؤشر  يف  املشمولة  الــدول  بني  من  نزاهة  الــدول  ألكثر  متأخرة 
والصومال،  الشمالية  وكوريا  والــســودان  وأفغانستان  الــســودان  جنوب  تلته 
وبني التقرير أن هذه النتائج تظهر بأن البلدان األكثر فسادًا هي املصابة 
بالنزاعات السياسية على املدى الطويل اليت مزقت البنية التحتية للحكم، 
ويشري إىل تفسخ منظومة القيم االجتماعية وضعف املبادئ والقيم األخالقية 
العليا، وأن انتشاره يؤدي إىل اإلحباط وانتشار الالمباالة بني أفراد اجملتمع 
وبروز التطرف يف اآلراء وعدم تكافؤ الفرص، ويؤدي إىل سوء توزيع الدخل 
والثروات واستغالل أصحاب السلطة والنفوذ ملواقعهم ومناصبهم املميزة يف 
العدالة  وتراجع  االجتماعي  التفاوت  يكرس  الذي  األمر  والدولة،  اجملتمع 
االجتماعية وتدني املستوى املعاشي ألغلبية أفراد اجملتمع. لذلك تقع على 
اإلداري  الفساد  ملكافحة  عليا  رقابية  هيئة  تشكيل  مهمة  القادمة  احلكومة 
واملالي تكون خمولة بالصالحيات كافة وتوفر هلا احلماية الكافية. وذلك من 
خالل: تعزيز قدرات اهليئة الوطنية للنزاهة وديوان الرقابة املالية، تطبيق 
واستقالليتها  الداخلية  املراقبة  دور  وتفعيل  والتدقيقية  احملاسبية  املعايري 
وتبين سياسة احلد من الفساد قبل وقوعه، واعتماد قواعد وضوابط سلوك 
لقانون  التطبيق اجلاد  املعاشي،  ورفع مستواهم  املوظفني احلكوميني،  أداء 
الفصل العام والكشف عن األرصدة، اعتماد محلة توعية وطنية شاملة حول 
مكافحة الفساد وإبرازه كونه حالة سلبية وخطرة على حاضر ومستقبل أبناء 
اجملتمع ليس فقط لكونه خماًل بالسمعة وحسن السلوك وأن القانون يعاقب 
مرتكبيه، وإمنا مرفوض حقًا وشرعًا، ويعترب فضح مرتكيب الفساد والغش 
من الوسائل املهمة ملكافحته، تفعيل دور وسائل اإلعالم ومؤسسات اجملتمع 

املدني يف الرقابة.

أولويات الحكومة العراقية 
القادمة يف مواجهة ظاهرة 

الفساد

العراق

د. أسعد كاظم شبيب/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

واثق الجابري

د. سليم كاطع علي/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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عربي 

مضيق  عند  ينتهي  الدقيق  باملعنى  اخلليج 
املنفذ  هو  املضيق  فان  املعنى  وبهذا  هرمز 
والكويت  ـــران  وإي للعراق  الوحيد  البحري 
ــبــحــريــن. لــلــعــراق ثــالثــة مــوانــئ  وقــطــر وال
البصرة  ميناء  واآلخـــر  اخلليج  على  اثــنــان 
ــذي يصب يف اخلليج.  ال الــعــرب  على شــط 
وللكويت ثالثة موانئ مشال غرب اخلليج، 
ـــدى إيــــران ثــالثــة مــوانــئ مشـــال اخلليج  ول
هــرمــز واخلــامــس على  ورابـــع عند مضيق 
الــســاحــل اإليــرانــي مــن خليج عــمــان جلهة 
على  موانئ  وثالثة  باكستان،  مع  حــدودهــا 
حبــر قــزويــن. وُتــظــهــر اخلــرائــط املــنــشــورة 
اخلليج  على  موانئ  ستة  العربية  لأمارات 
عــمــان، ولقطر  عــلــى خليج  اخـــرى  وثــالثــة 
وللبحرين  املرافئ،  من  واثنان  موانئ  اربعة 
ميناء  فلديها  عمان  امــا  املــوانــئ؛  من  اثنني 
على مضيق هرمز وثالثة على خليج عمان 
وآخر على البحر العربي؛ وللمملكة العربية 
ومثلها  اخلليج  على  موانئ  ستة  السعودية 
تــدار حوالي 70  البحر األمحــر حيث  على 
باملائة من جتارتها اخلارجية. غالبا ما تهتم 
بالطاقة  للخليج  االسرتاتيجية  الــدراســات 
سبق  املنطقة  بهذه  ــا  اورب دول  اهتمام  لكن 
النفط مبدة طويلة، منذ بداية القرن السابع 
الربيطانية  السياسة  عناية  وجــاءت  عشر. 
العراق  يف  العثماني  العهد  اواخــر  بالنفط 
وطالبت  وهــولــنــدا،  فرنسا  ومعها  ـــران،  وإي

ــكــا حبــصــة مـــن الــنــفــط بــعــد احلـــرب  امــري
بدورها يف مساندة  ارتباطا  االوىل  العاملية 
احللفاء ضد دول احملــور. وأصــّرت أمريكا 
االنفراد  على  الثانية  العاملية  احلرب  نهاية 
بنفط السعودية يف مقابل ترك نفط إيران 
الدول.  بقية  نفوط  واملشاركة يف  لربيطانيا 
العالقات  تتابع  املتحدة  الــواليــات  ان  يبدو 
وتعمل على قطع  بالتفصيل  الدولية إليران 
استطاعت.  مــا  الــعــالقــات  تلك  اضــعــاف  او 
وتفهم الواليات املتحدة، والسعودية، العالقة 
بني إيران والعامل مبنطق املباراة الصفرية، 
فال تريد اململكة السعودية انهاء النزاع بني 
تعّده خسارة  إذ  وإيـــران،  املتحدة  الــواليــات 
التعامل  منع  املتحدة  الواليات  وحتــاول  هلا، 
االعتيادي بني إيران والعامل إذ تراه إضعافا 
لقوتها. وأدى هذا النهج، وخالصته ان الدنيا 
ودفــع  املنطقة  تـــأزم  اىل  لكلينا،  تتسع  ال 
مجيع األطــراف حنو حافة احلرب وبصفة 
يف  والـــدول  اجملتمعات  بقاء  وان  مستمرة. 
اجواء احلرب ملدة طويلة يؤدي اىل االعتياد 
على التوازن مع النزاع والتهديد واالستعداد 
املصاحلة  مــن  اخلــوف  وبالنتيجة  للحرب، 
واالرتياب من السالم. ُتّتهم املطالبة حبقوق 
ــيــة، وانــشــطــة املــعــارضــة الــســيــاســيــة،  مــدن
باخليانة الوطنية والعمالة، ويف نفس الوقت 
غالبا ما حتصل املعارضة وحركات التمرد 
املسلح على دعم خارجي. وهذا معروف يف 

وسوريا  واجلمهوري،  امللكي  الــعــراق  تاريخ 
آنذاك، ولبنان، وحرب اليمن اليت اطاحت 
يف  عــمــان  يف  الداخلية  واحلـــرب  بامللكية، 
الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، ومــــا جــــرى يف 
العراق وجيري اآلن يف سوريا وليبيا واليمن 
وغريها. بينما يتكرر يف تقارير وتصرحيات 
ــأن إيـــران هــي الــدولــة  امــريــكــا واســرائــيــل ب
الوحيدة اليت هلا صالت تعاون مع احزاب 
يف  مسلحة  وجمموعات  سياسية  وحركات 
املنطقة وتدعمها. ويف واقع احلال ان الكثري 
من الدول، ومنها الواليات املتحدة األمريكية 
ــعــالقــات  ال مــثــل هــــذه  ودول عــربــيــة، هلـــا 
ونــزاعــاتــهــا  املــنــطــقــة  ــتــدخــالت يف دول  وال
الــداخــلــيــة ومــعــارضــاتــهــا، مبــا يف ذلـــك مع 
نساند  باننا  القول  اما  اإليرانية.  املعارضة 
وندعم قوى اخلري واحملبة والسالم وعدونا 
حيارب اىل جانب قوى الشر والظالم، فهذه 
دعاية سياسة ساذجة او اعالم حربي. ويبدو 
تفاصيل  ورغــم تشعبها يف  األزمــة  ان هــذه 
ثالثة  اىل  ببساطة  ارجــاعــهــا  ميكن  كــثــرية 
الفلسطينية؛  واملشكلة  اســرائــيــل  عــوامــل: 
مــضــاعــفــات االنــقــســام الــديــين/االثــين يف 
وإذا  األمريكية.  اهليمنة  ومطلب  املنطقة؛ 
تــرّفــعــت احلــكــومــات عــمــا حتــتــويــه الثقافة 
وفاشية  عنصرية  مــضــامــني  مــن  الــســائــدة 
فإن احلــرب بني ضفيت اخلليج  وكراهيات 

مستبعدة. 

الخليج: تعقيد النزاع
 ومخاطر التصعيد

صفقة القرن: دفن القضية الفلسطينية بكفن إسرائيلي
بالتزامن مع مساعي الرئيس األمريكي دونالد ترامب من جعل بالده كشرطي العامل، يفرض على 
املنطقة قواعد بعيدة عن القانون الدولي، يدور حديث اإلعالم حول عبارة أطلقتها وسائل إعالمية حتت 
مسمى )صفقة القرن(، اليت جهزها جاريد كوشنر، صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب، إلحالل 
السالم يف الشرق األوسط –حبسب إعتقاده-، حتت ادعاء احلل االقتصادي والُبعد اإلنساني ألزمة 
غزة، وإغالق األفق السياسي الذى يؤدي إىل استمرار اإلحتالل اإلسرائيلي لأراضي الفلسطينية، 

والبحث عن حلول جزئية للقضية الفلسطينية خارج الشرعية الدولية وإسقاط مبدأ حل الدولتني.
أوضح مراقبون يف الشأن اإلسرائيلي إىل أن صفقة القرن قدمية جديدة، تهدف إىل عزل غزة عن 
الضفة الغربية، من خالل إعطاء غزة 712 كيلو مرت مربع من منطقة سيناء، والبدء خبمسة مشاريع 
كربى تقدر مبليارات الدوالرات، مقابل إعطاء اجلانب املصري مثلهم يف النقب، أما بالنسبة للضفة 
إستيطانية  كتل  وثالثة  األردن  بغور  إسرائيل  احتفاظ  مع  األردنية،  الرعاية  الغربية، فستكون حتت 

كبرية، إضافة إىل إخراج القدس من التسوية النهائية.
لذا فإن حماولة جتزئة املسار السياسي الفلسطيين يف مواجهة صفقة القرن، بات يف هذه املرحلة 
لغزة  اإلنسانية  اإلغاثة  بوابة  من  فالتسلل  الفلسطينية،  القضية  على مستقبل  كبرية  يشكل خطورة 
واملساعدات واحلديث عن بعض املشاريع بالرغم من ما يعيشه قطاع غزة من مستويات عالية من 

الفقر والبؤس واألهم هو إنعدام األمل للغزيني يف العيش حبياة كرمية. ما هو إال مقدمة لفصل القطاع 
عن القضية الفلسطينية واملس بوحدة الفلسطينيني السياسية وبالتمثيل السياسي ملنظمة التحرير، 

وأن هذه اإلجراءات ما هي إال قضايا إنسانية فقط.
املبادرة األمريكية لن تقدم شيئًا جديدا لواقع الفلسطينيني أو حلقوقهم، بقدر ما تضفي شرعية على 
الكيان الفلسطيين الناشئ يف الضفة، الذي سيبقى بناء املستعمرات اإلسرائيلية عليها، فهو كيان 
مبثابة أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة، وحتت هيمنة إسرائيل، اليت ستبقى مسيطرة على احلدود 

واملعابر واملوارد.
لذا فإن وضع السلطة الفلسطينية يف غاية الصعوبة والتعقيد، فهي أواًل: تعتمد يف شرعيتها بوجود 
الكيان الفلسطيين على اخلارج. ثانيا: تعتمد على املساعدات املالية املتأتية من الدول املاحنة، ومن 
عمليات املقاصة مع إسرائيل، وهذان يغطيان ثالثة أرباع موازنة السلطة الفلسطينية. ثالثا: يف حال 
اإلنقسام الفلسطيين، بني سلطيت الضفة وغزة، وبني حركيت فتح ومحاس، سيضعف الفلسطينيني 
وحيد من قدراتهم، ناهيك عن تنمية مشاعر اإلحباط عندهم. رابعا: ال توجد حاضنة عربية للموقف 
الفلسطيين حبكم اضطراب األوضاع يف املنطقة والتدخالت اإليرانية، ال سيما يف املشرق العربي، 

وغياب إمجاع عربي يف خمتلف الشؤون العربية. 

ال تسري االزمة السورية وفقا النفعاالت احلكومة االسرائيلية، وال ميكن ان 
تكون اكثر من زوبعة إعالمية بالنسبة لأمريكيني والسعوديني، بينما حيظى 
بشار  الرئيس  حكومة  مع  بفضل حتالفهم  النفوذ  من  اكــرب  بقدر  الــروس 
بناء قاعدتي محيم وطرطوس املزودة بصواريخ  األسد الذي متخض عن 
الكردية  املقاومة  بني  قلقا  يــزال  ال  بنفوذ  االتــراك  ويليهم  املرعبة،  ا400 
والــرفــض الــرمســي الــســوري فضال عــن املشكالت مــن الــواليــات املتحدة 
باعتبارهم  ايران وحليفها حزب اهلل  تظهر  الكبرية  االمريكية. يف اجلهة 
الكفة الثانية لنفوذ اجلميع يف سوريا، فاملسؤولون اإليرانيون ينسقون مع 
احلكومة السورية على اعلى املستويات، وال يكاد الرئيس بشار األسد يظهر 
ايران وحزب اهلل مشيدا بدورهم يف احلرب  تلفزيونية اال وذكر  مبقابلة 
الكربى اليت جرت على أراضيه طوال سبع سنوات. حلد االن حققت ايران 
بشار  السوري  الرئيس  إبقاء  يف  تتمثل  والــيت  سوريا،  أهدافها يف  مجيع 
األسد يف السلطة كونه احلليف األكثر موثوقية لديها، ويف ميدان احلرب 
السعودية  فان حتقيق اهدافك يعين خسارة خصمك وهذا ما حصل مع 
اليت طاملا تغنى وزير خارجيتها عادل اجلبري مبعزوفة رحيل بشار األسد 
بالتفاوض او القوة. وصلت ايران اىل اجلنوب السوري ووضعت قدما على 
اليت  املتوقعة إسرائيل  التحركات غري  اثــارت هذه  احلــدود مع إسرائيل، 
طاملا حذرت من الغفلة االمريكية او التهاون مع القوة اإليرانية الطاحمة 
يكون هذا  الثوري، ورمبا  قادة احلرس  ينادي  كما  إسرائيل  افــرتاس  اىل 
يعد حيتمل  مل  اإلسرائيلي  اجليش  الن  املهمة  لتنفيذ  املناسب  الوقت  هو 
الدفاع،  وزارة  عن  تقرير رمسي صــادر  احــدث  يقول  كما  جديدة  حروبا 
وخيسر سنويا الرتب العسكرية الرفيعة ونتنياهو مشغول باستعراض قطع 
تراجعت  املتواصل.  االعالمي  عرضه  يف  اإليرانية  والطائرات  الصواريخ 
السعودية عن مطلب رحيل الرئيس السوري بشار األسد، وقد ترتاجع عن 
حكومة تشارك فيها املعارضة، امنا تريد فقط التخلص من القوة اإليرانية 
البالد، وهو مطلب ستتنازل عنه أيضا يف املستقبل، واحلال  املتنامية يف 
ينطبق على إسرائيل اليت كانت تأمل ان حيصل تغيري خيدم مصاحلها، 
وحاولت مرارا منع وجود أي جندي إيراني داخل األراضي السورية، لكن 
بالعني اجملــردة دون  باتت تشاهد اجلــوالن احملتل  الثوري  قــوات احلــرس 
والسعودي،  اإلسرائيلي  الرتاجع  هذا  مقابل  يف  حديثة.  لتقنيات  احلاجة 
تستمر ايران يف التقدم حنو حتقيق اهداف جديدة، وحزمة األهداف هذه 
النفس  أسلوب  وتعتمد  اخلصوم  نبض  واقعية جتس  سياسية  على  تعتمد 
الطويل، وهو ما يفتقده كل من زعماء إسرائيل والسعودية، وبهذا الواقع 
للجسر  وضمان  األســد  لبقاء  دائــم  تفويض  على  طهران  اجلديد حصلت 
الربي مع حلفائها، بينما ال يزال خصومها يتصارعون مع بعضهم للظفر 

بالقليل مما تبقى من األراضي السورية. 

تسوية الجنوب السوري: 
حصتني إليران وواحدة 

للجميع

مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

مسلم عباس

حيدر االجودي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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دولي 

املنطقة  شــعــوب  تعانيها  الـــيت  احلــــروب 
وفشل الدول وحتى عجزها او انهيارها هي 
فوضى وازمات يولدها الال نظام وليست 
وهــنــاك،  هــنــا  اخــطــاء  نتيجة  او  صــدفــة، 
ــكــزات  بـــل لــضــعــف او حــتــى غــيــاب املــرت
معاصر  نظام  وترسيخ  لتكوين  الضرورية 
األساسية  والوحدة  املنطقة.  يف  للسياسة 
للنظام هي الدولة املستقلة ذات السيادة، 
وذلـــك مبــوجــب املــنــظــومــة املــعــيــاريــة الــيت 
بــعــد احلــرب  تــرتــيــبــات مــا  الــيــهــا  تستند 
العاملية الثانية واليت تسمى تنظيم او نظام 
World Order، وتعود جذورها  العامل 
اىل معاهدات ويستفاليا املوقعة بني مايس 
وأكتوبر من عام 1648 بعد حرب الثالثني 
عاما. والسيادة sovereignty يف أصلها 
اللغوي من سيد sovereign مبعنى الذي 
ــغــريه، ولـــذا فـــإن االســتــقــالل  ال خيــضــع ل
املتوقع  وكــان  بالتعريف.  السيادة  جوهر 
املصائب  وكــل  الثانية  اخلليج  حــرب  ان 
مبا  للكويت،  العراق  اجتياح  اعقبت  اليت 
بعد،  ومـــا جـــرى فيما  احــتــاللــه  ذلـــك  يف 
توقظ األذهان اىل ضرورة احرتام الدولة 
السياسة.  يف  الــكــربى  احلقيقة  بصفتها 
وسواها  والقومية  الدينية  الــصــالت  وان 
ــقــالل وســيــادة  ال تــســمــح مبـــصـــادرة اســت
ايــة ذريعة مثل  الــدولــة او تلك حتت  هــذه 
الدميقراطية  للشرعية  حكومتها  افتقاد 

او  عمالتها”  او”  لشعبها  اضطهادها  او 
كما  ذلـــك.  وســـوى  اعــدائــنــا  مــع  لتحالفها 
الــدول  ان  تؤكد  املتحدة  األمــم  مواثيق  ان 
يف  اختالفها  رغــم  سيادتها  يف  متكافئة 
احلجم السكاني واحليز اجلغرايف والقوة 
وتقنية  اقــتــصــاديــة  مـــصـــادرهـــا،  جبــمــيــع 
وعسكرية، او غريها. وقد ال خنتلف على 
ان االرتــقــاء األخــالقــي هــو الــوجــه اآلخــر 
تهذيب  يتضمن  ــــذي  وال الــتــطــور،  لــســنــن 
مديات  وتقليص  تدرجييا  الفعلي  السلوك 
املعيارية،  املنظومة  قواعد  عن  احنــرافــه 
وخبالفه نسّلم، منطقيا، بإمكانية االرتداد 
اىل املــرحــلــة الــوحــشــيــة، وهـــو حُمـــال يف 
مجيع ما وسعين االطالع عليه من النماذج 
الفلسفية ذات  والكتابات  للتطور  النظرية 
املتحدة طرفا  الواليات  كانت  لقد  الصلة. 
وحروبها  املنطقة  دول  نزاعات  مجيع  يف 
بصفتها  ــهــا  واجــب حتــــرتم  ومل  األهـــلـــيـــة، 
وتتصرف  العامل،  لنظام  الراعية  الدولة 
حبــيــاد ونـــزاهـــة، إلطــفــاء تــلــك الــنــزاعــات 
احلروب  املظلومة  الشعوب  هذه  وجتنيب 
العدالة والتنمية.  واخلراب وضياع فرص 
الــدميــوغــرايف حقيقة  الــتــنــوع  ال شــك ان 
املنطقة،  يف  شأنها  مــن  التقليل  ميكن  ال 
وعـــنـــدمـــا يــتــعــمــق االحــــســــاس بــاالنــتــمــاء 
الــديــين او األثــين اىل االنــفــراد يف وعي 
اإلرادة  على  ويسيطر  اجلماعية،  ــذات  ال

عن  تغيب  اجلــمــاعــات،  لتلك  السياسية 
وتنساق  وحدودها،  الدولة  قيمة  الوجدان 
وبالنتيجة  الضياع،  هذا  خلف  احلكومات 
او  للحروب  واالستعداد  العداوات  تصبح 
خوضها مباشرة او بالنيابة هي السياسة 
للخروج  املتداولة  األطــروحــات  احلاكمة. 
مــن هـــذا املــــأزق لــيــســت فــاعــلــة وبعضها 
املشاكل  هــذه  وجــود  عــدم  تفرتض ضمنا 
بعد  لــلــمــريــض  يــوصــف  دواء  او  اصــــال، 
الــشــفــاء. فــمــن هــي اجلــهــة الـــقـــادرة على 
النهائي  لالعرتاف  الوعي  صياغة  اعــادة 
بالدولة وفرض احرتام حدودها وسيادتها 
واســتــقــالهلــا عــلــى اجلــمــيــع. وكــيــف ميكن 
للراي  الصانعة  املؤسسات  وصــول  تصور 
يف  عصابية  او  مرتزقة  وبعضها  الــعــام، 
كافة  بــأن  راسخة  قناعات  اىل  تعصبها، 
اجلــمــاعــات الــديــنــيــة واألثــنــيــة هلــا حقوق 
وثقافيا  سياسيا  الـــوجـــود،  يف  متكافئة 
وانـــســـانـــيـــا ويف االمـــــن وفـــــرص الـــرفـــاه 
للشعوب  العليا  املصاحل  وان  واالزدهــــار، 
تتطلب تعميم طرائق التفكري والنظر اليت 

توصل اىل تلك القناعات. 
وأصبح من الواضح اجللي انه ما مل تتمكن 
سياسي  نظام  اقامة  من  املنطقة  شعوب 
فاملستقبل  املعيارية  املنظومة  هــذه  على 
جمـــهـــول وتـــبـــقـــى مــــهــــددة بـــاالضـــطـــراب 

واالنتكاسات.

الالنظام وتقويض فرص
 االستقرار يف الشرق االوسط

هاجس إيران يزعزع استقرار الشرق األوسط
العدواني  النفوذ اإليراني يف الشرق األوسط كشعار لتربير نهجها  إدارة ترامب تراجع  استخدمت 
جتاه البالد، كما متت صياغة االنسحاب األمريكي من االتفاقية النووية املعروفة باسم “خطة العمل 
مزعزعة  أنشطة  يف  تستخدمها  انها  تزعم  اليت  الفوائد  من  إيــران  بلغة حترم  الشاملة”  املشرتكة 
“لبنان والعراق”  ان االنتخابات اليت اجريت مؤخرا يف  الستقرار الشرق األوســط. ومع ذلك، نرى 

انتجت نكسات جديدة هلذه السياسة.
التحالف الشيعي حلزب اهلل وحركة أمل  اللبنانيون برملانهم اجلديد، اذ ظهر  آيار، انتخب  ففي 6 
كفائزين واضحني، على الرغم من التصرحيات املثرية بشأن سيطرة “حزب اهلل وإيران على لبنان “.
وبعد أسبوع، جرت االنتخابات الربملانية يف العراق، وكانت القائمة املشرتكة لرجل الدين الشيعي 
مقتدى الصدر واحلزب الشيوعي العراقي “سائرون” هي األعلى، تبعتها قائمة “فتح” بزعامة هادي 
قاسم  مع  عالقات شخصية  وتربطه  إيــران  من  واملقرب  الشعيب  للحشد  األعلى  القائد  العامري، 
سليماني قائد فرقة القدس التابعة للحرس الثوري اإليراني، وعلى الرغم من وجود تباين يف والء 
هذه اجلهات إليران إال أنها بالتأكيد ليست قوى موالية للغرب او للسعودية أو مؤيدة إلسرائيل بأي 
حال من األحوال. وعلى النقيض من ذلك، كانت القوى اليت تدعمها الواليات املتحدة وحلفاؤها ضمنيا 
قوى ضعيفة، اذ فقد سعد احلريري، رئيس الوزراء اللبناني املوالي للسعودية، وزعيم كتلة “املستقبل” 

السنية، ثلث مقاعده الربملانية، وفشل املنافس السيّن أشرف ريفي الذي هامجه بسبب عالقته مع 
حزب اهلل يف الفوز مبقعد برملاني، وبالتالي تعرض لضربة كبرية لطموحه ليصبح الشخصية السنية 
القوية التالية يف لبنان. ومبا أن املسار السياسي لدحر النفوذ اإليراني قد فشل يف حتقيق النتائج 
املرجوة، بدأت واشنطن وحلفائها اإلقليميني مبناقشة إمكانية تكرارهم ما فعله اإليرانيون أي بناء 
قــادرون على حتديهم عسكرًيا لكن هذه مهمة شاقة، فمنظمات مثل حزب اهلل، على سبيل  وكالء 
املثال، ليست جمرد جمموعة عسكرية تعمل نيابة عن إيران بل انها منظمة شعبية لبنانية حقيقية، 
والكفاح املسلح ليس سوى بعد واحد من أنشطتها. ومن املرجح ان يؤدي هجوم ترامب على إيران 
اىل زيادة العنف وعدم االستقرار يف الشرق األوسط، وقد فسحت خطة العمل املشرتكة الشاملة 
الطريق إلشراك إيران يف القضايا اإلقليمية أيضا، وقال اية اهلل خامنئي ان خطة العمل املشرتكة 
الشاملة كانت مبثابة اختبار يف حال جناحه ميكن ان يؤدي اىل فتح حوار بني الواليات املتحدة وإيران 
حول قضايا أخرى، وكان من املمكن أن يوفر ذلك فرصة للتعامل مع السياسات اإليرانية األكثر إثارة 
لالعرتاض يف املنطقة ورمبا حتى القضاء عليها، إن األزمة اليت ال داعي هلا متاما واليت صنعها 
ترامب متنع ذلك االحتمال؛ ومن املرجح أال تكون النتيجة تراجع إيران بقدر ما هي املزيد من الفوضى 

وزعزعة استقرار الشرق األوسط. 

كان فوز العدالة والتنمية متوقعا لكل من أدرك خريطة املكونات السياسية 
املنافسة.. إّن القوى األخرى عاجزة عن استعمال الدين يف السياسة ولو 
ألسباب انتخابية.. فالدين والرأمسال بات مع أوردوغان، وليس يف جعبة 
املعارضة سوى األماني.. من ميلك التحالف مع املافيا يفوز باالنتخابات.. 
لكن ما الذي يستطيع فعله أوردوغــان بعد الفوز؟ ال شيء.. على املستوى 
الداخلي فإنه سيكون مراقبا من قبل معارضة ضعيفة ولكنها مشاكسة.. 
سنكون أمام حرب الشارع واملظاهرات أمام كل حماولة لتمرير مشاريع 
اإلقليمية  باملعادلة  مرتبط  األمــر  فــإّن  االقتصاد  مستوى  على  خــاصــة.. 
والدولية.. لكي يرضي أوردوغان أمريكا والغرب حيتاج أن يعزز العالقة 
مع إسرائيل، فاملسألة هنا مومسية: يوم مرمري بامتياز ويوم تطبيعي إىل 
ألّن  االقتصادية  املعضلة  ال حيل  ولكنه  وارد  قطر  على  الرهان  الثمالة.. 
قطر ال مبكنها أن حتل املشاكل االقتصادية لكل هذه الدول.. بينما تبدو 
العالقة مع الكتل املالية اإلقليمية فاترة باستثناء إيران، وهذه عالقة هلا 
وضع خاص جّدا تقع يف منطقة عدم التأثر والتأثري مبجريات السياسة 
اإلقليمية.. قد تكون اخلطوة القادمة هي جتنيس النازحني السوريني ليس 
التمكني  يف  للرئيس  احلاضنة  الطائفة  يكونوا  لكي  بل  إنسانية  ألسباب 
واالنتخابات ويف مواجهة خصومه يف الداخل.. لقد عمل أوردوغــان منذ 
8 سنوات على إدمــاج النازحني ســواء يف املخيمات أو يف داخــل املناطق 
الرتكية..  اللغة  تعلم  كامل  جيل  على  وفــرض  سوريا،  داخــل  غزاها  اليت 
عند  لالدماج  قابلني  النازحني  من  جيل  إعــداد  على  يعمل  الرئيس  كــان 
االقتضاء.. لكن على املستوى اإلقليمي مل يعد ألوردوغــان ما يقرره ألنه 
ليس هو الاّلعب الوحيد يف املنطقة، وهو منذ االنقالب الفاشل يضرب 
لتغيري  األخــرية  تكون هذه فرصته  وقد  السياسي..  ألف حساب ملصريه 
والتعقيدات  الداخل  أكثر من ملف عالق ألّن ضغط  تركيا حيال  سياسة 
اإلقليمية تفرض هذا النوع من التغيري أو اهلروب إىل األمام.. وإن كان من 
الصعوبة طي صفحة ماضي مليء باملغامرات السياسية، قد يكون وجود 
تبعات  من  نفسه  حلماية  جديدا  أسلوبا  أوســع  بصالحيات  يتمتع  رئيس 
ما بعد األزمة السورية، فلقد كان يف بداية األزمة السورية يتحدث عرب 
وسيطه أوغلو إىل األسد بلغة النظام الربملاني، قال: األسد حينئذ: ولكننا 
حنن نظام رئاسي.. سكت أوغلو.. وها هو اليوم نفسه ضحية لرفيقه بعد 
بنية  بأنها  يــدرك  أن  عليه  تركيا  من حيكم  رئاسي..  إىل  النظام  انقالب 
تناقضية وبركان نائم أكثر مما نرى ونسمع.. من يقود تركيا يدرك ذلك 

متاما أكثر مما يدركه أنصاره من بعيد..
معنى  ما  السياسات،  تغيري  املفروض  بل  الّنظام  تغيري  يكفي  ال  أحيانا 
االستمرار على ذات السياسة يف ظل نظام رئاسي ال يكاد يرى فيه صاحبه 

سوى فرصة لتمرير املواقف اخلاطئة؟ 

ماذا بعد فوز العدالة 
والتنمية الرتكي؟

ادريس هاني

د. احمد ابريهي علي / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

ترجمة : مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية
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الفساد  ظاهرة  انتشار  من  الــعــراق  يعاني 
بــكــل أنـــواعـــه فــبــاإلضــافــة لــلــفــســاد املــالــي 
وجمتمعي.  سياسي  فساد  هناك  واإلداري 
وقد ساهم الفساد يف ارتفاع البطالة ملعدل 
20% يف حني أن أكثر من نصف مليون طفل 
عراقي يتواجدون يف سوق العمل باإلضافة 

إىل وجود 3.5 مليون طفل خارج الدراسة.
الــعــراق يسبح على  أن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
النفط إال أن ذلك مل يستطع  حبــريات من 
ومل  اإلنسان  وبناء  التنمية  عملية  يدعم  أن 
التحتية  الــبــنــى  متــويــل  مــن  الــنــفــط  يتمكن 
اليوم  العراق  فقد حتول  االقتصاد،  لتنويع 
مشروع  أي  تنجز  أن  ميكنها  ال  ــة  دول إىل 
االقـــرتاض  خــالل  مــن  متويله  يتم  أن  دون 
)الداخلي واخلارجي( الذي بلغ قرابة 135 
قيمة  مــن   %30 مــن  أكثر  وهــو  دوالر  مليار 

الناتج احمللي اإلمجالي.
استثمارات  ضياع  يف  الفساد  تسبب  وقــد 
املشاريع  عــدد  يقدر  حيث  باملليارات  تقدر 
بـأكثر من 6 آالف مشروع وهمي  الوهمية 
 2016 عام  وحتى  دوالر.  مليار   200 بكلفة 
كان هناك 4 آالف مشروعًا متوقفة بقيمة 
جــدوى  ذي  غــري  )بعضها  ديــنــار  ترليون   5
ومع  إلجنــازهــا  االقـــرتاض  ويتم  اقتصادية 
ــتــجــاوز يف  ذلـــك فـــإن نــســبــة االجنـــــاز مل ت

معظمها الـ %20(.
السيئة يف ظل  االحـــصـــاءات  هـــذه  وتــأتــي 

انــفــجــاريــة حــيــث بلغت فــوائــض  مـــوازنـــات 
 2014-2006 بني  الفرتة  خــالل  املــوازنــات 
كان  مليار دوالر يف حني  فقط قرابة 120 
جمموع املوازنات يف نفس الفرتة ما ال يقل 
عن 700 مليار دوالر ذهبت جلها إىل جيوب 

الفاسدين.
لكن ما هي أهم أسباب عدم السيطرة على 

الفساد يف العراق؟
الفساد  على  السيطرة  عدم  أسباب  تتعدد 
الورقة  هذه  ولكننا سنحاول يف  العراق  يف 
وهي:  ألبرزها  التطرق  املختصرة  البحثية 
نفوذ  امام  الرقابية وضعفها  اهليئات  تعدد 

الفاسدين، 
ضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية 
خاصة ما يتعلق بالشفافية، ضعف األنظمة 
احملاسبية للمصارف وعدم ربطها بالشبكة 
التكنولوجيا  بقائها متخلفة عن  العاملية مع 
الرقابة  تعزيز  يف  تاكيد  بكل  تسهم  الــيت 

وتتبع األموال وحتويالتها. 
تضخم القطاع العام وحتول وزارات الدولة 
ينافس  مستثمر  اىل  لأعمال  منظم  مــن 
العام  القطاع  حتــول  حتى  اخلــاص  القطاع 
كاهل  يثقل  العمل  للعاطلني عن  اىل مركز 
موازناتها  نصف  من  اكثر  ويكلفها  الدولة 

السنوية.
ــقــطــاع اخلــــاص وحتـــديـــدًا  اعـــاقـــة عــمــل ال
تدعم  الــيت  والصغرية  املتوسطة  املشاريع 

يف  وتساهم  العمل  فــرص  وتــوفــر  الشباب 
االقــتــصــاد واالســتــعــاضــة عنها مبنح  تــنــوع 
صغرية دون اسرتاتيجيات واضحة للتنمية 
ما يساهم يف اهدار املال العام دون مكاسب 

حقيقية تذكر.
هذا الواقع املرتدي ال مينع من وجود عدد 
من احللول للتغلب على هذا الداء املستشري 
الوضع  وإصالح  العراقية  الدولة  يف جسد 
تطوير  يلي:  فيما  ذلك  ويتمثل  االقتصادي. 
ينسجم  مبا  والتشريعات  القانونية  البيئة 
على  واملستثمر  املــواطــن  حقوق  محاية  مع 
حد سواء واحرتام تنفيذ تلك القوانني وفق 
القضائي  النظام  حتديث  القانون،  سلطة 
ورفع كفاءة القضاة وتوفري الدعم واحلماية 

املادية واملعنوية هلم.
تــطــويــر عــمــل املـــصـــارف ووضـــــع شـــروط 
صــارمــة إلنــشــاء املــصــارف األهــلــيــة، انهاء 
العمل بنظام بيع العملة باملزاد وربط عملية 
االسترياد باملصارف وفق نظام االعتمادات 
املستندية، توحيد أجهزة الرقابة املالية يف 
من  واالستفادة  املالية  الرقابة  ديوان  جهاز 
هذا  ملوظفي  والــكــفــوءة  السابقة  اخلـــربات 
اجلــهــاز، تــوجــيــه الــقــوة الــعــامــلــة للعمل يف 
ــادة احلوافز  زي القطاع اخلــاص من خــالل 
كمنحه  الــقــطــاع  ذلـــك  عليها  الـــيت حيــصــل 
إعفاءات ضريبية متكنه من توفري وظائف 

جديدة وخلق فرص انتاجية أكرب.

كيف يتطور االقتصاد العراقي 
يف ظل وجود الفساد؟

العدالة االجتماعية يف ظل االقتصاد الريعي
يف الوقت احلاضر يشكل النفط العنصر الرئيس من الريع اخلارجي بالنسبة للبلدان النفطية ومن 
إتصاف  مدى  وإلثبات  الريعي،  باالقتصاد  العراقي  االقتصاد  يوصف  ما  دائمًا  ولذا  العراق،  بينها 
كالناتج  املهمة  االقتصادية  املؤشرات  بعض  إىل  اللجوء  من  بد  ال  الصفة  بهذه  العراقي  االقتصاد 
احمللي اإلمجالي واإليرادات العامة والصادرات السلعية، ومعرفة مدى مساهمة النفط فيها، فكلما 
صحيح.  والعكس  االقتصاد  ريعية  ارتــفــاع  على  ذلــك  يــدل  كلما  فيها  النفط  مساهمة  نسمة  ترتفع 
فبالنسبة للمؤشر األول ترتاوح نسبته ما بني 45-55% من الناتج، وأكثر من 90% من اإليرادات العامة 

والصادرات السلعية كذلك.
ان أبرز ما يؤكد على غياب العدالة االجتماعية بني أفراد اجليل احلالي هو تنعم األفراد الذين يعملون 
مع احلكومة ولو بشكل نسيب من النفط يف حني ان من ال يعمل معها ال ميكن أن حيصل على حقه من 
النفط إال مبقابل إظهار والءه هلا، وبهذه الكيفية فإن مقولة “النفط ثروة عامة للجميع” تصبح فارغة 

احملتوى ويكون واقع احلال هو “النفط ثروة خاصة باحلكومة ومن يبدي مواالتها”.
أما غياب العدالة ما بني اجليل احلالي واألجيال املستقبلية ميكن التأكد منها من خالل ارتفاع نسبة 
استهالك الثروة النفطية لصاحل اجليل احلالي الذي مل تتحقق العدالة بني أفراده كما أشرنا إليه 
 4.5 عند  اإلنتاج سيكون  متوسط  أن  افــرتاض  وعلى  برميل  مليار   143 فالعراق حاليًا ميتلك  أنفًا. 

مليون برميل، فإن عمر النفط ال تتجاوز مدة بقاءه أكثر من 89 سنة، فما بالك إذا ازداد متوسط 
اإلنتاج النفطي أكثر من هذا املعدل؟! أو اخنفضت أهميته االقتصادية قبل نضوبه بفعل إجياد البدائل 

املنافسة له.
وما يزيد غياب العدالة االجتماعية سوًء هو املديونية اليت تتحملها األجيال الالحقة كعبء اضايف 
لعدم متتعها باحلقوق املالية النفطية كنتيجة لنفاذ النفط او اخنفاض اهميته او عدم استثماره من قبل 
اإلدارة احلالية بالشكل الذي يضمن حقوق األجيال الالحقة، مع متتع النسبة األقل من اجليل احلالي 
باحلقوق النفطية بفعل ارتباطهم باحلكومات اليت ال تتطلع إىل االهتمام بالشعوب ومستقبلها وذلك 
من خالل استثمار الثروات النفطية يف بناء اقتصاد متني يكون قادر على ضمان حقوق اجليل احلالي 

واألجيال الالحقة، كما فعلت النرويج وغريها.
تريد  أين  إىل  ملعرفة  اسرتاتيجي  بعد  ولديها  وطنية  إرادة  ذات  كفوءة  إدارة  بناء  يف  يكمن  فاحلل 
الوصول، مع االهتمام بتوفري مناخ االستثمار الذي يشجع القطاع اخلاص على دخول اإلنتاج احلقيقي 
املوارد  بنفسها واستنزاف  الدولة يف دخول دائرة اإلنتاج  تهتم  أن  الدولة فبداًل من  وتعويض دخول 
النفطية تستطيع توفري هذه املوارد لأجيال القادمة واالعتماد عليها وقت الضرورة فقط وفقط إطاٍر 

حمدد كما فعلت النرويج.  

الريعية   – الليربالية  اآلصــرة  تظهر  مل   ،2030 العراق  املستقبلية:  الرؤية 
يقوي  فريدا  امنوذجًا  اال  الزمن،  وعلى مدى عقد من  السوق   – الدولة  او 
االستهالكية  بالعوملة  الذوبان  او  العاملية  االستهالكية  السوق  يف  االندماج 
وعلى وفق شروط التحول السياسي الدميقراطي حنو اقتصاد السوق. وان 
الريعية  العوائد  وضياع  النفطية  الثروة  لعوائد  املنتج  غري  االنفاق  تعظيم 
االستثمار  على  قد اسس القتصاد اليقوى  استهالكي،   – توزيعي  نظام  يف 
النفطية ويقوي يف نفس الوقت االستهالك  الثروة  واالنتاج باستثناء موارد 
الذي تغذيه اسواق العوملة وتؤازره وفرة نسبية من الرتاكمات املالية االدخارية 
وهي شبه معطلة وتتسرب يف نهاية املطاف من ايدي القطاع اخلاص اىل 
القرار  اختاذ  والــرتدد يف  الاليقني  بها حالة  وتدفع  مالية خارجية،  معاقل 
اصبحت  فقد  ذلك،  على  صناعته.وبناء  او  احمللي  االستثماري  االقتصادي 
الدميقراطية السياسية – وتعظيم االستهالك وعلى وفق تدني فرص العمل 
التنمية وضياع مستقبل  لفراغ  عنواناً   السوق،  نشاط  املنتجة يف  املنتظمة 
البالد االقتصادي كقوة منتجة خارج حدود وحمددات الريع النفطي. وعلى 
بديالً   اقتصادياً   نظاماً  السياسية  الدميقراطية  التنفي  ذلك  من  الرغم 
حيل حمل االنفالت الليربالي االستهالكي ويعظم من آصرة الدولة – السوق 
)االنتاجية( االجتماعية، وان شرط الضرورة املوضوعية يف مثل ذلك التحول 
السياسي  بناء االقتصاد  ايديولوجي يف  اواًل: اجراء حتول  يقتضي ماياتي: 
للعراق من )دولة – السوق( اىل )دولة – السوق / االجتماعي( وهو مفهوم 
العراقية هي االساس  االمة نفسها. فاملواطنة   – الدولة  يتفوق على مفهوم 
املوضوعي يف تكوين االنتماء السياسي ملستقبل التنمية االقتصادية املستدامة 
يف العراق. ثانياً : على الرغم من ان االمنوذج االقتصادي )للدولة – السوق / 
االجتماعي( يعكس متثياًل قويًا لرأمسالية الدولة، لكنه ميتلك قوة الشراكة 
اليت  بالدنا  يف  التشاركية  او  التعاونية  الدولة  خلق  او  والسوق  الدولة  بني 
مازالت الدولة تهيمن فيها على موارد البالد الطبيعية الرئيسية وعوائدها 
املدرة للدخل السريع. فالتيارات املاركنتالية احلديثة اليت تؤمن بدور الدولة 
االقتصادية اجلديدة يف العامل )وعلى خالف املذهب الليربالي االستهالكي(. 
الرقابية  او  االشرافية  الدولة  رعاية  اولوية  املثال  تؤكد على سبيل  مازالت 
وبهذا جسدت  االقتصادية.  لعملية  االنتاجي يف  التشاركية على اجلانب  او 
التجربة الصناعية االسيوية دور الدولة املاركنتالية اجلديدة وهي الرأمسالية 
األعظم انتاجا واالوسع ازدهارا كشريك للقطاع اخلاص. وعليه فقد اشارت 
املوازنة االحتادية للعام 2017 يف املادة )14( صراحًة اىل الشراكة بني الدولة 
والقطاع اخلاص. خـتـامـًا: إن تشييد نظام دميقراطي لالقتصاد السياسي 
للعراق يقرتب من مفهوم )الدولة - السوق/ االجتماعية( والذي أشار اليه 
مشروع خطة التنمية الوطنية لأعوام )2018 – 2022( سيقود الحمالة اىل 

والدة الظروف املوضوعية يف بلوغ غايات نظام السوق االجتماعي.  

االقتصاد السياسي 
للعراق: الرؤية 

واملستقبل

اقتصاد وتنمية

صادق حسني الركابي

د. مظهر محمد صالح

حامد الجبوري/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية
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للفرد  االقــتــصــادي  السلوك  مسألة  إن 
عند  االعتبار  بنظر  تؤخذ  مل  العراقي 
بعد  ألخــر  اقتصادي  نظام  من  التحول 

عام 2003.
فطبيعة الظام االقتصادي وكما هو معلوم 
والشمولية،  الشديدة  باملركزية  يتسم 
لــيــس هـــذا وحــســب بــل كـــان هــو املــوجــه 
لــســلــوك الــفــرد واملــتــحــكــم بـــه، كــمــا هي 
الديكتاتورية،  الشمولية  االنظمة  طبيعة 
اذ ترى يف نفسها أن قراراتها دائمًا هي 
الصواب وعلى اجملتمع اتباعها واالنقياد 

هلا ومن دون شكوك أو أسئلة.
وبالتالي ال غرابة أن جند سلوك الفرد 
اال  هو  ما  االنتاجي  وحتى  االستهالكي 
الطبقة  ــريــده  ت ــا  مل انــعــكــاس  أو  صــــورة 
احلــاكــمــة، وختــيــل أن هــكــذا نــظــام وفق 
ألكثر  مستمرة  وسيطرة  تصورة  هكذا 
الفرد  سلوك  على  تهيمن  عقود   3 مــن 
االقتصادي، كيف سيكون شكله وحدوده 

وامكانياته؟
إن هكذا استبداد وسيطرة على سلوك 

الفرد اقتصاديًا.
طبيعية  ثقافة  أو  ظاهرة  يصبح  جتعله 
مــتــجــذرة داخـــل تفكري وســلــوك الــفــرد 

العراقي.
 وهو يف غالبه عاطفي عصيب اليتصف 
بشيء من العقالنية اال فيما ندر، بل هي 
جمرد جتسيد لرغبات النظام احلاكم، 

الــوحــدات  على مستوى  احلــديــث  وهــنــا 
االقتصادية الصغرية وقراراتها.

 أي يف اطار نظريات االقتصاد اجلئي 
وليس على مستوى القرارات واملتغريات 
االقــتــصــاديــة عــلــى مــســتــوى الــبــلــد ككل 
الكلي  االقــتــصــاد  بــســيــاســات  واملتمثلة 

وتطبيقاته.
ـــه سيشكل  ــعــرف أن كـــل هـــذا مل نــكــن ن
مشكلة لنا يف التحول حنو نظام اقتصاد 

السوق احلر.
االخــتــيــار  يف  للعاطفة  وجــــود  ال  حــيــث 
او اختــــاذ الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة أي 
شهدناه  ما  لذلك،  وكمثال  نوعها،  كــان 
يتعلق  مــا  على  سلبية  ردود  مــوجــة  مــن 
قيام  جوهر  متثل  والــيت  باخلصخصة 

اقتصاد السوق.
فكيف بلد ُيقر دستوره بنظام السوق يف 
حني أفراده يعرتضون عليه، فاملفروض 
وما هو طبيعي أن تكون موجة رد الفعل 

اجيابية؟
 ليس هذا وحسب وامنا يف غالب ردود 
االفعال اليت يشهدها الفرد العراقي ما 
هي انعكاسات سلبية ترتكز على اساس 
امتعض  فكثري ممن  العقل،  ال  العاطفة 
يــعــرف عنها  مـــن اخلــصــخــصــة هـــو ال 
شيء، بقدر مااجنر واجنرف مع التيار 
أنه  فكر  أو  كان خطأ  وان  الغالب حتى 
قد يكون من عارض هم من يريد الدمار 

أو اخلراب هلذا البلد، بل إنساق وبشكل 
أعمى حنو الرفض واالصرار على ذلك 
أعــطــاء جمال  أو  دراســـة  أو  دون حجه 

للعقل يف اختيار ما هو األفضل له.
تغيري  احــداث  نؤكد على ضــرورة  وهنا 
االقتصادي  الفردي  السلوك  طبيعة  يف 

للفرد العراقي.
ـــث الــــوعــــي االقـــتـــصـــادي  وعـــــرب حتـــدي
بالشكل  وتأهيلها  شخصيته  وتثقيف 
الــــــذي جيـــعـــل هـــــذا الـــســـلـــوك خــاضــع 
لــلــتــصــرفــات الــعــقــالنــيــة ال الــعــاطــفــيــة 
الــعــصــبــيــة اجلــمــعــيــة، وهــــذا ال يــتــم اال 
الفرد  نفسية  وطبيعة  وفهم  خــالل  مــن 
العراقي وهل ميكن أن تتوافق مع طبيعة 
اقــتــصــاد الــســوق احلـــر، ومــالــذي ميكن 
تعديله وتغيريه يف هذه الطبيعة من أجل 
احداث التوافق والنجاح املطلوب، وعرب 
دراسة اجتماعية اقتصادية ال اقتصادية 

جمردة وحسب.
العراقي  االنسان  تبحث يف جوهر  بل   
وبعيدة عن أي ضغوط وقيود اجتماعية 
ونفسية وأي كان نوعها وشكلها، وضمن 
الذي  االجتماعي  باالقتصاد  يعرف  ما 
يبحث يف سلوك االفراد ومدى تأثرهم 
ـــقـــرارات االقــتــصــاديــة  وتــأثــريهــم يف ال

واملشاركة فيها.
او ما يعرف باقتصاد السوق االجتماعي 

واملطبق يف املانيا والنمسا. 

السلوك العاطفي للمواطن العراقي 
ونجاح اقتصاد السوق الحر

ازمة املياه يف العراق: االسباب والحلول
تالزمت عدة حتديات يف تفاقم ازمة املياه يف العراق، لعل أبرزها: اخنفاض مناسيب املياه املتدفقة من 
دول اجلوار، حيث وصلت لقرابة 50% مقارنة بالسنوات القليلة السابقة، خصوصا من اجلارة تركيا، 
وقد أسهم ذلك يف اخنفاض اخلزين املائي يف نهري دجلة والفرات، التغري املناخي الذي تشهده معظم 
بلدان العامل، وتعاني منه املنطقة بشكل خاص، وما تبعه من هبوط حاد يف االمطار خالل االعوام 
الواحدة  داخل احملافظة  او  املائية سواء يف احملافظات  املتزايدة على احلصة  التجاوزات  االخــرية. 
كانت ومازالت سببا آخر يف شحة املياه، ضعف التنسيق مع الدول اجملاورة اليت انشأت مشاريع مائية 

ضخمة وعدم وجود اتفاقيات مناسبة تضمن املصاحل العراقية.
انعدام الوعي بني اجلمهور بأهمية املاء وضرورة احلفاظ عليه وترشيد استخدامه، فقد أّدى ضعف 
الوعي اجملتمعي إىل عدم القدرة على تنظيم االستهالك املائي بطريقة جيدة، وتفاقم ظاهرة اهلدر 
واالسراف يف استخدام املياه، خصوصا مع وجود جتاوزات خطرية على شبكة املياه لكافة حمافظات 

العراق.
املقررة  املائية  املياه واحلصص  املتجاوزين على شبكات  الرادعة حبق  االجــراءات احلكومية  ضعف 
وضعف انظمة اجلباية والغرامات، مما زاد من حجم التجاوز واهلدر يف املياه، ختلف وسائل الري 
املياه يف  البدائية يف ارواء احملاصيل الزراعية أسهم ايضا يف تفاقم ازمة شحة  واستخدام الطرق 

العراق. إحدى األسباب الرئيسة لتفاقم أزمة املياه وعدم التوصل حللول عقالنية خالل العقود االربع 
املاضية مع الدول املتشاطئة للعراق كان ربطها مبلفات ال متت بصلة للمياه وامنا ارتبطت مبلفات 
سياسية وأمنية. احللول املقرتحة، ترتكز معظم احللول اخلاصة بأزمة املياه على اجياد خطة وإطار 
زمين وموارد مالية وجهود دبلوماسية استثنائية، وفيما يلي استعراض ألبرز احللول املقرتحة: الشروع 
أو  الزراعية  لأغراض  كانت  املائية، سواء  على احلصص  التجاوزات  كافة  بإزالة  واملباشر  الفوري 
االستخدامات األخرى، املنزلية، الصناعية، اخلدمية وغريها، وحماسبة املتسببني بالتجاوزات. إلزام 
وزارة املوارد املائية بإعداد خطة لتوزيع اإليرادات املائية على احملافظات، بالتنسيق مع اجلهات ذات 
العالقة، حبسب الكثافة السكانية ونشاط كل حمافظة، منع إصدار املوافقات من قبل وزارة املوارد 
املائية، إلنشاء حبريات أمساك ترابية جديدة، وإعادة النظر باإلجازات املمنوحة لبحريات األمساك 
احلنفيات  أو  للمياه  الضوئي  التحسس  تقنية  باعتماد  للمياه،  املنزلي  االستخدام  وتقنني  القدمية، 
واملختلط،  اخلاص  والقطاع  احلكومية  اجلهات  جلميع  امللزمة  والتعليمات  القوانني  تطبيق  الذكية. 
مبنع تلويث مصادر املياه بأي نوع من امللوثات، التوسع بنشر استخدام تقنيات الري احلديثة، كالري 
بالتنقيط وحسب طبيعة احملصول الزراعي، كونها الوسيلة الفاعلة لتقنني استخدام املياه لأغراض 

الزراعية، إضافة إىل مساهمتها يف احلد من تغدق ومتلح الرتبة. 

ان االقــتــصــاد الــعــراقــي حبــاجــة ملــراجــعــة األولــويــات ورفــدهــا مبــا حتتاجه 
يتم ذلك من خالل ما  أن  باهلدر واالستنزاف. وميكن  يتسبب  واستبعاد ما 
يأتي: تكامل القطاعات االقتصادية: إن عملية تطوير القطاعات االقتصادية 
جيب أن تتم وفق آلية حتقق التكامل فيما بينها بعيدًا على التنافس الداخلي 
والتقاطع بني األهداف املرجو حتقيقها. فإذا تكلمنا عن الصناعة على سبيل 
الزراعي  القطاع  لتنشيط  الغذائية  الصناعات  تطوير  باإلمكان  فإنه  املثال 
والصناعي يف هذا اجملال وبآن واحد. أو أن يتم مثاًل الرتكيز على صناعة 

االمسنت واالستفادة منها يف اخلطة الوطنية لإلسكان.
تطوير البيئة القانونية: إن حتقيق شروط البيئة القانونية اليت تساهم يف 
بد  ال  أمر  واملستهلكني على حد سواء  واملنتجني  املستثمرين  محاية حقوق 
منه يف تطوير القطاعات االقتصادية املختلفة وجذب االستثمارات احمللية 

واألجنبية. 
القطاع اخلاص يف مشاريع مشرتكة  إن مشاركة  القطاع اخلاص:  مشاركة 
ارتفاع  بعد  ملحة خصوصًا  ضــرورة  بات  احمللي  االنتاج  لزيادة  الدولة  مع 
كلفة االسترياد من اخلارج وانعدام عمليات االنتاج احمللي باإلضافة لرتهل 

قطاعات الدولة ومؤسساتها بأعداد هائلة من املوظفني واملتقاعدين.  
رؤية  تطبيق  ميكن  النفطي  للقطاع  بالنسبة  النفطي:  للقطاع  جديدة  رؤيــة 
جديدة هلذا القطاع من خالل معاجلة عقود النفط القائمة واستثمار الغاز 
أن  املصاحب من  الغاز  كميات  القطاع اخلــاص. وميكن الستثمار  وإشــراك 
أية  الغاز دون  يوفر قرابة 5 مليار دوالر كانت تهدر سنويًا بسبب احــرتاق 

فائدة. 
للموارد  أعلى  جملس  تشكيل  عملية  إن  الطبيعية:  للموارد  أعلى  جملس 
الطبيعية يف بلد كالعراق تعترب خطوة اسرتاتيجية مهمة ليس للحفاظ على 
أنه يهدف لوضع سياسة  املــوارد من اهلدر أو عدم االستفادة منها بل  تلك 
تنموية تساهم بها كل القطاعات اليت تعمل يف هذا اجملال وبالتالي حتقيق 

أكرب قدر من املنفعة. 
اليد  مــن  االســتــفــادة  على  االعتماد  يتم  أن  الــدولــة: جيــب  قطاعات  تطوير 
يف  األجنبية  االستثمارات  وكذلك  احمللية  األمــوال  ورؤوس  الوطنية  العاملة 
تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والنقل واالتصاالت والسياحة واإلعمار 

واملصارف والقطاعات االنتاجية واخلدمية األخرى. 
العراق  واالستثماري يف  املصريف  النشاط  لتفعيل  املصريف:  النظام  تطوير 
جيب العمل على تطوير القطاع املصريف والبدء باحلكومة اإللكرتونية وربط 

املصارف مع املنظومة العاملية. 
ويعترب الفساد املالي واإلداري من أهم املعوقات اليت تعرقل أي مبادرة أو 
حماولة لإلصالح وذلك على الرغم من وجود بعض احملاوالت الفردية للكشف 
عن ذلك، إن عملية إصالح االقتصاد العراقي ليست باملهمة املستحيلة خاصة 
وأن العراق كبلد ميتلك مجيع مقومات االقتصاد املتطور والواعد. لكن األمر 
الذي يتضح هو أن العراق حباجة إلرادة جادة من القائمني على هذا امللف 

لتوفري كافة السبل الكفيلة بتحقيق ذلك. 

إصالح اإلقتصاد العراقي

إيهاب علي النواب

اقتصاد وتنمية

د. حيدر آل طعمة / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

صادق حسني الركابي/خبري إقتصادي-لندن
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ترجماتترجمات

الصدر  ملقتدى  الوطنية  األجندة  تقّوض 
نفوذ إيران الذي ال منازع له يف العراق. 
إذ معروٌف أن طهران دعمت قيام قومية 
مناطق  خلق  بــهــدف  مسّلحة،  طائفية 
أحناء  مجيع  يف  هلا  اسرتاتيجية  نفوذ 
القومية  هـــذه  مــثــل  األوســـــط.  الــشــرق 
آيــة اهلل الراحل  تشّكل جــزءًا من رؤيــة 
بـ”تصدير  اخلاصة  اخلميين  اهلل  روح 
ــــورة”. وُيـــعـــّد حــــزب اهلل الــلــبــنــانــي  ــــث ال
والنظام  اليمنية  احلوثيني  وميليشيات 
السوري كلها جزءًا من “حمور املقاومة” 
واملــعــادي إلســرائــيــل،  للغرب  املــنــاهــض 
مثل  السّنية  اجلماعات  كانت  لــو  حتى 
محاس جزءًا منه أيضًا، إال أنها استثناء 
للقاعدة اليت تؤكد الطائفية الكامنة يف 

حتالفات إيران اإلقليمية.
وطنيًا  نهجًا  الــصــدر  تبّنى  املقابل،  يف 
يــرتــكــز عــلــى تــعــزيــز اســتــقــالل الــعــراق 
إيــران  أن منــوذج  وسيادته. وهــذا يعين 
سُيواجه  الطائفية  بالقومية  اخلـــاص 
حتــــّدي الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة الــصــدري. 
ويعمل الصدر اآلن على وضع حّد للنفوذ 
اإليراني واألمريكي يف العراق، لكن من 
إيــران مبشروعه  غري احملتمل أن تقبل 
الوطين. ومن أجل احلفاظ على نفوذها 
الــعــراق على األقــل خــالل السنوات  يف 
بإطالق  طــهــران  ســـرتّد  املقبلة،  األربـــع 

التهديدات. حاليًا، ُيعترب النفوذ اإليراني 
مع  القوية  عالقاتها  خــالل  من  ُمصانًا 
من  واملمّولة  املــدّربــة  احمللية  املليشيات 
قبل احلرس الثوري اإليراني، على غرار 
العراق وحركة حزب  كتائب حزب اهلل 
ائتاليف  وكذلك من خالل  النجباء،  اهلل 
الــفــتــح ودولــــة الــقــانــون الــلــذيــن حصدا 
أكثر من 70 مقعدًا يف االنتخابات  معًا 
حسن  حــارث  أيــار/مــايــو.  يف  العراقية 
ـــا  زمــيــل بــاحــث أول يف جــامــعــة أوروب  |
 Central European( الــوســطــى 
University(: الُيعترب مقتدى الصدر 
مناهضًا إليران، لكن أفضل ما يوصف 
بــه هــو أنــه وطــين عــراقــي. لــذلــك، فإن 
إيران  نفوذ  على  سياساته  تأثري  قياس 
إىل  اإليرانيني  نظر  كيفية  على  يعتمد 
الوطنية العراقية، وإذا ما كانوا راغبني 
فاعلة  جهات  اعتماد  مــع  التساهل  يف 
يتمحور  استقالليًة  أكثر  نهجًا  شيعية 

حول العراق. 
جوست هلرتمان | مدير برنامج الشرق 
أفريقيا يف جمموعة  األوســط ومشــال 

األزمات الدولية: 
أنها  إال  الــصــدر،  رغــائــب  كــانــت  مهما 
ال  بأنه  احلقيقة  عــن  فعدا  تتحقق.  لــن 
بــل يقف يف  إيـــران حتــديــدًا،  يستهدف 
املرصاد ألي نوع من التدخل اخلارجي 

يف الشؤون العراقية، إال أنه يفتقر إىل 
القوة السياسية الالزمة، حتى اآلن على 
، ملــواجــهــة تــســّلــل األيــــدي اإليــرانــيــة  كـــلٍّ
ثم:  العراقية.  األمنية  املــؤّســســات  إىل 
الذي  احلاكم  االئتالف  كان شكل  مهما 
األخرية،  االنتخابات  ُبعيد  النور  سريى 
وإذا ما افرتضنا أن كتلة الصدر ستكون 
ــه، فـــإن شـــركـــاءه يف احلــكــم  جـــــزًءا مــن
 | الّرشيد  لؤلؤة  سطوته.  من  سيحّدون 
العالقات  بــرنــامــج  مــديــرة مــشــاركــة يف 
املدنية-العسكرية يف الدول العربية يف 
تعرف  للشرق األوســط:  كارنيغي  مركز 
أّنها  إذ  املــعــرفــة،  حــق  الــصــدري  التيار 
قادته  معظم   2003 الــعــام  منذ  دّربـــت 
ــًا. يف الــســابــق،  ــوجــي ــول ــدي عــســكــريــًا وإي
عــلــى هــذا  ــون قبضتهم  ــي ــران اإلي أحــكــم 
ق  “فــرِّ سياسة  تطبيق  خــالل  من  التيار 
تُسد” بصورة شرسة، فانشّق عنه بعٌض 
الــقــادة  الــصــدرّيــني ليصبحوا  أبـــرز  مــن 
املوالية  الشعيب  احلشد  لقوات  اجلــدد 
إليران. ونظرًا إىل حالة عدم االنضباط 
السائدة داخل التيار الصدري، والسيما 
غياب الكوادر املتوسطة املوثوقة، واألداء 
الـــذي ســّجــلــتــه كتلة الــصــدر  الــضــعــيــف 

الربملانية سابقًا.
 باتت مهمة إيران يف احتواء الصدرّيني 

أسهل مما كانت عليه. 

هل يشّكل مقتدى الصدر تهديدًا 
للنفوذ اإليراني يف العراق؟

يف حال حصلت على كل شيء، ماذا بعد؟
اهلدف الرئيسي للحياة من وجهة نظر تطورية هو االستمرار بالعيش. برنامج بيولوجي من أجل البقاء 
والتكاثر يؤكد ماهية تعقيد دورات احلياة، واليت يكون املوت فيها هو نقطة التعادل. ولكن حتى بعد 

موتنا ستنتقل جيناتنا إىل اجليل التالي، ليظهر السؤال الوجودي من جديد: ماذا بعد؟
أطــول. حنن  اليوم حياة  نعيش  كوننا  أكثر من أي وقت مضى  السؤال يطاردنا  أن هذا  القول  ميكن 
لسنا مثل أمساك السلمون يف احمليط اهلادئ اليت تسبح يف اجتاه املنبع لتبيض، فقط لتموت بعدها 
مباشرة. وكما يوضح مثال ديريك فإن حياة اإلنسان العاقل أقل وضوحا. فطول فرتة حياة اإلنسان 

تساهم يف توسيع فراغنا الوجودي.
 ”hedonia“ يف كتابه “األخالق النيقوماخية”، يرى أرسطو أننا حنتاج إىل التمييز بني اللذة احلسية
والقيم اخلريية والعقلية “eudaimonia” من أجل الوصول للسعادة القصوى. تعزى اللذة احلسية 
إىل االحتياجات الذاتية اليت يؤدي الشعور بالرضا عنها إىل متعة مؤقتة. وعلى النقيض فإن القيم 
أرسطو،  نعيش حياتنا جيدًا. حبسب  أن  أي  للسعادة،  أكثر موضوعية  والعقلية، هي حالة  اخلريية 
السعادة هي أكثر من جمرد ملذات مؤقتة. فمن أجل الوصول إىل السعادة احلقيقة حنتاج إىل إدراك 

إمكاناتنا.ويبدأ معنى حياتنا عندما نفهم من حنن وكيف نستطيع أن نتأقلم مع عاملنا.
وجد العديد من األشخاص يف املاضي، الراحة ومعنى احلياة يف الدين. ولكن مع احنسار دوره يف 

اجملتمع املعاصر، أصبح من األصعب االعتماد عليه إلجياد أجوبة لسبب وجودنا هنا. ال يعين ذلك أنه 
يتوجب علينا تفادي مسألة الوجود.

الحظ الطبيب النفسي والناجي من حمرقة اهلولوكوست، من خالل جتربته الشخصية يف معسكر 
االعتقال، أن السجناء اللذين لديهم فرصة أكرب للنجاة ليس من يتمتعون بلياقة بدنية أكرب، بل أولئك 
الذين يتمتعون مبعتقدات األقــوى. والحظ أنه مبجرد أن يفقد السجني األمل، يصبح حمكوم عليه 
بالفشل. كانت قدرتهم على إجياد املعنى هي السبب بنجاتهم. يرى فرانكل يف كتابه “إرادة املعنى”، أن 
احلياة من دون معنى إال يف حال خلقنا هدفًا وجوديًا. وبغض النظر عن مصرينا البيولوجي، يبقى 

دافعنا األساسي يف احلياة هو اكتشاف معنى حلياتنا والسعى وراءه.
اآلن أصبح أطفاله أشخاصًا مستقلني، ويتوجب على ديريك إعادة اكتشاف قيمة حياته وإجياد هدف 
هلا. وأن يعول على املاضي واحلاضر واملستقبل. وأن يسعى جاهدًا لتحريك ما بداخله. بعد ذلك، يف 
حال مل يدرك ماهية ما هو عليه، لن ينجح أبدُأ بإجياد إجابات. وللمضي قدمًا يتوجب عليه الرتكيز 

على األمور اليت حيبها.
 وتوظيف مهاراته ومعارفه لصاحل ما جيعله يشعر بوجوده على املدى الطويل. مع ذلك، وبعيدًا عن 

القيم اخلريية والعقلية -خماوف حول عيش حياته بشكل أفضل.

إن مقارنة الدمياغوجيني احلاليني مع أدولف هتلر ليس منطقيا. غالبا ما 
مييل هذا التحذير إىل التقليل من الفظائع احلقيقية اليت ارتكبها النظام 
هذا  كان  لو  حتى  ولكن  السياسية.  مشاكلنا  عن  االنتباه  ويصرف  النازي، 
مرحلة  أي  يف  مــطــروحــًا:  الــســؤال  يبقى  عكسية،  بنتائج  سيأتي  اإلنــــذار 
تتعرض الدميقراطية حقًا للخطر؟ ما كان مستحيال قبل سنوات قليلة فقط 
أصبح طبيعيًا اآلن ـ ويتمثل يف قيام رئيس الواليات املتحدة بإهانة احللفاء 
الدميقراطيني والثناء على احلكام الديكتاتوريني، أو وصف الصحافة احلرة 
يكون  متى  أطفاهلم.  عن  وإبعادهم  الالجئني  حبس  أو  الشعب”،  “أعــداء  بـ 

األوان قد فات إلعطاء إنذار؟
خيفي الناس رؤوسهم يف الرمال بطرق خمتلفة، وميكن للمرء أن يرى بعض 
أوجه التشابه بني عصرنا وأوروبا يف أوائل الثالثينيات. اعتقد عدد كبري من 
ليس  ولكن  كانوا من احملافظني  الذين  األملــان،  والصناعيني  األعمال  رجال 
النازيني، أنهم يستطيعون العيش مع هتلر، طاملا أنه جيلب هلم منافع مالية. 
كان مغروًرا بذيًئا، ورمبا مل تكن سلوكياته جيدة، لكنهم اعتقدوا أنه ميكنهم 

التحكم فيه.
معينة  أمناط  التعرف على  الناس على  التارخيية  املعرفة  تساعد  أن  ميكن 
 - املثال  سبيل  على  مستقل،  قضائي  نظام  على  اهلجمات   - السلوك  من 
اليت أدت إىل االستبداد يف املاضي. لكن الذاكرة التارخيية، اليت غالبًا ما 
متتزج باألساطري، ميكنها أيضًا أن متنع الناس من قراءة عالمات عن ما 
تاريخ دميقراطي، من السهل  البلدان اليت هلا  قد حيدث يف املستقبل. يف 
تصديق أن “ذلك ال ميكن أن حيدث أبدا، “ألن “مؤسساتنا قوية للغاية”، أو 
“ألن شعبنا حيب احلرية أكثر من الــالزم”، أو “ألنه جد متحضر” أو “جد 
األفق  ضيقي  اليساريون  يكون  أن  ميكن  الرببرية.  إىل  لالنزالق  عصري” 
مثل احملافظني. رفض الشيوعيون )الذين تصرفوا وفقا لتعليمات ستالني(، 
العشرين،  الــقــرن  مــن  العشرينيات  يف  أملانيا  يف  الشيوعي  غــري  واليسار 
الدفاع عن مجهورية فاميار اهلشة عندما كانت حتت هجوم اليمني. اعتقد 
الشيوعيون أن الدميقراطيني االجتماعيني يشكلون خطرًا أكرب من النازيني، 
النفاق والفساد عن األحزاب  انتباههم بسبب  اليساريون  وصرف املفكرون 
اإلعــالم  وســائــل  ــزال  ت ال  بالفعل.  دعمها  عليهم  كــان جيــب  الــيت  الرئيسية 
احلــادة  االنتقادات  هــذه  ملثل  تتعرض  الــيت   - الشعب”  “أعــداء   - الرئيسية 
قوية. لكن نفوذها يتضاءل. تعترب املنشورات يف “نيويورك تاميز” أو “واشنطن 
بوست” أقل أهمية من التغريدات الرئاسية اليت تصل مباشرة إىل ماليني 
األشخاص وتتكرر يف برامج إذاعية أو تلفزيونية حزبية. بطريقة أو بأخرى، 
واضحة.  التهديدات  تكون  عندما  فقط  وهــذا ممكن  احلرية،  جيب محاية 
اللحظة اليت يتوقف فيها الناس عن االعتقاد بأن الدمياغوجيني ميكن منعهم 

من فعل أسوأ هي اللحظة. 

قراءة 
يف عالمات زمننا

مركز كارنيغي

مانفريد كيتس دي فريز 

إيان بوروما
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أربعة دروس من تجربة مـِصر يف كأس العاَلم

عــادة مــا حتتاط أنــقــرة جتــاه طموحات 
طــهــران يف الــبــلــدان اجملــــاورة هلــا. لكن 
تشهد  عالقتهما  أّن  مــن  الــرغــم  عــلــى 
تقّلبات يف بعض األحيان، لطاملا اّتصفت 
باالستقرار نسبيًا. فما دام ال يعترب أّي 
تهديدًا وجوديًا  البلَد اآلخر  البلَدين  من 
التحالف  يريان يف  دام كالهما  وما  له، 
ـــدًا، فقد  ـــهـــدي الـــســـعـــودي اإلمــــاراتــــي ت
كبلَدين  بالعيش  توافقية  تسوية  عقدا 
متجاوَرين. وقد أتاحت هلما هذه التسوية 
واقتصادية  روابط سياسية  اإلبقاَء على 
بالوكالة  أثناء خوضهما حروبًا  حّتى يف 
يف سوريا ومنافسًة يف العراق. ومسحت 
قدرة طهران وأنقرة على فصل املسائل 
يف عالقتهما الثنائية باستكمال التعاون 
بينهما يف جماالت مثل التجارة والطاقة 
ــة  ــّي إمــكــان ــــدى  مل أّن  غـــري  والـــســـيـــاحـــة. 
نظاَميهما  إىل  نــظــرًا  حـــدودًا  تقاربهما 
وطموحاتهما  املــخــتــلــَفــني  الــســيــاســيَّــني 
اجلــيــوســيــاســيــة املــتــضــاربــة. يف الــعــراق 
أنقرة  بــني  الــعــالقــات  ــا، ستبقى  وســوري
والتحّديات  بالتوّترات  وطهران حمفوفة 
مع حماولة كلٍّ منهما تغيري معامل نظام 
السياسي واالسرتاتيجي حسب  البلدين 
ما يناسب اهتماماتهما. وَتعترب تركيا أّن 
إيــران حتــاول أن متركز نفسها يف قلب 
نفوذها  باسطًة  جــديــد،  مشرقّي  نظام 

الــعــراق  يف البحر املــتــوّســط مــن خــالل 
وسوريا ولبنان. وتنظر أنقرة إىل هيمنة 
إليــران  الــداعــمــة  الشيعية  اجملــمــوعــات 
ـــعـــراق )مــيــلــيــشــيــات وجمــمــوعــات  يف ال
اجــتــمــاعــيــة ســيــاســيــة عــلــى حـــّد ســـواء( 
وإمــســاِك نــظــام األســـد بــزمــام السلطة 
يف ســوريــا ودعـــِم إيـــران حلــزب اهلل يف 
لبنان على أّنها عناصر حملاولة تأسيس 
املتوّسط.  إىل  ميتّد  إيراني  نفوذ  حــزام 
النفوذ  مصادر  تضّر  أن  أنقرة  وختشى 
كّونت  لقد  اإلقليمية.  مبصاحلها  هــذه 
تركيا نظرتها عن إيران ليس باالستناد 
ــل إىل  إىل أعــمــال طــهــران فــحــســب، ب
تركيا  فتعترب  أيضًا.  أخــرى  دول  أعمال 
واإلمـــارات  ومصر  السعودية  سياسات 
املتحدة  والواليات  وإسرائيل  والبحرين 
أنقرة هواجس حول  ــراود  وت هلــا.  مهّمة 
املتصوَّر  التهديد  توازي  السياسات  هذه 

من إيران، هذا إن مل تفْقه.
اليت  العلنية  الــعــداوة  أّن  تركيا  وتعترب 
تظهرها إسرائيل وبعض الدول العربية 
السعودية  العربية  اململكة  مع  املتحالفة 
ومصر  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  )مثل 
تشّكل جزءًا من  إيران  والبحرين( جتاه 
حبثها عن نظام إقليمي جديد قد يتضّمن 
قمع اجملموعات اإلسالمية. وجتد تركيا 
أّن انقالب العام 2013 يف مصر واحلظر 

على قطر يرّبران هذا االعتقاد. ونظرًا 
اإلمــاراتــيــة  السعودية  الــشــراكــة  أّن  إىل 
اإلسالمية  واحلركات  تركيا  إىل  تتطّلع 
عينه،  املنظار  من  اإلقليمية  السياسية 
اخلليجية  الــدول  حبث  أّن  أنقرة  تعترب 
أمــٌر  جــديــد  إقليمي  نــظــام  عــن  العربية 
ومــصــاحلــهــا بطريقة  تــركــيــا  يــســتــهــدف 
مــبــاشــرة أو غــري مــبــاشــرة. عــلــى ضــوء 
هذه االعتبارات، من املستبعد أن تنضّم 
على  إليــران  املعادية  اجلبهة  إىل  أنقرة 
العربية  اململكة  اعــرتاضــات  من  الرغم 
السعودية. عالوة على ذلك، بالنسبة إىل 
أنقرة، لن تتمّكن اجلبهة املعادية إليران 
مبساعدة  إال  طهران  نفوذ  إضعاف  من 
عــمــل عــســكــري أمــريــكــي، وهلـــذا األمــر 
على  زد  املنطقة.  على  كارثية  تداعيات 
على  كبرية  بقدرة  تتمّتع  إيــران  أّن  ذلــك 
تقويض مصاحل تركيا القومية األساسية 

يف جوارها إن أرادت ذلك. 
العربية  اململكة  تنظر  فيما  النهاية،  يف 
السعودية وإسرائيل إىل إيران على أّنها 
تواجهاه،  أن  بهما  ينبغي  وجــودي  تهديد 
تــعــتــرب أنـــقـــرة طـــهـــران خــصــمــًا وجــــارًا 
معه حينًا  تتنافس  أن  بها  إقليميًا جيدر 
وأن تتعاون معه حينًا آخر. وال يعين ذلك 
أّن تركيا سرتفض أّي خّطة تهدف إىل 

احلّد من نفوذ إيران يف جوارها.

الخطوط الجديدة ملعركة 
الشرق األوسط الجديدة

سافر فريق كرة القدم الوطين املصري إىل روسيا للمشاركة يف أول نهائيات لبطولة كأس العامل 
يتمكن من بلوغها منذ 28 عاما على ظهر موجة من التوقعات العالية ومحاس املشجعني العاِرم. واآلن 
يعود الفريق إىل الديار بعد أن خسر كل املباريات اليت خاضها ــ وهي ليست خيبة أمل بسيطة يف 
بلد يأخذ الكرة والكربياء الوطنية على حممل اجلد. واآلن بدأت لعبة تبادل اللوم اليت يبدو أنها لن 

تستثين أحدا.
قد يكون هذا مفهوما، لكنه ليس مفيدا وليس بّناء. الواقع أن هذا النهج يهدد حبجب دروس مهمة من 
املمكن أن تساعد ليس مصر فقط، بل وأيضا اقتصادات ناشئة أخرى، لتحقيق إمكاناتها الكبرية ــ 

وليس فقط يف عامل كرة القدم.
يتمثل الدرس األول يف إدارة التوقعات. فقد طغى على الفرتة اليت سبقت نهائيات كأس العامل موجة 
من الثناء املستحق على العب الفريق النجم حممد صالح، الذي نال لقب أفضل العب كرة قدم يف 
إجنلرتا والدوري اإلجنليزي يف املوسم 2018/2017 وأصبح معبود املاليني من املصريني. أضف إىل 
هذا أن ِمصر مل تتأهل لنهائيات كأس العامل منذ عام 1990، األمر الذي جعل التوقعات تتجاوز كثريا 

ما قد يتمكن الفريق من حتقيقه واقعيا يف البطولة.
ويتلخص الدرس الثاني يف االستفادة من مواطن القوة لدعم التنوع. مل تكن جذور أمل املصريني العنيد 

يف فريق كرة القدم الوطين بعد إصابة صالح ممتدة إىل معرفة مؤكدة بوجود سالح سري آخر من 
املنتظر أن يبهر مجاهري الناس. بل على العكس من ذلك، استمرت خطة اللعب املصرية يف االعتماد 
بشكل كبري على صالح، الذي كانت موهبته معروفة جيدا، لكنه مل يتمكن من اللعب بكامل إمكاناته.

أما الدرس الثالث فهو إنهاء املهمة. يف آخر مباراة ملصر يف كأس العامل ــ اليت انتهت خبسارة ساحقة 
بهدف يف مقابل هدفني لصاحل اململكة العربية السعودية واليت أرسلت الفريق إىل مؤخرة جمموعتها 
ــ سجل الفريق املنافس هدفيه يف الوقت احملتسب بدال من الوقت الضائع يف نهاية كل شوط. ومن 
أملانيا نفس اخلطأ  ارتكبت  نهايتها. وقد  املباراة من  يتضاءل مع اقرتاب  الفريق  تركيز  أن  الواضح 

فتلقت هدفني من كوريا اجلنوبية يف الوقت احملتسب بدال من الوقت الضائع.
الدرس األخري املستفاد من جتربة مصر يف كأس العامل هو أن املشاركة الدولية من املمكن أن تلعب 

دورا بالغ األهمية يف تعزيز رأس املال احمللي واملوارد احمللية. 
ذلك أن الالعبني، من أمثال صالح، الذين تتاح هلم الفرصة للعب يف اخلارج يف بطوالت تنافسية 

عاملية، قادرون على تعميق وتوسيع مهاراتهم.
وتطوير فهم اسرتاتيجي أعرض للعبة. وهذا يضعهم يف موضع أفضل لتحسني أداء الفريق الوطين 

يف املسابقات اإلقليمية والعاملية.

يف  الــعــامل  أحنــاء  مجيع  يف  الشعبوية  االنتخابية  االنــتــصــارات  دفعت  لقد 
السنوات األخرية الكثريين إىل االعتقاد بأن الدميقراطية الليربالية تتعرض 
الــوزراء السابق يف ماليزيا هذا األسبوع بتهمة  للهجوم. لكن اعتقال رئيس 
الفساد هو أحد اإلشــارات العديدة على أن التنبؤات الواسعة النطاق حول 
الضمين  املعنى  إن  ألوانها.  الليربالية سابقة  للدميقراطية  العاملي  الرتاجع 
هلذا التشاؤم هو أن املدافعني عن الدميقراطية الليربالية ال ميكنهم استعادة 
السياسية  افرتاضاتهم  فحص  يعيدوا  أن  إىل  العالية  األخالقية  األرضية 
ــأن صعود  واالقــتــصــاديــة اخلــاصــة بــهــم. ومــع ذلـــك، مــن اخلــطــأ االعــتــقــاد ب
احلكام املستبدين هو ظاهرة إيديولوجية حبتة أو تعبري عن الرفض الواسع 
إن  املدنية.  واحلقوق  اإلنسان  حقوق  أو  الليربالية  أو  للدميقراطية  النطاق 
الدمياغوجيني املنتخبني اليوم ال يسرتشدون باملبدأ بل بالقوة والطمع - فهم 
التوازن  إعادة  يتطلب  وأصدقائهم.  وأسرهم  أنفسهم  أجل  من  ذلك  يفعلون 
اجلديدة  التوجهات  قلب  يف  الفساد  عن  الكشف  املنتظم  غري  عاملنا  إىل 
املعادية لليربالية. واملثري للسخرية أن الغضب من الفساد لعب دورا حامسا 
يف الصعود احلالي للمستبدين الشعبويني. ومن أجل الدفاع عن الدميقراطية 
الليربالية، جيب علينا مكافحة الفساد. باإلضافة إىل إعادة توزيع األصول 
املسروقة من اللصوص السياسيني والشركات، وأعوانهم القانونيني واملاليني، 
فإن محالت مكافحة الفساد ال ختضع املسؤولني للمسائلة فحسب، بل ميكنها 
أيضا معاجلة عدم املساواة - إىل جانب اإلحباط الذي يستغله الشعبويون 
ملصلحتهم. ومع ذلك، فإن مكافحة الفساد تعين أيضًا تركيز وجتريم أولئك 
الذين يهددون أو يقتلون أو يعيقون الصحفيني الذين يعملون على كشف سوء 
استخدام السلطة. إن حرية التعبري وغريها من احلقوق األساسية ليست من 
الكماليات النخبوية كما يدعي املستبدون. فهي ضرورية حلماية اجملتمعات 
احلرة. وعالوة على ذلك، ميكن للحملة املنسقة ملكافحة الفساد يف البلدان 
حكومة  إن  مــوحــدة.  كقوة  تعمل  أن  العميقة  السياسية  االنقسامات  ذات 
األغلبية ال تولي أي اعتبار ملصاحل األقليات، ولذلك فإن األنظمة الفاسدة 
تسرق اجلميع. وهلذا السبب أثار الفساد احتجاجات مجاعية من بوخارست 
إىل برازيليا يف العام املاضي. بطبيعة احلال، ميكن للحكام حتويل محالت 
مكافحة الفساد إىل أداة سياسية. يف الصني، استخدم الرئيس شي جني بينغ 
برباعة تدابري مكافحة الفساد للقضاء على املعارضني السياسيني واكتساب 
قوة مطلقة. ولكن هذا هو أحد األسباب األخرى اليت تدعو املدافعني عن 
الدميقراطية الليربالية إىل تكثيف جهودهم اخلاصة ملكافحة انتهاكات الثقة 
العامة. لن يكون احلد من الفساد سهاًل نظرا إىل أن العديد من االقتصادات 
عواقب  لكن  اإلجرامي.  بالنشاط  املرتبطة  االستثمار  تدفقات  على  تعتمد 
التساهل واضحة للغاية. إن الفساد هو احملرك الرئيسي للشعبوية والرتاجع 
عن القيم الليربالية. لذلك يف املرة القادمة إذا سألك شخص ما الذي حدث 

للدميقراطية الليربالية، أخربه أن يتبع التدفقات املالية.  

الشعبوية 
والفساد

بروجيكت سنديكيت

جيمس غولدستون

مركز بروكنجز
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الحقوق املدنية وربحية رأس املال البشري
إن العامل كله يتفق على بنود خاصة حبماية حقوق اإلنسان ويعد احرتام هذه احلقوق أمرا ال نقاش 
ركيزة  يعترب  الثابتة  املتساوية  وحبقوقها  البشرية  األسرة  لدى  املتأصلة  بالكرامة  فاالعرتاف  فيه، 

أساسية للحرية والعدل وحتقيق السالم يف العامل.
التغاضي وإغفال حقوق اإلنسان هلو أمر يفضي إىل كوارث ضد اإلنسانية وأعماال  وإن ازدراء أو 
همجية آذت وخّلفت جروحا وشروخا عميقة يف الضمري اإلنساني وهلذا فإنه من الضروري والواجب 

أن يتوىل القانون والتشريعات الدولية والوطنية.
محاية حقوق اإلنسان لكي ال يشهد العامل واإلنسانية مزيدا من الكوارث يف هذا اجلانب الذي ال 
يزال هّشا ركيكا، خصوصا يف الدول الضعيفة حقوقيا يف ظل أنظمة حمّصنة باالستبداد، إن هاجس 
احلقوق يف التفكري البشري مل خيفت يوما إنه شيء تكويين خملوق مع فطرة البشر، هلذا السبب 
ُيقال أن حقوق اإلنسان حقوق متأصلة يف مجيع البشر مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم أو نوع 
جنسهم أو أصلهم الوطين أو العرقي أو لونهم أو دينهم، أو لغتهم أو أي وضع آخر، لذا مثة ترابط بني 
العقل املتوقد بالعلم واملعرفة وتصدر رؤوس األموال املادية، وبني عدم التخلي عن احلقوق واحلريات 

اليت مت تدوينها كحقوق أساسية عامليا.
حبقوقهم  الناس  وعي  جمتمعاتنا  فينقص  العراقية،  العقول  تهدد  نواقص  ومعنيون  متابعون  رصد 

من اجلانب القانوني مل تعرتف لوائح األمم املتحدة وإعالناتها باملاء كحق مستقل 
لإلنسان بيد إن العديد من النصوص وردت يف االتفاقيات واملعاهدات ارتقت به 
إىل مصاف احلقوق األساسية، ولعل السؤال هنا ليس عن أهمية املاء املقطوع بها 
بل عن طبيعة التزام الدولة مبؤسساتها الرمسية جتاه مواطنيها بتوفريه ملختلف 
االستعماالت والتزام الدول األخرى يف عدم العدوان على املاء أو إنقاص حصص 
يؤثر على  أن  نهر دولي معها مبا من شأنه  تتقاسم مياه  اليت  املتشاطئة  الــدول 
شعب وحقوق دولة اجملرى أو املصب بالتصرفات اليت جتريها دولة املنبع؟ فرغم 
املعاهدات  أن  إال  املياه  مــادة خاصة حلماية احلق يف  يفرد  املذكور مل  العهد  إن 
الشارعة األخرى من أمثال اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 أشارت هلذا احلق يف 
املادة )24و27( كما تضمنت إشارة هلذا احلق اتفاقية األشخاص من ذوي اإلعاقة 
والربوتوكولني   1949 لعام  جنيف  اتفاقيات  إن  كما   )28( املــادة  يف   2006 لعام 
اإلضافيني 1977 أكدا أهمية حياد املياه وعدم تعريض املاء ألي نوع من االعتداء 
يف مجيع املنازعات الدولية وغري الدولية، والعراق وهو يضم بني جنباته نهري 
دجلة والفرات يعاني الكثري من أفراد شعبة من مشكلة عدم احلصول على املياه 
للشرب أو للصرف الصحي وغري ذلك من االستعماالت املعتادة وبعيدًا عن اجلدل 
بناًء على  والفرات  املكتسبة يف مياه نهري دجلة  العراق  الذي يدور حول حقوق 
االتفاقيات اليت أبرمت هلذا الغرض مع اجلانب الرتكي ومنها اتفاقية العام 1946 
الدولية يف  املائية  قانون استخدام اجملاري  وكذلك  األول،  وبروتوكوالتها السيما 
اجلمعية  عليها  وصادقت  املتحدة  األمــم  أقرتها  والــيت  املالحية  غري  األغــراض 
العمومية بالقرار رقم )2669 يف 8 كانون األول 1970( واليت أنضم إليها العراق 
بالقانون رقم )39( لسنة 2001، وهنالك اتفاقيات عديدة تعود للعام 1966 و1997 
تؤكد حقوق العراق يف مياه نهريه بيد ان دول اجلوار تعتدي على حصة البلد منذ 
سنوات خلت ما تسبب بهالك آالف الدومنات وحتوهلا من أراضــي زراعية إىل 
صحاري قاحلة، ثم املشكلة ال تقف عند هذا احلد ففي الداخل العراقي العديد 
املياه  على  احلصول  العراقي يف  حق  تهدد  ان  شأنها  من  الــيت  اإلشكاليات  من 
التزامات أخرى  يلقي على احلكومة  املياه  ومنها: واحلق يف  اليومي  لالستهالك 
منها ضرورة توفريه للجميع لغرض إدامة االستعمال االعتيادي للمياه وعلى رأسها 
االستهالك اليومي الذي يعد حق طبيعي يتهاوى بسبب نقص املياه خصوصًا يف 
الصيف وانقطاع املياه الصاحلة للشرب عن العديد من املناطق السكنية أو وصول 
مياه ال تتالءم مع االستهالك البشري فاملواطن له إزاء احلكومة. جيب تأمني خزين 
اسرتاتيجي يغذي مرافق حتلية وتصفية املياه يف فصل الصيف وهو املقصود من 
إنشاء السدود والبحريات الصناعية واألهوار الطبيعية يف اجلنوب بيد ان الواقع 
يشري إىل اهمال حكومي وقــرارات غري مدروسة يف هذا اخلصوص. ينبغي ان 
يصل املاء إىل املواطن ماديًا وعرب مشاريع حديثة تليب الطلب بيد ان التقارير 
تؤشر اضطرار بعض النسوة الريفيات يف بعض القرى والقصبات إىل السري لعدة 
كيلو مرتات يف اجلنوب للحصول على مياه تستعمل منزليًا رغم انها ال تتطابق مع 

املعايري الدولية لسالمة املياه.

حق املواطن العراقي 
يف املياه

احلكومية،  املؤسسات  من  العديد  أن  مع 
ــة والــتــشــريــعــيــة،  ــي ــقــضــائ الــتــنــفــيــذيــة وال
احلكومية  غري  املنظمات  إىل  باإلضافة 
اإلنسانية  واملنظمات  واألجنبية،  احمللية 
ذات  املــتــحــدة  لــأمــم  التابعة  والقضائية 
اختصاصها  كل حسب  تبنت،  قد  الصلة، 
ـــفـــي، مــــوضــــوع جــــرميــــة قـــاعـــدة  ـــوظـــي ال
)ســبــايــكــر( تــلــك اجلــرميــة الــبــشــعــة الــيت 
ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم داعــــش وبــقــايــا الــنــظــام 
البعثي البائد، بالقرب من تكريت، مشال 
يــونــيــو 2014، حبق   12 بــغــداد يف  غـــرب 
املــئــات مــن اجلــنــود املــتــدربــني حديثا، إال 
بعد،  يغلق  مل  )سبايكر(  جرمية  ملف  أن 
وأن ذوي الضحايا - ويف الذكرى السنوية 
الرابعة - ال زالوا يطالبون مبعرفة مصري 
ومعاقبة  ملطالبهم،  واالستجابة  أبناءهم، 
اجلــنــاة الــفــاعــلــني، وحمــاســبــة املــســؤولــني 
كجرمية  قضيتهم  وتـــدويـــل  املــقــصــريــن، 
تستكمل  أن  ينبغي  كــان  اإلنــســانــيــة.  ضــد 
وزارة حقوق اإلنسان ثم مؤسسة الشهداء 
عــمــلــيــات الــبــحــث والــتــنــقــيــب عـــن رفـــات 
وزارة  تستكمل  أن  ينبغي  وكــان  الضحايا، 
الصحة عمليات مطابقة احلمض النووي. 
للضحايا  ينبغي أن ختصص مقربة  وكــان 
يبقى  وكمعلم  هلم.  االعتبار  رد  من  كجزء 
وكان  اجلرمية.  تلك  فداحة  على  شاهدا 
ينبغي أن يستقبل القضاء العراقي مجيع 

ذوي الضحايا، ويساعدهم على استكمال 
الالزمة  والقضائية  القانونية  اإلجــراءات 
للحكومة  ينبغي  ـــان  وك الـــوفـــاة.  حلــصــول 
وغرفة  الـــوزراء،  برئاسة  ممثلة  العراقية 
العمليات يف األمانة العامة جمللس الوزراء، 
أن تنفذ ما أقرته من قرارات بهذا الشأن، 
وكان  الضحايا.  لــذوي  بوعودها  تفي  وأن 
للعسكريني  بالنسبة  الدفاع  لــوزارة  ينبغي 
لغري  بالنسبة  الشهداء  ومؤسسة  منهم، 
إجراءاتها  تستكمل  أن  منهم  العسكريني 
من  ــا  ــضــحــاي ال ذوي  لــيــتــمــكــن  اإلداريــــــــة 
ينبغي  وكان  ومرتباتهم.  حقوقهم  حتصيل 
العامة أن تصرف احلقوق  التقاعد  هليئة 
للقوانني  وفقا  الضحايا  لذوي  التقاعدية 
اجلناة  يقدم  أن  ينبغي  وكــان  بها.  املعمول 
البعث؛  حــزب  وبقايا  داعـــش؛  تنظيم  مــن 
وأبـــنـــاء الــعــشــائــر الــذيــن اشـــرتكـــوا بهذه 
اجلرمية إىل القضاء، وأن حياسبوا أمام 
املال وأمام ذوي الضحايا عن تلك اجلرائم 
اجلرمية  وفــداحــة  يتناسب  عــادال  حسابا 
أن  ينبغي  وكان  اجلنائية.  للعدالة  حتقيقا 
فضال  والعسكرية،  األمنية  اجلهات  تعلن 
حتقيقاتها  نتائج  التشريعية  اللجان  عن 
بهذا الشأن، على الرأي العام، وحتميل من 
يتحمل بالفعل مسؤولية ما حدث كقيادات 
أو قصرت  تــعــمــدت  ــيــة،  ومــدن عــســكــريــة 
ينبغي  وكـــان  كما جيــب.  واجــبــهــا  أداء  يف 

الــشــهــداء؛  كمؤسسة  القطاعية  للجهات 
وجمالس  واحملــافــظــات  الــثــقــافــة؛  ووزارة 
احملافظات، أن ختلد هؤالء الشهداء، وأن 
حتفظ مكان اجلرمية، وجتعل منه معلما 
من معامل بشاعة تلك الفئات الضالة، وأن 
تستذكر  سنوية  إسرتاتيجية  خططا  تعد 
تلك اجلرمية؛ كيال تتكرر، ولكيال تنسى، 
كفيلة مبنع  احلــيــة  اجلــمــاعــيــة  فــالــذاكــرة 
وقـــوع مثل هــذه جــرميــة. وكـــان ينبغي أن 
تنشط وزارة اخلارجية ومؤسسة الشهداء 
بهذه  للتعريف  اإلنسان  حقوق  ومفوضية 
اجلرمية أمام اجملتمع الدولي واملؤسسات 
اإلنسانية واحلقوقية، وعدها جرمية ضد 
أن  ينبغي  كان  وأخــريا،  اإلنسانية مجعاء. 
بالسيد  ممثلة  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة  تعلن 
رئيس الــوزراء أو السيد أمني عام جملس 
ضحايا  مللف  النهائية  النتائج  الـــــوزراء، 
السنة  يف  أو  األوىل،  السنة  يف  سابيكر، 
الثانية يف أسوء األحوال، ما جرى إجنازه 
بــالــفــعــل، ومـــا مل جيــر إجنــــازه، ومـــا أقــر 
املعوقات  وبيان  يقر،  مل  ومــا  حقوق،  من 
أو  األمنية  أو  الطبيعية  والتحديات، سواء 
البشرية أو املادية أو اللوجستية، وغريها، 
امللف مفتوحا دون مدد زمنية  فبقاء هذا 
حمــــددة، ال يــنــاســب مــقــام الــضــحــايــا وال 
ذويهم، وال يليق بأداء حكومة كان قد التزم 

رئيس وزراءها شخصيا مبتابعته. 

جريمة سبايكر بعد أربع سنوات: 
حقوق الضحايا ما أنجز وما يجب

أساليب التثقيف على احلقوق غري كافية املنظمات ال تقوم بواجبها كما جيب.  مل يتم توظيف وسائل 
االتصال إلنعاش احلقوق وجعل هزمية القمع والتكميم مسألة وقت أو هي أمر حمتوم، كثريا ما يتم 
التعبري عن حقوق اإلنسان العاملية، وتضمن بواسطة القانون ويف شكل معاهدات والقانون الدولي 
العريف ومبادئ عامة، أو مبصادر القانون الدولي األخرى ويرسي القانون الدولي حلقوق اإلنسان 
التزامات على احلكومات بالعمل بطرق معينة أو االمتناع عن أعمال معينة، من أجل تعزيز ومحاية 
احلريات األساسية اخلاصة باألفراد أو اجلماعات متى ما كان الفرد مثقفا حقوقيا، فاهما حلرياته 

مطبقا هلا وحاميا إياها من الطغيان تصبح مجيع احلقوق مصانة.
وهذه هي الغاية من صناعة ومداراة وتطوير رأس املال البشري وتفضيله على سواه من رؤوس األموال 

املادية املتعارف عليها.
ولنا يف التجارب الناجحة يف تطوير رأس املال البشري دروسا كبرية، حتى املتناظرة معنا جغرافيا 

كالبلدان اآلسيوية )سنغافورا مثال أو اليابان(.
النظام  وساعد  العطاء،  على  وحفزته  اإلنسان  وساندت  الذكاء  اعتمدت  األمــم  أو  الشعوب  فهذه 
االجتماعي العام على احرتام العقل والعلم واالبتكارات، بفضل احلفاظ على قيمة اإلنسان وحرياته 

وحقوقه، فأن نطور فهم احلقوق هذا هو األهم. 

حقوق

د. عالء إبراهيم الحسيني/ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

جميل عودة إبراهيم/ مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

عبد الرزاق عبد الحسني
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جريمة االختطاف 
يف القانون العراقي

اصـــبـــحـــت جـــرميـــة االخـــتـــطـــاف أكــثــر 
للعراق  االمــريكــي  الــغــزو  بعد  انــتــشــارًا 
نتيجًة النعدام االمن واالستقرار وانتشار 
كــافــة مؤسساته  والــفــســاد يف  الــفــوضــى 
االجــتــمــاعــيــة، فــضــال عــن الــصــراعــات 
عوامل  فيها  تداخلت  لــذا  العشائرية، 
يف  انعكست  وعــاملــيــة  واقليمية  حملية 

زيادة انتشار هذه اجلرمية.
اما عن دور االسرة، يرى الباحثون بانها 
املؤثرة  االجتماعية  املــقــومــات  اهــم  مــن 
اجملتمع  يف  الــفــرد  شخصية  تكوين  يف 
وذلـــك ألنــهــا تــكــون مــســؤولــة عــن تربيته 
وإرشاده وإصالحه وتأهيله حنو الطرق 
السليمة، فضال عن حتديد مستقبله يف 
االسرة  عكس  على  االجتماعية،  احلياة 
دورًا  تعلب  فإنها  واملفككة  املتصدعة 
مؤثر يف نشوء الظاهرة االجرامية وذلك 
الــفــرد مــن معاملة  مــن خــالل مــا يتلقاه 
قاسية وحرمان عاطفي واهمال، فضال 
عن إصابة احد أعضاء االسرة خبلل او 
مرض نفسي او ضغط او اضطراب او 
طالق او موت احد الوالدين وغريها من 

الظواهر االجتماعية والنفسية.
سلوك  إىل  النهاية  يف  يدفعه  قــد  ممــا 
تتخذ صــورة  قــد  الــيت  سبيل اجلــرميــة 
وطلب  االبتزاز  بغية  االختطاف  جرمية 
ماحصل يف ظل احلصار  وهذا  الفدية. 

االقـــتـــصـــادي واحلــــــروب والــصــراعــات 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الـــيت عاشها 

العراق يف الوقت الراهن.
وبشاعتها  اجلرمية  هذه  خلطورة  نظرًا 
ــه  ــهــاكــهــا حلـــريـــة االنــــســــان، اال ان ــت وان
املرتكب هلذه  اجلــانــي  معاقبة  مــن  البــد 
القانون  فقهاء  يذهب  وهلــذا  اجلــرميــة، 
يقوم  سلوك  كل  هو  االختطاف  ان  اىل 
مكانه  عليه من  بنقل اجملين  به اجلاني 
األصلي اىل مكان اخر بهدف االحتفاظ 
بــه وخيضع اىل رقــابــة شــديــدة مــن قبل 
العقوبات  قــانــون  نــص  ــذا  ل املختطفني. 
املادة  يف   )1969( سنة   )111( العراقي 
421 مــن قــانــون الــعــقــوبــات عــلــى انـــه ) 
على شخص  قبض  من  باحلبس  يعاقب 
او حجزه او حرمه من حريته بأية وسيلة 
بــدون امــر من سلطة خمتصة يف  كانت 
غري األحوال اليت تصرح فيها القوانني 
مدة  السجن  العقوبة  وتــكــون  واألنــظــمــة 
كان  اذا  وخاصة  سنة   15 على  تزيد  ال 
الفاعل متنكرا بزي مستخدمي احلكومة 
او محل عالمة رسيمة مميزة له إضافة 
اىل التهديد بالقتل والتعذيب واالنتقام(، 
بينما عقوبة جرمية االختطاف بطريقة 
االكراه او احللية فقد نصت عليها املادة 
من  )ان  على  العقوبات  قانون  من   422
وبغري  غــريه  بواسطة  او  بنفسه  خطف 

اكراه او حيلة حدثًا مل يتم الثامنة عشرة 
 )15( مــدة  بالسجن  يعاقب  العمر،  مــن 
سنة اذا كان املخطوف انثى او بالسجن 
مدة عشر سنني اذا كان ذكرًا(. ويستفاد 
مــن ذلـــك ان املــشــرع قــد فـــرق يف هــذا 
بــني حــالــتــني االوىل خطف  اخلــصــوص 
 )18( يبلغوا  مل  ممن  والبنات  االحـــداث 
سنة كاملة بالتحايل او االكراه، والثانية 
اكــراه،  او  حتايل  بــدون  خطفهم  مت  إذا 
وغريها  اإلعـــدام  العقوبة  تكون  وبذلك 
وألجل  القانونية،  والنصوص  املــواد  من 
احلد من خطورة هذه اجلرمية البد من 

وضع بعض التوصيات كاالتي:
ــة احلــســنــة  ــى املــعــامــل حـــث االســــــرة عــل
التصدي  اجــل  من  ومراقبتهم  لأطفال 
ــــشــــاء حمــاكــم  لـــلـــجـــرميـــة، ضــــــــرورة إن
قــضــائــيــة خـــاصـــة ملــعــاقــبــة األشـــخـــاص 
يتاجرون  او  األطــفــال  يغتصبون  الــذيــن 
بأعضائهم اجلسدية، تشديد العقوبة يف 
حالة اختطاف األطفال القصر ذكرا كان 

ام انثى.
يتم  حتى  فيها  اجلناة  عقوبة  وتشديد   
الوقاية  سبل  ومعرفة  اجلرمية  حماربة 
ــل االعــــالم والــثــقــافــة  مــنــهــا، عــلــى وســائ
واإلرشــاد  بالتوعية  يقوموا  ان  والرتبية 
والـــتـــعـــريـــف مبــخــاطــر هــــذه اجلــرميــة 

واثارها على االفراد واجملتمع. 

أوقفوا الحرب تنتهي األزمة اإلنسانية
ُيشكل األطفال نسبة كبرية من اجملتمع البشري “ُيعد طفال كل من مل يبلغ سن الثامنة عشرة من عمره” 
ويتعرضون حبكم ظروفهم وحداثة سنهم خلطر االستغالل أكثر من غريهم، “ويعد االستغالل كـل 
استفادة مـن هـؤالء األطـفـال على حساب حقوقهم األسـاسـيـة”، ومـن بني أهم مظاهر االستغالل محل 

السالح وجتنيدهم يف املنازعات املسلحة.
وحبسب املنظمات الدولية اإلنسانية “يكون األطفال الذين يعيشون يف مناطق النزاعات مع أسرهم أو 
وحدهم -ألنهم يأتون من أسر فقرية ليس بوسعها الفرار أو ألنهم انفصلوا عن أقربائهم أو لكونهم من 
املهمشني -مرشحني حمتملني للتجنيد. وإذ يعانون احلرمان من كل محاية عائلية أو تعليم أو كل شيء 
من شأنه أن يعدهم حلياة الكبار، فإن صغار اجملندين هؤالء ال يكادون يتصورون حياتهم خارج إطار 

النزاع. ويعد االخنراط يف جمموعة مسلحة وسيلة لكفالة بقائهم على قيد احلياة.”
إىل  انضموا  أم  بــاإلكــراه،  ســواًء جندوا  هو طفولتهم،  األطفال  هــؤالء  ما خيسره  أول  أن  ولأسف 
وكثريًا  نشطة،  بصورة  ما  قضية  لدعم  تطوعوا  أم  واجلــوع،  الفقر  من  للهرب  املسلحة  اجلماعات 
ما يتعرض هؤالء األطفال للتجنيد أو االختطاف لضمهم إىل اجليوش، وكثريًا منهم مل يتعد عمره 

العاشرة.
البدنية.  أو  النفسية  املعاناة، سواء  وأفظع أشكال  أنواع اخلطر  األطفال ألشد  ويتعرض مثل هؤالء 

ويزيد على ذلك سهولة التأثري عليهم وتشجيعهم على ارتكاب أفعاٍل تبعث يف النفس أشد األمل، فهم 
يعجزون يف كثري من األحيان عن فهمها. وُيتوقع من كثرٍي من الفتيات اجملندات أن يكّن متاعًا إلشباع 

الرغبات اجلنسية للقادة إىل جانب املشاركة يف القتال.
لعدم  الدعوة  تتعنّي  كما  داخله،  يعيشون  الذي  اجملتمع  العام يف  الوعي  لتنمية  إذن  قائمة  فاحلاجة 

استخدام األطفال كجنود. وخالصة ما تقدم نورد هنا بعض املقرتحات والتوصيات، وهي:
- إن األطفال هم األمل واملستقبل. لذلك، فإنهم جديرون باحلصول على أفضل محاية وفرص ميكن 
إتاحتها هلم حتى يستطيعوا النمو يف جو من األمن واألمان والسعادة، يسوده السالم الذي أصبح أمرًا 

ضروريًا للكبار والصغار على حد سواء.
- إن تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنساني اليت توفر محاية خاصة لأطفال هو مبثابة مسؤولية 
مجاعية معنوية، وتقع هذه املسؤولية على عاتق الدول األطراف يف اتفاقيات جنيف اليت يتعني عليها 

احرتام قواعد القانون الدولي اإلنساني وكفالة احرتامها.
- إن نشر حقوق الطفل وزيادة الوعي بها لدى مجيع أفراد اجملتمع، وعدم قصر ذلك على الدارسني 
واهليئات املعنية فقط. وأن يكون هناك اهتمام بتدريس القانون الدولي اإلنساني يف املراحل الدراسية 

املختلفة اليت تسبق التعليم اجلامعي.

كل حماوالت إجياد احللول ملشكلة التفرقة العنصرية بني أبناء البشر؛ لن 
جتد ضوءًا يف آخر النفق مامل تعاجل اجلذر األصلي ممثاًل بوهم تفوق جنس 
بشري على نظريه، حبيث يتم جتزئة اجلنس البشري إىل ما يشبه الطبقات 

اليت تتباين من حيث الذكاء وسرعة البديهة وغريها.
اليوم يعيش بعقلية  العامل  إليه الزمن من تطورات؛ مازال  ومع كل ماوصل 
جتزئة اجلنس البشري، وخصوصًا التجزئة اليت تتعلق بصراع ذوي البشرة 
البيضاء مع أصحاب البشرة السمراء أو السوداء، لدرجة قيام أملانيا بإنشاء 
العرق  أن  لتأكيد  وذلــك  متحف خاص ألعضاء بشرية ألملــان مت حتنيطها؛ 
األملاني هو األفضل وكل ما عداه هو متدني القيمة، وهذا املتحف معروف 
الشروع  تتطلب  السلوكيات  هذه  مثل  اجلرماني(.  اآلري  العرق  )متحف  بـ 
التفرقة  السائدة، والقائمة على هذه  البنية اجملتمعية  بنهضة فكرية تغري 
العنصرية، وترسيخ ذهنية تتلخص يف أن اجلنس البشري هو يف احلقيقة 
جنس واحد ال عالقة له باللون أو بأي شيء آخر تعزف على أوتاره األصابع 

العنصرية.
التسامح  عن  كناية  تقال  اليت  رياضية(  )روح  الشهرية  بالعبارة  كلنا مسع 
فكرة خالفية؛  أو  قضية  حول  النقاش  أثناء  للهدوء  أو  باملختلف،  والقبول 
لتالقي  جــســرًا  تعد  املختلفة  الرياضية  والفعاليات  الــريــاضــة،  ألن  ذلــك 
الثقافات املختلفة، خصوصًا املنافسات الرياضية اجلماعية اليت تستقطب 
مجاهري مليونية تأتي لتشجيع الفرق اليت متثل بلدانها. ومن أبرز الفعاليات 
الرياضة  القدم وهي  بلعبة كرة  العامل  الرياضية اجلماهريية بطولة كأس 

األشهر استقطابًا للجماهري على اإلطالق.
كل الشواهد تقول أن ظاهرة العنصرية حضرت يف مناسبات كبرية من هذه 
البطولة العاملية برغم اإلجراءات الصارمة حبق من يقوم بها من املشجعني، 
وهو ما يؤكد أن الظاهرة متجذرة ويلزم معاجلتها بطرق فكرية قبل اللجوء 

إىل الوسائل القانونية الرادعة.
القدم غرم روسيا مستضيفة املونديال احلالي  الدولي لكرة  وكان االحتاد 
غرامة مالية وصلت إىل 25 ألف يورو؛ بسبب سلوكيات عنصرية قام بها 
اجلمهور الروسي خالل مباراة ودية مجعت بني املنتخبني الروسي والفرنسي 
حيث هتف املشجعون الروس ورددوا هتافات عنصرية ضد العيب املنتخب 
الفرنسي من ذوي البشرة السمراء وهما )بول بوغبا( و )عثمان دميبيلي(، 

حيث وصفتهم اجلماهري الروسية بـ )القردة(!
أنها  ينبغي  جمتمعات  من  تصدر  العنصرية  السلوكيات  هــذه  أن  الغريب 
ليعود  والتمدن،  ركب احلضارة  عن  املتأخرة  اجملتمعات  وسبقت  واجتازت 
احلديث مرة أخرى عن االنهيار القيمي للمجتمعات اليت تعيش التناقضات 
املنهمرة عليها من غيمة العوملة، وحتسبها من مقدمات النمو والتطور. فها 
االنهيار  هذا  تؤكد  البشر  بنو  فيها  اليت جيتمع  الرياضية  املسابقات  هي 
القيمي، من مناسبة ألخرى. وقد نسأل ملاذا مل يتم اعالن نتائج التحقيقات 

اخلاصة بهذه املمارسات؟

كأس العالم وإشكالية 
العنصرية املتمدنة

حقوق

عالء ناجي/ مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

جميل عودة إبراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات
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عنف

املــراد  الــوقــوف على  البداية  اخــرتت يف 
جمــمــوعــة املــفــاهــيــم املـــطـــروحـــة ومــنــهــا 
الظاهرة وهي عدد من احلاالت السلوكية 
املــتــكــررة واملــتــزايــدة يف جمتمع مــا على 
يف  عليها  املرتتبة  واآلثـــار  النشأة  نسق 
ــة  ــاســي ــســي اجملـــــــاالت االجـــتـــمـــاعـــيـــة وال
جزئية  )حالة  وجدت  فاذا  واالقتصادية. 
مــن الــتــطــرف الــفــكــري او الــســيــاســي أو 
اجتماعي  توتر  نقطة  فهي  اخل  الديين... 
تتكرر  لكنها حينما  مكان ضيق  تتقد يف 
التطرف(  نــوعــًا اي )إضــطــراد  وتــتــزايــد 
األمر  فــان  املتطرفني(  )زيــادة  اي  وكما، 
ينتقل اىل )الظاهرة( وهي الفعل املتكرر 
فــردي ومجعي حبيث  كسلوك  احلــاصــل 
لتعظيم  والتأثر  التأثري  بينهما  يتبادالن 
معطياتها  احــيــانــا  وتـــكـــون  الـــظـــاهـــرة، 
من  اجلهاد  مفهوم  ))مثل حتويل  اجيابية 
معنى احلرب والقتال والغزو اىل تعظيم 
للبلد  والتضحية  والتقدم  للبناء  اجلهود 
الناس،  اسعاد  املزيد ألجل  وبذل  واألمــة 
اشكاله  وتطوير  الوقف  ظاهرة  وتعظيم 
كان  وان  فالوقف  ومشروعاته،  وانــواعــه 
حكمًا شرعيًا اال انه يف نطاق االستحباب 
فــان حتــول هــذا االســتــحــبــاب اىل رغبة 
عامة ومعيارًا للتفاضل االجتماعي فتنتج 
عنه آثار إجيابية على مستوى الكم والنوع 
على  أو  ببعضهم  االفـــراد  بتأثري  وذلـــك 

بابتكار مشروعات جديدة  النوع  مستوى 
يف الــوقــف مــثــل بــيــوت نــقــل اخلــــربة، يف 
بلداننا. واحيانا اخرى تكون  مثل اوضاع 
هلا  جتلب  فانها  سلبية  عدمية  الظاهرة 
عددًا أكرب من )متدني الوعي( وتؤثر على 
وغالبا  لأمة  احلضاري  املدني  املستوى 
اىل مشروع  السلبية  الظاهرة  تفتقد  ما 
حــضــاري فــاألصــل والــنــشــأة هما الــلــذان 
ومعطياتها  الــظــاهــرة  طبيعة  حيــــددان 
وآثـــارهـــا عــلــى مــســتــوى راهــــن اجملتمع 
ومستقبله. ويراد بالتطرف: اجلنوح غري 
املــربهــن اىل اعــتــقــاد مــا بــأفــكــار يعدها 
على  وبــنــاء  للحقيقة،  األخـــرية  النهايات 
ذلك فهو يرى انه ميتلك احلق واحلقيقة 
يــنــطــوون على  ــن  واحلــقــانــيــة وان االخــري
الــبــاطــل والـــوهـــم. وال يــرتــبــط الــتــطــرف 
بفكرة حمــددة، فليس من الصحيح ربط 
كل  امنــا  فقط،  الديين  بالفكر  التطرف 
األفكار قابلة لكي تكون مادة للمتطرفني 
نسبية  مــبــدئــي  اصــحــابــهــا  يــغــادر  حينما 
املعرفة والربهانية. ويقابل مناخ التطرف 
الــتــوازن بني  الــقــدر مــن  الوسطية وهــي 
معها  خيتلف  ما  وبــني  الفكرية  املتبنيات 
ـــدال من  ــبــدأ االعـــت مـــن أفـــكـــار، حبــيــث ي
على  لــآخــر،  املقبولية  مــن  الــقــدر  ذلــك 
أنه ليس بالضرورة أن ينتج عن املقبولية 
مــشــروعــيــة تــلــك األفــكــار ولــعــل ذلـــك هو 

مفهوم التعارف الوارد يف القرآن الكريم 
ولعل  اآليــــة(،  شــعــوبــًا......  خلقناكم  )أنـــا 
املناخ  تكون  ان  منها  يراد  اليت  الوسطية 
الوعي  تــدنــي  على  الــطــريــق  يغلق  الـــذي 
املنتج للتطرف، هو االعتبار املمنوح لكل 
ثم  له،  صاحب رأي، والسماح لالستماع 
مطالبته بالربهنة على ما يرى، فهو أذن 
يف البداية منهج معريف ينطوي على قدر 
األبعاد.  متعددة  الرؤية  الشمولية يف  من 
ان االزمة: يف غياب الوسطية يف إشكالنا 
الــراهــن )الــتــطــرف والــعــنــف( مــردهــا ان 
الديين  بالفكر  يرتبط  الفطري  االنسان 
فهم  يقّدس  ثم  قوي  وباجنذاب  بسرعة، 
الناس للتعاليم الدينية صعودًا اىل كل ما 
يرتبط أو يعرّب عن فكر ديين، ويتماهى 
مع القراءات البشرية للدين، حتى يصبح 
السؤال عن حمتوى ديين أو التساؤل عنه 
اجلهل،  يكون  هلــذا:  الدين  عن  )مــروقــًا( 
الــديــين للمنهج  الــفــكــر  وعــــدم إخــضــاع 
الــتــوازن  غــيــاب  مــهــمــًا يف  العلمي ســبــبــًا 
والربهانية ومشولية الرؤية الفكرية هي 
املمارسة  وغياب  للتطرف  مهمة  عوامل 
النقدية، وكذلك غياب االستعداد للتكيف 
ناتج  فاالعتدال  املتغريات.  مع  االجيابي 
عن وسطية تنظر باعتبار فكري ملتبنيات 
اآلخر حبيث ال يبقى للتشدد داٍع، وبذلك 
تكون نفس املتدين حترتم ذاتها الفكرية.

التطرف 
والعنف الديني

املحكمة الجنائية الدولية ومالحقة عناصر تنظيم داعش
يرى بعض خرباء القانون بأن إنشاء احملاكم املختصة يكون عرب إتفاقية أو معاهدة متعددة األطراف 
وبرعاية األمم املتحدة وذلك عرب تعديل ميثاقها وليس بقرار يصدر من جملس األمن، ويف هذا الصدد 
تربز بعض األسباب الداعية لقيام حماكم دولية بقرار من جملس األمن، ومنها: عدم وجود سوابق دولية 
إلنشاء مثل تلك احملاكم، وكذلك عدم تدخل اجلمعية العامة لأمم املتحدة بتشكيل احملاكم الدولية 
أحكام  هيئة قضائية مبوجب  بإنشاء  األمن  إعطاء صالحية جمللس  تأسيسها فضاَل عن عدم  ومنذ 

الفصل السابع من امليثاق االممي، ألن جملس األمن له صالحيات تنفيذية.
وميكن للمحكمة اجلنائية اخلاصة يف العراق أن متارس االختصاص القضائي وفقَا للقانون الوطين، 
وبالتالي إقامة واليتها القضائية طبقَا لذلك، وجيب حتديد اجلرائم اليت تدخل يف نطاق اختصاص 
احملكمة وخطورة تلك اجلرائم املرتكبة وعدد الضحايا واألركــان غري الوطنية أي األجنبية، وبسبب 
هلا ممارسة  ال ميكن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  فــإن  الــعــراق،  يف  داعــش  قبل  من  املرتكبة  اجلرائم 
اختصاصها القضائي يف تلك امللفات بسبب أن العراق ليس من الدول املوقعة على النظام األساسي 

وبالتالي فهو حيرمها من إنفاذ السلطة القضائية هلا.
وقد صّوت جملس النواب العراقي يف 18 نيسان 2015 على قرار بإحالة ملف تنظيم داعش اإلرهابي 
إىل احملكمة اجلنائية العراقية بعد تعديل قانونها ليشمل جرائم داعش واعتبارها جرائم إبادة مجاعية 

دون وصف بقية اجلرائم األخرى اليت ارتكبها التنظيم حبق املدنيني، فجرائم داعش تنطبق عليها 
وصف جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية كما جاء يف إتفاقية روما املنشئة لنظام احملكمة اجلنائية 
القاضي  العراقية الختصاصها  املعوقات بشأن ممارسة احملاكم  الدولية األساسي. وتربز هنا بعض 
العراقية، فكما هو معلوم أن داعش أرتكب جرائمه  التعقيد يف ارتكاب اجلرائم على األرض  ومنها 
ال ميكن  ملفات  هكذا  مع  التعامل  على  العراقية  احملاكم  قــدرة  فأن  وبالتالي  العراقية،  األرض  على 
أن ميارس  لتلك احلالة  وفقَا  للعراق  وبالتالي ال ميكن  املرتكبة،  ترقى ملستوى هذه اجلرائم  أن  هلا 
االختصاص اإلقليمي اجلنائي لتلك اجلرائم، وكذلك عدم القدرة على إجراء حماكمات جنائية دولية 
تعيق  اليت  املعوقات  بعض  على  التغلب  أجل  ومن  اجلانب.  هذا  املتبعة يف  الدولية  لإلجراءات  طبقَا 
حتقيق العدالة وتقديم اجلناة املسؤولني عن ارتكاب اجلرائم من قبل تنظيم داعش اإلرهابي، ال بد أن 
يكون هناك دور للمحاكم اجلنائية الوطنية يف تعقب اجملرمني وتنشيط تلك احملاكم مبا يسهم يف تقديم 
أثناء إحتالل داعش  العراقية  املرتكبة وقعت على األرض  للعدالة، وخصوصَا أن اجلرائم  اجملرمني 
لأراضي يف العراق عام 2014، وكذلك يتطلب األمر أن يكون هناك توجه إلنضمام العراق للنظام 
وتقدميهم  اجملرمني  مالحقة  من  متكنه  اليت  عليه  واملصادقة  الدولية  اجلنائية  للمحكمة  االساسي 

للقضاء وذلك عرب إمتداد السلطة القضائية للمحكمة. 

منذ أن أعلنت قيادة العمليات املشرتكة إنتهاء عملياتها املسلحة ضد تنظيم 
داعش اإلرهابي واألحباث اإلسرتاتيجية يف الواليات املتحدة األمريكية بشكل 
النشاطات  عــودة  إمكانية  مــن  الــعــامل، حتــذر  مناطق  مــن  خــاص ويف غريها 
اإلرهابية من جديد بفعل النقص اإلستخباري الذي تعاني منه القوات املسلحة 
عام،  بشكل  املنطقة  اإلستخباري يف  التعاون  وضعف  بشكل خاص  العراقية 
إذ من الصعب السيطرة على اخلاليا النائمة من دون أن يكون هنالك نشاط 
إستخباري يشمل الرقعة اجلغرافية للعراق وجواره اإلقليمي الذي يعاني هو 

اآلخر من نشاط اجلماعات املسلحة.
من الناحية السياسية فإن أبناء املناطق اليت سيطر عليها اإلرهابيون ال يشعرون 
بأن متثيلهم الربملاني مكتمل يف جملس النواب أو تشكيل احلكومة، ورغم عدم 
الشعور  أن  إال  العراقية األخرى،  أبناء احملافظات  بقية  اختالفهم كثريًا عن 
باإلستالب السياسي يتزايد يف هذه املناطق بني احلني واآلخر، األمر الذي 
تتطلب معاجلته أن تكون هنالك مقدرة على ضبط احلقوق والواجبات يف هذه 
املناطق بني املواطنني وممثليهم يف جملس النواب من أجل منع تزايد اإلستالب 
السياسي فيها. ويف هذه احلالة فإن التمثيل على أساس احلقوق والواجبات 
هو الذي سيطمئن أبناء هذه املناطق خصوصًا إذا ما تالزم هذا العنصر مع 
الرضا والقبول. وميكن حتقق فرص القبول والرضا باألداء السياسي احمللي 
واملركزي يف هذه املناطق، فعمليات التأهيل والدمج اإلجتماعي حباجة إىل 
سياسات إقتصادية تعظم فرص املواطنني بالعيش وهذا ماميكن تعزيزه بفرص 
الرغبة الشعبية للحفاظ على ممتلكاتهم وعدم النزوح مرة أخرى بسبب أفعال 
التنظيمات اإلرهابية. أما من الناحية االقتصادية، يبدو الوضع أكثر تأزمًا ألن 
أبناء هذه املناطق يعانون من عدة أزمات منها ماتتعلق بتأهيل البنى التحتية 
والطرق وأخرى ترتبط باملستلزمات األساسية للحياة كبيوت املواطنني واملياه 
وعناصر العمل األخــرى. وكل هذه األزمــات سوف تعمل إن مل تتم معاجلتها 
على زيادة الفجوة بني املواطنني والسلطات سواء كانت احمللية أو اإلحتادية.  
إن احلرب املؤجلة يف العراق من قبل التنظيمات اإلرهابية واملتطرفة هي ذات 
فأداء  شاملة،  إسرتاتيجية  إىل  حباجة  معها  التعامل  أن  رغم  تكتيكي  طابع 
اإلستخباري  العنصر  ضعف  بسبب  ويرتاجع  يتصاعد  اإلرهابية  التنظيمات 
املكتفي باحلصول على املعلومة دون تعظيم إجراءها بالتنسيق العملياتي الذي 
يعد العنصر األهم يف هذه احلرب. ثم أن نشاط اخلاليا النائمة يرتبط بشكل 
تراجع  البيئة احلاضنة، فكلما  توفرها  اليت  البشرية  املوارد  بطبيعة  مباشر 
أداء احلكومة جتاه املواطنني زادت فرص املواجهة والعكس صحيح. وعليه فإن 
أمام العراق فرصة حلماية اإلنتصار الذي حققه من خالل إعادة العالقة مع 
املناطق احملررة بواسطة التأهيل اإلقتصادي والسياسي والذي سيعمل على 

توفري بيئة مواتية قادرة على إضعاف متدد اإلرهابيني وحصر إنتشارهم. 

الحرب
 املؤجلة

أ.د. عبد االمري كاظم/مركز دراسات الكوفة-جامعة الكوفة 

محمد الخاقاني/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. علي فارس/ مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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سيطر   2014 حـــزيـــران  مــن  الــعــاشــر  يف 
تنظيم داعش االرهابي بالكامل على مدينة 
املــوصــل )مــركــز حمــافــظــة نــيــنــوى مشالي 
مساحات  لضم  منطلقا  ليتخذها  العراق( 
واســعــة مــن الــبــالد، وارتــكــب عــلــى اثــرهــا 
جرائم وحشية ضد السكان املدنيني ودمر 
التارخيية،  ومساجدها  املدينة  اثــار  اهــم 
فاحتا األبواب على اتهامات متبادلة داخل 
األحزاب احلاكمة يف بغداد باملسؤولية عن 
تغريات كربى  أدت اىل  اليت  الكارثة  هذه 
يف البالد ومنطقة الشرق األوسط برمتها.

إثـــر ســقــوط املـــوصـــل ســـارعـــت احلــكــومــة 
السلطات  اتــهــام  إىل  بــغــداد  املــركــزيــة يف 
اإلداريـــــة احملــلــيــة -بــقــيــادة احملــافــظ أثيل 
الــنــجــيــفــي- بــتــســهــيــل دخـــــول املــســلــحــني، 
محاية  عن  بالتخلي  مسؤوليتهم  و”خيانة” 
ويف  نــســمــة.  مليونا  يقطنها  الـــيت  املــديــنــة 
ــران  ــيــو/حــزي ــون حـــديـــث لـــه بــتــاريــخ 27 ي
النجيفي  اثنيل  نينوى  2014- أكد حمافظ 
للمسلحني  املــوصــل  تسلم  مل  سلطاته  أن 
لرئيس  التابع  الذي سلمها اجليش  “وإمنــا 
الوزراء املالكي الذي سحب كل الصالحيات 
األمــنــيــة والــعــســكــريــة مــن كــل احملــافــظــني، 
وأعطاها فقط للقوات العسكرية املوجودة 
من خالل قيادة عمليات نينوى”. لكن جلنة 
للكشف  العراقي  الربملان  شكلها  برملانية 
عــن مــالبــســات ســقــوط مدينة املــوصــل يف 

إعــداده  استغرق  الــذي  النهائي  تقريرها 
مثانية أشهر وسلمته لرئيس الربملان سليم 
 -2015 أغــســطــس/آب   16 يف  اجلــبــوري 
الــوزراء املالكي و35 مسؤوال  محلت رئيس 
يــد تنظيم  املــديــنــة يف  مــســؤولــيــة ســقــوط 
داعش، ليعلن بها زعيمه أبو بكر البغدادي 
قيام “اخلــالفــة اإلســالمــيــة” املــزعــومــة من 
يوليو/  4 يــوم  الــنــوري”  “جــامــع  على منرب 
متوز 2014. ومن أهم نتائج التقرير ذكره 
بالتورط  متهمة  عديدة  شخصيات  أمســاء 
يف سقوط املوصل يقدر عددها بـ36 ، على 
رأسها نائب رئيس اجلمهورية نوري املالكي 
)كان رئيس الوزراء وقت السقوط(، ووكيل 
األســدي،  عــدنــان  السابق  الداخلية  وزارة 
واحملافظ السابق لنينوى اليت تتبعها مدينة 
السابق  والــقــائــم  النجيفي،  أثــيــل  املــوصــل 

بأعمال وزير الدفاع سعدون الدليمي.
أمساء  املوصل  تقرير  الئحة  تضمنت  كما 
املسلحة  للقوات  العام  القائد  مكتب  مدير 
ورئيس  األعــرجــي،  فــاروق  الفريق  السابق 
أركان اجليش بابكر زيباري، ومعاونه عبود 
غيدان،  علي  الربية  الــقــوات  وقائد  قنرب، 
احلمداني  خالد  نينوى  الشرطة يف  وقائد 
ـــــادة عــســكــريــني ســابــقــني  إضـــافـــة إىل ق
اليت  الفيديو  أشرطة  واظــهــرت  وحاليني. 
صــــورت بــشــكــل ســـري تــفــجــري جــوامــع يف 
املدينة، واجبار النساء على ارتداء اخلمار 

والــنــقــاب وتغطية كــامــل اجــســادهــن. وقــال 
خوف  يف  يعيشون  انهم  املدينة  يف  سكان 
من التعرض للعقاب وفقا لتفسري اجلماعة 

املتطرف للشريعة اإلسالمية. 
وصـــــادر تــنــظــيــم داعــــش اإلرهـــابـــي بــيــوت 
األقليات الدينية واالثنية. إذ أصبح العديد 
عامرة  كــانــت  الــيت  السكنية  ــاء  األحــي مــن 
تفجري  وقــد مت  اآلن.  مــهــجــورا  بــاألقــلــيــات 
املراقد املقدسة واملساجد التابعة لالقليات 
الدينية اليت ال تتبع أفكار التنظيم اإلرهابي 
اليت  القاسية  العقوبات  داعــش  وفرضت 
تفسريها  خيــالــف  شــخــص  أي  يــواجــهــهــا 
للشريعة اإلسالمية، الذي فرضوه يف عموم 
“خالفة  أعلنوها  الــيت  سيطرتهم  مناطق 
على  سيطرتهم  من  أسابيع  بعد  إسالمية” 

املوصل.
أعلن  عـــام 2017  مــن متـــوز  الــعــاشــر  ويف 
على  النصر  العبادي  حيدر  ــوزراء  ال رئيس 
تنظيم داعش االرهابي يف املوصل، وانتهاء 
الداعشي”. وقال  “دولة اخلرافة واإلرهاب 
العبادي يف خطاب متلفز: “أيها العراقيون 
ــدواعــش  واملــقــاتــلــون الــشــجــعــان، قــاتــلــنــا ال
جبهودكم  واستطعنا  االنتصارات،  وحققنا 
اخلطط  مجيع  على  القضاء  وتضحياتكم 
العراق  واليوم  والعراق.  العراقيني  لتفريق 
ــوم هو  ــي أكــثــر وحـــــدة”، وأن “انــتــصــارنــا ال
انتصار على الظالم والوحشية واإلرهاب”.

أربع سنوات على سقوط املوصل: 
ذاكرة التوحش والفشل

الشخصية العراقية: عنيفة أم ضحية لعنف طويل؟!
ان الذي يقرأ تاريخ العراق، سيجد انه حتول اىل ساحة لصراعات اقليمية دموية تسرتت حتت 
عناوين خمتلفة، طائفية وغريها استباحت أرض العراق وشعبه، وأقامت حفالت دم رهيبة، ولعل 
من يقرأ كتاب )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث( ملؤلفه )لونكريك( سيقف على حقائق تؤكد 
ان العراقيني كانوا ضحايا باستمرار، بعد ان انهارت الدولة ومتزقت بني انياب اجليوش املتناحرة 
، وان االنسان العراقي كان ضحية عنف مفروض عليه، العنف ميارسه أو يفرضه على االخرين.
يتفق علماء االجتماع على ان العنف غريزة موجودة عند كل انسان، وان اسباب استثارته متعددة، 
وحسب ثقافة كل شعب او مجاعة بشرية، لكن الشيء الذي يثري غريزة العنف عند اجلميع ، 
هو تعرض األوطان اىل الغزو واالحتالل، وخوف الناس من مصري جمهول ينتظرها، أو تعارض 
ارادات سياسية حبموالت ثقافية متناشزة، ولو داخل البلد او الشعب الواحد، مثال ذلك احلرب 
االهلية االسبانية وقبلها الثورة الفرنسية والثورة البلشفية .. والعراق مل يكن البلد الوحيد الذي 
الذي  الراهن  الوضع  لكن  املضاد،  والعنف  العنف  يف  تسببت  سياسي،  اضطراب  حــاالت  شهد 
نعيشه اليوم هو نتاج لالحتالل الذي خلق حالة فوضى خمطط هلا، وزج باالالف من االرهابيني 
تنفيذًا ملشروع مل  والتهجري،  والتخريب  القتل  ليمارسوا   ، )داعش(  اليوم  وآخرهم  والتكفرييني 
يعد خافيًا على أحد، ووفقا هلذه املعطيات الشاخصة، فان العنف الذي مورس ضد العراقيني 

كان مزدوجًا، أي انه عنف مادي متّثل بالقتل والتهجري القسري، وعنف أخالقي من خالل اتهام 
وجود  يفسر  كيف  وااّل  بالتأكيد،  وضحيته  منه،  بريئة  هي  فعل  مبمارسة  العراقية  الشخصية 

عراقيني من خمتلف الطوائف واألعراق يف الدوائر واملؤسسات.
بيوتهم، السيما  اىل  عائدين  وعندما خيرجون  معًا،  ويعملون  أصدقاء  اهلية،  او  كانت  حكومية 
ايام االنفالت االمين يف عامي 2006 و2007 يتقامسون خوف الطريق بالتساوي خشية وقوعهم 

ضحية ألعمال ارهابية، مامل يكن هناك طرف آخر يعمل بالضد من اجلميع؟!
ان الشخصية العراقية وان تأثرت، وهذا ليس باالمجال قطعًا، مبناخ العنف يف مسلسله الطويل 

هذا.
فانها تبقى ضحية حقيقية هلذه املمارسة اليت التعكس مطلقًا حقيقتها ومعدنها اجملبول من طيبة 
الذي اليسمو اال عندما يكون عراقيًا،  الغناء والفن والشعر  وتسامح وحب، ظلت تعرب عنه يف 

ابتداًء من الشاعرة )اخنيدوانا( ابنة امللك العراقي سرجون األكدي،
 وصواًل اىل االف الشواعر والشعراء الذين يتوزعون أرض العراق وهم ينزفون وجعًا من خالل 
قصائدهم وفنونهم وآدابهم اليت مل تتوقف حتى يف أكثر أيام العنف ضراوة وقسوة، ومن لديه 

شك فليقرأ ارشيف البالد!. 

والتضحية  والعنف  »املــكــر  إىل  صاحبها  تضّطر  أحــيــانــًا  »السياسية« 
باإلنسان«، وقد ال تنطبق هذه »الوسائل« مع الغايات اليت تدعو هلا، بل 
تتعاكس معها أحيانًا، إْذ إن اللجوء إىل العنف ال يفسد الغايات فحسب، 
بل ميحو أثرها حتى وإن كان نبياًل، وكم من غاية نبيلة التبست عند أول 

اختبار باستخدامها وسائل بالضد منها.
الالعنف هو وسيلة نضالية وهو وسيلة كرمية مبقدورها حتقيق النصر 
املعاصر جان ماري مولر. وأستحضر هنا ما  الالعنف  حسب فيلسوف 
لتدريب  الالعنف  وفد من جامعة  أربيل ضمن  له يف  قاله يف حماضرة 
العنف:  للتمّرد ضد  كامو  ألبري  دعــوة  تأكيد  أعــاد  كــوادر حقوقية، حني 
أن أمتّرد فأنا موجود، ألن التمّرد يتغّلب على كل ضغينة وحقد، كما أنه 
ال يريد وال يتمّنى أن يشقى أي إنسان من الشّر الذي يتكّبده. والتمّرد 

برفضه للشّر ال يستهدف جلبه لغريه.
لقد ابتلي القرن العشرون باإليديولوجيات التوليتارية مثلما ابتلي القرن 
بالعوملة  ُمبتلى  الــعــامل  فــإن  والــيــوم  القومية،  بالصراعات  سبقه  الــذي 
حمق  أيــضــًا،  السابق  يف  مثلما  تــرّبر  الــيت  تلك  املتوحشة  واقتصاداتها 
أن تربئ نفسها من  والــيت حتــاول  العنف  بأشكال خمتلفة من  اإلنسان، 
لرفض  الدعوة  فــإن  ولذلك  استخدامه،  على  الشرعية  بإضفاء  آثامه، 
العنف والتمّرد عليه تعين أنها موجهة ضد املنهج أساسًا وضد مرّبراته، 
مربراته  عن  النظر  بغّض  اإلنــســان  كرامة  امتهان  يستهدف  عنف  ألنــه 

ومزاعمه.
للدفاع  هو  مثلما  ما ضروريًا  العنف يف حلظة  استخدام  كان  لو  وحتى 
الشرعية  أو معتٍد، فالضرورة ال تساوي  أو غاز  النفس ضد حمتل  عن 
دائمًا. الضرورة فعٌل يستخدم بشكل مؤقت وليس فعاًل دائمًا، وهي حلظة 
ضرورة  فإن  ولذلك  بالقاعدة،  دائمًا  والعربة  االستثناء،  متّثل  مفصلية 
تلغي  ال  مثلما  واملستمرة،  الدائمة  الشرعية  تعطيه  ال  العنف  استخدام 

فريضة الالعنف اليت يفرتض أن تكون القاعدة.
الالعنف،  بوسائل  النبيلة  األهــداف  أن حنّقق  نستطع  مل  لو  مــاذا  ولكن 
فماذا نفعل؟ هل نضّحي بوسيلة الالعنف؟ هناك من يريد الوصول إىل 
نتائج سريعة واختصار الطريق والوقت، لكن ذلك قد يؤدي إىل التضحية 
استمرار  الدعوة يف  إىل  الالعنف  دعاة  يذهب  ولذلك  ذاتها،  باحلقيقة 
اختيار  واملوضوعية، ألن  الذاتية  الظروف  تنضج  السلمية حتى  املقاومة 

الوسيلة هو جزء من الغاية.
وحسب غاندي هما مثل عالقة الشجرة بالبذرة ال ميكنهما أن ينفصال، 
وسيكون مثن اختيار العنف باهظًا على املستوى اإلنساني، ناهيك عن أن 

العنف سيوّلد العنف.
إذًا ال ينبغي اجلزع أو قّلة الصرب بسبب عدم استكمال ظروف التغيري، 

فذلك أشرف ألف مّرة من العنف والقتل، الذي ستتزعزع به احلقيقة. 

حقيقة العنف وال 
عنف الحقيقة

عنف

مسلم عباس

عبد االمري املجر

د. عبد الحسني شعبان
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اعالم وصحافة 

من املعضالت اليت يعاني منها العراقيون 
وقــيــاداتــهــم، ســهــولــة اخـــــرتاق اإلشــاعــة 
ذكــرهــا،  عــدة سنأتي على  هلــم ألســبــاب 
هي  املختصني  بعض  حبسب  فــاإلشــاعــة 
تنتشر يف  زائفة  أخبار  أو جمموعة  خرب 
تــداوهلــا بني  ويــتــم  بشكل ســريــع  اجملتمع 
ودائمًا  صحيحة،  بأنها  منهم  ظنًا  العامة 
ومثرية  شّيقة  اإلشاعات  أخبار  تكون  ما 
هذه  وتفتقر  والباحثني،  اجملتمع  لفضول 
اإلشاعات عادًة إىل املصدر املوثوق الذي 
ومتثل  ــار،  األخــب على صحة  أدلـــة  حيمل 
هذه الشائعات ُجزءًا كبريًا من املعلومات 

اليت نتعامل معها.
ــعــل الــتــعــامــل مـــع اإلشـــاعـــة عــلــى أنــهــا  ول
ثقايف  وضــمــور  وعــي  بقلة  تشي  حقائق 
بــعــض املختصني يف  يــقــول  واضــــح، كــمــا 
 %70 أن  إحصائية  يف  الويكيبيديا  موقع 
مــن تــفــاصــيــل املــعــلــومــة يــســقــط يف حــال 
تنقلنا من شخص إىل األول ثم إىل عدة 
أشخاص، أما اهلدف من إثارة الشائعات 
فثمة أهداف ومآرب. تتنوع هذه األهداف 
متاشيًا مع مبتغيات من يثريها . فمنها ما 
هو رحبي )مــادي(، ومن اإلشاعات أيضًا 
ما يكون خلفه أهداف سياسية وعادًة ما 
حتصل هذه اإلشاعات يف احلروب أو يف 
وتهدف  االعتيادية.  األمنية غري  احلاالت 
إىل إحـــداث إربـــاك لــدى الــطــرف املعين 

اجملتمع  يقوم  شائعات  وهناك  باإلشاعة، 
املزمع  لــأمــور  خصوصًا  بصنعها  نفسه 
أو املرتقب حدوثها وذلك بكثرة ترديدها 
شيئًا  وتــكــرب  تنمو  حيث  عنها  والــســؤال 
حدوث  أساسيا  سببا  تكون  وقد  فشيئًا، 
خرج يف نسيج السلم االجتماعي وما إىل 

ذلك.
لنا يف هذه احلالة أن نتساءل عن  والبــد 
سبب إطالق مثل هذه اإلشاعات، وشرح 
للمجتمع،  وراءهــــا  تقف  الــيت  األهــــداف 
وليس صحيحا التغاضي عنها أو إهماهلا، 
حتت مبدأ )أهِمل اإلشاعة كي متوت يف 
على  ينطبق  ال  املبدأ  هــذا  لكن  مهدها(، 
إشاعات خارقة حارقة من هذا النوع، وأن 
باب  يدخل يف  التصدي هلا رمسيا  عــدم 
تثبيتها وانتشارها أسرع ويف أكرب وسط 
سكاني ممكن، ومن األمثلة اليت انتشرت 
حديثا وهي كثرية فعال وتثبت عدم وجود 
)احلمى  مــرض  ضدها،  للشعب  حصانة 

النزفية(.
وهي إشاعة )على حافة احلقيقة( إذا جاز 
وتسعى  العراقيني،  حبياة  تتعلق  التعبري، 
إلثـــارة اخلــوف واإلبــهــام يف حياتهم، ومل 
باملستوى  املعنية  الرمسية  اجلهات  تكن 
اإلشــاعــات  هــذه  ملثل  للتصدي  املــطــلــوب 
املــواطــن مثل  للنيل مــن أمــن  الــيت تسعى 
قِلقا  وجتعله  معنوياته  وحتّطم  اإلرهــاب، 

يفكر  ال  كــي  ومستقبله،  حــاضــره  عــلــى 
فيما هو أهم وأكثر جــدوى، وال شك أن 
هنالك مآرب خمتلفة منها ما هو سياسي، 
وتوقيت  اإلشــاعــات  هــذه  مثل  وراء  تقف 
اإلخبارية  الضجة  نتذكر  وكلنا  إطالقها، 
االنتخابات  نتائج  رافــقــت  الــيت  اهلــائــلــة 
وأنــشــطــة تــشــكــيــل احلــكــومــة الــعــراقــيــة 
املياه  أزمة  أثريت قضية  اجلديدة، حيث 
ولكنها  مطلقًا  اليوم  وليدة  تكن  مل  الــيت 
تدخل يف عداد نوع اإلشاعات اليت تقف 
وقلقا  خوفا  فتثري  احلقيقة(  )حافة  عند 
يتعلق  كونه  منه  اخللص  يصعب  مجاعيا 

باحلياة واملوت.
اليت  اخلــطــرية  النتائج  فهمنا  أن  وبــعــد 
تفرزها هذه اإلشاعات، وتأثريها الكبري 
على السالمة النفسية واملعنوية للمجتمع، 
نتصدى  كيف  مــــؤّداه:  مهم  تــســاؤل  ــثــار  ُي
اخلارقة  اإلشــاعــات  هــذه  ملثل  كعراقيني 
احلــارقــة والـــيت تــقــف بــقــوة عــلــى )حــافــة 

احلقيقة(.
 فهي كإطالق الرصاص املصّنعة للخرق 
واحلرق يف آن واحد، هلا مفعوالن كالهما 
أكثر ضــررا من اآلخــر، والــســؤال األكثر 
جدوى هنا. كيف نساعد الشعب للحصول 
على حصانة أو محاية ضد هذا النوع من 
تبلبل األمــن االجتماعي  الــيت  اإلشــاعــات 

وتهبط باملعنويات إىل أدنى مستوياتها.

سيكولوجية اإلشاعة 
وتأثريها على

 السلم االجتماعي

هل سيكون مستقبل الصحافة الكرتونيًا فقط؟!
عاملي  اجتــاه  بات حضورها  اليت  االلكرتونية  الصحافة  أمــام  الورقية  الصحافة  احنسار  يــزداد  آخر  بعد  يوما 
الكثري  على  فرض  ما  وهــذا  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وخاصة  اإلنرتنت  استخدام  تنامي  مع  الصحف  بني 
من الصحف التحول من الشكل املطبوع اىل الشكل االلكرتوني كما هو احلال مع ذي صن”، “ديلي مايل”، “ذي 
تاميز”، “ذي غارديان”، “ديلي تلغراف، نيويورك تاميز، واشطن بوست وغريها عمالقة الصحافة العاملية. إذ دخلت 
الصحافة االلكرتونية منافسة شديدة التطور مع نظريتها الورقية، كون االوىل متيزت عن االخرية، بأنها مجعت 
بني املقروء واملرئي والعاجل، ومتيزت ايضا بهامش كبري من حرية التعبري، وهذا ما ادخل الصحافة املكتوبة 
ازمة املقروئية امام منافستها االلكرتونية اليت يصل عدد متلقيها باملاليني ويف تزايد مستمر. ويرى املختصون 
يف هذا اجملال إن اوساط الصحافة تشهد حتوال وهذا التغيري اطلق شرارته القراء، هم يظهرون لنا أن املستقبل 
للمجال الرقمي، وافضل مثال “ذي اندبندنت” اليت استغنت عن صحيفتها الورقية وحصرات اصداراتها بالنسخة 
الرقمية، بعد التدهور الكبري يف مبيعاتها خالل السنوات االخرية، على ما اعلن مالكها، مل يكن اإلعالن مفاجئا 
للكثريين الذين كانوا يراقبون األداء املرتاجع لالندبندنت خالل السنوات االخرية، فبعد أن حققت الصحيفة يف 
الثمانينيات طفرة يف املبيعات وصلت الي 428 الف نسخة يوميا انهارت مبيعاتها إلي أقل من 28 الف نسخة 
مشابها  سياسيا  منهجا  تتخذ  اليت  الغارديان  ملاذا متكنت  ولكن  املاضيني.  العامني  االسبوع خالل  منتصف  يف 
لالندبندنت ومتيل لليسار من البقاء وفشلت االندبندنت يف الثبات يف وجه متغريات السوق؟. يؤكد احد خرباء 

االعالم أن الغارديان هي االخري منيت خبسائر ضخمة تقدر مبا بني 60 الي 70 مليون جنيه اسرتليين خالل 
العام املاضي فقط، أما كيف متكنت من البقاء على قيد احلياة فذلك يرجع إلي امتالكها عددا كبريا جدا من 
االسهم يف صحيفة أتو تريدر Auto Trader وهي صحيفة إعالنية للراغبني يف بيع سياراتهم. وقامت إدارة 
الغارديان ببيع هذه االسهم يف مقابل 600 مليون اسرتليين، االمر الذي مكنها من البقاء على مدى العشر سنوات 
املاضية من خالل املضاربة يف مشروع جتاري حبت ناجح. أما جملة نيوزيوك االمريكية متكنت من العودة إلي 
طبعتها الورقية بعد أن احتجبت ورقيا لشهور طويلة لكن الكثريين يشككون يف قدرة االندبندنت على تكرار نفس 
التجربة خاصة أن مجيع الصحف املطبوعة التقليدية يف موقف صعب حاليا فيما يتعلق بقضية التمويل. على 
الصعيد نفسه تتجه أكرب صحيفة يف اسبانيا لوقف النسخة املطبوعة، فقد قال رئيس حترير صحيفة الباييس 
اإلسبانية صاحبة أكرب توزيع يف البالد إن الصحيفة تتجه لوقف نسختها املطبوعة واالكتفاء باملوقع االلكرتوني 
وهو اجتاه عاملي بني الصحف القومية حتت ضغط من تنامي استخدام اإلنرتنت. وعليه مل يعد خافيا على احد 
إن السنوات العشر األخرية من القرن املاضي والعشر األوىل من القرن احلالي كانت مسرحا النفجار معلوماتي 
هائل بفضل ثورة االتصال اليت طال تأثريها كل مناحي احلياة ... وقد كانت الصحافة احد ابرز املتأثرين بثورتي 
االتصال واملعلومات، ومن املعطيات الراهنة يبدو ان زمن الصحافة املكتوبة يتجه صوب االفول، بينما مستقبل 

الصحافة االلكرتونية رمبا يكون رقمي بامتياز يف املستقبل القريب.

حيصل احمللل السياسي يف العراق على كم كبري من االستهجان والنقد من 
قبل اجلمهور بسبب فشله _ حبسب اجلمهور_ يف توقع االحداث اجلارية 
يف البالد بطريقة صحيحة لدرجة ان بعض صفحات الفيس بوك اليت 

ميلكها مثقفون ال ختلو من هجوم متكرر على احمللل السياسي العراقي.
من  ينبع  السياسي  احمللل  على  السليب  واهلجوم  النقد  هــذا  من  الكثري 
الصورة اليت يرمسها اجلمهور له اكثر من كونها ناجتة عن فشله يف فهم 
ان  السياسي  يريد من احمللل  ان هناك من  اذ  السياسية  السيناريوهات 
حيل له كل طالسم اللوحة العراقية رغم تعقيداتها وذلك يف ثوان حمدودة 
الناس ان احمللل جيب ان  يظهر فيها عرب نشرة االخبار، ويتوقع بعض 
يعتمد على معادالت  الذي  الفضائي  التلسكوب  مثل  دقيقة  ادوات  ميلك 

رياضية حمددة حيسب من خالهلا حركة النجوم والكواكب يف الفضاء.
قبل كل شيء يتعامل احمللل السياسي مع قضية انسانية بالدرجة االساس 
وتتغري حبسب تغري املصاحل او حتى املزاجات، فلو اخذنا جمال التشبيه 
كثريا  ونفهم  العربة  ناخذ  ان  ميكن  والرياضي  السياسي  التحليل  بني 
فيها  تتوافر  الرياضة  فالتوقعات يف جمال  السياسي،  التحليل  منهجية 
الكثري من االرقام واالحصائيات، ومواصفات الالعبني ومستوى ادائهم، 
اال انه رغم ذلك ال تصيب حتليالت الرياضة سواء من اجلمهور او من 

املختصني، ملاذا؟ 
اجلــواب على ذلك هو ان مهمة احمللل سواء كان رياضيا او سياسيا ان 
قد  استنتاج  اىل  ليصل  بينها  ويربط  الوقائع  من  جمموعة  يستحضر 
احرتامه  حبسب  والــصــواب  اخلطأ  درجــات  وتتفاوت  خيطئ  او  يصيب 
ملوضوعيته ومصداقيته، وهنا حيتاج املشاهد او اجلمهور ان يبحث اوال 
يف خلفيات احمللل السياسية قبل ان يقول ان حتليله خاطئ، فرمبا هو 
يتجاهل  لكنه  الواقع  من  قريب  توقعات  اطــالق  وميكنه  احلقيقة  يعرف 
ذلك نتيجة احنيازاته الشخصية او احلزبية. ومن املعروف ان الكثري من 
احملللني ال يريدون كشف احلقائق امام اجلمهور كما يفعل الطبيب مثال 
االحزاب  ارضــاء  اجل  من  بابشع صورها  “السفسطائية”  امنا ميارسون 
املتنفذة او رمبا يكون مدفوعا من قبل احلزب لتمرير سياسة معينة عرب 
اليات التاطري املعروفة لديه. وهذا هو النوع االبرز واالكثر حضورا يف 
القنوات الفضائية العراقية حتى اصبح بعضهم يظهر على الشاشة اكثر 
من مقدم االخبار نفسه. والنوع الثاني من احملللني هو احمللل السياسي 
املوضوعي غري املتحيز لطرف ضد اخر، فهو يقدر عمله وحيرتم ادواته، 
اال انه يواجه مشكلة غيابه عن الشاشات احمللية، النه ال يقول ما يراد منه 
ان يقوله، بل يركز على حقيقة االحداث وسبل عالجها، ومبا ان هناك 
الكثرية من “خردة احملللني املتحزبني”، فان الفضائيات احلزبية ال تواجه 
احملللني احملرتفني خيسرهم  من  النوع  هذا  البدائل،  اجيــاد  صعوبة يف 

اجلمهور العراقي دائما لصاحل الفضائيات الدولية الكربى.

التحليل السياسي يف 
قبضة املحاصصة الحزبية

مروة االسدي

مسلم عباس

علي حسني عبيد
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ــشــرة إخــبــاريــة عــراقــيــة  ان شـــاهـــدت ن
مــشــاهــدة  عــن  وانــقــطــعــت  عـــام 2014، 
بؤسها  بــســبــب  الــعــراقــيــة  الــفــضــائــيــات 
وعــــدت الــيــهــا الـــيـــوم يف مــنــتــصــف عــام 
الــزمــن  اال يف  هــنــاك  فـــرق  فــال   2018
الذي استهلك اربع سنوات منذ طالقك 
نشرات االخبار العراقية وعودتك اليها.

يف وسائل االعالم العراقية عموما هناك 
بروتكول معروف، اول خرب جيب ان يكون 
ـــذي ميــلــك املؤسسة  لــرئــيــس احلـــزب ال
بغض النظر عن كل املعايري اإلعالمية، 
من  الثاني  للخط  تكون  التالية  واالخبار 
مسؤولي احلــزب او االحــداث اليت تهم 
احلزب فقط، وما يأتي بعد كل ذلك ال 
بد وان تكون له عالقة شديدة االلتصاق 
بسياسة احلزب وتروج هلا بشكل صريح 
ومفضوح، ومن نافلة التذكري ان الغالبية 
اإلعالمية  املؤسسات  او مجيع  العظمي 
بشكل  متحيزة  او  حزبية  هي  العراقية 

متطرف اىل ايدلوجيا حمددة.
إعالمية  مؤسسة  كل  ان  قائل  يقول  قد 
يف العامل حتاول الرتويج لسياسة معينة 
وهذا يتفق عليه خرباء االعالم وأساتذة 
صحيح  كالم  وهو  العامل،  يف  الصحافة 
جدا، فال توجد قناة تعمل يف سبيل اهلل، 
امنا حتاول التبشري بقيم معينة وتكرس 
جهودها هلذا االمر، اال ان الرتويج لتلك 

هو  فــاالعــالم  عشوائيا  يــكــون  ال  القيم 
ممارسة قائمة على أسس علمية اثبتت 
فاعليتها وأخرى فشلت يف الوصول اىل 

عقول وقلوب املشاهدين.
ان ما جيري يف االعالم العراقي ميكن 
تــعــريــفــه بـــانـــه جتــمــيــع اخـــبـــار احلـــزب 
أهمية  أي  من  خالية  رئيسه،  ونشاطات 
يف  فيجد  يتابعها  ــذي  ال للجمهور  تبدو 
ال  شــيء  يف  للوقت  تضييعا  مشاهدتها 
بسيطة ختلو  بلغة  وتقدم  بــه،  له  عالقة 
من االبداع، ليس الن الصحفي العراقي 
ال يبدع، بل الن الرقابة احلزبية القائمة 
أي  تعطي  ال  الصحيفة  او  القناة  على 
حـــريـــة لــلــصــحــفــي يف صــنــاعــة مــادتــه 
اإلعالمية، واالبداع ال يولد اال من رحم 

احلرية.
وهناك الكثري من القضايا املركزية اليت 
العراقية،  االعـــالم  وســائــل  تعاجلها  مل 
التصدي  الفشل يف  أســبــاب  مــن  وجــزء 
االعـــالم  تغييب  هــو  السلبية  لــلــظــواهــر 
خذ  احلقائق،  كشف  يف  دوره  أداء  عــن 
ــال قــضــايــا “الــكــهــربــاء”  ــث عــلــى سبيل امل
و”اجلـــفـــاف” و”تــســريــب األســئــلــة وغــش 
املربع  فهذا  الــقــانــون”،  و”مـــوت  الطلبة” 
ــل تـــهـــديـــدا اســرتاتــيــجــيــا  اخلـــطـــري ميــث
نشرات  متابعة  ان  اال  العراق،  ملستقبل 
جمــرد  خمتلفا،  شيئا  تكشف  ــار  االخــب

احلكومة  تشكيل  على  سياسي  صـــراع 
يعيش  البلد  وكــان  األحــزاب،  وحتالفات 
يف حالة من الرفاهية يف كل شيء وراح 
اهله يتبارزون يف اجملال السياسي فقط.
الــتــغــيــيــب املـــتـــواصـــل لــقــضــايــا اجملــتــمــع 
احمللية  اإلعالمية  املنابر  يف  االساسية 
للحل  قابلة  القضايا غري  تلك  من  جعل 
يف نظر اجلمهور، كما انها دفعته ملتابعة 
اعـــالم هلــا مصاحلها اخلــاصــة  وســائــل 
فــزرعــت فــيــه روح الــيــأس مــن الــوضــع 
الــقــائــم، ورمســــت صــــورة ســلــبــيــة ليس 
جلميع  بــل  فحسب  السياسية  للعملية 
العراقية مبا فيها املواطن  الدولة  اركان 
جلدته  أبناء  نظر  اليوم يف  يعترب  الــذي 
انــــه غـــري مــنــتــج ومــتــخــلــف عـــن الــركــب 

احلضاري.
العراقية  اإلعالمية  املؤسسات  بناء  ان 
وفــق املــعــايــري االحــرتافــيــة يــقــدم خدمة 
هائلة للمجتمع ويسهم يف توسيع قاعدة 
األحزاب السياسية نفسها عن طريق بث 
قيمها بطريقة قائمة على روح املنافسة 
الـــيت يــســمــح بــهــا الــقــانــون واألعـــــراف 
الــســيــاســيــة، فــضــال عــن اخلــدمــة الــيت 
يــقــدمــهــا االعــــالم ملــنــع هــجــرة املشاهد 
اىل املنابر اإلعالمية اإلقليمية والدولية 
تزيد من حدة  وأفكار  لقيم  تــروج  الــيت 

االستقطاب داخل اجملتمع العراقي.

ملاذا يتخلف
 االعالم العراقي؟

يف مقطٍع لتغطية تلفزيونية للحظة رفع صوت االذان من مكربات صوت يف 
مدينة سويسرية قبل عدة سنوات بعد مساح القانون السويسري وقتها بعدم 
ممانعته الستخدام مكربات الصوت اخلارجية ألتباع الديانات املختلفة، مثة 
رجال شرطة ينتشرون لتنظيم حركة السري ومثة وسائل إعالم تغطي اخلرب، 

وإىل هنا إنتهى اخلرب.
قبل سنة أو اثنتني قام البعض بنشر عنوان )الشرطة الربيطانية تغلق مسجد 
وال يزال صوت االذان ُيسمع( ومت اعادة نشر نفس الفيديو بعناوين خمتلفة 

ومغايرة ومثرية. وهو باحلقيقة ذات املقطع أعاله.
اخــرى  جــرائــم  َاي  كمثل حصول  بــاخلــارج  على مسلمني  اعــتــداءات  حتصل 
عنصرية وغريها ولكن تسويقها على انها كبرية وكثرية وغزيرة فعلى العاقل 

حينها أن يتفكر بسبب نشر اخلوف والتفرقة بني اجملتمعات وتأثرياته.
يقول تعاىل )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقْوًما 
بالغة من حكيم  يا هلا من حكمة  َناِدِمنَي(،  َفَعلُْتْم  َما  َعَلى  َفُتْصِبُحوا  َهاَلٍة  جِبَ
عظيم. هو خطاب بضرورة أن يتبني )الذين امنوا( من أي خرب )نبأ(؟ سواء 
كان ديين أو سياسي أو اجتماعي أو جمرد أنباء أخرى. من فاسق )ويصح 

اعتباره هنا مصدر مريب أو غري موثوق أو فيه مكر(.
واللصق  النسخ  أو  به  الكالم  قبل  و)التفكر(  )التبني(  بعدم  الضرر  هو  وما 
)أن تصيبوا قومًا جبهالة( أي  يا كرام هو  يا سادة  النشر؟، الضرر  وإعــادة 
تنشرون اجلهل وجتعلون من هذا الوباء )اجلهل( يسود وحنن يف زمٍن اجلهل 
النتيجة  فيه كبري أصاًل فال تضيفوا له جهالة اخرى تزيد من حجمه، ألن 

)ندم(. 
وهلا   )prank(و )خدعة(  انها  يعرف  صياغتها  طريقة  اىل  النظر  جمــرد 
غرض وحيد من بثها هو لنشر اخلوف وإلحالل انشقاق بني صفوف اجملتمع، 

وخللق روح انهزامية بائسة.
الناس أعاد نشر مقاطع قدمية حدثت منذ فرتة بعيدة فيعاد قصها  بعض 
وتسويقها ونشرها وفق إطار مغاير متامًا دون التأكد لسهولة تغلل َاي شيء 
جملتمعاتنا مع األسف. ينبغي اإلشارة هنا اىل ان انتشار ثقافة )ال تفكر... فقط 
أعد النشر( قد ظهرت من فرتة ليست بالقريبة، هكذا ثقافة إبتدأت قبل 
عقوٍد من الزمن عن طريق نشر أحاديث وآيات بقصاصات ورقية توزع على 
البيوت مع وعد بالعقاب االهلي ملن مل يعد كتابتها ونشرها لعشرة اخرين، 
من يريد قضاء حاجة وأشياء اخرى تكتب فليعد نشرها وحسب فما الضرر؟

على العاقل عدم نشر أو إعادة نشر أي شيء من هذا القبيل قبل التأكد منه 
وبهذا يساهم )ولو قلياًل( بالقضاء على نشر اإلشاعات وبث اخلوف من غري 
داعي أو املبالغة بروحانيات ال أساس هلا أو نشر اخبار ليس هلا يف الواقع 

وجود.  

ال تفكر فقط 
أعد النشر

اإلعالم وأنظمة االستبداد
تطور اإلعالم عرب حقب متعاقبة، فقد بدأ فقريا يف أدواته وتأثريه، ليصبح اليوم من األدوات األكثر 
أهمية يف اعتماد الدول واحلكومات عليها، فاإلعالم هو مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو 
منظمة أو مؤسسة جتارية أو أخرى غري رحبية، عامة أو خاصة، رمسية أو غري رمسية، مهمتها 
نشر األخبار ونقل املعلومات،  لذلك خيطئ من يقول أن اإلعالم ميكن أن يكون بديال للثقافة، أو 
أنه قادر على قيادتها، نعم ميكن أن يسهم اإلعالم يف تطوير الثقافة وصناعة املثقف، ولكن تبقى 
الثقافة هي املورد األساس واملطوِّر األول لإلعالم، فالتفكري وعمقه وحداثته يبقى هو املرتكز النطالق 
اإلعالم الناجح يف مهامهـ لذلك ال ميكن لإلعالم بوسائله وقنواته وأشكاله املتعددة، أن يشكل بديال 
للثقافة، وال ميكنه القيام بدور مماثل هلا، ألنه ال ميتلك اجلوهر الفكري القادر على صناعة أو إدامة 
منظومة القيم اجملتمعية، ومن اخلطورة مبكان أن يتحكم اإلعالم بالثقافة أو يقودها، ألنه ال ميتلك 
الفكر وال القيم اليت ميكن أن تعكسها الثقافة على اإلعالم وليس العكس، ولكن قد حيدث أن يتقدم 
اإلعالم على الثقافة ألسباب عديدة، أوهلا ضعف الوعي اجملتمعي خبصوص الثقافة ودورها يف البناء 
والتطوير، كذلك سيطرة الدولة أو احلكومة على اإلعالم وجعله تابعا هلا او جلهات حمددة ال عالقة 
هلا حباجات اجملتمع الثقافية والفكرية، وهذا ما حيدث يف األنظمة االستبدادية حيث يكون اإلعالم 

يف قبضة النظام السياسي فيؤدي دورا مشوَّها وخاطئا يف قيادة الثقافة من سّيئ إىل أسوأ.

ومما هو معروف يف التجارب اإلعالمية عرب األنظمة غري الدميقراطية، أنها ميكن أن تلمع وجها 
كاحلة، وتسيء لوجوه وعقول خملصة متقدمة، فنحن نعرف مدى قدرة اإلعالم على الرتويج لنماذج 
-على الرغم من عدم أهميتها وفقدانها للجوهر الثقايف او األخالقي- لكن مبقدور اإلعالم أن جيعل 

منها مناذج يقتدي بها اآلخرون.
م على أنها منوذج لآخرين، ولكن نتيجة التلميع اإلعالمي   على الرغم من أنها ال تستحق أن ُتقدَّ
حيدث أن يتحّول املشوَّه إىل سليم ويصح العكس أيضا وهنا تكمن خطورة اإلعالم عندما ال تقوده 

الثقافة، وعندما يكون هو موّجها هلا.
قد يقول قائل إن اإلعالم اجليد ميكن أن يصنع ثقافة جيدة، وميكن أن تكون اإلجابة بنعم، ولكن كيف 
ميكن أن نتوقع من أنظمة سياسية مشوهة أن ترتك اإلعالم ميضي يف طريقه إىل األمــام، فحتى 
يف الدميقراطيات القاصرة أو الضعيفة كما يف العراق حاليا، أصبح اإلعالم ألعوبة بأيدي األحزاب 
والشخصيات السياسية حتى الضعيفة والقاصرة منها، لذلك من األفضل أن يبقى دور الثقافة هو 

األول وصاحب القدح املعلى.
ألن الثقافة يف ميكن أن تغري اإلعالم حنو األجود حتى لو متت هذه العملية بالتدريج، أما اإلعالم فإنه 

سوف يعجز عن القيام بهذه املهمة، بسبب التأثريات اجلانبية عليه. 

مسلم عباس

حيدر محمد الوائلي

علي حسني عبيد
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

آيــة اهلل العظمى،  الــراحــل،  يقول اإلمــام 
السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
)الفهم  بـــ  املــوســوم  القّيم  كتابه  يف  اهلل( 
املسلمني  مجيع  على  )يــلــزم  السياسي(: 
وخاصة احلوزات العلمية والعلماء التحلي 
بالفهم السياسي وذلك للحفاظ على األمة 

من الضياع ومن خمططات األعداء(.
الــتــنــّبــه هلـــا، ختص  ومثـــة مــعــادلــة ينبغي 
حيال  العلماني  الــتــوّجــه  األول  بطرفها 
فيتعلق  ــانــي  ــث ال أمـــا طــرفــهــا  الــســلــطــة، 
السلطة،  مع  وتعاملهم  الدين  رجال  بدور 
الديين  واالســتــبــداد  املتزمتة  فالعلمانية 
أن  واحـــدة، هلــذا ال يصح  لعملة  وجــهــان 
التوعية  يف  دوره  عن  الدين  رجــل  يتخلى 
السياسية، وال يصح أيضا أن يزج نفسه 
يف مغريات السلطة، ولكن حيتاج أن يتقن 
الفهم السياسي حتى يكون دوره التوجيهي 
إفهام  وقــادرا على  للناس مؤثرا وفاعال، 
الــيت  املــخــطــطــات  الــنــاس بطبيعة  عــامــة 
ومواجهتها  املسلمني  أعـــداء  هلــا  خيطط 

بعقل واٍع وأساليب مواجهة واثقة.
هلــذا يــرى اإلمــام الــشــريازي: أّن )معظم 
بــالدنــا ســبــبــُه خمططات  مــا جيـــري يف 
األعــداء، وكل ذلك يعود إىل عدم الوعي 

والفهم السياسي يف أوساط األمة(.
حقوق  لــكــن  هــدفــهــم،  السلطة  تــكــن  ومل 

فهم مل  بالنسبة هلــم،  الناس خط أمحــر 
بالفهم  تسلحوا  لكنهم  السلطة،  تغرهم 
دروســا  الــنــاس  لعامة  وقــدمــوا  السياسي 
مــقــارعــة  يف  ودوره  الــفــهــم  بــهــذا  مــهــمــة 
السلطة  تسحبهم  فلم  اجلائر،  السلطان 
ويف  واملغريات  واملناصب  الكراسي  إىل 
نفس الــوقــت قــامــوا بــدورهــم يف مواجهة 
احلــــكــــام الـــظـــاملـــني. وقـــــد أكـــــد اإلمـــــام 
الــســالم  عليهم  األئــمــة  دور  ـــشـــريازي  ال
قال:  حني  الفاسدة  السلطة  مقارعة  يف 
األئمة األطهار - عليهم  بينت حياة  )لقد 
حكام  من  للظاملني  ومعاصرتهم  السالم- 
بين أمية والعباسيني، واختاذهم املواقف 
الصحيحة، دروســًا لنا يف غاية األهمية، 
ـــذي يتمتع  وخــاصــة يف حــق الــشــخــص ال

بسلطة دينية أو دنيوية(.
وهذا هو دور رجال الدين اليوم، فاملهمة 
اليت يتصدون هلا هي تسليح عقول عامة 
إدارة  حــوهلــم يف  ـــدور  ي مــا  بفهم  ــنــاس  ال
شؤون البالد، وتنبيههم على ما جيري من 
وتالعب حباضر ومستقبل  حاالت فساد 
املسلمني يف العراق ويف غريه من البالد 
الــديــن ليس  اإلســالمــيــة، نعم دور رجـــال 
الغوص يف حبائل السلطة وما تقدمه من 
إغراءات دنيوية هائلة لكنها زائلة، وإمنا 
ومــواجــهــة احلكام  الــنــاس،  تنوير  دورهـــم 

ـــشـــريازي:  الـــفـــاســـديـــن. يـــقـــول اإلمـــــام ال
عليهم   – املعصومني  أئمتنا  )غــرَس  لقد 
السالم- املعرفة والوعي والفهم السياسي 
يف نفوس أصحابهم، لكي ال تهجم عليهم 
قبل  مــن  املنحرفة  واألفــكــار  االلتباسات 
احلـــكـــام آنـــــذاك وال يــضــلــونــهــم، فــكــانــوا 
واعني هلا متام الوعي(. وقد أصبح ضمور 
ظاهرة  املسلمني  لــدى  السياسي  الــوعــي 
على  الطغاة  احلــكــام  تنّمر  لذلك  عــامــة، 
دور  وتــراجــع  حقوقها،  وانتهكوا  األمـــة، 
رجال الدين إىل الوراء، فاحنسر عملهم 
على طقوس التعّبد وتعليم الفرائض وما 
من  السياسي  الفهم  أن  حــني  يف  شــابــه، 
الوعي  وتقديم  الدين،  واجبات رجال  لّب 
األغلبية  عند  السياسي  الفهم  وغـــرس 
الساحقة من الناس يعد من أهم واجبات 
احلوزات العلمية، كي تضاعف من ترشيد 
وتــوجــيــه وإفــهــام اجلــمــيــع بــواجــبــاتــهــم يف 
مواجهة احلاكم وحكومته املستبدة، علما 
جهود  إىل  ال حيتاج  السياسي  الفهم  أن 
كبرية كي حيصل عليه رجال الدين وعامة 
الــنــاس. كما يــؤكــد اإلمـــام الــشــريازي يف 
قوله: )إن احلصول على الفهم السياسي 
ال حيتاج إىل جهد كثري، ولكن املسلمني 
ـ على األخص رجال الدين ـ تركوا العمل 

بها(. 

الحوزات العلمية 
والرتشيد 
السياسي

املبادرات االستباقية واسرتاتيجية البحث عن البديل
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل( يف كتابه القّيم 
املوسوم بـ )شروط تقدم اجلماعات(: إن )الفكر املتكامل واجلرأة واملبادرة واختاذ القرار من األمور 

الضرورية لإلنسان ذي القدرة(.
الشروع  ينوي  التطبيق، فحني  بها عند  ويلتزم  أن يعرفها جيدا  القدرة  ينبغي لصاحب  مثة شروط 
مبشروع ما، أول ركن مهم له هو التفّكر العميق الذي حييط باملشروع بدقة ويدرسه دراسة مستفيضة 
ال ترتك جماال حلدوث املفاجآت غري احملسوبة، فالعمل دومنا تفكري مسبق ضرب من العبث ومضيعة 
للوقت وهدر للطاقات، كذلك عليه أن يبتعد عن الرتدد بعد التفكري واختاذ القرار، مبعين إذا فّكرَت 
جيدا مبشروعك، ودرسته من كل اجلوانب بدقة، واختذت قرارك بالبدء عليك أن ال ترتدد، وتبادر 

وتسارع وتستبق اجلميع إىل هدفك.
وإذا كان يتحلى اإلنسان حبسن التفكري والدقة ومن ثم املبادرة، عليه أن يطرد الرتابة يف أعماله، 
وجيب أن يهشم سلسلة العمل الروتيين، ويلجأ إىل التحديث يف كل شيء، فالقضاء على سالسل 
الروتني يف العمل تقضي على امللل والرتاجع وتضاعف من فرص اإلنتاج األفضل باالحتكام املستدام 
إىل الذكاء والعلمية، على أن تكون الرزانة واهلدوء والدقة صفات يتحلى بها صاحب القدرة، وعليه أن 

يصنع أكثر من خيار، ثم خيتار األفضل واألهم مببادرة ال تقبل التأخري أو الرتدد.

اإلمام الشريازي يستشهد حبكمة أحد احلكماء: )يقول أحد احلكماء: اجلريء من فكر يف األشياء 
بهدوء، ودرسها بدقة .

ووازن بني األمور واختار األصلح، ثم بادر وأسرع، ال يلوي على شيء(. لقد اعتاد بعض الناس ومنهم 
بعض العراقيني على الدعة والبحث عن الراحة، وعدم إعمال التفكري وإشغال العقل، وانتظار النتائج 
جاهزة لصاحلهم من دون أن يبذلوا أي جهد كان، وهذا األسلوب يف العيش خاطئ بل يشكل خطرا 

على احلياة برمتها.
التطبيق  أو  التفكري  الروتيين يف  األسلوب  التخلص من  الشريازي على وجــوب  اإلمــام  رّكــز  لذلك   
العملي، فإذا جرب اإلنسان هذا املشروع ومل ينجح به ألي سبب كان، عليه أن يفكر بآخر ويبادر 

لتحريكه بأكثر من طريقة.
كما ينبغي أن تكون أساليب التفكري والتشغيل غري مكّررة وال روتينية، فالتجديد يف التفكري والتنّقل 

من مشروع إىل آخر يف حال الفشل، يضمن النجاح الفعلي.
يقول اإلمام الشريازي: )إن الروتني يلحق أشّد الضرر بالقدرة، وإذا رأى ذو القدرة أن أمره يسري 
د  فإذا فتح مدرسة وجتمَّ املبادرة يف نطاقه،  أمرًا جديدًا وميكنه  روتينية، عليه أن خيرتع  بطريقة 

تقدمها وتطورها، عليه أن يفكر يف فتح مكتبة ثم مستشفى ثم مطبعة وهكذا(. 

يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
بـ )شــروط تقدم اجلماعات( عن  املوسوم  القّيم  كتابه  )رمحه اهلل(، يف 
هذا املوضوع: )ليعلم السياسي القدير أن ال مستحيل إاّل ما ينتهي إىل 
أنك  مبعنى  نقيضني”  إىل  ينتهي  ما   “ املقصود جبملة  أما  النقيضني(. 
ال تستطيع اجلمع بني اخلري والشر يف وقت واحد، مثلما ستعجز عن 
ألهدافه  أن خيطط  السياسي  على  لذلك  والــظــالم،  الــنــور  بــني  اجلمع 

بوضوح، وأن يتحلى بنقاء الرؤية وصوابها.
يقول اإلمام الشريازي حول هذا األمر:)كل شيء ممكن حتى إذا ما أراد 
السياسي توحيد ألف مليون إنسان حتت حكومة واحدة، ولقد فعل ذلك 
غريه من قبل، فإذا قال: إنه ال ميكن فتح مدرسة أو تشكيل منظمة أو 

إنقاذ بلد، كان ذلك منبئًا عن عدم جدارته، ال عن عدم إمكان العمل(.
فإنها  املتوقعة،  املشكالت  حبــدس  اخلــاص  الثاني  الربنامج  أهمية  أمــا 
تكمن يف الفرص الكبرية اليت يتيحها ذلك الستمرار السياسي باملضي 
حنو أهدافه املرسومة، ففي كل عمل تنفيذي حتى املخطط له مسبقا، 
تظهر مشكالت رمبا يكون عدد منها معقدا، فإذا مت وضع هذه املشكالت 
يف احلسبان، فسوف يكون السياسي قادرا على عبورها بسهولة أكرب، 
ألنه كان قد توقع حدوثها ووضع هلا احللول املناسبة اليت تساعده على 
بينه وبني هدفه  حتويلها من مشكالت إىل مشجعات وحمفزات تقّرب 

ضمن خارطة العمل املوضوعة مسبقا.
يقول اإلمام الشريازي يف املصدر نفسه: )ينبغي على السياسي إذا قرر 
املضي ُقُدما يف السري أن خيطط لربناجمني، برنامج خارطة الطريق، 
وبرنامج املتاعب املتوّقعة ونقيضها(. وكما ذكرنا يف أعاله، عندما يتنّبه 
السياسي للمشكالت اليت ترافق العمل التنفيذي، فإنه سيكون قادرا على 
التعامل معها بهدوء وذكاء، ألنها سوف تكون من بني املفاجآت احملسوبة، 
فإن  عــوائــق،  بال  تنفيذي  برنامج  اقتصر على  إذا  أنــه  أي  ذلــك  خــالف 
أية مشكلة تواجهه قد تبطئ من وقت اإلجنــاز، ورمبا حتيله إىل فشل 
تام، من هنا يأتي تركيز اإلمام الشريازي على أهمية أن يعي السياسي 
هذه املشكالت املصاحبة للتنفيذ. كما نقرأ ذلك يف قول مساحته: )إذا 
التنفيذ، فإنها لن  أثناء  بها  خطط السياسي ملواجهة املشكالت وارتطم 
تؤثر عليه ألنه كان قد أدرجها مسبقًا يف برناجمه العام(. ويف التجارب 
الواقعية على املستوى العاملي أثبت ساسة قياديون أنهم جديرون بالقيادة 
حقا، ذلك ألنهم خربوا خارطة أهدافهم ودالالتها مسبقا. يقول اإلمام 
الشريازي: )قد حتدث حواجز استثنائية، ولكن السياسي القدير ال يعبأ 
بها، ألنه كان قد هضم أمثاهلا مسبقا، وقد قالت الفالسفة: إّن )حكم 

األمثال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحد(. 

دالالت خارطة 
الطريق للساسة 

القياديني
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ان من أحسن الناس أولئك الذين يقبلون 
يكون  أن ال  اآلخــريــن هلــم، شريطة  نقد 
وتقليل  اهلمم  وتثبيط  التجريح  اهلــدف 
املكانة االجتماعية أو الوظيفية، فإن كان 
املطلوب،  النقد موثوقا فهذا هو  مصدر 
ومـــن اخلــطــأ أن نــتــطــرّي مـــن الــنــقــد أو 
الناقد السليم ذو السريرة  نرفضه، ألن 
يــبــغــي مــن وراء نــقــده ســوى  الــنــقــيــة، ال 
بشغف  له  نستمع  أن  فعلينا  التصحيح، 

وتصميم على االستفادة من تصويباته.
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية 
احلسيين  صــادق  السيد  العظمى،  اهلل 
كلماته  إحــدى  ظله(، يف  )دام  الشريازي 
ــمــة: )لـــنـــدع اآلخــريــن  ــقــّي الــتــوجــيــهــيــة ال
نطّور  ثم  ذلك،  على  ونشّجعهم  ينقدوننا 
النظر  وجهات  من  باالستفادة  قابلياتنا 

الصحيحة من بينها(.
وتأتي أهمية النقد بالدرجة األوىل لتنبيه 
من  هــو  واللبيب  يفعل،  مــا  على  العقل 
يستفيد منه لتطوير حياته، وليصبح أكثر 
هداية ووعيا وحضورا اجتماعيا أخالقيا 
فاعال، وإذا قوَّم اإلنسان نفسه، واعتمر 
باهلداية، فهذا هو اهلدف األهم، وقد ال 
يفيد بعض الناس من جتربته هذه، فال 
إعـــراض اآلخــريــن عنه  يــكــون  أن  ينبغي 

وعدم التعاون معه مصدر إحباط له.

الشريازي يف  املرجع  يؤكد مساحة  كما 
بالنحو  أنــت  )تــصــّرف  نصائحه:  إحــدى 
بــصــورة  حــيــاتــك  مــن  واســتــفــد  الصحيح 
قد  كــان  إن  ذلــك  بعد  يهم  وال  صحيحة 
استفاد اآلخرون منك ومن تعاملك معهم 
أو ال؛ فإن اهلل تعاىل يقول: )يا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم ال يضّركم من ضّل 

إذا اهتديتم(.
الناقدين  اآلخرين  استصغار  من  حــذاِر 
التجريح  بــغــرض  ليس  نقدهم  كــان  إذا 
اجلسيمة  األخــطــاء  ومــن  السخرية،  أو 
اليت يرتكبها اإلنسان حني يستصغر أي 
بنظرته  واهما  يكون  فقد  آخــر،  إنسان 

هذه.
بكلمته  الشريازي  املرجع  مساحة  يقول 
من  يستفيد  أن  اإلنــســان  )عــلــى  نفسها: 
وبأقصى  االستفادة  أحسن  ووقته  حياته 
ما يستطيع، فما أدراك أن ال يصبح هذا 
األمي الذي نستصغر شأنه اليوم عظيمًا 

من العظماء عند اهلل يف يوم ما؟!(.
ــســان  ـــد تــنــعــكــس احلـــالـــة فــيــكــون اإلن وق
نظرة  له  وتنظر  مثقف  بأنه  تظن  الــذي 
إكبار فارغا من أية صفات كبرية جتعل 
خارجه  يكون  فرمبا  كبرية،  إنسانا  منه 
مثقفا وداخله سطحّيا، حني ذاك ستكون 
خسارتك كبرية، ألنك أضعت على نفسك 

فرصة اإلبصار الدقيق الذي يرتتب عليه 
واملعنوية  الــفــكــريــة  مــن اخلــســائــر  كــثــري 
اآلخــريــن،  مــع  التعامل  يف  خطأ  بسبب 

وحتديد مكانتهم الفعلية.
لذلك يتساءل مساحة املرجع الشريازي 
قائال: )ومن الذي أعلمك أن ذلك املثّقف 
الـــذي يــبــدو مــهــّمــًا يف نــظــرك الــيــوم من 
وترّكز  العلمية  أو  االجتماعية  الناحية 
قــد ال  مــن غــريه،  أكثر  تبليغك  عليه يف 
ينفع يف شــيء، ورمبــا ارحتــل من الدنيا 

دون أن يقّدم شيئًا ما ينفع اآلخرين(.
ألّن اإلنسان إذا ابتغى الدقة والتمحيص، 
ســــوف يــكــتــشــف مـــن دون عـــنـــاء كــبــري، 
بـــأن مــعــظــم الـــرزايـــا الـــيت يــتــعــرض هلا 
به  تدفع  الــيت  النفس  سببها  حياته،  يف 
كــان ضعيفا  إذا  السيما  اجملــهــول،  حنــو 
رخوًا حياهلا، فجميع حاالت الظلم اليت 
التجاوز  حــاالت  وكــل  اإلنــســان  يقرتفها 
من  تنطلق  اآلخــريــن  يرتكبها حبق  الــيت 

اإلنسان لذاته.
كما يؤكد ذلك مساحة املرجع الشريازي 
وجه  على  يعيش  إنــســان  )كــل  قــولــه:  يف 
ذاتــه  ــر  يــوّق منهم  القليل  إاّل  البسيطة 
وحيرتمها ويراها أعلى كل شيء، مع أن 
وجتــاوز  ظلم  وكــل  واملصائب  الباليا  كل 

يأتي من حّب الذات(. 

ملاذا ال نقبل أن 
ينقدنا اآلخرون؟!

ما دورك يف محاربة الفقر؟
يطلب مساحة املرجع الشريازي يف إحدى كلماته القيمة من اإلنسان أن: )خيّصص يف كل يوم من شهر 
رمضان بعض وقته وخيلو فيه، لرياجع ما قد مضى منه خالل الساعات املاضية، فينظر ما عمل وما قال 
وما مسع وما رأى وما أخذ وما أعطى، وكيف تصّرف مع زوجته وأصدقائه وزمالئه؟(. فعلى اإلنسان أن 
يدرس أساليب املسؤولني الذين ال يراعون اهلل يف الناس الفقراء، وعليه أن ال ينحدر اىل القعر حتت 
ضغط املال واملناصب، لذا علينا أن ندقق يف أفعالنا وحتى أقوالنا، وكيف نصرف أوقاتنا ويف خدمة من 
وكيف، والبد أن يصمم الناس على زيادة تقربهم اىل اهلل يف هذا الشهر الكريم، وتوجد ألف طريقة 
وطريقة يف هذا الشأن، منها مساعدة الفقراء وشد أزرهم. يقول مساحة املرجع الشريازي: )ليدّقق 
املرء مع نفسه فيم صرف وقته؟ وليصّمم بعد ذلك على أن يزيد من حسناته ويقّلل من سيئاته(. ويندر 
أن جتد إنسان ال حيتاج إىل ترويض نفسه، فطاملا أننا بشر فنحن معرضون للوقوع يف اخلطأ، هلذا 
ينبغي أن حناذر جيدا، وعلينا أيضا أن نستغل فرصة شهر الصيام، فال يصح أن ندخل يف شهر رمضان 
وخنرج منه مبثل ما دخلنا، علينا أن حنصل على درجة من التغيري مهما كانت ضئيلة، أما أن ندخل هذا 
الشهر وخنرج منه خبفّي حنني، فهذا أمر غري صحيح، ويدل على عدم اهتمام بالذات، وعدم رغبة 
بالتغيري، وحني يرتك اإلنسان الفرصة متر من فوق رأسه من دون يستظل بها ويستفيد منها، فسوف 
يكون خاسرا قطعا. يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا الشأن: )حنن، مجيعًا، حباجة إىل ترويض 

وانتباه حبيث إذا دخل أحدنا شهر رمضان وخرج منه يكون قد تغرّي ولو قلياًل(. وألن الشهر الكريم، 
مينح الناس حماسن ال حتصى، فما عليهم إال استثمارها، وقد يكون من الغباء أو الضعف جتاه النفس، 
أن مير هذا الشهر وال نستفيد من عطاياه وهداياه الكثرية. كذلك مطلوب منا مجيعا، أن نعيش ما 
يعيشه الفقراء ونشعر بهم وأن نقف إىل جانبهم، فإذا كان احلاكم واملسؤول قد خذهلم، فإن اهلل تعاىل 
واإلسالم وأئمة أهل البيت عليهم السالم، يطلبون منا أن نقف مع الفقراء، نعيش مأساتهم، نساعدهم 
ماديا ومعنويا بأقصى ما نستطيع، إن عاملنا هذا يغّص باحملرومني ونسبة الفقر من سكانه هي النسبة 
األكرب عامليا، هلذا يتوجب علينا وكل حسب استطاعته أن نقف مع الفقري، وأن ننّبه املسؤول أن يكف 
عن التالعب مبصائر الناس، وأن يكف عن التجاوز على حقوقهم، وهلذا استشرى الفقر واحلرمان، 
وعلينا أن نعمل مبا يريده اهلل واإلسالم وأئمة أهل البيت عليهم السالم منا، إننا جيب أن نتآزر ضد 
الظلم ونفضح الظاملني، ونعاون الفقراء بأقصى ما نتمكن. يقول مساحة املرجع الشريازي: )يلّطف شهر 
رمضان املبارك املشاعر واألحاسيس، مبا جعل فيه من الربامج، وخاصة الصيام، الذي جيعل اإلنسان 
يشعر بآالم الفقر ويعيش، ولو بنسبة، مآسي احملرومني، لذا ينبغي للمؤمنني الكرام االهتمام أكثر من 
ذي قبل بالفقراء واحملرومني يف كل بالد العامل، وخاصة يف بلدهم، فقد استشرى احلرمان والفقر يف 

كثري من البالد من جّراء املناهج الوضعية الناقصة(. 

يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين 
الشريازي )دام ظله( يف كتابه القّيم املوسوم بـ )السياسة من واقع اإلسالم(: يف 
عهد احلكومة اإلسالمية )كانت الزراعة موجودة بكثرة هائلة منقطعة النظري، 
املكائن اليت  الزراعات، وصنعت  األيام اليت سهلت فيها  حتى قياسا إىل هذه 
تعمل الستخراج املياه ورش البذور واحلصاد وغريها(. من األمور املتَّفق عليها 
منطقيا، وفقا لقانون الرتاكم، أن املسلمني اليوم ينبغي أن يقودوا العامل يف جمال 
الزراعة، وجيب أن حيققوا االكتفاء الذاتي بالنسبة للغذاء، كذلك األمر يف جمال 
العمران، فاألمة اليت متلك جذورا عميقة يف ميدان ما، وخربات مرتاكمة يف 
الزراعة مثال، ينبغي أن تتقدم اآلخرين يف هذا اجملال دائما، أما إذا تراجعت 
فيه، فهذا ينبئ بوجود خلل يف التخطيط واإلدارة والتنفيذ. يقول مساحة املرجع 
الشريازي: )ذكر املقريزي وهو من املؤّرخني: إن هشام بن عبد امللك سنة 107 
أي،  أن ميسحها  بن احلّجاب عامله على خــراج مصر  أمر عبد اهلل  هجرية، 
يستعلم مساحتها ـ فمسحها بنفسه، فوجد مساحة أرضها الزراعية، مما يركبه 
)يقول  قول مساحته:  أيضا  ونقرأ  فدانًا(!.  مليون  ثالثني   - النيل 30.000.000 
جرجي زيدان: مع أّن مساحة األرض الزراعية يف وادي النيل سنة 1914 مع ما 
تبذله احلكومة من العناية يف إخصابها وتعمريها مل تتجاوز سّتة ماليني فدان 
كثريًا.. اخل(. ثم يردف مساحته: )يوجد مثل هذا العمران أيضًا يف مدن اإلسالم 
العراق والشام بالد  الكربى يف األندلس مثل: قرطبة وغرناطة وطليطلة، ويف 
أما  األيــام مدنًا كربى وأصبحت اآلن قرى صغرية(.  تلك  كانت يف  ال حتصى، 
البناء واملنشآت  اآلن فبعد كل التطورات اليت حدثت يف الزراعة ويف جماالت 
اهلندسية املعمارية املتطورة، وبعد كل اخلربات املرتاكمة للمسلمني، فإن الزراعة 
يف العراق بلغت أدنى مستوياتها يف الزمن الراهن، على مستوى الكم والنوع!، 
كذلك هناك فوضى يف املعمارية وعشوائية حتكم البناء واإلعمار، والسؤال الذي 
يفرض نفسه هنا، تــرى ملــاذا هــذا الــرتّدي اخلطري يف هــذا اجلانب، ومــا هي 
ه اىل املعنيني واملسؤولني عن  األسباب اليت تقف وراء ذلك؟ هذا السؤال موجَّ
قيادة املسلمني يف العراق وغريه. لذا يؤكد مساحة املرجع الشريازي على ان: 
والزراعة يف  العمران  تفصيلية عن  تعطينا صورة  ال  كانت  وإن  الشواهد  )هذه 
ظل احلكم اإلسالمي يف البالد اإلسالمية كلها، إال أنها تكفي ألن تكون أمنوذجًا 
عن ذلك(. ان إهمال الزراعة كورد اقتصادي للبالد، فضال عن املعوقات الكثرية 
اليت تقف حائال أمام استصالحها، ألسباب عديدة منها القوانني الفاشلة اليت 
تهدف اىل تنظيم العمليات الزراعية لكنها تعطي نتائج عكسية متاما فتؤدي اىل 
تراجع الزراعة وإهمال األراضي الصاحلة، ويؤدي ذلك اىل التدهور املتواصل 
هلذا القطاع االقتصادي احليوي واملورد املهم للدولة، ونتيجة هلذا التدهور سوف 
يرتاجع العمران بطبيعة احلــال، وهــو أمــر واضــح رمبــا ال حيتاج اىل تفسري، 
فعندما توضع عقبات ضد الزراعة، تقل املوارد ويرتاجع العمران أيضا، وهو ما 
حيدث اآلن بصورة فعلية. لذلك يتساءل مساحة املرجع الشريازي يف هذا اجملال 
بكتابه املذكور نفسه قائال: )ما هذا التدهور املستمر يف الزراعة والعمران يف 

الدولة اإلسالمية إال من جراء إزاحة اإلسالم عن جمال احلكم والتنفيذ(.  

ملاذا أصبحت أرضنا 
الخضراء قاحلة؟
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أسالميات 

ـــزل عــلــى سبعة  هـــل الـــقـــرآن الــكــريــم ن
الــقــراءات حجة؟: هنالك  أحــرف، وهــل 
القرآن  إن  هل  وهما:  معروفان  مبحثان 
نــزل على سبعة أحــرف؟ هل الــقــراءات 
واحدة  أو  كلها حجة  العشرة  أو  السبعة 

فقط هي احلجة؟
ــطــون بني  ـــاس خيــل ـــن ال ــكــثــري مـــن  إن ال
بينهما  االحتـــــاد  ــتــوهــمــون  وي املــبــحــثــني 
بإرجاعهم الثاني إىل األول، إال أّن احلق 
بعضهما،  عن  مستقالن  مبحثان  أنهما 
فتدبر، ثم إن العامة رووا روايات كثرية 
تــفــيــد أن الـــقـــرآن قــد نـــزل عــلــى سبعة 
املذكورة ملعنى  أحرف، وأما االحتماالت 
ذلك فهي عشرة أو أكثر، ولكن سنشري 
إىل معنيني اثنني فقط كونهما يرتبطان 

مبحل البحث:
األحرف  من  املــراد  أن  األول:  االحتمال 
قول  وهذا  املتقاربة،  املعاني  هو  السبعة 
يف  ومثاله  العامة،  من  مجع  إليه  ذهــب 
قوله تعاىل: }اهدنا الصراط املستقيم{ 
فلك أن تقول: اهدنا السبيل القويم، أو 
وهكذا،  ذلــك  غــري  أو  الــواضــح  الطريق 
واملعاني املتقاربة جارية يف خمتلف آيات 
القرآن، ولكن هذا االحتمال لو التزم به 
القرآن  بآيات  الكبري  التالعب  للزم منه 

الكريم.
املراد من األحرف  إّن  الثاني:  االحتمال 

ومثاله  السبعة،  الــقــراءات  هي  السبعة 
قوله تعاىل: )مالك يوم الدين( أو )ملك 
يــوم الــديــن( فــإن مــن يــقــول: إّن الــقــرآن 
وأن معناها هو  أحــرف  نزل على سبعة 
القراءتني  كلتا  تكون  السبع،  الــقــراءات 

هلذه اآلية مقبولة عنده وحجة.
عن  الشريفة  الــروايــات  إن  نقول:  وهنا 
اإلمامني الباقر والصادق عليهما السالم 
القرآن  كــون  نفت  قــد  ـ  صحاح  ومنها  ـ 
قد نزل على سبعة أحرف بهذا املعنى، 

بضرس قاطع.
نـــعـــم، يـــوجـــد تــفــســري آخـــــر لـــأحـــرف 
السبعة: وهو أن القرآن قد نزل على أمر 
وترهيب  وجــدل  وقصص  وأمثال  ونهي، 
من  روايــات  ذلك  على  وتوجد  وترغيب، 
طرقنا، لكن هذا املعنى ال ينفع القائلني 

بتعدد القراءات.
الــقــراءات حجة  الـــقـــراءات: هــل  حجية 
الصحيحة  الــقــراءة  كانت  وإن  ظاهرية 

ثبوتًا واحدة؟
الــصــرحيــة  الــصــحــيــحــة  ــــات  ــــرواي ال إن 
الرجاليني  علمائنا  كبار  اعــرتف  والــيت 
ح  تصرِّ بصحتها،  منهم  املشككني  حتى 
ـــزل عــلــى حـــرف واحـــد،  ـــأن الـــقـــرآن ن ب
توصل  ختريج  من  تنشأ  املشكلة  أن  إال 
وتبعه  تبيانه،  يف  الطوسي  الشيخ  إليه 
جمــمــوعــة مــن األعـــــالم، ومــنــهــم السيد 

اخلوئي يف بيانه، وهو أن القرآن قد نزل 
على حرف واحد، إال أّن هذه القراءات 
املتعددة مسموح بها شرعًا. وأما السيد 
الوالد فإنه قد ناقش هذا الرأي مناقشة 
قوية ودقيقة، وارتــأى أّن هذه القراءات 
كما  املشهور،  قاله  كما  ثبوتًا  باطلة  هي 
مبجزية  ليست  أي:  إثــبــاتــًا،  باطلة  أنها 
ظاهريًا أيضًا، واستدل على ذلك بأدلة 
الصحيحة هي  الــقــراءة  أّن  إىل  وخلص 
بأيدي  املعهود  القرآن  يف  اآلن  املوجودة 
جــواز  بــني  التفريق  فــراجــع.  املسلمني، 
القراءة وبني صحة االستدالل: واجلواب: 
أنه مما خطر يف بالنا أن كالم املشهور 
ليس هو  ـ  واملدعى عليه اإلمجـــاع]15[  ـ 
الــقــراءات  بهذه  االســتــدالل(  يف )صحة 
على األحكام الشرعية، بل املشهور على 
كبري،  بينهما  والبون  الــقــراءات(  )جــواز 

فإنك يف الصالة ـ
تــقــرأ  تــســتــطــيــع أن  ـ   حــســب املــشــهــور 
بواحدة من هذه القراءات، وذلك جمزئ، 
إال أن االســتــدالل هــو أمــر آخــر، وكــالم 
ـ مل يتطرق  الــظــاهــر  ـ حــســب  املــشــهــور 
االستناد  حتى ميكن  اجلــانــب  هــذا  إىل 
ــدالل بـــالـــقـــراءات األخـــرى  ــيــه لــالســت إل
املشهور  إّن  واخلــالصــة:  املشهورة،  غري 
يتحدثون عن جواز القراءة ال عن صحة 

االستدالل.

نزول القرآن على سبعة
 أحرف وحجية القراءات

هدم قبور البقيع تواطؤ باسم الدين
يف كل بقاع األرض جند بأن العظماء يدفنون يف أماكن خاصة حيث يعظم ذلك العظيم ليبقى امسه 
خمّلدا ويكون أسوة لآخرين، ولكن ما حدث يف البقيع كان خطة مدروسة حملو اسم أصحاب احلق 
وأئمة أهل البيت عليهم السالم، كي ال يثري التساؤل ملن يتشرف للحج وزيارة النيب صلى اهلل عليه 
وآله، فهذه القباب كانت تثري السؤال يف نفس الزائر كي يعرف من هؤالء وجيد رأس اخليط ليصل 
إىل احلقيقة ولكن بعد القضاء عليها لن تكون هناك تساؤالت وهذا من أهم أهداف فاجعة هدم 

قبور البقيع!.
التناقض  هنا  ونالحظ  تدمريها،  يتم  مل  السنة  ومراقد ألهل  قباب  هناك  أخــرى  أماكن  ونــرى يف 
الواضح، وسنعرف احلقد الدفني الذي دفع بهؤالء للقضاء على قبور أئمة البقيع وبعض اآلثار األخرى 

حيث هدم الوهابية قبور األئمة وتركوا آثارا أخرى وجلسوا على جانب.
إذًا فهدم البقيع يتناقض مع احلالة احلضارية، حيث جند أن العامل يهتم بآثاره وقبور عظمائه وحياول 
أن حيتفظ بآثاره ويسلط الضوء عليها، ويدعو اآلخرين اىل التعرف عليها كما أن املسيحيني بنوا 

كنيسة يف املكان الذي يزعمون ان حافة دابة عيسى المسته.
وكذلك نالحظ أن البناء فوق القبور كان موجودًا منذ بداية اإلسالم، ومل يعرتض النيب صلى اهلل 
عليه وآله وال املعصومون عليهم السالم على ذلك، وكانت املراقد موجودة يف مكة املكرمة واملدينة يف 

حياتهم ومل جند أن النيب صلى اهلل عليه واله قام بتخريب أي قرب أو دمر آثار املاضني، كقرب زوجة 
إبراهيم ومقام إمساعيل يف مكة.

فقد مت القضاء على تلك القباب ليبتعد الناس عن أهل البيت عليهم السالم، كما كانت هناك حماوالت 
كثرية إلغواء الناس يف حياة املعصومني عليهم السالم، ولكن سوف يرفع علم االحتجاج يف كل عام 
وترفع األيادي لتستنكر هذا العمل الشنيع وغري احلضاري، لتناشد اليونسكو واملنظمات العاملية مما 

حدث يف البقيع وتقول أين أنتم من هذه التجاوزات الشنيعة على اإلرث اإلنساني؟.
أمل تكن رسالتكم احلب والدفاع عن حقوق املظلومني يف أحناء العامل، واحلفاظ عن املمتلكات واآلثار، 

فهل حدوث هذه الفاجعة هو تواطؤ باسم احلرية؟.
سوف يكتب الكتاب، وستنعى املنابر، وخيطب اخلطباء، كي يعلم العامل أن هناك أنوارا ُدفنت يف هذا 
املكان املقدس، وهنا قرب النجل األكرب والسبط األول للرسول صلى اهلل عليه واله الذي قال يف حقه 

انه سيد شباب أهل اجلنة.
للبشرية أعظم رسالة حقوق  وأهــدى  السفر واألســر  الذي حتمل عناء  الساجدين  وهنا مقام سيد 
وأبلغ األدعية، ومقام باقر العلوم الذي مهد الطريق للعلم والتطور وصادق آل حممد الذي كان منجي 

اإلسالم والتشيع، ولواله ملا كان لإلسالم السليم والتشيع أي أثر..

الديكتاتورية  او  العسكرية  الديكتاتورية  ظــل  يف  االستعباد  يعيش  مــن 
احلزبية، وجيد نفسه يف قفص مجيل وكبري، لن يتوجه كثريًا اىل ما يكتب 
على الالفتات من وعود احلرية والكرامة واالستقالل وغريها، وال اىل ما 
ينظر  إمنا  االعــالم احلديثة،  واملطبوعات، وال حتى وسائل  الكتب  تضمه 
اىل واقعه السيئ وعوامل نشوئه، فما يقرأه ويسمعه يرنو اىل األمد البعيد 
يف بناء املنظومة الثقافية للمجتمع، بينما حيتاج هو اىل معاجلات فورية 
الواقع  للثورة على  تساعده اىل صنع ثورة ذاتية من الداخل لتكن مقدمة 
اخلارجي السيئ ومن ثم تغيريه، فمن الذي يقوم بدور املساعدة هذه؟ وأي 

قوة هذه اليت ختلق ثورة داخل ثورة؟
انه مقطع قصري من حماضرة لسماحة االمام السيد حممد الشريازي – 
طاب ثراه- يستشهد فيها بقائد ثورة العشرين ضد االستعمار الربيطاني، 
الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي – طاب ثراه- يف مناقشته صفة التكرب 
واستعباد اآلخــريــن، وهــذا هو الــذي صنع من املــريزا الــشــريازي، قائدًا، 
أقــوى دولة  يواجهون  ثــوارًا وجماهدين  االيــام-  تلك  يف   – العراقيني  ومن 
استعمارية يف العامل آنذاك، “الناس ال يقدرون املتكربين، والذين يطلبون 

من الناس ان خيدمونهم.
ولذا فان مساحة االمام الشريازي يف هذا املقطع الصوتي يدعو الشرحية 
املثقفة واملتصدية للساحة السياسية والثقافية ايضًا، بأن حتذر من االنزالق 
يف مهاوي الِكرب والتعالي على اآلخرين، لسبب بسيط أن الناس – كما يقول 
اآلخرين،  استعباد  يريد  الذي  املتكرب  من  تنفر  والعقالء-  العلماء  ويؤكده 
“السبيل اىل  كتابه  استنادًا اىل عناوين خمتلفة، يف  يقوموا خبدمته  وأن 
إنهاض املسلمني” يقول: “من الواجب أن يلتزم االنسان الذي يريد حتقيق 
وللغين،  وللجاهل،  وللعامل،  وللصغري،  للكبري،  التواضع  املتواضع،  اهلدف 
ال لغناه، وإمنا جلذبه اىل اهلدف، وللفقري، ولسائر الناس، ويف احلديث 
الشريف: “تواضعوا ملن تتعلمون منه وتواضعوا ملن تعلمونه”، وهذا مل جيلب 
التغيري  يريد  ملن  منارًا  اصبحوا  العكس متامًا؛  بل  واهلــوان،  الضعف  هلم 

احلقيقي واإلصالح يف اجملتمع.
نقل  إن مل   – العراق  الساسة يف  الكثري من  ما عجز عنه  وهــذا حتديدًا 
االقتصاد  ميادين  وإدارتــه يف  البلد  لقيادة  األهلية  يدعون  مجيعهم- ممن 
والقضاء واخلدمات واالمن وسائر املرافق العامة، فقد بات التعالي والتكرب 
من أبرز مكونات جدار عدم الثقة القائم حاليًا بني الشعب العراقي وبني 

الشرحية السياسية احلاكمة.
االيام  منذ  وحقوقهم،  الناس  مشاعر  على  التجاوزات  سلسلة  بدأت  وقد 
من  بدءًا  نظام صدام،  أنقاض  على  الدميقراطية”  “الدولة  لظهور  االوىل 
بعد  املــريــب  بغيابهم  انتهاًء  وليس  الــشــوارع،  يف  املظللة  الــســيــارات  تهور 
االنتهاء من فرز أصوات الناخبني والوصول اىل كراسي الربملان والوزارات 

واملناصب احلكومية. 

إستخالصات 
سيميائية

فهيمة رضا

آية اهلل السيد مرتضى الشريازيمسلم عباس 

السيد ماجد السادة 
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أسالميات 

تــوقــفــت مــســرية احلـــضـــارة االســالمــيــة 
االحكام،  على  اهتمامها  اقتصر  عندما 
ومــــا تــتــضــمــنــه مـــن فـــرائـــض ونـــواهـــي، 
والعرب  التجارب  وغابت  وحــرام،  وحالل 
الكريم،  الــقــرآن  بــه  أمّل  وهــو  واحلكمة، 
منه  قليلة  نسبة  أن  علماؤنا  يقول  حيث 
خمتص باالحكام، والباقي حكم و.... ومن 
ذلك احلني، واملسلمون بعيدون عن العلوم 
الطبيعية واالنسانية إال القليل منها، مما 
التطور  مــســار  عــن  تبتعد  حياتهم  جعل 
الــعــامل،  يف  الــيــوم  نشهده  الـــذي  العلمي 
وهذا ما جعل الناس يف كل مكان ما أن 
يتبادر  حتى  الدين،  لفظ  يطرق مسعهم 
اىل اذهــانــهــم؛ احلـــالل واحلــــرام فقط، 
ما  اذا  متسائاًل  يتوقف  البعض  ان  بــل 
مسع عن العالقة بني الدين واحلضارة، 
ما  هو  اليوم،  احلضارة  عن  املفهوم  الن 
وذكائه  فكره  من  وقدمه  االنسان  اجنــزه 
الــديــن  بينما  واملـــاديـــة،  العضلية  وقــــواه 
لــواء احلضارة اإلهلية اليت  الــذي حيمل 
والصاحلني،  واملرسلني  االنبياء  بها  جاء 
ـــذي يعيشه  فــانــهــا غــائــبــة عــن الــواقــع ال
ليس  هــذا  ولكن؛  كثرية.  السباب  الناس 
كــل شـــيء، ولــيــس نــهــايــة الــطــريــق، فقد 
لتدمري جدار  الــشــريازي  االمــام  تصّدى 
العبارة-  إن صحت   – اليأس احلضاري 
باالضاءة اىل طريق مستقيم يعيدنا اىل 

تلك االجماد. ويف هذا املقطع الصوتي، 
كــمــا يف عــديــد املــؤلــفــات واالحـــاديـــث، 
يــذكــرنــا مســاحــتــه عــلــى أهــمــيــة الــرؤيــة 
سندًا  ليكون  للدين  والشمولية  التكاملية 
كما يقول- بل وقاعدة تنطلق   – وداعمًا 
منها احلضارة اليت ترتقي باالنسان حنو 
لنقرأ  حياته،  شــؤون  التطور يف خمتلف 

النّص:
ــدًا  ـــــذي جيـــب ان يـــكـــون ســن “الــــديــــن ال
متكاماًل،  دينًا  يكون  ان  ينبغي  للحضارة 
ليست  الــشــيــوعــيــة  أن  يــتــصــور  الــبــعــض 
هو  دينهم  إمنــا  كذلك،  هي  بينما  بدين، 
لذا نالحظ  –تعاىل-.  اهلل  وجود  نكران 
سابقًا(  الشيوعي  )املعسكر  الشرقيون 
متكاملة من  يقدموا حضارة  يسعون ألن 
خـــالل الــنــظــام االقــتــصــادي ومـــن خــالل 
فروع  وهذه  العاملة،  الطبقة  ديكتاتورية 
تتبع تلك األصول الفلسفية، ، كذلك فعل 
العامل الغربي، فهم قدموا للعامل النموذج 
عليه  عيسى،  النيب  خــالل  من  املتكامل 
توصلوا  ثــّم  ومــن  والقساوسة،  الــســالم، 
وما  لقيصر  لقيصر  ما  “دع  نظرية  اىل 
له  دخـــل  ال  الــديــن  أن  مبــعــنــى  هلل هلل”، 

بالشؤون الزمنية )احلياة(.
وقد أورد البعض إشكال على رجال الدين 
يف هذا السياق؛ بان الغربيني وصلوا اىل 

القمر، فماذا صنعتم انتم؟! 

لالجابة: االشكال ليس علينا حنن رجال 
او  اهلندسة  ليس من شأنهم  الدين، الن 
الطب، امنا هم مثل القساوسة يف العامل 
الشيوعيني،  املفكرين  ومثل  املسيحي، 
هنالك  دينية  او  فكرية  مدرسة  كل  ففي 
وهذا  واهلندسة،  الطب  متخصصون يف 
هو الصحيح، وهو الذي يدحض االشكال 

الوارد على رجال الدين املسلمني.
ــة؛ ان الــديــن  ــة شــافــي ــإجــاب ولـــلـــخـــروج ب
ان  اجلميع  وعلى  شــيء،  لكل  مستوعب 
وجــود  لتكريس  متنوعة  بــــأدوار  ينهض 
دور،  له  فالطبيب  املتكامل،  الدين  هــذا 
والــريــاضــي، وحتى  دور،  لــه  واملــهــنــدس 
احلــكــومــة، وهـــكـــذا، حــتــى يــكــون الــديــن 
متكاماًل، مبعنى؛ ان ما نكتبه يف الرسائل 
العملية يعد جزءًا من الدين، ال أن نصّر 
يقوم  الــيت  االعمال  الن  الدين،  كل  بانه 
بها االطباء واملهندسون واملدرسون، إمنا 
من  الدين  فيها  يتكامل  اعمااًل  ميارسون 
الذي  هو  فالدين  اختصاصاتهم،  خــالل 
والطب  اهلندسة  لدراسة  االنسان  يدفع 
واخـــــرتاق الــفــضــاء، كــمــا ان نــفــس هــذا 
الصالة  يتعلم  ألن  االنــســان  يدفع  الدين 
االســـالم، ال  تفهم  ان  والــزكــاة.  والصيام 
نكون  امنــا  بشيء صغري،  االقتناع  يعين 
ــعــداد لــإلجــابــة عــن كــل شــيء  عــلــى اســت

يرتبط بالدين وباحلضارة االسالمية”. 

الدولة الصالحة 
وأعماهلا  للناس،  الشعب، خادمة  من  منبثقة  دولة صاحلة،  املختلفة  الدولة مبؤسساتها  تكون  كيف 
مرضية عند أكثرية مواطنيها؟ وكيف ميكن أن تكون الدولة مبؤسساتها املختلفة دولة طاحلة، ظاملة 

لشعبها، وأعماهلا مرفوضة ومستنكرة عند أكثرية مواطنيها؟
يرى املرجع الراحل اإلمام حممد الشريازي أن على الدولة )احلكومة( حتري الغرض الصاحل، حلفظ 
مصاحل األمة والتقدم بها إىل اإلمام، والغرض الصاحل يتجلى يف ثالثة أمور: األول: أن يكون اهلدف 
مطابقا للعقل واملنطق )ويف الدولة اإلسالمية يكون مطابقا لإلسالم أيضا( بان تكون الدول عاملة 
للحسن يف كل الشؤون، جمتنبة عن القبيح، فيوجب عملها حفظ األنفس واألعراض واألموال للكل، 
فال استبداد؛ وال اعتباط؛ وال ترفيع أو ختفيض لفرد أو مجاعة على حساب اآلخرين، ومن خرج عن 
القانون العقلي والشرعي )يف الدولة املتشرعة( عوقب بقدر خروجه مبا يقتضيه العقل والشرع فقط.
والثاني: أن يتجه اهلدف الطيب للدولة لصاحل الفرد، وذلك بتأمني املأكل واملشرب واملسكن وامللبس 
واملركب والدواء؛ والزواج له إىل سائر حاجاته؛ وحفظه من اخلوف والقلق، ثم حبفظ حقوقه بعدم 
تعدي اآلخرين عليه؛ سواء كان املعتدي يف اخلارج كالدولة األجنبية؛ أو يف الداخل كالسراق؛ ومن 
إليهم، ثم بتهيئة وسائل اإلمناء والتقدم مبا يكفل النهوض به. فقد قال علي عليه السالم يف حكمة بعثة 

األنبياء )ليثريوا هلم دفائن العقول( وقد ورد يف احلديث أيضا )كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته(.

والثالث: أن يتجه اهلدف الطيب للدولة لصاحل اجلماعات، سواء كانت مجاعات سياسية أو اقتصادية 
أو ثقافية أو صحية أو غريها، وليس للدولة يف نظر اإلسالم التدخل يف شؤون اجلماعات أو وضع 

قوانني هلا وتقييدها بقيود إطالقا، إال ميا يوجب الضرر على اآلخرين مبا ال جيوز حتمله شرعا.
فإذا اتبعت الدولة )احلكومة( سياسة العقل واملنطق، وحققت مصاحل األفراد واجلماعات دون التدخل 
يف شؤونهم، أو احلد من حريتهم، إال مبا يوجب وقوع الضرر على اآلخرين؛ فتتدخل لرفض ذلك 
أيضا، فليس  والعكس صحيح  األمــة،  أبناء  دولة صاحلة ومرضية عند عموم  الدولة  تكون  الضرر، 
دائما تعمل الدولة باحلكمة وال لنفع اجملتمع، وإن كانت ترفع هذا الشعار غالبا، سواء أكان يف الدولة 

االستبدادية أو الدولة الدميقراطية. 
إذ يف الدولة الدكتاتورية إمنا يكون العمل للحاكم األخذ بزمام احلكم، ويف الدولة الدميقراطية إمنا 
يكون العمل لأكثرية لوضوح أن تعارض مصاحل اجلماعات وعدم إمكان مجعها جيعل الدولة ترجع 

العمل ملصاحل األكثرية على حساب مصاحل األقلية.
وهلذا يشرتط اإلمام الشريازي لتكون الدولة )احلكومة( دولة صاحلة، وممثلة إلرادة الشعب، ثالثة 
شروط هي: )1- أن يكون احلكم استشاريا.2- إذا بقي الشعب مع احلاكم.3- أن يكون الشعب مع 

القرار(، واحلاكم إذا فقد أحد هذه الثالثة، فهو غاصب حلق األمة. 

هل بإمكاننا االعتماد على ما وصل إلينا من معلومات يف املصادر حول 
األحداث والشخصيات التارخيية بصيغة نهائية وتبيّن تلك املعلومات على 

أنها من املسلمات، أم أن للتاريخ قول آخر ُخفي أو أخفاه املؤرخون؟
إن االحنياز إىل مؤرخ بعينه على أنه موضوعي أو أنه أكثر موضوعية من 
غريه ال يعتمد فقط على أنه يدّون احلقيقة التارخيية دون أن يعيش معها 
الذي يربزها كحقيقة ذات  الداخلي  أو احلوار  التارخيي  االرتباط  حالة 

مغزى برؤية عميقة ونافذة إىل املاضي.
الذي  القويم  اخلــط  ترسم  الــيت  الدقيقة  والــرؤيــة  الثاقبة  النظرة  هــذه 
جيب أن يسلكه املؤرخ يف تضاريس التاريخ طرحها السيد املرجع آية اهلل 
ونّوه  أهمية  وأعطاها  بدقة  الشريازي  احلسيين  اإلمــام حممد  العظمى 

عليها بالقول:
)يلزم على من يريد معرفة فلسفة التاريخ، أن جيمع أكرب قدر ممكن من 
احلاالت، واملعلومات، واخلصوصيات، واملزايا املتعلقة مبوضوع الدراسة، 
وأن يقوم بدراسة دقيقة للوثائق، أهي صحيحة أو غري صحيحة؟ قطعية أو 
ظنية؟ شكية أو وهمية؟ وأن يصب ذلك يف قوالب األشكال األربعة مراعيا 
التحليل  إىل  يصل  حتى  املنطقيون  يقوله  ما  اخلمس حسب  للصناعات 
صياغة  التارخيية  املــادة  وصياغة  تركيبية،  بعملية  يقوم  وأن  الدقيق، 
علمية، متجاوزا مرحلة السرد والوصف إىل التعليل فإن لكل شيء سببا، 
ولكل شيء مسببا، فيتعرض احمللل التارخيي للوقائع التارخيية مع تناول 
علل وأسباب يريد استخالصها، فما هو علة هذا، وما هو سبب هذا، 
وما هو املعلول، وما هو املسبب؟ وأن يصل بذلك إىل أحكام كلية، وتلك 
األحكام الكلية جارية يف السابق، واحلاضر، واملستقبل، وبذلك يتمكن أن 

يتنبأ عن املستقبل تنبؤًا علميًا( 
يف هذه الفقرة يدحض اإلمام الشريازي قول البعض بأن )ال سبيل إىل 
تعلم أية دروس من التاريخ، ألن التاريخ على نقيض العلم، ال يقدر على 
التنبؤ باملستقبل( وهو بذلك يبين رأيه على أسس متينة يف فلسفة التاريخ 
إذ إن أهمية نتاج العملية التارخيية ومدى تفاعلها يف احلاضر يقتضي من 
املؤرخ أن يفهم املاضي على ضوء احلقائق التارخيية مبعزل عن الصورة 

اليت صورتها لنا األهواء والنزعات املذهبية والسياسية.
إن مسألة التنّبؤ التارخيي اليت طرحها اإلمام الشريازي تعتمد ــ وبصورة 
ــ على التمييز بني الشمولي واملفرد وال يقتصر عمل املؤرخ على  أوضح 
تتنبأ  املرجوة، كما  النتائج  بالتعميم واستخالص  أحد منهما دون األخذ 
الفيزيائية احلديثة يف وقوع األحــداث، واالقتصادية حبدوث  النظريات 
انتعاش أو كساد، والسياسية بأحداث سياسية مهمة ... وقد أبرز اإلمام 
الشريازي هذه املسألة اليت تعد يف صميم فلسفة التاريخ بصورة أعمق 

وأدق.

فلسفة التاريخ على ضوء 
رؤية اإلمام الشريازي

محمد علي جواد تقي

كيف نصل اىل الدين 
الذي يجيب عن كل شيء؟

جميل عودة ابراهيم

محمد طاهر الصفار
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موقع بشرى  حياة

إن  اخلريية  الطفولة  إنقاذ  هيئة  اعلنت 
واحدا من كل 6 أطفال يف العامل، يعيشون 
ويــتــعــرضــون خلطر  الــصــراع  مناطق  يف 

املوت والعنف.
وإن أطفال الشرق األوسط هم أكثر من 
سوريا  أن  معتربة  نــزاعــات،  يف  يعيشون 
الدول  أســوأ  هي  والصومال  وأفغانستان 

بالنسبة للصغار.
إن  تــقــريــر،  الــدولــيــة يف  املنظمة  وقــالــت 
واحــدا  أو  األقـــل،  على  طفل  مليون   357
من كل ستة أطفال يف مجيع أحناء العامل، 
يعيشون يف مناطق الصراع، بزيادة قدرها 
التسعينيات  بأوائل  مقارنة  املائة  يف   75

من القرن املاضي.
الــشــرق األوســـط هم  أطــفــال  أن  وتابعت 
يعيشون يف منطقة صراع على  أكثر من 
املنطقة،  أطفال  مخسي  مبقدار  األرجــح 
الــثــانــي حيث  املــركــز  أفريقيا يف  وتــأتــي 
يعيش 20 يف املئة من أطفاهلا يف مناطق 

متزقها احلرب.
املتحدة أن أكثر من  أرقــام األمــم  وتظهر 
73 ألـــف طــفــل قــتــلــوا أو شــوهــوا يف 25 
الذي  العام  وهــو   ،2005 عــام  منذ  نزاعا 
بدأ فيه جتميع هذه اإلحــصــاءات،  ومنذ 

عام 2010.
ارتــفــع عــدد احلـــاالت الــيت وثقتها األمــم 
بنسبة  شوهوا  أو  قتلوا  ألطفال  املتحدة، 

تهدد  اجملاعة  املائة  300 يف  حوالي  تبلغ 
1.4 مليون طفل.

لــرعــايــة  املــتــحــدة  األمــــم  حــــذرت منظمة 
الطفولة اليونيسيف من مواجهة ما يقرب 
املوت  ألف طفل خلطر  و400  مليون  من 
الوشيك مع اقرتاب اجملاعة يف الصومال 
إىل  ونيجرييا  واليمن  الــســودان  وجنوب 

حدود قصوى. 
ويف اليمن، نعرف أن اآلالف من األطفال 
يف مجــيــع أحنــــاء الــيــمــن يــعــتــمــدون على 
تدخل  الــيت  والتجارية  اإلنسانية  السلع 
عرب ميناء احُلديدة يوميًا للمحافظة على 

بقائهم.
ثالثة  أي  مليون ميــين  مــن 22  أكثر  مثــة 
أربــــــاع الــســكــان حبـــاجـــة إىل مــســاعــدة 
إنسانية ومحاية، مبن فيهم أكثر من 11 
اليمن  يف  احلياة  باتت  وقد  طفل،  مليون 
النزاع  بسبب  لأطفال  يطاق  ال  جحيمًا 

الدائر.
أكــثــر مــن 5.000 أســـرة من  وُيـــقـــّدر أن   
احُلـــــديـــــدة فـــــرت مــــن مـــنـــازهلـــا مـــنـــذ 1 
حزيران/ يونيو للنجاة من القتال العنيف 
اجلــويــة.  والــغــارات  العشوائي  والــقــصــف 
يسعون  الذين  الــفــاّرون،  املدنيون  ويواجه 

للنجاة بأرواحهم.
خطر األلغام األرضية، واملعارك الدائرة، 

وانعدام األمن.

و كـــان مــن بــني ضــحــايــا الــقــتــال نــســاء و 
أطفال.

مثة أكثر من 11 مليون طفل حاليًا حباجة 
إىل مساعدة إنسانية: 

ــر مـــن نــصــف املـــرافـــق الــصــحــيــة يف  ــث أك
تؤدي وظائفها بسبب األضرار  اليمني ال 
اليت حلقت بها أو بسبب نقص امليزانية 
حيصل  ومل  واملــــوظــــوفــــني.  الــتــشــغــيــلــيــة 
منذ  أجــورهــم  على  الصحيون  العاملون 

أكثر من سنة.
يف عام 2018، ُيقدر عدد األطفال الذين 
يعانون من سوء التغذية احلاد بـ 1.8 مليون 

طفل.
يعانون  طفل   400.000 حوالي  فيهم  مبن 
من سوء التغذية احلاد الوخيم الذي يهدد 

أرواحهم.
املياه  أنظمة  تشهده  الــذي  التدهور  أدى 
والصرف الصحي إىل حرمان 8.6 ماليني 
طفل من إمكانية احلصول املنتظمة على 
املياه املأمونة وخدمات الصرف الصحي، 

مما يزيد خطر انتشار األمراض.
ملتحقني  مليون طفل غري   2 مثة حوالي 

باملدارس.
 كما أن خدمات التعليم اليت يستفيد منها 
4.5 ماليني طفل آخر مهددة بسبب عدم 
مــن سنة.  أكــثــر  منذ  املعلمني  أجـــور  دفــع 

حبسب اليونيسيف.

أطفال العرب:  
الضحية االكرب للحروب والنزاعات

الشيخ مرتضى معاش: تحتاج الكتابة اىل قفزة إلعادة مسار التفكري وتنظيمه
سعيا لتطوير الرؤى واألفكار، نظمت مجعية املودة واالزدهار للتنمية النسوية لقاًء حواريًا مع مساحة 
الشيخ مرتضى معاش وذلك يوم اخلميس 21 / 6/ 2018 م حيث التقى بكاتبات موقع بشرى حياة 

يف مقر اجلمعية املذكورة.
وبعد أن ألقى الشيخ معاش حتيته على احلاضرات، أكد على أن اإلنسان من الضروري ان يتقدم من 
اجليد اىل األجود، وكذلك الكاتب من املهم أن يسعى ألن يكون له هدف نبيل يتطور من خالله، ثم 
أشار اىل حركة قيادة األفكار حيث افكار اجملتمع تتجه حنو التشتت، وحتتاج الكتابة اىل قفزة إلعادة 

مسار التفكري وتنظيمه.
ثم أشار مساحته: اىل الوقت وأهميته واستغالل مجيع األوقات يف جهد نفعي، فكل عمل حيتاج اىل 
استثمار جهود الفرد وصبها يف مكانها املناسب، ثم اجته حبديثه حنو ذكر مواصفات الكاتب القيادي 

اجليد وهي:
فالذي  اجملتمع،  يعاجل  ال  بسطحية  يكتب  ما  ألن  وغري سطحي  عميقا  الكاتب  يكون  أن  البد  أوال: 
يبحث عن  الذي  والكاتب احلقيقي هو  الثائرة،  املشاعر  واتباع  االنفعاليات  يتيه يف  بعمق  يبحث  ال 

األسباب والعلل وما اجلذور، وهذا العمق يتأتى من القراءة واملطالعة والتفكري.
ثانيا: الكاتب املبدع، وال بأس أن يبدأ الكاتب بالتقليد على أن ال يستمر على هذا احلال بل يطور 

ويبتكر إسلوبا خاصا يتميز به عن أقرانه، وهنا يكمن اإلبداع يف التطرق ملواضيع جديدة وأساليب 
حديثة.

ثالثا: الرتكيز على العناوين اجلذابة والعصرية غري التقليدية. رابعا: الكاتب املتقن الذي تتالءم فكرة 
موضوعه مع اللفظ ليخرج موضوعا مكتمال فكريا وغري متناثر فال حيتوي على ثغرة واحدة سواء 
على املستوى اإلمالئي او النحوي او املعجمي ووضع الكلمات يف مواضعها اليت تالئم الفكرة اليت 

يريدها الكاتب.
الكتابة جبودة عالية، حتى يرتقي اىل سلم أعلى فاجلودة مهمة يف صناعة  خامسا: البد أن تكون 
ملقياس حتى ميكن معرفة  الصناعات ختضع  للجودة فأشهر  أيضا معايري  القدير، وهناك  الكاتب 
مدى اجلودة فمن مقاييس اجلودة: النص اجليد، الفكرة العميقة واملبدعة، األسلوب الرشيق، الفكرة 

املتميزة.
سادسا: مالحظة أهمية تسويق ونشر الكاتبات لرسائلهن وإيصاهلا للمجتمع من حيث مشاركتها يف 

مواقع التواصل االجتماعي وغريها.
والتطوير  االرتقاء  أجل  تقيمها اجلمعية من  برامج  أن هذه احللقة هي من سلسلة  بالذكر  وجدير 

الفكري جلمع من كاتباتها.

إن من يستطيع التعامل مع األطفال بقواعد تربية سليمة تبين شخصية 
قوية متدينة.

تتمتع بوعي وثقافة وتعتز مبعتقداتها وتتصرف وفق مبدأ كلكم راع وكلكم 
والثقافات  احلاصل  والتناقض  املفاهيم  خلط  رغــم  رعيته  عن  مسؤول 
الدخيلة والسلوكيات املستوردة والتقليد األعمى وحالة الالوعي واالنقياد 
وراء الشهوة وامللذات إمنا هو فنان يستحق اللقب جبدارة، فكما يقال إن 
من جنح يف كل شيء وفشل يف تربية ابنائه فهو فاشل، وإن من فشل يف 

كل شيء وجنح يف تربية ابنائه فهو ناجح.
 أوالدنا صفحات بيضاء وما نراهم عليه حني يكربون إمنا هو ما نقشنا 
ورمسناه بأفعالنا وسلوكياتنا وطرق تعاملنا معهم فبالنتيجة أبنائنا ما هم 

إال نسخة عنا.
واخــرى،  عائلة  بــني  واخــر  فنان  بــني  الــدرجــات  التفاوت يف  يكمن  وهنا 
فهناك اباء ينتجون ما هو فريد من نوعه نتيجة اختاذ كل ما هو متكامل 
من قواعد الرتبية الصحيحة فيبدأون بأنفسهم مراقبة وترويضا ثم إن 

أوالدهم يقلدونهم مبا هم عليهم من خري.
إن اردت ان تكون فنان من النوع األول وتكون لوحاتك يف املستوى املطلوب 
قبل أن متسك بالقلم والفرشاة وتشرع يف رسم شخصيات أبنائك وفلذات 

كبدك، شباب الغد، وقادة املستقبل.
- نظف يديك من كل حرام أو شبهات علقت بها بقصدك أو من دونه.

ينظر  الطفل  فإن  حياتك  وبني شريك  بينك  ما  العالقة يف  ثم حسن   -
لوالديه يف سكناتهم وحركاتهم.

-ثم ال تفعل ما تنهى أوالدك عنه على األقل أمام أعينهم فإنهم يرونك 
قدوة هلم لذا كن قدوة حسنة.

بنصيحتهم حتى  واعمل  البسيطة  األمور  آرائهم يف  اوالدك وخذ  احرتم 
يعملون بنصائحك دون إكراه.

تعلم فن التعامل مع األطفال حبسب الفئات العمرية من خالل روايات اهل 
البيت فهم حباجة إىل فهم ومعرفة اخلصائص النفسية واجلسمانية لكل 

مرحلة من مراحل حياتهم..
الــثــقــافــات الغربية املغرضة  الــســوء ومــن  أبــنــائــك مــن أصــدقــاء  حــّصــن 

بإحتوائهم وإظهار االهتمام بهم واألخذ بأيديهم حنو بر األمان.
- ازرع الثقة يف نفوس ابنائك وعلمهم اخلري وارشدهم إىل طريق احلق 

كي ال يس3توحشوه لقلة سالكيه.
- ال تتصرف طوال الوقت حبزم وشدة فال ميكن للرتبية أن تتم دون حب 
واهتمام 261مع مراعاة االعتدال فال إفراط وال تفريط فكما أن التوازن 

يف مجيع األمور مهم فأنه يف الرتبية أمر غاية يف األهمية.

طفلك لوحة: 
أنتَ ترسمها

رؤيا فاضل 

ضمياء العوادي 

مروة خالد 
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ملتقى النبأ  األسبوعي

للدراسات  الــشــريازي  اإلمــام  مركز  ناقش 
والـــبـــحـــوث، الـــورقـــة الــنــقــاشــيــة املــوســومــة 
ــتــســامــح وحـــق االخــــتــــالف(، مبــشــاركــة  )ال
وبعض  البحثية،  املــراكــز  مـــدراء  مــن  عــدد 
الــشــخــصــيــات احلـــقـــوقـــيـــة واالكـــادميـــيـــة 
ملتقى  يف  وذلــك  والصحفية،  واالعــالمــيــة 
الباحث يف  بني  وقد  هذا  األسبوعي.  النبأ 
الزيدي: “إن مفهوم وممارسة  املركز باسم 
ــقــدم وجـــود  ــا مــرتــبــط ب ــارخيــي الــتــســامــح ت
العصور،  سالف  منذ  االنسانية  التجمعات 
فكما عــرف االنــســان احلـــروب واالعــتــداء 
التسامح  فقد عرف  والتعصب  واالختالف 
عنها  التعبري  اشــكــال  تنوعت  وان  ايــضــا، 
حبسب العادات واملوروث الفكري والثقايف 
لــإلنــســان ضــمــن هــــذه اجملــتــمــعــات، وقــد 
تــعــاطــف الــكــثــري مــن احلـــضـــارات القدمية 
ــتــســامــح وتــطــبــيــقــه مـــن خــالل  ــم ال مـــع قــي
تــشــريــعــات كــشــريــعــة محـــورابـــي املــعــروفــة 
كاإلسالم،  السماوية  الديانات  إىل  اضافة 
االدب(  الشعر/   / )الفنون  تناولته  مثلما 
من  العديد  طرح  بالتالي ميكن  وحنوهما”. 
عالمات االستفهام حول هذين املوضوعني 
السؤالني  بهذين  حصرهما  وميكن  املهمني 
التاليني: السؤال االول: ما هو السبيل إىل 
بناء وترسيخ ثقافة التسامح وحتويلها إىل 
مرتضى  الشيخ   - عامة؟  اجتماعية  حالة 
ــدمــا نــتــحــدث عـــن الــتــســامــح  مـــعـــاش، “عــن

وحق االختالف كأننا نتحدث عن طرفني، 
االختالف  حبــق  التعسف  االحــيــان  فبعض 
اطالب  فعندما  التسامح،  عــدم  إىل  يــؤدي 
انا شخصيا بالتسامح مع اآلخرين لي، ماذا 
أن  اتعّسف حبقي وال امسح لآخر  افعل؟ 
دائما  فنحن  االخــتــالف،  يف  حقه  ميـــارس 
احلق  واعطاء  بالتسامح  االخــر  نطالب  ما 
بعنف  احلــق  البعض  فيمارس  باالختالف، 
وتعسف واضــــرار بــاآلخــر بــهــذا الــعــنــوان”. 
من  االستفادة  ميكم  كيف  الثاني:  الــســؤال 
جمتمعاتنا  لتغيري  كفاعل  االخــتــالف  حــق 
علي  التغيري؟ حممد  هلــذا  معيقا  كونه  من 
جواد “يدعو إىل حتديد املعايري وهو الذي 
بالتالي  فاعل،  عامل  إىل  االختالف  حيول 
متصارع  يكون  أن  بــدل  اجملتمع  مــن  جنعل 
ومتضاد إىل خمتلف اجيابيا، الشيء االخر 
معايره  شخص  فلكل  مفقودة  املعايري  أن 
اخلاصة به، عند ذاك يصبح الفرد يعتمد 
على قراءته الفكرية وعلى مزاجه اخلاص 
ليعممها على االخر”. الدكتور خالد عليوي 
حقيقة،  هو  االختالف  أن  “يــرى  العرداوي 
مــع هــذا  نــتــعــامــل  أن  بــالــتــالــي جيــب علينا 
يكون  متى  لكن  واقعة،  كحقيقة  االختالف 
ومتى  اجيــابــيــا  احلقيقة  هــذه  مــع  التعامل 
يكون  بطريق  معها  فالتعامل  سلبيا،  يكون 
اجيابي عندما يوظف هذا االختالف ليكمل 
بعضنا بعض، بالنتيجة من خالل االختالف 

حنن نستطيع أن حنقق السعادة االجتماعية 
بشكل صحيح،  وذاتنا  واسرنا  دولنا  ونبين 
فهذا االختالف هو اختالف اجيابي”. يكمل 
العراوي “والسبب الن الناس خمتلفني معك، 
فــانــت البــد أن حتــرتم حــقــوق الــنــاس بهذه 
احلــدود، فطاملا هم حيرتمونك ويسمحون 
هذا  هويتك،  وعــن  ذاتــك  عن  بالتعبري  لك 
االمر شكل من بداية اخلليقة، اهلل سبحانه 
وتعاىل مسح للشيطان أن خيتلف معه، وهو 
والشيطان  باطل  على  الشيطان  أن  يعرف 
مع  اختلف  ولكن  حــق،  على  اهلل  أن  يعرف 
اهلل سبحانه وتعاىل ألسباب اخرى”. الشيخ 
مرتضى معاش “يتصور أن حتول التسامح 
إىل فاعل وأن االختالف ليس معيق، ميكن 
أن  نعمل عليه وهــو  أن نضع ميزان حمــدد 
العنف  املطلق، وهو يشمل  بالالعنف  نؤمن 
اجلـــســـدي والــلــفــظــي والـــفـــكـــري، بــالــتــالــي 
نستطيع التعامل مع كل االختالفات بطريقة 
جــيــدة وطــريــقــة اجيــابــيــة، فــهــذا الالعنف 
املطلق سوف يسمح بوجود اهلدوء والصرب 
مهمة  نقطة  وهــذه  االخــر،  مع  التعامل  يف 
وقاعدة اساسية يف عملية ادارة االختالف، 
بعنوان  املــدنــيــة  خــالل  ومــن  يــدعــو  البعض 
)الغاء  إىل  يدعون  الليربالية،  أو  العلمانية 
التاريخ /  العشائر/ الغاء االديــان / الغاء 
الغاء كل اهلويات(، اليت يعتربونها فاعلة يف 

عملية عدم التسامح”. 

 

مركز الفرات يناقش سياسات التخفيف من الفقر يف العراق
السبت  يوم  صباح  العاشرة  الساعة  متام  يف  االسرتاتيجية  والــدراســات  للتنمية  الفرات  مركز  عقد 
معوقات  العراق،  يف  الفقر  من  التخفيف  )سياسات  عنوان  حتت  الشهري  ملتقاه  املوافق)7/نيسان( 
قدمية وأخرى جديدة( وذلك مبشاركة العديد من الشخصيات احلقوقية واألكادميية واإلعالمية ضمن 

فعاليات ملتقى النبأ األسبوعي الذي ُيعقد مبقّر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف كربالء املقدسة.
القضايا  أبرز  تناقش  أن  تكاد  “الورقة  فيها:  أورد  آل طعمة، حيث  أ.م.د. حيدر حسني  افتتح اجللسة 
على  الرتكيز  حتــاول  ظاهرة  وهــي  الفقر(،  وهــي)ظــاهــرة  العراقي  االقتصاد  ختص  الــيت  املعاصرة 
السياسات احلكومية، باعتبار ان العراق خيتلف عن باقي البلدان النامية كونه بلدا نفطيا ينتج ثروات 
كبرية، والن طبيعة النظام االقتصادي هو نظام قائم على االدارة احلكومية، فإن من واجب احلكومة 
من  متزايدة  معدالت  هنالك  تكون  فحينما  متساوي،  بشكل  الشعب  افــراد  كافة  على  الثروات  توزيع 
الفقر فإن املتسبب االول واحلقيقي هو اجلانب احلكومي، لذلك كان الرتكيز اليوم ينصب على تقييم 
السياسات احلكومية يف معاجلة ظاهرة الفقر، وذلك من خالل تناول االسرتاتيجية االوىل والثانية، 

اليت اطلقت مؤخرا لعالج ظاهرة الفقر واحلرمان يف العراق”.
وألجل إثراء املوضوع مبزيد من األفكار طرح الدكتور حيدر حسني آل طعمة على احلاضرين سؤالني 

أساسيني:  السؤال االول: ملاذا اخفقت اجلهود احلكومية يف تقليص معدالت الفقر يف العراق؟

الشيخ مرتضى معاش، “يرى ثالثة امور تتعلق يف هذه املشكلة، اوال العراق مبتلى بشيء اساسي وهو 
سوء االدارة واهلدر، فالعراق ميتلك ثروات كبرية جدا وهي قادرة أي تلك الثروات واالمكانات أن تغطي 
جمموعة شعوب وليس فقط الشعب العراقي، ولكن االمر على ما اعتقد مرهون بسوء االدارة واهلدر 
وهذان االمران حيتاجان إىل دراسة معمقة، النقطة االخرى هي ختمة القطاع العام، فالقطاع العام 
اصبح متخما ويستنزف املوازنة السنوية لذا فهي موازنة تشغيلية تعطى كرواتب وليس فيها استثمار أو 

عمل على البنى التحتية.
الفقر وسائر  أن اساس مشكلة  “يرى  الشريازي(  )مهدي  السيد  واملسلمني  - مساحة حجة االســالم 
احلكومة  بالنتيجة  االقتصاد(،  )االستبداد يف  وإىل  االقتصادي(  )الكبت  إىل  يعود  االخــرى،  املشاكل 
طاقاتها حمدودة وهي ال تستطيع أن توفر كل شيء للمواطنني، وبالتالي هي تأخذ على عاتقها بكل 
جماري احلياة االقتصادية، فطاقاتها اقل من عطاءها ومن هنا يتولد الفقر، فعلى سبيل املثال لو درسنا 

حياة االمام علي عليه السالم.
فخالل )مخسة( سنوات ومع كل تلك احلروب الثالثة الكبرية ومع املاضي السيئ، االمام عليه السالم 
خبطة اقتصادية نفى الفقر عن بالده ومل يعد هناك فقري واحد، لذلك فإن من اهم العوامل اليت تزيل 

الفقر هي )احلرية االقتصادية( اليت تعطيها للمواطنني.

احلادية  الساعة  متــام  واحلــريــات يف  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  ناقش 
عشر صباح يوم السبت املوافق )23 يونيو/حزيران( موضوعا حتت عنوان 
وذلك  الدستورية(  الشرعية  ميزان  يف  االنتخابات  لقانون  الثالث  )التعديل 
مبشاركة عدد من الشخصيات احلقوقية واألكادميية واإلعالمية يف ملتقى 
النبأ األسبوعي الذي ُيعقد مبقّر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف كربالء 

املقدسة.
 افتتح اجللسة الدكتور عالء احلسيين استعرض أهم تفاصيل التعديل الثالث 
لقانون االنتخابات، واهم اإلجراءات اليت أقدم عليها جملس النواب العراقي، 
التعديل  قانون  ملناقشة مشروع  استثنائية  أفضى إىل عقد جلسة  هذا مما 
الثالث لقانون االنتخابات، وبالفعل حصل اجتماع أول واجتماع ثاني للمجلس 
الستكمال الشكل الدستوري املنصوص عليه يف النظام الداخلي جمللس النواب 
لعام )2007(، وذلك من اجل مترير هذا القانون حتت قبة الربملان ومسي 
 ،)2013( لسنة   )45( الرقم  الذي حيمل  االنتخابات  لقانون  الثالث  التعديل 
علما أن هذا التعديل يعد هو التعديل الثالث خالل هذا العام، فالتعديل األول 
والثاني كان يف الشهر األول من هذه السنة وحيمل الرقم واحد والرقم اثنني، 
أما هذا التعديل مل ُيشر له يف الوقائع العراقية لغاية الساعة ولكن دخل حيز 

النفاذ خالفًا لقانون النشر يف اجلريدة الرمسية رقم )78( لسنة 1977”.
كــان البــد مــن مناقشة األسئلة  املــوضــوع  أكــثــر يف تفاصيل هــذا  ولــإلحبــار 
التالية: السؤال األول: ما هي الدالالت اليت حيملها التعديل بعد االستحقاق 

االنتخابي؟
- الشيخ مرتضى معاش، “يرى أن النظام الدميقراطي والعملية السياسية 
االحتادية  كاحملكمة  الدستورية  واملؤسسات  الدستور  هو  األســاس  جوهرها 
والربملان وباقي مؤسسات الدولة، وهذه املؤسسات مبجملها تعرب عن شيء 
واحد وهي السيادة للشعب والتمثيل للشعب، فالقانون إذا مل يؤدي الغرض 
فهو قانون باطل، مبعنى آخر القانون إذا مل يساير فلسفته فهذا القانون غري 
صحيح، لذلك يسمى النظام الدميقراطي بـ)النظام التمثيلي(، على اعتباره 

ميثل الشعب وسيادة الشعب”.
 احلقوقي امحد جويد، “يعترب هذا القرار يضم جمموعة من الدالالت، أوهلا 
ضرب مبدأ الفصل بني السلطات، الداللة الثانية احملكمة االحتادية والقضاء 
الكل ينظر إليها على أنها هي من حيمي الدستور، فإذا كانت احملكمة بهذه 
اتهام  نوجه  أن  املستبعد  غري  من  بالتالي  للقوانني،  االنتهاك  من  الكيفية 

للمحكمة االحتادية كونها ربطت مصريها مبصري الطبقة السياسية.
االحتــاديــة  احملكمة  إليها  انتهت  الــيت  اإلحــكــام  تعتقد  هــل  الثاني:  الــســؤال 
خبصوص االنتخابات وتكوين السلطات العامة تتفق مع مبدأ سيادة الشعب 

وضمانة احلقوق واحلريات العامة أم ال؟
عدنان الصاحلي “يعتقد أن االحتكام عند القضاء هي حالة جيدة رغم وجود 
إذا  الثقافة  هذه  بالتالي  هناك،  أو  هنا  إليها  نشري  اليت  اإلخفاقات  بعض 

سادت يف اجملتمع فهذا عنوان سليم يوحي بتجربة سليمة”. 

التعديل الثالث لقانون 
االنتخابات يف ميزان الشرعية 

الدستورية

التسامح وحق االختالف
عصام حاكم
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منذ  بــالــتــنــوع  الــعــراقــي  اجملــتــمــع  يشتهر 
ذلك  يقتصر  وال  بــالــِقــدم،  موغلة  أزمــنــة 
ــي، فثمة  ــذات ال الــتــنــوع  أو  اإلثــنــيــات  على 
العديد من األعراق، وتتداخل األديان يف 
بينها، ومثة الطوائف واملذاهب، وُيضاف 
إىل كـــل هــــذا تــعــدد الــقــبــائــل وتــنــوعــهــا 
العراقية  األرض  طــول  على  وامــتــدادهــا 
يف اجلهات األربــع، وهكذا يكون الباحث 
وهويات  كبري،  تّوع  أما  والــدارس  واملهتم 
أو  العامل اجلغرايف  كثرية، حتى  فرعية 
قضية  يف  يــدخــل  باملناطقية  يسمى  مــا 
مطالع  ومنذ  العراق،  يف  البشري  التنوع 
تضّخمت  الراهنة  اللحظة  وإىل   2003
التعصب  وأّدى  اجملتمعي،  التنوع  مشكلة 
الذي  االحنياز  إىل  املكونات  معّظم  لدى 
بــعــيــدا عــن مــعــايــري الـــعـــدل، وأدى ذلــك 
باجململ إىل ختلخل فكري قاد بدوره إىل 
تأثريه )يف  اشتّد  إحــداث ختلخل أخطر 
سنوات معروفة، مّسيت بـ سنوات الفتنة 
تهشيم  إىل  بالنتيجة  وأدى  الطائفية(، 

ركائز السلم األهلي.
اخلطرية  التعصب  معادلة  ظهرت  وقــد 
وراء  تتخفى  كــانــت  أن  بعد  الــعــلــن،  إىل 
أســـتـــار خمــتــلــفــة، هــــذه املـــعـــادلـــة يشكل 
طــرفــيــهــا الــفــكــر املــتــعــصــب مــن نــاحــيــة، 
ناحية  من  األهلي  السلم  ركائز  وضــرب 

أخرى، وبقيت هذه الظاهرة يف دميومة 
من  ويزيد  يدميها  من  وهناك  وانتعاش، 
ومل  بالنابل،  احلابل  اختلط  قد  أوارهـــا، 
العراقيون على يقني أو معرفة مبن  يعد 
الدعامات  ويــضــرب  الــفــن،  نــريان  يديم 
الـــيت يــقــف عليها الــســلــم األمــــين، هــذه 
الصورة كانت تشكل مشهدا سوداويا يف 
أما  الفتنة،  بأعوان  األعــوام اليت مسيت 
اآلن فقد قلَّ تأثريها لكنها مل تنتِه كلّيا، 
وآخر  حني  بني  يسعى  من  هناك  أن  أي 
لضعضعة السلم األهلي، وخييف الناس، 
حتى يكون قادرا على الوصول ملآربه من 
تكلفه  ال  الــيت  وبالسهولة  معارضة  دون 
حتى  أو  مادية  خسائر  أو  كبرية  جهودا 

معنوية.
الفكري  التعصب  دميــومــة  تبقى  ولــكــن 
مــعــّرضــة لــإلضــعــاف والــتــقــويــض وقــد 
تصل حتى درجة احملو واإلزالة على حنو 
البنية  تعتمد خلخلة  أنها  كّلي، خصوصا 
الفكرية أوال، ومتضي باجتاه تدمري القيم 
آماهلا بني حني وحني  وُتنعش  الــوضــاءة، 
بإثارة الفن هنا وهناك، ولدينا أمثلة على 
األمين  اجملتمعي  الــرتّدي  من  النوع  هذا 
وليس  املــثــال  سبيل  على  منها  املــــزدوج، 
ومواجهات  قتال  من  حــدث  ما  احلصر، 
دامــيــة بــني ثـــالث عــشــائــر عــلــى عائدية 

متنّزه يقع يف منطقة احلبيبية يف بغداد، 
أو تلك األروح اليت أزهقت يف قتال حدث 
نتيجة االختالف على عائدية )ديك(، كما 
جرى ذلك يف إحدى حمافظات الوسط، 
إن مثل هذه األسباب اليت نربأ بأنفسنا 
عن ذكرها بالتفاصيل لشعورنا باخلجل، 
حتدث بسبب التعصب الفكري اجلاهل، 
ويدعمها  يتبّناها  مــن  هــنــاك  قلنا  وكــمــا 
وينّميها ألن مصاحله ذات الصبغة املادية 
التعصب  دميومة  على  قائمة  والسياسية 

يف الفكر والقيم وما إىل ذلك.
التعصب،  لنتائج  االستعراض  هــذا  بعد 
البنيات  خلخلت  كـــوارث  مــن  أنتجه  ومــا 
املــرتابــطــة، هــل ميضي احلــال على هذا 
وننهزم  احلياة  عن  نتخلى  وهل  املنوال؟، 
القميئة؟،  والقيم  املتعصب  الفكر  أمــام 
بالطبع سيأتي اجلواب بـ كال، فالعراقيون 
ال  لكنهم  عليهم،  األوراق  اختلطت  وإن 
ــن عــلــى الــفــرز بــني الــصــاحل  زالــــوا قــادري
احلفاظ  مسؤولية  أن  ويعلمون  والطاحل، 
بالدرجة  عليهم  يقع  األهلي  السلم  على 
بدأت  لذلك  والقواعد(،  )النخب  األوىل 
الــتــعــصــب الــفــكــري تتضافر  نــبــذ  بــــوادر 
كالبنيان  بعضها  مــع  وتقف  بينها،  فيما 
البائسة  احملـــاوالت  ملواجهة  املــرصــوص 

للنيل من السلم األهلي. 

التعصب الفكري 
وخلخلة السلم األهلي

الرواية ومحنة التاريخ
يذهب الروائي اجلزائري األعرج واسيين اىل ان الرواية، عليها ان تنقل احلقيقة، بعيدا عن اخلطاب 
او التاريخ الرمسي، النها تعيد قراءة التاريخ وتعيد كتابته ايضا، او هكذا اراد القول، وهو هنا يهدف 
اىل تنقية التاريخ من خالل قراءته بعني صافية ولو نسبيا، لكن املشكلة تكمن يف العني غري الصافية 
او اليت يراد هلا ذلك، لتعيد الكتابة فتقلب احلقائق وتشوه التاريخ بقصد مسبق .. لقد كتبت عن هذه 
االشكالية قبل سنوات، ونوهت اىل بعض االعمال االدبية اليت تناولت التاريخ حتت ضغط مواقف 
سياسية، او الستهداف جهة معينة، متجاوزة احلقيقة اىل خلق واقع متخيل، تكون هذه الشخصية او 
تلك اجلهة، حموره، حتى اذا ما وقع العمل الروائي بأيدي القراء، السيما ممن ال يعرفون شيئا عن 

احلدث املروي، عّدوا ما قرأوه هو التاريخ احلقيقي الذي جيب اعتماده، او االقرب اىل احلقيقة.
لقد جاء عنوان املادة اليت كتبتها قبل سنوات .. )الرواية .. الوثيقة الشعبية وسط اعاصري السياسة 
وااليديولوجيات!( وذكرت فيها ان الرواية، دخلت لعبة السياسة، بصفتها واحدة من ادوات الصراع 
الثقايف، اليت بلغت ذروتها اثناء احلرب الباردة بني املعسكرين الرامسالي واالشرتاكي، يف حماولة 
كل طرف ادانة الطرف االخر، والتاثري يف الراي العام، اىل جانب الفن وامليديا طبعا، وقد تبنت 

مؤسسات ثقافية كبرية اعماال ادبية وروجت هلا.
ليس لقيمتها الفنية اجلمالية، وان كانت هذه موجودة، بل لثيمتها املختلفة، ومثال ذلك رواية )دكتور 

خمطوطتها  على  االمريكية  املخابرات  حصلت  اليت  باسرتناك،  الكبري  الروسي  للروائي  زيفاجو( 
بطريقة مثرية.

اكتوبر  لثورة  مناوئة  ثيمة  على  انطوت  كونها  نوبل،  جائزة  كاتبها  منح  قبل  هلــا،  وروجــت  وطبعتها 
االشرتاكية. واالمر كذلك مع اعمال ادبية ومسرحية تتبادل االدانة للطرفني.

ويف كل االحوال، مل يكن باسرتناك يقصد بالضرورة ادانة ثورة اكتوبر، لكن الطرف االخر اراد هلا 
ذلك، مثلما اراد العمال اخرى، او وقف خلف ظهورها، من خالل تكليف بعض الكتاب او التلويح هلم 

باجلوائز اليت متسك السياسة بكواليسها وتوجهها.
بعد العام 2003 كتبت اعمال ادبية عراقية كثرية، كانت القصدية السياسية فيها واضحة، استطيع 
القول، ان هذا هو مازق التاريخ الذي وقع فيه بعض الروائيني. ويبقى هذا املثال واحدا من امثلة عدة، 

تتصل بتاريخ العراق القديم واحلديث.
الذي وقع حتت تاثري السياسة والنزعات العقائدية واجلهوية، سواء من خالل االدب والفن او غريهما 

من اجناس الكتابة والتدوين.
وقد بات هذا واضحا من خالل اكثر من عمل تناول التاريخ من زوايا نظر ثقافية وسياسية متناشزة، 

كان الضحية فيها املتلقي والتاريخ معا! 

 يف بلدان طاحمة للتغيري مثل العراق، خيال البعض ان باالمكان حرق 
املراحل واستعجال االمور بغية حتقيق شيء ما وسط ركام االزمــات يف 
االصعدة كافة، السيما على الصعيد الثقايف، فاجلميع يطمح لقيادة الرأي 
العام والتأثري على وعي وثقافة الناس، مستفيدين من حرية التعبري يف 
أجواء دميقراطية، وهذا حباجة اىل ادوات قوية ومؤثرة على االرض، فال 
بواجهات عّدة، كأن يكون على  السلطة، متمثلة  أبواب  خيار سوى طرق 
شكل نائب يف الربملان، او وزير، او حتى مدير يف دائرة حكومية خدمية، 
هذا التقّرب له فوائد – من وجهة نظر البعض- منها؛ املساندة املعنوية 
واحلصول على بعض التسهيالت، واألهم منه؛ احلصول على مساحات من 

حرية النشر والتعبري.
االنبياء  هوية  عن  تتحدث  وهي  الكرمية  القرآنية  اآليــات  نقرأ  وعندما 
واملرسلني على امتداد  التاريخ البشري، تسهل علينا معرفة هوية املثقف 
}َفَأْرَسلَْنا  السماء؛  لسان  على  االنبياء  يعّرف  الكريم  القرآن  يكون؟  ومن 
تتحدث عن  أخــرى  آيــات  املؤمنون/32، ويف  ِمْنُهْم{، ســورة  َرُســواًل  ِفيِهْم 
َلَيْأُكُلوَن  ِإنَُّهْم  ِإالَّ  املُْْرَسِلنَي  ِمْن  َقْبَلَك  َأْرَسلَْنا  }َوما  بأنه  وأخالقه،  مساته 
حترير  فمهمة  الــفــرقــان/20،  ســورة  اأَلْسَواِق...{،  يِف  ــوَن  َومَيْــشُ َعاَم  الطَّ
والبشرية،  األوثــان احلجرية  وعبادة  الفكرية  األغــالل  وأمــة من  جمتمع 
والتطلع حنو حياة أفضل، ينبغي ان تنطلق من صميم اجملتمع ال أن تأتي 
من اخلارج، ومن يرفع لواء هذا املشروع جيدر به ان يكون من رحم هذا 
اجملتمع، يعرفونه بصفاته وخصاله ومواقفه طيلة الفرتة اليت تسبق بعثه 
للنبوة او اختياره للرسالة، بل حتى من غري املرسلني بشكل مباشر من 
السماء، والقرآن الكريم يبني لنا قصص رائعة عن هؤالء الذين تعرفوا 
قبل كل شيء، على جذور املشكلة يف جمتمعاتهم ثم بدأوا عملية العالج 

وتقديم احللول والبدائل.
وليس خافيًا على شرحية املثقفني واملفكرين وممن حيملون مشعل الوعي 
يف االمة، ان الغوص يف أعماق املشاكل واالزمات يتطلب جهودًا جبارة، 
وبعدها  االتهام  تلفيق  ثم  والتحجيم،  اإلقصاء،  مثل؛  كبرية  حتديات  مع 
االعتقال، او النفي، بل وحتى املوت باشكال خمتلفة، الن مهمة اإلصالح 
والتغيري احلقيقيني يستدعي مكافحة ظاهرة الديكتاتورية كحالة نفسية 
تتجسد ليس يف شخص رئيس الدولة، إمنا يف موظف بسيط، او شرطي، 
او أي فرد من افراد اجملتمع، وكذا الفساد االداري واملالي، الذي ينطلق 

من نزعات نفسية واضحة.
 بيد أن املشكلة يف عدم وجود اجلــرأة على إثــارة مسألة حب املال حّبًا 
مّجًا ال حدود له لدى شرحية واسعة يف اجملتمع، ومنهم املتنفذين، وهكذا 
القائمة تطول لظواهر ومشاكل عّدة تبدأ من سلوك فردي وتنتهي لتشكل 

أزمات كربى يئن منها اجملتمع بأسره. 

املثقف 
كقوة ناعمة

ثقافة 

محمد علي جواد تقي

عبد الرزاق عبد الحسنيمسلم عباس 

عبد االمري املجر
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ثقافة

ــيــة عــلــى عــقــيــدة  ــمــان ــعــل قـــامـــت فـــكـــرة ال
وتــنــادي  ــن،  ــدي ال تــصــادر  الـــيت  العقالنية 
بفصله أو عزله، لكنها سرعان ما اتكأت 
على مفاهيم دينية؛ لتعويض )مصداقيتها( 
اليت أخــذت بــاالحنــدار. ومن املعروف أن 
فكرة اخللق ترتبط بشكل أو بآخر بالدين 
العلمانيني  أن  غري  والعقائد،  والغيبيات 
يتحدثون  وراحــوا  )اخللق(  املفردة  أخــذوا 
منهم  لنفسه يف سعي  اإلنــســان  خلق  عــن 
اإلله لإلنسان، حبيث صار  إلعطاء صفة 
بالدستور  أشبه  التفكري  من  التوجه  هذا 
الليربالية  الطروحات  عليه  قامت  الــذي 

واليسارية.
ومن أهم أسباب تصدع اجلدار العلماني؛ 
التشبث بفكرة المعنى العامل، والالجدوى 
والوجودية  العدمية  األفــكــار  حبسب  منه 
املتذمرة من كل شيء، واليت جعلت اإلنسان 
العقلية  بفعل  تأصلت  سوداوية  يف  غارقًا 
الفردانية،  ملنطق  اخلضوع  ووهم  املادية، 
ولكن،  والغيبيات.  املثاليات  عن  واالبتعاد 
ومع مرور الزمن؛ وجد اإلنسان نفسه بال 
سعادة ينشدها،وأنه أصبح أسريًا إلرادات 
وجتعله  ذاتــه،  من  وتستله  وجـــوده،  تفكك 
الذي  التيه، األمر  دوائــر من  متخبطًا يف 
باجتاه  تعود جمددًا لتشري  البوصلة  جعل 

التدين.

ان أكثر اجملتمعات اليت خضعت للمنطق 
االستهالكي العلماني ــ األمريكية أمنوذجًا 
السطحية،  بــالــغ  بشكل  إنسانها  عــاش  ــــ 
حـــيـــث الهـــــم لــــه ســـــوى احلــــصــــول عــلــى 
ويستمتع،  يسافر  أن  حيب  فهو  رغباته، 
ـــارة  وحيــصــل عــلــى األمـــــوال، ويــعــشــق اإلث
اليت توفرها له وسائل اإلعالم مستسلمًا 
ألمواج الدعاية واإلعالن اليت قد تساهم 
بالعبث مبستقبله وتدمريه كليًا، وهو أبعد 
االنتباه لذلك، خصوصًا مع  ما يكون عن 
تغييب واضح ألنساق الثقافة والفكر، وقد 
تراجع  إىل  عاملية  تــقــاريــر  عــدة  أشـــارت 
وســائــل  عــن  الــتــوعــويــة  الــثــقــافــيــة  األدوار 
اإلعـــالم األمــريــكــيــة، وأنــهــا تقل مــن سنة 
مقبوليتها من عموم  لعدم  وذلــك  ألخــرى؛ 
اجلنس  أفـــالم  على  خــدر  الـــذي  اجملتمع 

والعنف والتشويق امُلقنَّع.
العلماني  الرهان  سقوط  واضحًا  ويتجلى 
احلــيــاة؛  ودوره يف  ــن  ــدي ال عــلــى احنــســار 
الــديــنــيــة الزال  املــعــتــقــدات  مــنــســوب  ألن 
ــ حبسب  يكون  أن  بينما جيب  ارتــفــاع  يف 
ــ يف هبوط قياسًا مبوجة  رهان العلمانية 
العلمنة  أحدثتها  اليت  العالية  التحديثات 
يف اجملتمعات. ويرى عامل االجتماع )ديفيد 
مفهوم  يؤديها  الــيت  الوظائف  أن  مارتن( 
معتقدًا  إيديولوجية  وظائف  هي  العلمنة 

التدين  أي حتول من مراحل  وجــود  بعدم 
إىل مراحل العلمنة، كما أن )ألكسس دو 
توكفيل( يعتقد أن الواقع شيء، والنظرية 
الــعــلــمــانــيــة شـــيء آخـــر واليـــوجـــد تشابه 
األشــكــال، ضــاربــًا  مــن  بــأي شكل  بينهما 
وأمريكا  أوروبــا  شعوب  بني  بالفرق  املثل 
أوروبــا ال  “توجد شعوب يف   : يقول  حيث 
يعادل مدى عدم إميانها إال مستوى جهلها 

وحقارتها”.
وحتى يف أوروبا، فإن تقلص الفعل الديين 
ليس بــالــضــرورة نــاتــج عــن تــفــوق الــرؤيــة 
فعل  ردات  ميثل  مــاهــو  بــقــدر  العلمانية، 
اجتماعية تتأثر ببعض األحداث اجلانبية، 
فضاًل عن احنسار ظاهرة اإلحلاد إذ يرى 
دولــة  أي  “تصنيف  أن  ســتــارك(  )رودنــــي 
بأنها على درجة عالية من العلمانية، بينما 
هلو  باإلله  يؤمنون  سكانها  معظم  اليــزال 

طرح سخيف مناقض لنفسه”.
وقـــد خنــتــلــف مــع الــطــرح األخــــري يف أن 
جوهر العلمانية هو اإلحلاد؛ إال أننا ميكن 
أن نتفق على ازدواجية املعايري يف الطرح 
العلماني الذي ينادي بفصل الدين، بينما 
التــــزال ســلــوكــيــات الــشــعــوب الـــيت ُتــطــرح 
اليت  املــزدوجــة  املــعــايــري  هــذه  مثل  بينها 
تؤكد اقرتاب العلمانية من خريفها األبدي 

احملتوم. 

سقوط الرهان العلماني 
على انحسار األديان؟

تيار التغريب ومحاوالت التذويب الثقايف
صات سابقة، هو تيار يسعى لنشر الثقافة الغربية وجعلها ذات مسة  التغريب كما مرْرنا به يف ملخَّ
أن  الثقافة اإلسالمية، لذلك من األهمية مبكان  الثقافات األخــرى، وخصوصا  عاملية تنصهر فيها 
نعرف ما هي منابع التغريب، وما ماهّيته؟، أوال البد من اإلشارة إىل أن املنابع هي النقاط اليت ينطلق 
منها املشروع التغرييب، وهي نقاط حية، ويف العادة هي سالح يصلح استعماله يف اجلانبني: النافع 

والضار، وهذه هي الفتنة؟!! فبجانبها النافع ُيلّبس ويعّمى هن الضار.
ومن ابرز هذه األوجه أو املنابع الثقافة: وهي ثقافة بديلة ُتنّظر وترّسخ التغريب، تقوم على فكرة 
احلرية الفكرية وإبطال كل املوانع بدعاوى اإلبداع والفن، تستعمل فيها: الصحف، اجملالت، الروايات، 
الكتب والقصص، وصورة التغريب هنا هي اخرتاق كافة النقاط احملرمة يف الدين واألخالق والقيم، 
بالتحدث حول: الذات اإلهلية، املقام النبوي، الدين، الرتاث بكالم غري مقدس وال معّظم، وفيه كثري 
من اجلرأة والتنّقص، وطرق الكالم واألفكار اإلباحية بشكل علين مكشوف غري مسترت، ويف مقابل 
هذا احلّظ من الثقافة اإلسالمية هنالك رفع من شأن الثقافة الغربية ورموزها، هذا الوجه الثقايف 
الذي شارك يف وضعه جمموعة من الكتاب واملثقفني واألدباء الذين يسعون إىل نقل احلضارة الغربية 
للمسلمني العرب: نقلها وأخذها كلها، خبريها وشّرها، حلوها ومرها، ويصرح بعضهم بأنه مؤمن 
بالغرب كافر بالشرق، فكأن هذه املفاهيم أرادت إحالل ثقافة حمل أخرى ونزع قيم حلساب قيم 

أخرى، وجعل الغرب هو املصدر األوحد لكل جوانب احلياة. وهذه اآلن مجلة من االتهامات اليت حاول 
هؤالء املفكرون الغربيون إلصاقها بالدين اإلسالمي واملسلمني: إن اإلسالم ناجح كعقيدة ودين، ولكنه 
فاشل كنظام اجتماعي، فهو متعصب متطرف يبيح ألتباعه أن يتخذوا املخالفني هلم يف العقيدة أسرى 

حرب ورقيق.
مناٍف للتجديد ومل يكن صاحلا إال للزمن واحمليط الذي ُوجد فيهما، وأن املسلمني ال ميكن أن يرقوا 

يف سلم احلضارة والتمدن.
العلم والفلسفة والبحث احلــر، بل هو عائق له مبا فيه من اعتقاد يف   إن اإلســالم ال يشجع على 
الغيبيات واإلميان التام بالقضاء والقدر، كما أن قوانينه ُوضعت لتناسب اجلزيرة العربية يف القرن 

السابع امليالدي، واآلن أصبحت ال تسمح باملرونة الكافية ملواجهة اجملتمع اإلنساني.
وهكذا فقد عّول االستعمار يف غزوه الفكرري ومحلته التغريبية، على حشد أكرب قواه لزلزلة قواعد 
واالجتماع  السياسة  ميدان  عن  إبعاده  قواعده،  حتطيم  اجملتمع،  عن  عزله  عليه،  القضاء  الدين، 

والفكر، سلبه سلطانه. 
وفرض قوانني أجنبية وتشريعات غربية بدال عنه. أي مبعنى آخر حماولة هدم اإلسالم عقائديا، 

فكريا، وحضاريا. 

الكتابة  ينبوع  التجربة احلياتية مبا فيها من معاناة، وآالم، وأفــراح هي 
ليس  التخّيل.  والقدرة على  الفطرية،  املوهبة  أهمية عن  تقل  وال  احلق، 
بوسع اي كاتب ان يكتب عن اي شيء، وعن اي انسان. فهو ليس مطلق 
احلرية يف اختيار موضوعاته وابطاله، مهما كان موهوبا، ألن له حدودا 
فيه، وخربته  يعيش  الــذي  باجملتمع  تتحدد  والــيت  يستطيع جتاوزها،  ال 
الذاتية، والدروس اليت تعلمها من احلياة، لذا على الكاتب أن يكتب عما 
مدخاًل  تكون  ما  بقدر  مطلوبة  التجربة  وهذه  اخلاصة،  بتجربته  يعرفه 
الروحي،  عامله  عن  املتميز،  باسلوبه  الكاتب  فيها  يعرّب  فنية،  لتجربة 

ونظرته اىل األشياء.
ان العمل األدبي اذا مل يكن نابعًا من ذات الكاتب، ومل ينفعل به فانه لن 
يكون عماًل مؤثرًا وناجحًا على الرغم من ان املؤلف قد كتبه حبسن نية. 
الن مثل هذا املؤلف ال يعرف ابطاله وال يفهمهم. رمبا مثة امكانية لتوالد 
لن  ولكن  يعيش يف جزيرة مقفرة،  كاتب  الصور املضببة يف ذهن  بعض 
يكون لديه اي حافز لتأليف رواية، ذلك ألن الكاتب امنا يكتب عن الناس 
وللناس، لقد كتب الروائي الفرنسي مارسيل بروست رواياته داخل غرفة 
ذات جدران صماء ال خترتقها االصوات. ولكن بروست كان قد عاش بني 
الناس، ودرس اجملتمع الفرنسي األرستقراطي ملدة طويلة، قبل أن يسجن 

نفسه يف غرفة معزولة..
ان خيال الكاتب الروائي أو القصصي قادر على تغيري تناسب الظواهر 
واالحاسيس ومالمح الشخوص وامناط سلوكهم، ولكن ليست مثة رواية 
سواء كانت خيالية ام طوبائية ال ترتكز على الواقع، ان وصف سكان كوكب 
املشرتي يف رواية ولز او )سكان ساالماندر( يف رواية جابك ليس اال هجاء 

للمجتمع االنساني.
رمبا يقال أن للخيال الدور األكرب يف بعض أنواع القصص، وهذا صحيح، 
ولكن اخليال ينبغي أن يكون مقنعًا وصادقًا ومنطقيًا، أي خيااًل ميكن أن 
حيدث يف الواقع. فاملؤلف ليس إهلًا حتى يستمر يف فرض شطحات خياله 
على الــقــاريء، ومّثــة خطر جسيم يــالزم نسج األكــاذيــب، فقد ال يصّدق 

املتلقي ما يقرؤه.
يبدأ اإلبداع عندما يصمم الكاتب يف ذهنه منوذجا للموقف. يرسم صور 
الشخصيات، ويطور الفعل. وميأ اهليكل باللحم واألعصاب. وهنا يتطلب 
اخلربة احلياتية أين ومتى عاش األبطال، ما هي مالحمهم، وماذا يعملون، 
وماذا يلبسون، وكم يكسبون من نقود، ويتنقلون بأي واسطة نقل، وماذا 
الورشة،  وتظهر مالمح  ذاكرته وخربته.  اىل  يتوجه  الكاتب  بهم.  حييط 

اليت عمل فيها يف وقت ما، واألماكن، اليت استجّم فيها.
فهم املادة احلياتية يعين القدرة على ادراك معنى كبري يف حقيقة صغرية. 
على الروائي ان يتعمق يف جوهر األشياء، وال يكتفي بوصف مظاهرها 

اخلارجية فقط.  

التجربة الحياتية 
واالبداع االدبي

عادل الصويري

حسني أبو نادر

جودت هوشيار
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شكلت مواقع التواصل االجتماعي امتدادا 
مقطعيا للذات، فاإلنسان يف حبثه الدائب 
عن الــذات جيد يف هــذه املــواقــع ذاتــه من 
خالل التواصل مع اآلخرين، وهي العالقة 
الــذات  اكتشاف  يف  والــضــروريــة  البدهية 
فاألنا  باآلخر.  عليها  العثور  يف  املشروط 
بل  وانسانيا  اجتماعيا   – معرفيا  يصاغ 
وجوديا من خالل اآلخر. ويف زمحة هذا 
الضياع لإلنسان – امُلسَتهلك الذات وّفرت 
الشبكة  على  االجتماعي  التواصل  مواقع 
الذات  صياغة  إلعــادة  فرصة  العنكبوتية 
احلــديــثــة مــن خــالل الــتــواصــل مــع اآلخــر 
الفيسبوكية  الثنائية  تكوين  الذي وجد يف 
والتويرتية انتاجا طارئا وُمعادا لذاته، فهو 
يستحضر منشوره ليحصل على عدد من 
الاليكات – مالحظات االعجاب والتفاعل 
اآلخـــر يف  يــؤكــد حــضــور  ـــذي  ال والتعليق 
طرف فضائه اخلاص مما مينحه القدرة 
بالرضا  والشعور  بالذات  اإلحساس  على 
تقنيات  الذي هددته  إزاء وجــوده اخلاص 
اجملتمع الصناعي وفضاء العوملة الزاحف 
احتواء  اىل  واهلـــادف  الرأمسالية  بـــإرادة 
اجملتمع  ســدميــيــة  يف  الشخصية  الــــذات 
الــذي تصنعه  الــواحــد، اجملتمع  البعد  ذي 
الدعائية  واالعالنات  التجارية  التصاميم 
والرغبة النفسية والكمالية وليس احلاجة 
الضرورية وهنا خيتفي انتاج الذات بشكل 

ممنهج وبتصميم العوملة املسبق. لكن اىل 
أي مدى يستطيع االنسان ان جيد ذاته يف 
مواقع التواصل االجتماعي؟ اآلخر املتصل 
بعد  الثالث  البعد  يشكل  وزمانيا  مكانيا 
الــذات مدركة،  وجــود  والزمكان يف  األنــا 
أو انتاج الذات إدراكا يف عملية التواصل، 
أما املكان املنفصل والزمان املنفصل فانه 
يفقد اتصال األنا واآلخر بالزمكان قالب 
الوجود  حبقيقة  امللتحم  وفضائه  الــواقــع 
ـــوع الــعــالقــة  ـــواقـــع، فــالــصــداقــة ن هلـــذا ال
السيما  الزمان  حاضنة  يف  تنشأ  باآلخر 
الزمان املبكر لإلنسان يف مرحلة املراهقة 
املكان  جيمعها  أو  ويستقطبها  والشباب 
مديات  يف  اجلــمــاعــي  للعيش  املستوعب 
من  احلــاضــر  وفــضــاءات  واملدينة  القرية 
املــكــانــات املــتــعــددة، ويعد كــل مــا خــال من 
الزمان واملكان عاملا افرتاضيا خياليا ألنه 
يفتقد قاليب الواقع املكان والزمان، وبهذا 
العثور  توفري فرصة  على  قــادر  فهو غري 
على الذات يف البحث الدؤوب عن الذات 
الـــذي يشكل هــويــة الــســريورة الــوجــوديــة 
والشخصي.  الكلي  تــارخيــه  يف  لإلنسان 
مواقع  على  بــاآلخــر  العالقة  تكون  وحــني 
العالقة  هــذه  فــان  االجتماعي  الــتــواصــل 
يف  الثالث  البعد  الــزمــكــان  خـــارج  تنتمي 
حتقيق أو جتلي الذات وبذلك فإنها تشكل 
فــعــال عــاملــا مــفــرتضــا مــن نــاحــيــة املفهوم 

والتواصل،  التعامل  ناحية  وافرتاضيا من 
مشاعر  أطرافه  وتنتاب  قائم  عــامل  لكنه 
واحاسيس التواصل وأحيانا اللقاء بالذات 
الذي تدجبه صفحات التواصل االجتماعي 
لكنه يفتقد اىل انتاج الذات يف الواقع، فما 
ان ينفصل األنا يف حلظات االنقطاع عن 
هذا العامل الذي تقسر ظروف وضرورات 
الواقع على االنقطاع عنه حتى تشعر األنا 

بضياع الزمن يف هدر انتاج الذات.
مر  حكائي  مقطع  هــي  التواصل  وحلظة 
تلك  الطارئة  تواصلها  حلظة  يف  بــالــذات 
فهو  اهلــالمــي  لواقعه  ترمجة  حكائيته  و 
جمرد حكي غري منتج للذات بشكل واقعي 
لكن مقطع للذات تتحرك فيه حتكي أناها 
مقطعية  اىل  حييل  ممــا  مقطعي  بشكل 
الذات املتخيلة يف هذا العامل من التواصل 
املقطعي وختيلها حبكم عاملها االفرتاضي 
ــذات  وال مقطعيتها،  اىل  الــذي حييل  هــو 
تعيشه  واقعي  بني عامل  مقّطعة  تظل  هنا 
وبني عامل افرتاضي تتخيله وتكسبه بعدا 
مقطعي جمتزأ  أجــل حتقيق  من  ملموسا 

للذات.
لقد ختطت آثار مواقع التواصل االجتماعي 
ضياع الذات يف هذه احللقة من تأثرياتها 
الذي  واالجتماعي  السياسي  الضياع  اىل 
تعرضت له جمتمعاتنا ودولنا وفيه تقطعت 

ذاتنا االجتماعية بشكل كارثي.  

مقطعية الذات أو الذات املقطعة 
ومواقع التواصل االجتماعي

ثقافة اتخاذ القرار واستقاللية الشباب
يف اجملتمع العراقي أو حتى يف بعض اجملتمعات العربية واإلسالمية، أن االبن يبقى مرتهن عند 
بها األبناء،  املواهب اليت قد يتحلى  الرتبية اليت تتحول إىل وصاية جتهض كل  بند  األب حتت 
لذلك ينشأ االبن والبنت باالعتماد على غريه يف اختاذ القرار، وهذه معضلة تربوية تدّمر خصال 
الفرد وقدراته اخللقية اليت ختلق معه، ليصبح بالنتيجة إنسانا ال يفقه أهمية استقاللية الذات، 
وال يفهم شيئا من ثقافة اختاذ القرار، وغالبا ما يعتمد عليه يف تسيري شؤونه وصنع قراراته وبناء 
حياته على اآلخرين، ويبقى هذا االعتماد قائما حتى بلوغ اإلنسان مراحل عمرية متقدمة، وهذا 
خلل كبري يف بناء النفس بطبيعة احلال، كونه يقود إىل إلغاء قدرات الشخص وجيعله أسريا ألبيه 
وختتفي  الشخصية،  املمسوخة  تصبح  إذ  للبنت  بالنسبة  احلال  وكذا  وخياراته  وأفكاره  ونظرته 
القدرات واملواهب اليت يتحلى االبن بها أصال، وقد يشرتك األب يف قتل مواهب االبن وتدمري 
قدراته من دون أن يعرف او يقصد ذلك، وهذا ما حيدث يف األمناط الرتبوية السائدة يف العراق 
حتى خارج حميط األسرة، فاملدرسة بكادرها التدريسي األبوي تسهم يف اضمحالل ثقافة القرار 
للتدخل يف قــرارات أفرادها، لكن الصحيح تشجعهم على اختاذ  وكل املؤسسات األخرى تسعى 

القرار بصورة شخصية.
وحني جنري بعض االستبيانات الرتبوية سوف يتضح لنا هذا اخلطأ الكبري الذي يرتكبه بعض 

اآلباء أو أولياء األمور، حني حياصر االبن أو الطالب أو العامل بالوصاية األبوية أو األمرية، حيدث 
هذا عندما جيعل األب ابنه معتمدا عليه يف كل شيء، حتى يف اصغر األمور اليت ميكن أن يعاجلها 

ببساطة، فيبدأ االبن يطري جبناحّي والده، وليس جبناحيه.
 ويبقى مستمرا على هذا احلال حتى لو بلغ ما يكفي من القوة كي يستقل حبياته وقراراته وأفكاره، 

فيشرتك االثنان األب واالبن يف تدمري حياة األخري.
 من دون ان يقصدا ذلك بطبيعة احلال، لكن السبب األساس يعود لولي األمر، حيدث هذا عندما 

يعتمد االبن بصورة كلية او شبه كلية على أبيه يف تسيري حياته وما يتعلق منها،
وقد يشجعه األب على هذا اخلطأ الفادح، عندما يكون بديال البنه يف اختاذ القرار واخليارات، 
وبذلك حيدث اإللغاء الكلي لقدرة األبناء على اختاذ القرار الشخصي يف سلوك رديء قد يتبلور 

ويتصاعد ليصبح عامال مدّمرا لشخصية األبناء والشباب من اجلنسني يف عموم اجملتمع.
فاخلطورة كلها تكمن يف بقاء هذه اهليمنة األبوية على االبن حتى عندما يسند عوده جسدا وعقال، 

هنا تصبح عملية التدخل األبوية يف حياة االبن ذات نتائج عكسية متاما.
حتى املؤسسات الرتبوية املتنوعة ميكن أن تكون مشاركة يف بلورة هذا اخلطأ الرتبوي اجلسيم 

الذي يلحق أشد الضرر بالشباب واجملتمع.

بوصلة الواقع تشري إىل إنسان حضارة مستلبة واقع يف أسر التجاذبات 
املتنافرة، كالقوة مع الضعف، والعنف مع  املتفاعلة يف صراع األضــداد 
بني  خيوطها  توزعت  معقدة  شبكة  من  املتفرع  الصراع  هذا  الالعنف. 
األديان واملذاهب واملتبنيات الفكرية واإليديولوجية، وبسرعة مكنتها من 
من  متسع  اإلنسانية  للخريطة  اجلمعي، حبيث صار  الوعي  إىل  النفاذ 
التنافر؛  وتــرية  تسارع  وأمــام  الوقت،  نفس  يف  لكن  املشروعة،  األسئلة 

ضاقت فرص اإلجابة.
وحتى نصل، أو بتعبري أدق حناول أن نصل إىل إجابةـ وقد نكتفي الحقًا 
بشرف احملاولة، هل استطعنا من مصارحة جمتمعاتنا ومن قبلها ذواتنا 
حبقيقة األضداد والتنافر بينها وهي تتصارع يف زمننا املعقد هذا؟ وإىل 
متى نبقى ندعي معرفة هذه احلقيقة من دون التفكري اجلدي بالتحرك 
ملناقشة هذه املعرفة املخدرة؟ واخلدر الذي نقصده هنا يكمن يف ممكنات 
العنف املنتشرة كالنار السوداء يف هشيم احلضارة اليت مل حيدد إنساُنها 
االعــرتاف  يريد  وال  العنفي،  هو  وال  عنفي  هو  فال  خــيــاره،  أو  وجهته 
القيمية،  أزمته  أنه قوي اإلرادة يف مواجهة  يقول  أن  بضعفه، وال يريد 
نًا نفسه على املعنى الدارج )خليها جتي من الغري أفضل من ما جتي  ُمَوطِّ
مين(! وهكذا، صار اإلنسان املادي ــ من اهلشاشة ــ كائنًا قابعًا يف أنساق 
إدراك  فيها عن  يعجز  اليت  القصوى  للدرجة  الشعورية، جتعله مستلبًا 
فكرة  على  معتمدًا  للتفكري،  والكلي  الفعلي  التعطيل  وجــوده، من خالل 
اآلخر األقوى الذي يفكر عنه، بل ويقنعه أن كل خطوة يقدم عليها؛ البد 
أن تكون مبعرفته ومشورته وحتت رعايته. وشيئًا فشيئًا تتسرب الذات 
املستلبة إىل كل املفاصل اجملتمعية، وكأنَّ حموًا مجاعيًا منظمًا ينتظرها 
االستبدادية  فاألنظمة  االستالبي.  النسق  هــذا  على  راكــدة  ظلت  طاملا 
وذلك  األفــراد،  ذهنية  مفهوم احلرية يف  تعطيل  على  تعمل  بشموليتها؛ 
من خالل ترسيخ مفاهيم التسلط والبداوة، بعد أن تقوم بإجراء عمليات 
طالء حضاري هلا؛ لتشكل بها شيئًا يشبه الوعي السائد، والذي قد تتربع 
بتصديره خنب ثقافية ميكن أن تطرح رؤاها للبيع والسمسرة يف سوق 
املبادىء احملرتقة. ومن البديهي القول أن استبداد األنظمة سيؤدي إىل 
فساد سياسي، وشيوع نظام جمتمعي ال أخالقي، وقد يتم االنتباه لذلك 
لكن بعد فوات األوان، فيكون مصري احلضارة املستلبة إىل زوال. وأكثر 
ظاهرة  هي  الظاهرة؛  هذه  من  تتوالد  أو  ستنتج  اليت  السلبية  األشياء 
التابعية الثقافية اليت تظهر بعض احلاالت غري املنسجمة مع التقاليد 
اجملتمعية على أنها مظهر من مظاهر التمدن والتحضرمستغلة هيمنة 
فيديو  ومقاطع  برامج  من خالل  املباشرة،  االتصالية  ومكوناتها  امليديا 
كالقرية  الرباقة  وبعناوينها  بقشريتها  االنبهار  ويتم  هلا  معرفية  القيمة 
الصغرية والتداخل احلضاري. ومثل هذه الظاهرة اخلطرية تنبىء بتفكك 

جمتمعي يبدأ من األسرة كقاعدة وصواًل لقمة اجملتمع. 

صراع األضداد 
والحضارة املستلبة

عادل الصويري

حكمت البخاتي
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النيابية مؤخرا  االنتخابات  ما جرى يف 
نكوص  على  دّلــت  مقاطعة،  من محالت 
العراقي،  اجملتمع  فاعلية  يف  وتــراجــع 
ـــعـــدت عــنــه صــفــة املـــدنـــيـــة، صحيح  وأب
أن هــــذه احلـــمـــالت الــــيت اختـــــذت من 
املــقــاطــعــة عــنــوانــا هلـــا، أعــلــنــت حججا 
ولكن  هـــذا،  ملنهجها  معينة  وتـــربيـــرات 
بالنتيجة تبقى تلك احلجج تدور بدائرة 
التخلي عن املسؤولية يف صناعة النظام 
ــدميــقــراطــي، فــاحلــقــائــق والــشــواهــد  ال
الدميقراطية  أن  وتثبت  تؤكد  التارخيية 
من  طبق  على  عليها  احلصول  ميكن  ال 
ذهـــب، أو أن الـــوصـــول إلــيــهــا مــفــروش 
نظاما حلياته،  يريدها  لكل من  بالورود 
ذلــك، ألن اجملتمع  مــن  العكس  على  بــل 
الدميقراطية  املدني هو مصدر صناعة 
عن  والتخلي  وحياتي،  سياسي  كنظام 
هذه املهمة تعين تفّرد الطبقة السياسية 
هلا  حيقق  الــذي  النظام  شكل  بصياغة 

مآربها يف سلب حقوق الشعب.
انــســحــاب  أو  ـــراجـــع  ت أي  فــــإن  لـــذلـــك 
مساهمته  عن  والتخلي  املدني  للمجتمع 
يف االنــتــخــاب واملــراقــبــة ووضـــع ممثليه 
مـــوضـــع احملـــاســـبـــة، ســــوف يـــؤثـــر على 
الدميقراطي،  احلياتي  النمط  حتقيق 
ذلك ألن اآلليات الرمسية للدميقراطية 
تــعــتــمــد يف شــرعــيــتــهــا وفــعــالــيــتــهــا على 

فجمهور  فيها،  القوي  املدني  االخنــراط 
يــكــون لــديــه اهتمام  الــنــاخــبــني الـــذي ال 
واسع يف أفعال ممثليه، والذي ال يشارك 
يف انتخابهم، والذي ال يضعهم يف موقع 
املــســاءلــة، يــوفــر أرضــيــة غــري مالئمة 
الرتاجع  هذا  يــؤدي  وقد  للدميقراطية، 
إىل  ســواهــا  أو  االنتخابية  املشاركة  يف 
خـــســـارة فـــادحـــة لــلــمــجــتــمــع تــتــمــثــل يف 
دميقراطي  بنظام  الفوز  فرصة  فقدانه 
املــرتديــة يف  األوضـــاع  ينتشله من  ناجح 
والصحة  والوعي  الثقافة  أو  اخلدمات 

والوضع احلقوقي واملعيشي بشكل عام.
واعــيــا  املــواطــن  يــكــون  أن  ينبغي  لــذلــك 
ــتــخــابــات  ــــــدوره، لــيــس يف قــضــيــة االن ل
ناشطا  يكون  أن  ينبغي  وإمنــا  فحسب، 
ومهارات  وأدلــة  ملعلومات  ممتلكا  واعيا 
ومراقبا  متابعا  يكون  كي  تؤهله  عالية 
ملمثليه، ومن املهم جدا أن ال يقتصر دور 
املواطن على ركيزة االنتخابات وحدها، 
أي أنه من غري الصحيح أن ينسحب إىل 
الالمباالة  أو  اإلهمال  أو  السبات  حالة 
مبــجــرد إعــطــائــه صــوتــه االنــتــخــابــي، بل 
عليه املشاركة اجلادة اجلماعية الفاعلية 
ــعــد االنـــتـــخـــابـــات عـــرب املــنــظــمــات  مـــا ب
واملــؤســســات ومـــن خـــالل املــشــاركــة يف 
على  أي  والتمثيل،  باالنتخاب  قيادتها 
التمثيل  أســلــوب  وتعميم  نشر  اجلميع 

باالنتخاب يف إدارة هذه املنظمات حتى 
اخلريية  املنظمات  أو  بالصحة  املعنية 
ــة،  ــمــع اخلــدمــي وعـــمـــوم مــفــاصــل اجملــت
)فاجملتمع املدني القوي ال يعين فقط أن 
هناك معدالت عالية من االخنــراط يف 
واملشاركة  واحمللية  الوطنية  االنتخابات 
فيها، وإمنا أيضا أن يتخذ أفراد اجملتمع 
العامة  احلياة  تشكيل  إستباقيا يف  دورا 
مبعنى  أوســع(،  بصورة  فيها  واملساهمة 
ــي أن ال  ــفــرد يف جمــتــمــع مــدن عــلــيــك ك
تكتفي بــدور أوحــد هو نشاط االقــرتاع، 
بنفس  مهم  ذلــك،  بعد  ما سيأتي  وإمنــا 
إن  االنتخاب  على  اإلقبال  أهمية  درجــة 

مل يكن أكثر أهمية.
العراق حنن حباجة إىل مواطن من  يف 
واٍع يف جمتمع مدني  فــرد  الــنــوع،  هــذا 
القرار  يتدخل يف صناعة  نشيط حيوي 
بـــصـــورة غـــري مـــبـــاشـــرة، عـــرب املــتــابــعــة 

واملراقبة واالحتجاج.
الـــعـــقـــاب حني  الــــثــــواب أو  ــــن مثـــة   وم
حيــني مــوعــد االنــتــخــاب، لــذلــك جنحت 
الدميقراطية يف أمم وجمتمعات متقدمة 
ــيــوم، ليس بــأفــكــار وأفــعــال وقـــرارات  ال

السياسيني وحدهم.
وإمنا بفعل قوة اجملتمع املدني ونشاطاته 
بأمّس  كعراقيني  حنــن  الــيت  وفاعليته 

احلاجة هلا اليوم. 

كيف يسهم االنخراط املدني 
بصناعة املواطن الواعي؟

الفرد واملجتمع تأثري متبادل لتحقيق اإلصالح
واحليوية  والوحدة  بالوعي  التحلي  احلــي؛  القوي  اجملتمع  ومن عالمات  اجملتمع،  قوة  من  الفرد  قوة 
واحرتام التنوع والتعددية، واالهتمام والرعاية بشؤون األفراد، واحلرص على تربيتهم بشكل صحيح 
وسليم على الصالح واإلصالح، باإلضافة لأخالق العالية وحب العلم واملعرفة، والنشاط واحليوية 
ورفض  النشطاء،  مع  والتضامن  والدعم  والتعددية،  واحلرية  باحلق  والتمسك  واملساعدة،  والتعاون 

الظلم والفساد واإلستبداد.
ولو كل فرد تعامل مبحبة واهتم بدائرته اإلجتماعية القريبة )العائلة أوال( وحقق النجاح فهذا يعين أن 

نسبة بناء جمتمع واعي متماسك متضامن.. عالية جدا.
إن حصول الفرد على احملبة واإلهتمام وقيامه بواجبه باإلهتمام بوالديه وأفراد أسرته: زوجته وأبنائه 
يعين  هذا  احمليطة..  اجلغرافية  واملنطقة  احلي  وأهــل  وجريانه  وأصدقائه  واقربائه  واخوته  وبناته 

حصول أفراد اجملتمع على اإلهتمام والرعاية والنتيجة جمتمع قوي.
حيث إن الفقري هو ابن اجملتمع وليس غريبا، واملقصر والفاشل واملخطيء واملذنب هم أبناء اجملتمع، 
رمبا البعض فشل ألنه مل جيد اإلهتمام والرعاية يف الدائرة األوىل أو الثانية وباخلصوص من األهل 

واالقرباء أو وجد بيئة سيئة يف اجملتمع صنعت منه شخصا غري جيد.
مؤمل جدا أن جتد يف األسرة الواحدة فرد يعيش الغنى ويتفاخر به أمام سائر الناس بينما اخوانه أو 

اخواته يعيشون الفقر املدقع واحلاجة، ال ميلكون مسكنا ويفتقدون اإلستقرار!!. أي أنه يعيش حالة 
األنا وحب الذات، ال يفكر بأن اإلهتمام مبن حوله من أهل واقرباء هو قوة له ومصدر فخر وراحة له. 
وعندما يساهم يف رفع املستوى املعيشي ملن حوله من أهل واقرباء سيساهم حتما يف استقرار اجلميع 
تصنع  اليت  السيئة  البيئة  ونشأة  اإلجتماعية  واملشاكل  األزمــات  وجود  من  وسيحد  واجملتمع  العائلة 

أفرادا يرتكبون األخطاء واالعتداء واجلرائم، وسوف لن حيتاجوا إليه، ويسببوا له إزعاجا.
واألقرباء  لأهل  والرعاية  اإلهتمام  مسؤولية  عن  والتخلي  األنــا  حب  األفــراد  على  سيطر  إذا  أمــا 
واجملتمع، ومهما ملكوا من قوة مادية وجاه وسكنوا القصور ومن حوهلم احلرس واخلدم، فانهم لن 
يرتاحوا بشكل حقيقي، ألن اجملتمع غري مرتاح وغري مستقر، وألنهم جزء من اجملتمع، سيتأثرون 
بالواقع واحلالة اإلجتماعية السائدة، وحتما طريقة تعاملهم مع الناس بصورة سلبية سيكون هلا آثارا 
سلبية وستساهم يف صناعة جيل داخل اجملتمع غري سوي. فيخرج جيال حمروما متمردا يريد اإلنتقام 
وإثبات وجوده بأي طريقة كانت ولو كانت ضد مصلحة اجملتمع، وهذا يؤدي إىل مشاكل اجتماعية، 
وظهور سلبيات خطرية يف وسط اجملتمع، ما أمجل التعامل مبحبة وإظهار حالة احلب ألفراد العائلة 
للظلم  يتعرض  ملن  وباخلصوص  واملساندة،  والتضامن  والرعاية  اإلهتمام  إىل  باإلضافة  واالقرباء، 

والقهر، وما أحوج اجملتمع لذلك. 

اتذكر، يف العقود املاضية، كان ياتينا بني مدة واخرى، يف قرانا املتامخة 
كانوا بصحة جيدة،  وان  البؤس،  عليهم عالمات  تبدو  اشخاص  لالهوار، 
لكنهم يرتدون كوفيات زرقاء او خضراء، للداللة على انهم علويون، اذ ان 
هذا هو لباس العلويني كما هو معروف. جيوبون القرى ويطلبون املساعدة 
اليت تتنوع حسب امكانية كل عائلة، اذ يكاد يكون اعطائهم املال او غريه، 
للتباري أي منها االكثر كرما مع الشحاذين،  امرا ملزما للعوائل، ولرمبا 

او)اجملادية(! وهي تسميتهم الشعبية الشهرية.
احلصار،  مع  بدأ  مسبوق،  غري  بشكل  واستفحاهلا  الظاهرة  هذه  تفاقم 
اذ صارت هلا مافيات واسواق ومقاطعات حمجوزة لكل جهة، حيث تقف 
االماكن،  هلم  حتجز  جمهولة(  )جهات  الشحاذين  من  جمموعة  كل  وراء 
السيما النساء، وتاتي اليهن باالطفال، املخطوفني طبعا، والذين خيدرون 
ليستلقوا جوارهن بعد ان يتوزعن اماكن خمتلفة من العاصمة اليت ضاقت 
يعانيها  اليت  الظواهر  اخطر  واليت اصبحت من  املدمرة،  الظاهرة  بهذه 
يف  قاسم حممد  الراحل  اخرجها  اليت  املسرحية  نتذكر  ولعلنا  اجملتمع، 
تسعينيات القرن املاضي، بعنوان )اب للبيع( على ما اتذكر، وتناولت ماساة 
 .. رجل كبري اختطف يف بغداد ليستجدى به من قبل عصابة يف املوصل 
التكفرييني  ارهاب  بعد  الثالث،  االرهــاب  الظاهرة متثل  باتت هذه  اليوم، 
وامثاهلم وارهاب الفساد الذي دمر الدولة، وكان من نتائجه استشراء هذه 
وتتم وفق  االن حبرية،  الريبة، النها متارس  تفاقمها  يثري  اليت  الظواهر 
النها صارت مصدرا  مستمرا،  تكاملها  يبقى  ان  وجيب  متكاملة،  حلقات 
جلمع املاليني من الدنانري يوميا ... نعم، فهناك نصابون ونصابات بلباس 
الشحاذين، وخلفهم عصابات خلطف االطفال لتزودهم بهم باستمرار، الن 
من غري املعقول ان يبقى طفل صغري حيا ملدة طويلة وهو حتت حر الصيف 
وبرد الشتاء كل يوم، وجسده الطري خمدر الكثر من نصف اليوم. وهناك 
ايضا جهات توزعهم بعجالت مهمتها اليومية هذه، وبالتاكيد هناك جهات 
تدير اللعبة، والبد وبالتاكيد كذلك ان هناك جهات متنفذة باجهزة الدولة 
املعنية تغض النظر عن هذا اخلراب الذي بات كالسرطان، ينهش جبسد 

اجملتمع ..
الادري ملاذا يصر بعض الناس على اعطاء هؤالء النصابون املال؟ والادري 
ايضا ملاذا تصر كل اجهزة الدولة على السكوت وهي ترى االطفال مرميني 
لتستمر  باخرين،  الشوارع قرب نصابات يستبدلنهم بني مدة واخرى  يف 
فواجع ذويهم الذين اليعرفون اين بات مصريهم، بينما هم ميوتون كل يوم 

امام انظار اجلميع.
هل االمر يستحق ان نكتب عنه مادة راي، بينما حنن مشغولون بامور كبرية؟ 
اقول نعم، الن الفاجعة باتت تكرب وهي يف صميم مفردات االرهاب الذي 

يقتل شعبنا كل يوم!  

االرهاب 
الثالث!

علي ال غراش

عبد االمري املجر

علي حسني عبيد



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

26
www.annabaa.orgالعدد السابع والثالثون -تموز  2018 -ذو القعدة 1439هـ

مفاهيم

كنسيا  مصطلحا  العلماني  مصطلح  كان 
الوسطى  العصور  يف  الكنيسة  تستعمله 
املوظفني  لديها من  العاملني  يف تصنيف 
االداريني الذين تناط بهم مسؤولية ادارة 
االراضـــي،  واعــمــال  احلسابية  االعــمــال 
اعمال  أعــمــال ال متــت بصلة اىل  وهــي 
الــســلــك  أو  ــــن  ــــدي ال ووظـــــائـــــف رجــــــال 
الكهنوتي، مما جيعل الفرد العلماني يف 
قبالة الرجل الديين الكهنوتي يف تعريفه 

الكنسي.
ومصدر هذا التعريف يف اليونانية اليت 
 ”Iaos“ تستخدمها الكنيسة اشتقاقا من
الشعب، والعلماني هو الفرد من الشعب 
ــيــس لـــه أي ســلــطــة متـــيـــزه عن  الـــــذي ل
الكهنوتي  الفرد  يتمتع  بينما  االخــريــن، 

بالسلطة الدينية.
او  مــعــروفــا  العلمانية  مصطلح  يكن  مل 
ــثــامــن عشر  مــســتــخــدمــا قــبــل الـــقـــرن ال
امليالدي رغم أن فكرتها صيغت يف القرن 
سبينوزا  بواسطة  امليالدي  عشر  السابع 
الذي أعاد الدولة اىل القوانني الطبيعية 
يف الــعــدل واحلــريــة وانــهــا كــيــان متطور 
اختالفها  يفرز  ما  وهــو  طبيعي،  بشكل 
وكان  ثابتة  شرائع  هو  الــذي  الدين  عن 
هو  العلمانية  مصطلح  استخدم  من  أول 
الكاتب الربيطاني جوج هوليوك يف العام 
ان  بل  ابتكرها  من  هو  يكن  ومل  1851م 

ـــا منذ القرن  أفــكــارهــا كــانــت تــغــزو إورب
الــرابــع عشر املــيــالدي، وبـــدأت على يد 

رجال الهوت مسيحيني.
فقد دعا مارسيل البدواني يف هذا القرن 
روما  بــابــوات  بني  الــصــراع  خلفية  وعلى 
وبابوات جنوا يف فرنسا اىل الفصل بني 
السلطتني السياسية والدينية أو الزمنية 
والروحية وفق التسمية املسيحية، مؤكدا 
ليست  بانها  العلمانية  لفظ  ومستخدما 
ضد الدين بل هي مستقلة عنه، ثم حدث 
املصطلح  العلماني  بــني  الــتــداخــل  هـــذا 
الكنسي  االستعمال  كان سائدا يف  الذي 
يف  الدينية  غــري  الوظيفة  مــن  واملــشــتــق 
العلمانية  مــفــهــوم  أو  وفــكــرة  الــكــنــيــســة 
الحقا، فصار مفهوم العلماني مشتقا من 
وهو  العلماني  املعنى  العلمانية.  مصطلح 
حرية الضمري الشخصي يف املعتقد وهو 
اكــراه  “ال  يف  االسالمية  العقيدة  يقارب 
يف الدين” وعدم وجود طبقة االكلريوس 
الــيت تــفــرض االميـــان على الــنــاس ومن 
أمثلتها هيئة االمر باملعروف والنهي عن 
املنكر اليت تعمل يف االراضي السعودية 
وهي تشكل بدعة وفق مبدأ “ال اكراه يف 

الدين”.
ثم لدينا معنى العلمانية يف فصل الدين 
عن الدولة لكن هناك تداخال عالئقيا بني 
املعنيني، ويف مقاربة تارخيية فإن السلطة 

التداخالت  من  ومعقدة  شائكة  منظومة 
البشرية الرغبوية واملزاجية واملصاحلية 
العملي  الصعيد  على  وتتعقد  والفكرية، 
الدين  وان  السيما  بــاآلخــر  عالقتها  يف 
العالقة  يف  أساسيا  عنصرا  يشكل  ظل 
باآلخر بعد اعالن الديانة املسيحية ديانة 
رمسية للدولة الرومانية يف القرن الرابع 
العربية ذات  الــدولــة  واعـــالن  املــيــالدي، 
القرن  يف  االسالمية  الرمسية  الديانة 
الثامن امليالدي، وبهذا ظل الدين يشكل 
السياسة  ومــؤثــرا يف  حــامســا  عــنــصــرا 
والزال  الــبــشــري،  الــتــاريــخ  يف  والسلطة 
يف  املهم  التأثري  هــذا  من  حجما  ميتلك 
قوى  صعود  بعد  العلماني  العصر  هــذا 
وصعود  املنطقة،  يف  السياسي  االســالم 
اليمينية املسيحية االمريكية اليت وقفت 
تهويد  عملية  يف  اســرائــيــل  جــانــب  اىل 
القدس واالعرتاف بها عاصمة تارخيية 
مسيحية   – ديــنــيــة  وبـــدوافـــع  إلســرائــيــل 
تــؤمــن بــعــقــيــدة الــشــعــب املــخــتــار وعـــودة 
املسيح الثانية املرهونة بعودة اليهود اىل 
لدى  الربوتستانتية  العقيدة  فلسطني يف 
الفرق املسيحية االصولية االمريكية وهو 
ما يؤدي اىل تعقيد اكرب يف عالقة الدين 
مستمرا  الزال  الــذي  وتداخله  بالسلطة 
العلماني  العصر  هــذا  يف  السياسة  يف 

بامتياز . 

املعنى العلماني
 وتطوره اىل معنى العلمانية

مفاهيم ابستيمولوجية: العقيدة واملعرفة
o episteme اىل )معرفة( و-  تنحدر كلمة ابستيمولوجي من اصل يوناني وتشري يف مقطعها االول
ogy )علم او دراسة(، وبهذا فان االبستيمولوجي هو دراسة او التحقيق يف املعرفة ذاتها. ويشار اليها 
ايضا بنظرية املعرفة. املعرفة االبستمية هي ليست حول ما نعرف وامنا حول ما نعنيه بـما نعرف. 
تسعى االبستيمولوجيا لإلجابة على األسئلة األساسية حول الكيفية اليت يتصور بها االنسان العامل 

وكيفية املعرفة به. من بني األسئلة االكثر بروزا هي:
هل هناك عامل خارجي؟ كيف نتأكد من ذلك؟، كيف تعمل الذاكرة؟ كيف نعرف ان ذاكرتنا حقيقية 
او صادقة؟، ما هي طبيعة الفهم او التفسري؟ اىل اي مدى ميكن للمعرفة احلالية ان تؤثر على الفهم 

والتصور املستقبلي؟
ما هي املعرفة املتأصلة يف االنسان؟ وما الشيء الذي يتم تعّلمه بعد الوالدة؟ هل ميكن نشر احلقائق 
التصور  على  املرتكز  االستنتاج  او  االســتــدالل  يكون  مــدى  اي  اىل  قبلية؟،  مفاهيم  بــدون  اجلديدة 

صاحلا؟ ما هي الطريقة املالئمة لعمل مثل هذا االستدالل؟
من املفيد مالحظة التمييز االساسي الذي وضعه سقراط بني العقائد اليت تركز على اآلراء واملعرفة 
اليت تركز على احلقائق. املعرفة تتعلق حبقائق واضحة تكون مطلقة ال ميكن ان تكون زائفة بينما 

اآلراء ميكن ان تكون كاذبة.

لذا فان السؤال االبستيمولوجي هو من أين تأتي املعرفة؟ وما هي حدود املعرفة البشرية. هنا جيب 
العقالنيون  املفكرون  والتجريبية.  العقالنية  وهما  حديثني  رئيسيني  فلسفيني  فرعني  على  االطــالع 
مثل ديكارت جيادلون بان كل املعرفة تأتي من العقل وكل شيء يف هذا العامل هو عقالني من حيث 
ولوك  وهيوم  باركلي  مثل  الربيطانيون  التجريبيون  اما  الذهن.  خالل  من  يعرف  االنسان  اجلوهر، 
اليها فقط من خالل  الوصول  املعرفة االنسانية احلقيقية ميكن  ان مل تكن كل  بان معظم  يصّرون 

التجربة االنسانية. االنسان يعرف من خالل احلواس.
الوضوح  عدم  اىل  االشــارة  من  ديين.البد  ككشف  ثيولوجيا  املشتقة  املعرفة  عن  فكرة  ايضا  هناك 
العقل مقابل  القديس اوغسطني يعرض نقاشا مقنعا عن  العقيدة واملعرفة.  الفاصل بني  يف اخلط 
االميان. احدى القضايا اليت تهم معظم االبستيمولوجيني هي حتليل املعرفة اليت حتاول اجياد جواب 
للسؤال “ما هي الشروط اليت جيب تلبيتها للقول ان شخص ما يعرف شيئا ما؟ ومنذ وقت طويل 
بدت الشروط واضحة ملعظم الفالسفة وهي 1- انت جيب ان تعتقد بالشيء، 2- انه جيب ان يكون 
حقيقيا، 3- انت جيب ان يكون لديك تربير)برهان( لالميان به. املشكلة اليت أثارها )غيرت( فتحت 
السؤال من جديد ووضعته امام مشاكل جديدة. هذا النوع من السؤال اعُترب من اكثر االسئلة عمومية 

يف االبستيمولوجيا. 

الدمياغوجية اليت حنن بصدد احلديث عنها، مصطلح انتجته الثقافة، أي 
انه من تشخيصات املثقفني للواقع وافرازاته، لكن املثقفني انفسهم ليسوا 
او شخصوها!  وان عرفوها  الدمياغوجية  من  دائما  او مربئني  حمصنني 
والدمياغوجيون هم االشخاص الذين يلجأون، من اجل حتقيق اهدافهم، 
اىل  باالستناد  ما  بامر  اقناعهم  او  اجلماهري،  عواطف  على  اللعب  اىل 
خماوفهم منه، حيث ينربي الدمياغوجي اىل قضية او امر يشغل الراي 
العام، ويعلن نفسه املمثل للجماهري يف التصدي له، ويسعى من خالله اىل 
ان يكون البطل املنقذ مستخدما براعته يف اخلطابة او الكذب وغريها من 
امل اخلــالص، فيحقق هو  فتنقاد اجلماهري خلفه على  التدليس،  ادوات 
هدفه الشخصي ولكن ليس بالضرورة حيقق اهداف اجلماهري، اليت جتد 

نفسها يف الغالب خمدوعة، او انها كانت تسري وراء سراب حسبته ماء...
وقد بلغت الدمياغوجية يف العصر احلديث ذروتها اثناء ظهور النازية يف 
الثوري،  الطابع  ذات  االنظمة  بعض  ثم  ومن  ايطاليا،  والفاشية يف  املانيا 
الثمانينيات  نهاية  الثانية وحتى  العاملية  بعد احلرب  السلطة  اليت وصلت 
العامل،  مستوى  على  السياسية  املؤسسة  نضج  ان  ااّل  املاضي،  القرن  من 
وانتهاء احلرب الباردة وانتفاء الكثري من اسباب التوتر العقائدي، قّلص من 
فرص الدمياغوجيني وان مل ينه وجودهم، فاملشاكل الكثرية مازالت تعصف 
الدمياغوجيني  اساليب  لكن  ايضا،  موجودون  الطموح  واصحاب  بالعامل، 
الوقت  لديها  اليت مل جتد  الشعوب  وثقافة  العصر  ملعطيات  وفقا  تبدلت 
الرنانة  واالســتــمــاع اىل اخلــطــب  الــكــبــرية  الــســاحــات  للتجمع يف  الــكــايف 

كالسابق.
قبل، وصار  نعرفها من  بطريقة مل  الدمياغوجية  اليوم، سادت  يف عراق 
والعرقيون  فالطائفيون  احيانا،  مرعبا  اجلماهري  عواطف  على  االشتغال 
منهم  واحــد  كل  ان صار  بعد  البعض،  بعضهم  من  الناس  اخــذوا خيوفون 
االخرين،  من شرور  واجلماعة  والعرق  للطائفة  املنقذ  لوانه  كما  يتحدث 
اليت يسهم  املخاطر  لتلك  نفسه متصديا  ليفرض  الوطن طبعا!  ابناء  من 
العقول  تاثيث  اعــادة  الناس. والن هذا حيتاج اىل  باذهان  هو يف رمسها 
من جديد، لذا بات الكثريون من املثقفني واملبدعني يتعاملون، بتاثري من 
بطرق  احلاضر  وحتى  العراقي  التاريخ  قضايا  مع  الدمياغوجيني،  هؤالء 
غريبة، تفصح عن هذا اخلطاب املأزوم، الذي يسعى من خالله القائمون 
اىل  ايصاله  وغريها،  وفن  وصحافة  فضائيات  الفاعلة،  املؤسسات  على 
الناس ليحققوا اهدافهم السياسية او اخلاصة يف قراءتهم املشوهة للتاريخ 
واحلاضر معا، حنن نعيش اليوم زمن الدمياغوجية اجلديدة بامتياز، زمن 
يستثمر فيه اصحاب الطموح واملصاحل كل شيء، ليقولوا كل شيء جيعل 
انه زمن اهلتافات اجلديدة  الناس قريبة من طروحاتهم ومشاريعهم هم، 
اليت غّيبت حقائق مهمة يف تارخينا وحاضرنا ايضا، وستحيط مستقبلنا 
بضباب كثيف، ان مل ننتبه ونقف بوجه هذه اآلفة اليت اكلت كل شيء من 

حولنا وتركتنا يف يباب!  

الديماغوجيون 
الجدد!

حاتم حميد محسن

حكمت البخاتي

عبد االمري املجر
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اإلصالح اإلداري 
وأثره يف مكافحة الفساد

إن اإلدارة العامة يف العراق اآلن بأمس 
احلــاجــة اىل اإلصـــالح، فقد ذكــر احد 
املــســؤولــني قــائــاًل: بــأن املــؤســســات اليت 
التوجه  من  العكس  على  تعمل  ورثناها 
على  العمل  بــدل  عددها  ــا  وزدن اجلديد 
عدد  زيـــادة  على  عملنا  كما  تقليصها، 
بأن  واضـــاف  ترشيقهم،  بــدل  املوظفني 
املــؤســســات الـــيت ورثــنــاهــا مــن الــنــظــام 
ــى فلسفة  عــل ــمــة  قــائ كـــانـــت  الـــســـابـــق، 
نظام  بصدد  فنحن  اليوم  امــا  مركزية، 
يعتمد على عوامل  ــذي  ال احلــر  الــســوق 
ننفذ  الذي مل  والقطاع اخلاص،  السوق 

منه شيئًا.
ومــن اجــل اجيــاد نــوع مــن احلكم اجليد 
ــد مــن الــقــيــام بــبــعــض اإلصــالحــات  ال ب
الــضــروريــة مــن أهــمــهــا: إصـــالح قوانني 
وأنـــظـــمـــة اخلــــدمــــة املـــدنـــيـــة، يــتــســبــب 
احملسوبية  على  القائم  الوظيفي  النظام 
اسس  تقويض  يف  السياسية  والـــوالءات 
اىل  ويـــؤدي  للخدمات  الــكــفء  الــتــوزيــع 
وجود إدارة غري عادلة، وعندما تعشعش 
اي  داخــل  والفساد  الشخصية  املصاحل 
حكومة حتاول تسري يف نهج دميقراطي 
فأن ذلك يعين اعاقة االصالح، واهلدف 
السياسة  عــن  متاما  االدارة  عــزل  ليس 
ــور عــلــى طـــرق تــشــكــل حــاًل  ــعــث ولــكــن ال
يعترب  فتقليديًا  الــعــالقــة،  هلــذه  وســطــًا 

املوظف حمايدًا يف السياسة مستقرًا يف 
ترقيته  وتتم  راتبًا حمرتمًا  يتلقى  مهنته 
حيق  وال  واستحقاقه  جدارته  على  بناًء 
تتعارض  مصلحة  او  ملكية  تــكــويــن  لــه 
اليت  الــدول  وتواجه  لوظيفته.  ادائــه  مع 
خرجت للتو من نظام احلزب الواحد او 
احلكم الفردي املتسلط حتديات تأسيس 
نظام خدمة مدني حمرتف، وقد حيتاج 
قابل  تنفيذي  جــانــب  وجـــود  اىل  االمـــر 

للمساءلة سياسيًا.
لذلك نرى أن العراق يف الوقت احلاضر 
حباجة ماسة اىل إصالح نظام اخلدمة 
املدنية، ومبا أن مجيع العاملني يف دوائر 
استنادًا  موظفني  العام  والقطاع  الدولة 
)املنحل(  الثورة  قيادة  قــرار جملس  اىل 
البحث  فـــأن   ،1987 لــســنــة   150 رقـــم 
اخلدمة  وأنــظــمــة  قــوانــني  على  يقتصر 
ألنها  العمل  قــوانــني  يشمل  وال  املــدنــيــة 
تنطبق على العاملني يف القطاع اخلاص 

والتعاوني واملختلط.
ــظــمــة اخلــدمــة  إن إصــــالح قـــوانـــني وان
املــبــاشــر يف مكافحة  ـــر  لــه األث املــدنــيــة 
الــتــخــلــف  أن  ذلــــك  اإلداري،  الـــفـــســـاد 
ــني،  ــروت وال والــبــريوقــراطــيــة،  اإلداري، 
ــاب  اســب مـــن  هـــي  اإلداري،  والــــرتهــــل 
األمــر  يتطلب  لــذلــك  اإلداري،  الــفــســاد 
يف  ذلك  ونتناول  األنظمة،  هذه  إصــالح 

الرواتب  نظام  إصــالح  اآلتية:  الفقرات 
واإلجــور، إن أخنفاض الرواتب واإلجور 
من األسباب اإلقتصادية املؤدية للفساد 
اإلداري، األمر الذي قد يدفعه للحصول 
على األموال من خالل ممارسة الفساد 
الفساد  أســـاس  أن  وصــحــيــح  اإلداري، 
أخـــالقـــي ولـــكـــن قـــد يــضــطــر املــوظــف 
الــفــســاد حتــت ضغط احلاجة  ملــمــارســة 
أو اإلغـــراء، وهــذا الــدافــع هو املصلحة 

الشخصية.
لــــذلــــك جيـــــب حتـــصـــني املـــــوظـــــف مــن 
هذا  وعلى  فيه،  الوقوع  قبل  االحنــراف 
األســاس إختذت الدولة قــرارات سابقة 
ألهميتها  الوظائف  بعض  رواتــب  لزيادة 
املــواطــن  حبــيــاة  املــبــاشــرة  لعالقتها  أو 
ولكن  اجلامعة(.  أساتذة  )القضاة،  مثل 
بشكل  معينة  لوظائف  الرواتب  تزاد  قد 
كبري مما يسبب تفاوتًا واضحًا يف الدخل 
الــعــدالــة وبالتالي  الـــذي الحيــقــق  األمـــر 
الــفــســاد،  يتهيأ مــنــاخ مــنــاســب إلنــتــشــار 
فــقــد ذكـــر أحـــد الــبــاحــثــني بــشــأن وضــع 
الضخمة  الــرواتــب  بــأن  احلالي:  العراق 
واضحًا  جتـــاوزًا  تشكل  للبعض  احملــددة 
يف  واضحة  مبالغة  عاكسة  للتشريعات 
التمييز غري املربر، االمر الذي يضعها 
يف دوائـــر ارجتــالــيــة ال متــت بصلة اىل 

قوانني اخلدمة والتقاعد النافذة.

التنظيم القانوني للتأمني االلكرتوني

شهد مفهوم احلكم الرشيد على مر الزمن حتوال كبريا من اولويات احلكم اليت 
تهدف اىل زيادة الكفاءة والنمو االقتصاديني اىل سياسات احلكم ومؤسساته 
اليت تضمن توفري اكرب قدر من احلرية واملشاركة احلقيقية والتنمية البشرية 
التنمية احد  التنمية. يعد احلق يف  املستدامة وحقوق االنسان ومنها احلق يف 
حقوق االنسان املدنية والسياسية واالقتصادية والثقافية الواجب على السلطات 
اذ  اقتصادي،  بعد  على  وينطوي  والقادمة  احلالية  لأجيال  وضمانه  توفريه 
يرتبط حتقيقه بعدد من السياسات االقتصادية اليت تقود اىل تعزيزه ومحايته 
بني  الرتابط  ان  متكامل.  تشريعي  اطار  على  السياسات  تلك  تستند  ان  والبد 
احلكم الرشيد وحقوق االنسان وثيق، وبالتالي فإن احلكم الذي يتسم بالشفافية 
واملسؤولية واملساءلة واملشاركة ويليب تطلعات اجلمهور هو شرط اساس والغنى 
عنه إلحقاق حقوق االنسان ومنها احلق يف التنمية. وحناول يف هذا البحث الـتأكد 
من صحة هذه الفرضية. كما نهدف اىل االجابة على تساؤل مفاده كيف ميكن 
للحكم الرشيد ان يعزز ضمانات حقوق االنسان ومنها احلق يف التنمية؟ وماهو 
بــدوره يضمن  والــذي  الرشيد  لتحقيق احلكم  املناسب  العام  التشريعي  االطــار 
املوضوع  نناقش  االجابة  وألجل  موضوع حبثنا.  وهو  للجميع  التنمية  يف  احلق 
التنمية.  واحلق يف  الرشيد  للحكم  املفاهيمي  االطار  االول،  من خالل حماور: 
الثاني، االطار التشريعي للحكم الرشيد واحلق يف التنمية يف العراق بعد 2003. 
بهذا الصدد، نضع عدة توصيات ميكن للسلطات التشريعية العمل عليها لوضع 
القوانني واللوائح اليت جتعل من مبادئ احلكم الرشيد واحلق يف التنمية قواعد 
التشريعات املختلفة، وهي:  قانونية ملزمة. كذلك البد من مراعاتها يف وضع 
الفقر واحلرمان لرفع مستواهم املعيشي  يعانون من  الذين  بالسكان  االهتمام 
الفعالة  للمشاركة  للجميع  اجملــال  إفساح  أوضاعهم،  حتسني  على  وقدرتهم 
اجملاالت  فـي مجيـع  الشـعبية  املشـاركة  وتشجيع  منها،  واالستفادة  التنمية  يف 
بوصفها عامال هاما يف التنمية ويف إعمال مجيع حقوق اإلنسان. إتاحة الفرص 
املتكافئة للجميع يف إمكانية الوصول إىل املوارد األساسية، والتعليم، واخلدمات 
الصحية، والغذاء، واإلسكان والعمل. ينبغي على الدول اختاذ التدابري الالزمة 
لضمان وصول الفقراء واجملموعات احملرومة، مبن فـيهم الفالحـون واملعدمون 
األرض  مثـل  اإلنتاجية  األصول  إىل  العمل،  عن  والعاطلون  األصليني  والسكان 
استئصال  بهدف  مناسبة،  واجتماعية  اقتصادية  إصالحات  إجراء  واالئتمـان. 
املظامل االجتماعية، ضرورة االحرتام التام للحقوق املدنية والسياسية واحلقوق 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، القيام بإجراء تغريات تشريعية ودستورية 
احكام  تكون  وان  الـداخلي،  القانون  على  األسبقية  املعاهدات  إعطاء  بهدف 
املعاهدات واجبة التطبيق مباشرة يف النظام القانوني الداخلي. تشجيع مشاركة 
تلك اليت متثل  واملنظمات غري احلكومية، وباخلصوص  املدني  للمجتمع  أكرب 
ومنظمات  والبيئة  املستهلك  محاية  ومنظمات  والضعيفة،  احملرومـة  الفئات 

الدفاع عن حقوق االنسان يف وضع التشريعات احمللية.  

االطار التشريعي للحكم 
الرشيد والحق يف 

التنمية

تعد صناعة التأمني جزءا “حيويا” من االقتصاد الوطين، والميكن هلذا االخري ان ينمو ويتطور مبعزل 
عن االقتصاد العاملي.

 وهذا يتطلب ان تكون عملية التأمني تواكب التطورات احلديثة، مما يتطلب عرض خدمات التأمني 
الكرتونيا” واالبتعاد عن العمليات التقليدية إلجراء عقود التأمني وهو ما يوفر مجلة من املزايا تنسجم 

مع السرعة واملرونة اليت تتميز بها املعامالت التجارية. 
وحيث ان استخدام شبكات االنرتنيت لعرض خدمات التأمني فكرة حديثة على الدول النامية وتتطلب 
وعي وادراك اهمية التجارة االلكرتونية على التنمية االقتصادية وحتقيق االهداف املبتغاة من قبل 

شركات التأمني.
املليئة  التجارية  احلياة  واقع  تتطلبها  االلكرتوني ضرورة  للتأمني  القانوني  التنظيم  بيان  فإن  لذلك 
تــأمــني على  ابـــرام عــقــود  يــرغــبــون  الــذيــن  الــشــركــات االستثمارية  باملخاطر وخــصــوصــا” اصــحــاب 
استثماراتهم بعيدا” عن اجراءات التعقيدات االدارية اليت تكون عقبة يف جذب االستثمارات، أضف 
اىل ذلك ان عرض خدمات التأمني الكرتونيا يتطلب من الدول تهيئة التقنيات الفنية احلديثة ونشر 
للتسوق  املعلوماتية  الشبكة  باستخدام  التأمني  املستهلكني وموظفي شركات  لدى  االلكرتوني  الوعي 

االلكرتوني خلدمات التأمني. 

الكرتونيا”  التأمني  خدمات  عــرض  فكرة  بتبين  تتعلق  تعليمات  اصــدار  اىل  الـــوزراء  جملس  ندعو 
انسجاما”

 مع صدور قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية رقم )78( لسنة2012 النافذ..
ندعو وزارة املالية للنهوض بواقع شركات التأمني يف العراق وتطوير إمكانيات العاملني فيها وادخاهلم 

يف دورات حول معرفة تسويق التأمني الكرتونيا”.
ندعو الدولة العراقية اىل زيادة فعالية وسرعة شبكات االنرتنيت يف العراق مبا يليب طموح التحول 

حنو التجارة االلكرتونية وعرض خدمات التأمني الكرتونيا”.
ارتباطا” بفكرة التأمني االلكرتوني، ندعو املصارف العراقية اىل تطوير انظمتها االلكرتونية وادخال 
وسائل الدفع االلكرتوني يف العمل املصريف وهجر الوسائل التقليدية اليت تتعامل بها وذلك اختصارا” 

للجهد والزمن.
من خالهلا خدمات  تعرض  افرتاضية  الكرتونية  مواقع  تنشأ  ان  العراق  التأمني يف  ندعو شركات 
التأمني مبا يسهل وصول املستهلكني اليها والتعامل معها وامكانية التحاور والتشاور بني املستهلكني 
العملية  تتطلبها  اليت  االخــرى  االجـــراءات  من  وغريها  املطلوبة  البيانات  وارســال  الشركة  وخــرباء 

التأمينية.
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هذه  بعض  الناس  من  الكثري  يواجه  قد 
املشاكل قبل السفر، وهي كثرة املالبس 
التوتر  أو  قلتها،  أو  احلقائب  صغر  أو 
الزائد بسبب قرب حلظة السفر. بعض 
تقلل من حدة  املبتكرة  البسيطة  احللول 

هذا التوتر، إذا مت إتباعها بعناية.
مــــع قــــــدوم الـــصـــيـــف وبــــــدء الـــرحـــالت 
والسفرات تبدأ املشاكل والتوترات اليت 
تصاحب السفر ومشكلة حزم احلقائب 
بالتزايد. وهذه بعض النصائح البسيطة 
اليت قد جتعل من سفرك مجيال ممتعا 
خاليا من التوتر، ينظر البعض لرحالت 
لكسر  رائــعــة  كفرصة  املستمرة  العمل 
يكون  ما  أبعد  احلقيقة  أن  إال  الروتني، 
عن ذلك، فرحالت العمل مرهقة جدًا، 
بــل وقــد تصبح “قــاتــلــة” كما يــرى بعض 
الــبــاحــثــني. بــعــض الــنــصــائــح جلــعــل هــذه 

الرحالت أقل ضررًا.
هـــل تــشــعــر بـــالـــغـــرية عــنــد رؤيـــــة صــور 
مستمر  بشكل  يسافرون  لك  ألصــدقــاء 
ــب عــمــلــهــم؟ لـــكـــل مـــنـــا أصـــدقـــاء  ــســب ب
العمل،  بسبب  مستمر  بشكل  يسافرون 
وقد ننظر لصورهم عرب مواقع التواصل 
االجتماعي ونظن أنهم حمظوظون ألنهم 
طوال  املكتب  يف  للبقاء  مضطرين  غري 
الـــيـــوم، وألن وظــيــفــتــهــم تــتــيــح هلــم هــذه 
تكون  ورمبــا  بلدان.  عدة  لرؤية  الفرصة 

املضطرين  هـــؤالء  أحـــد  شخصيًا  أنـــت 
للسفر بشكل مستمر بسبب عملك، ويف 
أن  تعرف  الغالب  يف  فأنت  احلالة  هذه 
فالسفر  يــبــدو،  كما  ممتعًا  ليس  األمـــر 
الكثري من أجل العمل ليس فقط مرهقًا، 
لكنه أيضًا خطرًا على الصحة كما تؤكد 

عدة دراسات.
فيما مشكلة فقدان أمتعة السفر مسألة 
بشكل  تتحسن  ومل  ومــتــكــررة  مــزعــجــة 
الذي  التكنولوجي  التطور  رغــم  ملحوظ 
يــرافــق كــافــة مــراحــل الــســفــر. شــركــات 
طــــريان ومـــطـــارات ختــطــط الســتــخــدام 
لكن  احلــقــائــب،  لتعقب  مــتــطــورة  تقنية 

األمر ال خيلو من عقبات.
طريقة  الــذكــي  اهلــاتــف  تطبيقات  تقدم 
ســهــلــة إلجنــــاز مجــيــع مــراحــل الــســفــر، 
مقعد  اختيار  أو  التذاكر  حبجز  ســـواءًا 
قبل  الـــبـــيـــانـــات  تــســجــيــل  أو  الـــطـــائـــرة 
مل  واحــدة  مسألة  لكن  مباشرة.  السفر 
اآلن،  الذكي حال حتى  اهلاتف  جيد هلا 
الــســفــر.  فــقــدان حــقــائــب  وهـــي مشكلة 
املشكلة  هــذه  حــل  تقنيون  حيــاول  لذلك 
وتقليل االعتماد على الطريقة التقليدية 
املتمثلة بلصق اسم املسافر وبياناته على 
احلقائب، وذلك عن طريق تتبع احلقيبة 

باستخدام موجات الراديو.
للسفر  استعدادك  جتعل  عملية  نصائح 

ــيــا مـــن الـــتـــوتـــر، تــصــويــر املــالبــس  خــال
الضرورية: ال ميكن محل مجيع املالبس 
أثناء السفر، وهذه املشكلة الكربى اليت 
ــنــاس قــبــل السفر  تــواجــه الــكــثــري مــن ال
وحزم احلقائب. واحلل يكمن يف تصوير 
ــــزام بــهــذه  ــــت املـــالبـــس الـــضـــروريـــة واالل
املالبس  بلف  وينصح  املنتقاه.  املــالبــس 
بدال من طيها، ألن هذا يوفر مكانا كبريا 

يف حقيبة السفر.
صــيــدلــيــة مــتــنــقــلــة لــلــســفــر: أخـــذ بعض 
األدوية واملواد الطبية املهمة قد تكون له 

فوائده الكثرية. 
على  يصعب  غــريــبــة  مــديــنــة  أو  بــلــد  يف 
الــشــخــص الــتــأقــلــم ســريــعــا مــع األجـــواء 
اجلــــديــــدة ويــصــعــب يف الـــغـــالـــب دطــر 
املستشفى،  إىل  أو  طبيب  إىل  الذهاب 
بــعــض  الـــشـــخـــص إىل  يـــتـــعـــرض  وقـــــد 
ميكن  اليت  البسيطة  الصحية  الوعكات 

عالجها شخصيا.
يرتكبه  الــذي  اخلطأ  املبكر:  االستعداد 
ــــداد لــلــســفــر  ــــع الــــكــــثــــريون هــــو االســــت
قــبــل ســاعــات مــن وقـــت الــســفــر. وهــذا 
الشخص  جيعل  قد  املفاجئ  االستعداد 
مــتــوتــرا ويــفــقــده الــرتكــيــز على األشــيــاء 
وأثناء  قبل  اليت جيب عملها  الضرورية 
السفر. واحلل هنا بسيط أيضا جدا وهو 

االستعداد للسفر قبل

كيف تستمتع 
بإجازتك الصيفية؟

علوم وتكنولوجيا

العاب الفيديو: مصنع الوحوش واملجانني
انتشرت األلعاب الفيديو اإللكرتونية يف كثري من اجملتمعات العربية واألجنبية إذ ال يكاد خيلو منها 
بيت وال متجر، جتذب األطفال بالرسوم واأللوان واخليال واملغامرة، حيث انتشرت انتشارا واسعًا 
وكبريًا ومنت منوًا ملحوظًا وأغرقت األسواق بأنواع خمتلفة منها ودخلت إىل معظم املنازل وأصبحت 
الشغل الشاغل ألطفال اليوم حيث أنها استحوذت على عقوهلم واهتماماتهم. كما أن ألعاب األلعاب 

اإللكرتونية مل تعد حكًرا على الصغار بل صارت هوس الكثري من الشباب وتعدى ذلك للكبار!
يف خضم هذا االهتمام الكبري باأللعاب اإللكرتونية، يتسأل املرء عن اآلثار اليت حتدثها هذه األلعاب 
على الالعبني وبالذات على األطفال؟ وذلك ملا هلا من تأثريات قوية على صحة الطفل وقيمه وسلوكه 
ولغته وشخصيته بشكل عام. فاأللعاب اإللكرتونية سالح ذو حدين، فكما أن فيها سلبيات فإنها ال 
ختلو من اإلجيابيات، هذا وقد أجريت العديد من البحوث والدراسات اليت تناولت مزايا ومساوئ 

األلعاب االلكرتونية وتأثراتها على العبيها.
لدى العديد من اآلباء بالفعل خماوف، لكن البعض قد جيد لديه اآلن حجة جديدة لتقليل مكوث 
منظمة  ضمت  بعدما  وذلــك  االلكرتونية  واأللعاب  الفيديو  ألعاب  ملمارسة  الشاشات  أمــام  أبنائهم 
الصحة العاملية إدمان هذه األلعاب إىل اضطرابات الصحة العقلية. وتشري بعض األدلة غري املوثقة 
بعامل  أكثر  املرتبطني  سنا  األصغر  األشخاص  متناسبة يف  غري  بدرجة  يؤثر  االضطراب  أن  إىل 

ألعاب الفيديو الذي يتزايد نشاطه باستمرار على اإلنرتنت. يف حني ميكن لألعاب واألجهزة املتصلة 
باإلنرتنت أن تعرض خصوصية األطفال وسالمتهم للخطر، بينما ُحذفت لعبة فيديو جديدة وصفت 
بأنها “حماكاة إلطالق النار يف املدارس” من على متجر “ستيم” لألعاب اإللكرتونية قبل إطالقها 
بشكل رمسي، وانتقد أولياء أمور ضحايا فعليني إلطالق النار يف املدارس هذه اللعبة، كما جذبت 
احلوت  لعبة  أخــرى،  من جهة  توقيع.  ألف   180 من  أكثر  إطالقها  تعارض  اإلنرتنت  على  عريضة 
ل على أجهزة اهلواتف احملمولة، اخرتعه الروسي فيليب بوديكني، ويتكون  األزرق هي تطبيق حُيمَّ
من 50 حتٍد، على الالعب اجتيازها مجيعا. وتشمل التحديات مهاما تهدف لكسب ثقة املسؤول عن 
اللعبة، من بينها إيذاء النفس. على الرغم من الفوائد اليت تتضمنها بعض األلعاب اإللكرتونية إال أن 
سلبياتها أكثر من إجيابياتها ألن معظم األلعاب اليت يستخدمها األطفال واملراهقون ذات مضامني 
سلبية تؤثر عليهم يف مجيع مراحل منوهم، باإلضافة إىل أن نسبة كبرية من األلعاب اإللكرتونية 
تعتمد على التسلية واالستمتاع بقتل اآلخرين وتدمري أمالكهم واالعتداء عليهم بدون وجه حق، كما 
تعلم األطفال واملراهقني أساليب ارتكاب اجلرمية وفنونها وحيلها وتنمي يف عقوهلم قدرات ومهارات 
تلك  االعتياد على ممارسة  تكتسب من خالل  القدرات  ونتيجتها اجلرمية، وهذه  والعدوان  العنف 

األلعاب. 

صنع التقدم املستدام يف اجملال التكنولوجي حميطا شديدا يف التنافس بني 
شركات املعلوماتية العمالقة، نظرا ملا تقدمه من ابتكارات نوعية وخدمات 
متطورة، فضال عن كونها باتت تشكل عامال مهما يف كسب االرباح اهلائلة 
كما هو احلال مع شركة فيسبوك ابل، غوغل، امــازون وغريها، لكن هذه 
الشركات باتت تأخذ طابع االستبداد باحتكار اخلدمات والبيانات والتعدي 
الكثري من اجلهات الرمسية وغري الرمسية،  اثار  على اخلصوصية، مما 
ففي اآلونة األخرية تلقت السلطات يف دول االحتاد األوروبي عدة شكاوى 
محاية  قانون  وواتسآب  وإنستغرام  وفيسبوك  غوغل  شركات  من”انتهاك” 
التفعيل،  حيز  القانون  دخول  من  ساعات  بعد  وذلك  املستهلكني  معلومات 
تلقي  على  املوافقة  على  عمالئها  بإجبار  الشركات  هــذه  الشكاوى  وتتهم 
التقى  جهته،  من  كمستخدمني.  باالستمرار  هلم  للسماح  موجهة  إعالنات 
يف  التكنولوجيا  شركات  أكرب  مــدراء  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس 
هؤالء  ماكرون  ودعــا  ومايكروسوفت.  غوغل  بــوك،  فيس  بينها  من  العامل، 
الوضع االجتماعي والرتكيز على قضايا  املــدراء إىل املشاركة يف حتسني 
رجل  شــن  صلة،  ذي  صعيد  على  والبيئة.  والتوظيف  التعليم  مثل  عامة 
امللياردير جورج ســوروس يف دافــوس هجوما الذعا على شركات  االعمال 
بها  للتالعب  قابلة  احتكارية  جهات  بانها  ووصفها  العمالقة  التكنولوجيا 
الفرنسي  العام  االدعــاء  فتح  بينما  الدميوقراطيات،  لتخريب  استبداديون 
شركة  قيام  حول  باملستهلكني  تعنى  مؤسسة  قدمتها  معلومات  يف  حتقيقا 
التقادم املخطط او تقصري  اليابانية املنتجة للطابعات، مبمارسة  “ابسون” 
املؤسسة  تأمل  فرنسي خاص  تشريع  وذلك مبوجب  منتجاته عمدا،  عمر 
باستخدامه ضد شركة “آبل” االمريكية أيضا، والتحقيق الذي أكد مصدر 
قضائي اخلميس لوكالة فرانس برس فتحه، بدأ يف تشرين الثاني/نوفمرب 
حتت  الفرنسية  االقتصاد  وزارة  يف  املستهلك  حبماية  خمتصون  ويــقــوده 
نانتري يف باريس. من جهتهما، حذفت  اشراف مدعني عامني يف ضاحية 
شركة غوغل تطبيق يوتيوب، من على أجهزة “فاير تي يف” للبث التلفزيوني، 
املتوقع، مع  املوعد  أيــام من  أربعة  أمــازون، وذلــك قبل  تنتجها شركة  اليت 
يف”  تي  “فاير  أجهزة  وتشجع  التكنولوجيا،  عمالقي  بني  الــنــزاع  تصاعد 
املستخدمني اآلن على استخدام موقع يوتيوب، عرب متصفح إنرتنت. يف حني 
يبدو اختصاص املعلوماتية وعلوم الكمبيوتر يستحوذ على حصة هامة من 
سوق العمل األمريكية، فقد أوردت مواقع متخصصة، أن 520 ألف وظيفة 
مغرية  رواتــب  مع  أمريكية،  لدى شركات  متوفرة  القطاع  هذا  شاغرة يف 
املتصلة  املهن  باتت  فقد  عليا،  أو  اشــرتاط شهادات جامعية  ودون  وعالية 
الشركات  إن  العمل، حيث  رواجــا يف سوق  األكثر  اليوم  املعلوماتية  بقطاع 
رواتــب  العاملني يف اجملــال من خــالل عــرض  أملــع  تتهافت على استقطاب 

مغرية جدا، خصوصا يف سيليكون فالي قرب سان فرانسيسكو. 

استبداد شركات 
املعلوماتية

مروة االسدي
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تشكل البحار واالنهار فعليًا موارد رئيسة 
والعشرين ســواء من  الــواحــد  الــقــرن  يف 
حيث انتاج الطاقة او من حيث االستثمار 
ـــزراعـــة، نــاهــيــك عــن كــونــهــا عامل  يف ال
الــســيــطــرة على  فـــإن  بيئي مــهــم، وهلـــذا 
بالنسبة  تعترب  الــعــامل  يف  املــيــاه  مناطق 
للقوى القدمية واحلديثة أساس الصراع 
والدولية،  اإلقليمية  جتلياته  يف  الدولي 
كما هو احلال مع روسيا وامريكا واوروبا 
ــان وبــعــض دول الــشــرق  ــاب ــي والــصــني وال
الرغم من  انه على  ذلك  مثال  االوســط، 
التوتر احلاد الناجم عن خالفاتهما حول 
قائما  التعاون  زال  ما  واوكرانيا،  سوريا 
ــا والـــغـــرب بــشــكــل مــتــطــور يف  بــني روســي
علماء  قال  املقابل  يف  الشمالي،  القطب 
القطبية  للقارة  الصخرية  الــقــاعــدة  إن 
بوترية سريعة على حنو  ترتفع  اجلنوبية 
قد يبطئ من الزيادة يف مستويات البحار 
النامجة عن ظاهرة االحتباس احلراري، 
اجلليدي  الــغــطــاء  إن  عــلــمــاء  قـــال  فيما 
فصل  يف  الــشــمــالــي  املــتــجــمــد  للمحيط 
الشتاء انكمش هذا العام إىل ثاني أصغر 
وذلــك يف  التسجيل  بــدء  منذ  له  مساحة 
إطــار ذوبــان ميهد الطريق أمــام عمليات 
املنطقة  النفط يف  عن  والتنقيب  الشحن 
الطقس  أحـــوال  تقلب  يف  يتسبب  ورمبــا 

جنوبا.

عن  ممثلون  قــال  صلة،  ذي  صعيد  على 
دول أعضاء إن املنظمة البحرية الدولية 
التابعة لأمم املتحدة توصلت يوم اجلمعة 
التــفــاق خلفض انــبــعــاثــات الــكــربــون بعد 
البطيء، وأضافوا أن  التقدم  سنوات من 
الــيت متثل حال وســط ستخفض  اخلطة 
األقــل  على  باملئة   50 بنسبة  االنبعاثات 
عام  مبعدالت  مقارنة   2050 عام  حبلول 
طموحة  ألهــــداف  تـــرق  مل  لكنها   2008

وضعت يف السابق.
من جانب آخر، قالت مجاعة جرينبيس 
بــالــدفــاع عن  )الــســالم األخــضــر( املعنية 
البيئة إن نفايات بالستيكية ومواد كيماوية 
سامة عثر عليها يف مناطق نائية بالقارة 
دليال  تقدم  العام  هذا  اجلنوبية  القطبية 
إضافيا على أن التلوث ميتد وينتشر حتى 

إىل أطراف كوكب األرض.
املفوضية  اقــرتحــت  نــفــســه،  الــوقــت  يف 
البالستيكية  املنتجات  حظر  ــة  ــي األوروب
الــيت تستخدم مــرة واحــدة مثل األعــواد 
وإلــقــاء  املــشــروبــات  وشــفــاطــات  القطنية 
عبء التخلص من النفايات على املصنعني 
يف  امللقاة  القمامة  من  للحد  حماولة  يف 

البحر.
كما يبدو أن البحار واالنهار تتغري بسرعة 
خالل السنوت القليلة املاضية ولكن ليس 
إىل األفضل، إذ تشري أدلة علمية راسخة 

عمرانا  أقل  أصبحت  احمليطات  أن  إىل 
ومحضية،  دفئا  وأكثر  احلية،  بالكائنات 
ويفرض هذا ضغوطا شديدة على احلياة 
تشري  إذ  سار:  نبأ  هناك  ولكن  البحرية. 
األدلة أيضا إىل أن احمليطات قادرة على 
بالفعل  العامل  اتفق  وقد  شبابها،  جتديد 
عــلــى متــكــني هـــذه الــنــتــيــجــة، امـــا اخلــرب 
البالستيك  اســتــخــدام  فـــان  الــســار  غــري 
للتفاقم  واملــرشــحــة  كــبــرية،  مبــســتــويــات 
كونية،  بيئية  كــارثــة  مستوى  إىل  وتصل 
تهدد كل أشكال احلياة على الكوكب، وال 

سيما على البحار واحمليطات.
وأوضــــح اخلــــرباء أن “درجــــات احلـــرارة 
املرتفعة هناك قد تتسبب بكارثة حقيقية، 
القطبية  الـــقـــارة  يف  املـــوجـــود  فــاجلــلــيــد 
اجلنوبية تصل مساكته إىل 5 كيلومرتات 
ذوبــان  افرتضنا  فلو  املــنــاطــق،  بعض  يف 
هذا اجلليد، فهذا معناه أن مستوى املياه 
يف البحار واحمليطات سريتفع مبعدل 60 
مرتا، أي أن املياه ستغمر الكثري من املدن 

وحتى البلدان على سطح األرض.
وعليه فان أن قيمة احمليطات تذهب إىل 
أبعد مــن االقــتــصــاد. فاحمليطات  مــا هــو 
نتنفسه،  الــــذي  اهلــــواء  بــنــصــف  تـــزودنـــا 
وحتكم أحوال الطقس، وتساعد على دعم 
السالم والرخاء ومستقبل احمليطات هو 

مستقبل العامل. 

مستقبل املحيطات هو 
مستقبل العالم

هل يمكن ان نستمر يف تصفح اإلنرتنت دون الكشف عن هويتنا؟

له خصوصية  النبات  عامل  بأن  املعنيون  حتى  ورمبــا  القراء  يتوقع  ال  قد 
الكائنات اآلخــرة من ضمنها  وأنــه قد ال يقل أســرارا عن عــوامل  فائقة، 
اإلنسان، وقد بذل اخلرباء املختصون جهودا حثيثة للحفاظ على النباتات 
النبات ينطوي على  الــزوال، علما أن عامل  تلك املعرضة ملخاطر  خاصة 
مفارقات كثرية، تثري االستغراب، حيث يواجه مخس األجناس النباتية يف 
العامل خطر االندثار حبسب مركز كيو غاردنز للبحوث النباتية يف لندن 
يف تقريره األول بشأن “وضع عامل النباتات” والذي يتناول اكثر من 391 

الف فصيلة.
إعــداد  مت  حيث  النباتات،  على  احلفاظ  فعالة يف جمــال  خطوات  هناك 
تقرير متخصص يعد كأداة تقييم من شأنها املساعدة على حتسني فهم 
من   %  21 بأن  التقرير  يظهر  عليه، حيث  واحلفاظ  النباتات  عامل  تطور 
النباتية حول العامل مهددة، وقالت املديرة العلمية حلدائق كيو  االجناس 
عامل  وضع  عن  بيانات  أساسا  لدينا  “كانت  ويليس  كاثي  امللكية  النباتية 
الطيور والسالحف البحرية لكن على رغم أهميته الكبرية، كنا ال نزال يف 
انتظار احلصول على بيانات يف شأن وضع عامل النباتات. هذا األمر بات 
واملختصون  يوليها اخلرباء  اليت  األهمية  يؤكد مدى  الكالم  قائما” وهذا 

للنباتات بأنواعها وتلك اجلهود احلثيثة للمحافظة عليها.
وهنالك العديد من العلماء املهتمني عرب العامل يقدمون قصارى جهودهم 
من أجل محاية النباتات ومعرفة األجواء األنسب هلا، ودرء خطر االنقراض 
عنها، وكشف األسباب اليت قد تقود اىل حمو النبات من الوجود، حيث 
على  امللكية  النباتية  كيو  حدائق  يف  الربيطانيني  العلماء  من  فريق  عمل 
العامل،  الطبية يف  النباتات  ألنــواع  موحدة  بيانات  قاعدة  إلنشاء  مشروع 
منظمة  غري  املفيدة  النباتات  بأنواع  املتعلقة  “املعلومات  إن  العلماء  وقال 
بل مشتتة هنا وهناك، كما أنها معقدة ولديها أمساء خمتلفة”، وأضاف 
العلماء أنهم “يهدفون من خالل هذا املشروع إىل العمل جنبًا إىل جنب 
ملساعدة الصيادلة واجلهات املختصة مبراقبة األدوية، فضاًل عن البحوث 
العلمية ذات الصلة”، واستطاع العلماء إدراج حنو 18 ألف نوع خمتلف من 

النباتات حتى يومنا هذا.
وليس مستغربا أن يتم توظيف بعض النباتات يف أعمال رمبا ال ختطر يف 
بال أحد، ولكن طبيعة تكوين النباتات وأغصانها وأوراقها وما يدخل يف 
تكوينها، رمبا جيعلها صاحلة للقيام مبا ال خيطر يف بال أحدنا من املهام، 

ومنها استخدامها لكشف املفخخات أو املتفجرات بأنواعها، 
وعموما ال يزال اخلرباء املهتمون بعامل األشجار وأسراره، يبذلون كل ما 
ميكنهم من أجل محايتها من أية عوارض طبيعية أو تلك اليت يتسبب بها 
االنسان، كي يبقى هذا العامل حمميا وحمافظا على نكهته وعوامله اخلاصة 
النباتية اىل  بــوادر تدل على تعرض نسبة مهمة من األجناس  بعد ظهور 

التجاوز واالنتهاك مما جعلها تواجه خطو احملو التام. 

انعدام االمن األخضر 
يهدد بقاء البشر

لقد كان اإلنرتنت يف سابق مكانًا ميكن فيه التنقل حبرية ملن ال يود اإلعالن عن هويته احلقيقية ما 
الذي حدث يف الوقت الراهن ليغري كل ذلك؟

أعتقد أن عددًا من التغريات الكبرية حدثت وأدت إىل تغيري ذلك. أول هذه التغريات هو انتشار مواقع 
التجارة اإللكرتونية، الذي دفع مبستخدمي اإلنرتنت إل الشعور بنوع من عدم الراحة إزاء جمهولي 

اهلوية.
ألن املتسوقني عرب اإلنرتنت يرغبون يف التأكد من أنهم يتعاملون مع بائعني حقيقيني، فالتعامالت 
تصفح  على  بالتعّود  بدء  منا  الكثري  أن  أعتقد  لذلك  حقيقية  أمــوال  على  تعتمد  اإللكرتونية  املالية 

اإلنرتنت مستخدمًا هويته احلقيقية، مبجرد أن بدأنا باستخدام اإلنرتنت كوسيلة جتارية.
التغري الثاني متثل يف ارتفاع عدد املشرتكني يف شبكات التواصل االجتماعي، خاصة موقع “فيسبوك”، 

الذي يعتمد على مبدأ أساسي.
وهو أن تتفاعل مع املوقع باستخدام هوية واحــدة، وأن على هذه اهلوية أن تكون ذات صلة بهويتك 

احلقيقية إصرار “فيسبوك” على تطبيق هذا املبدأ أحدث تغريًا مهمًا يف ثقافة استخدام اإلنرتنت.
أما التغري الثالث فهو مرتبط باالزدياد املضطرد يف فريوسات اإلنرتنت والربامج اخلبيثة والرسائل 

اإللكرتونية غري املرغوب فيها.

إذ أدرك مزودو خدمة اإلنرتنت أن معرفة من يستخدم مواردهم لتصفح الشبكة العاملية سيساعدهم 
بشكل كبري على مكافحة هذه الربامج الضارة وتتبعها إىل املصدر هذه التغريات الثالثة جتعل من 
مسألة تصفح اإلنرتنت واحلفاظ على اخلصوصية يف وقتنا الراهن أصعب مما كان احلال عليه يف 

بداية تسعينات القرن املاضي مثاًل.
ماذا عن ظاهرة أخرى يشري إليها بعض خرباء اإلنرتنت، أال وهي ظاهرة “الذكاء املشرتك”، واليت 
تعرب عن تعاون مستخدمي اإلنرتنت مع بعضهم البعض لكشف اهلوية احلقيقية لشخص ما أو لتتبع 

حدث ما على أرض الواقع؟
 ما هي برأيكم األسباب اليت تقف وراء اتساع نطاق هذه الظاهرة؟ إال أن ظهورهم يف بعض الصور 
أو مقاطع الفيديو املنشورة على اإلنرتنت كفيل بأن يساهم يف التعرف عليهم من قبل شخص ما أو 
جمموعة من األشخاص القادرين على مشاطرة خرباتهم من أجل التعرف على هوية مرتكيب اجلرائم 
هؤالء من املمكن إذًا أن يفضي التعاون عرب اإلنرتنت إىل إزالة حاجز السرية واخلصوصية خارج 
عن  بالتخلي  بــدؤوا  اإلنرتنت  أن مستخدمي  أيضًا  ذلك  يعين  هل  الواقع.  أرض  على  أي  اإلنرتنت، 
خصوصيتهم على الشبكة العنكبوتية بشكل متعمد، يف مقابل احلصول على كل املميزات اليت يتيحها 

استخدام اإلنرتنت باهلوية احلقيقية؟ 

مروة االسدي
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صحة

نــصــف ســكــان الـــعـــامل “بــنــصــف بــصــر” 
به خرباء  حبلول 2050؟، هــذا ما حــذر 
واطباء متخصصون يف معاجلة البصر، 
يدل  مليار نسمة، ممــا  يــعــادل 5  مــا  أي 
يوجهها  خطرية  صحية  مــؤشــرات  على 

العامل يف املستقبل القريب.
على  كيف حتافظ  املهم هو  السؤال  لذا 
عينيك من قصر البصر وفقدان النظر 
األعــضــاء  مــن  الــعــني  أن  الشـــك  اآلن؟، 
املــهــمــة جـــدا يف جــســم اإلنـــســـان، إذ أن 
اإلنسان  متنح  الــيت  هــي  البصر  حاسة 
العامل من حوله، غري  رؤية  القدرة على 
حياتهم  خــالل  يتعرضون  الكثريين  أن 
بعض  وهـــذه  الــبــصــري.  للتعب  اليومية 

الوصفات لتحافظ على قوة نظرك.
يعانون من  الذين  حيث جيد األشخاص 
حياتهم  يف  مشاكل مجة  البصر  ضعف 
بالتنقل  األمــر  تعلق  إذا  السيما  اليومية 
من مكان إىل آخر، فيما يشار أن قصر 
النظر،  حبسر  أيضا  واملــعــروف  النظر 
العني، خاصة  هو ضعف يف حدة بصر 
البعيدة.  بــاألشــيــاء  األمـــر  يتعلق  عندما 
الدراسة كشفت أن أسباب ارتفاع نسبة 
ــعــامل، يــعــود أســاســا  قــصــر الــنــظــر يف ال
العميقة  والــتــغــريات  بيئية  عــوامــل  إىل 
اليت طرأت على منط احلياة. إذ تشري 
الدراسة، أن قضاء ساعات طويلة أمام 

شـــاشـــات األجـــهـــزة االلـــكـــرتونـــيـــة، ويف 
املقابل قضاء أوقات أقل من السابق يف 
خمتلفة،  بأنشطة  للقيام  الطلق،  اهلــواء 
أثر على سالمة العنينني. إال أن الباحثني 

مل يستبعدوا أيضا العامل اجليين.
على هذا الصعيد، جنحت تقنية جديدة 
الــصــني يف حـــاالت إعــتــام عــدســة العني 
ويتسبب مرض  األطفال،  من  لدى عدد 
إعتام العدسة، وهو تغيم منطقة عدسة 
العني، يف أكثر من نصف حاالت فقدان 
حيتاج  الطبيعية  احلــاالت  ويف  البصر، 
الســتــعــادة  عــدســات  زرع  إىل  املــريــض 
الــبــصــر، لــكــن الــعــمــلــيــة اجلـــديـــدة الــيت 
“نيتشر”  دوريــــة  يف  تفاصيلها  نــشــرت 
يف  اجلــذعــيــة  اخلــاليــا  نشطت  العلمية 
ـــدة، ويــصــف  الــعــني لــنــمــو واحـــــدة جـــدي
التقدم بأنه واحــد من أهم  خــرباء هــذا 
التجديدي،  الطب  اإلجنــازات يف جمال 
مباشرة  العني  بؤبؤ  خلف  العدسة  وتقع 
وتقوم برتكيز الضوء إىل شبكية العني. 

ويــقــدر عــدد املــصــابــني بــفــقــدان البصر 
بسبب إعتام عدسة العني بنحو 2 مليون 
شخص، وتزداد اإلصابة بإعتام العدسة 
مــع تــقــدم الــســن عــلــى الــرغــم أن بعض 
طرق  وتستخدم  بهان  يــولــدون  األطــفــال 
الصوتية  املوجات فوق  التقليدية  العالج 
لرتقيق العدسة ثم إخراجها، ويتعني بعد 

ذلك زرع عدسة اصطناعية مرة أخرى 
داخل العني.

جنــح عــالج جيين يف حتسني اإلبــصــار 
ـــدى مــرضــى كـــانـــوا مــهــدديــن بــفــقــدان  ل
يف  جــديــدة  تقنية  كما جنحت  الــبــصــر، 
حاالت إعتام عدسة العني لدى عدد من 
األطفال، ويتسبب مرض إعتام العدسة، 
وهو تغيم منطقة عدسة العني، يف أكثر 

من نصف حاالت فقدان البصر.
على صعيد خمتلف، ضعف البصر ليس 
لطبيب  الــذي ميكن  الوحيد  املــرض  هو 
العيون تشخيصه لدى فحص العني. فمن 
خالل فحص قرنية العني ميكن تشخيص 
تراكم  إىل  سببها  يعود  معينة،  أمــراض 
منها  التخلص  اجلسم  يستطيع  ال  مــواد 

لدى اإلصابة باالضطرابات األيضية.
أما طرق الوقاية من ضعف النظر هناك 
مــرض ضعف  من  للوقاية  عديدة  ُطــرق 

النظر.
يلي:  فيما  تلخيصها  مُيــكــن  جتــنــُبــه،  أو 
على جهاز  لفرتة طويلة  اجللوس  جتُنب 
ــّمــر على  ــســت احلـــاســـوب، والــرتكــيــز امُل
التلفزيون،  الشاشة، االبتعاد عن شاشة 
ُيفّضل  للمشاهدة  كثريًا  اجللوس  وعند 
التلفاز،  ُمشاهدة  أثناء  االستلقاء  عــدم 
أثناء  صحيحة  جلسًة  اجلــلــوس  ُيفّضل 

امُلذاكرة أو قراءة الُكتب.

ماذا سيحدث لنصف
 البشر عام 2050؟

ملاذا ازدادت االمراض النفسية يف عاملنا املعاصر؟
تشري الدراسات اليت أجريت يف جمتمعات خمتلفة يف بلدان العامل يف الشرق والغرب، إىل وجود 
املتعددة أي جمتمع من  أنواعها  يكاد خيلو من  النفسية بنسب متفاوتة يف كل مكان وال  األمــراض 
وبعض  املتقدمة  الغرب  دول  النفسية يف  لأمراض  متعددة  دراســات  ذلك  أكــدت  وقد  اجملتمعات، 
اجملتمعات البدائية، مما يزيد نسب اإلصابة هي الظروف األمنية واالقتصادية اليت مير بها العامل 
اليوم. خصوصا يف اجملتمعات العربية فبعد الربيع العربي أشارت إحصائيات األمانة العامة للصحة 
املصرية ارتفاع معدالت االنتحار واالضطراب السلوكي بني األفراد، ناهيك عن االكتئاب والتوحد، 
يف العراق الوضع يف أزمة حقيقية، إذ أثرت األحداث الدامية اليت مرت بها البالد على اجلميع 
دون استثناء، فالتهجري واخلروج من دائرة اخلصوصية اىل احلياة اليت يتشارك بها اجلميع يف 
الكثري من  التحول عند  املناطق اآلمنة، كانت نقطة  الوصول اىل  التنقل حتى  املخيمات وحمطات 

الناس وخصوصا اليافعني منهم. 
مهمة  سهل  الصيدليات  وانتشار  العالج،  ويعطي  احلالة  يشخص  لنفسه  طبيب  هو  اليوم  منا  كل 
احلصول على تلك األدوية، إذ يظن الكثري منا أن املرضى النفسيني هم املصابون خبلل يف العقل، 
فمن املهم إشاعة ثقافة االختصاص يف اجملتمع. ال يستطيع الكثري من الناس التفرقة بني املرض 
النفسّي واملرض العقلي، إذ يعترب أغلب الناس مرضى نفسيني يف الواقع إذا مت الّتعامل مع حاالتهم 

النفسّية بدقة علمّية، أما املرض العقلّي فاملصابون به قّلة وينبذهم اجملتمع، ان املرضى النفسيني 
نفسّيٍة،  يعانون من ضغوٍط واضطراباٍت  لكنهم  أقرانهم،  يتعاملون بشكل طبيعّي مع  هم أشخاص 
على  تضغط  ملواقف  تعرضوا  إذا  إال  يظهر  وال  النفسي  املــرض  أشكال  احد  الفوبيا  أو  فألّرهاب 
أعصابهم وتسبب ظهور تلك احلالة للعلن، اذ أن معظم األمراض النفسية من املمكن حّلها باإلرشاد 
النفسّي يف مراحلها األوىل يف حال متت متابعتها مبكرًا. نشر موقع ساسة بوست تقريرا عن منظمة 
الصحة العاملية يف مطلع العام اجلاري أشارت فيه اىل تزايد هائل يف انتشار االضطرابات النفسية 
يف العامل نتيجة لعوامل كثرية ومتداخلة، نفسية، بيولوجية، واجتماعية، وميكن من خالل األرقام 
الناس يف  أعــدادا كبرية من  النفسية تصيب  إن االضطرابات  املشكلة حيث  االستدالل على حجم 
خمتلف مراحل العمر، ومن خمتلف املستويات االقتصادية واالجتماعية، وتتسبب يف تدهور ومعاناة 

ميتد تأثريها من املريض إىل األسرة واجملتمع.
إصابة،  مليون   45 العامل  بلدان  الشيزوفينيا يف  العقلي  الفصام  حاالت  عدد  بلغ  التقرير  وحسب 
جائت نسبة اإلصابة باالكتئاب 7% من سكان العامل، و3% مصابون بالوسواس القهري، وثلث البشر 
أكثر من  التقرير إصابة  أكد  إذ  ارتفاعا خطري  النفسية بشكل عام  بالقلق، وشكلت االضطرابات 

نصف سكان العامل. 

العامل تزداد بدانًة باستمراٍر على  إذا قلنا إن شعوَب  رمبا ال ُنفشي سرًا 
مر السنني، ففي كل بلد تقريبًا، تزداُد معدالت السمنة: يف الدول الفقرية 
والدول الغنية، ولدى الشباب وكبار السن، ومن السهولة مبكان تتبُع أسباِب 
املدن،  املــدن، ويف  ينتقلون إىل  الناس  السمنة وفهمها، فاملزيد من  زيــادِة 

هناك سهولٌة أكرب يف احلصول على األطعمة الرخيصة غري الصحية.
فالبدانة داء متفشي يف مجيع دول العامل سواء كانت غنية ام فقرية وبتصاعد 
كبري وخطري على الصحة العامة، الن له صلة بكثري من االمراض كالقلب 
واألوعية الدموية والسكري وبعض أنواع السرطان، كذلك تستهدف السمنة 
االخــرية،  االونــة  والشباب يف  االطفال  وال سيما  العمرية  الفئات  خمتلفة 
اجلسم  كتلة  مؤشر  من خالل  البالغني  لدى  البدانة  معدالت  تقاس  حيث 
باملرت.  الطول  مربع  على  بالكيلوغرام  الــوزن  قسمة  عرب  حيتسب  الــذي 
ويعترب الوزن طبيعيا يف حال كان املؤشر يرتاوح بني 18.5 و25. أما يف حال 
الــوزن الزائد.  كان املؤشر بني 25 و35، فإن الشخص يكون من أصحاب 
 .35 يفوق  لديه  اجلسم  كتلة  مؤشر  كــان  حــال  يف  بدينا  الشخص  ويعترب 
ويرى االطباء وخرباء الصحة ان النحافة والبدانة كالهما حاالت مرضية 
امراض  نتيجة  يكونا  بعض احلاالت  وفى  السيئة  الغذائية  للعادات  نتيجة 
عضوية أو نفسية، ويرى هؤالء االطباء واخلرباء ان قلة النشاط واحلركة 
قلة  يــزداد مع  وزنهم  أن  أن بعض األشخاص جيــدون  دور كبري حيث  هلا 
تناول الطعام وهذا يرجع لقله نشاطهم البدني. بعض األمراض العضوية 
مثل اختالل الغدد الصماء وتناول بعض العقاقري تودى لالصابة بالبدانة. 
العوامل النفسية وهذه احلالة منتشرة يف السيدات أكثر منها يف الرجال 
فحني يتعرضن ملشاكل نفسية قاسية ينعكس ذلك يف صورة التهام الكثري 
من الطعام. الوراثة مبفردها ليس مسؤولة عن السمنة وقد ال تكون مسؤولة 
البتة. فيما يرى خرباء آخرون ان من آثار البدانة على الصحة ارتفاع ضغط 
التنفس  توقف  كنوبات  التنفسى  واجلهاز  القلب  وأمــراض  والسكرى  الدم 
أثناء النوم واملفاصل مثل النقرس )داء امللوك( وكذلك االلتهابات الفطرية 
والقولون  الربوستاتا  سرطان  مثل  السرطانات  أنــواع  وبعض  والبكتريية 
وسرطان الشرج باالضافة حلصوات املرارة. وتعاجل البدانة باالبتعاد عن 
الوجبات السريعة ذات املستوى العالي من الدهون وتغيري العادات الغذائية 
املتوازن  الغذاء  يتناولوا  أن  على  والتأكيد  األطفال  لدى  خاصة  اخلاطئة 
وحتذيرهم من خماطر السمنة وممارسة الرياضة املناسبة بانتظام وهنا 
يأتي دور التثقيف الصحي باملدارس ووسائل االعالم. احلل هو اتباع نظام 
غذائي صحي دائم يشتمل على مجيع العناصر الغذائية بالنسب املتعارف 
عليها عامليًّا واملمثلة يف اهلرم الغذائي ، باإلضافة إىل نشاط بدني مناسب 
لكل فرد وفقا لسنه وجنسه وحالته الفسيولوجية، فيما يلي ادناه احدث 

الدراسات والتقارير حول صحة البداناء يف العامل.  

من هم الجيل األكثر 
سمنة على اإلطالق؟

مروة االسدي

وصال االسدي
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هل فقد الشعب الثقة بتطبيق
 النظام الديمقراطي يف العراق؟

الثقة  وراء ضــعــف  تــقــف  أســبــاب  تــوجــد 
الــعــراق مــن عـــزوف عن  فيما حيصل يف 
ــات وســـكـــوت املــواطــنــني وعـــدم  ــخــاب ــت االن
اعــطــاء رأيــهــم يف عــمــل الـــدولـــة، وفشل 
إىل  أدى  ما  اجلوانب  بعض  يف  احلكومة 
ومن  بالدميقراطية،  الشعب  ثقة  فقدان 
األســـبـــاب أيــضــا انــتــشــار الــفــســاد املــالــي 
واالداري وعدم تواجد اخلدمات األساسية 

من ماء وكهرباء.
وقـــد قــامــت )شــبــكــة الــنــبــأ املــعــلــومــاتــيــة( 
التالي  الــســؤال  وطرحنا  رأي  باستطالع 
على املختصني واصحاب الشأن واخلرباء 
يف هــذا اجملـــال، وكــذلــك املسؤولني وكــان 

السؤال كاآلتي:
هل  االنتخاب،  عن  العزوف  نسبة  بعد   -
فــقــد الــشــعــب الــثــقــة بــالــدميــقــراطــيــة يف 
اكادميي  الدكتور )حممود عزو(،  العراق؟ 
العلوم السياسية جامعة املوصل،  يف كلية 
للشعب  االنتخابي  املــزاج  بالقول:  أجابنا 
املشهد  تــصــدر  مبــن  الثقة  فقد  الــعــراقــي 
عالوة  ومرشحني،  ساسة  من  االنتخابي 
العراقي  االنتخابي  النظام  طبيعة  على 
ـــيت حتــــاول اعـــــادة انـــتـــاج نــفــســهــا عرب  ال
يعيد  مبــا  ــتــخــابــي،  االن لــلــنــظــام  تكييفها 
االنتخابي،  التصويت  نظام  عــرب  فــوزهــا 
انتخابات 2018 شهدت  ان  واالمــر االهم 
النيابي  على مستوى اجمللس  تغيري  نسبة 

بنسبة 72 %، لكن من ميتلك مفاتيح القرار 
خارج  هم  الــعــراق  يف  السياسة  وصناعة 
العملية النيابية، او قادة الكتل السياسية، 
العراقي مل تزل موجودة  الشعب  ثقة  لذا 
ثقته  اهــتــزت  لكن  الدميقراطي  بالنظام 

بالنظام االنتخابي.
دكتوراه  اجلبوري(،  سهر  )مهدي  وأجابنا 
وزارة  ووكيل  العراق،  اقتصادية  سياسات 

الزراعة، قائال:
ــيــد جــديــد  الــدميــقــراطــيــة يف الـــعـــراق ول
ودوليا،  اهتمام ورعاية حمليا  حيتاج إىل 
الكبرية  السياسية  التحوالت  بعد  خاصة 
الــعــراق بعد أحـــداث عــام، 2003 لذا  يف 
فإن دعم الدميقراطية حمليا متثل بالدعم 
الكبري من قبل املرجعية العليا يف النجف 
األعلى  املرجع  بسماحة  متمثلة  االشــرف 
ظله(،  اهلل  )أدام  السيستاني  علي  السيد 
من خالل الضغط بكتابة الدستور وإجراء 

االنتخابات الربملانية.
واكــمــل الــدكــتــور )مــهــدي سهر اجلــبــوري( 
قائال: مما تقدم الدميقراطية يف العراق 
على مفرتق طرق، فأما يقدم السياسيون 
ــنــاخــبــني يف  ــكــتــل مـــا وعـــــدوا ال وقـــــادة ال
رشيد  حكم  وتوفري  السياسية،  براجمهم 
وصاحل شامال كل أفراد اجملتمع، وتوزيع 
عادل للثروات واخلدمات على احملافظات 
بناء  اجــل  من  احملرومية  وحسب  الــعــراق 

عن  املواطنني  سيعزف  او  البلد،  وتطوير 
ما  وهـــذا  قــادمــة،  انتخابية  مــشــاركــة  اي 
كانت بدايته او نهاية البداية انتخابات عام 
2018 فالكرة االن يف ملعب قادة الكتل من 

اجل التغيري احلقيقي لأفضل.
طــرحــنــا الـــســـؤال عــلــى األســـتـــاذ )غـــزوان 

املؤنس(، كاتب صحفي، فأجابنا قائل:
من أهم إفرازات العملية الدميقراطية يف 
مجيع الدول هي العملية االنتخابية، وأيضا 
الوسيلة  هي  االنتخابات  إن  القول  ميكن 
الوحيدة إلسناد السلطة السياسية، كونها 
شرعية  الوحيدة يف حتديد  اجلهة  تعترب 
مثلما  اجملتمع  داخــل  عدمها  من  السلطة 
جتسد مفهوم السيادة الشعبية يف البالد، 
ورمبا خيتلف املشهد السياسية يف العراق 
عن غرية، كون هنالك العديد من التحوالت 
البالد،  االنتخابي يف  املشهد  سياسية يف 
متثلت يف األنظمة السياسية املختلفة اليت 
حيث  الــعــراق،  شــؤون  إدارة  على  تعاقبت 
لقت فكرة االنتخابات اهتماما كبريا لدى 
اجملتمع العراقي بعد تغري النظام السابق، 
االجيابية  املــتــغــريات  أهــم  مــن  تعد  كونها 
إن  الشعب،  لــدى  الفكرية  املنظومة  على 
منظومتنا  االنــتــخــابــات إىل  فــكــرة  دخـــول 
الفكرية هي من ابرز املتغريات االجيابية 
العراقي، حيث  على جمتمعنا  اليت مرت 

تكسب االنتخابات. 

قامت )شبكة النبأ املعلوماتية( جبولة استطالعية حول احلياة الزوجية، 
وهل أن الزواج هو القفص الذهيب فعال؟!.

الكاتبة والء املوسوى قالت: إن احلياة الزوجية احدى مسؤوليات االنسان 
إىل  يقوده  قد  نفسه مما  ليحصن  يسعى  أن  وعليه  بعاتقه  ُجِعلت  الــيت 
تعاىل  جعلها  اليت  احلياة  ُسنَّة  فالزواج  حياته،  يف  واملشكالت  املتاعب 
الذي  دوره  ويفهم  يتحمل مسؤوليته  االنسان  تكامل احلياة، وجعل  ألجل 
عليه أن يؤديه على أحسن وجه، واملشكلة اليت تعاني منها جمتمعاتنا هي 
تهيئة  وعــدم  الصحيح،  بالشكل  عليها  يرتتب  وما  احلياة  هذه  فهم  عدم 

االوالد لتحمل هذه املسؤولية وفهمها جيدا.
األمور،  بعض  علينا مراعاة  نتقيد وجيب  أحيانًا  فقال:  أما رضا حممد 
وأشعر بأن الزواج قيدني وأصبح كقفص ذهيب حيث كل شيء يف أمجل 

ما ميكن ولكن ال أجد الراحة يف البيت!.
وقالت حنان حازم: الزواج هل هو قفص ذهيب؟ هنا كلمة “قفص” خيتلف 
احلرية  وإمنــا  السجن!  او  احلــريــة  تقييد  بــالــضــرورة  تعين  وال  معناها 
الــزواج رابط  مبعناها الصحيح هي معرفة حدودك يف حميط حياتك.. 
احلياة،  من  اآلخــر  النصف  الدين الكمال  اكمال نصف  به  ُيــراد  مقدس 
فعندما يرتبط شخصان خمتلفان مًعا لعيش حياة واحدة يف “قفص واحد” 
ينبغي أن يتشاركا فيه بالسراء والضراء، وهنا ُيقصد بالقفص على انه 
احمليط الذي جيمع الشريكني حيث يكون هناك بعض احلدود حلريتهما 

يف ممارسة احلياة.!
وأشارت السيدة سكينة املوسوي بأنه من اخلطأ وصف الزواج بأنه قفص 
واذا  احلياة،  تكاملي يف سلم  انطالقة وحتليق وسري  الــزواج  ذهيب ألن 
كان الزواج يتوفر فيه عناصر النجاح، والسعادة، فال يعترب قفصا ذهبيا 
القصر  او  الذهبية،  اململكة  او  الذهيب،  )بالعش  عنه  نعرب  ان  بل ميكن 

الذهيب(. 
هذا  استخدام  نهى عن  معاش  الرضا  عبد  الشيخ  الديين  املرشد  وأمــا 

املصطلح وقال:
عبارة “القفص الذهيب” غري صحيحة وسلبية؛ ألنها تعطي لنا إحياء بأن 
الزواج كالسجن؛ إذ ال فرق إن كان السجن من حديد أو ذهب... واأَلْوىل 
منها هي عبارة “العش الذهيب”؛ إذ توحي لنا هذه العبارة باحلرية ونقطة 
اإلقالع للرقي معًا... الكلمات هلا تأثري كبري يف حياة اإلنسان حيث جتهز 
األرضية املناسبة لقناعاتنا لذلك عندما يكون هناك كلمة سلبية البد وان 
جتر املساوئ اىل احلياة اجلميلة وتقضي على اجلمال شيئا فشيئا والذي 
يدخل اىل هذه العالقة املقدسة اذا يكون عنده مبدأ بأن احلياة الزوجية 
بعدم  يتعكر مزاجه مع كل صغرية وكبرية ويشعر  “قفص ذهيب “سوف 
الراحة ويدق جرس االنذار يف كل مشكلة كي يندم على ما فعل، والذي 

يدخل اىل هذه العالقة املباركة وهو يعرف بأن الزواج سكن وراحة.

القفص الذهبي
 أم العش الذهبي؟!

التخلص من الكيلوغرامات الزائدة ميثل رغبة ملحة لدى أصحاب الوزن الزائد، الذين يسعى معظمهم 
لتجربة أنواع الرجييم املختلفة للوصول للوزن املثالي، لكن العلماء اكتشفوا أن املشكلة املسببة للسمنة 
واليت ترتكز يف غياب الشعور بالشبع، هي باألساس مشكلة ليس ألصحاب الوزن الزائد يد فيها، 
حيث اكتشف باحثون أملان تفسريا لشعور أصحاب الوزن الزائد بعدم الشبع، إذ وجد الباحثون أن هذا 
السبب ليس لأشخاص املصابني بالسمنة يد فيه، كما اقرتحوا عالجا للسمنة ال يعتمد على الرجيم 
بصورة أساسية، بينما يعتمد البعض على طرق ُتوصف يف الغالب بـ”القاسية” من أجل ختفيض الوزن 

واحلصول على قوام رشيق
هل تقبل بالتخلي عن اللحوم واأللبان من أجل إنقاص وزنك؟ هل تستطيع الصمود بتناول اخلضروات 

فقط كنظام غذائي لتعيش بصحة جيدة ؟ 
أن شركة  الغذائية  املواد  املستهلكني ومراقبة  املعنية حبماية  ووتش”  “فود  من جهتها ذكرت منظمة 
كوكاكوال تقلل من شأن خماطر مشروباتها السكرية وتروج هلا. ونفت كوكاكوال االتهامات وذكرت أنها 

تروج أيضا للمشروبات اخلالية من السكر.
يؤثر النوم على حياتنا وأدائنا اليومي بشكل واضح. إضافة إىل ذلك اكتشفت دراسة من خالل جتربة 
خضع هلا 1615 شخصًا بالغًا مؤخرًا أن قلة النوم ترتبط بزيادة الوزن حول حميط اخلصر، كما 

تقلل نسبة الكولسرتول اجليد يف الدم. احلاجة إىل النوم الكايف تؤثر على حياتنا مباشرة من جوانب 
خمتلفة. فلعاداتنا اليومية تأثري كبري على صحتنا وأشكالنا حتى، ومن املمكن مالحظة ذلك بشكل 
واضح من خالل انعكاسها على أدائنا ونشاطنا اليومي. وقد أثبتت مؤخرًا دراسات عدة أن قلة النوم 

ال تسبب اخلمول والتعب فقط، بل تساهم يف زيادة الوزن وخصوصًا حول منطقة اخلصر.
إىل ذلك، ميكن أن يساهم اتباع نظام غذائي معني يف ختفيض الوزن. ويف هذا السياق نقل موقع 
أومريشنونغ األملاني املعين بشؤون الصحة أن النظام الغذائي الذي يعتمد على اخلضراوات والفواكه 
مع جتنب املأكوالت الغنية بالذهون خصوصا يف الليل، ميكنه ان يساهم بشكل فعال يف ختفيض الوزن.
وينصح اخلرباء أيضا بشرب 3 إىل 4 ليرتات من املاء يوميا، إذ ال تقتصر فوائد املاء على الصحة 
الداخلية واخلارجية للجسم بل ُيساعد املاء على التخلص من السمنة كذلك. أما ممارسة الرياضة 

بانتظام، على األقل ثالث مرات يف األسبوع. 
 فتساهم يف حرق الدهون وبالتالي احلد من السمنة، فهل أصابك اإلحباط بسبب استمرار زيادة 

وزنك رغم اتباعك محية غذائية صارمة؟
 نوعية الطعام ليست هي العامل الوحيد املؤثر يف إنقاص الوزن، بل توقيت الوجبات واملسافة الزمنية 

الفاصلة بينها. 

مصطفى عبد زيد

ملاذا يفضل اغلب الجامعيني العمل الحكومي على القطاع الخاص؟

فهيمة رضا
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األخيرة

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

الكتب والوثائق العراقية: 1991

مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم ©

انــدلــعــت االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة الــــيت عــّمــت 
البصرة  الــعــراق، مــن  حمافظات وســط وجــنــوب 
أوال يف الــثــامــن مــن شــهــر متـــوز اجلـــــاري، اثــر 
النارية  العيارات  بإطالق  احلكومية  القوات  قيام 
احلية على عشرات الشباب املطالبني بالوظائف 
الرميلة  حقول  مــن  القريبة  “باهلة”  منطقة  يف 
الشمالية الغنية بالنفط، مشال حمافظة البصرة، 
مــا تــســبــب مبــقــتــل احـــد الــشــبــاب ويــدعــى سعد 
االحتجاجات  وامتدت  آخرين.  وجرح  املنصوري 
البالد  وجــنــوب  وســط  حمــافــظــات  إىل  الشعبية 
ســريــعــا بــعــد حمــافــظــة الـــبـــصـــرة، إمــــا إلظــهــار 
الــتــعــاطــف مــع احملــتــجــني الــبــصــريــني، وإمــــا ألن 
املواطنني العراقيني يف حمافظات وسط وجنوب 
البالد يعانون من ذات املشاكل املعيشية واخلدمية 
والصحية اليت يعاني منها البصريون وإن تفاوتت 
النسب من حمافظة ألخرى. ويف كل األحوال فإن 
القوانني  الرأي كفلته  والتعبري عن  التظاهر  حق 
العراقي  الدستور  مقدمتها  ويف  املعنية  العراقية 
الذي أشار إىل هذا احلق يف املادة،38، منه واليت 
التالي: “تكفل الدولة مبا  متت صياغتها بالشكل 
حرية  الــعــامــة،  واآلداب  الــعــام  بالنظام  خيــل  ال 
التعبري عن الرأي بكل الوسائل، حرية االجتماع 
والتظاهر السلمي وتنظم بقانون”. لكن ما لوحظ 

يف هذه االحتجاجات استخدام القوات احلكومية 
ما  للمظاهرات  الــتــصــدي  يف  احلــي  الــرصــاص 
اإلعــالن  ومت  القتلى  من  عــدد  أسفر عن سقوط 
عن “أربعة حاالت وفاة” بينما أصيب العشرات من 
املتظاهرين وقوات احلكومة حبسب وزارة الصحة 
العراقية. وإذ يدين مركز آدم للدفاع عن احلقوق 
األطراف،  كل  للقوة من  استخدام  أي  واحلريات 
على  احلفاظ  مسؤولية  العراقية  احلكومة  حيمل 
سالمة احملتجني يف كل زمان ومكان، ويستغرب 
بشكل  احلي  الرصاص  عناصرها  استخدام  من 
قاتل ضد حمتجني ال حيملون األسلحة اليت ميكن 
أن تعرض حياة عناصر قوى األمن للخطر احلال. 
كما حيمل احلكومة العراقية مسؤولية تفاقم حدة 
الرفض الشعيب بسبب جتاهلها املستمر ملطالب 
أوضاعهم  لتحسني  سعيها  وعـــدم  املتظاهرين 
مشكالتهم  وحــل  والصحية  واخلدمية  املعيشية 
بــشــكــل مــهــين وهــــي دون شـــك مـــن مـــهـــام هــذه 

احلكومة واحلكومات اليت سبقتها.
ومــن هنا فــإن أبـــرز الــتــوصــيــات الــيت خــرج بها 
املركز حيال األوضــاع الراهنة هي: أوال- امتناع 
وإطالق  العنف  استخدام  عن  احلكومية  القوات 
قد  احتجاجات  أي  مواجهة  يف  احلي  الرصاص 
يف  املعهودة  األساليب  واعتماد  مستقباًل،  جتري 

فتح  ثانيا-  املــيــاه.  كخراطيم  حــاالت  هكذا  مثل 
تأخري  ودون  عــاجــل  بشكل  الــعــراقــيــة  احلــكــومــة 
واالستماع  احملتجني  ممثلي  مع  احلــوار  لقنوات 
إىل مطالبهم وأن تبدي املزيد من احلرص على 
ثالثا-  حمــــددة.  زمــنــيــة  جلــــداول  وفــقــا  تنفيذها 
تعويض ضحايا االحتجاجات واالبتعاد عن الصاق 
بـ”املندسني” يف حني إن  تهم باحملتجني ووصفهم 
كل املؤشرات تؤكد أن حالة الغضب الشعيب كانت 
متفاقمة وجنم عنها بعض التصرفات العنيفة من 
املتظاهرين بسبب حاجة املواطنني إىل الكهرباء 
واملياه وسبل املعيشة. رابعا- إطالق سراح مجيع 

املعتقلني على خلفية االحتجاجات.
قانونية  مــالحــقــة  أليـــة  تعرضهم  عـــدم  وضــمــان 
التظاهر  يف  مشاركتهم  على  مرتتبة  وقضائية 
للمطالبة حبقوقهم. خامسا- أن تكافح السلطات 
العراقية الفساد املستشري يف مؤسساتها والذي 
تسبب بهدر األموال اليت كانت خمصصة لتوفري 
شأن  فمن  للسكان،  األساسية  احلياتية  احلقوق 
هـــذا اإلجـــــراء أن يــبــعــث بــرســالــة تــطــمــني قوية 
تبقى  الــيت  األوضـــاع  بتهدئة  ويسهم  للمحتجني 
مرشحة دائما للتوتر بسبب نقص اخلدمات وما 
يتم كشفه من ملفات فساد كبرية ال تتم حماسبة 

املتورطني فيها.
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عبد الرزاق عبد الحسني

تقليص  من ضمنها  الفاشلة،  الدولة  عن  املختصون  حّددها  أدلــة  هنالك 
ــات وحمــاصــرتــهــا بقبضة حــديــديــة، عــرب نــظــام ســيــاســي مستبد  احلــري
تعلقهم  يعلنون عن  الطغاة ال  الدميقراطي، فكل  بالنهج  حتى ولو تظاهر 
باالستبداد وشغفهم بقمع احلريات، على العكس من ذلك، الطغاة هم أكثر 

احلكام كالما عن احلريات.
قطع  بــأن  لالتصاالت  الربملانية  اللجنة  إعــالن  يعين  مــاذا  هنا،  الــســؤال 
د، ومن الذي يقف وراء هذا القطع،  اإلنرتنيت ومواقع التواصل عمل متعمَّ
وما هي األسباب اليت أوجبت هذا العمل، ومن هي اجلهة اليت ستتحمل 
اخلسائر املادية واملعنوية اليت تعّرض هلا األفراد واملؤسسات اإلعالمية 
واملصارف وشركات الطريان، وكل اجلهات اليت يقوم عملها )رزقها( على 

اإلنرتنيت؟.
للجميع،  تبدو معروفة ومكشوفة  أعاله  الــواردة يف  األسئلة  أجوبة مجيع 
هذا  وراء  يقف  فمن  بسهولة،  عنها  اإلجابة  ميكنهم  الناس  بسطاء  حتى 
احلكومية  اجلهات  املختصة هي  الربملانية  اللجنة  املتعمَّد حبسب  القطع 
املعنية، والناس أيضا تعرف ذلك، أما األسباب فهي معروفة أيضا، حيث 
جاء هذا اإلجراء اخلاطئ بعد أن اشتّد أوار االحتجاجات اليت اندلعت يف 
البصرة، لتمتد إىل حمافظات ومدن اجلنوب والوسط، وأخريا مثة سؤال 
يقع يف قمة قائمة التساؤالت، من هي الشخصية أو اجلهة اليت جيب أن 

ُتقاضى وتتحمل اخلسائر بشّقيها املادي واالعتباري.
وأركانها  الــدولــة  الفيسبوك  أرعــب  هــل  هنا،  نــود طرحه  الــذي  الــســؤال 
وأوهلا احلكومة، إذا صح تصريح اللجنة الربملانية لالتصاالت؟، اجلواب 
االحتجاجات  مــوجــة  املــوقــع يف  هلــذا  تــأثــري  هــنــاك  يكن  لــو مل  املستنَتج، 
بقطع  االتــصــاالت  على  املشرفة  احلكومية  اجلهة  أقــدمــت  ملــا  األخـــرية، 
اإلنرتنيت، فهل يصح لدولة ذات نظام دميقراطي أن ختشى التواصل بني 
أفراد شعبها أثناء احملن ومنها )رداءة اخلدمات األساسية يف ظل ارتفاع 

مستمر لدرجات احلرارة، واألمراض، والبطالة، والفساد(؟.
إن مثل هذه اإلجراءات اليت حتد من حريات اإلنسان، ومتارس طوقا من 
املمنوعات على الشعب، ال يقوم بها إال األنظمة الفردية القمعية، وقد تكون 
هناك حجج تقف خلفها مثل هذه اإلجــراءات ويف املقدمة منها احلفاظ 
على األمن والسيطرة على االحتجاجات وضبط حركة الشارع، ولكن من 

غري املنصف أن ُتهَمل املسببات، ويتم التعامل مع النتائج فقط!.
وأخريا ماذا تصنَّف الدولة اليت يرعبها اإلنرتنيت، وإذا مّت عزل الشعب 
عن العامل، ماذا ميكن أن نسّمي النظام السياسي الذي يقودها؟، سلسلة 
األسئلة هذه جيب أن تضعها الدولة نصب أعينها، وإذا أرادت أن تستفيد 
أحــداث  رافقها من  ومــا  االحتجاجات  املــريــرة، جتربة  التجربة  هــذه  من 
تدرس هذه  أن  عليها  اإلنرتنيت،  املتظاهرين وحجب  وإجــراءات حريات 
الوقائع بعلمية ومتّعن وتركيز، وأن تستفيد من هذا اخلطأ اإلسرتاتيجي، 
نعم إنه اخلطأ القاتل الذي يتهدد كيان الدولة كلها، لذا ينبغي وضع ما 
حدث على طاولة التشريح واستنتاج احللول الناجعة، بعد تأشري األسباب 
إهمال  مت  كما  إهماله  وعــدم  جيدا،  الــدرس  واستيعاب  بدقة،  وتثبيتها 
الدرس نفسه يف السنوات السابقة، وينبغي عدم النظر إليه على أنه حدث 
عابر سوف مير مثلما مّر غريه من أحداث جرت يف السنوات املاضية، 
فهذا الذي حصل يف العراق اليوم خمتلف متاما عّما سبق، ورمبا يكون 
بقاء  العراقية، وضمان  الدولة  والفرصة األخــرية حلفظ  الــدرس األخري 

الدميقراطية يف هذا البلد. 

عباس املالكي/مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات


