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الديمقراطية 
وقطع األرزاق

االقتصاد العراقي بني مطرقة الفساد وسندان الدولة

الثقل االقتصادي
 لدولة هذا الزمن

األجهزة األمنية
 يف خدمة من؟

تحرير االنسان
ومواجهة االستبداد الديني 361121

فشل احلكومات يف تقديم برامج واقعية تليب طموحات الشعب امر طبيعي، لكن تكرار 
يعد شذوذا عن قاعدة العمل القائلة بان: تكرار نفس اخلطأ ميثل كارثة، وبعيدا عن أضواء 
االعالم يداهم الفساد كل دول العامل، وحتى اوربا اليت تعد امنوذجا للنجاح، اجنرفت هي 
األخرى حنو شاطئ الكارثة بعد ختلي حكوماتها عن تقليب ملفات الفساد اليت ُترّحل 
اىل رفوف النسيان. يف الرابع عشر من شهر اب اجلاري انهار جسر “موراندي” الواقع 
مبنطقة صناعية غرب مدينة جنوى اإليطالية، راح ضحيته 43 شخصا، ليتحول اجلسر 
معرب  اىل  فرنسا،  جنوب  ولساحل  اإليطالية  “للريفريا”  الرئيسي  الشريان  ميثل  الذي 
للموت، وعكس الواقع احلقيقي لدولة طاملا سيطرت عليها املافيا، ففي عام 2012 قدرت 
منظمة الشفافية الدولية أن الفساد يف إيطاليا يكلف دافعي الضرائب حنو ستني مليار 
يورو )78 مليار دوالر( سنويا، وإزاء ذلك حثت املنظمة احلكومة على إنشاء هيئة مستقلة 
بعض  اثره  على  اعتقلت  اطار شكلي  اال يف  تتحرك  لكن احلكومة مل  الفساد،  ملكافحة 
املسؤولني. قد تستطيع دولة مثل إيطاليا عدم اإلفصاح عن فشلها سنة او عدة سنوات لكن 
يف النهاية ال بد لقارب الفشل ان يرسو على شاطئ ينكشف فيه امام اجلميع، وباإلحبار 
قريبا من إيطاليا حنو منطقة الشرق األوسط جند ان هذه املنطقة اليت تعد اهم خمزن 
للموارد الطبيعية يف العامل، هي كذلك هلا مركز الصدارة يف كسب الثروة بطرق ملتوية 
ال تتسم بالعدالة يف توزيع املال بني الناس. يتكاثر الفشل يف الدولة من خالل التواطؤ 
القوانني  بتعطيل  يبدؤون  املتنفذين  من  الفئتني  فهاتني  الفساد،  ومافيات  املسؤولني  بني 
عرب فتح باب االستثناء، وهو اخلطوة األوىل حنو حتويل القانون من مظلة حتمي اجلميع 
اىل بساط يداس حتت االقدام وجسر حنو جتميع الثروة وحتقيق املصاحل. انهيار سلطة 
القانون يصيب النظام اإلداري أيضا مبقتل، وجيعل املعامالت اإلدارية خاضعة للعالقات 
الشخصية، والرشاوى، ومبرور الزمن تتحول هذه الطريقة اىل أسلوب للتعامل وتسيري 
روح  من  تبقى  ما  تقتل  لكنها  التسهيالت  بعض  وابــداء  اختصار اخلطوات  املهام حبجة 
يفقد  ارادات  اىل صــراع  اإلدارة  وحتــول  القانون  بني سحق سلطة  وما  الفعالة.  اإلدارة 
امر  فهو  أصــال،  يوميا جيعله غري مرئي  الفشل  تكرار  لواقعه، الن  النقد  روح  املواطن 
وان  التيار، ال سيما  ينجرفون مع  املواطنني  الكثري من  ان  بل  يثري االهتمام،  معتاد وال 
دفع الرشوة لتسهيل بعض القضايا اإلدارية توفر هلم الكثري من اجلهد والوقت، وصاحب 
احلاجة اعمى ال يرى غري قضائها. يف كل دولة متر حبالة من الفشل القانوني واإلداري 
وانهيار النظام اجملتمعي حتتاج اىل إعادة تقييم جتربتها، عرب قراءة منحنى التحول من 
اجل إعادة األمور اىل نصابها، وال ميكن ان يتحقق ذلك اال عرب اتباع أساليب حمددة 
األساسية يف  الركيزة  وجعلها هي  القانون  تفعيل سلطة  على  التأكيد  اواًل:  االتــي:  عرب 
حتديد العالقات بني االفراد والدولة والعالقات بني االفراد أنفسهم. ثانيًا: إعادة صياغة 
النظام اإلداري وفق أسس اإلدارة احلديثة، واالستفادة من التكنلوجيا الذكية اليت صنعها 
االنسان. ثالثا: تأهيل املواطن عرب عقد الندوات والربامج اإلعالمية لتكيفه مع الظروف 

اجلديدة واقناعه بضرورة احلفاظ على النظام صونا حلقوقه وحقوق االخرين. 
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اهلل تعاىل وعلى ضوء هذه اآلية الشريفة وبعض...
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االختالف  ادارة  ليس  اليوم هو  ما جيري 
الــربامــج  متضمنات  تنفيذ  كيفية  عــلــى 
ــزة، كــمــا انها  ــفــائ االنــتــخــابــيــة لــلــقــوائــم ال
تــنــطــوي عــلــى إدراك  تــفــاهــمــات  لــيــســت 
وامنيا  سياسيا  املــرديــة  الــبــالد  ألوضـــاع 
والتهدف  ...اخل،  واجتماعيا  واقتصاديا 
اىل تفحص جتربة السنوات السابقة بعد 
واالستفادة   2003 عام  السياسي  التغيري 
بناء  عملية  تــقــويــم  إلعــــادة  دروســـهـــا  مــن 
الدولة وتصحيحها. بل هي تفاهمات على 
الــوزاريــة،  واحلقائب  السيادية  املناصب 
ان  تريد  الكبرية  الفائزة  القوائم  وكل من 
متسك بزمام االمور وان تكون هي املاحنة 
ولذلك  االكرب.  الكتلة  آلية  للمناصب عرب 
كتل طائفية،  تتجه حنو  التفاهمات  بدأت 
االمر الذي اليشري اىل وجود تغيري عما 

حصل بعد الدورات االنتخابية الثالث.
هـــذه املــســاومــات لــيــس جــديــدة، بــل انها 
ومؤسساتها  السلطة  ادارة  تشكيل  الزمت 
القضائية  وحتى  والتنفيذية  التشريعية 
خالل الدورات االنتخابية الثالث السابقة 
وُيراد هلا ان تنسحب اىل نتائج انتخابات 
على  واملــزايــدات  املساومات  هــذه   .2018
السلطة.  على  صــراع  اال  ماهي  املناصب 
واطــــــراف الـــصـــراع التـــكـــرث ملــوضــوعــة 
التشريعية  املؤسسة  يف  السلطة  شرعية 
والــتــنــفــيــذيــة يف ظـــل مـــؤشـــرات خــطــرية 

ــة لــلــمــشــاركــة  ــي ــدن تـــبـــدأ مـــن الــنــســبــة املــت
يف االنــتــخــابــات، ثـــم عــمــلــيــات الــتــالعــب 
باألصوات وصوال اىل االحتجاجات اليت 
الــعــراق  وجــنــوب  وســط  مناطق  تشهدها 
والدالة على الرفض املطلق للقائمني على 

السلطة امجاال.
وعدم االكراث وعدم االدراك هذا – وان 
ــه مــن قــبــل اجلمهور  كـــان غــري مــصــرح ب
االكرب خلروج  الدافع  هو   – واسع  بشكل 
تــرى  اجلــمــاهــري  فغالبية  االحــتــجــاجــات. 
يف  ومؤسساتها  الدولة  انشغال  تربير  ان 
مواجهة عصابات داعش االرهابية مل يعد 
مقبوال بعد القضاء على داعش عسكريا، 
تشهد  ان  البــد  داعــش  مابعد  وان مرحلة 
اســتــعــادة االنـــســـان الــعــراقــي لــكــرامــتــه، 
وبقيت  متامًا،  العكس  هو  ماحصل  ولكن 
مصاحلها  وراء  تلهث  السياسية  الــقــوى 
ملابعد  والتنفيذية  التشريعية  التشكيلة  يف 

االنتخابات.
بــعــد كــل ذلـــك، يبقى الـــســـؤال هــل ميكن 
الــراهــنــة اىل فــرصــة  ان حنـــول االزمـــــة 
للتصحيح؟ من االمور اليت جيب الركيز 
عليها هي ان مطالب احملتجني - حتى وان 
شهدت تصعيدا يف االيام السابقة – فأنها 
السياسي  النظام  إصــالح  مبطلب  ستتوج 
ليقود اىل تقويم االداء السياسي، وبالتالي 
النظام  اسقاط  مرحلة  اىل  تصل  ولن  مل 

السياسي الذي تشكل بعد 2003، اال اذا 
وباقي مؤسسات جتاهل  متادت احلكومة 
مــطــالــب احملــتــجــني، فــاجلــمــاهــري تـــدرك 
خطورة عدم توفر البديل املناسب يف هذه 

املرحلة.
وهــنــا بــإمــكــان رئــيــس احلــكــومــة الــشــروع 
مواجهة  االقــل يف  على  خبطوات حامسة 
مساندة  من  مستفيدا  والفساد  الفاسدين 
الشعبية  االحتجاجات  وحالة  اجلماهري 
املـــتـــنـــامـــيـــة املــــدركــــة خلــــطــــورة الــفــســاد 
االداء  جممل  على  السلبية  وانعكاساته 
احلكومي، السيما وان رئيس الوزراء أعلن 
مــرات عدة ان اجــراءات مواجهة الفساد 
تواجه ضغوطا سياسية داخلية كبرية جدا.

ـــفـــرصـــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد فــرصــة  هـــــذه ال
الــبــالد خالل  الــيت شهدتها  املــظــاهــرات 
اضاعتها  والـــيت  و2017   2016 االعــــوام 
توظيف  بإمكانها  كــان  وقــت  يف  احلكومة 
اعالن  وارجـــاء  العسكري  االنتصار  زخــم 
الفاسدين  النصر اىل حني مواجهة عتاة 
ومساندة  اجلماهري  ضغط  مــن  واالفـــادة 
نكون ضمن منط  وهنا  الدينية.  املرجعية 
القائمني  مبـــبـــادرة  الــســيــاســي  لــإصــالح 
وهو  اجلــمــهــور.  ومبــســانــدة  السلطة  على 
واالصالح  السياسي  للتغيري  طريق  أسلم 
خيم  ان  بعد  الــداخــلــي  بنمطه  السياسي 

اليأس من اصالح النظام مببادرة ذاتية. 

التعددية السياسية يف العراق بني تصدير التجربة وصناعة الفوضى
متثل جتربة احلكم التعددي يف العراق من التجارب الفريدة يف املنطقة واليت مت الرويج هلا على 
انها البذرة االوىل لتغيري الشرق االوسط... اي اننا أصبحنا امام نظرية “تصدير الدميقراطية” وهي 
ممارسة تزرع اخلوف يف كل االنظمة اجملاورة ألنها حتمل يف طياتها فعل التهديم للنظم القائمة على 
القبلية ووراثة احلكم، واعادة بناء تلك األنظمة وفق أسس جديدة ال تعطي أي فرصة هليمنة ايدلوجيا 

او عائلة واحدة.
او اخلوف من عدوى  التجربة بعضها ألسباب طائفية  الدول اجملــاورة واالقليمية من هذه  توجست 
الدميقراطية فحاولت عرقلة مسرية هذه التجربة وفعال مت هلا ذلك اسرع مما كانت تتوقع، والسبب 
هو االحزاب العراقية غري الناضجة واليت مل تستطيع قراءة الساحة احمللية واالقليمية بشكل صحيح، 
فهي مل تتعامل مع الدول األخرى مبنطق العالقات الدولية، بل راحت تركض وراء مصاحل ايدلوجية 

او طائفية ويف بعض األحيان طمعا مبنصب سياسي ميكن ان ختسره يف أي حلظة.
اجملــاورة  لــلــدول  والــوقــت  اجلهد  مــن  الكثري  العراقية  لــأحــزاب  اخلــاطــئ  السياسي  السلوك  وفــر 
واإلقليمية لعرقلة سرية التجربة الدميقراطية ونضوجها، حتى حتولت من التخطيط حنو املستقبل 
اىل التفكري االني حبل املشكالت األمنية اليت اجتاحت العراق منذ األشهر األوىل للتغيري، ومبرور 
األيام أصبح حفظ االمن هو اهلاجس الوحيد لأحزاب العراقية حتى يف الفرات اليت ينعم فيها 

للبلد، بقيت  السياسي  النظام  بناء أسس  الشعب باالستقرار. يف املرحلة األوىل، واليت تركز على 
األحزاب ملدة عامني منهمكة يف اجاء انتخابات ألول مجعية وطنية وقع على عاتقها صياغة مسودة 
الدستور العراقي اجلديد الذي يتخذ من التعددية السياسية طريقة للتداول السلمي للسلطة وكان 
إرضاء كل الفئات االجتماعية امرا صعبا يف ظل حالة االستقطاب الطائفي والقومي، لكن بالنهاية مت 
اجراء االستفتاء على الدستور وحصلت موافقة اغلبية الشعب العراقي عليه وهو ما اعترب اول اجناز 

سياسي عراقي واللبنة األوىل للدميقراطية.
مل تنشئ الدولة بنية حتتية اقتصادية صاحلة للنهوض بالوضع السيئ الذي خلقته احلقبة السابقة، 
بل راحت تهدم بقايا تلك البنية االقتصادية املتهالكة فقامت بتسريح عمال املصانع ووضعهم ضمن 
ابسط احلاجيات واىل  به من  القيام  املتقاعدين، وأصبحت االسترياد هو اقصى ما ميكن  جيوش 
اآلالت العمالقة وحتى التيار الكهربائي بات مستوردا كليا سواء كان على شكل مولدات أهلية او من 

خالل التعاقدات الرمسية مع دول اجلوار.
وبهذه احلالة حتول البلد اىل جمرى تسري فيه أموال النفط من املستوردين اىل الدول اليت نستورد 
منها حاجياتنا، وهو ما ولد حالة من عدم التوازن وتداعت اركان هذا االقتصاد الوهمي مع هبوط 

أسعار النفط ومل يتعافى حتى هذه اللحظة. 

اصطفافات الكتل الشيعية اخلمس الكبرية اليت أفرزت حمورين رئيسني 
من  جــزء  ومعه  والفتح  القانون  ــة  دول يضم  أحدهما  متقابلني؛  متكافئني 
النصر، واآلخر يضم سائرون واحلكمة ومعهما اجلزء اآلخر من النصر؛ 
ما  منها  أساسية؛  بعقبات  الصطدامهما  مغلقًا؛  طريقًا  يواجهان  مابرحا 
يرتبط  ما  ومنها  االستقطاب،  على  وقدرتهما  العددي،  حبجمهما  يرتبط 
بطبيعة مواقف احملاور اإلقليمية والدولية املعنية. ولذلك اجته احملوران اىل 
لدى  مفهومة  مفارقاته غري  كانت  وإن  الواقع؛  من  قربًا  أكثر  بديل  حراك 
بعض الفرقاء السياسيني، أو مفاجئة لبعض بلدان اجلوار اليت جتهل حقائق 
االجتماع الديين والسياسي العراقي؛ كالسعودية. وقد أسفر جزء من هذا 
احلراك ـ ابتداًء ـ عن ظهور تفاهم بني الفتح وسائرون لتشكيل نواة حتالٍف 
لتشكيل الكتلة األكرب؛ متهيدًا لتوسيع التحالف ليضم الكتل الشيعية اخلمسة 
الكبري. ورمبا ميثل هذا التحالف األمر الواقع؛ بالنظر للعالقات املتشابكة 
بني الكتل؛ فتحالف الفتح لن يتنازل عن ترابطه السراتيجي بائتالف دولة 
القانون، كما ظل الطرفان يف حالة تنسيق متقاربة مع ائتالف النصر. بينما 
جيد »سائرون« نفسه ملزمًا بتحالفه مع »احلكمة« وتفاهماته مع جزء من 
ائتالف الوطنية.  وعليه كانت السيناريوهات احملتملة البديلة لتحالف تشكيل 
الكتلة الربملانية األكرب؛ وصواًل اىل حتالفات تشكيل احلكومة؛ تنحصر يف 
أربعة سيناريوهات:  1- التحالف بني ائتاليف حزب الدعوة اإلسالمية؛ أي 
وهو  نائبًا،   )67( قوامها  كتلة  تشكيل  عنه  وسينتج  والنصر،  القانون  دولة 
ولن  األخــرى مرحيًا.  الكتل  مع  للحلف اجلديد  التفاوضي  الوضع  ماجيعل 
يتعارض حتالف االئتالفني مع االلتزام بني دولة القانون والفتح من جهة؛ بل 
سيعزز توحيدهما من قوة حزب الدعوة التفاوضية، ورمبا يضمن بقاء رئاسة 
الوزراء يف حوزته، ومينع انشقاق احلزب رمسيًا.   2- التحالف بني الفتح 
ودولة القانون واجلزء األكرب من النصر. ويلتحق بهم تلقائيًا ائتالفا إرادة 
وكفاءات؛ ليصل عدد أعضاء هذا التحالف اىل )100( نائب تقريبًا، وميكنه 
أن يكون الكتلة األكرب اليت ستدخل الربملان يف جلسته األوىل. وحتول هذا 
السيناريو اىل واقع على األرض مرهون بالتحاق بعض كتل ائتالف النصر 
به. وهذا التحالف حيظى بدعم احملور اإليراني.  3- التحالف بني سائرون 
واحلكمة وجزء من النصر )كتلة العبادي( وجزء من الوطنية )كتلة عالوي(؛ 
ليشكلوا )90( مقعدًا تقريبًا. 4- دخول مجيع االئتالفات الشيعية اخلمسة 
الكبرية: سائرون، الفتح، النصر، دولة القانون واحلكمة يف حتالف واحد، 
الكتلة  تكون  نائبًا؛   )195( قوامها  كتلة  لتشكيل  كتل صغرية؛  اليه  وتضاف 
األكرب اليت تشكل احلكومة بشكل مريح. ومن خالل حماوالت التفاهم بني 
الفتح وسائرون وجزء من النصر من جهة، والتحالف بني سائرون واحلكمة 
من جهة اخرى، وجتميد اخلالف بني سائرون ودولة القانون من جهة ثالثة؛ 

ستجد الكتل الشيعية نفسها يف حتالف واحد. 

مخاضات تشكيل 
الحكومة العراقية 

الجديدة

د. حسني أحمد السرحان / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

العراق

د. علي املؤمن

مسلم عباس

الصراع على السلطة 
واحتجاجات الشارع



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

3
www.annabaa.org العدد الثامن والثالثون - أيلول  2018 -ذو الحجة 1439هـ

متثل جتربة احلكم التعددي يف العراق من 
التجارب الفريدة يف املنطقة ومت الرويج 
هلا على انها البذرة االوىل لتغيري الشرق 
نظرية  امــام  أصبحنا  اننا  اي  االوســـط... 
“تــصــديــر الــدميــقــراطــيــة” وهـــي ممــارســة 
تـــزرع اخلـــوف يف كــل االنــظــمــة اجملـــاورة 
ألنها حتمل يف طياتها فعل التهديم للنظم 
القائمة على القبلية ووراثة احلكم، واعادة 
ال  جــديــدة  أســس  وفــق  األنظمة  تلك  بناء 
تعطي أي فرصة هليمنة ايدلوجيا او عائلة 

واحدة.
كانت  السابق،  البعث  النظام  سقوط  بعد 
امــــام األحـــــزاب الــعــراقــيــة عـــدة مهمات 
تعرب  حتى  إجنازها  عليها  جيب  أساسية 
االوىل:  وهــــي:  االســـتـــقـــرار  شــاطــئ  اىل 
اجلديد  السياسي  للنظام  االســس  وضــع 
النظام  تشكيل  اعــادة  الثانية:  البالد،  يف 
االجتماعي مبا يتالءم مع متطلبات النظام 
تركيز  من  يتبعه  وما  السياسي،  التعددي 
بناء  الثالثة:  القانون،  دولــة  احــرام  على 
اسس رصينة القتصاد البلد مبا يسهم يف 
التحتية  البنى  وبناء  العراق  اعمار  اعــادة 

املتهالكة او اليت دمرتها احلرب.
على  تــركــز  والــــيت  األوىل،  املــرحــلــة  يف 
بـــنـــاء أســــس الــنــظــام الــســيــاســي لــلــبــلــد، 
منهمكة يف  عــامــني  ملــدة  األحــــزاب  بقيت 
وقع  وطنية  مجعية  ألول  انتخابات  اجــاء 

عــلــى عــاتــقــهــا صــيــاغــة مــســودة الــدســتــور 
العراقي اجلديد الذي يتخذ من التعددية 
السياسية طريقة للتداول السلمي للسلطة 
امرا  االجتماعية  الفئات  كل  إرضاء  وكان 
الطائفي  صعبا يف ظل حالة االستقطاب 
والقومي، لكن بالنهاية مت اجراء االستفتاء 
اغلبية  مــوافــقــة  وحصلت  الــدســتــور  على 
اول  اعترب  ما  وهو  عليه  العراقي  الشعب 
اجنـــاز ســيــاســي عــراقــي والــلــبــنــة األوىل 

للدميقراطية.
ـــيت واجــهــهــا  ومـــن املــشــكــالت األخـــــرى ال
السنوات  اىل  املــواد  ترحيل  هو  الدستور 
للجدل  املــثــرية   140 ـــادة  امل مثل  الــقــادمــة 
بــاملــنــاطــق املــتــنــازع عليها  تــتــعــلــق  ــــيت  وال
واحلكومة  كــردســتــان  إقليم  سلطات  بــني 
االحتـــاديـــة، وبــقــيــت هــي األســــاس الغلب 
املــشــاكــل بــني الــطــرفــني حتى حتــولــت من 
ازمــة بــني حكومتني اىل ازمــة بــني حزب 
الدميقراطي  واحلـــزب  جهة  مــن  الــدعــوة 
الكردستاني من جهة أخرى، وترتب على 
االتهامات  بتبادل  الطرفني  انشغال  ذلك 
وحيدر  املالكي  نــوري  حكم  فرتي  طــوال 
املــطــاف خبطة  انــتــهــى  ان  ــعــبــادي اىل  ال
فـــرض الــقــانــون الـــيت أســهــمــت بسيطرة 
قوات احلكومة االحتادية على اهم النقاط 
اخلاضعة لقوات البيشمركة التابعة إلقليم 

كردستان.

العراقية  السياسية  األحــــزاب  اعــتــمــدت 
على  السلطة  اىل  لــلــوصــول  طريقها  يف 
احلقبة  انتجته  الــذي  االجتماعي  النظام 

الديكتاتورية السابقة.
 فــهــي مل حتـــاول تــعــديــل او اصـــالح هــذا 
النظام بقدر ما قامت بتعزيزه عرب تفضيل 
ــمــاءات  ــت االنـــتـــمـــاءات الــفــرعــيــة عــلــى االن
الوطنية، وجعلت من احلزب والعشرية هي 
القانوني  النظام  ودفعت  األكــرب،  الوحدة 

اىل الوراء.
فـــال ميــكــن لــلــقــضــاء ان يــالحــق مــســؤوال 
هلم  من  جلب  يستطيع  او  نفوذ  له  حزبيا 

السطوة االجتماعية.
بالذهاب اىل  ليس  املشكالت  وبــات حل   
املسؤولني  كبار  اتصاالت  بل عرب  احملاكم 

املتنفذين او عبري اجللسات العشائرية.
بــين الــنــظــام االقــتــصــادي الــعــراقــي على 
ركــيــزة أســاســيــة واحــــدة، وهــو االقتصاد 
الريعي القائم على توزيع جزء من موارد 
الكبرية جدا على عدة ماليني من  النفط 
ان  يبذلوا جهدا سوى  ان  بــدون  املوظفني 
ويعودا  احلكومية صباحا  للدائرة  يذهبوا 

يف بعد الظهرية.
وهو ما يسمى بالبطالة املقنعة اليت تنهش 
كف  على  قائما  وجتعله  الــبــلــد،  اقــتــصــاد 
حلظة  أي  يف  يسقط  ان  ميــكــن  عــفــريــت 

عندما تهبط أسعار النفط.

األحزاب العراقية: 
قراءة يف التجربة واملستقبل

العراق وعودة الليربالية املتوحشة
تكاد تكون مسة عدم االستقرار هي السمة املميزة للعراق منذ تشكيل الدولة العراقية احلديثة، 
وذلك يعود يف جزء منه اىل غياب العمل السياسي املؤسسي عالوة على غياب النظرية السياسية 
اليت حترك عمل مؤسسات الدولة، فمن ليربالية اىل االنتقال اىل االشراكية ومن ثم عودة 
اىل الليربالية املتوحشة بعد 2003، سجل العراق تقلبات فكرية كذلك انعكست على اداء الدولة 
وعدم بناء قدرات اجملتمع السياسية فمن حزبية اىل احادية حزبية اىل تفشي احلزبية بعد 
2003 وعدم قدرتها على تقديم رؤى ومعاجلات ملا مير به العراق، ويف أحسن االحوال تكون 
ترقيعية أو رد فعل على أمر معني وحمدد. مارس العراقيون منذ ما يقارب القرن مجيع انواع 
االحتجاجات السياسية، فمن االحتجاج الصامت اىل املعلن، وشكلت االنتخابات االخرية اكرب 
عملية احتجاج صامت اذ بلغت نسبة عدم املشاركني يف انتخابات ايار 2018 حوالي 57% وهي 
نسبة تعد عالية جدا سواء بالنسبة ملعايري املشاركة أو مقارنة مع التجارب االنتخابية االربعة 

السابقة. وهي تدل على زيادة نسبة املقاطعني للشأن السياسي واالنتخابي يف العراق.
يؤسس االستقرار السياسي عرب مجلة التفاعالت اليت تزيد الثقة بني املواطن أو اجملتمع مع 
السلطة السياسية ويتضح ذلك من احرام القانون ووجود تداول سلمي للسلطة واحتكار العنف 
الرمسي من أجهزة الدولة فقط عرب تطبيق القوانني على اجلميع، وتتزايد ثقة املواطن قدرة 

القوانني  سواء عرب  لتمريرها  قنوات رمسية  وتوفري  مطالبه  مع  بالتفاعل  السياسية  السلطة 
والقرارات احلكومية، ومدى استجابة لتطلعاته. تدعيم االستقرار السياسي حيتاج اىل تكاتف 
وتكافل، أما التكاتف فهو قدرة صناع القرار والقائمني على ادارة شؤون الدولة العراقية على 
التعامل احلكيم مع االزمات بعيدا عن التهويل أو التبجيل من مجلة املطالب الشعبية، وكذلك 
آنية لالزمات فضال عن اجيــاد خطط ملعاجلة االزمــات على املدى  قدرتهم على اجيــاد حلول 
الطويل تبتعد فيها عن احلل املستعجل وتوظف فيها املوارد والقدرات البشرية بالشكل الذي 
حيقق االستقرار االقتصادي املدخل االساسي والشريان احليوي لتحقيق االستقرار السياسي. 
يف حني أن التكافل فهو قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع شؤون ومطالب املواطنني بنظرة 
تكافلية حلقوقهم بوصفها مطالب انسانية وليست نزوات اشخاص اكل عليهم الدهر وشرب 
كالتعامل مع شأن املعوزين اجتماعيا واالرامل وعوائل الشهداء الذين ضحوا بأفضل ما جتود به 

النفس اال وهو التضحيات بدمائهم.
كلما  السياسي تشهد منحى تصاعديا  االستقرار  تدعيم  فان عملية  ذكره  ورد  ما  عالوة على 
ضعفت املشكالت بني أطراف العمل السياسي وكلما قلت نسبة تصديرها اىل الشارع عرب حجة 

أن مجاهرينا هي الكفيلة حبل مشكالتنا السياسية مع االطراف األخرى. 

اليت  واألمســاء  الوجوه  ليس يف  الدميقراطية  العراقيني مبجيء  فرح  إن 
جاءت إىل املراكز احلساسة يف صياغة القرار، وإمنا بالقوانني والتشريعات 
واإلجــراءات اليت تكتمل يف ظل النظام السياسي الدميقراطي، وكم كان 
أحد  وال  الدميقراطي،  للنظام  ومتلهفني  للحرية  متعطشني  العراقيون 
ينسى كيف كان العراقيون يعيشون داخل زنزانة كبرية تعزهلم عن العامل 
أمجع، ومن املؤّكد أن شعبا حُياَصر بهذه الطريقة ويتم فصله عما حييط 
به من بشر وتطورات، سوف يتوق حلرية تكفل له الرأي والتصريح والقول 
الدميقراطية  توفرها  مزايا  من  ذلك  إىل  وما  والسفر  والكالم  والكتابة 

للناس.
ولكن ما حدث مع كاتبني إعالميني عراقيني يعرفهما الوسط جيدا، بسبب 
صدمة  شّكل  عنه،  السياسيني  واملسؤولني  الراهن  العراق  بواقع  رأيهما 
لنا مجيعا، خصوصا بعد أن انتشرت هذه األحــداث يف وسائل التواصل 
)الفيس بوك( منشورة مع الوثائق، فحني نشر اإلعالميان رأيني مستقّلني 
يف منشورين خمتلفني كل يف صفحنه اخلاصة يف الفيس بوك، وكالهما 
القيادة واإلدارة، فما كان من  الدولة خبصوص  كان له رأي مباشر بقادة 
اجلهة اإلعالمية احلكومية اليت يعمالن فيها كإعالمينْي إال أن خترّيْهما 
بني أمرين، أما التوقيع على تعهد خطي بعدم التعّرض للرموز السياسية يف 
منشوراتهما، وأما الفصل من الوظيفة أو العمل، وهو قرار متعسف ال ميكن 
ملؤسسة أو دائرة أو مسؤول حكومي ُيقِدم عليه يف ظل نظام دميقراطي! 

وهذا ما حدث بالضبط.
كان  اختيار احلرية، وهذا  واحــدا هو  إال طريقًا  كان من اإلعالميان  فما 
حرية  لقمع  الرضوخ  سيختاران  أنهما  أحــد،  يتوقع  وهل  األصــح،  اخليار 
الرأي؟، إن مثل هذه السياسة اإلدارية القمعية ال ميكن السكوت عنها يف 
ظل )الدميقراطية( إذا كانت األخرية حتمل هذا املعنى يف التطبيق الصحيح 
ملا تعنيه الدميقراطية، ثم أال يعرف من أصدر هذا القرار اجملحف بأنه 
يفتح الباب أمام مثل هذه اإلجراءات اليت ستعيد العراقيني إىل ذكرياتهم 

املّرة مع العهود الفردية الدكتاتورية اليت أذاقت العراقيني الويل.
إننا ندعو القائمني على الدميقراطية أن ال يسمحوا ملثل هذه اإلجراءات 
كل مسؤول  املوافقة، مبعنى  داللة  هنا سيكون  الصمت  أن  كما  اخلطرية، 
موافق  أنه  يعين  عمليهما  من  اإلعالمينْي  قرار فصل  إزاء  الصمت  يلتزم 
على هذا اإلجراء، وهذه كارثة حتدق باجلميع، وقد تطيح بالدميقراطية 
نفسها وقد جتعل منها مشوهة أو خالية من التطبيق أو أنها شكلية وحرب 
على ورق ال أكثر، ما هو اإلجراء الصحيح؟ اجلواب: مطلوب التصدي ملثل 
يطمئن  حتى  وقضائية،  وحزبية  تنفيذية  سلطة  أعلى  من  القرارات  هذه 
العراقيون على أنهم لن يعودوا إىل الوراء، وأن حرية الرأي والنشر مكفولة 

هلم، حتى لو طالت شخصية سياسية قيادية أو غريها. 

الديمقراطية 
وقطع األرزاق

العراق

مسلم عباس

د. محمود عزو حمدو

عبد الرزاق عبد الحسني
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عربي 

سلطة  أعلى  اإلسرائيلي  الكنيست  أقر 
تشريعية يف إسرائيل منذ أيام قليلة على 
قانون الدولة اليهودية، فهل ميثل إقصاء 
املواطناتية اإلحتاللية على أسس دينية 
فضال عن السياسية؟، وهل يهدف إىل 
القضاء على ما تبقى من العرب مسلمني 
والسكن  اهلــويــة  ناحية  مــن  ومسيحيني 
واجلـــغـــرافـــيـــة؟، وهـــل حـــدد جــغــرافــيــة 
وضع  وهل  املزعومة؟،  اليهودية  الدولة 
تــصــورًا لــالعــتــبــارات الــدولــيــة املرضية 
لــطــريف الــنــزاع: الــطــرف اإلســرائــيــلــي، 
والطرف الفلسطيين، ومنها إقراح حل 
والدولة  الفلسطينية،  الدولة  الدولتني: 

اليهودية؟
بندا،  عشر  مخسة  من  القانون  يتكون 
إسرائيل  حدد  القانون  من  األول  البند 
ــوطــن الــتــارخيــي الـــذي أمســاه  بــأنــهــا ال
ــاألمــة الــيــهــوديــة، وهـــم فــقــط مــن هلم  ب
بقدر  وهـــذا  املــصــري،  تقرير  احلــق يف 
حصروية  عصبوية  نزعة  مــن  يضم  مــا 
فــإنــه خيــالــف املــواثــيــق الــدولــيــة القائلة 
حبق الشعوب بتقرير مصريها السيما 
فينص  الثاني  البند  أمــا  منها،  احملتلة 
القانون هو  على ما أمساه باهلدف من 
ذلك  وإىل  اليهودية،  الشخصية  محاية 
حيدد البند الثالث معامل الدولة اليهودية 
كيانها  علم  إىل  الــقــومــي  نشيدها  مــن 

الذي يؤكد على لونه األبيض ذو اخلطان 
األزرقان وتتوسطهما جنمة داّود.

ــة  ــدول أمـــا الــبــنــد الـــرابـــع مـــن قـــانـــون ال
العربية  الــلــغــة  إىل  فيشري  الــيــهــوديــة، 
وتراجع  اليهودية  للدولة  رمسية  كلغة 
هذا القانون عن عد اللغة العربية اللغة 
الرمسية الثانية، وأصبح بدل عن ذلك 
العربية  “اللغة  تقول:  فضفاضة،  عبارة 
الدولة، حيث  حتظى مبكانة خاصة يف 
أنـــهـــا مــتــاحــة يف الــــدوائــــر احلــكــومــيــة 
للمتحدثني بها”. وأعطى البند اخلامس 
يريد  العامل  دول  يف  يهودي  لكل  احلــق 
اهلجرة، كما حيق له أن يكتسب اجلنسية 
اإلسرائيلية، وينص البند السادس على 
من  الشتات  على مجيع  العمل  ضــرورة 
الداخل واخلارج وتوفري األرض واملوارد 
ــذلــك، كــمــا يــؤكــد الــبــنــد الــســابــع على  ل
الشتات  يف  اليهود  مع  التواصل  أهمية 
إسرائيل  وبــني  بينهم  األواصـــر  وتعزيز 
وتقدم للمحتاجني يد العون بالوقت ذاته.

أمــــا الــبــنــد الـــثـــامـــن فــيــهــتــم بـــالـــراث 
سياق  يف  التاسع  البند  وجــاء  اليهودي، 
ما أمساه باحلفاظ على الثقافة والراث 
واهلوية لكل مواطن يف إسرائيل بصرف 
النظر عن دينه أو قوميته، يف حني ذهب 
الرمسي  التقويم  أن  إىل  العاشر  البند 
يف إسرائيل هو التقويم العربي، والبند 

يــوم اإلستقالل وهو  احلــادي عشر عن 
العطلة الوطنية إلسرائيل وهذا اليوم هو 
احملرقة،  وقتلى  اجلنود،  ذكــرى  إلحياء 
ــانــي عــشــر فــحــدد أيـــام  ــث أمـــا الــبــنــد ال
أما  واألعياد،  السبت  أيــام  وهي  العطل 
أعيادهم اخلاصة،  اليهود فيشمل  لغري 
وحيـــدد الــبــنــد الــثــالــث عــشــر صالحية 
القانون  بــالــرجــوع إىل  الــقــوانــني  تــنــازع 
املــدنــي الــيــهــودي، ويــدعــو البند الــرابــع 
عشر إىل احلفاظ على األماكن املقدسة 
اإلشــارة ضمنًا إىل  يهودي ومنها  كإرث 
اخلامس عشر  البند  وأخــريا  الــقــدس، 
فذهب إىل عدم تغيري أو تعديل القانون 
إال بقانون آخر توافق عليه األغلبية يف 

الكنيست اإلسرائيلي.
حدود  ترسيم  القانون  جتاهل  هنا  من 
أغلب  أكــد يف  اليهودية يف حني  الدولة 
كإرث  اليهودية  الدولة  هوية  على  بنوده 
ـــارخيـــي وهــــي بــذلــك تــشــارك  ديــــين وت
كيان  رسم  يف  الدينية  اإلحيائية  بنزعة 
الـــدولـــة وثــقــافــتــهــا مـــع دول أخــــرى يف 
هــذه  تتسم  األوســـــط،  الــشــرق  منطقة 
والدينية  السياسية  باإلقصائية  الــدول 
الدينية  باإليدولوجيا  خمتلفة  بأساليب 
مرة  بالعنف  والــتــوســل  مـــرة،  والــتــاريــخ 
التشريعية  األطــــر  وتــوظــيــف  أخـــــرى، 

والقانونية مرة ثالثة. 

قانون الدولة اليهودية:
 إحيائية دينية أم إقصائية سياسية

التحول االسرتاتيجي للحوثيني يف اليمن
ال ميكن الحد نفي وجود نفوذ لدى حركة انصار اهلل احلوثيني، وهذه القوة وجدت تطبيقاتها العملية 
من خالل اعاقة تقدم قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ألربع سنوات، حتى بات االستيالء 
اوسع  للحوثيني جمــال  امنــا  هــذا فحسب،  وليس  املــعــارك،  لشدة  عامليا  احلديدة حدثا  مدينة  على 
للتحرك خارج حدودهم، فهم يقصفون العاصمة السعودية الرياض بالصواريخ الباليستية والطائرات 
املسرية، باالضافة وصوهلم مؤخرا اىل عاصمة االمارات ابوظيب وضرب مطارها بطائرة مسرية 

ايضا.
لكن لكل مجاعة مسلحة حدود للتحرك مهما كانت قوية، وهناك من يستطيع كسر احد اجنحتها 
ملنعها من التحليق بعيدا او حماولة الوصول اىل االهداف االسراتيجية خلصومها، فما حدود الفعل 
االسراتيجي لدى هذه اجلماعة املسلحة؟ وهل هي متماسكة لتستطيع االستمرار على نفس املستوى، 

ام انها ستنهار من الداخل نتيجة تركيزها على االنتصارات اخلارجية؟
يف السعودية ال ترى قيادات اململكة يف احلوثيني اال امتداد وليس هلم أي اصل ميين، فهم ال يستحقون 
املشاركة يف حكم اليمن، وليس من حقهم بسط نفوذهم على أي مدينة كانت، النهم ميثلون االمتداد 
الطبيعي للنفوذ اإليراني يف املنطقة، وهو ما يفرض على كل العرب مواجهة هذا التدخل اإليراني يف 
شؤون الدول العربية، ورسخت الرياض عرب وسائل اعالمها صورة إيرانية عن حركة “انصار اهلل” 

احلوثيني، حتى بات يصعب التمييز بينهم وبني قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري اإليراني.  
الزيدي  املذهب  تعتنق  اليت  اليمين  القبائل  للحوثيني هم  الطبيعي  فاالمتداد  الواقع  ارض  اما على 
واليت ترى يف الدول العربية عدوا هلا، أوال النها تناصر الدول الغربية وإسرائيل اليت هلا نصيب 
كبري من الكره هناك، وثانيا النها تركت اليمنيني يواجهون مصري اجلوع واحلرمان يف الوقت الذي 

تناطح البنايات اخلليجية السحاب.  
بينما كان احلوثيون يعززون عالقاتهم بالقبائل والقواعد الشعبية الساخطة على املمالك اخلليجية 
والدول الغربية، كانت دول اخلليج تشري السالح النها شعرت باخلطر، فبدأت باالستعداد للحرب 
احلتمية، اال انها ال زالت حتى قيام الربيع العربي بعيدة عن الشعب اليمين، وتؤيد الرئيس املكروه 
تعزيز  استطاع احلوثيون  املاضية  السنوات  انه طوال  الشعب علي عبد اهلل صاحل. اخلالصة  لدى 
مكانتهم كقوة يف اليمن، واستغلوا االنشغال الغربي والعربي عن اليمن الفقرية جدا، فأسسوا امارتهم 
من  فرفعوا شعارات اخلالص  هو غربي،  ما  كل  املعادية جتاه  باملشاعر  املليئة  اليمنيني،  قلوب  يف 
احلكام الظلمة، وحماربة األعداء الذين يعاونون الظلمة، فالتف معهم الشعب وصار قوة ضاربة، كما 
لتكون هذه اجلماعة فاعال  اإليراني يف هذا اجملال،  الدعم  انهم طورا أسلحة ورمبا استفادوا من 

سياسي وعسكريا حيسب له يف التوازنات االسراتيجية يف املنطقة. 

منتصرا،  عــاد  الــثــانــيــة،  العاملية  احلـــرب  يف  الفاشية  ايطاليا  هــزميــة  بعد 
االمرباطور االثيوبي هيالسي السي، الذي خلعه موسوليين بعد افتعاله حربا 
مع اثيوبيا يف العام 1935 انطالقا من االراضي الصومالية اخلاضعة اليطاليا، 
حينذاك .. عاد االمرباطور مبساعدة بريطانيا وامريكا. ومبساعدتهما ايضا 
حيث  ارترييا،  وبضمنها  االفريقي  القرن  يف  االيطاليني  تركة  على  استوىل 
اعلن يف البداية عن احتاد تكون فيه ارترييا حتت احلكم الذاتي، لكنه ضمها 
تبلورت  مضنية،  ارتــرييــة  كفاح  رحلة  لتبدا  امرباطوريته،  من  جــزءا  لتكون 
العام 1974 قام  ... يف  بصورة منظمة نهاية اخلمسينيات من القرن املاضي 
الضباط املاركسيون بانقالب عسكري بقيادة امان عندوم، اطاح االمرباطور 
هيالسي الســي، الــذي مل تسر االمــور بصاحله يف سين حكمه االخــرية، اذ 
بالنظام  الناس  وضاقت  الفساد  واستشرى  املناطق  بعض  اجملاعة  اصابت 
اليساريني  املعارضني  رقعة  وتوسع  الباردة،  احلرب  معطيات  الذي حاصرته 
يف بالده .. افضى االنقالب اىل سيطرة الضابط املاركسي الطموح منغستو 
ان  ااّل  االشــراكــي،  املعسكر  بدعم  هــذا  وحظي  السلطة،  على  مريام،  هيال 
الصومال   - اوغادين  يف  املسلحة  املقاومة  بسبب  داخليا،  قلقة  ظلت  الدولة 
 1958 العام  يف  تاسست  اليت  االرتريية  التحرير  حركة  نشطت   ... وارترييا 
تراوح  فظلت  الداعمة،  القوى  بني  تشظت  فصائلها  لكن  الستينيات،  مطلع 
على ارض مضطربة، ) التنظيم املوحد - اجمللس الثوري - اجمللس الوطين 
( اضافة اىل اجلبهة الشعبية بقيادة اسياس افورقي، اليت اصبحت االقوى 
يتطلعون  كانوا  الفصائل،  لبعض  الداعمون  العرب   .. االخــرى  الفصائل  بني 
على  ولكي حيققوا حضورا سراتيجيا  العربية  احلاضنة  اىل  ارترييا  لعودة 
البحر االمحر، فيما كانت للداعمني االخرين حساباتهم ومآربهم املختلفة .. 
بعد ضعف املعسكر االشراكي نهاية الثمانينيات، كان اسياس افورقي يقرا 
قبلها  او  املاضي  القرن  تسعينيات  مطلع  ويف  معها،  ويتفاعل  التطورات  تلك 
لصفقة  االوىل  املالمح  وهناك رمست  للعالج!  اسرائيل  افورقي  زار  بقليل، 
كبرية تشمل اثيوبيا وارترييا معا، فالنظام املاركسي يف اديس ابابا الذي بدا 
حمله  ليحل  يرحل،  ان  من  له  البد  الدولية،  التداعيات  بفعل  الضعف  عليه 
نظام )دميقراطي(، والنزعة اليسارية يف حركة التحرير االرتريية، جيب ان 
تكون من املاضي، ليبدا عصر جديد للبلدين، اثيوبيا وارترييا، وكان جوهر 
الصفقة يقوم على حتالف اجلبهة الشعبية لتحرير ارترييا بزعامة افورقي مع 
املعارض االثيوبي ميلس زيناوي املدعوم من الغرب. التقارب االثيوبي االرتريي 
الذي حصل مؤخرا بزيارة الرئيس االثيوبي المسرة، ومن ثم زيارة الرئيس 
امــام عالقة  الطريق  يفتح  وانهاء حالة احلــرب، قد  ابابا،  االرتــريي الديــس 
نظامني  بوصول  محولتها  التكتيكات  استنفدت  ان  بعد  البلدين،  بني  جديدة 
عن  بعيد  غري  وهــو  عقود،  ثالثة  قبل حنو  السلطة  اىل  الغرب  من  قريبني 

ترتيبات جديدة لتلك املنطقة، رمست وفقا لتصورات الكبار بالتاكيد. 

اثيوبيا ارترييا: 
تحوالت الزمن 

والسياسة

د. أسعد كاظم شبيب / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

عبد االمري املجر

مسلم عباس
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دولي 

دونــالــد  ــكــي  األمــري الــرئــيــس  تنفيذ  بــعــد 
تــرامــب وعــــده بــاإلنــســحــاب مــن االتــفــاق 
الــنــووي، املــوقــع مــا بــني الــواليــات املتحدة 
ودول أوربــيــة والــصــني مــن جــهــة، وإيـــران 
من جهة أخرى يف إطار صفقة تفاوضية 
- مـــاراثـــونـــيـــة، عـــرفـــت بـــ)مخــســة زائـــد 
واحـــــد(، وحملـــاولـــة الــضــغــط عــلــى إيـــران 
العقوبات  مــن  سلسلة  واشــنــطــن  فــرضــت 
االقــتــصــاديــة طــالــت الــبــنــوك، والــشــركــات 
التجارية، والشخصيات الرمسية، ورجال 
األعمال، وحتذير كربى الشركات األوربية 
مع  التعامل  استمرار  مغبة  من  واآلسيوية 
طهران، وتهديد واشنطن بإيقاف تصدير 
العقوبات  لتلك  لتكون  ــي.  ــران اإلي النفط 
تداعيات جسيمة على اجلانب االقتصادي 
الوطنية،  العملة  تــدهــور  منها:  اإليــرانــي 
أدنى  إىل  اإليــرانــي  التومان  تراجع  حيث 
مستوياته مقابل العمالت العاملية كالدوالر 
ما  إذا  باإلخنفاض  وقــد يستمر  والــيــورو، 
أقدمت واشنطن على عقوبات جديدة ضد 
طهران، بالتأكيد إخنفاض العملة أدى إىل 
على  ــرانــي  اإلي لإقتصاد  كــثــرية  مشاكل 

املستويني الداخلي والدولي.
ــة مـــن جـــراء  فــمــا الـــفـــرضـــيـــات احملــتــمــل
االقتصادية  العقوبات  سياسة  تداعيات 
ـــيت فــرضــتــهــا واشــنــطــن ضـــد طــهــران:  ال
الفرضية األوىل: الضغط على إيران من 

برناجمها  ليس فقط على  التفاوض  أجل 
الـــنـــووي وإمنـــــا عــلــى دورهــــــا الــســيــاســي 
والعسكري ومن ضمنها )صناعة الصواريخ 

البالستية( يف املنطقة العربية وإسرائيل.
من  املــزيــد  فــرض  هــل  الثانية:  الفرضية 
مقدمات  مبثابة  هي  األمريكية  العقوبات 
أن  أم  إيـــران؟،  لشن حربًا عسكرية ضد 
العقوبات هي مقدمات للتفاوض السياسي 
املباشر ما بني طهران وواشنطن. الفرضية 
من  إيــران  حلد  وسيلة  العقوبات  الثالثة: 
ترك سياسة العداء األمين واإليديولوجي 
مع إسرائيل، جزء أساسي من األزمة بني 
اإليراني  العداء  وإيران،  املتحدة  الواليات 
ــه كبار  ــل، وهــــذا مــا صـــرح ب ــي مــع إســرائ
القادة  كبار  أيضا  وأكده  اإليرانيني  القادة 
األمريكيني من خالل دعوة طهران بالكف 
يف  إسرائيل  إجتــاه  العدائية  أعماهلا  عن 
إشارة إىل دعمها املالي والعسكري حلزب 
اهلل حتى يف مرحلة مابعد سنوات حربه 
مع إسرائيل، وبات قلق واشنطن من إيران 
واضحا يف سوريا منذ تدخلها املباشر يف 
السورية، من هنا حتاول إسرائيل  األزمة 
ملنع  واشنطن  على  الضغط  سياسة  بنهج 
أي تقارب أمريكي ــ إيراني طاملا استمرت 
وعليه،  إلسرائيل.  العداء  بسياسة  إيــران 
قد  األخـــرية  االقــتــصــاديــة  العقوبات  فــإن 
تسهم يف تقليل النفقات العسكرية وتطوير 

أن  ذلــك  شــأن  ومــن  البالسيتة،  الصواريخ 
ينطبق مع دعم إيران حلزب اهلل والنظام 
العقوبات  الــرابــعــة:  الفرضية  الــســوري. 
يف  لواشنطن  نفعية  استمرارية  كوسيلة 
قبال احلفاظ على األمن القومي اخلليجي.
إلثــبــات الــفــرضــيــة األخـــــرية، نــشــري إىل 
االول:  اجلانب  جانبني:  من  هــذه  املسألة 
فإيران هي جزء  يتعلق بسياسة احملــاور، 
ــــ الصيين الصاعد  الــروســي  مــن احملــور 
ــا وإقـــصـــاديـــا يف قـــبـــال احملـــور  ســيــاســي
األمريكيـ  الربيطاني، اخلصومة اخلليجية 
حلفاء  البحرينية(  االماراتية،  )السعودية، 
إقليميًا  إيــران  فصعود  املتحدة،  الواليات 
يف قـــبـــال تـــراجـــع وإضــــطــــراب لــلــبــلــدان 
للمحور  صعودا  ميثل  املــذكــورة  اخلليجية 
العربية  املنطقة  يف  الصيين،  ــ  الــروســي 
احملــور  تــراجــع  قــبــال  يف  بالنفط  الغنية 
األمريكي ــ الربيطاني، من هنا فالعقوبات 
يف  اجلديدة  اإلدارة  قبل  من  االقتصادية 
واشنطن هي وسيلة لتحقيق توازن جديد 
بعد صعود إيران على حساب دول اخلليج. 
اجلانب الثاني: إرسال واشنطن بني احلني 
رسائلها  اخلليجيني  حللفائها  واآلخــــر 
ــة  الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة يف حمــارب
من  عديدة  دول  املتصاعد يف  ــران  إي دور 
املنطقة العربية، ومن ضمن تلك الرسائل 

العقوبات االقتصادية ضد إيران.  

فرضيات ما بعد
 العقوبات األمريكية على إيران

عصر التمدد الصيني يف الشرق األوسط
قبل أيام نشرت جريدة “الوطن”، السورية واملقربة من احلكومة، تصرحيات للسفري الصيين لدى 
دمشق تفيد باستعداد بالده املشاركة يف معركة إدلب لوجود مقاتلني من اإليغور القادمني من الصني، 
السوري  إىل جانب اجليش  مــا”،  “بشكل  للمشاركة  بــالده  استعداد  تشياجنني  تشي  السفري  وأبــدى 

“ملكافحة اإلرهابيني” يف إدلب أو أي مكان يف سوريا.
مبنطقة  يتعلق  فيما  وخاصة  الصينية،  اخلارجية  السياسة  يف  مألوفة  غري  التصرحيات  هذه  مثل 
الشرق األوسط اليت تشهد صراعات دامية ال تريد بكني ان تلحق الضرر مبصاحلها االقتصادية ذات 
االطراف املتعددة، مع دول متحاربة مع بعضها يف سوريا، او يف دول أخرى، لكن قرائن كثرية جتعل 

التحول الصيين جتاه سوريا واملنطقة حتميا.
قبل اخلوض يف حتليل املوقف الصيين يف سوريا، ردت بكني على املعلومات اليت نشرتها صحيفة 
“الوطن” عن سفريها يف دمشق، ونفت ما أوردته الصحيفة عن استعداد بكني للمشاركة يف عملية 
حترير إدلب، فيما نشرت الصحيفة بيانا عزت “عدم دقة اخلرب” اىل “سوء ترمجة كالم السفري 

وامللحق العسكري”.
لكن هل التصريح قد فضح اخلطة الصينية ام ان النفي هو التعبري الفعلي عن الواقع؟

ال ميكن لسفارة دولة مثل الصني ان تنتظر أسبوعا كامال حتى تعرف ان هناك خرب خاطئ نقل عن 

سفريها وملحقها العسكري، لتقدم بعد ذلك نفيا للمعلومات اليت انتشرت يف مجيع وسائل االعالم 
العاملية، ومن ثم فان هناك اعتقاد ان ما نشر هو نوع من بالون االختبار جلس النبض واختبار ردود 

األفعال، فالصني قد اختذت القرار، بعد ان تعرضت ألكرب ابتزاز امريكي يف التاريخ.
بدأ التحرك الصيين غري املسبوق حنو املنطقة العربية، بإعالن الرئيس الصيين يف اخر زيارة له 
للكويت الشهر املاضي “أن بالده ستقدم قروضا للتنمية االقتصادية بقيمة 20 مليار دوالر إىل دول 
عربية”، بينغ قال إن املوقع اجلغرايف للدول العربية يف قلب طريق التجارة القديم جيعل منهم “شركاء 

طبيعيني” يف مبادرة “احلزام والطريق الصينية اجلديدة.
الوثبة الصينية اجلديدة حنو تسلق سلم القيادة العاملية مير عرب منطقة الشرق األوسط وصوال اىل 
اوربا، ضمن مبادرة “احلزام والطريق”، وتعرف بكني ان هذا املشروع الطموح يتطلب محاية مكلفة، 
قد توفرها السلطات احمللية للدول اليت توجد فيها املشاريع الصينية، واذا ما وجدت ان تلك الدول 

قد عجزت عن أداء الواجب، فان التدخل املباشر او غري املباشر يكون هو السبيل الوحيد.
ال بد للقوة الصينية ان تزيح واشنطن عن عرش الصدارة العاملية، وهي تعرف ان هذا طريق طويل، 
يتطلب  القمة  الصعود اىل  ان  تامة  لكن بكني على قناعة  االنتظار،  قد يستغرق سنوات أخرى من 

السيطرة على الشرق األوسط.

ســواًء  املختلفة،  املستويات  على  الصراعات  وتفاقم  االزمــات  تراكم  أن  يبدو 
أكانت سياسية، اقتصادية، ثقافية، دينية، جعلت عصرنا احلالي يف دوامة من 
الفوضى الكربى، نتيجة ألهداف اهليمنة ذات املصاحل الرباغماتية، فضال عن 
احلروب الناعمة والعوملة متعددة املقاصد، واليت جسدتها أحداث القرن الواحد 
والعشرين، لتفرز إنسانا معاصرا لكنه أكثر قلقا بشأن مشكله ومستقبل أبنائه، 
فحصيلة الدمار والقتل يف تصاعد مضطرد وال زالت االنتهاكات بأشكاهلا كافة 
مستمرة، على الرغم من جهود بعض املنظمات واجلهات العاملية الساعية لردع 
االزمات واحلد منها. ونتيجة للتفاوت الفكري والسياسي واالقتصادي والثقايف 
والثاني  املتقدمة،  الــدول  االول  العامل، قسم عاملنا اىل ثالثة عــوامل:  بني دول 
الدول النامية، والثالث الدول املتخلفة. لكن يف العقود االخرية حدثت طفرات 
الدول  اىل  النامية  الــدول  وضعية  من  فيها  انتقلت  الــدول،  من  للعديد  نوعية 
املزدهرة، السيما يف الشأن االقتصادي، مثل الصني واهلند والربازيل وغريها، 
مما يفند التقسيم السابق للعامل املعاصر. وبهذا اصبح عاملنا الراهن يتكون من 
قسمني: دول متقدمة وأخرى متخلفة. االوىل تشهد تطورا متزنا اىل حد ما، 
والعنف  اوروبــا  اليميين يف  االزمــات مثل صعود  كونها متتلك مفاتيح مواجهة 
الرغم  على  لكن  املاضي،  العقد  اليابان يف  الذي ضرب  والتسونامي  امريكا، 
من وقع تلك االزمات على هذه الدول وتداعياتها املتدرجة، إال أنها متتلك خربة 
وقدرة على التعامل مع االزمات، عكس الدول املتخلفة اليت تتفاقم فيها االزمات 
ككرة الثلج، وتعد هذه الدول اجلزء الثاني من عاملنا املعاصر او ما يسمى بعامل 
ما بعد احلداثة. إذ تشهد الدول املتخلفة تراجعا مضطردا على املستويات كافة، 
كونها ال متتلك القدرة على مواجهة االزمات، بل بعض املعاجلات الساعية للحد 
من االزمات تزيد الطني بّلة، وتفاقم املشكالت اليت تغذيها الصراعات مع نهم 
الفساد الذي ينخر اجملتمعات املتخلفة من كل صوب، وعليه اتسع هذا التفاوت 
وتصاعدت الفجوة بني دول العامل، اىل جانب إذكاء ازمات وصراعات جديدة، 
التنظيمات االرهابية  العاملية على االرهاب، وتنامي  أبرزها ما يسمى احلرب 
انتجت  اليت  السياسية  الصراعات  ايضا  واقتصادية، وهناك  لغايات سياسية 
أزمة النووي االيرانية واالزمة االوكرانية اليت تشكل خطرا داهما على العامل.  
ازمة  النزاعات كما هي احلال مع  لتنامي  رافدا حامسا  االقتصاد  بات  بينما 
النفط احلالية، فضال عن حروب املياه واستثمار املوارد الطبيعة اليت بدت تؤول 
اىل اإلضمحالل شيئا فشيئا، وال ننسى أن من اهم ما يفاقم االزمات ويلهبها، 
هو صراع احلضارات بني الراثية الدينية والعوملة املادية، الذي وصل اىل ذروته 
يف عصرنا احلالي، فهناك حماوالت احلفاظ على الراث والتقاليد واالديان 
وحماوالت علمنة العامل، وحمو الراث ومسخ اهلويات وجعل العامل بوجه واحد، 
مادي براغماتي مصلحي، مما خلق معادلة متناقضة للعامل، وهكذا يف الوقت 
الذي يشهد العامل تطورا علما وفكريا وانتاجيا، فإنه يشهد يف اآلونة نفسها 

تراجعا وختلفا وانتهاكا ودمارا هائال.

يورانيوم الفساد 
واتساع التفاوت العاملي

كمال عبيد / مدير تحرير شبكة النبأ املعلوماتية 

د. أسعد كاظم شبيب / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

مسلم عباس
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تــقــف الــعــديــد مــن االســـبـــاب خــلــف اخــفــاق 
احلكومات العراقية ما بعد 2003 يف حتقيق 
ــه بــالــبــنــان، رغــم  منجز اقــتــصــادي يــشــار ل
الوعود والربامج االنتخابية الواعدة، وفيض 
املوارد املالية املتحققة وتوفر كافة مقومات 
التنمية والنهوض االقتصادي. وفيما خيص 
ابـــرز مــالمــح االزمـــة االقــتــصــاديــة الراهنة 
التعويل  يلي: يتصدر  ميكن االشــارة اىل ما 
عــلــى الــنــفــط يف متــويــل املـــوازنـــة وحتــريــك 
االقتصادية  التحديات  قائمة  االقــتــصــاد، 
قنبلة  مبثابة  البطالة  ملف  يعد  البلد،  يف 
موقوتة من حيث اخلطورة واملضاعفات، مع 
واالداري  املالي  الفساد  موجة  تفاقم  ذلــك، 
احلكومية  واملؤسسات  الـــوزارات  معظم  يف 
يكافح  مل  وخــطــري،  مــرعــب  بشكل  العليا، 
بأدوات ناجعة، اضعاف دور املوازنة العامة 
ومتتني  واالســتــقــرار  النمو  لتحقيق  كـــأداة 
العامة  اخلــدمــات  وتــوفــري  التحتية  البنية 
وحتفيز القطاع اخلاص. يعد ابتالع شفافية 
املوازنة جزء من السطو السياسي على موارد 
احلسابات  مــن  العديد  حجبت  حــني  البلد 
اخلــتــامــيــة بــعــيــدا عـــن اجلـــهـــات الــرقــابــيــة 
االقتصادية  املؤسسات  تقسيم  واجلمهور. 
السياسية،  االحـــزاب  بــني  البلد  يف  العليا 
وفقا ملقاساتها املشوهة، ضيع فرصة ادارة 
التحديات  ومــواجــهــة  بــكــفــاءة،  البلد  مـــوارد 
االقتصادية بشكل مالئم وبسياسات ناجعة. 

النظام  وتــشــظــي  الــســيــاســي  الــتــفــكــك  ادى 
اىل  وكــتــل  احـــزاب  بــني  البلد  املؤسسي يف 
تسلل ارادات وسياسات اقليمية اىل مركز 
القرار االقتصادي إلنتاج قرارات اقتصادية 
تــالئــم حمــركــات الــنــمــو االقــتــصــادي لــدول 
التجارية  الفوائض  من  وتضاعف  اجلـــوار، 
نهضة  حساب  على  الــعــراق،  مــع  املتحققة 
القطاع اخلاص.  فيما خيص مكافحة الفقر 
ــعــراق، فــان الــعــراق حقق  واحلــرمــان يف ال
مفارقة مذهلة حني اقرنت معدالت الزيادة 
يف االيرادات النفطية بزيادة معدالت الفقر 
واحلرمان يف خمتلف احناء البلد، باستثناء 
هل  املعتاد:  السؤال  ويثار  كردستان.   اقليم 
من وصفات ناجعة تستوعب مشاكل املوطن 
االقتصادية؟ كيف نبدأ؟ ومن اين نبدأ؟، مع 
لتشكيل حكومة  االستعداد  ومبناسبة  ذلك، 
اقتصادي  برنامج  وتنفذ  تعتمد  قد  جديدة 
ــــة والــتــحــديــات  اصــالحــي مبــقــاســات االزم
الراهنة، ميكن اقراح عدد من السياسات، 
واحمللية  املركزية  احلكومات  ترشيق  منها: 
املالية  املــوارد  نزيف  لوقف  وعموديا،  افقيا 
املتاحة، وخصوصا احللقات العليا. تقليص 
التعاقد  لصاحل  املتعددة  الرقابية  اجلهات 
مــع شــركــات رقــابــة وتــدقــيــق دولــيــة تعمل 
السياسية  االحـــزاب  وســطــوة  مظلة  خـــارج 
ــوقــف انــتــفــاخ وتــقــيــح الــفــســاد  ــمــة، ل احلــاك
ابــعــاد  ـــي،  احلـــال بــشــكــلــه  واالداري  املـــالـــي 

الوزارات واملؤسسات االقتصادية العليا عن 
القائمة،  السياسية  والتوافقات  احملاصصة 
بدقة  املناسبة  القيادية  الكفاءات  واختيار 
استثمار  صندوق  انشاء  وشفافية،  وحبــذر 
لتنفيذ املشاريع اخلدمية املتوقفة، كمشاريع 
والربية  والصحة  والكهرباء  الصايف  املــاء 
الــرعــايــة  نــظــام  والــتــعــلــيــم وغــريهــا. تفعيل 
الفقرية  للطبقات  واالجتماعية  الصحية 
كافة  تطال  حمكمة  مالي  دعــم  شبكة  عــرب 
والقرى  املدن  الفقرية يف خمتلف  الشرائح 
الــعــراقــيــة، االســتــعــانــة بــتــجــربــة “صــنــاديــق 
العمل عرب  على  للعاطلني  واالسناد”  الدعم 
منحهم خمصصات “بدل بطالة” حلني توفر 
فرص عمل مالئمة، ويعد ذلك ايضا توزيعا 
ومهمة  واسعة  شرحية  على  النفطي  للريع 
السياسات،  من  حزمة  تنفيذ  الشعب.  من 
وعلى خمتلف الصعد القانونية واالقتصادية 

واالستثمارية.
من  والتوظيف  النمو  قاطرة  قيادة  لتسليم   
القطاع العام اىل القطاع اخلاص، مع تعزيز 
مشروع الشراكة املقرح. العمل )منذ االن( 
الــعــام 2019 يف اطــار  على اعـــداد مــوازنــة 
بــدال من موازنة  والــربامــج”  “االداء  مــوازنــة 
مؤسسات  كافة  الــزام  مع  اجلــاريــة،  البنود 
ـــات اخلــتــامــيــة  ــم احلـــســـاب ــقــدي ــت ــــة ب ــــدول ال
بالتوقيتات احملددة وترسيخ قواعد الرقابة 

والشفافية. 

االقتصاد 
ودوافع التظاهر يف العراق

نموذج التنمية االقتصادية املالئم لالقتصاد العراقي
تارة  تارة واخلسارة  الغلبة  النشاط االقتصادي صراع طويل، ما بني  الدولة يف  عاش مفهوم تدخل 
أخرى، وكانت الغلبة لتدخل الدولة تظهر بعد احلاجة لتدخلها واخلسارة تظهر بعد انتفاء احلاجة 
لدورها، وقد ترتب على هذا أن يكون هناك مثة نظامني اقتصادين احدهما يدافع عن دور الدولة 

متجسدًا بالنظام االشراكي واالخر مينع تدخلها ويرى فيها على انها حارسة وحسب.
وليس هذا وحسب وامنا ظهرت مشكلة ما بعد نهاية احلكم االشراكي يف االحتاد السوفييت، متمثاًل 
بتلك الدول اليت مت استقطاعها من االحتاد، وبقيت وحيدة بدون نظام اقتصادي لتتحول فيما للنموذج 
الرأمسالي، واليت يف بعضها جنح وبعضها بقى يراوح ما بني نظام اشراكي واخر رأمسالي يتحدده 

مصريه حبسب طبيعة من يتسنم السلطة فيها.
إن كالمنا وفق هذا املنطلق حيدد مدى جناح التنمية من عدمها يف ظل تدخل الدوله من عدمه هو 
االخر، تلك التنمية اليت استحالت اىل عصية على بلدان ودول مثل العراق، سيما بعد العام 2003، 
فشل  للبلد  التنموي  االداء  اال  الدستور،  حر حبسب  اقتصاد  هو  الدولة  نظام  ان  من  الرغم  فعلى 
حرية  من  املنطلق  التنموي  النموذج  هذا  يف  التشكيك  يف  العديد  مادفع  وهو  مساعيه،  يف حتقيق 
السوق، والبعض االخر عزى ذلك اىل عدم جاهزية البلد هلكذا منوذج يف ادارة االقتصاد يف الوقت 
العام  القطاع  الشراكة ما بني  اال وهو  أن يقرحوا منوذجًا وسطًا  املربر يف  احلالي، مما اعطاهم 

والقطاع اخلاص. ان النموذج املالئم للتنمية االقتصادية يف العراق، ينطلق من أساس ضرورة حتقيق 
تنمية اجتماعية سابقة للتنمية االقتصادية، وذلك عن طريق تنمية املعرفة يف اجملتمع والغاء التبعية 
وحتقيق منط من الوالء للداخل )الوطين(، وبناء منوذج اجتماعي مدني متسامح وقادر على منحه 
ثقته للحكومة وأن يكون عامل مساعد مع احلكومة يف التخطيط والتنفيذ والرقابة، جمتمع قادر على 
حتمل املسؤولية ولديه من الوعي مايكفل تصحيحه للمسارات اخلاطئة يف قرارات احلكومة وفاعل 

يف القضايا املهمة اليت من شأنها حتقيق كافة االهداف.
وهذا النموذج او التجربة يف التنمية االجتماعية، حتتاج اىل جهد وطين من الباحثني واملختصني 
يف هذا الشأن يأخذون على عاتقهم البحث يف مجيع الظروف احمليطة باجملتمع العراقي، وحتليلها 
ووضع احللول هلا بعيدًا عن أي توجه سياسي أو ديين أو قومي أو ماشابه، بل ضمن حبث مهين 
كفوء وال بأس باملساعدة من قبل اخلربات االجنبية ومن ثم يأتي على العمل على صنع منوذج تنموي 
اقتصادي وطين يتالئم وطبيعة هذا اجملتمع وبعيدًا عن االستنساخ للتجارب األخرى بل االستفادة 

واالسرشاد منها وحسب.
من خالل حصر املوارد االقتصادية وحل املشاكل واخلالفات وحتديد اجلهات املسؤولة عن وضع خطة 

تنموية ومبشاركة اجلميع.

من  املتقدم  اجلــزء  على  يقتصر  ال  الزمن  لدولة هذا  االقتصادي  الثقل  ان 
العامل بل ان الدول الناهضة ومتوسطة الدخل تصل ايراداتها باملتوسط 26.6 
باملائة من الناتج احمللي اإلمجالي عام 2017 أما نفقاتها فتقدر بنسبة 31.1 
باملائة من الناتج احمللي اإلمجالي. واملثري لالنتباه والذي يستدعي املزيد من 
البحث ان الدول الفقرية واليت تصنف واطئة الدخل بلغ األنفاق احلكومي 
الناتج عام 2017. أي ان احلجم االقتصادي النسيب  باملائة من  فيها 19.6 
عليه  كانت  ما  يفوق  الفقرية  الــدول  العام، يف  القطاع  بقية  دون  للحكومة، 
بل  العشرين،  القرن  مطلع  او  عشر  التاسع  القرن  نهاية  املتقدمة  البلدان 

يتجاوز بعض احلكومات املتقدمة قبيل احلرب العاملية الثانية.
التنظري الشائع يفرض ان االقتصاد شأن خاص: منتج يستقصي االرباح يف 
قرارات التشغيل ومعدل العائد املتوقع على راس املال يف قرارات االستثمار، 
وشغيل يقارن بني اجر السوق ومشقة العمل، او قيمة وقت الفراغ، ومستهلك 
يعظم منافعة باإلذعان لقيد املوارد... وهكذا، هذه “العقالنية” تنبثق عنها او 
تتشكل منها بنية كلية ترسم األمناط الظاهرة لإنتاج وتوليد وتوزيع الدخل 

واالدخار واالستهالك واالستثمار والنمو االقتصادي. 
ان اإليــرادات احلكومية من ضرائب تقتطع من ارباح انشطة األعمال ومن 
ُينفق ومنها  األجــور، وايضا تفرض على التصرف بالدخل املكتسب عندما 
املقادير  هــذه  اىل  احلكومة  ايـــرادات  تصل  وعندما  االستهالك.  ضرائب 
اهلائلة مل يعد اجر الشغيل هو العامل احلاسم يف تعيني صايف الربح، وال 
ينبغي  وال  بها.  يستهان  الضرائب ال  األجــر ألن  رفــاه مكتسب  لوحده  يقرر 
التقليل من الدور الكبري إليرادات ونفقات احلكومة يف اعادة توزيع الدخل. 

فمن املعلوم، يف الدول املتقدمة.
األهمية احلامسة ملعرفة  االنتباه اىل  لفت  املالحظة  القصد من هذه  لكن 
حمددات سلوك الدولة يف االقتصاد. خاصة وان الشكوى من عدم الكفاءة 
عامة ولو بدرجات متفاوتة، وحتى يف البلدان املتقدمة ُتتهم احلكومات بهدر 
املوارد، ما دفع بعض اخلرباء اىل التوصية خبفض قيمة اخلدمات العامة 
الناتج  أكثر واقعية ملتوسط  للتوصل اىل قياس  التقديرات االحصائية،  يف 
احمللي للفرد وسواه من املؤشرات الدالة على مقدار الرفاه املمكن اقتصاديا 

على املستوى الوطين.
باملوارد  التصرف  حتسني  يف  فاألمل  العراق  ومنها  النامية  الــدول  يف  امــا 
العامة ضئيل. واصبحت الشعوب يف حرية بني ما كان يسمى فشل السوق 

وامللكية اخلاصة وفشل احلكومات يف ادارة املوارد اليت حبوزتها.
ومن املفيد اإلشارة اىل دور آخر للدولة يف االقتصاد املعاصر، يتصل بثقلها 
بالقوانني  االقتصاد  تنظيم  يف  يتمثل  ويــتــجــاوزه،  الــذكــر  آنــف  االقــتــصــادي 
والضوابط والتعليمات، اضافة اىل محاية حقوق امللكية والعاملني ومحاية 

البيئة وتشجيع األنشطة ذات األولوية وغريها.  

الثقل االقتصادي
 لدولة هذا الزمن

اقتصاد وتنمية

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

د. احمد ابريهي علي / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

إيهاب علي النواب
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شائعة  اقتصادية  انظمة  ثــالثــة  هــنــاك 
وهــي  االقــتــصــاد  إلدارة  تطبيقها  يــتــم 
مبادئ  على  القائم  الرأمسالي  النظام 
السوق، والنظام االشراكي القائم على 
الذي جيمع ما  والنظام املختلط  الدولة 
واالشركي،  الرأمسالي  النظامني  بني 
والنظام الرابع غري الشائع وهو النظام 
االسالمي الذي يستمد مبادئه من الدين 

االسالمي فيما خيص االقتصاد.
دور الدولة يف أي اقتصاد يكون مرهون 
لــلــنــظــام الــــذي تــتــبــنــاه الـــدولـــة لتسيري 
الذي  النظام  يكون  فعندما  اقتصادها، 
ــي فإنها  ــرأمســال تــتــبــنــاه هــو الــنــظــام ال
تتبنى  وعندما  االقتصاد،  عن  ستبتعد 
قوة  بكل  فتحضر  االشــراكــي  الــنــظــام 
النظام  تتبنى  وعــنــدمــا  االقــتــصــاد،  يف 
يعماًل  والــســوق  الــدولــة  سنجد  املختلط 
معًا، لكن يف ظل النظام االسالمي يكون 
والــتــدخــل  واإلشــــــراف،  االدارة  دورهــــا 
االقــتــصــاديــة  االســــالم  ــادئ  مــب لتطبيق 
فتحول -مثاًل- دون تعامل الناس بالربا 
إحياء  ــدون  ب االرض  على  السيطرة  أو 
لضمان  الفراغ  منطقة  مــلء  عن  فضاًل 

عدم بقاء االقتصاد متخلفًا.
تدخل  عنه،  االستغناء  الميكن  التدخل 
االستغناء  االقتصاد ال ميكن  الدولة يف 
غــيــابــهــا ستحصل  عــنــه، ألنــــه يف ظـــل 
ــــات االقــتــصــاديــة اليت  الــفــوضــى واألزم

مـــا اليقبله  الـــتـــجـــارب، وهــــذا  أثــبــتــتــهــا 
مــنــطــق، وعــلــيــه البـــد مــن وجــــود تدخل 
يــكــون هــذا التدخل  لــلــدولــة بــشــرط أن 
مبين على أسس علمية، وحناول يف هذا 
ــاه:  املــقــال حتديد أهــم هــذه االســس أدن
نعم، تدخل الدولة ال ميكن االستغناء عنه 
يكون مبين على أسس علمية  ان  والبد 
وذلك لتجنب الفوضى واالزمات وضمان 
استمرار النظام االقتصادي بشكل سليم 
من خالل معرفة هذه االسس فيما يلي: 
تدخل  حجم  إن  هل  أي  التدخل،  حجم 

الدولة يكون كبريًا أم حمدودًا؟
اجلواب على هذا السؤال يكون مرهون 
مبـــدى تــطــور االقــتــصــاد أي كــلــمــا كــان 
االقــتــصــاد مــتــطــورًا البــد ان يــكــون هذا 
التدخل حمدود والعكس صحيح. وبشكل 
ـــالث حــجــوم وهـــي حجم  ــاك ث عـــام هــن
التدخل الكبري،، وحجم التدخل واحلجم 

الثالث وهو التدخل احملدود.
حــــدود الــتــدخــل، اي مـــا هـــي احلـــدود 
املــســمــوح بــهــا أن تــتــدخــل الـــدولـــة يف 

االقتصاد؟
مــــن املـــمـــكـــن أن تـــتـــدخـــل الــــدولــــة يف 
إىل  يفضي  الــذي  احلــد  إىل  االقتصاد 
أخرى  وبعبارة  “املنافسة”.  عامل  غياب 
عندما تغيب املنافسة بفعل تدخل الدولة 
البد أن تتوقف هذه االخرية عن التدخل 
النظام  سري  استمرار  ضمان  يتم  حتى 

القطاع  إن  افراض  وعلى  االقتصادي، 
اخلاص مل يسهم يف إشباع الطلب احمللي 
يف  املناسبة  الــظــروف  له  تتوفر  عندما 
هذه احلالة يصبح من الضروري اللجوء 
الطلب.  هــذا  إلشــبــاع  اخلــارجــي  للعامل 
ومبا إن اللجوء للعامل اخلارجي له آثار 
بشكل  الــوطــين  االقــتــصــاد  على  سلبية 
فــيــكــون مــن األفــضــل أن تتدخل  عــــام، 
ــة إلشــبــاع الــطــلــب احملــلــي لتاليف  ــدول ال
االسترياد  يركها  الــيت  السلبية  اآلثــار 
عــلــى االقــتــصــاد الــوطــين، وبــشــرط أن 
ــتــدخــل “مــكــمــل” لنشاط  ــكــون هـــذا ال ي
القطاع اخلاص وليس على حسابه ومبا 

يؤدي إىل إشباع الطلب. 
باالقتصاد  مرهونا  يكون  الدولة  تدخل 
حــجــمــًا وحــــــــدودًا وآجـــــــااًل ومـــراحـــاًل 
وجمــــــاالت، فــعــنــدمــا يــكــون االقــتــصــاد 
حمــدودا  يكون  التدخل  فحجم  متطورًا 
واالحتكار  باملنافسة  مرهونة  وحـــدوده 
ـــه هلـــا عــالقــة حبجم  واحلـــاجـــة وآجـــال
الــوقــت  نــفــس  الــتــدخــل بشكل عـــام ويف 
هناك تدخل ومستمر وجماالته تقتصر 
عــلــى اجملــــاالت الـــيت ال يــقــدم الــقــطــاع 
اخلاص عليها أو حتى يف اجملاالت اليت 
يقدم عليها لكن ال يستطيع تلبية الطلب 
التدخل  اىل  الــدولــة  فتضطر  احملــلــي 
إلشباع هذا وبشكل متكامل مع القطاع 

اخلاص وليس على حسابه.  

اأُلسس العلمية لتدخل 
الدولة يف االقتصاد

ما الذي يعرقل انجاز املشاريع العامة يف العراق؟
العراقي  االقتصاد  النفط على  اسعار  اليت خلفها هبوط  املالية  االزمة  انعكست  االخرية  اآلونة  يف 
من  العديد  الغاء  مت  اذ  العامة،  االستثمارية  املشاريع  قطاع  وباألخص  االقتصادية،  قطاعاته  بكافة 
املشاريع االستثمارية من فقرات موازنة العراق عام 2015 و2016 و2017 و2018، ومت ايقاف البعض 
منها رغم وصول نسب االجناز لقرابة )80%( حبجة قلة التخصيصات. ان تأخر إطالق التخصيصات 
التحتية  البنى  ومشاريع  اخلدمية  املشاريع  اجنــاز  بتأخري  العراقي  االقتصاد  يف  يؤثر  االستثمارية 
واخلطط  السنوية  تنفيذ اخلطط  ونسب  املشاريع،  السنوية هلذه  االجنــاز  نسبة  يؤثر يف  ومبا  كافة 
له تأثريات سلبية كبرية على  باملواعيد احملددة  املوازنة االستثمارية  اخلمسية. كما ان عدم إطالق 
اجناز  بفرة  واملرتبطة  التنفيذ  قيد  االستثمارية  باملشاريع  يتعلق  فيما  وخاصة  الوطين،  االقتصاد 
مثبتة يف قرار االحالة، فضال عن تأخر البدء يف املشاريع اجلديدة ضمن اخلطط السنوية للوزارات 
املالي منتصف  الوضع  تدهور  بعد  التخطيط،  وزارة  قيام  واملالحظة  بالذكر  واجلدير  واحملافظات. 
العراق ضمن ضوابط  يف  االستثمارية  املشاريع  بتبويب  النفط(،  اسعار  انهيار  )بسبب   2014 العام 
ومعايري صارمة لضمان التكييف مع اخفاض التخصيصات االستثمارية، ومن تلك الضوابط نسبة 
االجناز )90%(، او الدفعة االخرية... وغريها. ولكن ما تأثري التعثر يف تنفيذ املشاريع االستثمارية 
القائمة ومدها بالتمويل الالزم؟ ميكن االشارة يف هذا الصدد اىل أبرز االثار املرتبة باآلتي: جتميد 

النفقة االستثمارية وما لذلك من اثار سلبية على االقتصاد الوطين، اطالة فرة تنفيذ املشروع وما 
يرتب عليه من ضعف يف اجلدوى االقتصادية واملالية للمشروع. بروز مشكلة الضرر اهلندسي مثل 

تأثر االبنية املنجزة واملعدات اىل تلف وضرر نتيجة سوء اخلزن وعوامل الطقس وغريها.
التقادم التكنلوجي واالندثار وخسارة مزايا عديدة من حنو صيانة االجهزة واملعدات وغريها نظرا 

لتجاوز املدد احملددة بالعقد. 
التعاقد القانوني وما يرتب عليه من غرامات وخسائر عديدة حبق اجلانب املتخلف عن تنفيذ بنود 
العقد، طول مدة التنفيذ وما تعنيه من اطالة ودميومة امد الفقر واحلرمان خاصة لبعض املشاريع 
والصرف  والكهرباء  املاء  ومشاريع  واملــدارس  كاملستشفيات  مباشر  بشكل  املواطن  اليت متس حياة 
الصحي وغريها. ازاء تلك التحديات وما يرتب عليها من اثار سلبية على االقتصاد الوطين واملواطن، 
ينبغي ختصيص موازنة استثمارية تكميلية مصممة لتمويل املشاريع االسراتيجية املتلكئة بسبب قلة 
املتحققة  املالية  الوفرة  اليت فاق نسب اجنازها )75%(. وتساعد  تلك  املالي، خصوصا  التخصيص 
من تعايف اسعار النفط يف تامني املبالغ الالزمة هلذه املوازنة. على ان حتاط بأقصى درجات الرقابة 
واحلذر يف جمال التنفيذ واملتابعة لضمان ابعاد تلك املشاريع عن مافيات الفساد من جهة وضمان 

اجنازها يف مواعيد حمددة من جهة اخرى. 

يف ظل املقارنات الدولية اخلاصة بإنتاجية الفرد أو العامل اخلاصة بكل 
من الفرد أو العامل العربي بصورة عامة والعراقي بصورة خاصة وبني 
الغرب مرتفعة  العامل يف  إنتاجية  إن  الغرب، جند  العامل يف  أو  الفرد 
بشكل  العراقي  العامل  على  الصورة  ركزنا  ولو  العربي،  بالعامل  قياسًا 
أكثر تركيزًا سنجد األمر ذاته معه، أًي كان عمله وعلى كافة املستويات 

واالختصاصات.
واألسباب وراء ذلك كثرية، لكن يبدو إن أهمها وفيما خيص العراق هو 
ُيقصد  فإقتصاديًا  اجملتمع،  ذهنية  يف  العميقة  والدولة  الريعية  ترسخ 
برسخ الريعية هو إعتماد البلد على مورد وحيد يف النشاط االقتصادي 
وكما معلوم لدى اجلميع هو النفط، وبالتالي فأن يف ظل الدولة الريعية 
تكون الغلبة والسيطرة للقطاع العام على حساب القطاع اخلاص سيما وإن 
النفط هو ثروة سيادية ال ميكن تركها للقطاع اخلاص يف ظل ايدولوجية 
الدولة الريعية من أجل السيطرة على االيــرادات املتأتية من النفط من 

أجل ضمان القيام بواجباتها ومتشية نفقاتها ...اخل.
إن مسألة الريعية قد ال تكون حاجز أمام الدولة يف حتقيق النمو والتنمية 
القطاع  وباقي األهداف االقتصادية واالجتماعية، فحتى يف ظل هيمنة 
العام على قطاع النفط، ميكن أن يتوىل القطاع اخلاص مهمة قيادة باقي 
القطاعات االقتصادية سيما القطاع الصناعي والزراعي والتجاري، ولكن 
توجه  ذو  كانت  العراق  منها  والــيت  الريعية  الــدول  أغلب  إن  املشكلة يف 
إشراكي مشولي مسيطر على القطاعات االقتصادية كافة عرب القطاع 

العام.
الدولة  ريعية  عن  فضاًل  اذ  كبري،  بشكل  وفاقمها  املشكلة  عمق  وهــذا 
باقي  اىل  وأمتد  املنافسة  من  اخلــاص  القطاع  العام  القطاع  أزاح  فقد 
يف  الدولة  بيد  كله  التوظيف  وأصبح  مواردها  على  سيطر  حتى  الدولة 
جزءه األكرب، حتى أصبحت الوظيفة يف الدولة هي السبيل الوحيد لكل 
مواطن عراقي سواء كان اليقرأ واليكتب أو حاصل على شهادة عليا يف 
أي ختصص، وبالتالي جتذرت وتعمقت حالة التبعية للدولة كونها امللجأ 

الوحيد للعيش للمواطن.
وليس هذا بغريب ففكر الدولة رغم تبدل النظام وحتول االقتصاد العراقي 
اىل اقتصاد السوق، اال إن ذات الفكر اليزال هو ذاته يف االدارة يف اتباع 
املركزية، ولرمبا هو أمر متعمد كون الدولة تريد ضمان أصوات الناخبني 
هلا وهذا اليتم اال من خالل حصر التوظيف بيدها، وبالتالي برزت فكرة 
للدولة  وتبعيته  العراقي  الفرد  ذهنية  جديد يف  من  احلكومي  التوظيف 
على أنها أفضل ضمان للعمل، حتى وإن توفرت الظروف املواتية لقيام 
قطاع خاص، فأن الفرد سيبقى حيبذ العمل يف القطاع احلكومي على 
العالية،  باملهنية والكفاءة واالنتاجية  الذي يؤمن  القطاع اخلاص  حساب 
بقت  ما  اذا  وستبقى  العراقي  الفرد  إنتاجية  تبقى  أن  اىل  مــاأدى  وهــو 

الدولة العميقة متجذرة يف ذهنية هذا الفرد. 

إنتاجية الفرد العراقي يف 
ظل الدولة الريعية

حامد عبد الحسني الجبوري / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

اقتصاد وتنمية

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

إيهاب علي النواب
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ترجماتترجمات

جرت  اليت  العراقية  االنتخابات  شهدت 
خالل الصيف الفائت أدنى نسبة مشاركة 
مــنــذ الـــغـــزو األمـــريكـــي لــلــبــالد يف الــعــام 
احلكومة  تشكيل  عملية  وخـــالل   .2003
الالحقة، عمدت األطراف الفاعلة عينها 
أن  بيد  بينها،  فيما  السلطة  تقسيم  إىل 
هذه العملية مل تصّب يف صاحل املواطنني. 
العراقيني  مــن  الــعــديــد  ـــزال  ي ال  وعــلــيــه، 
مصابني خبيبة األمل، فهم ال يعتقدون أن 
وجود الطبقة السياسية نفسها يف النظام 
تغيريًا  حُيــدث  أن  ميكن  عينه  السياسي 
اليت  األوىل  املـــرة  هــذه  ليست  حقيقيًا. 
ما  لكن  احتجاجات،  العراق  فيها  يشهد 
حدث يف اآلونة األخرية ال مثيل له. فمنذ 
أكثر من شهر، اندلعت يف أجزاء كبرية من 
جنوب البالد ووسطها حركات احتجاجية 
ضـــــّد دولــــــة مــشــلــولــة التـــــــزال طــبــقــتــهــا 
السياسية العقيمة عاجزة عن حتقيق أي 
ُيذكر. وال تلوح يف األفق مؤشرات  إجناز 
على تشكيل حكومة يف أعقاب االنتخابات 
الــيت جــرت يف أوائــل  الربملانية األخـــرية 
تتنافس  ذلــــك،  غــضــون  أيـــار/مـــايـــو. يف 
“شرعية”  مــن  ُمستفيدًة  كــثــرية،  مــصــاحل 
الغنائم  تقاسم  على  السياسية،  العملية 
يف بلد ُيعترب غنّيًا نسبيًا يف مرحلة مابعد 
احلرب، على الرغم من معاناته عقودًا من 
احلكم  مراكز  التمّرد.  وحركات  احلروب 

اجلمهورية،  رئيس  هي:  ثالثة  العراق  يف 
ورئيس الــوزراء، والــوزراء الذين يتسّلمون 
وفقًا  “خــدمــاتــيــة”،  أو  “ســيــاديــة”  وزارات 
للتصنيف احملّلي. ويف هذا السياق، تعين 
والــوزارات اخلدماتية  السيادية  الــوزارات 
والــوزارات  القوية  الـــوزارات  التوالي  على 
الراهنة  االحتجاجات  ستؤّثر  قــوة.  األقــل 
ووزراء  املقبل  الــــوزراء  رئــيــس  تسمية  يف 
ولــتــلــبــيــة مطالب  احلــقــائــب اخلــدمــاتــيــة. 
احملتّجني، سيتم على األرجح تعيني وزراء 
الــوزارات اخلدماتية،  من التكنوقراط يف 
أساسية  خدمات  توفري  يف  يساعدوا  كي 
الصحية  والــرعــايــة  واملـــاء  الكهرباء  مثل 
ــــــــوزارات  والــتــخــطــيــط والـــنـــقـــل. أمـــــا ال
السيادية، فمن املستبعد أن ُيعهد بها إىل 
األحــزاب  ستشّدد  بــل  تكنوقراط،  وزراء 
السياسية اليت ستشّكل احلكومة العراقية 
املــقــبــلــة عــلــى تــعــيــني شــخــصــيــات حزبية 
ــــــوزارات الــســيــاديــة،  بــــارزة عــلــى رأس ال
أســـاس احملسوبية  عــلــى  اخــتــيــارهــم  يــتــم 
الكفاءة.  أســـاس  على  ولــيــس  السياسية، 
لــــذا، قـــد ال تــرضــي هــــذه اإلصـــالحـــات 
اجلزئية بالكامل احملتّجني الذين يطالبون 
ــمــوســة. حتى  بـــإصـــالحـــات حــقــيــقــيــة ومــل
اآلن، أفضت االحتجاجات يف حمافظات 
العراق اجلنوبية إىل إبطاء عملية تشكيل 
بسبب  أصــاًل  تتعّثر  كانت  الــيت  احلكومة 

الطعون الكثرية بسالمة العملية االنتخابية 
وقـــرار الــربملــان إعـــادة إحــصــاء األصــوات 
بطريقة العّد اليدوي. ومؤخرًا، برز متغرّي 
دعــمــًا  السيستاني  بــإعــالن  متــّثــل  جــديــد 
وتوجيهه  احملتّجني  ملطالب  صراحة  أكثر 
حتذيرًا غري مسبوق للطبقة السياسية من 
عواقب فشلها يف اإلسراع بتشكيل حكومة 
جديدة ال تقوم على احملاصصة احلزبية، 
الفساد  ملكافحة  جدّية  إجـــراءات  واختــاذ 
وحتــســني اخلـــدمـــات. وقـــد ســّلــط موقف 
على  الضغط  من  مزيدًا  هذا  السيستاني 
تّدعي  اليت  املهيمنة  الشيعية  اجلماعات 
الــدوام أنها متتثل لتوجيهات املرجع  على 
الشيعي األعلى. مع ذلــك، فإن قــدرة تلك 
اجلماعات على تنفيذ مطالب السيستاني 
الــشــك، على  واحملــتــّجــني تظل يف موضع 
األقل ألن القوى السنّية والكردية ستقاوم 
احلكومة  تشكيل  ترتيبات  يف  تغيري  أي 
بها.  تطالب  الــيت  جيــّردهــا من احلصص 
القوة  كانت من  األخــرية  إن االحتجاجات 
على  السياسية  الطبقة  أرغــمــت  حبــيــث 
الرّيث يف مسارها حنو تشكيل احلكومة، 
لكنها ليست قوية ومؤّثرة مبا يكفي لتفرز 
خريطة إصالح واضحة. وما مل تستشعر 
الطبقة السياسية املهيمنة بتهديد حقيقي 
ُتقِدم  لن  فإنها  االحتجاجية،  احلركة  من 

سوى على تنازالت شكلية ومؤقتة. 

كيف ستؤثر االحتجاجات يف العراق 
على عملية تشكيل الحكومة يف البالد؟

العاصفة املثالية يف البحرين
تعاني البحرين - الدولة األصغر يف اخلليج العربي - من مشاكل اقتصادية كبرية. فديونها املتزايدة 
تعين أنها حباجة إىل النقد األجنيب لتجنب ختفيض قيمة عملتها. ووفقًا لتقرير لوكالة “بلومربغ” 
املال  بتوفري  واإلمــارات -  والكويت  السعودية  األثرياء -  من 18 متوز/يوليو، وعد جريان اجلزيرة 
إليها ولكنها تنتظر من البحرين تقديم اقراح حول إجرائها إصالحات اقتصادية. ووصف التقرير 
نفسه حكومة اجلزيرة البحرينية “بالبطء” يف تنفيذ التغيريات على مستوى السياسات ويف استقطاب 

االستثمارات األجنبية بعد اخنفاض أسعار النفط خالل السنوات األخرية.
الشيعة والسياق اجلغرايف - السياسي اإليراني، يهيمن على حكومة البحرين أفراد من العائلة املالكة 
السنية آل خليفة، الذين يشعرون بأنهم مهددون من قبل إيران ذات الغالبية الشيعية، اليت اّدعت يف 
املاضي أن اجلزيرة جزءًا من أراضيها. ويف هذا الصدد، جتدر اإلشارة إىل أن أكثر من نصف سكان 

البحرين األصليني هم من الشيعة، والكثري منهم حمرومون اقتصاديًا وسياسيًا. 
االنقسام بني اخلوالد واملعتدلني، ويف الوقت عينه، حاول العاهل البحريين، الذي يبدو وكأنه يعترب 
نفسه ملكًا دستوريًا شبيهًا بامللكة إليزابيث ملكة بريطانيا، أن يتجنب الظهور وكأنه قريب جدًا من 
بإعادة  الربيطانية  امللكية  للبحرية  التعامل مع قوى غربية أخرى. فقد مسح مؤخرًا  واشنطن عرب 

إقامة قاعدة هلا يف اجلزيرة بعد غياب دام مخسني عامًا. 

التعامل مع االنتخابات والنزاع مع قطر، ومن مصادر القلق األخرى اليت تلوح يف األفق هو اخلالف 
السعودية واإلمــارات ومصر يف مقاطعة  اللحظة األخــرية إىل  البحرين يف  مع قطر. فقد انضمت 
املزعوم لإرهاب،  والدعم  املعادية،  الربامج اإلعالمية  اإلســاءات منها  الدوحة بسبب جمموعة من 
والروابط الوثيقة مع إيران. وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب كان متحمسًا يف تغريداته املعادية 
لقطر عندما بدأت األزمة قبل عام، إال أن موقفه بشأن املذنب األكرب بني الطرفني قد تغرّي على ما 

يبدو. وقد دأبت قطر جبهد على معاجلة املخاوف األمريكية. 
التداعيات على السياسة األمريكية، وبالنسبة للواليات املتحدة، من املرجح أن تبقى املصلحة األكرب 
يف ضمان املرونة العملياتية لأسطول اخلامس. لذلك، حتى إذا واصلت واشنطن الضغط على طهران 
لوقف أعماهلا املثرية لالضطرابات يف املنطقة، عليها أن حترص على أن ال تؤدي السياسة الداخلية 
املوقف  إضعاف  إىل   - ســواء  حد  على  امللكية  والقصور  الشيعية  القرى  يف   - للبحرين  احلساسة 
األمريكي. وحتقيقًا هلذه الغاية، جيب على واشنطن أن تواصل دعم العملية السياسية يف البحرين 
أن  بواشنطن  البالد. جيدر  االجتماعية يف  التوترات  إيران الستغالل  أمام  املتاحة  الفرص  لتقليص 
امتداد  للبحرين، مع احلرص على  املالية  العربية اجملاورة على مّد املساعدات  الدول  تشجع أيضًا 

فوائد هذه املساعدات إىل اجملتمع بأسره. 

للسياسة  تــرامــب  مقاربة  بــدأت  الــرئــاســة،  ســّدة  شــهــرًا يف  بعد مثانية عشر 
اخلارجية تّتضح للعيان. فقد استثمر يف قادة مثل بوتني، والرئيس الصيين شي 
جي بينغ، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، ورئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامني نتنياهو، وولي العهد السعودي حممد بن سلمان. صحيٌح أن الدبلوماسية 
الرئاسية جتد ماُيرّبرها يف كل واحدة من احلاالت، إال أن ترامب اليسعى خلف 
اجملهود الدبلوماسي التدرجيي. فاملفاِوض األكرب يف العامل يريد صفقات، وأّي 
لقد جرى  أواًل،  اإلطــالق.  على  التوصل إىل صفقات  عــدم  من  أفضل  صفقة 
التقليل من شأن ترامب يف كل خطوة من خطوات صعوده السياسي الصاروخي. 
 – أمريكا  يف  السياسيني  املتوّقعني  أشهر   – سيلفر  نايت  تقييم  عند  لنتوّقف 
 2 بنسبة  ترامب حظوظًا  لــدى  أن  فيه  اعترب  الــذي   ،2015 آب/أغسطس  يف 
يف املئة للفوز برشيح احلزب اجلمهوري )فما بالكم بإحلاق اهلزمية بهيالري 
كلينتون(.  ثانيًا، يعترب ترامب أن جوهر أفعاله غري مهم مقارنًة مع وقع هذه 
تقريبًا من أجل  بأي شيء  للقيام  الشعبوية. فهو مستعّد  األفعال على قاعدته 
اهليمنة على الدورة اإلخبارية ثالثًا، ترامب مسكون بهاجس التجارة )واهلجرة( 
أكثر من أي شيء آخر. لكن، نظرًا إىل حجم االقتصاد األمريكي، ُتعّد التجارة 
العامل تقريبًا.  بالنسبة إىل أي بلد آخر يف  أقل أهمية ألمريكا مما هي عليه 
التقليدية.  القومية األمريكية  بازدراء إىل املصاحل  رابعًا، ينظر دونالد ترامب 
فهو رئيس مفتون بالسلطوية، ويعترب أن معظم االلتزامات االقتصادية واألمنية 
األمريكية التقليدية الحُتتَمل.  يبدو أن ترامب يتعاطى مع السياسة اخلارجية 
بالطريقة نفسها اليت يتعاطى بها مع السوق العقاري يف منهاتن. فهو، لتمويل 
إفالساته، يستفيد من املال املوروث والقروض واملتاجرة باألصول.  سورية: لقد 
تبنّي أن سورية عصّية على التسوية السياسية بسبب وكر الدبابري املتمثل يف 
األولويات اإلقليمية املتضاربة هناك. لكن لنتخّيل أن الواليات املتحدة التعرض 
على التوّصل إىل تسوية مع الرئيس السوري بشار األسد، وأنها قادرة أن تغّض 
الطرف عن املصاحل األردنية وحتى اإلسرائيلية. أوروبا: يراوح النزاع األوكراني 
مكانه منذ أعوام عدة. لكن لو كان االعراف األمريكي بضم روسيا غري القانوني 
للقرم أو الوضعية العسكرية األمريكية يف أوروبا مطروَحني على طاولة البحث، 
ألمكن ختّيل جمموعة هائلة من الرتيبات األمريكية-الروسية احملتملة.  الصني: 
م تهديدات ترامب مؤّخرًا خبوض حرب جتارية مع الصني دلياًل واضحًا جّدًا  ُتقدِّ
على سعيه للتوصل إىل صفقة. حصلت املبادرة اليت حتمل بصمة شي جني بينغ 
اخلاصة، واملعروفة بـ”مبادرة احلزام والطريق”، على زخم كبري بفعل انسحاب 
ترامب من اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلادئ.  كوريا الشمالية: يبدو أن احتمال 
متدنٍّ  املعهودة،  اللعبة  لقواعد  وفقًا  الشمالية،  كوريا  ترامب مبغامرة يف  قيام 
إىل حد كبري على ضوء حصص الواليات املتحدة يف املنطقة ونفوذها احملدود، 
الصراع يف الشرق األوسط: مثة إمجاٌع شبه كوني بأن من املستحيل إحراز تقّدم 

حنو التوصل إىل تسوية إسرائيلية-فلسطينية نهائية.  

فنّ إبرام 
أي صفقة كانت

مركز كارنيغي/ مايكل يونغ

معهد واشنطن/ سايمون هندرسون

مركز كارنيغي / بريي كاماك
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امللكية الفكرية وليس االحتكار الفكري

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 واالسراتيجي 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  اعــراضــات  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 سرفض أّي خّطة تهدف إىل 

احلّد من نفوذ إيران يف جوارها.

هل أوروبا عدو
 أم صديق ألمريكا؟

اليوم أشبه باالحتكار  وبــراءات االخــراع اليت لدينا  املؤلف  “تبدو قوانني حق  العاصمة -  واشنطن 
الفكري من امللكية الفكرية”، كما كتب برينك ليندسي وستيفن تيلز يف كتابهما األخري حول االقتصاد 
األمريكي. إن املخاوف بشأن احلماية املفرطة للملكية الفكرية اليت تعمل كحاجز لالبتكار وانتشاره 
ليست جديدة. لكنها اكتسبت قدرًا أعظم من األهمية اآلن بعد أن برزت املعرفة كمحرك مهيمن على 
النشاط االقتصادي وامليزة التنافسية. لقد مكنت التقنيات الرقمية من ظهور “اقتصاد غري ملموس”، 
املباني  مثل  املادية  األصــول  بداًل من  الشفرة،  مثل اخلوارزميات وخطوط  يستند إىل أصول طرية 
واآلالت. يف هذا السياق، ميكن لقوانني امللكية الفكرية اآلن أن تصنع أو تكسر مناذج العمل وإعادة 
تشكيل اجملتمعات، ألنها حتدد كيفية تقاسم املكاسب االقتصادية. ومع ذلك، فقد أقيمت السمات 
الرئيسية لنظام امللكية الفكرية اليوم من أجل اقتصاد خمتلف متامًا. فعلى سبيل املثال، تعكس قواعد 
براءات االخراع االفراض القائم منذ أمد بعيد بأن احلماية القوية توفر حافًزا أساسًيا للشركات 
ملواصلة االبتكار. يف الواقع، فإن الدراسات األخرية اليت أجرتها برا موسري وهايدي وليامز، من 
بني آخرين، جتد القليل من األدلة على أن براءات االخراع تعزز االبتكار. بل على العكس، ألنها تقيد 
مزايا الشركات القائمة وتزيد تكاليف التكنولوجيا اجلديدة، وترتبط هذه احلماية بابتكار جديد أقل 
أو متابعة، وانتشار أضعف، وزيادة تركيز السوق. وقد ساهم ذلك يف تنامي قوة االحتكار، وإبطاء منو 

اإلنتاجية، وتزايد عدم املساواة يف العديد من االقتصادات خالل العقدين املاضيني. عالوة على ذلك، 
جيب توفري حوافز البحث والتطوير للقطاع اخلاص - واليت يتم تقدميها من خالل اإلعفاء الضرييب 
أو املنح أو اجلوائز - للشركات على حنو عادل. وميكن إلصالح الرباءات أن يكمل هذه اإلصالحات، 
على سبيل املثال، من خالل حظر براءات االخراع من البحوث املدعومة من احلكومة، واليت جيب 
أن تكون متاحة جلميع املشاركني يف السوق. العديد من االبتكارات املتقدمة جتاريا من قبل الشركات 
اخلاصة الناشئة من البحوث مدعومة من احلكومة. تشمل األمثلة احلديثة خوارزمية البحث األساسية 
يف Google وامليزات الرئيسية للهواتف الذكية من Apple وحتى شبكة اإلنرنت نفسها. جيب على 
احلكومات النظر يف كيفية منح دافعي الضرائب حصة يف هذه النتائج املرحبة من األحباث املدعومة 

من اجلمهور.
وليس أقلها جتديد ميزانيات البحث والتطوير العامة. هنا يلعب النظام الضرييب دورًا هامًا. وعلى 

نطاق أوسع.
الطابع  املعرفة، إىل إضفاء  الكثافة يف  اقتصاد متزايد  العامة، يف ظل  السياسة  ينبغي أن تسعى   
الدميقراطي على االبتكار، من أجل تعزيز إنشاء األفكار اجلديدة ونشرها وتعزيز املنافسة الصحية. 

وهذا يعين إصالح نظام امللكية الفكرية الذي يتحرك يف االجتاه املعاكس. 

عقوبات  لفرض  يوًما   90 فــرة  ألّول  نهاية  وضــع  مت  أغسطس/آب،   6 يف 
الصحيح.  العقوبات إىل مكانها  إجــراءات  إعــادة عدد من  إيــران، مع  على 
اليت متتد إىل 180  التنازلي  العد  نهاية فرة  نوفمرب  يوم 4  وســوف ميثل 
يوًما، واليت ستدخل عليها العقوبات املتعلقة بالنفط والطاقة. أعلنت إدارة 
إىل  املكثفات  وصـــادرات  اإليــرانــي  اخلــام  النفط  جلب  رغبتها يف  تــرامــب 
الصفر. واالعتبارات اجليوسياسية املعقدة واالقتصادية واللوجستية املعقدة 
جتعل من الصعب للغاية التنبؤ بكمية النفط اإليراني يف نهاية املطاف خيرج 
من السوق، وختتلف التقديرات على نطاق واسع. وعلى مدار التسعني يوًما 
وبالتالي  إعــفــاءات،  ستتلقى  وجــدت،  إن  البلدان،  أي  سنكتشف  القادمة، 
لفرص  املطاف. سيكون  نهاية  النفط سيتأثر يف  إمــدادات  من  أي مستوى 
اإليرانية  كبري على خطط احلكومة  تأثري  والغاز احملــدودة  النفط  تصدير 
لزيادة العائدات، واليت تعتمد عليها خطة التنمية اخلمسية السادسة للبالد 
بشكل كبري. كما أن العقوبات ستعرقل بشكل رئيسي خطط تطوير شركة 
النفط الوطنية اإليرانية لزيادة إنتاج النفط والغاز. من خالل املضي قدمًا 
يف فرض العقوبات على إيران، ال ميكن للمرء أن يستبعد عنصر عدم القدرة 
متعلقة  أخــرى  مسائل  اإلدارة يف  أسلوب  اآلن  حتى  ميز  الــذي  التنبؤ  على 
“صفقة” حتى  اختاذ  اللعبة  قواعد  كتاب  اقرح  والعقوبات، حيث  بالتجارة 
إن  النهائية.  النتائج  مع  واخلصوم.  احللفاء  من  كل  وفوجئ  النهائي  املوعد 
إعادة فرض العقوبات يف 7 آب/أغسطس بعد املرحلة األوىل من فرة العد 
التنازلي هو أمر مفيد بعدة طرق ولكن من غري املرجح أن يكون التصريح 
النهائي. وقد أتيحت الفرصة للبلدان لكي تسمع مباشرة من اإلدارة وجهة 
العقوبات  ومعايري فرض   )JCPOA( املشركة  العمل  بشأن خطة  نظرها 
وبدأت التفاوض من أجل التنازالت والتعبري عن معارضتها واختاذ اخلطوات 
اللوجستية الالزمة لتأمني إمدادات اخلام. ومن املؤكد أن تدفقات التجارة 
بال  السوقية  والتشوهات  النفط  لذلك، وستكون أسعار  نتيجة  تتغري  سوف 
شك مؤثرة. من احملتمل أن تؤثر املواءمة اجليوسياسية اجلديدة )احملتملة( 
خماوف  جانب  إىل  والعقوبات  والتعريفات  التجارة  لربط  األوســع  واآلثــار 

أمنية أوسع نطاقًا على النتائج األطول أجاًل. 
على مدار الـ 90 يوًما القادمة، سنكتشف ما إذا كانت هناك أي دولة تتلقى 
اإلعفاءات، وما هي اإلرشادات اإلضافية املقدمة بشأن التخفيضات، اليت 
ال تصل إىل الصفر، واملقبولة لتأمني هذه التنازالت، وبالتالي أي مستوى 
من إمدادات النفط سوف يكون يف نهاية املطاف. بالطبع، كل هذا حيدث يف 
سوق حماصرة بالفعل بسبب املخاطر اجليوسياسية واإلمدادات احملدودة. 
وبالطبع، ال ميكن للمرء أن يستبعد عنصر عدم القدرة على التنبؤ الذي ميز 
حتى اآلن أسلوب اإلدارة يف مسائل أخرى متعلقة بالتجارة والعقوبات، حيث 
اقرح كتاب قواعد اللعبة من “صفقة” ما حتى املوعد النهائي وفوجئ كل من 

احللفاء واخلصوم بالنتائج النهائية. 

عقوبات ايران عند 
نقطة الوسط

بروجيكت سنديكيت / ضياء قريشي

أندرو ستانلي/سارة الديسالو/فرانك فرياسرتو
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قانون القومية اإلسرائيلي: مخاطره وكيفية مواجهته
قانون القومية )قانون أساس: إسرائيل – الدولة القومية للشعب اليهودي( ليس جمرد قانون كبقية 
القوانني اليت تصدر عن الكنيست اإلسرائيلي بل هو كما يرد يف عنوانه قانون أساس أو )دستور( 
جديد إلسرائيل جديدة ختتلف عن كل ما كانت تروجه عن نفسها كدولة دميقراطية كما ختتلف يف 
الذين حيملون اجلنسية اإلسرائيلية  البالد األصليني سواء  الفلسطينيني سكان  نهجها وتعاملها مع 
أو سكان املناطق احملتلة عام 1967، وبالتأكيد فهذا القانون ينسف ما تبقى من مراهنة على تسوية 

سياسية مع الفلسطينيني. 
قانون القومية اليهودية يكشف جمددا الطبيعة العنصرية للصهيونية ولدولة إسرائيل وتكمن خماطر 

هذا القانون مبا يلي: تكريس يهودية الدولة.
 ،1947 عام  املتحدة  األمم  بها  اعرفت  اليت  إسرائيل  وليس  التوراتية  إسرائيل  أرض  عن  يتحدث 
جتاهل قرارات األمم املتحدة وتفاهمات التسوية حول القضية الفلسطينية، تزوير التاريخ من خالل 
احلديث عن الوجود التارخيي للشعب اليهودي يف فلسطني، وهذا ينفي الرواية الفلسطينية يتعامل مع 
اليهودية كقومية وليس دين، حيصر حق تقرير املصري باليهود ويف هذا انتهاك حلقوق الفلسطينيني 
سكان البالد األصليني، اعتبار القدس املوحدة والكاملة عاصمة لدولة إسرائيل، اعتبار اللغة العربية 
اللغة الرمسية للدولة ويف هذا جتاهل للغة العربية، حق عودة اليهود لإسرائيليني فقط أو ما يسميه 

ُيــفــرغ مــن حمــتــواه يف دولـــة مــا بعد 2003  aيبدو أن مفهوم احلــريــة بــدأ 
أن  بل  السلطوي.  القمع  بــآالت  احلرية  تغييب  من حمنة  أصــاًل  اخلــارجــة 
حرية التعبري عن الرأي يف املؤسسات اليت متثل الدولة؛ صارت حمكومة 
بقضية اإلمالءات احلزبية واإليديولوجية. واخلوف كل اخلوف أن تكون هذه 
اإلمالءات جسرًا لعبور الوعي املؤدجل بينما يتم توقيف الوعي املتحرر يف 
زنزانة اخلوف على )رزق العيال(، وهذا يعين أننا إزاء حرية شكلية ختيط 
ثوبها األدجلة، وما على أبناء الشعب إال ارتداء الثوب من دون احلديث عن 

ضيق مقاسه.
وحتى لو أردنا احلديث عن ضيق هذا املقاس فحديثنا رمزي قابل للتأويل 
الذي يرضي اجلهات اليت فرضت املقاس، وهنا نكون أمام إشكالية أعقد 

من عقدة تعطيل العمل باحلرية لصاحل العمل حبرية الرؤية السلطوية.
وطاملا أن التجربة العراقية بعد 2003 اتسعت فيها املساحة اإلسالمية؛ البد 
من التساؤل عن أسباب عدم استثمار األحزاب اإلسالمية للفكر اإلسالمي 
الضخم، والذي حيث على احلرية اليت يربطها مبفاهيم حقوق اإلنسان، 
والعدالة االجتماعية، ومن دون هذين املفهومني فإن احلرية تكون جمتزأة 

ومفرغة من حمتواها.
وأن  للرمحة باحملكومني،  لقضية استشعار احلاكم  ويف هذا معنى واضح 
ال يستغل سلطاته لقمعهم حتى وإن كانوا خمالفني له رأيًا ومعتقدًا، بل لو 
أن احملكومني أخطأوا يف جزئية ميكن التسامح فيها فال يردد احلاكم يف 

العفو والصفح.
كما أن احلرية ـ عماًل ـ تلزم على احلاكم أن يكون وسطيًا، وأن يهتم بإرضاء 
شعبه الذي حيكمه حتى وإن تسبب إرضاء الشعب بتربم وضجر احلاشية 
املقربة، فاإلمام علي )ع( يف عهده ملالك األشر حيذره من البطانة، ويشدد 
إليك  األمـــور  أحــب  “وليكن   : بقوله  الــنــاس  مــن  العامة  رضــى  قضية  على 
أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل وأمجعها لرضى الرعية، فإن سخط 
العامة جيحف برضى اخلاصة، وإن سخط اخلاصة يغتفر مع رضى العامة. 
وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة يف الرخاء، وأقل معونة له 
يف البالء، وأكره لإنصاف، وأسأل باإلحلاف، وأقل شكرا عند االعطاء، 
وأبطأ عذرا عند املنع، وأضعف صربا عند ملمات الدهر، من أهل اخلاصة. 
وإمنا عماد الدين ومجاع املسلمني والعدة لأعداء العامة من األمة، فليكن 

صغوك هلم وميلك معهم”.
العملية  سياقاتها  وفــق  باحلرية  العمل  تعطيل  إن  آخـــرًا؛  ولــيــس  أخـــريًا 
الصحيحة يف الدولة بغض النظر عن شكل نظامها؛ سيؤدي إىل خلق حالة 
من االستبداد اليت قد تتطور سلبيًا مبرور الوقت لتصبح ممارسة وظيفية 
مساحة  تتسع  حني  أنفسنا  إال  النلومنَّ  ذاك  وعند  ومـــرؤوس،  رئيس  بني 
الفوضى اجملتمعية، وترسخ ظاهرة استالب األفراد، وانقسامهم حول ما 

جيري يف حميطهم الوطين. 

نحو حرية العمل
 ال اإليديولوجيا

التمازج  وتعين  الثقافة  على  العوملة  تؤثر 
والتالقح احلضاري، بيد أن املفهوم املتقدم 
أضــحــى نــظــريــًا بــســبــب انــتــشــار األفــكــار 
الشعوبية والكبوات اليت شهدتها مفاهيم 
اليت  الفكرية  االحنرافات  العوملة السيما 
ــت قــيــمــهــا األســـاســـيـــة، األمــــر الـــذي  طــال
يدعونا إىل التساؤل هل تراجعت املفاهيم 
هــل حققت  الــعــوملــة؟  عليها  قــامــت  الـــيت 
مبادئ  بإشاعة  املتمثلة  أهدافها  العوملة 

حقوق اإلنسان؟
ولــإجــابــة نــقــول إن الـــراجـــع عــن بعض 
واضحا  غــدا  للعوملة  اإلنسانية  املفاهيم 
ما  على  وللتدليل  صعيد  مــن  أكثر  وعلى 

تقدم نسوق األمثلة التالية:
عرب  شركات  تشكلت  االقتصادي:  البعد 
من  انتقلت  إنتاجية  ومؤسسات  الوطنية 
بلد إىل آخر حبثًا عن اليد العاملة واملواد 
األولية منخفضة التكلفة على حساب احلق 
يف العمل وفق شروط عمل عادلة وظروف 
بالعمال  التضحية  متت  أي  مؤاتية،  عمل 
هذه  تتسابق  إذ  البلد،  ومستقبل  والبيئة 
الشركات يف نهب خريات البلد واستغالل 
عمالته الرخيصة وتبعث مسوم مصانعها 
التشريعات  ختلف  مستغلة  البيئة  لتفسد 

وهشاشة الرقابة والفساد املستشري.
البعد االجتماعي: أثرت العوملة على القيم 
االجتماعية الراسخة ومنها مكانة األسرة 

واللبنة  للمجتمع  األســاس  املكون  بوصفها 
يتخرج  مــنــه  الـــذي  واملــصــنــع  فــيــه  األوىل 
األفــــراد الــصــاحلــون فــقــد أهــيــنــت املـــرأة 
واألب باسم احلرية وتزعزعت قيم اجلوار 

واحرام الغري وحقوقه.
ــبــعــد الــصــحــي: قــــاد الــطــمــع واجلــشــع  ال
التقنيات  اعتماد  إىل  املنتجة  الشركات 
ـــي يف  ـــوراث احلــديــثــة الســيــمــا الــتــعــديــل ال
املنتجات الزراعية وما حيمل من خماطر 
األدويـــة  وشــركــات  اإلنــســان،  على صحة 
املصانع  تسببت  البيئي:  البعد  الوهمية. 
الكربى واالستغالل البشع ملصادر الطاقة 
إىل ظاهرة االحتباس احلراري وما رافق 
ذلك من تغريات أثرت بشكل خاص على 
البلدان  يف  والصناعي  الــزراعــي  القطاع 

الفقرية والنامية.
املالية  املــؤســســات  املــالــي: حتــرص  البعد 
وصــنــدوق  الــدولــي  البنك  ومنها  العاملية 
إىل فرض شروط صارمة  الدولي  النقد 

على البلدان املستدينة.
كبري  نطاق  على  انتشرت  األمــين:  البعد 
ــم الــســربانــيــة والـــيت أخــذت  جـــدًا اجلــرائ
أشكااًل متعددة وصورًا غاية يف اخلطورة 
ــى أمــــن الـــفـــرد واجملــتــمــعــات فبعض  عــل
للمعلومات  النفوذ  على  قــادرة  العصابات 
خصوصية  وانتهاك  الشخصية  والبيانات 
الفرد. االتصاالت: أثرت عوملة االتصاالت 

يف احلــقــوق واحلــريــات إذ حتــولــت بعض 
عمالقة ختزن  شــركــات  إىل  املــؤســســات 
كيف  بها  وتتالعب  البشر  ماليني  بيانات 

تشاء.
اجلماعات  بعض  حتــاول  الــثــقــايف:  البعد 
واجلــهــات فـــرض ســلــوك ثــقــايف مــعــني أو 
ــج لــه بغية الــتــأثــري الــتــدرجيــي يف  ــروي ال
اجملتمعات السيما تلك اليت تستهدف فئة 
الشباب فالرويج ملفاهيم اإلباحية واملثلية 
وغريها ختتطف الشاب من أسرته وتلقي 

به يف أحضان السلوكيات الشاذة.
البعد األخالقي: جند االنتقائية يف التعامل 
التنصل عن مبادئ حقوق  ودليل ما تقدم 
اإلنسان اليت طاملا تغنت بها بلدان الغرب 
يف أزمة املهاجرين األفارقة والسوريني وما 
سجله البحر املتوسط من آالف احلوادث 
املؤسفة اليت يتعرض هلا املهاجرون يوميًا.  
ــبــط مــفــهــوم العوملة  احلــكــم الــرشــيــد: ارت
بـــضـــرورة تــرســيــخ احلــكــم الــدميــقــراطــي 
وكذا  الــدول  من  العديد  وتدخلت  الصاحل 
بعينها حتت  املتحدة يف شؤون دول  األمم 
ذريــعــة حــقــوق اإلنــســان ومــقــارعــة احلكم 
ان  القول  ميكننا  النهاية  يف  الدكتاتوري، 
كرمية  حياة  ليحيى  ولد  حلم  كأي  العوملة 
إال إن الظروف قادته إىل املوت يف املهد 
وما تبقى جمرد مبادئ نظرية فارغة من 

احملتوى احلقيقي.  

أثر العوملة على التمتع
 بكامل الحقوق والحريات

القانون )مل الشتات(، شرعنة االستيطان ودعمه. لقد مت جتاوز أو تعديل قانون الوطنية الفلسطينية 
التالعب  كلينتون، ومت  األمريكي  للرئيس  إرضاء  واستخفاف عام 1996  برعونة  الوطين  امليثاق  أو 
الوطين  اليت تصدر عن اجمللسني  القرارات  إن  بل  السياسية،  املناورة  إطار  الثوابت يف  من  بكثري 
التحرير  ملنظمة  التمثيلية  الصفة  أن  كما  تنفيذها،  يتم  ال  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  واملركزي 
القانون األساس  حمل شك وتشكيك من بعض القوى السياسية كحركيت محاس واجلهاد، كما أن 
للسلطة وبالرغم من اقتصاره على تدبري الشأن العام يف مناطق السلطة إال أنه شبه معطل بسبب 
االنقسام. ليس هذا فحسب بل إن حركة محاس اليت وضعت ميثاقها اإلسالمي 1988 ليكون بديال 
عن امليثاق الوطين تراجعت عن ميثاقها عام 2017 ليحل حمله وثيقة ملتبسة وُمبهمة. غياب الوثائق 
املرجعية الوطنية اجلامعة يفسر التخبط والتضارب يف السلوك واملوقف السياسي للطبقة السياسية 
الفلسطينية، وما هو أخطر من ذلك أنه يتيح ألي كان من الطبقة السياسية التالعب مبصري القضية 
الوطنية وبالثوابت كمفهوم الدولة والالجئني واملقاومة والسلطة ووظيفتها اخل كما جيري يف الفرة 
األخرية. وأخريا، هل ستستمر منظمة التحرير باالعراف بإسرائيل بعد أن أعادت هذه األخرية 
تعريف نفسها كدولة يهودية عنصرية؟ وهل ستستمر حركة محاس يف جتاهل الوطنية الفلسطينية 

واصطناع تعارض بني الوطنية والدين ولعب دور وظيفي خلدمة مشاريع غري وطنية؟. 

حقوق

عادل الصويري

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

د. إبراهيم أبراش
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حق املواطن يف حكومة إلكرتونية 
للخدمات األساسية

كــثــري مـــن مـــواطـــين دول الـــعـــامل الــثــالــث 
ــبــون حــكــومــاتــهــم بــتــقــديــم خــدمــات  يــطــال
أساسية هلم، كحق من حقوقهم، وكواجب 
دستوري وقانوني ينبغي أن تؤديه مؤسسات 
احلكومة اخلدمية. إذ قد يقوم القطاع العام 
ببعض اخلدمات األساسية للمواطنني، كما 
البعض  تقديم  على  اخلــاص  القطاع  يعمل 
من  املقدمة  اخلــدمــات  تلك  ولكن  األخـــر، 
القطاعني قد ال تسد حاجة املواطنني، وال 
ملستوى  ترتقي  وال  العالية،  باجلودة  تتمتع 
احلكومات حتت  تضطر  لــذلــك؛  رضــاهــم. 
اجملتمعية  ومؤسساتهم  املواطنني  ضغوط 
توفري  بــشــأن  إجــــراءات سريعة  أخــذ  إىل 
اخلدمات األساسية للمواطنني، أو حتسني 
جودتها، من خالل إصدار قوانني أو أنظمة 
أو تعليمات أو أوامر، تشرع لتلك اخلدمات، 
تلجأ  أو  للمواطن،  تقدميها  أهمية  وتؤكد 
بــعــض احلـــكـــومـــات مـــع وجــــود تــشــريــعــات 
متابعة  جلــان  تشكيل  إىل  العامة  اخلدمة 
تعمل على تشخيص املشكالت والتحديات، 
وتــدفــع بــاجتــاه وضــع احلــلــول واملعاجلات، 
وقــد جيــري خــالل ذلــك تعديل إجـــراءات 
وحماسبة  مساءلة  أو  اخلــدمــة،  املؤسسة 
األجهزة  إصــالح  بهدف  موظفيها،  بعض 
الروتينية  واإلجــــراءات  والنظم  اإلداريــــة، 
املعقدة اليت حتد -يف الغالب- من حصول 
بــطــريــقــة مبسطة  ـــواطـــن عــلــى خــدمــة  امل

ــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن جتــــارب عملية  وســهــل
إصالح املؤسسات اخلدمية يف الكثري من 
جتارب  تكن  العراق-مل  الدول-ومنها  هذه 
وترجع  خــطــوة  تتقدم  كــانــت  بــل  مشجعة، 
عشرة، مع أن احلكومات العراقية شرعت 
وعـــدلـــت حــزمــة مـــن تــشــريــعــات اخلــدمــة 
الـــعـــامـــة، وخــصــصــت هلـــا أمـــــواال هــائــلــة، 
اإلداريــة  املتابعة  من جلان  العديد  وشكلت 
وجلان املراقبة املالية، وقد أدى تلكؤ العديد 
تقديم  يف  العامة  اخلدمات  مؤسسات  من 
تراجع  إىل  املواطنني  عموم  إىل  خدماتها 
ملحوظ يف رضا الناس عن تلك املؤسسات، 
وبـــالـــتـــالـــي، خــروجــهــم إىل الــــشــــوارع يف 
مظاهرات واعتصامات أمام مباني الدولة 
ــغــداد واحملــافــظــات. ولكي  اخلــدمــيــة يف ب
ميكن تطبيق اإلدارة اإللكرونية واحلكومية 
اإللكرونية، يف مؤسسات اخلدمة العامة، 
فـــان هــنــاك جمــمــوعــة مـــن املــتــطــلــبــات يف 
اجملـــــاالت اآلتـــيـــة: يف اجملــــال الــســيــاســي: 
اإللكرونية  احلكومة  حنو  التوجه  يتطلب 
التزامًا قويًا من القيادة السياسية، وجيب 
ــزام الــقــطــاع اخلــاص  ــت أن يشمل هــذا االل
واجملــتــمــع املــدنــي، لضمان قــيــام كــل جهة 
بلعب دورهــا يف التغيري املأمول. يف جمال 
التشريعات والقواعد الناظمة: التشريعات 
تبادل  لضمان  الناظمة ضرورية  والقواعد 
احلكومة  وبني  احلكومة،  ضمن  املعلومات 

وكــل مــن املــواطــنــني وقــطــاع األعــمــال. كما 
الشروط  لتوفري  ضرورية  التشريعات  أن 
االقــتــصــاديــة الـــيت تسمح بــانــتــشــار واســع 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا واخلــــدمــــات والــتــجــهــيــزات 
اإللكرونية. يف اجملال املؤسسي: احلكومة 
اإللكرونية تتطلب تغيريات يف طرق عمل 
تتم  أن  الــضــروري  فمن  لذلك  املؤسسات، 
جمال  يف  منظم،  حنــو  على  التغيري  إدارة 
إطالق  يتطلب  وتثقيفها:  البشرية  املــوارد 
إملام  اإللكرونية  احلكومة  ومتابعة  وتنفيذ 
املهارات  من  مبجموعة  احلكومية  الكوادر 
إجيابي يف  لتوجيه  وأن ختضع  واملــعــارف، 
هذا اجملال، وذلك لتجنب ممانعة التغيري، 
إطــالق  عملية  تتطلب  املــالــي:  اجملـــال  يف 
كبريًا  متوياًل  اإللكرونية  للحكومة  مبادرة 

نسبيًا.
وهلــــذا فــــإن ضــمــان اســتــمــراريــة الــتــقــدم 
يف مــبــادرة احلــكــومــة اإللــكــرونــيــة تتطلب 
التخطيط الدقيق واملبتكر ملصادر التمويل 
يف  املبادرة  تساند  أن  ميكن  اليت  املختلفة 
الــتــواصــل:  جمـــال  يف  املختلفة.  مــراحــلــهــا 
جيب أن تكون مبادرة احلكومة اإللكرونية 
مــفــهــومــة ومــتــوافــقــًا عــلــيــهــا بـــني خمتلف 
نتائجها  أن  من  للتأكد  املصلحة،  أصحاب 
فإن  وهلــذا  اجلميع،  على  إجيابًا  ستنعكس 
التواصل مع خمتلف أصحاب املصلحة هو 

الضمان الرئيسي لنجاح عملية التغيري. 

قضايا حقوق اإلنسان تثري الخالف الكندي-السعودي
على خلفية تنديد رئيس الدبلوماسية الكندية باستمرار إنتهاك السلطات السعودية حلقوق اإلنسان 
من  الكندي  السفري  بطرد  متثل  سريع  دبلوماسي  بإجراء  السعودية  احلكومة  سارعت  اململكة،  يف 
السعودية، وطرد السفراء مسألة دارجة يف علم العالقات بني الدول، ولكن األهم يف تداعيات اخلالف 
متهيد الرياض لقطع كامل العالقات الدبلوماسية والتجارية مع أوتاوا، والسبب املعلن يف قطع العالقة 
التجارية مع كندا وفق احلكومة السعودية؛ إن كندا تدخلت يف شأن سيادي داخلي من خالل تصريح 
وزيرة اخلارجية الكندية، وحصلت على تأييد مباشر هلا من السفري الكندي يف السعودية الذي جاء 
عرب تغريدة له على توير: “تشعر كندا بقلق بالغ إزاء اإلعتقاالت اإلضافية لنشطاء اجملتمع املدني 
النشطاء  وعن مجيع  فــورًا،  عنهم  باإلفراج  السفارة  وطالبت  السعودية”،  يف  املــرأة  حقوق  ونشطاء 

السلميني اآلخرين يف جمال حقوق اإلنسان.
وجممل التصريح من الناحية الشكلية هو تصريح عادي ال سيما فيما خيص مسألة إنتهاكات حقوق 
اإلنسان يف ذات السجل التعسفي، رغم ثبات اوتــاوا عليه وتأييده من أغلب دول اإلحتــاد األوربــي، 
اإلجراء السعودي بقطع العالقة الدبلوماسية والتجارية مع كندا والذي سرعان ما حظي بتأييد من 
بلدان عربية حليفه للسعودية كالبحرين واإلمارات والسلطة الفلسطينية وبعض دول جملس اجلامعة 
العربية دون النظر إىل اخللفيات احلقيقية هلذا اخلالف،  عموما. ال أتصور أن هذه الزوبعة اليت 

أثرتها السلطات السعودية وبعد ذلك جدل املعلقني ممن ينتمون إىل مؤسسات دينية وأكادميية خمتلفة 
حول موقف الدبلوماسية الكندية من مسائل حقوق اإلنسان يف السعودية تنسجم وفتح صفحة جديدة 
مغايرة بقيادة حممد بن سلمان لتلك اليت تعارفت عليها السعودية يف احلقب املاضية القائمة على 
اإلنغالق الفكري وتشجيع التطرف بعناوين دينية وفقهيه، إذ يسري حممد بن سلمان مع اخلطوات 
اليت أختذها يف اجملال االجتماعي كالسماح للمرأة بقيادة السيارة، وفتح دور للسينما، وحياول من 
تطبيق  ويريد  تقليدي،  أنه رجل غري  األمريكي على  للجانب  نفسه خصوصا  أن يطرح  ذلك  خالل 
مشروع اقتصادي، واجتماعي نهضوي، يبين الدولة، وحيارب التطرف السائد هناك من خالل رؤيته 

املمتدة منذ عامني ولغاية2030.
 أما بعد كشف السلطات السعودية إجراءاتها حبق منتقديها يف جمال حقوق اإلنسان فهي ال تسمح 
باملعارضة الفكرية والسياسية العقالنية، شأنها شأن أي دولة مشولية، وتزيد بذلك من تناقضاتها 

يف معاجلة مشاكلها الداخلية.
وما يسبب هلا من ذلك املزيد من اإلنتقادات اخلارجية خصوصا وهي ختوض حرب يف اليمن تنتهك 
فيها القانون الدولي عرب قصفها للمدارس واملستشفيات واألحياء السكنية ويذهب ضحية ذلك أطفال 

ونساء وشيوخ عزل. 

الوطن جلميع املواطنني، ومؤسسات الدولة ملك للشعب ويف خدمته، وليس 
احلاكمة  السلطة  من  وأعظم  أهم  فالوطن  أو حلــزب،  حاكمة  لعائلة  ملك 
)عائلة أو حزب( اليت ينبغي أن تكون يف خدمة الشعب القادر على حماسبتها 
واسقاطها يف أي حلظة، وحتما لأجهزة األمنية الواعية الوطنية دور مؤثر 
بوقوفها ومساندتها لإرادة الشعبية، وهذا طبيعي ألنهم من الشعب، ويف 

خدمة الشعب.
والنظام  القانون  دولــة  يف  األمــن  أهمية  على  التأكيد  من  البــد  البداية  يف 
واحرام إرادة الشعب والتعددية والتنوع لكافة املواطنني، وأن تكون أجهزة 

الدولة وباخلصوص األمنية يف خدمة الشعب ومحايته.
الشعب، وحبسب دستور  باسم  اليت حتكم  الــدول احملرمة احلضارية  يف 
احلكومية  األجهزة  تكون  واحملكوم،  احلاكم  وواجبات  حقوق  حيدد  شعيب 
ذلك  يتحقق  أن  نتمنى  وكنا   ،- األمنية  وباخلصوص   - الشعب  خدمة  يف 
على أرض الواقع كحقيقة يف بلداننا؛ ونشاهد التعاون احلقيقي والثقة بني 
أفراد الشعب املدنيني من جهة وأفراد املؤسسة العسكرية من جهة أخرى، 

للمساهمة يف بناء وطن للجميع، وطن حضاري حترم فيه حقوق اإلنسان.
لالسف الشديد فان الواقع عكس ذلك، إلن املؤسسة األمنية بأنواعها مثل 
بقية مؤسسات السلطة - ومنها القضاء - يف خدمة احلاكم فقط، فاملؤسسة 
األمنية من خالل سياستها وتعامل بعض رجاهلا، تؤكد انها مؤسسة بعيدة 

عن رسالة حتقيق األمن واألمان.
وهــنــاك الكثري مــن احلـــوادث واالعــتــداءات واجلــرائــم لــرجــال األمــن على 
املواطنني، واستغالل الوظيفة والسلطة األمنية، كما أن مراكز الشرطة قد 
والقتل  الدائمة  باإلعاقة  واالصابة  الوحشي  للتعذيب  مساخل  إىل  حتولت 
التعسفية  اإلعــتــقــاالت  مسلسل  ومـــازال  التحقيق،  أثــنــاء  أبــريــاء  ملواطنني 
والتعذيب و القتل مستمرا يف مراكز الشرطة والسجون على أيدي رجال 
االمن ملعتقلني مل يعتدوا على أحد، و لأسف ال يوجد من حياسب املعتدين 
واجملــرمــني مــن رجـــال األمـــن!. رجـــال األمـــن يف خــدمــة مـــن؟، اإلعــتــداءات 
الوحشية من أفراد األجهزة األمنية على كل من تظاهر للمطالبة باإلصالح 
بالصوت  مــرصــودة  جــرائــم  هــذه  واضــحــة..  سلمي،  بشكل  ولــو  والتغيري 
الــكــامــريا أعظم وأدهــــى!!. الفجوة بني  والــصــورة، ومــا حيــدث بعيدا عــن 
العربية  ــدول  وال الوطن  يف  باخلصوص  األمنية  واملؤسسة  املدني  اجملتمع 
مصدر  إىل  حتولت  الــيت  املؤسسة  تلك  سياسة  بسسبب  للعيان،  واضحة 
السلميني  للنشطاء  وسجن  وإعتقال  جلد  من   - للشعب،  وختويف  إرهــاب 
يستغلون  ومن  واملفسدين  والفساد  الظلم  حلماية  وجهاز   ،- اإلصالحيني 
السلطة يف الوطن. وإزدادت الفجوة بسبب جلوء بعض األنظمة العربية إىل 
جلب جنود من اخلــارج للدفاع عن نظامهم ضد الشعب كما يفعل النظام 
املؤسسة  أفراد  تعامل وتصرفات  البحرين وغريه، باإلضافة إىل سوء  يف 
األمنية، البعيدة عن األخالق والتعامل اإلنساني والوطين وخدمة ومساعدة 

الشعب، بل ختدم مصلحة العوائل واالحزاب والتيارات احلاكمة. 

األجهزة األمنية يف 
خدمة من؟
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عنف

ال شك أن العامل اليوم؛ يواجه انشطارات 
قيمية جتعل احملتوى اإلنساني هلذه القيم 
متداعيًا ومتصدعًا. ومن أبرز خمرجات 
اليت  األنانية  تكريس  هو  القيم  انشطار 
ب  الفردي  املستوى  على  أناها  تستبدل 
السليب على  النفوذ  )أنــا( مجعية تكرس 
مقدرات البشرية عرب نفوذ عنفي يساهم 
ُمقننة  تبدو  اليت  األنانية  إدامــة زخم  يف 

وهذا هو أخطر أنواع األنانية.
)أنــا( اجلمعية تستفيد  الـ  نفوذ  إن فكرة 
االتصالية،  احلضارة  مكونات  من  اليوم 
ثورة  مع  املتفاعلة  االلكرونية  ووسائلها 
الوسائل  هــذه  فــإن  وبالتالي  املعلومات، 
تـــســـاهـــم يف صـــنـــع جـــبـــهـــات وخــــنــــادق 
مــتــصــارعــة، خــصــوصــًا يف الــبــلــدان اليت 
واضـــــح يف حتقيق  مـــن ضــعــف  تــعــانــي 
اليت  واحلــيــاة  الكريم،  العيش  متطلبات 
فشلها  عن  فضاًل  اإلنــســان،  بقيمة  تليق 
والطبيعية،  البشرية  مــواردهــا  إدارة  يف 
األمر الذي سيعزز شعور الفرد بالضآلة 
وعدم اجلدوى، وشيئًا فشيئًا جيد نفسه 
يف  فيكون  اإلرادات،  لــصــراع  مستسلمًا 
يكن  ــو مل  ول ذاك حتى  أو  اخلــنــدق  هــذا 
مقتنعًا أصاًل بهذه اخلنادق، لكن الضغط 
الـ  فتنجح  االستيعاب،  من  وأكــرب  كبري، 
خــواء  شــعــور  تأصيل  يف  اجلمعية  )أنـــا( 
الـــفـــرد مـــن الـــداخـــل؛ لــتــؤهــلــه تــدرجيــيــًا 

ُسلَِّم  من  يبدأ  والــذي  العنفي  ملشروعها 
الــتــعــصــب. صــــارت لـــدى بــعــض اجلــهــات 
صناعة  بأن  قناعة  باالستبداد  املهووسة 
الدمار أمر مربح سيدر املليارات ويدخلها 
الصناعة  هــذه  على  القائمني  جيوب  يف 

املدمرة للمستقبل البشري. 
ومبـــجـــرد إشـــعـــال نـــــزاع مـــا ســـــواء كــان 
عــقــائــدي أو ســيــاســي، أو رمبـــا صـــراع 
حتى  بالسياسي؛  العقائدي  فيه  يتداخل 
يبدأ سباق التسلح بني الشركات اخلاصة 
بصنع األسلحة، وهي شركات غري معنية 
مبشهد  اهتمامها  بقدر  البشر  مبستقبل 
الدم املسال الذي سيصري الحقًا بالعملة 
ميكن  الشركات  هــذه  ومديرو   ! الصعبة 
خط  أو  التفاوض  خــط  على  يدخلوا  أن 
ــنــزاع  تــدعــيــم نــــزاع مـــا إليــصــالــه إىل ال
ــح، والـــتـــاريـــخ حيــدثــنــا عـــن رئــيــس  املــســل
وركــس( يف  أوردنــانــس  )كوفنري  شركة 
عام 1908 بإقناع حكومة اململكة املتحدة 
البحري  يــطــورون سالحهم  األملـــان  بــأن 
كان  ومــتــطــورة، فما  بــرامــج حديثة  وفــق 
على  والبذخ  االنفاق  إال  الربيطانيني  من 
ملنافسة  الــبــحــري  الــعــســكــري  ــقــطــاع  ال
الـــبـــذخ األملـــانـــي املـــزعـــوم، األمــــر الـــذي 
تفضي حلرب  أن  كــادت  مشاحنات  ولــد 
تضليلية  معلومات  على  قائمة  مــدمــرة 
أمــر مرحب  والــكــذب  وكــاذبــة. فالتضليل 

ـــدى شـــركـــات إنـــتـــاج الـــســـالح طــاملــا  بـــه ل
سيحقق اهلدف األقصى هلم وهو التويج 
يفتعلون  حــرب  بعد  الفتاكة  لبضاعتهم 
ــمــرار. إن مـــديـــري هــذه  ــاســت أســبــابــهــا ب
الشك  اليقبل  ومبا  التسليحية  الشركات 

أو اللبس هلم غطاء رمسي وسياسي 
وحــتــى لـــو افــرضــنــا انــهــيــار املــؤســســة، 
حدث  كما  تتبناها  اليت  األفكار  وانهيار 
االشراكية،  املنظومة  انهارت  حني  فعاًل 
الـ  إرادة  السوفياتي؛ فإن  وتفكك االحتاد 
البديل،  إجيــاد  على  حتمًا  ستعمل  )أنــا( 
وهــــذا حــــدث فــعــاًل حـــني مت الــتــأســيــس 
ملــنــظــومــة إرهـــــاب )إســـالمـــيـــة( الــتــوجــه؛ 
وتدجينها  البشرية  دمــار  مسرية  إلكمال 
لصاحل اإلرادات املتوحشة اليت البد هلا 
واملتقاتلة.  املتصارعة  اخلنادق  صنع  من 
وقــد حيــدث الــتــعــاون بــني أصــحــاب هذه 
معها  للتماهي  يستعد  من  وبني  اإلرادات 
من احلكومات اليت الهم هلا سوى البقاء 
البائسة  الــشــعــوب  عــلــى صــــدور  جــامثــة 
اليت  املؤسسات  مع  أو حتى  واملسحوقة، 
الــلــعــبــة، فيكون  تــدخــل طــائــعــة يف هـــذه 
ــاًل بــتــوفــري مـــــربرات إجيـــاد  الــتــعــاون مــث
اجلماعات اإلرهابية فقهيًا، بينما يتوىل 
هــذه  تسليح  مــهــمــة  اإلرادات  أصــحــاب 
الدعم الالزم ملهمتهم  اجلماعات وتوفري 

اليت ستفتك بالبشرية. 

أنانية العنف 
والهوس الجمعي بصناعته

أرامل داعش يروين كيف خدعهن أزواجهن خالل محاكمتهن
بعد اهلزائم الكبرية اليت تعرض هلا تنظيم داعش اإلرهابي يف سوريا والعراق، برزت اليوم قضية 
جديدة أثارت الكثري من التساؤالت تتعلق بـ)نساء واطفال مقاتلي تنظيم داعش( األجانب الذين مت 
انتهاء املعارك، يبلغ عدد املقاتلني األجانب الذين انضموا لداعش اكثر من 20 ألفا  احتجازهم بعد 
و730 مقاتال، حسب إحصائيات نشرها املركز الدولي لدراسة التشدد والعنف السياسي يف كينغز 
كوليدج )لندن( يف وقت سابق، ما جيعل من الصراع يف سورية والعراق األكثر استقطابا للمقاتلني 

منذ سنة 1945.
وخالل الفرة السابق كما نقلت بعض املصادر، التحق آالف املواطنني الغربيني بالتنظيم املتشدد يف 
أملانية و14 منساوية ال تتجاوز  بينهن 22 فتاة بريطانية و40  امــرأة، من  سورية وبينهم حوالي 600 
أعمارهن 15 سنة وفقا ملا ذكرته الباحثة يف جمال مكافحة اإلرهاب والتشدد إيناس فان بوهر يف 
مقابلة مع قناة “احلرة”. وتتصدر الفرنسيات قائمة امللتحقات الغربيات بالتنظيم املتشدد يف العراق 
وسورية مؤخرا حبوالي 63 امرأة شابة، حسب تصرحيات لوزير الداخلية الفرنسي برينار كزانوف. 
واملعروف أن اجلماعات املتشددة تستقطب شبابا من أوساط فقرية أو عائالت مفككة. وتقول اخلبرية 
فان بوهر إن النساء والفتيات الغربيات الالئي انضممن إىل التنظيم املتشدد ينتمني إىل اجليل الثاني 
أو الثالث من املهاجرين، مضيفة أنهن لسن بالضرورة مسلمات يف األصل فهناك بينهن من اعتنقن 

اإلسالم. وبعد مطالبات شعبية ورمسية يف العديد من الدول األوروبية بعدم السماح للمقاتلني األجانب 
يف صفوف داعش بالعودة إىل بالدهم، سعت بعض احلكومات االوروبية اىل اعتماد اجراءات جديدة 
اللواتي أوقفن  الفرنسيات  املتطرفات  أن  الفرنسية  املتطرفني، واعلنت احلكومة  خبصوص حماكمة 
يف سوريا والعراق ستتم حماكمتهن هناك وفق قوانني تلك الدول. ويف هذا الشأن قال متحدث باسم 
جملس القضاء األعلى إن حمكمة عراقية قضت بإعدام 16 امرأة تركية شنقا بعد إدانتهن باالنضمام 
لتنظيم داعش. وقال القاضي عبد الستار بريقدار إن احملكمة اجلنائية املركزية أصدرت األحكام ”بعد 
أن ثبت للمحكمة انتماءهن إىل تنظيم داعش اإلرهابي واعرافهن أيضا بالزواج من عناصر داعش 
وتقديم املساعدة اللوجستية ألفراد التنظيم ومساعدتهم يف القيام بعمليات إرهابية“. وقال القاضي إن 

”مجيع األحكام الصادرة قابلة لالستئناف أمام حمكمة التمييز“.
يف السياق ذاته أصدرت احملكمة اجلنائية العراقية حكما بالسجن املؤبد على اجلهادية الفرنسية ميلينا 
بوغدير بعد إدانتها بتهمة االنتماء إىل تنظيم داعش ، فيما اتهم حماموها السلطات الفرنسية بالسعي 
املتخصة  املركزية  اجلنائية  احملكمة  قاضي  وقــال  جهاديني.  اىل  الذين حتولوا  مواطنيهم  عــودة  ملنع 
بقضايا االرهاب “وجدت احملكمة ان االدلة املتحصلة كافية الدانة اجملرمة ميلينا بوغدير، بالسجن 

املؤبد” لعشرين عاما، مبوجب قانون مكافحة اإلرهاب الذي تصل عقوبته حتى اإلعدام. 

سياسة  موجة  اثناء  الروسية  االخــالق  دائــرة  يف  الالعنف  فكرة  دخلت 
الربيستوريكا لغورباشوف. انها اثارت استقطاب وعواطف الناس اىل حد 
السلمية. هذا  االفكار  املوقف كثريا جتاه  تغري  الوقت،  كبري. ومنذ ذلك 
فكرة  هناك  واالحــبــاط.  الشك  بكلمتني:  اآلن  عنه  التعبري  املوقف ميكن 
جاذبية  ذو  مجيل  حلم  جمــرد  اعتباره  ميكن  الالعنف  ان  وهــي  شائعة 
اخالقية لكنه ليس له قوة اقناعية منطقية. هذه الفكرة ذات انتشار واسع، 
وهي  تولستوي،  آراء  نناقش  ان  بعد  الفكرة  هذه  زيف  لنا  لكن سيتضح 

اآلراء اليت جلبت الكثري من اللوم له بسبب ميوله الطوباوية.
ان الالعنف )عدم مقاومة الشر( باملعنى الدقيق للكلمة، يعين فقط ان 
الفرد ال يوافق ان يكون حاكما يف اسئلة احلياة واملوت، اليوافق على اتهام 
الناس االخرين بسبب ان هذا ليس ضمن مقدرته. من الضروري التأكيد 
نوع من احلكم  اي  كليا عن  نتخلى  ان  اننا جيب  ان هذا اليفرض  على 
املتعلق بافعال الناس. انه يفرض فقط اننا ليس لنا احلق للحكم عليهم 
كأناس. االخ ال يستطيع احلكم على اخيه بنفس الطريقة اليت يقوم بها 
ابوه. جرمية االبن االكرب آلدم يف قتل اخيه كانت يف احلقيقة انه جتاوز 

احلدود اليت ُوضعت امامه كأخ. هو تصّرف كما لو انه ليس اخا.
االنسان من منظور  ينظر حلياة  انه  تولستوي هو  لدى  الدين  ان جوهر 
هي  الالنهائية  مع  عالقاتهم  الــنــاس.  مجيع  مبــســاواة  يعرف  المتناهي 
متساوية لدى كل شخص. لذلك، فان االعراف مبساواة كل الناس )يف 
العالقة مع اهلل( هو اجلوهر  الشكل املسيحي، من خالل اخوانيتهم يف 
االخالقي األعظم اهمية. تولستوي افرض ان االديان من مجيع االنواع 
تتطلب منا ان نتصرف طبق القاعدة الذهبية )اعمل لالخرين ما ترغب ان 
يعمله االخرون لك(. النتيجة الرئيسية لتطبيق هذه القاعدة هي الالعنف.

موقف تولستوي من هذا السؤال يبنّي االختالف الذي وضعه بني عنف 
رؤساء،  )ملوك،  للدولة  كممثلني  يتصرفون  الذين  الناس  وعنف  السارق 

قادة عسكريون وغريهم(.
 النوع الثاني هو اسوأ من االول. ال تربير ألي عنف: هو دائما سيء. ولكن 
الدولة  عنف ممثلي  فان  ما،  بدرجة  فهمه  ميكن  السارق  عنف  كان  اذا 
بشكل  ويتم  اخــالقــي،  كونه  يتظاهر  ألنــه  ســوءا  اكثر  فهمه.انه  ال ميكن 
“قانوني”. السارق ال يعرض بشكل علين سلوكه العنيف، لكن السارق يف 

السلطة فخور بعنفه.
ميكن  انها  حتليلية.  طبيعة  هلا  تولستوي  لتعاليم  الرئيسية  التصرحيات 
للحياة.  خالد  النهائي  مطلق  كمصدر  اهلل  استنتاجه حول  من  اشتقاقها 
مبعنى  فلسفية  مكانة  هلا  تعاليمه  ان  اثبت  املنهجية  بطريقته  تولستوي 
انها تأسست عقالنيا. وان هلا مكانة اخالقية مبعنى انها تأسست حبدود 

السلوك املسؤول لكل فرد. 

تولستوي
عنف  ونظرية الالاّ

عادل الصويري

عبد االمري رويح

حاتم حميد محسن
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جــداًل  املفاهيم  مــن  مفهوم  شهد  قلما 
كذلك الذي شهده مفهوم العنف.

هذا اجلدل الذي مل ينحصر يف جانب 
من جوانب ذلك املفهوم دون آخر، وإمنا 

يكاد يتسع ليشمل كل جوانبه.
فعلى الــرغــم مــن كــثــرة املــراجــع الــيت 
املعنى،  من حيث  العنف  مفهوم  تناولت 
إال أن حتديد معناه ال زال موضوع أخذ 
اجملــال،  هــذا  املهتمني يف  قبل  من  ورد 
كما أن شرعية هذا املفهوم من عدمها 

أخذت حيزًا عريضًا من ذلك اجلدل.
وهـــــذا اجلـــانـــب مـــن اجلـــــــدال، جــانــب 
العنف من عدم شرعيته، إمنا  شرعية 

يتفرع ـ من وجهة نظر الكاتب ـ 
أن  وذلــك  النقاش،  من  األول  النوع  عن 
ما  ملفهوم  الدقيق  املعنى  حتديد  عــدم 
يتلو  فيما  ورد  يقود إىل أخذ  أن  بد  ال 

مسألة حتديد املعنى من املسائل.
 خبـــالف مـــا لـــو حـــدد املــعــنــى الــدقــيــق 
إىل  احلاجة  تنتفي  حينها  إذ  للمفهوم؛ 
حبث من قبيل شرعية ذلك املفهوم من 
الدقيق  املعنى  حتــديــد  فــعــدم  عــدمــهــا، 
هذه  إىل  قــاد  الــذي  هــو  العنف  ملفهوم 

املرحلة من اجلدل.
ليقتصر  يــكــن  الــبــحــث مل  هـــذا  إن  ثــم 
عــلــى مــرجــعــيــة فــكــريــة، وثــقــافــيــة دون 
مرجعية أخرى؛ فكما أن هناك صراعًا 

سبق  اليت  النقاط  حتديد  حول  فكريًا 
القانونية،  للمرجعيات  بالنسبة  ذكرها 
ــصــراع تــتــجــاذب أطــرافــه  فـــإن نــفــس ال

املرجعيات الدينية.
على حقيقة  الوقوف  منطلق  ومن  عليه 
األمر ارتأيت دراسة هذه الظاهرة وفق 
كل من الرؤية الشرعية، والقانونية هلا.

أمـــا إذا جتــــاوز اســتــخــدام الـــفـــرد، أو 
اجلماعة.

 أو الدولة احلدود اليت خوهلا القانون - 
الداخلي أو الدولي - فإن هذا التجاوز 
ــخــدام للقوة  ســـوف خيـــرج هـــذا االســت

الذي تقدمت شرعيته.
أن  واملعروف  العنف.  إطــار  يف  ويدخله 
العنف إمنا هو اخلرق كما عرفته كتب 

اللغة املختلفة.
وخبـــروج هــذا االســتــخــدام غــري املقنن 
مًا  عن اخلط املرسوم يكون الفعل جمرَّ

جيعل فاعله حتت طائلة العقاب.
إىل جانب هذا احلق الفردي هناك حق 
الرد الذي خيول الدول استخدام القوة 
ضدها،  املوجهة  الــتــهــديــدات  قــبــال  يف 

وقد سبقت اإلشارة إليه.
الــتــعــســف يف اســتــعــمــال احلــــق، جتــدر 
اســتــخــدام  جتـــــاوز  أن  إىل  اإلشـــــــارة 
اإلنسان هلذا احلق سوف يعد تعسفًا يف 
بالرصاص  يقتل  كمن  احلــق،  استعمال 

مــن صفعه بــالــيــد، فــتــجــاوز احلــد هنا 
حيول هذا املتعسف إىل إنسان عنيف.

 عوضًا عن كونه يستخدم حقه املشروع.
بالنقاط  البحث  نتائج  تلخيص  ميكننا 
ــغــويــة،  ــل ال املــــصــــادر  إن   -1 الـــتـــالـــيـــة: 

والنصوص الشرعية.
 حتـــدد مــعــنــى الــعــنــف بــتــجــاوز احلـــد، 

والغلظة، وكونه ضد الرفق.
وقــانــونــًا،  شــرعــًا  مـــدان  العنف  إن   -2
إىل  والتوصل  معناه،  حتديد  على  بناًء 
والــظــواهــر  السلبية  املــعــانــي  مــن  كــونــه 

املمجوجة.
3- ليس هناك شرعية ميكن أن تلتمس 
لظاهرة العنف، بعد ثبوت كونها سلبية، 
الشرعية،  عن  حديث  هناك  كــان  وإذا 
شرعية  مــوارد  عن  يكون  أن  فيفرض 

استخدام القوة أو عدمها.
4- جواز استخدام القوة شرعًا وقانونًا 
يف احلاالت اليت يتعرض املرء خالهلا 
اليت  الشروط  وفــق  يدهمه  خطر  إىل 
لذلك  والقانون  الشرع  من  كل  حددها 

االستخدام.
ـــيت رمســهــا  ال 5- إن جتــــاوز احلـــــدود 
الــشــرع والــقــانــون الســتــخــدام الــقــوة يف 
احلــــاالت الـــيت ذكــرنــاهــا ســـوف حيــول 
متعسف  إنــســان  إىل  الــقــوة  مستخدم 

ومتجاوز للحد. 

القوة والعنف
 بني الشريعة والقانون

عام على تحرير مدينة املوصل
ويالت  ذاقت  أن  بعد  التحرير،  بعد حرب  املوصل  مدينة  يوصف حال  الصعداء، هكذا  تنفست 
التكفري وحمنة القتل والتدمري، يف ألف يوم عجاف شهدت فيه اعادة كل مواريث التكفري وفتاوى 
القتل على رؤوس املوصليون. واحدة من ابرز مالمح مدينة املوصل بعد التحرير هي ردة الفعل 
الثقايف ملا جرى نتيجة احتالل داعش، فعملت كثري من االنشطة الثقافية كجزء من اعادة الروح 
ملدينة املوصل وشهدت مهرجانات وكرنفاالت الثقافية وهي على سبيل املثال ال احلصر مهرجان 
القراءة ومهرجان يوم السالم العاملي ومهرجان ابو متام الشعري الدولي. فضال عن توافد كثري 
التفكري  العامل لزيارة املوصل. فضال عن رفع عوامل احلجب عن  من املثقفني من مجيع احناء 
الثقايف عرب التأسيس مللتقيات ثقافية كمقهى قنطرة وملتقى الكتاب. وفرق موسيقية تعزف بكل 
حرية يف ارصفتها الثقافية واماكنها العامة. واحدة من ابرز املشكالت اليت واجهت املوصل هي 
مدارسها  سنوات يف  ثالث  دام  توقف  والتعليمية يف ظل  الربوية  الربامج  وضع  معاجلة  كيفية 
وجامعاتها، واملهمة االبرز هي اعادة البنى التحتية هلذه املؤسسات وعودة طلبتها اليها ومعاجلة 
وضعهم بالتساوي مع اقرانهم يف مناطق العراق االخرى، عالوة على اعادة احلياة جلامعة املوصل 
الطبيعية يف  للحياة  العودة  تعين  وعودتها  املوصل  االكــرب يف  الثقايف  اخلــزان  تعد  اليت  ونينوى 
واملذاهب  االقليات  اليها من  ابناءها  املوصل هو كيف عودة  أن ما حتتاجه  املوصل. اضافة اىل 

واالثنيات االخرى وذلك لن يتم من دون برامج ترسخ التعايش يف املوصل وتعيد املمتلكات اىل 
التجارية يف اسواق  بيوتهم وممتلكاتهم  التحرير يف  املتضررين جراء حرب  وتعويض  اصحباها 
املوصل الرئيسة. وهو أمر لن ينجح اال مبعاجلة مسببات هذا التدمري اال وهي خطابات الكراهية 
وليست زمنية.  املوصل لسنني ضوئية  املتأخر عن ما جرى يف  الديين  القتل واخلطاب  وفتاوى 
تتعافى املدن بعد احلرب عرب تنشيط حركتها االقتصادية والتجارية وعودة مصارفها واالستثمار 
االقتصادي اليها، ومدينة املوصل مل تزل تئن حتت تباطؤ اقتصادها وذلك لعدم فتح مصارفها 
وعدم اعمار اسواقها الكربى يف املدينة القدمية وعدم اطالق التعويضات للمتضررين يف منازهلم 
وممتلكاتهم، عالوة على أن معاجلة جراح احلرب حتتاج جهود متويل كبرية سواء من احلكومة 
املركزية يف بغداد أو عودة نشاط القطاع اخلاص. ما احلل؟، متر احللول املعروضة للنقاش أوال 
التحريم  تبعد عن حجاب  اليت  وادارتــه وثقافته  اقتصاده وسياسته  املواطن يف  ثقة  اعــادة  عرب 
االنتقالية  العدالة  القوانني وقضايا  بتطبيق  املدينة  واعادة متدين  والرهيب،  والوعيد  والتكفري 
اليت تنصف الضحايا وحتاسب اجملرمني واملتسببني ملا وصلت اليه مدينة املوصل، وتصفية ارث 
أن  ينبغي  والذي  الديين  الدينية بضرورة مراجعة خطابها  املؤسسة  قيام  التكفريي عرب  الفكر 

يتناسب مع حجم التحدي الذي تعيشه املدينة. 

السوريني،  بني  انقسامًا  النسب«،  »جمهولي  األطــفــال  ملف  مناقشة  ــارت  أث
إليه نظرة ازدراء  بني من يعد امللف يتمثل ببعد إنساني ووطين، ومن ينظر 
وشك، وهناك من يعده ملفًا سياسيًا، ويريد التعامل معه عرب إشراك أوروبا، 
وتشرك جهات اجتماعية ودينية وسياسية وبرملانية ومدنية وحقوقية وقانونية 
بل  املاضي؛  أوضــاع  صعيد  على  ليس  والشائك،  املعّقد  امللف  هذا  مبناقشة 
على صعيد أوضاع املستقبل، واألمر بقدر ما خيّص سوريا، فهو يعين بلدانًا 
أم  من  املولودون  األطفال  هم  النسب«؛  و»جمهولو  أوروبية.  أو  إقليمية  أخرى 
معلومة وأب جمهول أو غري معلوم، سواء كان »أجنبيًا« أم من ذات اجلنسية، 
لــأوالد من أب جمهول، وإن  العربية منح اجلنسية  القوانني  تتيح معظم  وال 
قانونية  وآليات  توفر شروط  السوري يشرط  القانون  فيها  بعضها مبا  كان 
فــإن عــدد األطــفــال من  املــتــوافــرة،  املعلومات  وأحــكــام خاصة. وحسب بعض 
»جمهولي النسب« من زجيات أو عالقات جنسية ل»الدواعش« يبلغ 300 طفل، 
وهناك من يقول، إن عددهم قد يصل إىل حنو 2000، وهؤالء حيتاجون إىل 
إيواء يف دور أيتام أو إىل دور حضانة برعاية األمهات، فضاًل عن خصوصية 
األطفال  خيتلف  القانونية،  الناحية  ومن  الكرْب.  يف  والسّيما  معهم،  التعامل 
من »جمهولي النسب« عن »املكتومي القيد« الذين ُيعرف آباؤهم وأمهاتهم أو 
من آباء وأمهات معروفني؛ لكنهم ال حيملون اجلنسية السورية، وإن ولدوا يف 
سوريا مثل أبناء اجلماعات »الداعشية« املسلحة. وبعيدًا عن اجلوانب القانونية 
واحلقوقية، فإن هناك جانبًا إنسانيًا واجتماعيًا حيتاج إىل معاجلة، والسّيما 
وأن هؤالء األطفال قد ولدوا يف مناطق النزاع املسلح، وحسب تعريفات األمم 
يتخذ  الــذي  هو  املسلحة  بالنزاعات  املرتبط  اجلنسي  العنف  فــإن  املتحدة، 
القسرية  والــدعــارة  اجلنسي  واالستعباد  االغتصاب  مثل:  متعّددة؛  أشــكــااًل 
واحلمل القسري واإلجهاض القسري والتعقيم )من العقم( القسري والزواج 
القسري وأي شكل من أشكال العنف اجلنسي املماثلة. ولعّل مثل هذه األساليب 
النزاعات املسلحة كجزء  يف ترويع السكان املدنيني كانت قد استخدمت يف 
ذرائع  العدو وحتت  أو  اخلصم  العسكرية؛ إلخضاع  والتكتيكات  األعمال  من 
عرقية أو دينية أو سياسية أو غري ذلك، بالضد من اتفاقات جنيف األربع لعام 
1949 وملحقيها بروتوكولي جنيف لعام 1977، األول اخلاص حبماية ضحايا 
غري  املسّلحة  املنازعات  ضحايا  محاية  والثاني  املسلحة،  الدولية  املنازعات 
الدولية، علمًا بأن آثار العنف اجلنسي املرتبط بالنزاعات املسلحة متتد عرب 
األجيال؛ حيث تشمل األطفال ممن يسّمون ب»جمهولي النسب« أو »أصحاب 
العدو« وتنبذهم اجملتمعات، فيتحولون إىل مادة  أو »أطفال  الدماء اخلبيثة« 
لالنتقام من وضعهم االجتماعي ويكونون بؤرة لإرهاب؛ لذلك يقتضي احرام 
قواعد القانون الدولي اإلنساني واالتفاقات واملعاهدات الدولية ذات الصلة، 
اإلنساني،  اجلانب  عن  ناهيك  ذلك،  اجملتمعات مبخاطر  توعية  مع ضــرورة 
فهؤالء ال ذنب هلم، ويتطلب األمر مالحقة املرتكبني، وإنزال أقسى العقوبات 

بهم؛ نظرًا لفداحة اجلرائم اليت ارتكبوها. 

مشكلة أطفال 
الدواعش!

عنف

حيدر البصري

د. محمود عزو حمدو

د. عبد الحسني شعبان
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اعالم وصحافة 

تكشف احلقائق،  االحرف  عندما جتتمع 
ترسم خارطة االحداث من كلمات ترمن 
اىل  االفكار  لتصل  املختلفة،  باالساليب 
املتلقي مبصداقية جتعله على اطالع تام 
مبا جيري يف البلد، ليختار لونه اخلاص 
مع  ينسجم  مبــا  اخلــارطــة  تلك  بــه  يظلل 
السلطات  فساد  لكن  وتطلعاته،  مبادئه 
الدميقراطية  بــإســم  االقـــالم  حــريــة  قيد 
احلقيقة  فتغري حرب  العراق،  يف  الوليدة 
الواقع  فرضها  قيود  الفكر،  معه  وتغري 
االعــالم،  حرية  على  اجلــديــد  السياسي 
كتكميم االفــــواه، حــرب دعــائــيــة، اعــالم 
الــعــراق  جعلت  قمعية  اســالــيــب  حــزبــي، 
حرية  اىل  تفتقر  الـــيت  الــــدول  بــني  مــن 
الصحافة  حرية  لتقرير  وفقا  الصحافة 

العاملي هلذا العام.
العراق  الصحافة يف  واقــع حرية  لكشف 
كـــان لــشــبــكــة الــنــبــأ حــــــوارَا صــحــفــيــا مع 
االعــــالمــــي واالكــــادميــــي الـــدكـــتـــور علي 
مشخي مدير مركز الدراسات والبحوث 

يف وزارة الثقافة.
* كيف تساعد الصحافة على بناء دولة 
دميقراطية؟  جيب ان تكون هناك صحافة 
الثقافة  ونشر  التوعية  على  تعمل  حــرة 
وتنوير الفكر، فانها بالتأكيد ستعمل على 
ان  اجواء دميقراطية، كما الميكنها  خلق 
دون  مــن  احلقيقي  دورهـــا  تلعب  او  تنمو 

نظام تعددي يكفل ويؤمن احلريات العامة، 
من بينها حرية الصحافة لكن بشرط أن 
ال تكون هذه احلرية مفتوحة النهايات مبا 
يكون  ان  املهم  من  الفوضى،  اىل  يقودها 
هناك تنظيم للحرية وان يكون هناك حد 
أدنى يف احلفاظ على أخالقيات اإلعالم 
ومحايتها، بالتالي ميكن القول ان كالهما 

ينشأ من االخر.
* ما مدى تطبيق االعالم العراقي ملبادئ 

الصحافة؟
احلــكــم عــلــى أداء االعــــالم الــعــراقــي يف 
كبري  حــد  إىل  مرتبط  الصحافة  جمــال 
 2003 بعد  اجلــديــد،  السياسي  بالنظام 
ــنــظــام الــشــمــولــي  ـــعـــراق مـــن ال وحتــــول ال
اعالم  لدينا  اليوم  التعددي،  النظام  إىل 
حــكــومــي واعـــــالم حــزبــي واعـــــالم ديــين 
دراسة  من  البد  بالتالي  مستقل،  واعــالم 
كـــل هــــذه األشـــكـــال قــبــل الــتــقــيــيــم ولــكــن 
اجلـــامـــع لــكــل هــــذه األشــــكــــال هـــو هــذا 
العراق  يف  احلريات  من  الواسع  الفيض 
اجلهات  مــن  الكثري  قبل  مــن  واستغالله 
تشويه  يف  تسبب  ممــا  مــنــحــرف،  بشكل 
اىل  وحتوهلا  والصحافة  اإلعــالم  رسالة 
أداة خلدمة احزاب وجهات متنفذة. * يف 
ظل ما يشهده العراق من تقلبات سياسية 
واجتماعية واقتصادية… هل تقوم وسائل 
االعـــالم الــعــراقــي بــوظــائــف اعــالمــيــة ام 

باختالف  دور اإلعالم خيتلف  دعائية؟ - 
اجلهة املمولة والراعية وكلما كانت اجلهة 
ــة لــرســالــة االعــــالم كلما  الــداعــمــة واعــي
كانت حريصة على احرامها للراي العام 
اجلمهور  بتزويد  االساسية  مهامها  وادت 
تــشــويــه وحتــريــف، كما  بــاملــعــلــومــات دون 
صبح االعالم عنصرًا من العناصر املهمة 
عليها،  والقائمني  السلطة  أداء  تقييم  يف 
فاالعالم السياسي يؤدي وظيفة سياسية 
مهمة، ويعمل على إحداث تأثريات واقعية 
اآلخرين.  وسلوكيات  عمل  على  وحمتملة 
يف  االستقصائية  الــصــحــافــة  جنــحــت   *
يوجد  ال  ملـــاذا  عــاملــيــَا،  الــفــســاد  مكافحة 
تفعيل هلذا النوع من الصحافة يف العراق؟

- ملف الصحافة االستقصائية ملف كبري 
الفساد  مــن  تعاني  الــيت  الـــدول  ومهم يف 
ـــعـــراق كــانــت  واجلــــرميــــة، لــالســف يف ال
اآلمال بأن تأخذ الصحافة االستقصائية 
دورهــــا املــعــهــود يف مــالحــقــة الــفــاســديــن 
ومــســاعــدة اجلــهــات األمــنــيــة والــرقــابــيــة 
التكييف  ان  اال  ــفــســاد،  ال مــكــافــحــة  يف 
دون  حــالــت  األمنية  واألوضــــاع  القانوني 
واليـــزال  اجملـــال  هــذا  يف  الكثري  حتقيق 
املؤسسات  تأخذ  هناك فرص أخرى كي 
اإلعــالمــيــة األخــــرى دورهــــا يف ممــارســة 
غياب  وتــعــويــض  االستقصائية  اإلعــــالم 

الصحافة يف هذا اجملال.

النظام التعددي يكفل الحق 
يف تأسيس مؤسسات إعالمية حرة

أوهام وأساطري الثقافة اإلعالمية للغرب
يتوسل النموذج الغربي األمريكي بكل الوسائل اليت تقوده إىل احتالل الصدارة وجعل العامل مبهورا 
بهذا النموذج، كطريقة تفكري وحياة معا، مع احلرص على إلغاء النماذج األخرى القائمة على ثقافات 
خمتلفة، وذلك بتسطيح الوعي يتم عن طريق ترسيخ نوع من الوهم لدى اجلماهري، الذي من شأنه 
أن يزّيف وعيهم، يعّلبه ويضلل عقوهلم من أجل تطويعهم وكسب تأييدهم للنظام القائم الذي ال خيدم 
املصاحل احلقيقية لأغلبية وذلك عن طريق تكريس االعتقاد لديهم خبمس أساطري، ومبا أن تدفق 
املعلومات –حسبه- هو مصدر سلطة ال نظري هلا، فليس من الواقعية يف شيء أن يتم التخلي عن هذه 

السلطة.
وتتمثل هذه األوهام أو األساطري يف: وهم الفردية: أي جعل اإلنسان يعتقد أن حقيقة وجوده حمصورة 
الرابطة اجلماعية  يعنيه، وإمنا يعمل على متزيق وختريب  يف فرديته، وكل ما عداه أجنيب عنه وال 
اليت جتعل الفرد يعي أن وجوده إمنا يكمن يف كونه عضوا يف مجاعة، يف طبقة أو أمة، وبالتالي فوهم 

الفردية يهدف إىل إلغاء الطبقة واألمة وكل إطار اجتماعي آخر.
وهم اخليار الشخصي: يرتبط باألول ويكمله، إنه يكّرس الوعي األناني ويعمل على طمس الوعي القومي 

والطبقي.
إزاءه  الناس واألشياء  الفرد وحده املوجود، ومادام حرا خمتارا، فهو حمايد وكل  وهم احلياد: مادام 

حمايدون، وبالتالي إقصاء االلتزام بأية قضية مجاعية، وطنية، طبقية وأخالقية، حيث يقتضي التضليل 
اإلعالمي واقعا زائفا هو اإلنكار املستمر لوجوده أصال، ولذا جيب أن يؤمن الشعب حبياد ومؤسساته 
االجتماعية، يف حني يتم اللجوء إىل هذا احلياد لوصف األداء الوظيفي لأنشطة احململة يقيم وأغراض 

حمددة تقدم الدعم للنظام املؤسساتي السائد.
وهم الطبيعة البشرية الثابتة: اليت ال تتغري والذي يرمي إىل صرف النظر عن املطالبة بإلغاء الفوارق 
االجتماعية بني األغنياء والفقراء، البيض والسود، وقبوهلا بوصفها أمورا طبيعية كالليل والنهار، مبعنى 

إعطاء النظام االجتماعي بعدا استاتيكسا متاما، وبالتالي تكريس االستغالل والتمييز العنصري.
غياب  تكريس  أن  حيث  ومفهومه،  منطوقه  يف  يأتي صرحيا  الــذي  االجتماعي:  الصراع  غياب  وهم 
من شركات  املستغلة  اجلهات  إىل  االستسالم  له-  وسلمنا  به  قبلنا  إذا   – معناه  االجتماعي  الصراع 
ووكاالت وطبقات وأقليات متسلطة، أي إلغاء الصراع الطبقي وتعطيل النضال وغلق األبواب أمام آفاق 

التغيري حنو األحسن.
وحمصلة كل هذه األوهام اليت تكرسها الثقافة اإلعالمية اجلماهريية األمريكية هي ما أمساه اجلابري 
بـ “ أيديولوجيا الفردية املستسلمة” بالنظر على ما تعمل هذه األوهام على إقصائه والتخلص منه، أي 

أنها مناذج حسب الطلب خالية من أية هوية وخصوصية، ترسيخ السطحية والنمطية.

العراقية فوق مستوى  ال يزال الغضب الشعيب يف احملافظات اجلنوبية 
الغليان، اذ حافظت التظاهرات على زمخها ألكثر من أسبوعني وهي يف 
او نطاقها اجلغرايف، فقد توسعت من  ازديــاد من حيث عدد املشاركني 
البصرة والناصرية حتى وصلت اىل بغداد على بعد عشرات األمتار من 
مدينة اجملمعات احلكومية يف املنطقة اخلضراء احملصنة، كما حافظت 
التظاهرات على مستوى كبري من السلمية رغم العنف الذي استخدمته 
قوات االمن. عدد كبري من املواطنني خرج معربا عن استيائه، من الوضع 
املأساوي الذي يعيشه نتيجة ثالثة ملفات اساسية، أوهلا الكهرباء اليت 
ال ميكن الشعور بها اال خالل ساعات ال تزيد عن 12 ساعة، امللف الثاني 
هو اخلدمات اليت تنكشف خالل هطول االمطار حيث تغرق الكثري من 
املناطق السكانية ملدة أيام او أسابيع لغياب البنية التحتية السليمة، كما 
نسبة  وارتــفــاع  للشرب  الصاحلة  املياه  غياب  من  اجلنوبية  املــدن  تعاني 
امللوحة يف األنهر اليت بدأت جتف بشكل خميف وهذا ما تكشفه درجات 
اعداد  ازدياد  الثالث هو  وامللف  الصحافة؟  وليس  أيضا  العالية  احلرارة 
طبيعية  نتيجة  وهــي  العمل،  عن  العاطل  الشباب  من  الكبرية  اجليوش 
لغياب املشاريع احلكومية يف الكهرباء واملاء والبنى التحتية، او املشاريع 
اخلرجيني  اعـــداد  استقطاب  شأنها  مــن  والـــيت  الــكــبــرية،  االستثمارية 
سنويا. املتهم األول بالنسبة للمتظاهرين هو احلكومة ألنها مل تفعل جزءا 
بسيطا مما تقوله يف خطاباتها طوال عقد ونصف من الزمن، لذلك فهي 
املستهدف باعتبارها اجلهة التنفيذية األوىل يف البلد املسؤولة عن ملف 
الكهرباء واخلدمات وتوفري فرص العمل للعاطلني عن العمل، وهو الراي 
الذي يتفق عليه غالبية الشعب العراقي مبختلف طبقاته، وحتى الصحافة 
الــرأي. بالنسبة لوسائل االعــالم، ميكن اثارة  العربية والدولية هلا نفس 
استفهام كبري عن مدى قيامها بدورها املنشود؟ وهل هي مارست دورها 
قامت  وهــل  البلد؟  يف  األخــرى  السلطات  كل  على  رقيبة  رابعة  كسلطة 
بوظيفة كشف األخطاء ام انها استخذت دور املتسر على ما جيري من 
كوارث أوصلت الناس اىل حافة االنفجار؟ جبردة حساب خالل أسبوعني 
من التظاهرات، كان دور االعالم العراقي غائب متاما، وكشف عن ذوبان 
املدافع  موقع  واخــذت  األخــرى،  السلطات  قاع  الرابعة يف  السلطة  هذه 
عن السياسات احلكومية وأعضاء الربملان اجلشعني. أفضل صحفي هذه 
األيام هو املواطن النشط عرب مواقع التواصل االجتماعي والذي يفتقد 
للعمل االحرايف فيقوم مبا ميليه عليه ضمريه مع الكثري من االنفعال، 
وفضحها  احلكومية  األخطاء  عن  بالتنقيب  اجلوية  الظروف  تقوم  فيما 
صيفا وشتاء، ففي موسم االمطار تفيض املناطق السكنية ليتحرك الراي 
العام، ويف الصيف تنهار شبكة الكهرباء لتنطلق التظاهرات االحتجاجية، 
اليست وظيفة االعالم هي الكشف عن االخطاء؟ وهذا ما يقوم به املناخ 

بعد ان خرج االعالم العراقي عن اخلدمة.  

التحليل السياسي يف 
قبضة املحاصصة الحزبية

حسني أبو نادر

مسلم عباس

وصال االسدي
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وكالة النبأ االخبار

وزارة  لــلــحــوار  النبأ  ملتقى  مــن  وفــد  زار 
الــعــمــل والـــشـــؤون اإلجــتــمــاعــيــة، وإلــتــقــى 
السوداني،  شــّيــاع  حمّمد  الــوزيــر  مبعالي 
لبحث إمكانية فتح آفاق تعاون مع الوزارة 
الــوزارة ومراكز  وامللتقى من جانب، وبني 

الدراسات والبحوث من جانب آخر.
وقـــال مــديــر املــلــتــقــى، عــلــي الــطــالــقــانــي، 
“الزيارة  أّن  لأخبار،  النبأ  وكالة  ملراسل 
منها  اإلتــفــاقــات  مــن  متّخضت عــن مجلة 
إمكانية عقد برنامج يف حمافظة كربالء 
ـــــوزارة حبضور  املــقــدســة بــالــتــعــاون مــع ال
عقد  إمكانية  وكذلك  الــســودانــي،  الــوزيــر 
والبحوث  الــدراســات  مراكز  مع  شراكات 
ـــوزارة يف أغلب  ـــل مــع الـــدوائـــر الــتــابــعــة ل
من  اإلستفادة  وكيفية  العراق،  حمافظات 
مابني  اإلعالمي  والتبادل  البحوث  دراسة 
اللقاء  خــالل  مّت  “كما  مضيفًا  اجلانبني”، 
مناقشة التحّديات وآفاق العمل يف الوزارة 
العراقي،  واقــع اجملتمع  قــراءة  من خــالل 
ــاقــشــة طــبــيــعــة الــتــحــالــفــات  وكـــذلـــك مــن
ـــات تشكيل  ــقــادمــة وحتـــّدي ال الــســيــاســيــة 
احلكومة، إضافًة اىل مناقشة توفري خطة 
بقطاع  للنهوض  متكامل  حكومي  برنامج 
العمل”. وأشار الطالقاني، اىل أّن “اللقاء 
بالصناعات  النهوض  كيفية  أيضًا  ناقش 
الـــوطـــنـــيـــة ودعـــمـــهـــا مــــن خـــــالل الـــســـوق 
اإلستفادة  وكيفية  األخـــرى  والــقــطــاعــات 

من الطاقات والعقول العراقية واحلد من 
متصل،  سياق  يف  البلد”.  خــارج  هجرتها 
طرح وفد ملتقى النبأ للحوار خالل زيارته 
يف  اإلنسان  حلقوق  العليا  املفوضية  مقر 
مشركة  تعاون  مذكرة  بــغــداد،  العاصمة 
بني الطرفني بغية إقامة اللقاءات احلوارية 
والــنــدوات والــورش العملية واإلحــصــاءات 
بــرامــج مشركة يف جمــال حقوق  وعــقــد 
ــقــى، علي  ــت ــل ــــســــان. وقـــــال رئـــيـــس امل اإلن
لأخبار  النبأ  وكالة  ملراسل  الطالقاني، 
“جرى خالل اللقاء بنائب رئيس وأعضاء 
التحّدث  اإلنسان  العليا حلقوق  املفوضية 
املدني ومراكز  عن دور منظمات اجملتمع 
ــبــحــوث يف رصـــد حــاالت  الـــدراســـات وال
ــتــظــاهــرات،  اإلنــتــهــاكــات الـــيت ختـــص ال
كــمــا مّت طــــرح مـــذكـــرة تـــعـــاون مــشــركــة 
احلوارية  اللقاءات  إلقامة  الطرفني  بني 
والــنــدوات والــورش العملية واإلحــصــاءات 
جمال  يف  مشركة  برامج  عقد  وإمكانية 
حــقــوق اإلنــســان”. مــن جانبه أشـــار نائب 
رئـــيـــس املـــفـــوضـــيـــة، عــلــي عــبــد الــكــريــم 
الشمري “مّت خالل اللقاء بوفد ملتقى النبأ 
للحوار عن دور املفوضية يف كل ما يتعلق 
وعلى  العراق  يف  اإلنسان  حقوق  بقضايا 
مراحل زمنية خمتلفة والــدور الذي تلعبه 
واملــتــابــعــة وتقديم  الــرصــد  املــفــوضــيــة يف 
الشكاوى وإجراء الدعوات القضائية”. من 

املفوضني،  جهٍة أخرى قال عضو جملس 
عامر بولص زيا “نطمح من خالل التعاون 
بني املفوضية وامللتقى أن يكون هناك دور 
يف كل ما خيص حقوق املكونات العراقية 
املوضوع  بهذا  معنيني  ألّننا  األقليات  من 
حــاالت  رصــد  يف  كبري  دور  وللمفوضية 
اإلنــتــهــاكــات ومــتــابــعــة قــضــايــا املــهــّجــريــن 
بسبب  الــعــراق  يشهد  حــيــث  ــات،  ــي واألقــل
وتهجري  نــزوح  حــاالت  اإلرهابية  األعمال 
كبريتني أّثرت على مجيع مكونات الشعب 
الــعــراقــي، لــذلــك نــرى مــن الــضــروري أن 
ــعــاون كــبــري بــني منظمات  يــكــون هــنــاك ت
اجملـــتـــمـــع املــــدنــــي ومــــراكــــز الــــدراســــات 
امللتقى  ويسعى  املفوضية”.  وبني  والبحوث 
اىل حتــفــيــز املــنــاقــشــات بـــهـــدف تــولــيــد 
األفكار من أجل دعم املؤسسات احلكومية 
الُنصح  وإسداء  املدني  ومنظمات اجملتمع 
هلا من خالل عّدة فعاليات فكرية وثقافية 
وندوات  نقاشية  تتمثل حبلقات  وإعالمية 
تثقيفية إضافة اىل حوارات تناقش ابرز 
الــقــضــايــا احملــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
شخصية   )250( من  أكثر  امللتقى  ويضم 
ــة مـــن الـــــــوزراء وأعـــضـــاء جملس  عــراقــي
وقانونيني  وأكــادميــيــني  الــعــراقــي  ــنــواب  ال
وصحفيني  وفضالء  دين  ورجــال  وباحثني 
ذوي  مــن  وغــريهــم  ونــاشــطــني جمتمعيني 

الشأن العراقي والدولي. 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
واملفوضية العليا لحقوق اإلنسان 

سوى  الرقدمية  املدينة  مركز  عن  كربالء  يف  البوبيات  منطقة  تفصل  ال 
مسافة قريبة جدا ال تتعدى مئات االمتار وتكاد تكون أقرب اليها من اي 
القرن  تأسيسها يف  منذ  تتبدل  احواهلا مل  لكن  باحملافظة،  اخرى  منطقة 
املاضي، اسوة مبناطق عديدة يف احملافظة. يقول احد سكنة املنطقة هاشم 
عدنان الوزني، ان “املنطقة تشكو حاليا من الروائح املنبعثة ملا يعرف بالبزل 
)اخلايس( والقريب من النهر والذي حتول اىل مكب للنفايات وللمياه اآلسنة 
مسببا االمراض املتعددة اصيب بها االهالي”. ويضيف يف حديث لوكالة النبأ 
لأخبار، انه “نتيجة إلهمال احلكومة احمللية املطالبات املتكررة ملعاجلة هذا 
البزل وانتشال املنطقة من التلوث البيئي، اصيب العديد من سكنة املنطقة 
باألمراض اخلبيثة مثل مرض السرطان”، مبينا ان “من عائلته فقط ذهب 
ضحية املرض ثالثة افراد، ناهيك عن بقية جريانه”، حسب قوله. ويتطرق 
مهدي يف حديثه اىل وكالة النبأ لأخبار، ان “الشارع املوازي لنهر احلسينية 
واملمتد من منطقة البوبيات وصوال اىل منطقة احلر الصغري اي بطول 6 
كيلو مر، مت أكساءه يف سبعينات القرن املاضي، ومل جتر عليه اصالحات 
اىل بسنبة قليلة من بعد سقوط النظام البائد سنة 2003، علما ان عرض 
الشارع ستة امتار انقصته احلكومة مرا واحد ليكون بسعة مخسة امتار”. 
للجمهور  عند حاجتهم  واملتنفذين  “املسؤولني  ان  يقول  اما صالح مشخي 
كربالء  مناطق  كسائر  البوبيات  منطقة  اىل  يتوافدون  ظــرف،  اي  حتت 
االخرى، يقدمون له الوعود الرباقة والكالم املعسول، اىل حني انقضائها 
اال حني  نراهم  الناس وال  امام  ابوابهم  وتوصد  يذوبون  انتفاء حاجتهم  او 
احلمالت االنتخابية”، حسبه. وخبصوص  رداءة الكهرباء ونوعيات األسالك 
تزويدها  يف  الدولة  تدخل  عن  بعيدا  تكلفتها  املنطقة  اهالي  اليت حتملت 
بالطاقة الكهربائية، يتحدث مشخي بقوله. ان “اغلب اسالك الكهرباء ذات 
نوعيات رديئة وال تتحمل الضغط احلاصل عليها”. مضيفا “وتتحمل االهالي 
تكلفة دخول االسالك اىل االفرع مببالغ طائلة”. وكذلك احلال بالنسبة اىل 
شبكات املاء واجملاري يكمل مشخي، حيث يدفع صاحب الدار ال يقل عن 
)500.000( اىل )600.000( الف دينار اذا كان داخل احد الشوارع الفرعية 
اما اذا كان داره يطل على الشارع الرئيسي فاملبلغ يكون مرتفعا حيث يصل 
الطاقة  على  فقط  احلصول  اجــل  من  وذلــك  دينار،  الــف   )700.000( اىل 
لأخبار”  “النبأ  وكالة  عرب  البوبيات،  منطقة  اهالي  يناشد  الكهربائية”.  
احلكومة احمللية بتغليف النهر درء للمخاطر، والذي يشهد على مدار السنة 
سقوط السيارات بسبب عم وجود سياج حيميها من االنزالق يف النهر، كما 
ان هناك العديد من حوادث الغرق راح ضحيتها االطفال ابان موجات احلر 
عند نزوهلم للسباحة فيه، وتوسيع الشارع الرئيسي، وانشاء البنى التحتية 

بشكل كامل للمنطقة”.  

منطقة قرب مركز كربالء 
تعيش بواقع مزر وسط 

اهمال حكومي

كاتب صحايف: نخبة ارستقراطية تحكم العراق لم يجن منها املواطن غري البؤس
منذ عقد ونصف عاشت خنبة ارستقراطية يف استكبار المثيل له، بينما مل جيِن املواطن سوى الظلم 
والبؤس، هكذا يرى الكاتب الصحفي علي الطالقاني يف مقال له عن حركة املظاهرات يف العراق 
حيث يقول ايضا، “يبدو ان هذه الطبقة استغلت موازنات العراق اليت هي استحقاقات املواطن خللق 
طبقة ثرية تتمتع بامتيازات خاصة، وال فرق بني هيأة هذه الطبقة وزيها إال ما شذ وندر، وهو االمر 

الذي ما كان يتم اال عرب استخدام مفردات الدين والطائفية والبعث والصفوية”.
ويشري الكاتب اىل حركة االحتجاجات الشعبية اليت عمت حمافظات وسط وجنوب البالد قائال: “اذا 
ما اريد النجاح حلركة االحتجاجات ان تكون مطالبها واضحة، الركيز على االستثمار االجتماعي 
التعليم  ومنو  الدميقراطية  على  “احلفاظ  موضحا  مهمني”.  اسراتيجيني  جمالني  يف  واجلماهريي 
والوقوف على املخاطر اليت تهدد هذين العاملني”، مبينا ان “مع كل حراك مجاهريي تنكشف مصادر 

قوته وضعفه ومن هنا تستغل االنظمة السياسية تلك املخاطر اليت تهدد مكتسبات الشعب”.
وحبسب الكاتب “التزال القراءة احلكومية لالحتجاجات واالستحقاقات الشعبية سطحية، متماهية 
املسؤول احلكومي  تقابل  اليت  الشخصيات  أو من دون وعي، مع االطروحات من قبل بعض  بوعي 
واليت تتجاهل االسباب االجتماعية واالقتصادية لنشوء هذه االحتجاجات حبيث ختتصر أسبابها يف 
شكلها”. ومع ذلك يبني الطالقاني ان حركة االحتجاجات افرزت جماميع من املنتفعني واملتسلقني على 

جراح وهموم املواطن، فاملواطن املتظاهر غري الذي يركب املوجة”، مشددا “وبالتالي ستضيع حقوق 
املتضررين وتزداد الفجوة بني من هو منتفع وبني من هو متضرر، الشعور حباجات املواطن الفقري ال 

تأتي من مجاعات تتظاهر بالقيادة وهي تفتقد ألبسط مقومات التعايش مع هموم الوطن”.
ويؤكد الكاتب يف اشارة اىل خطبة اجلمعة يف كربالء انها شخصت وألول مرة مرافق اخللل بهذه 
الدقة وقدمت حلوال واضحة وشفافة وجريئة، ومل تدع امام الدكتور العبادي أيضا سوى السري قدما 
يف ضرب املفسدين”، مضيفا ان “اخلطبة دخلت يف مجيع مرافق اخللل التشريعي والتنفيذي، كما 

دعمت املظاهرات بشكل واضح، ووضعت حدا للمنافع لأحزاب واالشخاص”
ويوضح الطالقاني انها “لو استمرت هذه اخلطب بهذه اجلراءة ستساهم بدعم املظاهرات وسلميتها 

كما انها ستغري الكثري”.
ويدعوا الكاتب الصحفي علي الطالقاني يف ختام حديثه قائال: “مل تتغري ارواحنا بعد كل اهلزات 
اليت تعرضنا هلا منذ عام 1920 اىل اليوم بل بقينا على ما كنا عليه، وذلك بسبب اختالف امزجتنا 
واالمزجة  النفسيات  تلك  دراســة خلفيات  اكثر مما هو تشخيص اىل  لذلك فهي دعوة  ونفسياتنا، 
مساهمات  من  واالستفادة  الركون  عــدم  املؤسف  فمن  واالختالفات،  اخلالفات  وسبب  ومكوناتها 

تارخينا اليت ساهمت بتقدم احلضارات”. 

كربالء / عدي الحاج

عامر الشيباني 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

لقد شاعت يف العراق األماني السياسية 
الفارغة، فيعلن املسؤول أي مسؤول كان 
بـــأن الــنــتــائــج الــقــادمــة ســتــكــون يف قمة 
لتحقيق  جيدا  خيطط  مل  لكنه  النجاح 
ذلــــك، كــمــا أن إدارتـــــه غــالــبــا مــا تكون 
ارجتــالــيــة آنــيــة، وهـــذا مــا جــعــل الثمار 
مــفــقــودة أو رديــئــة يف أفــضــل األحـــوال. 
العظمى،  اهلل  آيــة  الراحل  اإلمــام  يقول 
الــســيــد حمــمــد احلــســيــين الـــشـــريازي 
بـ  املوسوم  القيم  كتابه  )رمحه اهلل(، يف 
األماني  )إن  تقدم اجلماعات(:  )شروط 
يقول  كما  احلمقى،  أي  النوكى،  بضائع 
تأتي  ال  فالقدرة  الــســالم(،  )عليه  علي 
السليم،  بالتخطيط  وإمنـــا  بــاألمــانــي، 
ووضــــوح الـــرؤيـــة املــســتــقــبــلــيــة، وحتــري 
الوسيلة اليت تؤدي إىل اهلدف، بأيسر 

الطرق وأقربها(.
مثة شروط تنطبق على األهداف األخرى 
أيضا،  احلكومة  أو  اجلماعة  أو  للفرد 
فمن يريد أن يكون راضا بالنتائج سعيدا 
األسباب  يهيئ مجيع  أن  أوال  عليه  بها، 
الطيبة، ومن  النتائج  به إىل  اليت تصل 
أهم عوامل وخطوات التهيؤ الناجح، هو 
التخطيط السليم واإلدارة الناجحة، ولو 
أنــنــا حــاولــنــا حبــث الــوضــع الــعــراقــي يف 
سنالحظ  فإننا  التطبيقات،  هــذه  ضــوء 

أركان  وفقدان  التخطيط،  يف  دقة  عدم 
اإلدارة السليمة، هلذا ال ميكن للعراقيني 
أو غريهم أن ينالوا السعادة املرتَقبة ما 
التخطيط  بثنائية  التزام  يكون هناك  مل 
واإلدارة السليمة. يقول اإلمام الشريازي 

حول هذا املوضوع: 
يهّيئ  الــذي  هو  السعادة،  ينال  ــْن  َم )إن 
مثل  ذلك  مثله يف  املمكنة،  األسباب  كل 
أسباب  كل  ليس  فإنه  الصيد،  ينال  من 
الصيد بيد اإلنسان، لكن مع ذلك الذي 
ينال الصيد هو الذي هيأ أسبابه املمكنة، 

وإىل غري ذلك من األمثلة(.
إن اجلهود العلمية والعملية اليت يبذهلا 
اإلنسان يف مشروعه ال ميكن أن تذهب 
الصحيح،  االجتـــاه  كــانــت يف  إذا  ســدى 
الصحيحة  اجلهود  تضيع  أن  ميكن  فال 
أو  بــصــورة  يتعلق  بالطبع  وهـــذا  ســـدى، 
أخرى بثنائية التخطيط السليم واإلدارة 
أن جنعله  ينبغي  قــانــون  ومثــة  اجلــيــدة، 

نصب أعيننا دائما.
أن )من سار على الــدرب وصــل(، لذلك 
علينا أن ال نستعجل احلصول على الثمار 
اجليدة. كما يؤكد اإلمام الشريازي ذلك 

يف قوله: 
اإلنــســان مــن مثــار طيبة  مــا جينيه  )إن 
نتيجة جهد وعمل طويلني، قد  إمنا هو 

يــضــرب جبــــذوره إىل مــا قــبــل مخسني 
عامًا، فمن يسري على الدرب باستمرار 

يصل(.
من  واملكان  الزمان  يف  اإلنتاج  اختالف 
األمـــور املهمة الــيت تــصــادف اإلنــســان، 
أنه قد ال يصل إىل نتائج جيدة كما كان 
يتوقع يف هذا اجملال أو ذاك، فقد يتعب 

اإلنسان يف مشروع ما.
ويــهــيــئ لــه مــا ينبغي مــن شــــروط، لكن 
بالنتيجة ال حيصل اإلنسان على ما كان 

ينتظره من نتائج.
ــيــأس  ــعــين هــــذا الـــركـــون إىل ال فــهــا ي

والقنوط والعزلة؟، بالطبع كال.
 فقد يكون الــواقــع غــري مــا يــراه أو ما 
أن  ذلــك  واملثال على  اإلنــســان.   ينتظره 
بعض األشجار تتأخر يف إعطاء مثارها 
إىل حني، ولكنها بالنتيجة تعطي الثمار 
اجلــيــدة واملــتــمــيــزة الـــيت كـــان اإلنــســان 

ينتظرها. يقول اإلمام الشريازي: 
ــســان بــنــوع مــن الــيــأس  )إذا ُأصــيــب اإلن
جهده،  مثــار  على  حصوله  عــدم  بسبب 
مضنية  كــانــت  وإن  األعــمــال  أن  فليعلم 
األحــيــان،  بعض  يف  نتيجة  وبــال  وثقيلة 
إاّل أن الواقع غري ذلك، فاجلهد ال يكون 
ضائعًا، والتعثر ليس دائمًا، وإمنا بعض 

األشجار تعطي الثمار بعد حني(.

كيف نخرج من 
أزمة سوء اإلدارة 

يف العراق؟

اإلداري الناجح والتوسط بني اإلفراط والتفريط
بعقلية  اهلل(،  )رمحــه  الشريازي  احلسيين  السيد حممد  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلمــام  يتحلى 
ما  ثم طرح  تعقيداتها، ومن  والتطور معها واستيعاب  الوقائع  القدرة على رصد  كان هلا  ديناميكية 
التطبيق،  وسهولة  والدقة،  الوضوح،  منها  بصفات  تتمتع  نفسها  هي  وحلول  معاجلات  من  يرتئيه 
وضمان الوصول إىل اهلدف املبتغى، وكما هو معروف عن اإلمام الشريازي يف مجيع أنشطته الفكرية 
التخدير واخليال،  أو مفردات  الكالم اخليالي  ويبتعد عن  امللموسة  النتائج  أنه يستهدف  والعملية، 

وتذهب عقلية اإلمام إىل هدفها مباشرة بأقصر الطرق وأوضح الكلمات واخلطط.
وحول اإلداري الناجح حدد اإلمام الشريازي يف كتابه املوسوم بـ )فقه اإلدارة(، مجلة من الشروط 
اليت ينبغي أن تتوافر يف شخصيته لكي يكون منتجًا وذا سجل عملي ناجح، وقد وردت منها: )حتمُّل 
املسؤولّية. والرغبة يف إتقان العمل وحتسينه. واعتبار العمل متعًة يتمّتع بها ال ثقال على كاهله. والقدرة 

على التنفيذ يف الوقت املناسب. والعمل حتت ضغط الوقت(.
ومما يقرحه اإلمام الشريازي كي يكتسب اإلداري درجة النجاح عدم اإلسراف واالبتعاد عن التطرف 
يف القرار أو السلوك، واعتماد الوسطية يف إدارة املشاريع أو مواصلة الطريق حنو األهداف املطلوبة، 

واستجالء األمور بعقلية منفتحة واسعة اآلفاق تنطلق من النظرة الشاملة.
على أن تتم كل هذه اخلطوات التنفيذية وفق مواصفات شخصية قوية متوازنة غري قابلة للتعّجل يف 

اختاذ قرارات العمل أو حموها بصورة مفاجئة!. كما يؤكد اإلمام الشريازي ذلك يف قوله: مطلوب من 
ط بني اإلفراط والتفريط. واألُفق الواسع، والنظرة الشاملة. وثبات الشخصّية وعدم  اإلداري )التوسُّ

الرجرج(.
الناجح،  اإلداري  يتقنه  أن  ما جيب  أهم  من  يعد  املتواصلة  العملية  لإجراءات  املتابعة  ولعل شرط 
فبدون متابعة وإشراف دقيق وذهنية نابهة يصعب السيطرة على الفريق وتقل فرص ضمان اإلجناز 

املتقن واألكيد.
والثقة  والقناعة.  الفهم  بعد  التنفيذ  اإلرادة على  )قّوة  الشريازي يف هذا اجملال على:  اإلمام  يؤكد   

بالناس والعمل على أساس حتقيق النجاح. وإتقان وسائل تقوية الذاكرة(.
وقد تكون هذه الصفة أو هذا الشرط من أهم ما جيب أن يتميز به اإلداري الناجح، ألن احلاالت 
واملواقف احلرجة سوف تظهر طاملا أن عجلة األعمال تدور باستمرار، إذا ال ميكن ألي عمل أن يتم 
بال مواقف حرجة ومفاجآت غري متوّقعة، حتى يف أدق األعمال اإلدارية حتما ستكون هناك مواقف 

حمرجة ينبغي أن يواجهها املسؤول باحلنكة وضبط األعصاب والرّوي والدراية.
يقول اإلمام الشريازي خبصوص الصفات املهمة اليت ينبغي أن يتحلى بها اإلداري هي: )ضبط الّنْفس 

والتحكُّم يف األعصاب يف املواقف احلرجة، خصوًصا املثرية منها(.

يصف اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
)رمحه اهلل(، الشباب بالوصف التالي الذي ورد بكتابه القّيم املوسوم بـ 
)الشباب(: )لكل شيء ربيع، وربيع الكون فصل الربيع، ربيع القلوب قراءة 
القرآن، ربيع العمر هو الشباب، والربيع عالمة التفتح والبهجة والسرور، 
عالمة التجدد واخلضرة والزهور، عالمة العطاء والنماء لكّل شيء حتى 

الشعور، عالمة اخلري واحلب واخلصب عرب العصور(.
كما أن التأكيد على أهمية الشباب يتأتى من الصفات والسمات احليوية 
فيها  وتظهر  املــواهــب  فيها  تتفتح  الــشــاب  فمرحلة  بها،  يتحلون  الــيت 
اإلشارات املميزة للشخصية، كما أن هذه املرحلة تتضمن قمة احلماس 
والتوّقد يف عمر اإلنسان، فيندفع حنو أهدافه بكل قوة ورسوخ بعيدا عن 
الــردد الذي قد حيدث لإنسان يف مراحل أخرى من عمره، من هنا 
وجب استثمار اإلنسان لطاقاته يف هذه املرحلة، وجيب على القادة أن 
املتوقدة. يقول اإلمام الشريازي: )الشباب  يستفيدوا من هذه الشرحية 
وأنثى،  ذكــرًا  اإلنسان  لدى  والقابليات  املواهب  وبــروز  التفتح  هو موسم 
اجتــاه  كــل  يف  والنشاط  احليوية  مــن  متوقدة  شعلة  الــشــاب  يكون  فلذا 
ويف كل جمال(. فحني يتم نقل األفكار وضخها يف ذهنية الشاب، فإنه 
بكر  أرض  عقله  وألن  بها،  اقتنع  إذا  كبرية خصوصا  بسرعة  يستقبلها 
القادة واآلبــاء ميكنهم  إليه من أفكار فإن املسؤولني  تستقبل كلما يصل 
اخلري  حنو  الشباب  ويوجهون  الشبابية  اخلاصية  هــذه  من  االستفادة 
والتنوير واإلنتاج األحسن كونهم يستقبلون هذه األفكار أسرع من غريهم 
بسبب نقاء عقوهلم وصفاء أذهانهم وتوقد طاقاتهم. حيث يؤكد اإلمام 
الشريازي ذلك قائال: )الشاب صايف الذهن، نقي القلب، مرهف احلس 
اجتاه  أّي  يف  توجهه  بان  لك  ويسهل  مباشرة،  الفكرة  يلتقط  والشعور، 
ُترى هل يسعى  والنور(.  تريد، فتجعل منه مالكًا إن وجهته إىل اخلري 
القادة يف العراق إىل هذا املسعى، وهل فكروا بالكيفية اليت يسعون فيها 
الستثمار الشباب بالصورة املثلى، أم أن اإلهمال كان من نصيبهم بسبب 
انشغال القادة بالطمع واجلشع واملصاحل اخلاصة، حتى اآلباء قد يهملون 
أبناءهم الشباب فيركونهم وحدهم يف مواجهة تيارات احلياة الصاخبة، 
فتجرفهم إىل ما ال حُيَمد ُعقباه، وقد أكد احلكماء واملختصون على أن 
قلب وعقل الشباب كاألرض البكر اليت ميكن للقادة واآلباء أن يزرعوها 
مبا يريدون ويرغبون بسبب نقائها واستقباهلا لكل األفكار والتوجيهات. 
يقول اإلمام الشريازي: )إن مرحلة الشباب يف غاية األهمية لكل إنسان، 
وعلى املربي: أب، أو أم، أو معلم، أو أستاذ، أو شيخ، أو قائد، أن يدركوا 
هذا جيدًا. وشّبه احلكماء ـ قدميًا وحديثًا ـ قلب الشباب وعقله باألرض 
البكر، فهي قابلة لكل زراعة، فأبذر بها بذور اخلري والفضيلة لتعطي لك 

خريًا تامًا وفضيلة كاملة(.

تمكني الشباب: وقود 
التنمية ملجتمع ريادي
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قبسات من فكر المرجع الشيرازي

اكــد مســاحــة املــرجــع الــديــين الــكــبــري، آية 
اهلل العظمى، السيد صادق الشريازي )دام 
قائال  اجلوهرية  النقطة  هــذه  على  ظله(، 
القّيمة:  التوجيهية  حماضراته  إحــدى  يف 
املعنويات  )العراق حباجة إىل سيل من  إن 
يف  والصحّية،  والعلمية  والفكرية  املــادّيــة 
وغدًا  ذلــك،  كل  اليوم هو حباجة إىل  هذا 
إذًا رؤيـــة مساحة  إلــيــهــا(.  أكــثــر احــتــيــاجــًا 
املرجع الشريازي ال تركز يف ما حيتاجه 
العراق والعراقيون اليوم فقط، وإمنا تعرب 
حيتاج  حيث  املستقبلي،  الفضاء  إىل  ذلك 
العراق غدا إىل ما أكثر يف النوع واحلجم 
احملورية  اللحظة  بلوغ  يضمن  حتى  والكم، 
بــه مــن إىل مــصــاف املــراكــز  الــيت ترتقي 
العليا اليت يستحقها. على الصعيد املعنوي 
وكما هو معروف فإن العراق بأرضه حيتوي 
على أقدس املراقد ألعظم األئمة واألولياء 
أبــصــار ســرى  تــديــر  فأينما  الــصــاحلــني، 
األرض  هذه  ويبارك  يطّهر  مقدسا  مرقدا 
العراقيون  يستأنس  لذلك  املزكاة،  بروحه 
بهذه الكرامات وتهيم قلوبهم وأرواحهم بهذه 
املراقد املقدسة، وليس العراقيون فقط وال 
ترنو  كلها  اإلنسانية  بــل  وحــدهــم،  الشيعة 
إىل هذه املراقد بعني اإلكبار واحملبة لذلك 
جند أرض العراق )كربالء املقدسة والنجف 
األشرف وسواها( مهوى قلوب العامل. يقول 

مساحة املرجع الشريازي: )ميلك العراق كل 
مقّومات الرفاه، وفوق كل ذلك حيتوي على 
اليت  عليهم  اهلل  ســالم  البيت  أهــل  مراقد 
هي مهوى قلوب العامل ال الشيعة فقط، وال 
املسلمني فقط، بل هي مهوى قلب اإلنسان 
مبا هو إنسان(. لذلك تكمن حاجة العراق 
والعراقيني يف احلاجة إىل نظام تعددي ال 
مركزي تتناسب توجهاته وسياساته اإلدارية 
التنظيمية مع ما يطمح إليه العراقيون من 
حريات يف الــرأي واإلعــالم والفكر، كونها 
الالئقة  احلــيــاة  لتحقيق  األفــضــل  السبيل 
لــإنــســان ومبـــا يــتــنــاســب مـــع قــيــمــة أرض 
أرض  لذلك  ومقدساته،  وتــارخيــه  الــعــراق 
تقودها  أن  ينبغي  ال  عليها  ومـــن  ــعــراق  ال
ــل الــتــعــدديــة وضــمــان  الــفــرديــة املــركــزيــة ب
ــة املــشــروعــة، واالنـــطـــالق يف عــامل  احلــري
والتقدم  لإبداع  الضامنة  باحلرية  مدعوم 
املــســؤول واملــلــتــزم بــاهلــويــة اإلســالمــيــة يف 
اجلميع.  الضامن حلقوق  اإلنساني  اإلطــار 
لــذلــك يــقــول مســاحــة املــرجــع الــشــريازي: 
وعلى  ومــوّحــد  مستقل  عــراق  ببناء  )نــأمــل 
واحلرّية  والعدل  واملشورة  التعّددية  أسس 
أن  ينبغي  العراقيني  وحــدة  إن  املشروعة(. 
يــكــون اهلـــدف األمســـى لــأحــزاب والــقــادة 
متحررة  قوية  دولــة  ُتبنى  كي  السياسيني، 
العراقيني،  مجيع  حــقــوق  وحتــمــي  تضمن 

ــا عــانــوه مــن آالم وويـــالت  وتــعــوضــهــم عــّم
على  فردية مل حتــرص  أنظمة  بها  تسببت 
الــعــراق والــعــراقــيــني بــقــدر حــرصــهــا على 
الــكــرســي واملـــغـــامن الـــيت يــوفــرهــا ألولــئــك 
احلــكــام الــفــاســديــن، لــذلــك على األحـــزاب 
وكلمتها  إرادتــهــا  يف  تتوحد  أن  السياسية 
وأهــدافــهــا حــتــى يــكــون مبــقــدورهــا توحيد 
الشعب  يستحقه  مــا  بلوغ  ثــم  ومــن  الشعب 
ولكن  تضحياته،  على  مكافأة  من  العراقي 
الشخصية  الصراعات  نبذ  يستوجب  هذا 
وغريها فيما بني السياسيني. وهذا ما أكّد 
قوله:  يف  الــشــريازي  املرجع  مساحة  عليه 
اليت  األصيلة  واملنّظمات  األحـــزاب  )على 
تتصدى ملشاريع وبرامج تهم العراق حاضرًا 
ومستقباًل، أن تعمل، على مللمة أطراف هذا 
الشعب، الذي قاسى من اآلالم واملآسي ما 
قاسى، عرب الركيز على اإلجيابيات ونبذ 
وأن  شــعــار،  أو  اســم  أي  حتــت  السلبيات، 
يؤكد  كما  الشخصية(.  الــصــراعــات  ينهوا 
هــم صانعو  الــعــراقــيــني  أنَّ  على  مســاحــتــُه 
بــكــل طبقاتهم  فــالــعــراقــيــون  ــغــد،  ال عـــراق 
االجتماعية والسياسية وغريها، مسؤولون 
مهمة  لكن هناك خطوات  بلدهم،  بناء  عن 
وكبرية لبلوغ هذه النتيجة العظيمة، وتتقدم 
الفكرية  الطريق  خريطة  اخلــطــوات  هــذه 

والعملية.

صانعو
 عراق الغد

نبذ الصدامات القبلية وحفظ السلم األهلي
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف 
إحدى كلماته القّيمة، حول رفض العنف ومساهمة ذلك يف حل املشكالت املختلفة وإقرار حالة التعايش 
التعايش بني أفراد األمة، مما يشكل  وحفظ السلم األهلي: )ملبدأ الالعنف دور كبري يف إقرار حالة 

قاعدة رصينة لبناء النظام االستشاري(.
كذلك من املسلمات اخلاطئة أن ندع اخلالفات القبلية ختلخل ثوابت السلم األهلي، أو اخلالفات الفئوية 
ذات الطابع النفعي االستحواذي املتعّجل، فجميع أفراد األمة والشعب لديهم حقوق وعليهم واجبات، 
أو حتى  الفئوية  أو  القبلية  باستفحال اخلالفات  القوم وخنبه  علية  يسمح  أن  لذلك من غري اجملدي 
الفردية، ألنها بالنتيجة تنتهي إىل تصادمات مؤذية تلحق أشد الضرر بالناس، حتى أولئك الذين ال 

ينجّرون ملثل هذه اخلالفات سوف يطوهلم الضرر.
يقول مساحة املرجع الشريازي: )من أهم ما جيب القيام به، نبذ اخلالفات القبلية والفئوية، وغريها(.
ومن األهمية مبكان أن حيرص قادة القبائل والنخب على ترويض اخلالفات بألف طريقة وطريقة، 
وأن ال ميل الناس احلوار والتفاهم حتى لو كانت املعوقات كبرية، واملشكالت مستعصية، ألن النتيجة 
اجملتمعي  واالنسجام  التناغم  من  نوعا  تصنع  الوئام  وحالة  سليمة  اجملتمع  بنية  على  احلفاظ  ستكون 
املريح، لننتهي إىل حتقيق متانة الصف ووحدة الكلمة. لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي يف هذا 

اجلانب: البد من )رص الصفوف والشمل، وعدم فسح اجملال للرؤى املختلفة، أن تتسلل وتوجد االنشقاق 
والفرقة، ومتزق وحدة الصف والكلمة(.

القبلية  الصدامات  عن  تنتج  اليت  األخــرى  اجلانبية  األضــرار  على  الشريازي  املرجع  ويؤكد مساحة 
العقلية  قدراتهم  وتشّل  املتحاربني  املختلفني  تطال  خطرية  نفسية  تعنيف  مظاهر  فهناك  وســواهــا، 
والنفسية وحتى اإلميانية، فالدين بصيغته الفردية واجلمعية ميكن أن يتضرر أيضا بسبب املواجهات 
اليت تؤدي بالنتيجة إىل شق وحدة اجملتمع ومتنع حاالت الوئام واالنسجام بني أفراده ومكوناته. وهنا 
يقرح مساحة املرجع الشريازي حزمة من احللول اإلجرائية والعقلية اليت ميكن اللجوء واالحتكام إليه 
ملعاجلة الصدامات القبلية أو سواها كما يؤكد مساحته يف قوله: )ميكن مكافحة العنف يف اجملتمع من 
خالل تعميم ثقافة الالعنف، وتوضيح ان العنف نار حترق الكل وال تستثين أحدا، وبيان مضار العنف 

النفسية واالجتماعية والدينية(.
ولكن على أهل احلكمة واحلل والعقد يف القبائل ويف مكونات اجملتمع املتعددة أن يفهموا الصورة املعقدة 
الصدامات يف  كبح  عوامل  من  لذلك  األهلي،  السلم  تزعزع  اليت  املشكلة  جــذور  يعرفوا  وأن  للواقع، 
اجملتمع كما يقول مساحة املرجع الشريازي: )توفري احلرية للمجتمع، فإنه يف أجواء الكبت واإلرهاب 

واالستبداد والدكتاتورية، تنمو االجتاهات املتطرفة واحلركات التدمريية(.  

صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
احلسيين الشريازي )دام ظله(، يف إحدى كلماته التوجيهية القيمة: )على 
َعْزِم  ِمْن  َذِلــكَ  إِ)نَّ  الكريم:  القرآن  يقول  كما  يعزم ويصّمم،  أن  اإلنسان 
األُُْمـــوِر( ســورة لقمان: اآليــة17، وذلــك النتشال الشباب يف العراق كّله، 

باألخّص شباب العاصمة بغداد(.
الراحة  عن  البحث  بسبب  املطلوب،  بالدور  القيام  عن  التلّكؤ  حال  ويف 
وعدم التصدي للمهام اليت تتطلب مشقًة وجهدا كبريا، فإننا سوف خنسر 
نفقد  وســوف  ســواه،  أو  الغربي  الثقايف  للغزو  عرضة  ونركهم  شبابنا، 
فباإلضافة  ومزدوجة،  مضاعفة  اخلسارة  فتكون  العظيمة،  الثروة  هذه 
إىل خسارة الشباب وطاقاتهم، فإننا سوف نفسح اجملال هلم كي يلتحقوا 
مبعسكر األعداء الفكري والثقايف وسواه، من هنا تتأتى أهمية مسؤوليتنا 

إلنقاذ الشباب من ظروفهم العسرية ومأزقهم الشديد.
اليوم  الفاسد  دورهم  يؤّدون  )الغربيون  الشريازي:  املرجع  يقول مساحة 
والشيوعيون  والعلمانيون  الوهابيون  وكذلك  العراق،  شباب  إضــالل  يف 
لإضالل يف  باملاليني،  وليس  باملليارات  تعبئة  لديهم  وهؤالء  والبعثيون، 

العقيدة واألخالق(.
وضرب لنا مساحته مثاال تارخييا معروفا، حني تطّرق إىل املسرية الشاقة 
للشاعر دعبل اخلزاعي مع العباسيني، فقد تهّيأ هذا اإلنسان الفذ لكل 
املتاعب واملشاق اليت ميكن أن يتعرض هلا بسبب انتقاده العلين الشديد 
للعباسيني، وكان حيمل على ظهره خشبته،  السياسي األخالقي  للمنهج 
يف إشارة إىل استعداده الدائم للموت يف أية حلظة مقابل موقفه املبدئي 
الشجاع، هذا النوع من التحّمل والتعب واالستعداد هو ما حيتاج له رجال 
الدين وغريهم يف سعيهم ومسؤوليتهم جتاه شباب العراق، يقول مساحة 
املرجع الشريازي: )الشاعر دعبل اخلزاعي رمحه اهلل، أحيانًا كان ينتقد 
بين العباس، ونتيجة هذا االنتقاد، كان يقول كلمة نقلتها التواريخ، وهي: 
)أنا أمحل خشبيت على ظهري منذ أربعني سنة(. ومقصوده من خشبيت 
هي خشبة اإلعــدام. أي كان يتوّقع يف كل حلظة االعتقال والقتل. وهذه 

هي املشّقة(.
إذًا على اإلنسان أن يفّكر دائما بكيفية الوصول إىل مرتبة الَعَظمة، وأن 
يكون هاجسه الدائم التمّيز عن اآلخرين، مبا يبذله من جهود عظيمة على 
تنقذه من الضياع يف عامل  بثقافة وعقيدة  العراق  الشباب  طريق تربية 
تتالعب به األفكار والثقافات املضادة لثقافتنا وعقيدتنا، نعم سوف تقف 

معوقات كثرية يف طريق إنقاذ الشباب..
املصلحني  كل  له  ويستعد  يتحمله  أن  ينبغي  ما  وهــذا  املتوّقع،  هو  وهــذا 
األمر حني  الشريازي على هذا  املرجع  ينّبه مساحة  هنا  من  املضّحني. 
العظماء، وهذا ما  )لــذا، كل واحد منكم ميكنه أن يكون من كبار  يقول: 
عليكم التفكري به والبحث عنه، والعمل ألجله، واتركوا الراحة، وال تهّمكم 

املشكالت(.

رعاية الشباب نهضة 
نحو املستقبل
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لدينا  الــعــلــوم اجملــهــولــة  أهـــم  مــن  ان 
نظريًا، واملهملة عمليًا وتطبيقا: )علم 
املستقبل( وسيدور احلديث هذا اليوم 
ــــإذن اهلل تــعــاىل  حـــول هـــذا احملــــور ب
وعلى ضوء هذه اآلية الشريفة وبعض 
متقابالن،  علمان  هــنــاك  الـــروايـــات: 
يتحدث  الــتــاريــخ وهــو  أحــدهــمــا: علم 
عـــن املــــاضــــي، اي مـــاضـــي األفـــــراد 
واألمم والشعوب واالديان واحلضارات 
وغـــريهـــا، ثــانــيــهــمــا عــلــم آخـــر يتعلق 

باملستقبل.
ــتــاريــخ(  ال ــم  أو )عــل املـــاضـــي  ان عــلــم 
مطروق لدينا يف اجلملة وإىل حد ما 
وإن كان )علم فلسفة التاريخ( وهو علم 

مستبطن يف ذاك العلم.
لكن  عندنا،  مهمال  لــه،  مباين  هو  بل 
علم املستقبل بشكل عام مهمل، وعلم 
املستقبل هو من العلوم اليت قد تكشف 
كما قد ترسم مستقبل أمة أو حضارة 
أو شعب أو دولة أو حزب أو عشرية أو 

فرد أو عائلة.
ال تقل: الكونن من الصاحلني، بل كن 

منهم!، إذن نقول:
مستقبل  عــن  يكشف  الدنيا  مــاضــي   
]سأكونن  قــال  إذا  واإلنــســان  الــدنــيــا. 
مـــن الـــصـــاحلـــني[ جيـــب أن نــشــك يف 
كالمه، إذ جيب عليه أن يكون اآلن من 

الصاحلني. 
مرض التسويف،ان املشكلة األساسية 
يف اإلنسان هي )التسويف(، هذا الداء 

العضال.
والــــذي يــســّوف جيــب ان خُيــشــى منه 
وعليه ان خيشى من نفسه؛ إذ جتد ان 
عليه قضاء صلوات ثم يسّوف، أو عليه 
يقول:  وف،  ديون وحقوق شرعية فيسِّ

غدا وبعد غد.
 او جيب عليه أن يكتب كتابا يف الدفاع 
عن أهل البيت عليهم السالم فيسوف، 

فاملشكلة كل املشكلة يف التسويف.
غــدًا  تقل  ال  الــســالم(:  )عليه  األمـــري 

وبعد غد.
الــروايــة الشريفة  لــه  وهــذا مــا تشري 
األخـــرى، مــن كــالم اإلمـــام علي عليه 
السالم الذي يكشف عن هذه القاعدة 

من قواعد علم املستقبل؛
ـــوات اهلل  يـــقـــول أمــــري املـــؤمـــنـــني صـــل
َفــِإنَّ  ْنَيا،  الدُّ “َفــاْرُفــِض  عليه:  وسالمه 
َوُيــِذلُّ  َوُيْبِكُم  َوُيِصمُّ  ُيْعِمي  ْنَيا  الدُّ ُحبَّ 
ُعُمِرَك  ِمْن  َبِقَي  َما  َفَتَداَرْك  َقاَب،  الرِّ
َهَلَك  َا  َفِإمنَّ َغٍد  َبْعَد  َأْو  َغدًا  َتُقْل  ال  َو 
َمْن َكاَن َقْبَلَك ِبِإَقاَمِتِهْم َعَلى األََْماِنيِّ َو 
َو  َبْغَتًة  َأْمُر اهللَِّ  َأَتاُهْم  التَّْسِويِف َحتَّى 
ِإىَل  َأْعَواِدِهْم  َعَلى  َفُنِقُلوا  َغاِفُلوَن  ُهْم 
َأْسَلَمُهُم  َوَقْد  يَِّقِة  ُقُبوِرِهُم املُْْظِلَمِة الضَّ

اهللَِّ  ِإىَل  َفاْنَقِطْع  ـــوَن  َواألَْْهـــلُ األَْْوالُد 
َعْزٍم  َو  ْنَيا  الدُّ َرْفــِض  ِمْن  ُمِنيٍب  ِبَقْلٍب 
َأَعاَنَنا  اٌل  ــزَ اخْنِ َو ال  اْنِكَساٌر  ِفيِه  َلْيَس 
َقَنا اهللَُّ َو  اهللَُّ َو ِإيَّاَك َعَلى َطاَعِتِه َو َوفَّ

ِإيَّاَك ملَِْرَضاِته”.
ان حــب الــريــاســة، وحــب املـــال، وحب 
الراحة، او حب النوم، او حب جلسات 
واإلنسان   – ذلك  أشبه  وما  البطالني 
منها  وإياكم  اهلل  اعاذنا  بطبعه حيبها 
والكل جيمعه )حب الدنيا( – كل ذلك 
ُيعِمي واالعمى يقع يف البئر ال حمالة، 
أصما  االنسان  يصبح  وحينما  وُيِصم 

فانه ال يسمع احلق.
أبكما  االنسان  يصبح  وحينما  ويبكم   
فانه ال ينطق باحلق، النه منتكس يف 
إال  الناس؟  يعظ  فكيف  الدنيا.   وحل 
ــدرجــة األوىل  إذا كـــان حمــتــاال مــن ال

والعياذ باهلل كاحلجاج بن يوسف.
 الــذي ورد يف الــتــاريــخ انــه كــان يعظ 

الناس حتى ُيبكي وَيبكي!!.
وخلف  الكاذب  الوعد  سببان:  للنفاق 
أخالقيتان  رذيــلــتــان  وهــاتــان  الــوعــد، 
فيها  والثانية  قطعا  إحداهما حمرمة 

كالم: 
أي  قطعا،  وهو حمرم  الكاذب  الوعد 
الكذب يف الوعد فانه حمرم قطعا بال 

خالف.

الوعود الكاذبة 
يف إطار علم املستقبل

من الطبيعة اىل اهلل - االتجاه التيليلوجي يف االستدالل
“حينما ننظر يف السماء ونتأمل يف الكواكب، فهل هناك ما هو اكثر وضوحا من ذلك التجّلي للذكاء 

.De Natura Deorum ،املتعالي”؟- شيشرون
الذي  او اهلدف  النهائية  “النقطة  الغرض( هو  او  الغاية  القدمية  اليونان  )ويعين يف  الشيء  تيلوس 
يتجه حنوه” ذلك الشيء. فمثال، عندما أذهب اىل الدكان لشراء بعض احلليب، فان شراء احلليب هو 
التيلوس من ذهابي اىل الدكان. اجلدال التيلولوجي حول وجود اهلل يرى ان الكون املادي هو ذو غاية، 

او موّجه حنو هدف يف الطبيعة ومن هنا يستدل على وجود اهلل كمهندس او مصمم للكون املادي.
ال جيب على املرء مضاعفة الوجودات اكثر مما هو ضروري لتوضيح الظاهرة، فمثال، افرض ان 
احد خرباء اجلرمية فحص مسرح اجلرمية ووجد 60 بصمة قدم ألحذية حبجم 12. هناك عدد من 
الفرضيات، منها ان شخصا واحدا رمبا يرتدي حذاء حبجم 12 ترك كل البصمات. او رمبا شخصان 
كولومبيان ضربا رجال وكانا كالهما يرتدي حذاء متشابها يف احلجم وتركا البصمات وهكذا. اذا 

كانت كل الفرضيات متساوية باالنسجام مع الدليل، فان الفرضية االوىل هي اخليار املعقول.
اوكاما يفضل اله واحد على التعدد يف االهلة ألن االله الواحد هو ابسط من الكثرة: الوحدانية توضح 
تصميم الطبيعة بعبارات من مصمم واحد بينما التعدية توضح النظام بعبارات عدة. الواحد ابسط 
تبدو  الوحدانية  فان  اوكــام  بنظرية  تطبيق علمي سليم مسرشدين  نتبع  وهكذا عندما  الكثرة.  من 

اكثر مقبولية من التعدد يف االهلة. بعض املتدينني اقرحوا ردا آخر على هيوم. يف حالة وجود خطة 
هندسية معقدة، فان هيئة املهندسني او املصممني هي دائما يرأسها مصمم رئيسي واحد. يف خطة 

التصميم الكبرية، هناك دائما جيب ان يكون شخص يف املسؤولية.
لو افرضنا هيئة  الفوضى. لذلك حتى  بعمل بعضهم وحتدث  يتدخلون  املهندسني سوف  وااّل فان   
من املصممني مسؤولة عن الكون فإننا النزال لدينا سبب لالعتقاد بوجود املصمم االعلى الذي متتد 

سلطته لكل الكون.
املدافعون عن اجلدال التيلولوجي مل ينتظروا طويال، بل رّدوا بسرعة. يقولون ان مستوى أعمق من 
النظام الوظيفي جيب ان يكون حاضرا قبل امكانية انطالق أي عملية تطورية دارونية. هم جيادلون 
بان هذا النظام اخللفي السابق للتطور له كل معامل التصميم الذكي، مبا فيه وجود االنظمة واالنظمة 
الفرعية مع العديد من االجزاء ُرتبت يف نظام معقد. وهكذا، رغم ان عمليات االختيار الطبيعي قد 
توضح وجود األشكال املعقدة للحياة، فان االّدعاء هنا ال يستطيع توضيح وجود هذا املستوى األعمق 

للنظام.
 نظام خلفي عالي التعقيد يف مستوى الذرة ويف مستويات ما دون الذرة واليت جيب ان تكون حاضرة 

قبل ان تبدأ اي عملية تطورية. 

والروحانية،  املعنوية  املفاهيم  من  والتدّين وغريها  واالخــالق  االميان  هل 
ترتبط دائمًا بطقوس عبادية والتزامات باالحكام؟ وماذا جنت بالدنا من 
االبتعاد عن املعايري االخالقية والدينية يف مناهجنا السياسية واالقتصادية 
منهجًا  املــادة  اعتمدت  الــيت  واألمــم  الشعوب  إن  صحيح  العلمية؟  وحتى 
من  ومتكنت  احلسّية،  واملـــدارك  اجملــرد،  العقل  على  معتمدة  لتفكريها، 
اكتشافات  اىل  التوصل  من  واملعلومات  اخلــربات  وتراكم  التجربة  خالل 
هائلة طوروا بها حياتهم، وبلغوا ما هم عليه اآلن، بل نالحظهم يتطاولون 
حنو االكثر من التطور التقين والعلمي، وهو أمٌر حسٌن بكل تأكيد، بيد أن 
املالحظ ايضًا أن الدول املتفوقة يف العامل، هي تلك اليت ال يستحوذ عليها 
الغرور، وال تعد نفسها االكثر تطورًا يف السالح واملال واالعالم والسياسة، 
لديهم،  احلاصلة  التطورات  وجممل  والتكنولوجيا  للعلم  يتواضعون  إنهم 
ولكن ليس التواضع الذي نفهمه، ومن مفرداته؛ نكران الذات و ربط مجيع 
االعمال والنوايا باهلل –تعاىل-، ولذا جندهم يف حبث دائم عن التجارب 
ورمبا  منجزاتهم،  على  واحلفاظ  قدراتهم  لتعزيز  والتحالفات  واخلــربات 
الــذي تصور  هتلر،  مثل؛  تارخيهم  املاضني يف  يستفيدون من جتــارب  هم 
أنه األقوى يف العامل، بفضل العقلية املبدعة والقدرة الفائقة على االنتاج، 
بيد أن غروره وتعاليه على العامل، أودى به وبشعبه اىل مهلكة ال ينساها 
أرواح  الثانية حصدت  العاملية  احلرب  أن  االحصائيات  تقول  إذ  التاريخ، 
كان  ثم  االخــرى،  والشعوب  االملاني  الشعب  من  انسان،  70مليون  حوالي 
على  العميقة  والسياسية  واالقتصادية  النفسية  واآلثــار  املــدوي،  السقوط 

الشعب االملاني.
ولذا جند أن االمام الشريازي يؤشر على “ نقطة دقيقة، ودالالت للربية 
النفسية” يف سورة النصر اليت نزلت يف واقعة فتح مكة، وحتقيق االنتصار 
الكبري والنهائي للنيب األكرم، على املشركني يف معظم اجلزيرة العربية، 
زامحت  جديدة  سياسية  وقــوة  عظيمًا  جيشًا  األكــرم،  للنيب  اصبح  حيث 
الرومية  والدولة  شرقًا،  الفارسية  بالدولة  واملتمثلة  آنذاك  العاملية  القوى 
غربًا، وعندما يأتي األمر اإلهلي بأن يسدي املسلمون الشكر هلل –تعاىل- 
يف  أخــرى  نقائص  وجــود  مــن  يستغفرونه  ثــم  العظيم،  النصر  هــذا  على 
ايضًا،  ولنا  القادمة  لأجيال  وتوجيه  بل  توجيه هلم،  فامنا هي  نفوسهم، 
النفوس،  القوة االقتدار، حالة دائمية يف  التواضع يف يف موقع  بأن يكون 
ونتعلم  اآلخــريــن،  من  نستوردها  أن  ال  انفسنا،  ذوات  نتاج  من  وتكون  بل 
كيف يتعاونون وكيف يواصلون البحث العلمي واملزيد من االنتاج واالبداع 

للحضور يف االسواق العاملية وميادين العلم واملعرفة يف كل مكان.
وهذا ما جيب ان تنتبه اليه االنظمة السياسية يف بالدنا، السيما يف العراق، 
الدين واملثقفني واصحاب الفضل والسماحة، بامكانهم  حيث يكثر علماء 
املسؤولني  نفوس  يف  وايــضــًا  اجملتمع،  ابناء  نفوس  يف  احلالة  هــذه  تنمية 

والعاملني يف مؤسسات الدولة. 

هل الغلبة تعني 
االنتصار دائما؟

حاتم حميد محسن

آية اهلل السيد مرتضى الشريازيمسلم عباس 

محمد علي جواد تقي 
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العشرين،  القرن  يف  السبعينات  عقد  منذ 
وهـــو الــعــقــد الـــذي تــصــدرت فــيــه فــكــرة أو 
هذا  واجــهــة  اإلسالمية  الصحوة  مصطلح 
اخلــطــاب اإلســـالمـــي، كـــان هـــذا اخلــطــاب 
اإلسالمية  القيم  احياء  ضــرورة  يف  يتبلور 
متريرها  ثم  ومــن  واالجتماعية  األخالقية 
اليت  اإلســالمــيــة   – السياسية  القيم  اىل 
هــذا  ويــشــدد يف  اخلــطــاب  هـــذا  يقرحها 
اجملال على تطبيق أحكام الشريعة، وجزئيا 
كـــان يــــدور يف مــنــطــق الــعــدل االجــتــمــاعــي 
ــابــه يــشــكــل مـــــربرا مــثــالــيــا  الـــــذي كــــان غــي
للقبول بهذا اخلطاب كآخر مآالت  ومقنعا 
اجلــمــاهــري املــقــمــوعــة واملــصــدومــة يف ظل 
العلمانية   – العربية  السياسية  األنظمة 
منذ  احلكم  اىل  تسللت  اليت  والدكتاتورية 
العقد  الــعــســكــريــة يف  االنــقــالبــات  عــصــر 
واستبدت  العشرين،  الــقــرن  مــن  اخلــامــس 
باحلكم يف الستينات من ذلك القرن املتوتر 

باألزمات والصراعات.
اخلطاب  تبلور  األزمــات  تلك  مناخات  ويف 
ونزوعه  تأكيده  يف  السياسي   – اإلسالمي 
حنــو الـــعـــودة اىل الــقــيــم اإلســالمــيــة الــيت 
االيديولوجية  اخلطاب  هذا  بصناعة  مرت 
من  استعادة  لكل  املــالزم  الفكري  وتهذيبه 
الــتــاريــخ والــــراث مبــا يــتــوافــق والــذرائــعــيــة 
السياسية اليت ميزت هذا اخلطاب، وكان 
القيمي  البعث  حمور  هو  االصالة  موضوع 

– االفراضي والنزوع السلفي الذي مارسه 
الفكر  وطبيعة  التقى  وقــد  اخلــطــاب،  هــذا 
وقد  واملاضوي  القومي  النزوع  يف  القومي 
اثار جدال واسعا آنذاك يف الثنائية الثقافية 
ثنائية األصــالــة  الــشــائــكــة، وهـــي  الــعــربــيــة 
ــة والـــــراث، وظلت  واملــعــاصــرة او احلــداث
العربي  الفكر  صعيد  على  قائمة  املواجهة 
واقــعــا  أوجــــدت  لكنها  نتائجه  حتــســم  ومل 
بتأثري اخلطاب  الــراث  على  بقوة  متعكزا 
اإلسالمي – السياسي ومعاصرة تقف على 
قدرتها  عــدم  عــن  ناهيك  احلــداثــة  هامش 
على ابتكار احلداثة اخلاصة بها. واستمدت 
صورها  اإلســالمــي  اخلــطــاب  سيميائيات 
ومنــاذجــهــا مــن وقــائــع ومــتــعــكــزات الـــراث 
وكــانــت مــشــاهــد الــلــحــى الــطــويــلــة وغــطــاء 
الرأس واملسبحة منتشرة وسائدة منذ عقد 
السبعينات من القرن العشرين وقبله بقليل 
يف عقد الستينات، رغم ان صور وقناعات 
هذه املشاهد تعود اىل فرة انبعاث مجاعة 
ثالثينات  يف  مصر  يف  املسلمني  االخـــوان 
أخذت  لكنها  العشرين،  القرن  واربعينات 
األخري  الثلث  يف  االنتشار  يف  آخــر  منحى 
األصالة  منحى  وهــو  العشرين،  القرن  من 
ـــت يف  ـــان والـــثـــقـــافـــة وقـــيـــم احلــــضــــارة، وك
العابر  مــع  تــضــادهــا  عــن  تعبري  مضمونها 
احلداثي وعن التصاقها بالقار الراثي مما 
منحها القدرة على التعبري عن اهلوية، ومل 

تكن قبل ذلك التاريخ ذات صلة بالتعبريات 
وكــانــت  ــة،  واحلــضــاري الثقافية  الــقــصــديــة 
أفرزها  قــد  التعبريات  يف  القصدية  تلك 
وأفرزتها  السياسي،  اإلســالمــي  اخلــطــاب 
والــتــاريــخ  ــلــراث  ل مــتــعــمــدة  عملية أدجلـــة 
الثورة  نظرت  فقد  اخلطاب.  هذا  باشرها 
بانها  العنق  ربطة  اىل  اإليرانية  اإلسالمية 
الثقايف والتخلي  التغريب  شكل من أشكال 
عند  تتوقف  ومل  اإلسالمية،  االصــالــة  عن 
ديــكــورات  يف  العنق  ربــطــة  جزئية  أعــتــاب 
االنــاقــة أو مــوضــات الــعــصــر احلــديــث بل 
نظرت اليها باعتبارها متثل عمق احلضارة 
االوربية الغربية يف املسيحية، فهي البديل 
كان  الــذي  الصليب  عــن  املسيحي  الثقايف 
عنقه  أوربــي حول  فرد مسيحي  كل  يضعه 
الــذات  للمسيحية يف  امــتــدادا  يشكل  وهــو 
االوربية وهو توسع يف مديات غري مألوفة 
يف اخلــطــاب اإلســالمــي. وكــانــت مــن نتائج 
ازدواجية مضمون خطابه هو ارتباك الشكل 
واالجتماعية  السياسية  افــرازاتــه  كــل  يف 
وحتى الفقهية أحيانا مما فسح اجملال أمام 
وأولوياته  مبادئه  مع  متعادلة  غري  ذرائعية 
الذرائعية  تلك  واخــذت  والفقهية،  الدينية 
تطغى على مربرات وخطط ذلك اخلطاب 
احلديثة  امليديا  تقنيات  له  أفسحت  الــذي 
مديات أوسع يف العمل واالنتشار، وإمكانات 

النفع املتواصلة ماديا واعالميا.

قراءة يف أحاديث اإلمام الرضا )ع( عن أسباب التخلف والدمار 
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 لإسالم 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 يشرط 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. 

أنعم اهلل  إن احلج ليس عماًل عباديًا فحسب، بل هو شعرية إهلية، قد 
اإلمــام  يقول  األمــم.  من  دون غريها  خاصة،  اإلسالمية  األمــة  على  بها 
أن اهلدف من احلج هو  تؤكد،  روايــات  )هناك  الراحل)قده(:  الشريازي 
فحينما  وآلــه(،  عليه  اهلل  )صلى  اهلل  برسول  التأسي  ثم  أواًل،  اهلل  ذكر 
فإنهم  الكرمية،  ومشاهده  وآلــه(  عليه  اهلل  ))صلى  آثــاره  الناس  يشاهد 
يستذكرون ويعيشون أيام اهلل، وبزوغ أنوار الرسالة اخلامتة، ويتذكرون 
من  وجهوده  وتضحياته  وآلــه(  عليه  اهلل  ))صلى  العظيم  الرسول  أتعاب 
يبعث  للمسلمني،  عاملي  كما احلج مؤمتر  وأركانها(.  أسسها  تثبيت  أجل 
يف نفوسهم روح اإلميان والتقوى، ونبذ التفرقة، وترسيخ الوحدة بينهم، 
وتوطيد فضيلة التعاون على الرب والتقوى، وهو ملتقى إمياني يشعر من 
الراحل)قده(:  الشريازي  اإلمــام  يقول  وعزتهم.  بقوتهم  املسلمون  خالله 
أفكارهم  املسلمون  يــوصــل  ومــن خــاللــه  إســالمــي،  أقـــوى مظهر  )احلـــج 
وآراءهم حول الكون واحلياة، وكل ما يتعلق بعقيدتهم إىل كل بقاع العامل. 
واحلج من أعظم الوسائل اليت يستطيع من خالهلا املسلمون إظهار القوة 
والعزة واملنعة، والعودة إىل اإلسالم واإلميان احلقيقي، الذي هو الطريق 
أمة  وجيعلهم  واهليبة،  القوة  منابع  إىل  املسلمني  يوصل  الــذي  الوحيد 
وكيدهم،  مؤامراتهم  وإفشال  األعــداء،  مواجهة  تستطيع  كرمية،  عزيزة 
فاحلج عبادة تعّبئ املسلم، وترفده وتزيده قوة، فال خيشى أية قوة مهما 
جتربت وطغت، وكيف خيشى املسلم تلك القوى وهو مؤمن بأنها أمام قوة 
مكانًا  أو  مناسبة  يكون  أن  قبل  واحلج  ليست شيئًا مذكورًا(.  تعاىل  اهلل 
جيتمع فيه املؤمنون القادمون من شتى بالد األرض ليتعارفوا فيما بينهم، 
وليتقاربوا على أخوة اإلسالم وصاحل األعمال، فإن احلج فريضة يتعاهد 
من خالهلا املؤمنون على اجتناب اإلثم والبغي والعدوان، وأن دم املسلم 
على املسلم حرام، وعرضه حرام، وماله حرام، وليبحثوا عن سبل االرتقاء 
بواقع األمة يف جماالت اإلميان والعلم والفضيلة والرفاه واحلياة، ومد يد 
العون الستنقاذها من اجلور والقهر، وحتشيد اإلمكانيات النتشال شبابها 
الراحل  الشريازي  اإلمــام  يقول  والكراهية.  والتكفري  التعصب  وحل  من 
وإجيــاد  املسلمني،  مشاكل  على  والتعرف  الثقايف،  التبادل  )أمــا  )قــده(: 
احللول املناسبة هلا، فهي من ضروريات االهتمام بأمور املسلمني، وهي 
من أهم ما حيققه احلج(. يقول اإلمام علّي الرضا )عليه السالم(: )إمنا 
أمروا باحلج لعلة الوفادة إىل اهلل )عز وجل( وطلب الزيادة، واخلروج 
من كل ما اقرف العبد، تائبًا مما مضى، مستأنفًا ملا يستقبل، مع ما فيه 
من إخراج األموال، وتعب األبدان، واالشتغال عن األهل والولد، وحظر 
النفس عن اللذات، شاخصًا يف احلر والربد، ثابتًا على ذلك، دائمًا مع 
املنافع،  من  ذلك جلميع اخللق  ما يف  مع  والتذلل،  واالستكانة  اخلضوع 

جلميع من يف شرق األرض وغربها. 

الحجّ:
 شعرية وحياة

حكمت البخاتي

الخطاب اإلسالمي املعاصر: 
ازدواجية املضمون وتضاد 

الشكل

فهيمة رضا

موقع االمام الشريازي
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موقع بشرى  حياة

ــقــول االمـــــام الـــصـــادق )عليه  ــأكــيــدا ل ت
أسرع  فإنهم  باألحداث  عليك  السالم(: 

إىل كل خري.
ما  حُتـــدد  الــيت  العاملة  األداة  وألنــهــم   
تبنَّت  ال،  أو  سيستقيم  الُبنيان  كــان  اذا 
مجعية املودة واالزدهار للتنمية النسوية 
بتاريخ   امُلــقــدســة  كــربــالء  يف حمــافــظــة 
برناجمًا  السبت   يــوم   2018   /6/23
ــاء الــشــخــصــيــة الــنــاجــحــة وفــق  ــن حـــول ب
احمُلمدي  اإلســالم  اليت حددها  املعايري 

واملنهج العلوي.
الشابات  الفتيات  شــرحيــة  يستهدف   
على  الضوء  ُيركز  حيُث   ، بشكل خاص 
أهم عوامل بناء الشخصية وطرق بناءها 
ومواجهة نقاط الضعف وكيفية التخلص 
و  القوة  نقاط  م  ُيدعَّ الذي  بالوقت  منها 
أيــام  امُلتاحة يف  الــفــرص  أهــم  استغالل 
تــفــرغ أكــرب  الــُعــطــل الصيفية مــن أجـــل 
فقد  وهلــذا  الفتيات  من  مُمكنة  شرحية 
دورة  الصيفية  العطلة  هذه  يف  انطلقت 
واليت  اسبوعني  وملــدة  التوازن(  )بوصلة 
تدور  كانت  حيُث  ناهض،  مروة  قدمتها 
يف  التوازن  حتقيق  كيفية  عن  حماورها 
جمــــاالت احلــيــاة الــســبــعــة مــن أجـــل أن 
يرتقي الفرد حنو النجاح وحتقيق مسات 
أن  يعرف  أن  بعد  الناجحة،  الشخصية 
البد  أبــعــاد  سبعة  حــول  تتمحور  حياته 

من  يتمكن  حتى  التوازن  فيها  حُيقق  ان 
امُلختلفة،  بفعالياته  يومه  على  السيطرة 
ــ  وهـــذه األبــعــاد هــي: ) البعد الــروحــي 
البعد  ــ  العائلي  البعد  ـ  البعد الشخصي 
ـــ الــبــعــد الــصــحــي- البعد  ـ االجــتــمــاعــي 

املهين - البعد املالي(
إن العمل على حتقيق حالة من االعتدال 
)الــوســطــيــة( يف حــيــاة الــفــرد حــيــُث )ال 
حــالــة صحيَّة  هــي  تفريط(  وال  إفـــراط 
قبل  ولكن  الناجحني  ســرية  يف  منشودة 
إدراك  مــن  ــة البـــد  حتقيق هـــذه  احلــال
إدارة  عن  املسؤولة  إنها  وكيف  أهميتها 
من  الفرد  سيتمكن  فقط  حينها  الــذات 
ــدورة على  ت ال حتقيقها، هــذا وقــد ركــزَّ
أهميته  وماهي  التوازن؟  هو  ما  توضيح 

يف حياتنا؟ .
وقد أشادت الفتيات امُلشاركات مبحتوى 
امُلنتخب حيُث  املــوضــوع  وأيــضــًا  الـــدورة 
الــتــوازن  أهمية  سابقًا  يــدركــوا  مل  إنهم 
منهن  البعض  آراء  وجـــاءت  حياتهم  يف 
: إنــهــا مل تكن  ـــنَّ كــآالتــي: قــالــت إحـــداُه
واهميته يف حياتها  تــدرك هذا اجلانب 
تعلمت كيف حتققه وستعمل على  وانها 
حتقيقه ملا رأت من أهمية له يف حتقيق 

أهدافها .
أجلس  كيف  تعلمُت  اأُلخــرى:  وأوضحت 
مــع نفسي وُأفــكــر بــصــورة اكــثــر دقــة و 

ونبهتَّين  مــتــوازنــة  حياتي  عجلة  ُأجــعــل 
إنه  وكــيــف  حياتنا  يف  األخـــالق  ألهمية 
بينما  لــإنــســان،   احلقيقي  الــربــح  هــو 
وضــحــت إحـــداُهـــنَّ قــائــلــة: أجــابــت هــذه 
الــدورة عن كثري من االسئلة اليت كانت 
تدور يف فكري وعلمتين كيف أكون اكثر 
انضباطا يف حياتي وأسعى دائمًا ألكون 

متوازنة حتى ُأحقق النجاح الذي أريد.
و اسرسلت ُأخرى قائلة: جعلتين أنتبه 
إلجيــابــيــيت وُأحـــــدد ســلــبــيــاتــي وأحــــاول 
التخلص منها قبل أن تصبح عندي عادة 
وُأنظم وقيت  التخلص منها  الصعب  من 
التخطيط  و  أولوياتي،  تنظيم  من خالل 
خــالل  مــن  أهــــدايف  وحتــقــيــق  ملستقبلي 

جعل حياتي متوازنة.
واجلــــديــــر بـــالـــذكـــر أن مجــعــيــة املــــودة 
توعية  اىل  تــهــدف  النسوية  واالزدهــــار 
وحتصني املرأة ثقافيًا ملواجهة حتديات 
املشاكل  مواجهة  على  والعمل  العصر 
اليت تواجهها واعداد العالقات الربوية 
الواعية اليت ُتعنى بشؤون االسرة وكذلك 
الطفولة مبــا يضمن خلق  ورعــايــة  دعــم 
جيل جديد واع وتسعى اجلمعية لتحقيق 
اهدافها عرب اقامة املؤمترات والندوات 
واعــداد  الكراسات  واصـــدار  والـــدورات 
بقضايا  املختصة  والــدراســات  البحوث 

املرأة والطفل. 

بوصلة التوازن:
 دورة صيفية للفتيات يف جمعية املودة

مفهوم الكرامة يف القران الكريم
القرآن الكريم اعطى لكل شيء حقه حتى تلك اجلزئيات املتعلقة يف خلق االنسان، من العلقة 

والنطفة وتكوين اجلنني ومراحل الطفل وتابع مرحلة الفطام واي وقت يستحق الفطام .
وبعدها انزل على لسان نبيه الكريم حممد )صلى اهلل عليه واله وسلم( احلياة الكرمية اليت تليق 
بهذا املخلوق منها تفضيله على احليوانات بالنطق والعقل، ومن اهم هذا التفضيل هي الكرامة 

فقد قال عّز من قائل:
َكِثرٍي  لَْناُهْم على  َوَفضَّ يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َوَرَزْقَناُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  لَْناُهْم يِف  َومَحَ آَدَم  َبيِن  ْمَنا  َكرَّ )َوَلَقْد 

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيال(. مِمَّ
 متالزمة االنسان هي كرامته فلم يرك اإلنسان سدى من دونها.  وينقسم مفهوم الكرامة اىل 

عدة اقسام واليت ميكن ختليصها من القرآن الكريم ومن خالل اآليات اليت ذكرت فيه.
 الكرامة اخللقية:

فقد كرم اهلل االنسان يف خلقة حيث صوره فأحسن تصويره ،الكرامة يف العيش: خلقة من العدم 
واوجده من تراب وماء ليعمل ويعيش يف هذه الدنيا ويأكل ويشرب ومل يطلب منه رزق او عوض 

فقط العبادة والعمل مبا هو مطلوب.
، فلم يسمح بسفك الدماء  اْلَغيِّ ِمَن  ْشُد  َ الرُّ َتَبنيَّ َقْد  يِن  ــَراَه يِف الدِّ ِإْك  من دون اكراه او قتل ال 

يًعا(. َا َقَتَل النَّاَس مَجِ واستباحة االعراض، )َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف األَْْرِض َفَكَأمنَّ
كرامة اإلنسان والدستور القانوني:

  إن اول مشروع لقانون الكرامة هو القرآن بتكريم وشرع قانون حفظ االنسان من دمه وعرضه 
وكرامته بني االخرين. 

وابتعد اليوم املسلمني عن هذا القانون االهلي واصبحت مفقودة عندهم ويعامل االنسان بأقل 
الكونية  بقيمة  متجاهال  االنــســان  بــات  وحتى  واجلـــاه،  السلطة  اصــحــاب  عند  ويستعبد  قيمة 
ايرلنديون مفهوم  ادخــل   بها، حيث  الكرامة دستور خاص  دول جعلت  بينما هناك  ومفهومها، 

الكرامة اإلنسانية يف دستور 1937.
أما األملان فقد ربطوا دستورهم بالكرامة اليت ُوضعت كأعلى مبدأ دستوري . وكل مادة قانونية 
تعارض هذه املادة الدستورية تصبح باطلة، بينما مازال االنسان يف الوطن العربي يغوص يف حبر 
من الدم  و ضاعت حقوقه االنسانية يف دولة كان من املفرض أن تعز بها االسالم واملسلمني ولكن 

بقي االنسان  يبحث عنها يف عصر احلروب.
 ولكنها سيناهلا يف ظل دولة  قائم ال حممد )عليهم السالم( اليت يكون فيها االنسان عزيزا قويا 

فكريا وثقافيا حمافظا على كرامته وادميته كما خلقه اهلل تعاىل.

اليت  التصرفات  بعض  عمره  من  األوىل  مراحله  يف  الطفل  من  يصدر 
يتقبلها اجلميع، سواء يف حركاته أو ضحكاته، أو رمبا يف ُنطقه لبعض 

الكلمات السلبية.
وحتديدًا بعد أن جيد التشجيع من أقاربه بالضحكات واالبتسامات!، وهو 
ما ُيعد خطًأ فادحًا؛ ألن تلك الكلمات ترسخ يف ذهنه، مع حماولة إعادتها 

وتكرارها.
 األمر الذي يؤثر على عالقاته باآلخرين ُمستقباًل، من خالل نفور البعض 

منه ومن جمالسته، وبالتالي العيش وكأنه غريب!.
ويتحمل الوالدان أسباب تعلق الطفل ببعض “األلفاظ املزعجة”، من خالل 

السماح لُه برديدها وعدم استنكار ذلك.
 كما أن بعض اآلباء من امُلمكن أن ُيطلق عبارات غري الئقة وهو يف حالة 
غضب، مما جيعل الطفل الصغري “ُيلصقها” يف ذهنه، ليبدأ يف تكرارها 

أمام غريه.
الصغار شديدي  إن  بالقدوة” حيث  “التعليم  ثقافة  األسر  أرباب  ويفتقد 
جيدة  كلمات  اســتــخــدام  مــن  بــد  ال  وبالتالي  وأمهاتهم،  بآبائهم  التعلق 

ومقبولة، ُتعزز من ثقة الطفل يف نفسه.
 وجتعله حمبوبًا أمام اجلميع، و ال ننسى أن للمعلمني دورًا كبريًا من خالل 
عدم التفوه بأي كلمة تصف الطفل وتؤثر يف شخصيته، مع تنمية الوازع 

الديين لديه، حتى يكرب مببادئ وقيم إسالمية.
فال  السيئة  أو  البذيئة  األلــفــاظ  ألحــد  طفلِك  ترديد  عند  األم  عزيزتي 
تنفعلي فقد يتبع حينها الطفل سياسة العناد بل حاولي إخباره بأن هذه 
لكي  معه  تكوني حازمة  أن  ولكن جيب  انفعاالت  أي  دون  الكلمة خاطئة 
يتجنب تكرارها مرة أخرى وأخربيه سيدتي بألفاظ أخرى بديلة تعرب عن 

غضبه أو استيائه.
حاولي سيدتي خالل تربية الطفل اطالعه على أن هناك بعض األشياء 
لذا  حالة حزن  اآلخرين وجتعلهم يف  مشاعر  تــؤذي  قد  اليت  والكلمات 

جعليه يفهم جتنب تلك األلفاظ.
فمبدأ  مدحه  جيد  شيء  بعمل  الطفل  قيام  عند  األب  وكذلك  األم  على 
املدح  احــذِر فإن  ولكن  الطفل  تربية  والعقاب من أهم أساسيات  الثواب 
املبالغ فيه قد يصيب الطفل بالغرور لذا ميكن مدحه عن طريق التبسم 
له أو الثناء عليه حينها سيعي أنه يقوم بعمل شيء صحيح ومرغوب فيه، 
كما جيب عدم تعنيف الطفل بصورة مبالغ فيها بل جيب أن تتبعي اهلدوء 

وتوضحي له األمور. 
فاألطفال يرددون ما يقال أمامهم سواء جيد أو بذيء فحاولي أن حتافظي 

على السليم وجتنيب اكتساب األلفاظ  والصفات والسلوكيات البذيئة.

ملاذا يلجأ الطفل
 إىل األلفاظ البذيئة؟

مروة ناهض 

مروة حسن الجبوري 

هدى الشمري 
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ملتقى النبأ  األسبوعي

ـــدراســـات  ـــل ــل ل ــقــب نـــاقـــش مـــركـــز املــســت
الــســراتــيــجــيــة مــــوضــــوع حتــــت عـــنـــوان 
ـــــــــراءة يف  )األحــــــــــــزاب الـــــعـــــراقـــــيـــــة.. ق
الــتــجــربــة واملــســتــقــبــل(، مبــشــاركــة عــدد 
واألكادميية  احلقوقية  الشخصيات  مــن 
األسبوعي  النبأ  ملتقى  يف  واإلعــالمــيــة 
للثقافة  النبأ  مؤسسة  مبقّر  ُيعقد  الــذي 

واإلعالم يف كربالء املقدسة.
النبأ  شبكة  يف  الــبــاحــث  اجللسة  افتتح 
قائال:  عباس،  مسلم  السيد  املعلوماتية، 
ــظــام الــســيــاســي الـــعـــراقـــي الـــذي  ــن إن ال
تأسس بعد العام 2003، يفرض أن يكون 
ـــك مــن خـــالل تــبــادل األدوار  تــعــددي وذل
البلد،  لــقــيــادة  السياسية  األحــــزاب  بــني 
التجربة العراقية اليوم َتعد جتربة فريدة 
أحد  على  خيفى  ال  بالتالي  املنطقة،  يف 
كونها  التجربة  بهذه  األســاس  املشكلة  أن 
من  منبثقة  أنــهــا  أي  مــســتــوردة،  جتــربــة 
العراق  اخلــارج وجــاءت عن طريق غــزو 

وإسقاط نظام صدام.
وألجل احلصول على املزيد من األفكار مت 
طرح األسئلة التالية: السؤال األول: ما هو 
تقييمكم لتجربة األحزاب العراقية للفرة 

من 2003 وحلد اآلن؟
بـــاحـــث يف مــركــز  - حـــيـــدر االجــــــــودي، 
السراتيجية، يصف  للدراسات  املستقبل 
بعيدة  بأنها  العراق  يف  احلزبية  التجربة 

حزب  كــل  بالتالي  الــشــعــب،  مطالب  عــن 
من  بــه  اخلــاصــة  كينونته  يبين  أن  يــريــد 
بعيدا  إليه  الــنــاس  وكسب  إستمالة  أجــل 
عن طرح مشروع للتنمية والبناء والتقدم 
بــالــبــلــد، وهـــذا مــا ســعــت إلــيــه األحـــزاب 
السياسية يف العراق بعد عام 2003، فقد 
خلدمة  السلطة  يف  عالقة  أحــزاب  ظلت 
جهات  أو  اجتماعية  فــئــات  ال  أشــخــاص 
بيدها  يأخذ  من  إىل  حباجة  مجاهريية 
مؤسسات  وبناء  الكرمية  احلياة  بر  إىل 
احملصلة  يف  التحزب،  عن  بعيدة  وطنية 
الــعــراق  يف  السياسية  األحــــزاب  سجلت 
ــذي  حــالــة إخــفــاق عــالــي جــــدا، األمــــر ال
وأخذ  عنها،  الناس  إنفضاض  يف  تسبب 
السلطة  عن  إبعادها  على  يعمل  املواطن 

بالتظاهر واإلحتجاج بالطرق املشروعة.
- عدنان الصاحلي مدير مركز املستقبل 
لـــلـــدراســـات الــســراتــيــجــيــة، يــعــتــقــد أن 
األحــــــزاب الــســيــاســيــة مت تــشــكــيــلــهــا يف 
اخلـــــارج نــتــيــجــة اإلقـــصـــاء والــتــهــمــيــش، 
نتج   2003 بــعــد  مـــا  األمــــر  ــغــريــب يف  ال
رقم  وهــذا  )307( حــزب  أكثر من  عندنا 
كبري جدا، بالتالي هذه ليست أحزاب بل 
هي جتمعات من أجل خوض اإلنتخابات 
تلك  اآلخـــر  الــشــيء  للسلطة،  والــوصــول 
تؤمن  فهي  الدكتاتورية  عــززت  األحــزاب 
بقيادة الرجل الواحد من جهة، ومن جهة 

أداؤها يف الشارع أعطى إنطباعا  أخرى 
سيئا جدا.

ـــانـــي: مــســتــقــبــل األحـــــزاب  ـــث الــــســــؤال ال
أيـــن يف ظل  الــعــراقــيــة إىل  الــســيــاســيــة 

التجربة احلالية؟
ــور قــحــطــان حــســني احلــســيــين،  ــدكــت - ال
العراق  يعيشها  اليت  االقتصادية  “األزمة 
بــعــد إنــهــيــار أســعــار الــنــفــط، تــركــت آثــار 
ومجاهرييتها  األحــزاب  أداء  على  سلبية 
وشعبيتها، هذا أثر باملقابل على حظوظها 
وشــعــبــيــتــهــا الــــيت بـــاتـــت تــتــضــاءل شيئا 
مرتبط  االحــــزاب  هــذه  مستقبل  فشيا، 
الظروف  مــع  التكيف  على  قدرتها  على 

اجلديدة”. 
- الشيخ مرتضى معاش “يرى أن األحزاب 
العراقية البد أن تعرف أنها سوف تسقط 
إذا متسكت مبنهاجها السابق، واملؤشرات 
كثرية بأن مسلسل السقوط سوف يستمر 
 )230( دليل على ذلك هو سقوط  وأكــرب 
نــائــب يف هــذه االنــتــخــابــات، لــذا البــد أن 
يكون التكيف إسراتيجي وليس تكتيكي، 
التكيف التكتيكي هو وهم وكذب، خاصة 
وأن الــتــغــريات الــقــادمــة هــي كــبــرية جدا 
وسوف تزلزل هذه االحزاب”، - الدكتور 
إيهاب علي “يصف واقعنا السياسي بأنه 
البد  بالتالي  االجتماعي  بواقعنا  مرهون 
أن نعمل على العامل النفسي كعنوان بارز”.

 

االقتصاد العراقي بني مطرقة الفساد وسندان الدولة
عقد مركز الفرات للتنمية والدراسات االسراتيجية ملتقاه الشهري حتت عنوان )االقتصاد العراقي بني مطرقة 
الفساد وسندان الدولة(، مبشاركة عدد من مدراء املراكز البحثية، وبعض الشخصيات احلقوقية واالكادميية، وذلك 
ضمن فعاليات ملتقى النبأ األسبوعي. وبدأ امللتقى اعماله بعرض ورقة الباحث يف مركز الفرات للتنمية والدراسات 
االسراتيجية السيد حامد عبد احلسني اجلبوري اليت أكد فيها على أنه: من املعروف إن االقتصاد العراقي يعاني 
من مشاكل كثرية وكبرية ومنها الفساد وتدخل الدولة، فاألول يسهم يف تضخم تكاليف اإلنتاج واألسعار وهذا ما 
يؤثر سلبًا على عملية اإلنتاج خصوصًا بعد عام 2003 حيث االنفتاح على العامل اخلارجي والتنافسية العاملية يف 
ظل العوملة اليت تدعو للحرية االقتصادية، والثاني وهو تدخل الدولة والذي يسهم يف مزامحة بل عرقلة إنطالق 
القطاع اخلاص يف انتشال االقتصاد العراقي، من املأزق الذي يعانيه. وللولوج أكثر يف تفاصيل هذا املوضوع كان 
البد من مناقشة األسئلة التالية: س1// ما هي أسباب الفساد يف العراق واستمرار تدخل الدولة يف االقتصاد؟ 
- الدكتور صادق حسني الركابي، اخلبري االقتصادي يف لندن “يعرف الفساد )هو كل عمل يتضمن سوء استخدام 
الفرد للمنصب خدمة ملصاحل مجاعة معينة(، مشكلة الفساد عززت ازمة البطالة إىل مستويات كبرية جدا، وايضا 
ساهم يف خروج )3،5( طفل خارج مقاعد الدراسة، ايضا تراجع االحتياط النقدي العراقي من )89( إىل )49(، 
تزايد االقراض االجنيب إىل )135( مليار دوالر، باإلضافة إىل ذلك الفساد ساهم يف وجود ستة آالف مشروع 
وهمي بكلفة )200( مليار دوالر، السبب يعود لتعدد اهليئات الرقابية وضعف نفوذها ازاء املؤسسات االخرى، ايضا 

ضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية وضعف االنظمة احملاسبية، وذلك الن انظمة املصارف العراقية هي 
انظمة تقليدية وال تتناسب مع الوضع احلالي، الشيء االخر ختفيض انتاجية القطاع العام واعاقة عمل القطاع 
القول: “فلسفة  للثقافة واإلعالم يذهب اىل  النبأ  العام على مؤسسة  اخلاص. - الشيخ مرتضى معاش املشرف 
يسرزقوا(،  الناس  االحاديث)دع  فلدينا يف  الناس،  عمل  وعلى  الناس  على حركة  قائمة يف جوهرها  االقتصاد 
للناس يف  اقتصادية  هناك حرية  تكون  فعندما  دعه مير(،  يعمل  )دعه  املعروفة  االقتصادية  القاعدة  وايضا يف 
العمل فهذا هو االقتصاد احلقيقي، فاالقتصاد ال يأتي من الدولة وهي جمرد مشرفة ومنظمة ليس اال، فحتى 
يف فلسفة السلطة فهي تقوم على محاية احلقوق واحلريات وادارة االمور اليت تفوض بها من قبل الشعب. س2/
ماهي احللول املقرحة ملعاجلة الفساد واصالح االقتصاد؟ - الدكتور حسني امحد السرحان “يعتقد أن الفساد هو 
عبارة عن منظومة متكاملة اسبابها )سياسية/ قانونية/ اجتماعية/ اقتصادية/ ثقافية(، قبل ذلك البد أن تعزز 
سلطة نفاذ القانون على كل اقليم الدولة، ايضا استكمال االطر التشريعية املناسبة االستقرار السياسي وحتييد 
احلركات واجلماعات السياسية وابعادها عن الدور االقتصادي، إىل جانب ذلك تأتي الربية والتعليم والتنشئة 
الربوية والسياسية”. الدكتور خالد عليوي العرداوي، “يعتقد باننا مهما طرحنا من نظريات حول تطوير االقتصاد 
تبقى جمرد احالم، ما مل تكون هناك قيادة سياسية تتبنى هذه االحالم وتضعها على االرض، فال توجد يف كل دول 

العامل نهضة اقتصادية بدون وجود قيادة سياسية لديها رؤية للنهوض بالواقع االقتصادي”.

تيمنا بالذكرى السنوية )السابعة عشر( لرحيل االمام املصلح اية اهلل العظمى 
السيد حممد احلسيين الشريازي، ناقش مركز اإلمام الشريازي للدراسات 
الديين  االســتــبــداد  ومواجهة  االنــســان  )حتــريــر  املوسومة  الــورقــة  والبحوث 
البحثية، وبعض  املراكز  مــدراء  الــشــريازي(، مبشاركة عدد من  االمــام  عند 

الشخصيات احلقوقية واالكادميية، وذلك يف ملتقى النبأ األسبوعي.
اآلفــات  مــن أخطر  االســتــبــداد  “إن  الــزيــدي:  باسم  املــركــز  الباحث يف  اورد 
يكون  عندما  منها  واألخطر  وجمتمعاتها،  اإلسالمية  االمة  بها  ابتليت  اليت 
)احلكومة  ان  الــشــريازي  االمــام  عنه  يقول  ــذي  وال الــديــن،  باسم  االستبداد 
إذ االستبدادية غري  الدينية أسوأ احلكومتني،  بالصبغة  املنحرفة املصبوغة 
الدينية تقتل وتنهب وتهتك حتت عنوان واحد هو مصلحة الوطن، بينما الدينية 
أمرها  أن اهلل  وعنوان  الوطن  ذلك حتت عنوانني عنوان  كل  تفعل  املنحرفة 
بهذا، وهلذا مآسي احلكومة الدينية االستبدادية أكثر من مآسي االستبدادية 
الدنيوية فقط(. يف اخلتام ميكن طرح العديد من عالمات االستفهام حول 
يتولد  كيف  األول:  السؤال  مهمني:  املوضوع ميكن حصرها يف سؤالني  هذا 
االستبداد )ومنه االستبداد الديين( يف جمتمعاتنا؟ - الدكتور حسني أمحد، 
رئيس قسم الدراسات الدولية يف مركز الدراسات اإلسراتيجية يف جامعة 
“يعتقد  السراتيجية  والــدراســات  للتنمية  الفرات  مركز  يف  وباحث  كربالء 
الدين  النوع من السلوكيات، الشيء االخر أن  البيئة هي اليت تولد هذا  أن 
كمنظومة فكرية يفرض أن تكون حالة خاصة بني العبد وربه، لكن ما يشكل 
املنظومة من االحــاديــث اىل دعم  أنــه حــول  الديين االسالمي  الــراث  على 
احلكام، وبالتالي اصبح اخلطاب الديين خطاب موجه لصنع السلطة وليس 

االرتقاء بهذه املنظومة الفكرية لنصل إىل انسانية الفرد.
- الشيخ مرتضى معاش، املشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم، 
ــديــين، وذلـــك الن  “يـــرى ضــــرورة حتــريــر االنــســان ومــواجــهــة االســتــبــداد ال
والطغيان  الفردي  الطغيان  لتحرير االنسان من  السماوية جاءت  الرساالت 
السيد  يستعرضها  ما  دائما  قرآنية  آية  وهناك  احلكومات،  عند  السياسي 
الراحل االمام الشريازي يف كتبه وهي )ويضع عنهم اصرهم واالغالل اليت 
يهدف إىل  كان  واالنبياء  بالتالي فإن جميء رسول اهلل)ص(  كانت عليهم(، 
لالستبداد  واخلضوع  اخلنوع  وعبودية  الطغيان  عبودية  من  االنسان  حترير 
يف كل انواعه وخصوصا االستبداد الديين”. السؤال الثاني: ما السبيل اىل 
حماربة هذا النوع من االستبداد؟ الدكتور قحطان حسني احلسيين “يعتقد 
بأن ما خيشى منه هو فكرتني اساسيتني، الفكرة االوىل هي صريورة التاريخ 
والتحوالت الثقافية واالجتماعية والسياسية، قد خلقت قناعة واميان راسخ 
لدى حكومات بعينها وشعوب بعينها بان االستبداد هو الوسيلة االمثل لتحقيق 
ان  لذا جيب  ذاتها،  الفكرة خطرية حبد  وهذه  والتنمية،  واالستقرار  االمن 
من  سبب  ألنها  الفكرة  هذه  الناس خبطأ  اقناع  يتم  وان  الفكرة  هذه  تبدل 

اسباب االحندار لكل سليب.  

تحرير االنسان ومواجهة 
االستبداد الديني

األحزاب العراقية قراءة
  يف التجربة واملستقبل 

عصام حاكم



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

22
www.annabaa.orgالعدد الثامن والثالثون - أيلول  2018 -ذو الحجة 1439هـ

يقوم  الــيت  املركزية  الدعامة  هي  الثقافة 
من  وانطالقا  االجتماعي،  التماسك  عليها 
هذه املكانة الكبرية للثقافة، تفّرعْت أدوار 
ومهام أخرى هلا منها أنها تتبّوأ الصدارة يف 
قيادة احلراك اجملتمعي مبختلف مستوياته 
)هي  خمتصني:  حبسب  فالثقافة  املتباينة، 
جمموعة سلوكيات اجتماعية ومعيار معتَمد 
الثقافة  وتعترب  البشرية،  اجملتمعات  يف 
يشمل  االنثروبولوجيا،  يف  مركزيا  مفهوما 
نطاق الظواهر اليت تنتقل من خالل التعلم 
بعض  البشرية،  اجملتمعات  يف  االجتماعي 
جــوانــب الــســلــوك اإلنــســانــي، واملــمــارســات 
ــل الـــثـــقـــافـــة، واألشـــكـــال  ــة مــث ــمــاعــي االجــت
والتقنيات  والطقوس،  كالفنون،  التعبريية 
املـــأوى،  الــطــبــخ،  األدوات،  اســتــخــدام  مثل 
واملالبس وهي مبثابة كليات نظرية سلوكية، 
تـــوجـــد يف مجــيــع اجملــتــمــعــات الــبــشــريــة، 
فهو  ــادي،  امل النسق  الثقافة يف  مفهوم  أمــا 
ـــة لــلــثــقــافــة مثل  ــعــبــريات املـــادي ــت يــغــطــي ال
التكنولوجيا، واهلندسة املعمارية والفن، يف 
مثل  للثقافة  املادية  غري  اجلوانب  أن  حني 
ذلك  مبــا يف  االجــتــمــاعــي  التنظيم  مــبــادئ 
السياسية  املنظمات  ونشاطات  )ممارسات 
والفلسفة،  واألســـاطـــري،  واالجــتــمــاعــيــة(، 
واألدب بشّقيه املكتوب والشفوي(. لذلك فإن 
األفكار  جمموعة  تساوي  أنها  مبا  الثقافة 

والراثية،  احلية،  والسلوكيات  واألعــراف 
ــيــة يف حتسني  األول تعطيها  املــكــانــة  فــهــذه 
واألفكار  القيم  جمموعة  وتطوير  وجتديد 
اجملتمع،  بها  يؤمن  الــيت  السلوكيات  ومــن 
إن هذا الدور الواسع واملتمدد إىل جوانب 
يف  الصدارة  مكانة  يعطيها  للثقافة  عديدة 
قيادة ارتقاء اجملتمعات وتطورها، لذلك فإن 
والتقاليد  العادات  جمموعة  هي  “الثقافة” 
والقيم للمجتمع، مثل جمموعة إثنية أو أمة 
ما، والثقافة هي جمموعة املعرفة املكتسبة 
التعددية  فإن  املعنى،  وبهذا  الوقت،  مبرور 
واالحرام  السلمي  التعايش  تقدر  الثقافية 
اليت تسكن  املختلفة  الثقافات  املتبادل بني 
كوكب األرض، ويف بعض األحيان، ُتستخدم 
معينة  ممــارســات  لوصف  أيضا  “الثقافة” 
داخـــل جمــمــوعــة فــرعــيــة مــن اجملــتــمــع، أو 
إطار  يف  مضادة،  ثقافة  أو  فرعية،  ثقافة 
الثقافية، فإن األيديولوجية  األنثروبولوجيا 
واملوقف التحليلي للنسبية الثقافية يؤكدان 
تقييم  أو  تصنيف  بــســهــولــة  ميــكــن  ال  أنـــه 
تقييم  أي  ألن  موضوعي  بشكل  الثقافات 
يــقــع بــالــضــرورة ضــمــن نــظــام قــيــم ثقافة 
الفعلي  النظري  التأثري  ونظر هلذا  معينة، 
منها متحكمة  للثقافة، هذا جيعل  املــزدوج 
يف طبيعة احلراك اجملتمعي، أما يف حالة 
غــيــاب هـــذا الـــــدور فــســوف يــنــعــكــس ذلــك 

إذا  الثقافة  أن  باعتبار  اجملتمع  على  سلبا 
ولو  صحيح.  والعكس  األمــة  ترتقي  ارتقت 
الفعل  أردنــا أن جنري مسحا تطبيقيا عن 
الثقايف يف العراق، وتأثريه على ما جيري 
اجليد  املتعاكسني  اجلانبني  أنشطة يف  من 
الباحث  أو  املتابع  والــرديء، سوف يالحظ 
بوضوح على جممل احلراك  ذلك  انعكاس 
احلراك  هذا  من  عينة  ولنأخذ  اجملتمعي، 
ونطبق الفعل الثقايف عليه، فنتساءل ما هو 
دور الثقافة فيما جيري اليوم من تظاهرات 
معظم  ومشلت  البصرة  من  بــدأت  شعبية، 
حمافظات اجلــنــوب والــوســط صــعــودا إىل 
نالحظ  أال  الشمالية،  واملـــدن  احملافظات 
غيابا خاطئا للمؤسسات واملنظمات الثقافية 
الرمسية واألهلية، يف هذا الفعل احلقوقي 
اجملتمعي، كما غاب الدور القيادي للثقافة 
)نقابات واحتادات ومنظمات ثقافية( مثلما 
حتى  املــدنــي  اجملتمع  منظمات  دور  غــاب 
أن  يفَرض  أال  منها،  الصورية  أو  الشكلية 
الثقافة احلراك اجملتمعي يف هذا  تتصدر 

اجملال احلقوقي ويف سواه؟. 
ــــزواء  ـــذي يـــربر هـــذا الــتــلــّكــؤ واالن ثــم مــا ال
لــلــمــثــقــف بــالــطــبــع هـــذا اخلــلــل والــضــمــور 
والـــراجـــع ال حُيــســب عــلــى الــثــقــافــة وإمنــا 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة هــــذا اخلــلــل الــثــقــايف، 

القائمون على الثقافة يف العراق.

غياب املثقفني عن الحراك الشعبي
 هل هو حياد أم انزواء؟

املقاومة الثقافية بني إحياء حق العودة واملطالبة باملساواة
كامل  وحترير  القدس  اســرجــاع  من  وحــركــات،  وشعوب  أنظمة  واملسلمون،  العرب  منع  الــذي  ما 
فلسطني؟ هذا السؤال يند عن كل جواب وميتنع عن التفكري بالنسبة للعقل العربي اإلسالمي وأصبح 
التناول الفكري القضية  عائقا معرفيا أمام التدبري املدني، فقد حتول إىل معضلة حقيقية وصار 
الفلسطينية مبثابة الدخول إىل متاهة ال خمرج منها وكل حماولة من أجل إجياد رد مناسب عليه 

تتعرض للفشل ويداهمها التعثر.
ال تأتي املقاومة الثقافية اليت ميكن أن ينخرط فيها العقل العربي يف زمن االضطراب لتحل مكان 
تتناقض معها بصورة  لتعوضها وال تعترب نفسها بديال كامال عنها وال  املقاومة األخرى وال  أشكال 
فشلها  إعــالن  وال متثل  من شأنها  بالتبخيس  تقوم  أو  قيمتها  من  تقلل  لكي  تتصدى هلا  أو  جذرية 
وبلوغها حلظة تعثرها وال ترجم نية الشعوب واجملتمعات التخلي عن خيار التحرير الكامل والكفاح 
بكل الوسائل ومن خالل توظيف كل القدرات واإلمكانيات يف سبيل نيل االستقالل وإحراز التحرر من 

االستعمار واالستيطان.
الذاكرة  وصيانة  املــوروث  وتشريح  العقل  ونقد  اخليال  وحترير  الذهن  إصــالح  على  املراهنة  لعل 
االنتفاضة  وضمري  الثورة  فكر  وتكوين  االلتزام  ثقافة  وبناء  اإلرادة  إىل شحذ  تؤدي  اللغة  وتطهري 
وفضح التشويهات وكشف األالعيب واملؤامرات اليت تتعرض هلا القضية اإلنسانية يف التاريخ العلمي 

واجلامعات األكادميية والدوائر السياسية مبا يكرس الضياع وُيصعِّب عملية االسرجاع احلضاري 
واالستثبات يف املرابطة.

تتعامل مع املشاكل  املدنية اليت  املقاومة  الثقافية يف بعدها األول  املقاومة  على هذا األساس متثل 
وتسعى  الفلسطينية  القضية  لصاحل  أممية  قــرارات  استصدار  على  االشتغال  وتتمثل يف  اإلنسانية 
إىل الضغط عرب عناصر من صناع القرار وقوى تأثري يف مؤسسات املنتظم األممي مثل اليونسكو 
القدس من  التارخيية يف  بغية سن قوانني تكرس ملكية األرض واحلقوق  واألونــروا  األمن  وجملس 

طرف اهليئات الدولية. 
من جهة ثانية انبثق شعر املقاومة من كون كل فلسطيين هو شاعر بالفطرة وملع جنم إبراهيم طوقان 
وحممود درويش ومسيح القاسم ومعني بسيسو وفدوى طوقان وأبو عرب وخاصة متيم الربغوثي يف 
قصيدته الشهرية يف القدس حيث رسم فيها تغريبة فلسطينية تبحث عن املدينة الضائعة بني ثنايا 
التاريخ وغبار املعارك أثناء تدافع الشعوب على ملكيتها وتنتهي إىل بلوغ حلظة وعي املقدسي بقداسة 

مدينته وحتمية الدفاع عليها والثبات عن طريق املكوث فيها.
مجلة القول أن املقاومة السلمية مطالبة بالعمل بشكل مواز حمني مع املقاومة الشعبية والفعل الكفاحي 
اليومي والتموقع بصورة قبلية وبشكل بعدي بالنسبة إىل املقاومة االنعتاقية من جهة الساعد والذهن.

لقد انشغلت قوى اليسار يف صراعها مع بعضها، او باالصح على السلطة، 
متسرة بالعقائد، حتى اصابها الوهن مجيعا، وفقدت بريقها مجاهرييا، 
فيما كانت القوى الدينية ترصن مواقعها داخل املساجد وتتمرس خلف 
يف  ظل  الــذي  اليسار  مجاهريية  حساب  على  تتسع  اخــذت  مجاهريية 
يف  معنويا  عليها،  ويتكئ  ويتعاطاها  السوفيتية  التجربة  يستلهم  جممله 
يستلهم  ان  فكريا ميكن  تيارا  ان خيلق  دون  من  احيانا،  وماديا  الغالب، 
التجربة السوفيتية وال ينغمس يف تفاصيلها، اليت التناسب جمتمعاتنا، 
او انها بالضد من ثقافتها القارة، مبعنى ان مفهوم اليسار جيب ان تكون 
وانه  شــيء،  كل  قبل  مفهوم سياسي  النــه  تؤطره،  عقائدية  له حمــددات 
يعين النزوع اىل التجديد الثوري املنبين على رؤية تواكب احلياة وتنتفض 
على حالة اجلمود اليت تفرضها قوى مستفيدة على حساب االغلبية يف 
اجملتمع، بغض النظر عن شكل العقيدة املتبناة، وآلية تنفيذها، فاليسار 
ذاتية ختوضها  وامنــا هو جتربة  لكل شعب،  تصلح  ليس وصفة جاهزة 
الشعوب من اجل اخلالص، وتعكس ثقافتها اوثقافة خنبها املتطلعة اىل 
الثورة املستمرة على الواقع بغية اصالحه، بسبل متعددة قد تكون الثورة 
الوحيدة يف كل االحــوال، ومن هنا  الوسيلة  تكون  املسلحة احداها، ولن 
مايغين  منها  يأخذ  ان  له احلق  ثقافة غريبة،  استعار  العربي،  فاليسار 
يف  العربي،  اليسار  واقــصــد  لكنه،  اليها،  مااليضيف  ويــرك  جتربته، 
جممله وليس كله بالتأكيد، ظل مقلدا وناسخا لالفكار االخرى، ومستعريا 
هلا، فظل يف خطابه العام معزوال، ولو على املستوى النفسي، عن السواد 
االعظم من الناس، وان كان هناك من العامة من تعاطف مع الطروحات 
االجتماعية،  العدالة  اىل  داعيا  بصفته  مثال،  الشيوعي  لليسار  العامة 
وليس حلمولته الثقافية املتمثلة باملادية اجلدلية وغريها، فالناس تتفاعل 
مباشرة مع الدعوات اليت تالمس حاجاتها اليومية، ومصاحلها اخلاصة، 
تاريخ االديان  يقرأ  الذي  ثقافتها االصلية، ولعل  تتخلى عن  ان  من دون 
بصفتها اقدم نشاط انساني ينطوي على البعد القيمي واملصاحل املباشرة 
املزدوجة،  )املعارضة(  من  يعانون  كانوا  االنبياء  ان  سيجد  معا،  للناس 
املتمثلة بالقوى املتمفصلة، على مستوى املصاحل، مع الطبقة احلاكمة او 
املوالية هلا، والتريد ان تزاح عن مواقعها، وكذلك بالعامة من الناس الذين 
يصعب عليهم تقبل الفكر اجلديد، النه يسعى اىل اقتالع مفاهيم قارة يف 
اذهانهم. اليسار العربي، مل يراجع نفسه، تنظيميا وفكريا وعلى خمتلف 
كانت  اليت  الطروحات  من  الكثري  وسيتجاوز  جيري  والزمن  االصعدة، 
وجيب ان تبقى معيارا للعالقة بني بين البشر، اقصد مقوالت اليسار يف 
العناق االنساني والتكافل والرغيف العاملي، ونبذ العنصرية واالنكفاء على 
الذات، دينيا وطائفيا وعرقيا، اليت باتت ولالسف الشديد هي الثقافة 

السائدة يف زمننا الرديء هذا!!.  

اليسار العربي: األساس 
الهش واالنهيار املهني!

ثقافة 

عبد االمري املجر

علي حسني عبيدمسلم عباس 

د. زهري الخويلدي
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والعنف  والــتــطــّرف  التعّصب  يصبح  حــني 
واإلرهاب، جبميع أشكاله وألوانه ومرّبراته 
ودوافعه، خطرًا يهّدد البشرية برّمتها، فإن 
اجملتمعات  يكون مضاعفًا يف  اخلطر  هذا 
واألمــــم الــنــامــيــة الـــيت تــعــانــي االحــرابــات 
والـــنـــزاعـــات والـــصـــراعـــات، األمــــر الـــذي 
بالك  تنميتها وتقّدمها، فما  سينعكس على 
بتعّرضها لتحّديات خارجية أيضًا، تلك اليت 
حتاول زرع الفنت، وإشعال احلروب األهلية 
إثــارة  شأنه  مــن  مــا  كــل  وتغذية  واإلقليمية 
خصوصًا  بينها،  والشقاق  الكراهية  روح 
واخلــاصــرات  الــرخــوة  املناطق  باستهداف 
اهلّشة اليت تزيد اهلّوة عمقًا مبا يؤدي إىل 
التباعد والتنافر والتناحر، وحتى احلروب 
والطائفية،  والدينية،  اإلثنية،  والنزاعات 
األدنى  شرقنا  منتشرة يف  باتت  اليت  تلك 
الــصــراعــات  تــلــك  تقتصر  ومل  واألوســـــط. 
الدموية على فئة، أو جمموعة، أو شعب، أو 
أمة، أو قومية، أو دولة، أو جغرافيا، أو لغة، 
من  اجلميع  أصبح  بل  طائفة،  أو  ديــن،  أو 
ضحاياها، ووقودًا هلا، أرادوا أم مل يريدوا، 
وهو ما حاولت قوى دولية وإقليمية توظيفه 
»إسرائيل«  فيها  مبــا  اخلــاصــة،  ملصاحلها 
املستفيد األول منها، واليت وجدت الفرصة 
»القومية«  دولتها  مشروع  إلعــالن  مناسبة 
اليهودية النقية. من هنا تتأّتى أهمية ثقافة 

التعايش وفقه احلوار لتوثيق عرى املشرك 
ــيــوم ضــــرورة ال  اإلنــســانــي الـــذي أصــبــح ال
غنى عنها الستمرار وتطوير العالقات بني 
األمم والشعوب، ومنها أمم اإلقليم العربية 
والــركــيــة والــفــارســيــة والــكــرديــة، السّيما، 
يف ظـــّل الــتــنــاقــضــات والـــصـــراعـــات الــيت 
تعيشها، منذ قرن ونّيف من الزمان، حتى 
كفاية«،  فــرض  وليس  عــني  »فــرض  أصبح 
ــقــال، وغـــدا هــاجــســًا لــدى خنبة من  ُي كما 
املدنيني  والناشطني  واألكادمييني  املثقفني 
واملمارسني العرب الذين دعوا إىل مواصلة 
لوضع أسس  وثقايف  حــوار معريف  مشروع 
اإلقليم  ألمــم  ومتساوية  متكافئة  عــالقــات 
املشركة،  اإلنسانية  القيم  تعظيم  هدفها 
مــثــل قــيــم احلــريــة، واملـــســـاواة، والــعــدالــة، 
والتسامح،  والسالم،  والشراكة،  واملشاركة 
ال  كي  الفوارق  وتقليص  املشرك،  والعيش 
إىل  والتعّددية  والتنّوع  االختالفات  تتحّول 
وتهميشية،  وإلــغــائــيــة  إقــصــائــيــة  خــالفــات 
خصوصًا حني يتم طمس احلقوق والتجاوز 
ويصون  ويوّحدهم،  البشر،  جيمع  ما  على 
ولغاتهم  الــفــرعــّيــة  وهــوّيــاتــهــم  اختالفاتهم 
عــام.  بشكل  وخصوصيتهم  بــل  اخلــاصــة، 
ــي« احتضن  ــعــرب وكــــان »مــنــتــدى الــفــكــر ال
حوارات عربية- تركية، وعربية - إيرانية، 
وعربية - كردية، وقد دعا إىل حوار شامل 

ورعاه  األربعة«،  األمة  »أعمدة  عنوان  حتت 
يف عّمان األمري احلسن بن طالل، والفكرة 
وســيــلــة حضارية  احلــــوار  كـــون  مــن  تنطلق 
والعمل  والــتــعــاون  التفاهم  ثقافة  لتعزيز 
ــمــا بــني املــثــقــفــني، وبــني  املـــشـــرك، والســّي
هـــؤالء وأصــحــاب الـــقـــرار، بــهــدف جتسري 
الفجوة من جهة، وتطوير التنمية واملشاركة 
يف صنع القرار وتنفيذه من جهة ثانية. إّن 
التواصل  تكمن يف  احلــوار  هــذا  مثل  قيمة 
املعريف والتفاعل الثقايف ملا يّتصل مبجمل 
عالقات األمم األربــع، خصوصًا يف وضعه 
التعايش السلمي واملصاحل املشركة اآلنية 
السّيما  اهتماماته،  أولوية  يف  واملستقبلية 
بالركيز على اإلجيابيات، وما هو جامع من 
قيم إنسانية، مبا فيها عالقات التآخي بني 
األمم والشعوب، وحقها يف تقرير مصريها. 
وكان البيان اخلتامي تضّمن توصيات تتعّلق 
املشركة،  ــة  الــرؤي لتفعيل  بــاالســتــمــراريــة 
وتشكيل فريق عمل لبحث جوانب العالقات 
مــنــاســبــًا أن تسهم  ــكــون  ي املــخــتــلــفــة. وقـــد 
إقليمية،  كمنظمة  العربية«  الــدول  »جامعة 
اإلســـالمـــي« يف  الــتــعــاون  »منظمة  وكــذلــك 
استنادًا  جامع  حوار  مشروع  وبلورة  تأطري 
إىل القيم اإلنسانية، لتعزيز ثقافة التعايش 
التعّصب  ظــواهــر  وملواجهة  احلـــوار،  وفقه 

والتطّرف والعنف واإلرهاب. 

ثقافة التعايش 
وفقه الحوار

أحداث املوصل بمجسات السرد
يف القصص القصرية جدًا اليت ومسها عنوان )ما زلنا يف سواء اجلحيم/ دار فضاءات( للكاتبة د. 

بتول البستاني، نرصد صورًا قامتة للواقع.
 تتأتى من وقائع تعيشها الكاتبة نفسها، وهي عبارة عن تهوميات سردية لبعض جمريات االحتالل 

اليت تعرضت هلا مدينة املوصل .
بة واألفالم الوثائقية، قدمت لنا ما يكفي لكي نفهم ما جيري، لكن   فاألخبار املعَلنة والصور املسرَّ
يبقى فن السرد والفنون األخرى هلا القول الفصل يف التوصيل األكثر حضورًا وتأثريًا وسطوة على 
الذائقة، لسبب قد يكون بائنًا لذوي التخصص اإلبداعي، فما تركه لوحة تشكيلية عن وطأة احلرب 
غري ما تركه صورة فوتوغرافية أو ناسخة للواقع، وكذا األمر خبصوص الفنون األخرى ومنها السرد 

القصصي.
مل ُيشغل الكاتبة مدينتها املوصل وحدها، إنها مشغولة مبا جيري يف البالد كلها، فتكتب عّما تتعرض 
له بغداد من انتهاك جلماهلا وحقوقها حاضرا وتارخيا، وتعرض ليوم واحد فقط )الثالثاء الدموي( 
وما حدث فيه من أحداث قتل وتدمري طالت مدينة بغداد، فهل تكتفي منصة اإلبداع السردي بهذا 
املشهد الواقعي ملا حدث يف يوم واحد لبغداد، كال بالطبع، فقد عودتنا البستاني على انتظار الصدمة، 
إن هذا األمل والدمار والعبثية اليت تطال بغداد ال تكفي لكي يّتحد الناس، ويضعون خالفاتهم وراء 

ظهورهم، فهناك من ال يعنيه يف هذا اخلراب الدامي سوى نفسه، هذا ما ُتظهره لنا القصة القصرية 
جدا )خرب عاجل(: “الثالثاء املرّوع.. أسوأ أيام بغداد، تفكيك ثالث سيارات مفخخة، ووقوع عشرين 
املدينة وأودى حبياة مئة وثالثني شخصًا، ويصيب ثالمثئة ومثانني جبراح، ونزاع بني  تفجريًا هّز 

اثنني: متى سيكون موعد زواجهما وأين؟؟”.
إن هذه الالمباالة اليت يتعامل وفقها أناس يتجاهلون اخلطر املطبق عليهم، هي نفسها جندها عند 
بعض العراقيني اليوم، والطامة األكرب حني يتعلق األمر بصانع القرار أو املسؤول عن أرواح الناس 
وأمنهم حاضرهم ومستقبلهم، فالتهوميات اليت هي أشبه بغفوة متقطعة إلنسان يتعرض لسلسلة من 
إنهم مع كل مشاهد املوت احمليطة  اليوم،  العراقيني  املاحقة، صورة ميكن أن تنطبق على  األخطار 
ر، فأية مفارقة هذه اليت ينشغل فيها  بهم، يعيشون تهوميات التغاضي، ومترير ما ال ينبغي أن ميرَّ
وليس  يتهدد اجلميع  الذي  والدمار  املوت  األمور وصغائرها عّما يدهمهم من وسائل  بتوافه  الناس 
فردًا خمصوصًا بهذه األخطار، فالبستاني هنا تضع هؤالء الالمبالني املنشغلني بأمورهم الشخصية 
موضع املساءلة يف ظرف أو مرحلة حرجة حتاصر اجلميع بدمويتها وخمالبها الشرسة!، ُترى هل 
يقع مثل هذا التنبيه على عاتق الفن السردي؟، يتبُع هذا رؤية املبدع، فهو حر يف التعبري واالكتساب 

واالنتماء الفين.

حبث العلماء واملفكرون طيلة العقود املاضية يف اسباب انصياع الشعوب 
ألوامر حكامها مهما كانت خاطئة وخطرية على حياتهم ومستقبلهم، وهو 
وقودها  كــان  مدمرة  حــروب  ــدالع  وان ديكتاتوريات،  ظهور  عن  أسفر  ما 
واخــرى  نفسية،  منها؛  تعليالت  مجلة  على  وخلصوا  انفسهم،  الشعوب 
العامل  خارجية، مثل اجُلنب، والتشبث باملصاحل الشخصية، اىل جانب 
اخلارجي املتمثل يف فقدان القيادة والشرحية املثقفة اليت تستند اليها 
الشعوب لالنطالق باجتاه املعارضة والوقوف بوجه تلك االوامر التعسفية.
بيد أن هذه التعليالت مل تغري من الواقع شيئًا، وبقيت حتصيل حاصل ملا 
جيري على الشعوب من ويالت ونكبات بسبب العالقة غري السليمة بني 
الشعوب والديكتاتوريات احلاكمة، االمر الذي دفع بعلماء يف الغرب ألن 
الناحية املادية وما اذا كانت مثة عالقة بني اجلهاز  يبحثوا القضية من 

العصيب والدماغ، وبني حالة االنصياع ألوامر الديكتاتور.
من الواضح ادانة األوامر اخلاطئة من رئيس شركة او مدير مصنع يف 
بالد الغرب الدميقراطي، اىل جانب االدانات املستمرة لأوامر التعسفية 
حلكام العامل الثالث، بيد أن األوامر اخلاطئة رمبا تشمل قرارات كبرية 
ومصريية لبلد مثل الواليات املتحدة، او بريطانيا، اليت تعد انهما ميثالن 
واسعة  حــرب  فالقرار خبــوض  بــه،  الــذي حيتذى  الدميقراطية  منــوذج 
االبعاد مع بالد مثل افغانستان او العراق، يتطلب طاعة مطلقة من اجلنود 
والضباط وعموم املنتسبني اىل القوات املسلحة االمريكية والربيطانية، 
واملربرات جاهزة هلم، باحلفاظ على االمن القومي، او احلؤول دون وصول 
التهديدات اىل داخل امريكا. فنرى اجلنود االمريكان وايضًا الربيطانيني 
يفعلون كل شيء لتنفيذ االوامر دون أن يرف هلم جفن، حتى وإن وطأت 
دباباتهم اجساد االطفال والنساء، او قصفت طائراتهم املدنيني يف بيوتهم.
ونفس االمر نراه مستنسخًا يف بعض دعاة الدميقراطية يف بالدنا فهي 
تصدر أوامر وقرارات يف ظاهرها اهداف حسنة، مثل احلفاظ على االمن 
باطنها  يف  ولكن  الدميقراطية،  عن  فضاًل  القانون،  وحتى  واالستقرار 
االستبداد ومصادرة احلريات واآلراء، ويف املقدمة حرية التفكري واختاذ 
القرار، ولذا فان املشكلة اجلديدة امامنا ستكون القناعة لدى شرحية من 
اجملتمع مبا يليه عليها الرئيس والنظام السياسي القائم، بغض النظر عن 

العواقب واآلثار املستقبلية.
رمبا جيد العلماء عالجًا للدماغ واالعصاب ملساعدة االنسان على التحكم 
بقراره، او تزويده بالعلم واملعرفة لتحصينه من القرارات اخلاطئة، بيد ان 
احلل األكمل واالمشل يف اجياد إطار جديد ينظم الطاعة من األسفل اىل 
األعلى دون أن يتضرر أحد بأي حال من االحوال. إنها الطاعة االمتدادية 
اليت يتحدث عنها مساحة املرجع الديين السيد حممد تقي املدرسي يف 
كتابه “القيادة السياسية يف اجملتمع االسالمي”، عندما حيسم االمر بأن 

“الطاعة يف االسالم خاصة باهلل تعاىل. 

هل يمكن أن نتعلم 
مخالفة األوامر الخاطئة؟

د. عبد الحسني شعبان

محمد علي جواد تقي
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مجتمع

اهلــويــة االجــتــمــاعــيــة هــي تــصــورنــا عن 
)مْن  اآلخرين  وعن  )مــْن حنن(  أنفسنا 
هم( وكذلك تصور اآلخرين عن أنفسهم 

وعن غريهم. 
وتأتي  للنقاش  قابل  شيء  هي  واهلوية 

اثر عمليات التفاعل االنساني.
 هي تستلزم عمل مقارنات بني الناس 
واالختالف  التشابه  اوجــه  تؤسس  كي 
بوجود  يعتقدون  الذين  فأولئك  بينهم. 
بينهم وبني اآلخرين يشركون  التشابه 
الذين  الناس  تتميز عن هوية  يف هوية 
يشركون  وال  خمتلفون  انهم  يعتقدون 

بذات اهلوية.
االجتماعية  اهلــويــة  ان  )جــنــكــز(  يـــرى 
هي حول املعاني، وهذه املعاني تتشكل 
اجتماعيا وليست تعبري عن االختالفات 

الضرورية بني الناس.
 فــمــثــال هــــو يـــنـــاقـــش مـــســـألـــة حتــــّول 
االنسان اىل مرحلة الكرب او التقاعد. 
الــــدور  ويف  اهلـــويـــة  يف  الـــتـــغـــريات  ان 
على  ترتكز  هلا  املصاحب  االجتماعي 
الـ  متييز عشوائي بني من هم يف سن 
64 واولئك الذين يف سن الـ 65. غري ان 
تلك التغريات هلا تأثري كبري جدا على 

هوية الفرد. 
)تـــصـــور مــثــال يف صــبــاح الـــيـــوم الـــذي 
الـــ 65 سنة، يف هذا  بعمر  فيه  تصبح 

اليوم ومعك بطاقة امليالد سوف تدخل 
خمفضة  بطاقة  ولديك  التقاعد،  سنة 
وسعر  العام،  النقل  وسائل  يف  للسفر 

خمفض للحالقة كل يوم ثالثاء.
ورغــم أنــك تــرى نفس الوجه يف املــرآة 
اال انك سوف لن تكون نفس ذلك الفرد 
تكون كذلك  ان  ولن تستطيع  يوم امس 

مرة اخرى(.
برأي )جنكز( هي جزء مكمل  فاهلوية 
فقط  تتشكل  وهي  االجتماعية  للحياة 
بـــني هـــويـــات خمتلف  الــتــمــيــيــز  عـــرب 
بأناس  ربطها  ميكن  والــيت  اجلماعات 

آخرين.
يعطي  اهلويات  على خمتلف  واالطــالع 
اشارة عن نوع الفرد الذي تتعامل معه 
ومن ثم كيفية االرتباط به. ان ما لدينا 
مــن فــهــم حـــول خمتلف اهلــويــات رمبــا 
جزء  ولكنه  خاطئا،  او  حمـــدودا  يكون 
ــاة االجــتــمــاعــيــة كونه  حــيــوي مــن احلــي

جيعل التفاعل ممكنا. 
ــرجــال  )مـــن الــشــائــع جـــدا ان نـــرى ال
اليومية  حياتهم  يف  خيرجون  والنساء 
معينة.  اجتماعية  بهويات  مهتمون  وهم 
الناس  كان  اذا  مثال عما  نتحدث  حنن 
اصبحوا  انهم  ام  الـــوالدة  منذ  مرحني 
اليت  الربية  لطريقة  نتيجة  مــرحــني 

نشأوا عليها.

او  الــربــيــة  نتحدث حــول معنى   حنــن 
حــول الــفــرق بــني الكندي واالمــريــكــي. 
الــيت  ــعــوائــل  ال احــــدى  نــالحــظ  حينما 
رأســنــا،  نــهــز  اىل حملتنا  تـــوا  قــدمــت 
ماذا نتوقع منها، رمبا جاءت من مكان 
غــري مــألــوف يف املــديــنــة. حنــن نشاهد 
انواع  ونطرح خمتلف  التلفزيون  اخبار 
اجلارية  االحـــداث  حــول  االستنتاجات 
بـــنـــاءا عــلــى حتـــديـــدات مــثــل مــســلــم او 

اصولي او مسيحي وغريها(.
يصل جنكيز لالستنتاج )لن يكون هناك 
من  الرغم  وعلى  هوية(.  بــدون  جمتمع 
اتفاق معظم علماء االجتماع مع جنكز 
حول اهمية اهلوية يف اجملتمع اال انهم 
تشكل  الــيت  الــعــوامــل  حــول  يتفقون  ال 
اما  املــعــاصــرة،  اجملتمعات  يف  اهلــويــة 
الطريقة اليت تطورت بها اهلويات هي 
تلك اليت طورها ستيوارت هول واليت 
املالئمة يف حبث  البداية  ايضا  تعرض 

االلتباسات احمليطة بقضية اهلوية.
)ســتــيــوارت هــــول( واملــفــاهــيــم الــثــالثــة 
اهلوية  فــكــرة  ان  هــول  يعتقد  للهوية، 
مــرت عــرب ثــالث مــراحــل سيطرت يف 
ــة عــلــى التفكري  كــل مــنــهــا فــكــرة اهلــوي
الــســائــد حـــول اجملــتــمــع وهـــذه االفــكــار 
هـــي: مــوضــوع الــتــنــويــر، مــوضــوع لعلم 

االجتماع، موضوع ملا بعد احلداثة.

طبيعة الهوية االجتماعية يف ضوء 
النظريات السوسيولوجية

كيف تملئني أوقات فراغكِ؟
إن املرأة هي مفتاح التغيري اجملتمعي، فهي من تربي وتنشئ أجيال املستقبل، واألرض الصاحلة 
اليت ينمو احلب فيها، هي اليت إن أزهرت يزهر العامل معها، وإن فسدت تفسد العامل، لذلك يقال 

وراء كل رجل عظيم امرأة.
 وكذلك وراء كل بؤس ودمار امرأة أيضًا، وحنن هنا ال نتكلم عبثًا إن قلنا العبء األكرب على كاهلها، 

كما نالحظ ذلك يف صفحات التاريخ.
املتميزين والعباقرة، وهي من كانت سببا يف بؤس اآلخرين،  املــرأة هي من ربت الصاحلني  ألن 
خصوصا حينما ال تتمكن من ملء فراغها بالشكل اجليد، ويظل دورها هامشيا يف احلياة، وعلى 
املرأة أن تكافح كي تكون عنصرا فاعال حيويًا ومنِتجا وتستنهض طاقاتها ليس يف اجملال األسري 

وحده.
)شبكة النبأ املعلوماتية( طرحت هذا املوضوع للنقاش حول دور املرأة وتأثري الفراغ على حياتها؟

هكذا قالت منى احلسيين: إن البطالة تدفع اإلنسان بشكل عام امرأة كانت أو رجل إىل أفعال غري 
صاحلة، حيث إنهما يبحثان عن أمور متأ هذا الفراغ، وقد يبعدهما يف بعض األحيان عن الطريق 

الصحيح حيث اهلالك والدمار.
واملرأة اليت ال تعمل سوف جتلس وتفكر بأمور ال حقيقة لوجودها من األساس، وتغرق يف املاديات 

وتراقب هذه وتلك من النساء كيف صارت حياتهم وتتأسف ألنها تعاني من احلرمان، وتبقى حبيسة 
األوهام والتوقعات وغالبا ما تتساءل وحتّدث نفسها.

بيتها وال حترمين، وقد يكون هذا من صنع خياهلا وكثري من  املــرأة ال تدعوني إىل  تلك  ملــاذا 
التصورات األخرى اليت ال أساس هلا من الصحة يف الواقع، نعم هناك نساء راشدات ذوات عقول 

راقيه ولكن االبتعاد عن العمل قد يدفع باإلنسان اىل مستنقع اهلالك.
السلبية حيث يشعر  الفراغ يفسح اجملال لأفكار  إن  من جهته قال األستاذ )مصطفى حممد(: 
اإلنسان بالتفاهة وانه كائن غري مفيد، ومبا أن املرأة أقل ارتباطًا بالعامل اخلارجي رمبا تشعر أكثر 
من غريها بهذا اإلحساس، وتكون أكثر قابلية لالنكسار وتفكر أكثر بهذه األفكار، فيحصل التقاطع 
حالة  وتضيف  احلميدة،  تزرع اخلصال غري  اليت  النفسية  االسباب  من  السليب جلملة  الفكري 
اليأس واإلحباط حيث تبعد االنسان عن هويته وجتعله سليب اهلوية والقدرة على مواجهة األمور.

مبا إن الفراغ مذموم البد من استثماره لصاحل االنسان كما قال ربنا يف كتابه الكريم: )فمن يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا(. فلنضع لقاء ربنا يف نصب أعيننا كي نرك األوهــام، التفاهات 
والكسل على جانب ونعمل جاهدًا ملأ الفراغ كي ال يكون سبب احلسرة يف يوم ال ينفع مال وال بنون 

إال من أتى اهلل بقلب سليم. 

من طبيعة حركة األفراد وعموم اجملتمع أنها تفضي بالنتيجة إىل تصادم 
الركيبة  تفرضه  حمتوم  أمــر  وهــو  تزامحها،  األقــل  على  أو  اإلرادات 
هذا  تنّظم  كي  األخالقية  الضوابط  وضع  لذلك مت  لإنسان،  التكوينية 
يف  القمم  واعــتــالء  بالتقدم  فالطموح  اإلرادات،  بني  احملتدم  احلــراك 
الدرجات يتلّبس مجيع الناس، وكل فرد يرغب أن يكون يف املقدمة دائما، 
والصيد  الغاب  من عصر  العامل  تطور  ملا  البشرية  السمة  هــذه  ال  ولــو 
والعشوائية إىل عصر احلقوق والقانون واإلنسانية، لذلك فإن خطوات 
انتقال اإلنسان من مرحلة متأخرة إىل مرحلة متقدمة ينبغي أن حتكمها 
الكل  ألن  وتزامحها،  اإلرادات  احتكاك  تنظم  وقوانني  أخالقية  قواعد 
يريد أن يتقدم على غريه وهو أمر مشروع، لكن هذا التفوق البد أن يتم 

بطريقة مقبولة ومشروعة.
التفوق، واألخــري هو حمصلة تفوق األفــراد،  الشعوب أيضا تسعى إىل 
ونتيجة لذلك حتدث مقومات االنتقال إىل مرتبة أفضل، أو قد حيدث 
العكس، ففي متحيص املزايا واإلخفاقات لدى الشعوب واألمم، سنالحظ 
توافر املزايا اجليدة لدى املتقدم منها، وتوافر اإلخفاقات لدى املتخلفني، 
وهذه هي أسرع وأبسط مقارنة ميكن أن حتدث بني شعبني، أحدهما 
ينعم مبزايا التطور الدائم، واآلخر يتخبط يف وحل اإلخفاق والتأخر، أما 
املزايا فهي معروفة وميكن احلصول عليها من خالل املعرفة واإلطالع، 
األمثلة  ويضربون  إليها  ويشريون  عنها  املتأخرون  يتحدث  من  وغالبا 
ال  ولكنهم  التقدم  مزايا  عن  كثريا  يتحدث  من  هناك  أن  مبعنى  عنها، 
يعملون بها، وعلى العكس منهم هناك من يتحدث قليال عن مستلزمات 

ومقومات التطور، ولكنهم يعملون كثريا بها.
من  إجنــازا  واألكثر  لذواتهم،  األكثر حتقيقا  األفــراد  أن  نالحظ  لذلك 
قدموه من منجزات،  كثريا مبا  يتبجحون  وال  الكالم  قليلو  غريهم، هو 
بل يركون الكالم ألعماهلم نفسها، فهي اليت تتحدث نيابة عنهم باألدلة 
والشواهد، وكثريا ما نسمع من املفكرين والفالسفة والعلماء، أن الكالم 
من دون عمل يبقى يف حّيز العدم، ال فائدة منه إال يف االجرار اللفظي 
سليما  ولسانا  أمينا  العمل ممثال  يكون  فيما  يشبع،  وال  يغين  ال  الــذي 
من  أعلى صوتا  األعــمــال  إن  قيل  هلــذا  أيضا،  والــكــالم  والكتابة  للفكر 
بدال عنك، وهكذا  يتحدث  تتكلم، دع عملك  العلماء، ال  وقــال  األقــوال، 
تنجح األمم والشعوب عندما يكون العمل مرافقا بل متقدما على الكالم، 
وهذا لن يتحقق إال يف حالة احرام التفوق واإلجناز الفعلي واالستعاضة 
بل  بالعراقيني حصرا،  يتحدد  االجنــاز. هذا ال  م  الفارغ  الكالم  به عن 
قد تكون منظومة سلوك قتل املواهب شائعة عربيا، فما نالحظه على 
العرب عموما والعراقيني على وجه اخلصوص، أنهم طاردون للمتفوقني 
وللكفاءات، فاملتفوق الذكي املبتِكر املوهوب، عندما ال جيد الرعاية اليت 

حيتاجها ويستحقها. 

األمل املهدور

علي حسني عبيد

حاتم حميد محسن

فهيمة رضا
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الفشل( ومن يصنعها  تتوّلد )هوية  كيف 
شخصية  بها  ويعرِّف  تفاصيلها  ويكتب 
ما، هل اجلميع حيصلون على هذا النوع 

من اهلويات.
وهل هي امتياز أم انهزام ورداءة، أسئلة 
كثرية يطرحها اإلنسان على نفسه وعلى 
وغريهم،  املختصني  العلماء  مــن  غــريه 
ملــاذا )أنــا فاشل(، ومــن الــذي تسّبب يف 
الرديئة؟،  الــنــوع مــن اهلــويــات  منح هــذا 
ــة عــن هـــذا الــســؤال  تــأتــي بــعــض األجــوب
الــذي  هــو  الــفــاشــل  أن اجملــتــمــع  بصيغة 
عند  ولكن  الفشل،  هوية  مواطنيه  مينح 
يف  مــوجــوديــن  الفاشلني  جنــد  التدقيق 
جمــتــمــعــات نــاجــحــة، وجنـــد الــنــاجــحــني 
أيضا يف جمتمعات فاشلة، كيف حيدُث 

هذا؟؟.
أو  الواقع  القول قد ال جيانب  مثل هذا 
احلقيقة، ولكن حتما أن اجملتمع الفاشل 
أفـــراده،  على  بقوة  فشله  يعكس  ســوف 
من  يتكون  جمتمع  أي  أن  نــعــرف  ألنــنــا 

جمموع األفراد.
 فإذا كان اجملتمع ناجحا هذا النجاح لن 
يأتي من فراغ وال ميكن أن ُيصَنع بأفراد 
هناك  جمتمعاتنا  بــعــض  يف  فــاشــلــني، 

عوامل مساعدة على الفشل.
ــكــون كــثــرية وســنــأتــي على   وهـــي قـــد ت
ذكرها وأسباب نشوئها، لكن يف اجملتمع 

الناجح ال توجد مسببات الفشل.
وتـــأثـــريهـــا يف  نــســبــة وجـــودهـــا  أن  أو   
تفكريهم،  )ســلــوكــهــم،  ــاس  ــن ال صــنــاعــة 
تكن  مل  إن  جـــدا  قليلة  شــخــصــيــاتــهــم(، 

منعدمة يف بعض اجملتمعات الناجحة.
عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلـــــك جنــــد تـــوافـــر 
اجملتمعات  يف  بــكــثــرة  الــفــشــل  أســبــاب 
السياسي  بالفشل  أوال  تبتدئ  الفاشلة، 
ليدخل  وينشطر  ويتفّرع  يتفرعن  الــذي 
يف مــعــظــم فــــروع األعـــمـــال واألنــشــطــة 
ــم، واالقـــتـــصـــاد،  ــي ــل ــع ــت ــال الـــبـــشـــريـــة، ك
والثقافة،  والفنون،  والعمل،  واالجتماع، 

والرياضة وغريها.
يف  كثرة  جند  الفاشلة  اجملتمعات  ففي 
والتأثيم(،  والتحريم،  )التجريم،  ثالثي 
ــم هــنــا ال يــعــين فــقــط اتــهــام  ــجــري ــت وال
جنائية،  جــرائــم  بارتكابهم  األشــخــاص 
ولكن جمرد إشعار اإلنسان يف هذا النوع 
من اجملتمعات بأنه متهم بشيء ما، ويبدأ 
هذا النوع من التجريم باألسرة، وينتشر 

يف املدرسة.
والعمل، حتى يتحول إىل طريقة سلوك 
وتــفــكــري تــســود اجملــتــمــع الــفــاشــل الــذي 
ـــراده على الــرغــم مــن أنــهــم مل  جيـــّرم أف

يرتكبوا أية جرمية ُتذَكر!.
حيصل الشيء نفسه خبصوص التحريم، 
كانت  مهما  سلطة  ذي  كل  يصبح  حيث 

بــســيــطــة مـــصـــدر حتــريــم  أو  صـــغـــرية 
ملرؤوسيه.

 أو املسؤول عنهم حتى يف مدار العائلة 
أو  العمل املشركة،  أو ورشــة  الــواحــدة، 
يقف  حيث  آخــر،  وأي جتّمع  املــدرســة، 
اإلنسان  بني  قويا  األسلوب حاجزا  هذا 
ــتــقــدم واالجنـــــاز بكل  واحلـــركـــة حنـــو ال
اإلنسان هنا عبارة عن  أنواعه، فيصبح 
ينطبق  تأثري هلــا، حتى  فائضة ال  مــادة 
عليه القول )إذا حضر ال ُيَعّد وإذا غاب 

ال ُيذَكر( .
حجر  التحريم  يصبح  احلالة  هــذه  يف   
عــثــرة حــيــال أي خــطــوة يسعى اإلنــســان 
كي خيطوها إىل أمام، وهكذا يصبح يف 
حالة شلل تام، وبالتالي يتحول إىل عبء 
بعد أن كان األمل معقودًا عليه كي يكون 

عنصرًا فاعال يف اجملتمع.
أما التأثيم فهو أحد أهم األساليب اليت 
تنتعش يف اجملتمعات الفاشلة، فكل نأمة 
أو كبرية  وكل صوت وكل حركة صغرية 
قد جيعل منها اجملتمع الفاشل حالة إثم 
تتلبس فاعلها!، فما أن يقوم بفعل ما، أو 

ينطق كلمة.
واالعراضات  التوبيخ  سيول  تبدأ  حتى 
شنيعا،  فــعــال  فــعــل  ــه  وكــأن عليه  ــرمــى  ُت
نفسية  يف  اخلـــــوف  زرع  ــم  ــت ي وهـــكـــذا 

اإلنسان.

 

غرائب الشعـوب يف العالم: عادات وتقاليد تاريخية تزيد عن خمسة قرون
العادات والتقاليد تعين تقليد األجيال يف هذا أو ذاك اجملتمع ملن سبقهم من أجيال، وتتمسك الغالبية 
من اجملتمعات وخاصة العربية بعاداتها وتقاليدها وتعتز بها، حتى وان كانت ال تعين شيئا للمجتمعات 
فيعيش  ...اخل،  تعامل،  وكيفية  ومأكل،  وملبس،  أفعال،  “الــعــادات”  مصطلح  حتت  ويندرج  األخــرى، 
بلد  كل  والتقاليد، وهي ختتلف يف  العادات  بناءا على جمموعة من هذه  العامل حياتهم  الشعوب يف 

باختالف ثقافتها والبيئة احمليطة بها.
فتعد العوامل البيئية واملناخية من العوامل األساسية لتكوين ثقافة الشعوب وبالتالي أمناط احلياة اليت 
يتبعونها يف حياتهم وممارسة طقوسهم، حيث أن لكل دولة ولكل مدينة ولكل قبيلة عادات معينة متيزها 
عن املدن األخرى، كما أن البيت الواحد يكون له عادات وتقاليد متيزه عن املنزل اجملاور له، وحتى 

العائلة الواحدة رمبا متتلك عادات متيزها عن باقي العائالت األخرى.
لذلك تشكل العادات والتقاليد جزءًا مهما يف نظام كل دولة حول أحناء العامل، ومع اختالف اجلنسيات 
واالهتمامات واألديان بني البشر هناك عادات وتقاليد خاّصة بكل فرد وعائلة وقبيلة ودولة وثقافة 
وعصر، فجميع األفراد داخل جمتمٍع معني يلتزمون بالعادات والتقاليد، وال يفرطون فيها، ويعتربونها 

قوانينا ال ميكن جتاوزها.
ويف بعض األحيان قد يعاقب الفرد إذا جتاوز العادات والّتقاليد واألعراف للبيئة احمليطة به، فهي 

مبعتقدهم ترتبط مع الربية وسلوكيات األفراد، ورمبا مع الدين، فالعادات والّتقاليد تشمل العديد 
من األمور احمليطة باجملتمع كطقوس العبادة، وآلية التعامل يف املناسبات، والتعامل بني الرجل واملرأة، 

والتنشئة اجملتمعية، والكثري من األمور.
يتوافق  من  ومنها  واألعــراف  والتقاليد  العادات  من  بالعديد  تشتهر  مثال  كاهلند  البلدان  بعض  ففي 
مع أفكار البشرية ورمبا ال تتوافق مع الغري، ولكن أهل اهلند متوافقون عليها ويؤمنون بها وال ميكن 
االستغناء عنها، ومنها إميانهم بوجود السحر األسود، حيث سجلت يف العام 2014 حنو 160 جرمية 
قتل يف 13 والية هندية، الشتباه السكان بأشخاص بأنهم مسؤولون عن إصابة أحد ما بالضرر بواسطة 

السحر، ويعود انتشار هذه اجلرائم إىل االعتقاد املتفشي يف مناطق الريف.
أما يف توغو فيخرج عدد من أتباع ديانة فودو مسرعني من الغابة يف توغو، عراة الصدر تلتف حول 
أعناقهم أوراق شجر، حاملني نصبا “مقدسا”، يف طقس سنوي ميارسونه مع حلول سنة جديدة حبسب 

تقوميهم.
وعليه أصبحت العادات والتقاليد مرتبطة بالشعوب وأعماهلا وثقافتها رمبا تكون سيئة ام اجيابية، 
والعديد منها تكون غريبة األطوار وتدهشنا عند مساعها ونستغرب من فعلها، ولكن ما هو غريب لدينا 

ليس بالضرورة غريب لدى هذه الشعوب. 

على الرغم من أهمية شرحية الشباب يف اجملتمعات وإسهامها يف تطور 
الدول وخلق كل ما هو متجدد، لكن قد يصيب األغلبية منهم شعور باخلوف 
من مستقبلهم ضمن طبيعة األحداث اليت جتري يف بلدهم، كما هو احلال 
ودمار  نفسية،  وانعكاسات  وحــروب  الــذي مير مبحنه عصيبة  العراق  يف 
واضح يف الثقافة ومنظومة القيم والعادات من قبل بعض املخربني، كل هذه 
األسباب تؤدي إىل خوف الشباب من اخلوض والتوجه حنو بناء مستقبلهم، 
ونالحظ اغلب اخلرجيني وخاصة ذوو املراتب األوىل يف اقسامهم حيث 
ال جيدون من حيتضن شهاداتهم أو وضعهم يف مكان مالئم الختصاصهم، 
ويعد هذا سبب كبري للتخلف احلاصل على الصعيد الشبابي والوظيفي، 
مــن خــالل وسائل  الــظــاهــرة،  هــذه  العمل على معاجلة  الــدولــة  لــذا على 
االعتبار  اخذ  مع  اخلــاص  القطاع  يف  عمل  فرص  بتوفري  والقيام  فعالة، 
باختصاصهم، وتوفري معامل و ورشات عمل للشباب املبتكرين هذه فيما 
تقوم  أن  فينبغي  النفسية  احلــالــة  حيث  مــن  أمــا  املــيــدانــي،  العمل  خيــص 

املؤسسات واملنظمات بدورات توعية وتشجيع الشباب على بناء املستقبل.
وألهــمــيــة املــوضــوع وتــأثــريه الــكــبــري عــلــى اجملــتــمــع، قــامــت )شــبــكــة النبأ 
السؤال  عليهم  وطرحت  املختصني  نظر  وجهات  باستطالع  املعلوماتية( 
وكيف  املستقبل،  من  الشباب  خوف  إىل  تــؤدي  اليت  األسباب  ما  كاآلتي: 
ميكن معاجلة هذا اخلوف؟ التقينا الدكتور )كاظم العامر(، دكتوراه تاريخ 
صحافة، فأجابنا قائال: خوف الشباب جاء بسبب عدم وجود نظام يرعى 
مستقبلهم؟ فاملستقبل بالنسبة هلم مظلم، ال وجود لفرص عمل وال سوق 
اخيه،  االخ حق  الفردي حيث يسرق  التفكري  يستوعبهم، مع سيادة  عمل 
الرابطة  وضعف  اجملتمع،  يسود  واالحــتــيــال  النصب  متفشي،  والــطــالق 
الشعب،  ثــروة  علي  االحــزاب  وسيطرة  والطائفية،  الغزو  بسبب  الوطنية 
املال  امتلكوا  والنصابني  اجلهلة  االقتصادي حيث  الوضع  انقالب  أن  كما 
والبيوت الفارهة، وتفشي الرشوة وظهور العصابات وانتشار الفقر والعوز 
وهو من اسوأ ما يتعرض له الشباب يف هذا الزمن. وأجابنا األستاذ )علي 
الطالقاني(، كاتب وإعالمي ومدير مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم، بالقول: 
إن خوف الشباب من املستقبل هي ظاهرة خطرية على اجملتمع لذا نذكر 
بعض االسباب املؤدية إىل هذا اخلوف: النشأة يف بيئة غري آمنة من جهة 
على  التأثري  يف  بالغ  دور  من  له  واحلرمان مما  العوز  والرعاية،  الربية 
نفسيتهم، عدم وجود برامج مستمرة للشباب خالل مسريتهم. وأهم وسائل 
وتعليمهم  بشؤونهم  واالهتمام  الشباب  رعاية  هي:  الشباب  خوف  معاجلة 
اليومي،  والتواصل  التفاهم  عرب  العمرية  مرحلتهم  مع  تنسجم  بطريقة 
حسب  كل  الدولة  ومؤسسات  االهالي  مبشاركة  يأتي  بالشباب  االهتمام 
افكارهم  دعمه  اقتصاديا عرب  الشباب  رعايتهم، متكني  ودوره يف  توجهه 

وتنمية مشاركتهم يف القطاع اخلاص. 

استطالع رأي: 
الشباب ورهاب 

املستقبل

مروة االسدي

مصطفى عبد زيد

عبد الرزاق عبد الحسني

كيف تمزّق 
هوية الفشل؟
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مؤتمر االعتدال في الدين والسياسة

وقــت طويل  الــدولــة منذ  يــواجــه مفهوم  مل 
نظام  يواجهها  الــيت  كالتحديات  حتــديــًا، 
الدولة القومية املعاصر، السيما يف منطقة 
الشرق األوسط. واذا كان الفكر السياسي 
عرب تطوره التارخيي مهتمًا مبفهوم السلطة 
واحلرية والدميقراطية، فاليوم اصبح معنيا 
الدولي  الصعيد  على  احلاصلة  بالتغريات 
الفالسفة  والداخلي، وإذا كان جل اهتمام 
واملــفــكــريــن عـــرب الـــتـــاريـــخ يــتــمــحــور حــول 
السياسي(،  النظام  وشكل  الدولة  )مفهوم 
فاليوم اصبحوا معنيني مبواجهة التحديات 
املعاصرة اليت تقوض مفهوم الدولة وشكل 
اجملتمع،  وبينة  املعاصر  السياسي  النظام 
التطرف  حلـــاالت  مواجهتهم  عــرب  وذلـــك 
والغلو يف الدين والسياسة؛ ألن مواجهة هذه 
احلاالت ومعاجلتها سيفتح باب االستقرار 
السياسي واجملتمعي للدول غري املستقرة، 
السيما يف منطقة الشرق األوسط ومشال 
أفريقيا، ومن ثم ّسيمهد حلالة االستقرار 
يف النظام الدولي املعاصر وسيحافظ على 
نظام الدولة القومية واالستقرار الداخلي. 
يظهر لنا بأن االعتدال مفهوم عام وشامل 
ومــتــداخــل يف كــل جــوانــب احلــيــاة، السيما 
كبري يف  دور  وله  والدينية  منها  السياسية 
مفهوم  وهــو  السياسي،  االستقرار  عملية 
مـــــرادف لــلــوســطــيــة يف اإلســـــالم ومــضــاد 
االعتدال يف  دور  والغلو.  التطرف  حلاالت 

قد  الداخلي  السياسي  االستقرار  حتقيق 
يتالشى ويصبح مبهم أو يعود بنتائج عكسية 
االستقرار  وعــدم  التشظي  إىل  تــؤدي  قــد 
الداخلي حينما تتدخل معه عوامل خارجية، 
أي مبعنى آخــر الميــكــن فــرض االعــتــدال 
ألن  وطنية؛  غــري  خارجية  عــوامــل  بتدخل 
العوامل اخلارجية أن تدخلت لصاحل طرف 
االستقرار،  من  معينة  درجــة  لفرض  معني 
تعرب يف  ال  إن حتققت  الــدرجــة  تلك  فــإن 
ــقــرار سياسي  اســت عـــدم  إال عــن  الــغــالــب 
مــبــطــن أو اســتــقــرار ســيــاســي مــفــروض. 
من  أساسية  ركــيــزة  املواطنة  مفهوم  ويعد 
ازديــاد فرص  عن  االعتدال، فضاًل  ركائز 
االنفتاح السياسي والدميقراطية املقرنني 
ومن  والسلوكيات.  املــواقــف  يف  باالعتدال 
أشكالية  نوضح  أن  ميكن  تقدم  مــا  خــالل 
الــبــحــث مــن خـــالل كــشــف الــلــثــام عــن دور 
وزرع  اجملتمع  قــيــادة  يف  الوسطى  الطبقة 
االعتدال بني طبقات اجملتمع، السيما وأن 
السياسية  الساحة  الطبقة غيبت عن  هذه 
السياسية  الساحة  عن  وبالتحديد  العربية 
نتيجة  وتـــالشـــت  ــــد2003،  ــــع ب الــعــراقــيــة 
عن  فضاًل  واحلــزبــي،  السياسي  الــصــراع 
تــصــاعــد حــــاالت الــتــطــرف والــصــراعــات 
البحث  خــرج  وهلــذا  واملذهبية.  الطائفية 
عن  الغموض  ازالــة  منها:  توصيات،  بعدة 
عالية  بشفافية  وتطبيقه  االعتدال  مفهوم 

افساح  اخلــارجــيــة،  الــتــدخــالت  عــن  بعيدًا 
إصــالح  الوسطى يف  الطبقة  أمــام  اجملــال 
املنوط  ــدور  ال إعطائها  خــالل  من  اجملتمع 
االقتصادية  اإلصــالحــات  إحـــداث  يف  بها 
والــســيــاســيــة االجــتــمــاعــيــة، وزيـــــادة حجم 
السياسي  العمل  يف  ومشورتها  مشاركتها 
ــــدور احلــضــاري  ــعــادة ال املــؤســســاتــي. اســت
املفاهيم  التجديد يف  من خالل  اإلسالمي 
الدينية اإلسالمية املعاصرة، باعتباره ديًنا 
االجتماعية  احلــيــاة  جــوانــب  كــافــة  يشمل 
متطلبات  ويليب  واالقتصادية،  والسياسية 
الروح والبدن والعقل، ويعاجل قضايا الفرد 
املؤسسة  على  والـــدولـــة. جيــب  واجلــمــاعــة 
اخذ دورها يف مواجهة  الدينية اإلسالمية 
حــاالت التطرف، مــن خــالل إعـــادة قــراءة 
معاصرة  واقعية  قــراءة  اإلسالمي  الــراث 
ومفاهيمها  العاملية  املعطيات  مــع  تتالئم 
على  والــتــأكــيــد  واالقــتــصــاديــة،  السياسية 
وســطــيــة اإلســــــالم وحمــــاورتــــه لــأخــريــن 
ــانــة  واحـــرامـــهـــم. تــــرك الـــشـــعـــارات الــرن
تربوي  بناء  اجملتمعات  بناء  يف  والــشــروع 
املناهج  النظر يف  صحيح من خالل إعادة 
واالهــتــمــام  املختلفة،  مبراحلها  الــربــويــة 
معارف  بني  جيمع  الــذي  الشامل  بالتعليم 
واإلدارة  املـــعـــاصـــرة  والـــعـــلـــوم  ــعــة  ــشــري ال
اجليدة وهي أدارة املوارد البشرية واملادية 

والتجديد يف احلياة. 

دور االعتدال
 يف االستقرار السياسي

منهجية اإلمام علي بن موسى الرضا يف الحوار مع األديان
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 لإجابة 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 )غير( فتحت 
السؤال من جديد ووضعته امام مشاكل جديدة. هذا النوع من السؤال اعُترب من اكثر االسئلة عمومية 

يف االبستيمولوجيا. 

الدراسات  أهملته  مهم  موضوع  والعوملة  الدين  بني  املتبادل  التعاطي  إن 
االجتماعية املعاصرة، ويف احلقيقة إهمال دور الدين بصفته عنصرًا مؤثرًا 
يف بلورة احلداثة والعوملة، وليس هذا فحسب بل اعترب أيضا عاماًل عائقًا.

ويف ضوء هذا تفتح أمام الدين الكثري من اآلفاق، وخلق له الكثري من القيود 
الصعيد  على  جادة  انعكاسات  العوملة  وكونت  االجتماعية،  الفضاءات  يف 
الفردي، مما اثر اجلو الديين على الظهور العام للدين يف اجملتمع وهلذا 
العلماني  الالدين، واىل اجملتمع  بأنه جمتمع  السبب الينظر إىل اجملتمع 
انفتحت  اليت  دينية. وذلك بسبب اجملــاالت  أنها جمتمعات  وغريها، على 
امام الدين وكذلك التحديات واملخاطر والتهديدات اليت برزت امامه، كلها 
العام واجلو الديين للمجتمع،  التغيريات اليت حصلت يف اجلو  نابعة من 
العلماء  من  الكثري  يعتقد  لــذا  اجملتمع،  بثقافة  مباشرة  صلة  هلا  والــيت 
نوع من االنشطار االجتماعي، ويتجسد هذا  تؤدي إىل ظهور  العوملة  بان 
االنشطار االجتماعي بظهور )هويات اجتماعية خمتلفة(. ويعد الدين من 
العناصر األساسية يف صياغة اهلويات، حتى انه يعرب عنها أحيانا باسم 
اهلوية الدينية، فالدين قد دخل احلياة االجتماعية للناس لكي يعيد صياغة 
والفئات  وإبــرازهــا،  اجملتمع  يف  املهمشة  والطبقات  للفقراء  الناس  هوية 
الرتيبات اجلديدة  املتوسطة وخرجت يف ظل  الطبقات  تنتمي إىل  اليت 
من  والــزمــان  لأجواء  خــالل حتريرها  من  العوملة  أدت  لقد  السلطة.  من 
احلالة  أن هذه  وحتى  والدينية  القومية  اهلويات  ازدهــار  إىل  املكان،  قيد 
خرجت عن حدودها، وهذا الظهور اجلديد مينح األديان امكانية احلياة 
من جديد يف قالب )اجتماعي- سياسي( من جهة، ويكون هو نفسه سببًا 
بعبارة أخرى  أو  يكون اكرب حتدي  أخــرى، وهــذا  التوتر من جهة  إلجيــاد 
اكرب تهديد للجيل احلالي وجيل املستقبل، وذلك بنشوء عوملة مضادة على 
على  واالعــراض  التسلط  مواجهة  هدفها  دينية  اجتماعية  شكل حركات 
موجه ضد  االعــراض غري  هذا  أن  املؤكد  من  يبدو  الرأمسالي،  النظام 
تنبثق  الدنية هي حركات  فاحلركات  موازية،  عوملة  هو  بل  العوملة  طبيعة 
ثــورة على صعيد دوله  إحــداث  آخــر عن طريق  ديــين  تغيري نظام  بهدف 
وشعوب وأحياء تقاليد دينية ومثال ذلك ظهور مجاعات وحركات متطرفة 
السنوات األخــرية حول عالقة اإلرهاب  العامل. فان ماطرح يف  يف مجيع 
بالديانة اإلسالمية، هي أهم انعكاسات العوملة على اهلوية االمسية واهم 
حتدي مستقبلي يواجه اإلسالم بصفته دينًا عامليًا فمن اهلواجس األساسية 
اليت تواجه األديان بشكل عام واإلسالم بشكل خاص هما اهلوية واحلفاظ 
والــثــورات  التطرف  األســاس خلقت موجة من  هــذا  على حــدودهــا. وعلى 
واضطرابات وهذا ما بينه صمويل هنتنغتون يف صدام احلضارات والذي 
الغربية وحماربة ما عداها ال سيما اإلسالمي،  للحضارة  للتعصب  يدعو 
العقائدية، وهذا ما ميكن أن  املنظومة  أزمــات سياسية يف داخل  أو خلق 
نلمسه يف ظهور تنظيمات إرهابية كاإلخوان وتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة 

اإلسالمية )داعش(. 

انعكاس العوملة على الهوية 
والجو الديني

عالء عبد الرزاق/كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

م.م ميثاق مناحي العيساوي/مركز الدراسات االسرتاتيجية - جامعة كربالء

م.د. علي عبد الكريم حسني/كلية دجلة-الجامعة األهلية
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إصالح النظام الالمركزي 
اإلداري يف العراق

الــالمــركــزي االداري يف  الــنــظــام  تــعــري 
تتمثل  الــيت  الــعــيــوب  مــن  الكثري  الــعــراق 
يف عدة اوجه، من بينها الوضع املتأرجح 
بني  اقليم  يف  املنتظمة  غري  للمحافظات 
االستقالل املالي واالداري فقط مبقتضى 
نص املــادة )122( من الدستور من جهة، 
وبـــني متــتــعــهــا بــســن الــتــشــريــعــات خـــارج 
االخــتــصــاص احلــصــري لسلطة االحتــاد 
من  الدستور  من   )115( املــادة  مبقتضى 
البحث: ميكن معاجلة  نتائج  اخرى.  جهة 
عن  االداري  الــالمــركــزي  الــنــظــام  خــلــل 
عليها،  املــركــزيــة  الــرقــابــة  تفعيل  طــريــق 
فرقابة جملس الــوزراء شرط الزم للقول 
عن  فضال  الــالمــركــزيــة،  التجربة  بــنــاح 
الــقــضــائــيــة عــلــى اعــمــال  الــرقــابــة  تفعيل 
احملافظات غري املنتظمة يف اقليم تفعيال 
تلك  الـــدســـتـــور مبــنــح  روح  مـــع  يــنــســجــم 
تنفيذي  جانب  ذات  سلطات  احملافظات 
الدستور  املادة )123( من  ال غري. جعلت 
التفويض وكأنه عقدا اداريا يتم مبوافقة 
هو  ــفــويــض  ــت ال ان  حـــني  الـــطـــرفـــني، يف 
السلطة  إن  كما  وليس عقد،  اداري  قرار 
التشريعية االحتادية قد جانبت الصواب 
بني  للتنسيق  العليا  للهيئة  منحت  حينما 
احملافظات سلطة )نقل( الصالحيات من 
للوهلة  الالمركزية.  االدارات  اىل  املركز 
احملــافــظــات يف  ان  يــتــصــور  قـــد  االوىل 

درجة  حيث  من  لالقاليم  مساوية  مرتبة 
يتبدد  االعتقاد  هــذا  ان  اال  الالمركزية، 
مبجرد الوقوف على نص املادة )122( من 
تعمل  احملافظات  اعتربت  اليت  الدستور 
وفق )مبدأ( الالمركزية االدارية، وبالتالي 
فإن املبدأ ال يعلى عليه مهما وردت احكام 
حملية(  )ادارات  اجيــاد  ان  لــه.  مناقضة 
يعد  واحملافظات  االقاليم  مفهوم  خــارج 
الالمركزي يف  النظام  تكوين  تشضيا يف 
العراق سيما اذا كانت تلك االدارات تعمل 
وفــق نــظــام المــركــزي على اســـاس لغوي 
وديــين وعــرقــي وقــومــي وهــو مــا اوجدته 
فمثل  وبالتالي  الدستور  من   )125( املادة 
النظام  امــام جناح  عقبة  يعد  النص  هذا 
العرقية  النعرات  يقوي  كونه  الالمركزي 
وجيــعــلــهــا اســـاســـا وســبــبــا يف اســتــقــالل 
نص  تعديل  التوصيات:  احمللية.  االدارات 
حيفظ  بشكل  الدستور  من   )115( املــادة 
مظاهر االستقالل يف النظام الالمركزي 
النص  لــيــكــون  الـــدولـــة،  ووحــــدة  االداري 
ينص  مل  ما  كل  )اوال.  التالي  النحو  على 
يكون  املشركة  االختصاصات  يف  عليه 
ـــة.  ــات الــســلــطــات االحتـــادي مـــن صــالحــي
على  االعلوية  االحتــاديــة  للقوانني  ثانيا. 
كافة(.  واحملــافــظــات  االقاليم  تشريعات 
بشكل  الدستور  من   )123( املــادة  تعديل 
الــيــة  ذو  االداري  الــتــفــويــض  مـــن  جيــعــل 

دقيقة ليكون نصها على وفق االتي )جيوز 
تــفــويــض بــعــض اخــتــصــاصــات احلــكــومــة 
االحتادية خارج االختصاصات احلصرية 
ملدة  اىل احملافظات  االحتادية  للسلطات 
نص  الغاء  بقانون(.  ذلــك  وينظم  حمــددة 
كونها  نهائيا  الدستور  مــن   )125( املـــادة 
ــــع لــلــنــظــام االحتــــادي  جــــاءت مبــكــون راب
احملافظات  اىل  وال  لالقاليم  ينتمي  ال 
على  املــكــونــة  ــيــة(  احملــل )االدارات  وهـــو 
جيعل  مما  ولغوي  وقومي  عرقي  اســاس 
ــــة  تــنــاقــض الــصــيــغــة الــالمــركــزيــة االداري
حتما مقضيا، يف حني ان هذا املصطلح 
ينطبق على احملافظات كونها تعمل بنظام 
رفع  ينبغي  وبذلك  االداريـــة،  الالمركزية 
هذا التناقض. تعديل املادة )2( من قانون 
رقم  اقليم  يف  املنتظمة  غري  احملافظات 
يرفع  بشكل  املــعــدل   2008 لسنة   )21(
التشريعية عن جمالس  السلطة  مصطلح 
احملافظات ليكون النص كما يلي )جملس 
احملافظة:هو السلطة التنظيمية والرقابية 
يف احملــــافــــظــــة، لــــه اصـــــــدار االنــظــمــة 
والــقــرارات واالوامـــر مبا ال يتعارض مع 
القوانني االحتادية(. تعديل املادة )7( من 
قانون احملافظات غري املنتظمة يف اقليم 
جمالس  عن  يرفع  بشكل  شامال  تعديال 
التشريعي  اجلانب  ممارسة  احملافظات 

وفرض الضرائب والرسوم.  

اإلصالحات التشريعية الجنائية وتحقيق العدالة

وهما  وصورهما  أشكاهلما  بكل  واحــدة  لعملة  وجهان  واالرهـــاب  الفساد  يعد 
امن  ويهددان  وشعوب،  حكومات  البلدان،  تواجه  اليت  اخلطرية  الظواهر  من 
والتطور  والبناء  النهوض  عمليات  ويعيق  واستقرارها،  وحياتها  اجملتمعات 
والتنمية، حيث يدمر الفساد واالرهاب االقتصاد وقدرة الدولة املالية، واصبح 
عمليات  انتشار  بفعل  للحدود  عابرة  دولية  مشكلة  احلاضر  وقتنا  الفساد يف 
لغرض  اجلناة  اليها  يلجا  والــيت  الفساد  جرائم  من  املتحصلة  االمــوال  غسيل 
التخلص من املسؤولية اجلنائية داخل بلدانهم، ومل يقتصر االمر على ذلك فقط 
بل اصبحت االموال املتحصلة من الفساد من املصادر الرئيسية لتمويل العديد 
من العمليات االرهابية وألسباب خمتلفة منها ماهو سياسي ومنها ما هو ذات 
بعد دولي اخر ومما زاد من التعقيدات اليت تواجه مكافحة الفساد على الصعيد 
الوطين، لذا كان لزاما اجياد طريقة معينة يف منع كال اجلرميتني، والتعاون 
املتحصلة من  االمــوال  ملنع استخدام  الدولي يف هذا اجملــال هو افضل طريق 
جرائم الفساد وغسيل االموال يف عمليات متويل االرهاب. النتائج والتوصيات:  
العائدات  ملصادرة  طريقني  حــددت  االتفاقية  ان  البحث  ثنايا  خــالل  من  تبني 
على  بناءا  والثاني  قضائي،  بقرار  مشفوعا  على طلب  بناءا  االول  االجرامية، 
قــرار قضائي، ومل تتطرق االتفاقية اىل  وبــدون  طلب يف احلــاالت املستعجلة 
مسألة تهريب االموال لغرض متويل االرهاب، ولذلك نوصي بان يتم ادراج هذه 
اسرداد  الثنائية يف جمال  االتفاقيات  او يف  االتفاقية  نصوص  احلالة ضمن 
الطلب  وبناءا على  املستعجلة  بالصورة  االمــوال  تلك  يتم مصادرة  وان  االمــوال 
فقط دون القرار القضائي خلطورة الغرض الذي هربت االموال من اجله. يف 
اطار املساعدة القانونية املتبادلة من حيث اجراءات التحري والتحقيق وتعقب 
االموال املهربة وجدنا ان االتفاقية قد اجازت للدول االطراف ان تفضل قوانني 
الدولة متلقية الطلب باالسرداد او االتفاقيات الثنائية على نصوص االتفاقية، 
القانوني نوصي اىل ان تتضمن االتفاقيات  ومــن خــالل هــذا اجملــال واجلــواز 
الثنائية يف جمال االســرداد ما يأتي:- ضــرورة التحفظ على االمــوال املهربة 
وحجزها مبجرد تقديم طلب من الدولة صاحبة تلك االموال اذا كانت هنالك 
اشارات ودالئل الستخدامها يف متويل االرهاب. حجز االموال بصورة فورية اذا 
كان املتهم جبرائم الفساد حيمل جنسية اكثر من دولة، وكانت الدولة املطلوب 
منها التسليم احدى تلك الدول،  اذا كانت الدولة املطلوب منها التسليم راعية 
املسؤولني  لبعض  القضائية  احلصانة  مسألة  اىل  االتفاقية  اشــارت  لالرهاب. 
املتهم جبرائم  عــدم مشــول  اىل  ونــوصــي  اعماهلم،  اداء  واملوظفني يف جمــال 
الفساد وله صلة بتمويل االرهاب وبناءا على ادلة قانونية. تنب ان قواعد السرية 
يتم  بان  ونوصي  املهربة،  االمــوال  معرفة مصري  امــام  عائقا  تشكل  املصرفية 
تعديل نصوص االتفاقية وتضمينها نصا جييز اخلروج عن تلك القواعد اذا كان 

الغرض من تهريب االموال متويل االرهاب وبناءا على اسانيد قانونية. 

التعاون الدولي يف مجال 
اسرتداد االموال املتحصلة 

من جرائم الفساد

ان اإلصالحات التشريعية اجلنائية وحتقيق العدالة وفاعلية خمرجاتها للحد من اجلرمية توصلنا 
اىل مجلة من االستنتاجات والتوصيات لعلها تكون ذات فائدة للباحثني والدارسني يف املستقبل وكما 
يلي: االستنتاجات، ظهرت من الدراسات ان اجلرمية ظاهرة اجتماعية بالدرجة األوىل وان الظروف 
االجتماعية واالقتصادية هلا عالقة يف الظاهرة االجرامية وانتشارها، ان السياسة اجلنائية ال تعين 
سن تشريعات جزائية وتشديد العقوبات من جانب الدولة لردع منتهكي القانون ومحاية اجملتمع، بل 

علم يدخل يف جمموعة العلوم اجلنائية اليت تبحث عن أسباب اجلرمية وطرق عالجها.
 من وظائف الدولة األساسية هو محاية اجملتمع واملصاحل اجملتمعية والفرد اىل جانب محاية مصاحل 
اجلديرة باحلماية اجلنائية والقيم اجملتمعية ضد اخلارجني على القانون وقيم اجملتمع، من خالل 
الدراسة ظهرت ان اجلرمية يف الوقت املعاصر ليست هلا حدود جغرافية أو زمانية ومكانية، اجلرمية 
اصبحت تنطلق يف فضاءات مفتوحة بفضل التقدم العلمي والتكنلوجي وتأثري العوملة على اجملتمعات 
البشرية، كشفت الدراسات احلديثة على أهمية تطبيق مبدأ الرعاية الالحقة بعد االفراج حبيث ال 
يرك املفرج عنه من املؤسسة العقابية ويرك للعوامل اليت أدت به اىل السلوك املنحرف وارتكاب 
اجلرمية، من خالل البحث والدراسة والواقع اليت نلمسها ان املنظومة القانونية اجلنائية يف العراق 
للجرمية  ان  التوصيات، مبا  ثانيا:  معا.  واالجرائية  العقابية  املنظومة  والنقص يف  الثغرات  تشوبها 

عالقة وثيقة بالظروف االجتماعية واالقتصادية لذا فمن الضروري إيالء الدولة باجلوانب االجتماعية 
واالقتصادية والثقافية للمجتمع لتهذيب السلوك االجتماعي وتوفري أسباب العيش الكريم لأفراد 
وجتفيف منابع اجلرمية يف اجملتمع بالسلم والتصاحل اجملتمعي مع مكوناتها، تفعيل دور املدعي العام 
يف املنظومة القضائية العراقية ملمارسة الرقابة واملتابعة على احملاكم والسلطات التحقيقية املختلفة 
لضمان توفري أسس العدالة اجلنائية وتوفري ضمانات العدالة يف خمتلف مراحل احملاكمة اىل جانب 

تسريع اجناز إجراءات احملاكمة ملنع تكديس الدعاوى يف احملاكم.
اجلنائية يف شقيها  املنظومة  للعراق وخباصة  القانونية  املنظومة  ملحة اىل اصالح  هناك ضــرورة 
العقابية واالجرائية يف جمال السياسة اجلنائية وتشريع اإلصالحات لتفعيل منظومة احلماية ملصاحل 
اجملتمع ضد اجلرمية ومرتكبيها، ملا يتعلق تلك املنظومة حلقوق االنسان واحلريات األساسية لأفراد 

لتحقيق العدالة اجملتمعية.
البد من استعانة العراق باالتفاقيات الدولية واخلربات يف جمال مكافحة اجلرمية واإلرهاب بالدرجة 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  اىل  واالنضمام  املعلومات  لتبادل  األخــرى  الــدول  مع  وبالشراكة  األوىل 
واالتفاقيات ذات الصلة حلماية الشعب العراقي من اجلرائم اليت ترتكب حبقه وحتصني العراق من 

أية مظاهر ضد أمنه واستقراره.  

د. عز الدين املحمدي

أ.م.د. إسماعيل نعمة عبود-كلية القانون – جامعة بابل

الباحث محمد عودة محسن-ماجستري يف القانون العام
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اإلدمان على استخدام شبكات التواصل 
بالنسبة  واقعيًا  أمــرًا  أصبح  االجتماعي 
للكثري من املستخدمني حول العامل. وقد 
أكد أحد أوائل املسؤولني التنفيذيني يف 
االجتماعية  الشبكة  أن  على  فيسبوك 
تعمل على تدمري طريقة عمل اجملتمع، 
عصرنا،  يف  نشهده  الــذي  التطور  ومــع 
الــدخــول إىل  تنظيم  احلــاجــة إىل  باتت 

الشبكات االجتماعية أمرًا ملحًا جدًا.
ويـــعـــد اســــتــــخــــدام وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
ــة ســلــوكــا  ــل ــمــاعــي لــســاعــات طــوي االجــت
الباحثني،  بعض  لـــرأي  وفــقــا  مــرضــيــا، 
آمن  بشكل  استخدامها  بني  الفارق  فما 
ــعــادة، ال  واإلدمــــان املــرضــي هلـــا؟، يف ال
نصف  عندما  بالقلق  حولنا  َمــن  يشعر 
التواصل  ملواقع  “مدمنني  بأننا  أنفسنا 
االجــتــمــاعــي”. فــهــذا وصـــف يـــرد بشكل 
مــتــكــرر يف الــتــعــريــف الــشــخــصــي الــذي 
يكتبه بعضنا عن نفسه على مواقع مثل 

توير وإنستغرام.
للتعريف  الـــوصـــف  هـــذا  أضــفــت  وإذا 
بشخصيتك على موقع لينكد إن، فرمبا 
جتــد اهــتــمــامــًا بــك مــن وســائــل اإلعــالم 
وشركات النشر اليت تبحث عن مولعني 
بــاملــعــرفــة الــرقــمــيــة. لــكــن ختــيــل لـــو أن 
تشخيصا  يوم  ذات  أصبح  الوصف  هذا 
ملرض نفسي؟، كتب أحدهم على حسابه 

فيسبوك  عـــن  اإلقـــــالع   “ فــيــســبــوك  يف 
أصـــعـــب مـــن اإلقــــــالع عـــن الـــتـــدخـــني”، 
ويبدو هذا األمر حقيقيا علميا إىل حد 
دول  نشرت يف  دراســات  بعيد،وأظهرت 
السلبية  اآلثـــار  مــن  كما  وأوربــيــة  عربية 
ــالــشــخــص الـــــذي يــدمــن  ــلــحــق ب الــــيت ت
مثل  االجتماعي  التواصل  املــواقــع  على 
هذه  ومــن  وإنستغرام،  وتوير  فيسبوك 
اآلثار، حب الوحدة واالنعزال عن العائلة 
والــشــعــور بــالــتــوتــر واخلــمــول اجلــســدي 

واالكتئاب وغريها.
على الرغم من الطرح الذي يقدمه بعض 
الباحثني، والذي يتلخص يف أنه قد يكون 
التغريدات  كتابة  مقاومة  الصعب  مــن 
والكحوليات،  السجائر  مبقاومة  مقارنة 
فإن إدمان مواقع التواصل االجتماعي مل 
دليل طيب تشخيصي  ُيسجل يف أحدث 
فمواقع  العقلية،  الصحة  الضــطــرابــات 
التواصل االجتماعي تتغري بوترية أسرع 
وبالتالي،  مواكبتها،  للعلماء  ميكن  مما 
ـــددة حتــــاول  ـــع ـــت هــــنــــاك جمـــمـــوعـــات م
املرتبطة  بالسلوكيات  يعرف  ما  دراســة 
ابتكر  املثال،  سبيل  فعلى  باستخدامها، 
على  للتعرف  مقياسا  هولندا  من  علماء 
لكن  املنصات،  لتلك  حمتمل  إدمـــان  أي 
إذا كان هناك أي إدمان ملواقع التواصل 
االجتماعي، فإنه ميكن أن يكون نوعا من 

إدمــان اإلنــرنــت نفسه، وهــو اضطراب 
مصنف طبيا يف الوقت احلالي.

ليس  اإلنــرنــت  مستخدمي  غالبية  وان 
وسائل  مع  صحية  غري  عالقات  لديهم 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهـــو مــا يعين  ال
بــالــتــأكــيــد أن قــضــاء ســاعــتــني أو ثــالث 
ســاعــات ال يــعــد إفــراطــا يف اســتــخــدام 

وسائل التواصل على اإلطالق.
الربيطانيني  ثلث  مــن  أكــثــر  أن  ونــعــرف 
يستخدمون  عامًا   15 أعمارهم  البالغة 
اإلنرنت لست ساعات أو أكثر يف اليوم، 
ــكــون خمصصًا  ـــك الـــوقـــت ي ومــعــظــم ذل
ملواقع التواصل االجتماعي. وعلى الرغم 
من هذا الوقت الطويل، فإنه ال يعين أن 
هؤالء يعانون من مشاكل عقلية أو ذهنية، 
فالوقت الذي يقضيه املرء على اإلنرنت 
جمــرد عــامــل واحـــد فقط مــن بــني عدة 

عوامل أخرى. 
وهناك أشياء أخرى ال بد من أخذها يف 
عني االعتبار، فــإذا كــان األمــر ال يتعلق 
فقط بالوقت الذي يقضيه الشخص على 

اإلنرنت.
فما هي األمــور األخــرى الــيت ميكن أن 
حتدد إدمان وسائل اإلعالم االجتماعي، 
من  ــــوع  ن أي  فــهــم  عــلــى  تــســاعــدنــا  أو 
ـــر عـــرضـــة هلــذا  األشــــخــــاص هـــو األكـــث

اإلدمان؟

احذروا اإلدمان على شبكات 
التواصل االجتماعي!

علوم وتكنولوجيا

عالم الحشرات العجيب: نحل واعي وجراد يكشف املتفجرات
احلشرات حيوانات مثابرة جدًا، ُتقدر نسبتها بني الكائنات احلية بتسعني يف املائة، ويقول الباحثون 
لوال احلشرات ملا عاش اإلنسان أكثر من بضعة أشهر، ألنها تلعب دورا رئيسيا بتوفر الغذاء، فهي 
تقوم بتلقيح النباتات، كما أن حيوانات أخرى تتغذى عليها، لكن دور احلشرات ال يتوقف عند هذا 

احلد، على الرغم من أننا نستهني بها.
على الرغم من صغر حجمها، إال أن احلشرات تلعب دوًرا كبرًيا يف النظام البيئي الضخم واملعقد يف 
إفريقيا، بعضها مفيد، وبعضها خطري، كما أن بعضها رائع وخالب، وكلها تشكل جزءًا ال يتجزأ من 

احلياة الربية يف إفريقيا.
على  أصـــررت  وكلما  حنلة،  أو  ذبــابــة  حولك  حتــوم  عندما  الغريبة  التجربة  بتلك  يوما  مــررت  هــل 
إبعادها أصرت هي على العودة لُتطنطن قرب أذنك؟ أمل تتساءل مرة هل قامت تلك احلشرة اللعينة 

و”املتعجرفة” بإزعاجك عن قصد؟ هل هي فعال واعية؟
هذا السؤال تناوله بطريقة علمية املختص يف علم اإلدراك أندرو بارون والفيلسوف كولني كلني من 
ليؤكدا يف  التصوير العصيب  الباحثان بآخر األحباث يف  جامعة ماكويري األسرالية. لقد استعان 
دراسة نشرتها جملة Proceedings of the National Academy of Sciences أن النحل 
والذباب والنمل وأغلب احلشرات ليست “آالت” بيولوجية ال عقل هلا. وأن تلك احلشرات قد تكون 

قد تكون ذات وعي بالعامل ووعي بذاتها ووجودها. على صعيد آخر جيري العلماء أحباثًا تقنية تسمح 
بوشم  اجلــراد  “تزويد  إن  العلماء  ويقول  الشم،  حاسة  باستخدام  املتفجرات  عن  بالكشف  للجراد 
اإلشارات  انه سيتم حتليل  وأوضحوا  واملعزولة”،  املناطق اخلطرية  بإرشادهم إىل  حراري سيسمح 
العصبية اليت يرسلها مخ اجلراد عرب رقاقة من شأنها فك شفرية املعلومات وإرساهلا إىل السلطات.
وتلعب احلشرات أدوارا مهمة منها تلقيح النباتات وتعزيز إنتاج الربة عن طريق التحلل وهي أيضا 
آن  آفات احملاصيل يف  وتتغذى على  آفات احملاصيل  وتعد من  للطيور واخلفافيش  مصادر غذائية 

واحد، ومن أضرارها نشر األمراض. 
يقول كولني كلني ملوقع Discovery News “عندما نشعر باجلوع ال نبحث فقط عن الطعام، فاجلوع 
الذهنية بإحساس ما”،  ارتباط حاالته  ذاتية عند  الكائن احلي جتربة  إحساس فريد، وتتكون عند 

الكثري من احلشرات متلك فعال هذه التجربة حسب الدراسة.
ويزيد موضوع الوعي تعقيدا عند احلديث عن الفرق الواضح يف اإلدراك بني إنسان وإنسان آخر 
حسب جتاربه ومعرفته ومسريته، دون احلديث عن تكوينه الفلسفي أو الديين. ويعترب الوعي من بني 
تلك املسائل اليت جتمع بني ما هو علمي حبت كركيبة الدماغ وخصائصه وما هو فلسفي وما هو 

روحي، فهل من املمكن التوصل إىل حتليل شاف يوما ما؟. 

فانكوفر ــ على مدار العقدين املنصرمني، حققت الصني تقدما تكنولوجيا 
الضخمة  استثماراتها  إىل  كبري  إىل حد  ذلك  الفضل يف  ويرجع  سريعا، 
من   %2.2 حنــو  بلغت يف جمموعها  الــيت  والــتــطــويــر،  البحث  مــشــاريــع  يف 
ناجتها احمللي اإلمجالي. ومع ذلك، مل تقرب الصني من احلدود القصوى 
للتكنولوجيا، الواقع أن املسافة اليت تفصلها عن تلك احلدود أكرب كثريا مما 

يتصور أغلب الناس.
على  اآلن  الصني  واملراقبني  االقتصاد  أهل  من  العديد  يصور  الغرب،  يف 
أنها منافسة شرسة على التفوق التكنولوجي العاملي. وهم يعتقدون أن قدرة 
الصناعية  السياسات  البالد، من خالل  تعمل على متكني  الصينية  الدولة 
اليت ُتفَرض من أعلى إىل أسفل، من الوقوف فعليا كتفا بكتف مع أوروبا 

والواليات املتحدة.
ــال، يف مــــــارس/آذار املــاضــي أعــلــن أســتــاذ االقــتــصــاد يف  ــث عــلــى سبيل امل
جامعة هارفارد ووزير اخلزانة األمريكية السابق الري سامرز، يف مؤمتر 
تتمكن الصني، حيث ال  أنها “عجيبة تارخيية” أن  استضافته مدينة بكني، 
الواليات املتحدة، من  الفرد يف الدخل 22% من نظريه يف  يتجاوز نصيب 
احتواء أكثر التكنولوجيات تطورا يف العامل واستضافة عمالقة التكنولوجيا. 
ويف تقرير صادر يف مارس/آذار قدم املمثل التجاري األمريكي خطة “صنع 
الصني  قــدرة  لتطوير  عــام 2015  وهــي خطة وضعت  ــ   ”2025 الصني  يف 
الصناعية ــ كدليل على سعي الصني إىل إزاحة الواليات املتحدة يف جمال 
الصناعات التكنولوجية املتطورة اليت تعتربها اسراتيجية، مثل الروبوتات.

عالوة على ذلك، وكما يؤكد تقرير املمثل التجاري األمريكي، كانت الصني 
سعيدة مبجاراة هذه اللعبة من تلقاء ذاتها، وانتهكت القواعد العاملية احلالية 
أن الصني  الغربيني حيــذرون من  العديد من  أن  والواقع  لتحقيق أهدافها. 
ختطط الستخدام قوتها القائمة على التكنولوجيا لفرض جمموعة جديدة 

متاما من القواعد اليت ال تتسق مع تلك اليت فرضها الغرب لفرة طويلة.
حقا  تعمل  الرقمية  التكنولوجيات  أن  فرغم  اخلطورة.  بالغ  وهذا حتريف 
على حتويل اقتصاد الصني، فإن هذا يعكس تنفيذ مناذج األعال اليت باتت 
ممكنة بفعل اإلنرنت احملمولة أكثر مما يعكس تطوير تكنولوجيات حديثة 
التصنيع  تعكس  أكثر مما  االستهالك  أمناط  تأثرياتها  تعكس  كما  فائقة، 
عالقة  أي  هلــا  التغيريات  هــذه  أن  الــواضــح  مــن  ليس  املــثــال،  سبيل  على 
منو  كان  العكس،  على  بل  احلكومة،  تنتهجها  اليت  الصناعية  بالسياسات 
اقتصاد اإلنرنت يف الصني مدفوعا إىل حد كبري بريادة شركات مملوكة 
للقطاع اخلاص مثل “علي بابا” و”تن ِسنت”. من غري املمكن أن حيدث أي من 
هذا بني عشية وضحاها، وكما تعلمت الصني من فشل “القفزة العظيمة إىل 
األمام” يف مخسينيات القرن العشرين، فإن التحول االقتصادي احلقيقي ال 

ميكن استعجاله ــ وعلى هذا فال ينبغي هلا أن تستعجله.  

وهم اإلبداع الصيني 
يف الغرب

بروجيكت سنديكيت
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حارة  موجة  الصيف  هــذا  العامل  جتتاح 
تسجيل  إىل  املناطق  من  العديد  دفعت 
أرقام قياسية يف ارتفاع درجات احلرارة، 
كما حدث يف قارتي اسيا وأوروبــا، بلغة 
األرقــام الطقس احلار يضرب 1.5مليار 
نسمة بآسيا و152ألفا يف أوروبا ضحايا 
حمتملني للموجة احلارقة، فيما تتجاوز 

درجات احلرارة الـ50 يف العراق.
تغري  القياسية، اىل  األرقــام  تشري هذا 
مــنــاخــي غـــري مــســبــوق بــســبــب ظــاهــرة 
احلـــراري، فقد حــذرت عدد  االحتباس 
من الدوريات العلمية حديثا من توقعات 
بارتفاع درجــات احلــرارة إىل مستويات 
املكتظة  الــعــامل  دول  مــن  عــدد  قاتلة يف 
ـــــزداد خــطــر اإلصــابــة  ــســكــان، اذ ي ــال ب
ــاألمــراض بــني قــاطــين هــذه الـــدول ما  ب
جيعل ذلك سببا يف ارتفاع معدل الوفيات 
يف الــطــقــس احلــــار والـــرطـــب املــرتــبــط 
املناطق  والسيما يف  احلــرارة،  مبوجات 
وحتديدا يف  بالسكان  املكتظة  الزراعية 
ايضا يف  ويأتي هذا  آسيا،  قــارة  جنوب 
الوقت الذي حذرت فيه دراسة علمية من 
خطر اجتياح موجات احلر املرتفع ايضا 
مجيع احنــاء غــرب اوروبـــا، االمــر الذي 
قد يــؤدي اىل زيــادة نسب وقــوع كــوارث 
الطقس يف أوروبــا بنسبة تصل اىل 50 

ضعفا.

تــبــني أحــــدث الــــدراســــات املــنــاخــيــة ان 
يف  تكرارا  أكثر  أصبحت  احلر  موجات 
العامل خــالل العقود األخــرية، وهــذا ما 
اجلوية  لأرصاد  العاملية  املنظمة  أكدته 
ـــإن األعـــــوام اخلــمــســة األخـــــرية كــانــت  ب
أحر األعوام اليت مت تسجيلها وذلك مع 
تــزايــد األدلـــة على أن مــوجــات احلــرارة 
والفيضانات وارتفاع مستوى مياه البحر 
أصبحت أكثر حدة بفعل تغري املناخ الذي 

تسبب فيه اإلنسان.
ورغم أن بعض الظواهر املناخية الغريبة 
كانت ستحدث بشكل طبيعي فإن املنظمة 
املسببة  ـــازات  ـــغ ال انــبــعــاثــات  إن  ــقــول  ت
ــظــاهــرة االحـــتـــبـــاس احلــــــراري زادت  ل
بواقع  الشديدة  الظواهر  هــذه  خماطر 
عشرة أمثال أو أكثر يف بعض األحيان، 
على  األخــرية  اخلمسة  األعـــوام  وتغلبت 
الفرة بني 2006 و2010 كأحر فرة منذ 
بدأ تسجيل درجــات احلــرارة يف القرن 

التاسع عشر.
وارتفاع حرارة األرض أمر خطري للغاية 
فاستمرار  كارثية،  نتائج  ُيؤدي إىل  ألنه 
تــلــك الـــزيـــادة يف درجـــة حــــرارة األرض 
ــيــد يف  ــــــؤدي إىل ذوبــــــان جـــبـــال اجلــل ُي
البحر  ارتفاع مستوى  وبالتالي  القطبني 
الساحلية،  املناطق  إغــراق  عنه  ينتج  ما 
وكل ذلك حُيدث تغريات كبرية يف مناخ 

موجات  األعاصري،  بني  تتفاوت  األرض 
اجلفاف، الفيضانات واحلرائق.

وبسبب هذا االرتفاع يف درجات احلرارة 
كلٌّ  ستتأثر  املناخي،  التغري  عن  الناتج 
من الطائرات التجارية متوسطة احلجم 
ــكــبــرية، واملـــطـــارات ذات املــدرجــات  وال
ـــواقـــعـــة على  ـــقـــصـــرية، واألخـــــــرى ال ال
ارتفاعات كبرية بشدة، فضال عن إلغاء 

الرحالت وتأجيلها.
الصناعية  االنسان  نشاطات  ان  ال شك 
والبيئة اسهمت بشكل رئيسي يف التغري 

املناخي.
وارتـــفـــاع  اجلــــو  تــطــرف  اىل  ادى  ممـــا 
شــديــد يف دراجــــات حـــرارة االرض قد 
تفكك بــعــض الـــرفـــوف اجلــلــيــديــة وهــي 
مساحات شاسعة من اجلليد تطفو على 
سطح البحر إىل جانب تضاؤل مساحة 

مستعمرات البطريق.
اجلليد  يــــذوب  ان  الــعــلــمــاء  يــتــوقــع  إذ   
مستوى  عند  االلــب  جبال  يغطي  الــذي 
ثالثة االف و500 مر وما دون يف آخر 
ارتفاع  أسباب  عن  امــا  احلــالــي،  القرن 
درجات احلرارة هذا العام الي مستويات 
قياسية مل يسبق الوصول اليها من قبل 
يف الــســنــوات املــاضــيــة هــو تــلــوث اهلــواء 
والــغــالف اجلــوي لــأرض والــذي تسبب 

يف احداث التغيريات املناخية.

األرض تستعر: 
دول العالم 

تصارع الحرارة 
الشديدة

هل تتعرض حساباتك اىل االخرتاق بشكل مستمر؟: اليك الحل

باتت غوغل اشهر واهم شركة يف التاريخ التكنلوجي، ولعل هذا االعتقاد 
املعلوماتية  على صعيد  متعددة  اجنــازات  ان حققت  بعد  بلورته  قد متت 
كونها متتلك افضل حمرك حبث يف العامل وتطبيقات وصناعات تكنولوجيا 
يف شتى اجملاالت. لكن يف االونة االخرية اشتدت وترية الصراع الذي نشب 
نــزاع امتد لستة أعــوام ال تزال  ــا مؤخرا، فبعد  بني شركة غوغل وأوروب
اتفاق  املتبقية لكال الطرفني للوصول إىل  القليلة  هناك بعض احملفزات 
الفنادق ورحالت  من املمكن أن ميثل سابقة خلدمات جوجل للبحث عن 
على  التنظيمية  اجلهات  قــدرة  وخيترب  اخلــدمــات  من  وغريها  الــطــريان 
ضمان التنوع على اإلنرنت، واتهم االحتاد األوروبي للمرة الثانية شركة 
الفابت وهي الشركة األم جلوجل هذا الشهر باالحتكار الستخدامها نظام 

أندرويد لتشغيل اهلواتف احملمولة اخلاص بها يف إزاحة منافسيها.
يف الوقت نفسه تنظر السلطات االمريكية املعنية مبكافحة االحتكار يف 
الشبهات ازاء قيام “غوغل” )جمموعة “الفابت”( باستغالل املكانة املهيمنة 
لنظام التشغيل التابع هلا “اندرويد” حملاولة اعطاء اولوية خلدماتها، كما 
اتهمت املفوضية األوروبية شركة غوغل بانتهاك قانون املنافسة لالحتاد 
األوروبي، وذلك على خلفية مزاعم بسوء استخدام املركز املهيمن لنظام 
االوروبية ستفتح  املفوضية  ان  يعين  وهــذا  بها،  اخلــاص  أندرويد  تشغيل 
على ما يبدو جبهة جديدة ضد موقع غوغل تطال هذه املرة نظام التشغيل 
للهواتف  العاملية  السوق  من  باملئة  مثانني  من  اكثر  ميثل  الــذي  انــدرويــد 
 4.3 قدرها  غوغل  على  غرامة  األوروبية  املفوضية  فرضت  فقد  الذكية. 
أندرويد،  تشغيل  نظام  احتكارية عن طريق  بسبب ممارسات  يورو  مليار 
احملمولة  اهلواتف  تشغيل  نظام  استخدمت  الشركة  إن  املفوضية  وقالت 
وأمهلت  حبثها،  حمــرك  تفوق”  “تكرس  قانونية  غري  بطريقة  “أنــدرويــد” 
املفوضية الشركة األم “ألفابيت” مدة 90 يوما لتغيري ممارسات شركتها أو 
مواجهة عقوبات إضافية تصل إىل 5 يف املئة من متوسط العائد اليومي 
املفوضية  قــرار  على  الطعن  تعتزم  إنها  الشركة  وقالت  للشركة،  العاملي 
األوروبية. يف املقابل، شنت “غوغل” هجوما مضادا على املفوضية األوروبية 
من خالل الطعن بقرار هذه األخرية تغرميها مبلغا قياسيا يف حزيران/
يونيو بسبب استغالل موقعها املهيمن على السوق، حبسب ما كشفت حمكمة 
العدل التابعة لالحتاد األوروبي لوكالة فرانس برس، ومن شأن هذا الطعن 
السهر  املكلفة  املفوضية  القائم منذ 7 سنوات بني  يفاقم شد احلبال  أن 
على شؤون املنافسة يف أوروبا وجمموعة التكنولوجيا األمريكية العمالقة. 
ويقول خرباء املعلوماتية نرى قوة جوجل يف حماوالتها لفرض سيطرتها، 
وباختياره  الــذي خيتار،  فهو  املستخدم  يد  العظمى يف  القوة  تبقى  ولكن 
حيدد الشركة الراحبة. ولكن املنافسة هي من مصلحة املستخدمني الن كل 
شركة حتاول ارضاء املستخدم لكي يتوجه اليها. وبهذا استطيع اجلزم ان 

املستفيد هو املستخدم.  

غوغل وأوروبا:
 من سيفكك من؟

هل تريد ان تعرف طريقة كتابة كلمة سر ال ميكن اخراقها؟ هل تتعرض حساباتك اىل االخراق 
 PIN بشكل مستمر؟، هل تعترب كلمة املرور اخلاصة بك ُمعرضة للخطر؟، ماذا تفعل عند نسيان كود
أو كلمة املرور؟، كيف تبقى آمنًا وحتفظ خصوصيتك على اإلنرنت؟، هذه األسئلة وغريها تدور يف 
قد  ألنها  الشخصية،  واحلسابات  االجتماعية  التواصل  مواقع  وخصوصا  انرنت  مستخدم  أي  بال 

تعرضهم خلطر االخراق وانتهاك اخلصوصية.
للمعهد  السابق  املدير  بيل بري،  كتبها  املعايري  املــرور ويرجع ذلك إىل جمموعة من  كلمة  السر هو 
املرور احلديثة، يف عام 2003، نصح بري مجيع  لكلمات  الروحي  واألب  والتقنية  للمعايري  الوطين 
اإلدارات احلكومية يف ذلك الوقت أن كلمة السر جيب أن تكون عشوائية مكونة من احلروف والرموز 

ال أحد ميكن ختمينها.
لكن اتضح أن الطريقة سهلت للقراصنة عملية اخراق األجهزة اإللكرونية، حيث استخدم الناس 
تركيبات عشوائية ما جعلها يف الواقع أقل عشوائية، وقال بري لصحيفة “وال سريت” إنه من األفضل 
اختيار كلمة مرور طويلة مكونة من عبارات أو أشياء ميكنك تذكرها بسهولة والتوقف عن تعقيد كلمة 
السر. استخدامك لكلمة مرور قوية يضمن لك عدم قدرة املخرقني “اهلاكرز” على الوصول حلسابك 
عرب األساليب املتبعة لتخمني كلمات املرور الشائعة، وعلى الرغم من أن أهمية هذه النصيحة إال أن 

الكثري من املستخدمني حول العامل ال يزالون يعتمدون على كلمة مرور سهلة التخمني، فمثاًل 123456 
كانت كلمة املرور األكثر استخدامًا يف عام 2016 املاضي من بني كافة كلمات املرور اليت مت تسريبها 

على أيدي اهلاكرز.
كذلك ُينصح عند إنشاء كلمة مرور بتجنب استخدام أي معلومات شخصية مثل تاريخ امليالد أو الرقم 

اهلاتفي أو االسم أو أي معلومات مُيكن لآلخرين ختمينها.
االعتماد على كلمة مرور واحد ملختلف حساباتك يعترب من األخطاء الشائعة جدًا خبصوص كلمات 
املــرور، فهذا األسلوب يف التعاطي مع كلمات املرور ُيسهل على اهلاكرز احلصول على كلمة املرور 
تعرض  إمكانية  أن  كما  أي موقع آخر،  املــرور على  كلمة  املهمة مبجرد معرفة  اخلاصة حبساباتك 
أي موقع أو خدمة لعملية تسريب بيانات املستخدمني سيتيح للهاكرز الولوج إىل حساباتك األخرى 

باستخدام نفس املعلومات.
االعتماد على كلمة مرور قوية إىل جانب كلمة مرور فريدة لكل حساب، سيعمل على إرهاق املستخدم 
نوعًا ما عند حاجته لتذكر هذه الكلمات، لذا فإن احلل األمثل لتجاوز هذه املشكلة يكمن باالعتماد 
على أحد التطبيقات املوثوقة إلدارة كلمات املرور مثل LastPass أو 1Password واليت لن حتتاج 

بعدها إىل تذكر هذه الكلمات يف كل مرة. 

مروة االسدي



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

30
www.annabaa.orgالعدد الثامن والثالثون - أيلول  2018 -ذو الحجة 1439هـ

تحقيقات

مل  البصرة  تظاهرات  أن  املــعــروف  مــن 
تــكــن شــيــئــا جــديــدا يف هـــذا الــعــام هي 
استمرارية تظاهرات عدة قام بها أبناء 
هذه املدينة للمطالبة يف حقوقهم حلياة 
حكم  ابــان   2010 حزيران  ففي  كرمية. 
املــالــكــي كــانــت تــظــاهــرات بسبب ازمــة 
عشر  مخسة  منذ  املستمرة  الــكــهــربــاء 
ــر  عــامــا يف الـــعـــراق. املــالــكــي أقـــال وزي
الــكــهــربــاء وطــلــب مــهــلــه 100 يـــوم حلل 
وها  الــيــوم.  لغايه  الــيت مل حتل  املشاكل 
هي حكومة العبادي رغم مرور 4 سنوات 
وتلفظ شرعيتها انفاسها االخرية تطلب 
مهلة ووقت الجراء االصالحات اخلدمية 

اليت انتفض الشعب من اجلها.
تعيش  ـــصـــادي  ـــت االق الــــعــــراق  ـــان  شـــري
سقط  اسابيع  منذ  عــارمــة  احتجاجات 
اثـــرهـــا جــرحــى وشـــهـــداء نتيجة  عــلــى 
مصادمات بني املتظاهرين وقوى االمن.

حــاولــت  ترقيعية  حــلــول  ويف  احلــكــومــة 
كــل مــا يف جعبتها من  اخــــراج  جــاهــدة 
حمـــاوالت حلــل هــذه االزمـــة يف الوقت 
ــعــة  االضــــــايف مـــن لــعــبــة اســتــمــرت الرب
من  مطلب  اي  فيها  يتحقق  مل  اشـــواط 
اخلدمات  نقص  على  احملتجني  مطالب 
اغنى  ملدينة هي  املعيشي  الواقع  وتردي 

مدن البلد بالثروة النفطية.
ــأ  ــب ــن ـــكـــة ال ـــــوا )شـــب املـــخـــتـــصـــون اجـــــاب

حتقيق  عــدم  اســبــاب  على  املعلوماتية( 
التظاهرات يف العراق للتغيري احلقيقي؟ 

رغم ان املطالب حقيقية ومشروعة.
العلوم  يف  استاذ  امليالي  امحــد  الدكتور 
ذلك  عــزى  بغداد  جامعة  يف  السياسية 
املطالب، مبينا  اىل غياب االنسجام يف 
“ان هنالك من يصادر مثرة االحتجاجات 
او يستغلها. كما ان غايات االحتجاجات 
او قضايا فئوية  مطلبية حول اخلدمات 
واجلــذري  احلقيقي  االصـــالح  تنشد  ال 
واالداري  الـــســـيـــاســـي  احلـــقـــل  لــُبــنــيــة 
والقانوني الذي يتطلب الغاء احملاصصة 
ـــغـــاء االف  ــــورة تــشــريــعــيــة وال واجنـــــاز ث
القوانني والتشريعات من النظام السابق 
وصعود  والروتني  البريوقراطية  وانهاء 
“. ويرى امليالي “انها  الكفاءات املستقلة 
مطالب مناطقية وسلوك احتجاجي غري 
واالحــــزاب  السلطة  ومــوقــف  متجانس 
األمر  واقــع  كونه يف  يعدو  ال  منه  حاليا 
ــفــجــار أزمـــــات أكـــرب”.  ســـوى إرجـــــاء الن
الطالقاني اوضح ان “عدم وجود برامج 
حكومية جادة تستهدف قطاع اخلدمات 
الــيت تهم املــواطــن وان وجــدت ال تطبق 
ــا الــســيــاســات  ـــدة اهــمــه ـــاب عـــدي الســـب
اخلــاطــئــة واحملــاصــصــة والــفــســاد الــذي 
يــنــخــر يف جــســد الـــدولـــة. مــشــريا اىل 
نــقــطــة تـــكـــاد تـــكـــون االهـــــم يف اســبــاب 

فشل السياسات املتبعة يف ادارة الدولة 
االهتمام  عدم  وهي  اال  الفتية  العراقية 
ـــاءات وعـــــدم وصــوهلــا  ـــف ـــك بــالــنــخــب وال
دكـــة احلــكــم لــتــمــارس دورهــــا الــقــيــادي 
بــاالخــتــصــاصــات املــنــاســبــة يف املــواقــع 
ــة. الــصــحــفــي واالكــــادميــــي من  ــاســب املــن
جامعة بغداد الدكتور علي مشخي يعتقد 
يشهدها  الــيت  التظاهرات  “عفوية  بــان 
مصدقية  يعطيها  العراق  وجنوب  وسط 
وزخــم اقــوى من سابقاتها. ثم ان غياب 
التظاهرات  هــذه  ممثلي  بــني  التنسيق 
سياسية  ال  شعبية  خنــبــة  إجيـــاد  حيــتــم 
مــن أجـــل االقــــراب أكــثــر مــن املطالب 

املشروعة اليت ينادي بها املتظاهرين”.
واكد ان “ افضل متثيل هلذه التظاهرات 
ينبغي أن يتكون من االحتادات والنقابات 
وبعض زعماء العشائر مدعومني خبطاب 
املرجعية الدينية وغري ذلك ستبقى هذه 
الــتــظــاهــرات حتــت رمحــة قمع الــقــوات 
األمنية وحتت رمحة الوعود والتسويف”.

هـــنـــاك مــصــطــلــح نــفــســي هـــو الــتــفــكــك 
األسري .. تسقط معه كل القيم واملبادئ 
األسرية من احــرام وما إىل ذلك على 
الــرغــم مــن الــرابــط االجــتــمــاعــي الــذي 
..شهد  األســـرة  مؤسسة  داخــل  يربطهم 
حنو  مفاهيميا  انزياحا  املصطلح  هــذا 

املشهد السياسي.. 

ملاذا ال تحقق التظاهرات 
يف العراق التغيري الحقيقي؟

هل سيؤدي السخط الشعبي يف مواقع التواصل إىل انتفاضة واقعية؟
مع تطور التكنولوجيا يف العامل بدأت اجملتمعات تأخذ من مواقع التواصل االجتماعي وسيلة لنشر 
والفساد  بالعراق  متر  الــيت  فــاألحــداث  املتجمعات،  بعض  متاسك  على  أيضا  وتساعد  معاناتهم، 
والتالعب يف الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي، قد تزيد من وترية االحتجاجات ولكن يف 

العراق نرى السكوت هو الغالب يف الواقع واستخدام مواقع التواصل كحل أفضل.
املختصني  على  سؤاال  وطرحت  رأي  باستطالع  املعلوماتية(،  النبأ  )شبكة  قامت  املوضوع  وألهمية 

ملعرفة أسباب ضعف املظاهرات يف العراق ومدى حتقيق النتائج اجملدية منها، والسؤال كاآلتي:
- هل سيؤدي السخط الشعيب يف مواقع التواصل االجتماعي إىل تغيري جذري على ارض الواقع؟

التقينا األستاذ )طالب الظاهر(، كاتب واعالمي، فأجابنا قائال:
يفرض أن يؤدي توالي اخليبات وفضح اإلعالمي للكثري من التالعب وأساليب الكذب واالستغالل 
للشعب، من خالل مواقع التواصل االجتماعي وغريها من وسائل اعالم، والذي تنتهجه احلكومة 
كمنهج سياسي، وأحيانا حتاول امتصاص الغضب اجلماهريي ببعض احللول واملعاجلات الرقيعية، 
وعدم  البلد،  من  عديدة  مناطق  ويف  األخــرية  النيابية  االنتخابات  تزوير  مسألة  ومثلما شهدنا يف 
نزاهتها يف الكثري من املفاصل، وحرق بعضها يف عملية اجرامية مدبرة، مما أدى اىل الغاء النتائج 
اإللكرونية والعودة اىل العد اليدوي يف بعض املناطق كمناطق كركوك والغاء نتائج اخلارج نهائيا 

الشعب يف مسألة عدم  غالبية شرائح  منها  تعاني  اليت  اإلحباط  دواعــي  تراكم  ثم  ومن  وغريها، 
معاجلة البطالة وعدم التحسن يف تقديم اخلدمات للمواطن كمعضلة الكهرباء واملاء وغريها رغم 

الوعود املتتالية من قبل احلكومة.
وأجابنا الدكتور )خليل جودة اخلفاجي(، دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر، قائال:

وأن  كلها  السلمية  املظاهرات  أو  املدني  باحلراك  املتفائلني  بعض  يسميه  ما  أو  الشعيب  السخط 
تعددت امساؤها وعناوينها، إال انها تؤدي نتيجة واحدة هي السخط والشجب ضد النظام احلاكم 
نتيجة قصور يف اخلدمات كافة، سواء كانت كهرباء، ماء، شوارع، فضال عن سوء التوزيع االقتصادي 

للثروة العراقية.
وما ميلكه من اموال طائلة فهذا احلراك ضد الساسة الذين نهبوا وباعوا وملكوا ما حيلوا هلم دون 
مراعاة الشعب العراقي، وإن هذا السخط الشعيب بكافة اشكاله انا ارى ممكن أن يؤدي نتيجة جيدة 
وكان ختطيطه جيد  املواصفات،  فيه هذه  توفرت  فان  وقيادة وهدف حمدد  كان فيه ختطيط  اذا 
ممكن أن يؤدي اهلدف املنشود وحتقيق مطالبهم وأن كان عكس ذلك فقد يفشل، وكما نرى اليوم أن 
اغلب املظاهرات اليت يسودها السخط الشعيب بكافة اشكاله من سب وشتم والفاظ نابيه مل تراعي 

املطالب الشعبية اليت خرج من اجلها اجلماهري.

ُيعزى الراجع الكبري يف تطور اجملتمعات لعدم اهتمامها بالفئات الشبابية، 
ذوو  الشباب  أن  اجلميع  ويعلم  أهمية،  اقل  امــور  يف  احلكومات  وانشغال 
حيوية عالية وقدرة على تكوين األفكار اإلجيابية اليت تفيد اجملتمع، لذا 
فهم عامل رئيس يف تقدم الشعوب وخلق طرق حديثة يف مجيع جماالت 
العمل، هلذا فإن الشباب حباجة إىل وسائل وعوامل تبين لديهم مهارات 
تليب ما يتطلبه سوق العمل، أما فيما خيص اختيار الشباب لدورات خاطئة 
فيعود ذلك لسببني األول عدم توفر دورات باألقسام اليت يرغبها الشباب، 
الــدورات اليت ميكن من خالهلا  والسبب االخر توجه الشباب إىل بعض 

احلصول على املال وليس ألجل تعلم املهارات اليت يرغبونها.
االفضل،  حنو  الشباب  واقــع  وتغيري  اجملتمع  تطور  يف  املوضوع  وألهمية 
املعلوماتية( باستطالع آلراء املختصني يف هذا اجملال  النبأ  قامت )شبكة 

وكان السؤال كاآلتي:
- كيف ميكن متكني الشباب على احلصول على مهارات تليب سوق العمل؟

دكتوراه  متقاعد،  وزيــر  احملمدي(،  الدين  )عز  الدكتور  املستشار  التقينا 
والقانون،  والثقافة  االنساني لإعالم  الفكر  قانون جنائي رئيس مؤسسة 

فأجابنا قائال:
من املسلم به أن الشباب هم قاعدة القوة البشرية يف كل دولة، وهم عماد 
الن  املؤسسي،  وبنائها  الدولة  تطور  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  املستقبل 
الشباب هم الفئة االكثر حيوية يف اجملتمع لعمرهم النشط واحليوي من 
وفكرا  وعلما  ثقافة  االكثر  الفئة  هم  اخــرى  جهة  ومن  والتحمل،  القدرة 
واستيعابا للعلوم املختلفة واملعرفة، من هنا كان للشباب دور كبري للنهوض 
منظومة  هناك  العامل  دول  كل  املعروف يف  ومن  كل جمتمع،  والتطور يف 
التخطيط اليت تضعها الدولة او احلكومة القائمة عليها، واملنظومة عبارة 
او  او خلمس سنوات  لسنة  يتم وضعها  واسراتيجي  متكامل  برنامج  عن 
لعشر سنوات او اكثر، يتم من خالل هذه اخلطة او التخطيط كم حتتاج 

الدولة كمؤسسات او برنامج احلكومة من االيدي العاملة.
وكاتب،  اعالمي  احلبالي(،  غالب  )توفيق  األستاذ  إىل  بالسؤال  وتوجهنا 
فأجابنا بالقول: ميكن تلبية سوق العمل من خالل فتح دورات متخصصة 
الشباب،  مــهــارات  مع  تتوافق  والــيت  واالختصاصات،  اجملــاالت  مبختلف 
العمل، وخاصة  الــدورات مناسبة ملا متوفر يف سوق  والبــد أن تكون هذه 
اننا نالحظ االن أن اغلب الدورات اليت تقام يف اجلانب االعالمي، وجند 
أن اغلب الشباب تشرك بهذه الدورات، النهم يرغبون بتعلم اي اختصاص 
حتى لو ختالف رغباته واختصاصه، لذا البد على اجلهات احلكومية وكذلك 
القطاع اخلاص، إن يعمل على عمل استبيان رأي ملعرفة ماذا يرغب أو ماذا 
خمرجات  لدينا  يكون  حتى  مدروسة،  علمية  اسس  على  يتعلم،  ان  حيب 

تناسب مع ما مطلوب يف سوق العمل.  

كيف يمكن تمكني الشباب 
الكتساب مهارات تلبي 

سوق العمل؟

وصال االسدي

مصطفى عبد زيد
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كيف تحمي صحتك
 من حر الصيف امللتهب؟

شهدت درجات احلرارة يف صيف 2018 
الفصل  بنفس  مقارنة  ملحوظا  ارتفاعا 
يف السنوات املاضية. وسواء تعلق األمر 
فــإّن درجــات  العربي،  العامل  أو  بــأوروبــا 
احلــــرارة جتـــاوزت 50 درجـــة مئوية يف 
بعض البلدان كمصر واملغرب واجلزائر 
أن  من  وبالرغم  اخلليج.  ودول  والعراق 
سبب هذا االرتفاع يرجع باألساس إىل 
تغري املناخ العاملي، والذي ال يقتصر على 
ارتفاع درجة احلرارة وإمنا يتجاوزه حتى 
كالتصحر  أخـــرى  ظــواهــر  انــتــشــار  إىل 
وغري  املتواترة  الفيضانات  أو  واجلفاف 

املتوقعة أحيانا.
إال أن ذلك ال ينفي وجود اختالالت أخرى 

تسببت يف انقالب موازين الطقس.
قد يكون النوم خالل أيام الصيف احلارة 

مهمة مستحيلة.
 فتجد نفسك يف حبث دائم عن وسائل 
بعض  على  واحلــصــول  احلـــرارة  لتعديل 
النسمات الباردة، مبا يف ذلك استخدام 
املروحة يف الليل. ولكن هل من الصحي 

النوم أمام املروحة؟
ارتــفــاع درجـــات حـــرارة اجلــو لعدة أيــام 
متتالية قد يكون له تأثريات خطرية على 
الصحة، خاصة عند كبار السن وسكان 

املدن الكربى.
 الــذيــن يــزيــد شــعــورهــم بــارتــفــاع درجــة 

احلرارة. ويؤدي ارتفاع درجات احلرارة 
انـــتـــشـــار حـــــاالت الـــصـــداع  عـــــادة إىل 
ـــدوار وفــقــدان  ـــال ــشــعــور ب واإلجـــهـــاد وال
الركيز، وقد يصل األمر إىل اإلغماء، 
خاصة لدى كبار السن الذين ال يشربون 

كميات كافية من السوائل.
يف  التعديالت  بعض  تساعد  أن  وميكن 
ــاة الــيــومــيــة عــلــى ختفيف  ــوب احلــي أســل
حدة تأثري ارتفاع درجات احلرارة على 
اجلسم. وينصح اخلرباء بتجنب الوجبات 
على  حتتوي  الــيت  واملشروبات  الدمسة 
ــكــافــيــني، بـــاإلضـــافـــة إىل عــــدم بــذل  ال
جمهود بدني كبري سواءًا يف الرياضة أو 
قيادة السيارة خالل فرات النهار. ومن 
الرأس  املهم أيضًا احلرص على تغطية 

عندما تشتد حرارة الشمس.
يف فــصــل الــصــيــف تــكــثــر املُــشــكــالت 
إصابات  على  تقتصر  ال  الــيت  الصحية 
اجللد فقط أو بعض األمــراض األخرى 
تتعلق  وإمنـــا  للشمس،  التعرض  نتيجة 
أيضا بإصابات قد يتعرض هلا الصغار. 
لقضاء  اخلرباء  يقدمها  بسيطة  نصائح 

صيف ممتع دون مشاكل.
مـــع ارتــــفــــاع درجــــــات احلـــــــرارة نشعر 
بالتعب واخنفاض عام يف األداء الذهين 
والبدني خاصة يف أوقات العمل. دراسة 
علمية أكـــدت وجـــود عــالقــة بــني ارتــفــاع 

درجــات احلــرارة يف الصيف وبني قدرة 
يرى  فكيف  واالنتاج،  العمل  على  الفرد 

الباحثون ذلك؟
يدخله  ال  الشمس  تدخله  الـــذي  البيت 
للغاية  مهمة  اجليدة  فالتهوية  الطبيب، 
غري  التهوية  أوقـــات  لكن  يــومــي،  بشكل 
انتشار  مــن  تــزيــد  أن  ميكنها  املــنــاســبــة 
معايري  هــي  فما  اجلـــدران،  على  العفن 
أيام  للمنزل خاصة يف  السليمة  التهوية 

الصيف؟
مناسبة  فــرصــة  الصيف  شــهــور  وتعترب 
للبعض لتهوية قبو املنزل وهو أمر مفيد 

لكنه حيتاج للحذر.
 ألن دخـــول احلـــرارة هلــذا املــكــان تزيد 
من فرصة الرطوبة وبالتالي ميكن تكون 

العفن بسهولة.
بأنه  يتميز  مــا  عــادة  القبو  وأن  السيما 
أبــرد من أي مكان آخــر يف البيت حتى 

يف أيام الصيف احلارة.
املنزل جيب  الرطوبة يف  درجــة  ولتقليل 
جتــنــب مــســألــة جتــفــيــف املـــالبـــس بعد 
وأســرع  فأفضل  املــنــزل،  داخـــل  غسلها 
طريقة هي جتفيف املنزل يف الشرفة أو 

يف احلديقة أو أي مكان مفتوح.
هذه  لديهم  تتوافر  ال  ملن  بالنسبة  أمــا   
مــرات  زيـــادة  عليهم  فيجب  اإلمــكــانــيــة، 

التهوية للمنزل لتقليل الرطوبة. 

مرض او كما امسيه داء السمنة ألنه مرض خميف ومنتشر انتشار خميف 
الناس من خطورة السمنة حيث يكون  العامل وحيتاج منا اىل توعية  يف 
هو املسبب الرئيسي لكثري كثري من االمراض، واهمها االمراض القلبية 
والسكتة القلبية والسكتة الدماغية وكل امراض السرطان وامراض الرئة 
اليت  االمــراض  واغلب  اخلطر  والسكري  واملفاصل  الفقرات  وامــراض 
باحلمية  االستمرار  يستطيعون  ال  الذين  واغلب  اجلسم.  اجهزة  تصيب 
الغذائية كانت بسبب الشعور باجلوع العميق وكذلك الشهية املفتوحة بقوة 
شديدة حنو تناول الطعام، واليوم حناول ان نكبح هذه الشهية ونقلل من 

الشعور باجلوع عن طريق تناول االغذية الطامسة او الكاحبة للشهية.
التفاح يساعد على كبح الشهية الحتوائه على الياف غذائية وخصوصا 

البكتني الذي يساعد على شعور الشخص بالشبع.
الشهية  توقف  مشبعة  غري  دهــون  وكذلك  الياف  على  حيتوي  االفاكاتو 
عند تناوهلا، تناول القهوة بكمية قليلة يف اليوم وقبل تناول الطعام تكون 

منشطة لعملية التمثيل الغذائي وتكون ايضا مانعة للشهية.
املكسرات، تناول 3 مالعق من املكسرات مثل اللوز او البندق او الفستق 
فيتامني  على  وكذلك حتتوي  االكسدة  كمضادات  اجلــوز مصدر جيد  او 
)اي( ومغنيسيوم، املكسرات تساعد على زيادة الشعور بالشبع والشعور 

باالمتالء وتقلل من الشعور باجلوع.
البيض، يف دراسات علمية كثرية وجدت ان تناول بيضتني مسلوقة صباحا 
يف الفطور يساعد اشخاص احلمية الغذائية على الشعور بالشبع طوال 
ال 24 ساعة، ووجد ان االشخاص الذين يتناولون بيضتني يقل تناوهلم 

لسعرات حرارية يوميا مبعدل 330 سعرة حرارية.
الشخص  تساعد  تناول شوربة خضراوات ساخنة  شوربة اخلضراوات، 
على الشعور باالمتالء وتوقف عملية اجلوع، وشوربة اخلضراوات متنح 
الشوفان مع احلليب  تناوهلا، رقائق  اقل سعرات حرارية عند  الشخص 
الغنية بالكاربوهيدرات ولكن نوع الكاربوهيدرات يكون بطيء اهلضم مما 
تناوله،  بعد  اليوم  من  كثرية  بالشبع طوال ساعات  الشعور  على  يساعد 
الذي  اميغا-3  ب  الغين  السلمون  مسك  تناول  والتون،  السلمون  مسك 

يساعد على كبح الشعور باجلوع بواسطة زيادة هرمون اللبتني.
اليها  تناول سلطة مكونة من الطماطم واخلس واجلزر واخليار مضاف 
اخلل االمحر )مانع للشهية جيد( وكذلك اضافة كثري من زيت الزيتون 
)مانع للشهية ايضا( تكون عامل مهم للشعور بالشبع وتقليل او كبح الشعور 
باجلوع.  ومن املفضل تناول السلطة قبل البدء بتناول الطعام الرئيسي، 
وبعدها تناول الشوربة والوجبة الرئيسية، الشوكالتة الغامقة )الداكنة(، 
تناول اثنان من الشكوالتة الغامقة الداكنة اللون تقلل الشهية بنسبة كبرية، 

والشكوالتة الغامقة حتتوي على امحاض السرك اسد املانع للشهية.

الغذاء 
املانع للشهية

منشغل يف حتقيق  اجلميع  جعلت  اليت  واألحــداث  باملسؤوليات  مليئة  اليومية  احلياة  أصبحت  لقد 
متطلباته، ويف ظل سرعة إيقاع احلياة اليومية واالنشغال بالعمل املتواصل، قد ال جند الوقت للحصول 

على قدر كايف من الراحة والنوم، فماذا حيدث إذا مل حتصل على قدر كايف من النوم؟
مفاتيح السعادة كثرية، أهمها احلفاظ على الصحة اجلسدية والنفسية، وخاصة فيما يتعلق بنمط 
حياتك اليومية ومنها ساعات النوم، فقد أفضى التغيري السريع الذي طرأ على منط حياة األفراد 
خالل العقود األخرية إىل إحداث حتوالت عميقة مست خمتلف جوانب حياة اإلنسان مبا فيها حاجته 

البيولوجية اليومية إىل النوم لساعات كافية.
ويرى متخصصون يف طب النوم أن التوتر والقلق واإلكتئاب واإلصابة ببعض األمراض واإلفراط يف 
األكل ليال وتناول بعض األدوية، يف ظل حياة يطبعها تزايد احلاجة لإنتاج، والعمل حتت الضغط 
لساعات طويلة، واستعمال شبكة األنرنيت، واعتماد سلوكات غذائية غري صحية بات يفرضها منط 

احلياة اجلديد، من ضمن عدد من العوامل اليت تتسبب يف حدوث اضطرابات يف النوم.
ووفقا للدراسات واألحباث املنشورة يف هذا اجملال، فإن هذه االضطرابات، اليت ختتلف باختالف 
األشخاص وفئاتهم العمرية، تشمل على اخلصوص األرق وتوقف النائم عن التنفس وحتريك بعض 

أطراف اجلسم خالل النوم، والنوم لساعات طويلة، والصحو جزئيا خالل النوم.

وتشري الدراسات اىل أن النقص يف هذه احلاجة البيولوجية خالل فرات متوسطة األمد قد يؤدي 
إىل اخنفاض يف اإلنتاج وزيادة سرعة تهيج األعصاب، واالضطراب وضعف الذاكرة، وقلة الركيز 

واالكتئاب، فيما يلحق نقص النوم على مدى أطول أضرارا خطرية للغاية بصحة اإلنسان.
خرباء ينصحون بأن ينام اإلنسان سبع ساعات ونصف الساعة يوميا حتى وفاته ويرون أن هذا هو 
املعروف  ومن  لإنسان،  النفسي  التجدد  عملية  إىل  بالنسبة  فالنوم ضروري  الصحي،  النوم  معدل 
أن اإلنسان “يقضي حنو ثلث حياته نوما”، ولكن هذا الثلث ضروري لبقائه على قيد احلياة، فالنوم 
ضروري وجوهري بالنسبة إىل عملية التجدد النفسي لإنسان؛ إذ ميكن أن يتعرض اإلنسان ألضرار 

صحية جسيمة إذا مل حتدث هذه العملية.
ما الفرق بني النوم السيء واألرق؟ أن يواجه اإلنسان ليال بعض الصعوبات اليت حتول دون اخللود أىل 

النوم بشكل طبيعي فذلك ال يعد مشكلة يف حد ذاته.
 باعتباره حدثا طارئا. ولكن إذا حدثت هذه الصعوبات ثالث مرات يف األسبوع وعلى مدى أكثر من 
ثالثة أشهر، فإن اخلرباء يعتربون ذلك اضطرابات يف النعاس أو اضطرابات تطال االستغراق يف 
النوم/ فإذا تزامنت هذه االضطرابات مع الشعور باإلرهاق نهارا وأدت إىل تقصري اإلنسان يف دوره 

الوظيفي واالجتماعي. 

مروة االسدي

مروة االسديمفاتيح السعادة كثرية: أهمها ساعات النوم
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ميــكــن ان تــعــّرف الــالمــركــزيــة عــلــى انــهــا “نــظــام 
املركزية  اإلداريــة بني احلكومة  السلطات  لتوزيع 
واهليئات اإلدارية احمللية املنتخبة يف احملافظات 
مع  بالتنسيق  احمللية  شؤونها  إدارة  تتوىل  الــيت 
هذه  ومتــارس  رقابتها،  وحتــت  املركزية  السلطة 
وحتل  القانون  مبوجب  سلطاتها  احمللية  اهليئات 
حمل السلطة املركزية استنادًا إىل مبدأ احللول 
اجلغرافية  بني  الالمركزية  وتتنوع  السلطة”  يف 
والوظيفية والسياسية واالقتصادية وغريها، تبعا 
لطبيعة نوع العمل الالمركزي املطلوب حتقيقه يف 
البحث  اهل  والــيت أسهب  الذكر،  آنفة  اجملــاالت 
والتحليل يف سرد تفاصيلها ودقائقها لكن من دون 
واليت  فيها  الشعب  او  املواطن  دور  اىل  اإلشــارة 
من املفرض ان يكون فيها )االنسان( احملور الذي 
املــواطــن يف  ذكــر  الالمركزية. غياب  تــدور حوله 
خالفه  الالمركزية  عــن  التوصيفات  هــذه  اغلب 
املرجع الراحل السيد حممد الشريازي يف كتابه 
)الفقه/ اإلدارة( عندما أشار اليها بالتعريف على 
السياسية  االستشارية  ملبدأ  فعلية  انها “ممارسة 
اليت تقوم على اساس مشاركة املواطنني يف إدارة 
خصوصًا  بأنفسهم”،  القرار  صنع  ويف  شؤونهم 
التشريع يف  تأطري  هنالك “جملس  يكون  عندما 
ظل نظام استشاري يوفر مبدأ السيادة الشعبية، 

ممثلة يف حرية االختيار واملعارضة والتعبري عن 
الرأي واألخذ باألغلبية ووجود رقابة شعبية على 
صانعي القرار، فان نقل السلطات اىل احملليات 
ومنح احملافظني كافة السلطات واملسؤوليات دون 

الرجوع اىل السلطة املركزية.
احــوج  ولعلنا  لــالســتــشــاريــة”.  عملي  تطبيق  هــو   
الـــراهـــن اىل فــهــم كيفية  نــكــون يف عــصــرنــا  مــا 
عمليًا  تطبيقه  ثم  ومــن  الالمركزية  مفهوم  بناء 
شعوب  عانته  ومــا  املركزية  ويــالت  نتجنب  حتى 
املستوى  املدمرة على  اثارها  والعامل من  املنطقة 
واالجتماعي  واجلغرايف  واالقتصادي  السياسي 
والثقايف والذي سلب إرادة الناس يف املشاركة يف 
احلكم واختاذ القرار وحتقيق التنمية والرفاهية 

والتطور. 
وحتدث الشيخ مرتضى معاش اىل مركز االمام 
الشريازي للدراسات والبحوث، حول ما ميكن ان 
تغيري  يف  تساهم  حلول  مــن  الالمركزية  تقدمه 
الواقع االستبدادي للمركزية انه “ميكن ان تقدم 
الالمركزية الكثري من احللول يف حتقيق التنمية 
الكثري  ان  االعتبار  بنظر  اخذنا  ما  إذا  والتقدم، 
من االزمات املعاصرة اليت نشهدها اليوم سببها 
اســتــحــواذ احلــكــومــات املــركــزيــة على كــل املـــوارد 
املواطنني  تهميش  وبــالــتــالــي  الــدولــة  يف  املــتــاحــة 

وتهميش احملافظات واالقاليم وعدم املشاركة يف 
األساسية  “مشكلتنا  ان  ويرى  القرار”.  او  احلكم 
فاشلة،  حــلــول  هــي  املــركــزيــة  احلــلــول  ان  سببها 
وبالتالي  فاشلة،  املركزية هي حكومة  واحلكومة 
وتشجيع  الــالمــركــزيــة  وراء  الــذهــاب  مــن  بــد  ال 
دور  وتفعيل  واالستثمار  املشاركة  على  املواطنني 
قــوانــني تشجع على  القطاع اخلــاص عــرب وضــع 
والقوى  القدرات  من  الكثري  وخترج  الالمركزية 

اليت بيد السلطة املركزية”.
يؤكد  الالمركزية  فوائد  اىل  اشارته  معرض  يف 
اإلمام الشريازي على فوائد النظام الالمركزي ملا 
فيه خدمة الصاحل العام، وأهمها )كما أوردها يف 
كتابه( هي اجياد العالقة املباشرة بني اجلماهري 
تلبية  تتم  حبيث  احملافظة،  يف  احمللي  واملسؤول 
العالقة  كانت  لو  مما  أســرع  اجلماهري  حاجات 
املركزية.  احلكومة  يف  واملــســؤول  اجلماهري  بني 
الــواقــع من شأنه أن حيد من  بــأن هــذا  ويضيف 

“االضطرابات واالنقالبات”.
لكن يف مجيع األحوال فان الالمركزية من شأنها 
يف  والتسريع  االقتصاد  عجلة  دفع  يف  تسهم  أن 
النمو والتطور واخلروج من دائرة الشلل احلكومي 
بــفــضــل الــصــالحــيــات املــمــنــوحــة لــلــمــحــافــظــات 

واملواطنني وحتقيق املشاركة اجملتمعية الشاملة. 

املرجعية الدينية ومأزق 
تشكيل الحكومة العراقية 
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د. خالد العرداوي / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

عبد  الشيخ  أعلن  م   2018 متوز-يوليو  شهر  من  والعشرين  السابع  يف 
املهدي الكربالئي يف خطبة صالة اجلمعة الثانية من الصحن احلسيين 
املقدس موقف املرجعية الدينية العليا يف النجف االشرف واليت ميثلها 
السياسية ومارثون تشكيل احلكومة  العملية  السيستاني من  السيد علي 
العراقية اجلديدة، يف ظل احتجاجات شعبية غاضبة تشهدها مدن وسط 
بتأييد شعيب  العراق منذ أسابيع عدة. فحظي املوقف املرجعي  وجنوب 
انتخابات  بعد  وتطلعاتهم  الناس  الكثري من حاجات  لكونه المس  واسع، 
الثاني عشر من أيار من السنة نفسها. لكنه جوبه بفتور نسيب من بعض 
القيادات السياسية، لكونه يفرض شروطا صعبة تعجز او ال ترغب تلك 

القيادات يف األخذ بها.
نتج  ومــا  معاناة،  من  العراق  املواطنون يف  يكابده  ما  اىل  اإلشــارة  وبعد 
عنها من عنف يف االحتجاجات حددت االليات املطلوبة ملعاجلة الوضع 
السياسي املتأزم بـ: اإلسراع بتشكيل احلكومة القادمة من كفاءات فاعلة 
ونزيهة على رأسها رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع يف مكافحة الفساد 
املواطن،  هلا  حيتاج  الــيت  القوانني  تشريع  واستكمال  واإلداري،  املالي 
املوقف املرجعي احلاد يدعونا اىل طرح تساؤالت عدة تدور حول  هذا 
مدى احرام النخبة السياسية يف العراق لتوجيهات ونصائح املرجعية؟، 
ومدى قدرة االخرية على فرض شروطها يف مفاوضات تشكيل احلكومة 
القادمة؟، ومدى استعدادها لتصعيد املوقف يف حال عدم األخذ بها؟، وما 
موقفها امام قاعدتها الشعبية إذا مت تشكيل احلكومة وفقا لتوجيهاتها ثم 

عجزت تلك احلكومة عن معاجلة أوضاع الشعب الصعبة؟
إذا مل تتشكل احلكومة القادمة بالشروط اليت وضعتها املرجعية، سيكون 
على األخرية التزام أخالقي واضح امام اتباعها يف االنتقال اىل مستوى 
اعلى من التصعيد مع النخبة السياسية، ومواجهة كل ما ميليه ذلك من 
خيارات القيادة الشعبية، ومواجهة نفوذ القوى السياسية العراقية، وضغط 
ومركزها  شعبيتها  كثريا  سيضر  بذلك  قيامها  وعــدم  الدولية.  املصاحل 
أو  بشكل  السياسية،  القوى  انصاعت  اذا  امــا  العراقيني.  بني  الــروحــي 
آخر، لتوجيهاتها، وتشكلت احلكومة العراقية القادمة كما تريدها، فليس 
متوقعا ان تتمكن هذه احلكومة من تلبية مطالب الشعب بسرعة، فمشاكل 
العراق، ترتبط معظمها براكم اهلدم يف الدولة العراقية على مدار عقود 

طويلة.
باإلصرار  اال  منه  اإلفــالت  للمرجعية ال ميكنها  مــأزق حمــرج  انــه  فعال 
احلازم والقوي على مواقفها املعلنة فيما يتعلق بتشكيل احلكومة القادمة، 
وأن تكون مستعدة لالنتقال اىل املستوى األعلى من التصعيد عند عدم 
لرؤيتها،  وفقا  القادمة  احلكومة  تشكيل  حــال  يف  امــا  هلــا.  االستجابة 
املثرية  الكربى  بامللفات  للبدء  احلكومة  على  الكامل  ضغطها  فاملطلوب 
وزجهم  الفاسدين  كبار  حماسبة  ملف  رأســهــا  وعلى  الــعــراقــي  للشارع 
املسلحة خارج  للمليشيات  القانوني  الوجود غري  وملف  القضبان،  خلف 
وملف  للمسؤولني،  املــربرة  غري  االمتيازات  الغاء  وملف  الدولة،  سيطرة 
القطاعني  االستثمار يف  تنشيط  من خالل  للشباب  العمل  إجيــاد فرص 
العام واخلاص، والسيما يف جمالي الزراعة والصناعة. فضال عن ملف 
تعزيز سلطة انفاذ القانون واستقاللية القضاء، ومعاجلة الوضع اإلنساني 
للنازحني والطبقات االفقر من أبناء الشعب، وان يتم كل ذلك يف ظل خطة 

اسراتيجية شاملة إلدارة الدولة يف العراق.
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