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ما الخطوة التالية 
يف السياسة العراقية؟

زيارة األربعني: تظاهرة سلمية إلصالح القوانني

كيف نصنع 
مجتمعًا اقتصاديًا؟

عن االختفاء 
القسري مرة أخرى

زيارة األربعني: 
طاقة الـ )نريفانا( الروحية 2710 18

ما تتميز به مناسبة زيارة األربعني، استعداد مدينة كربالء املقدسة الستقبال ماليني الزوار 
الكرام من خارج وداخل البالد، مع تهيئة مجيع متطلبات الطعام واملنام والراحة طوال وجودهم 
ضيوفا على أبي عبد اهلل احلسني )ع(، فيتوافد مئات اآلالف من الشيعة من كافة أحناء العامل 
يقوم  أرقام مذهلة، حني  الزائرين اىل  لزيارة قرب احلسني، وتصل أعداد  إىل أرض كربالء 
مدن  من  وشيوخهم  بأطفاهلم  األقــدام  على  مشيًا  كربالء  إىل  باحلضور  ــزوار  ال من  املاليني 
العراق البعيدة حاملني الرايات تعبريًا عن الُنصرة، وااللتزام مبنهج احلسني )ع(. بعد التعريف 
بهذه الزيارة وتفاصيلها، نأتي اآلن اىل حمصلة منهجها، ومن أين يتم تدبيج هذا املنهج، وهل 
أمة  وتثبيته يف  نشره  أجل  الــذي خرج من  ومنهجه اإلصالحي  )ع(،  إرادة احلسني  هو ميثل 
اإلسالم، وإعادة السفينة اإلسالمية اىل مسارها السليم بعد أن احنرفت وشّطت وذهبت يف 
سبل الضالل واالحنراف واألنانية، حيث بات قائد املسلمني باحثا عن اللذة طائشا، أعجبته 
فعاقر اخلمر والعب  الدنيا،  واستماله حطام  واخلراجات،  الثروات  كنوز  اىل  وهرع  نفسه، 
القرود، وحبث عن امللذات، يصاحب ذلك ظلم طال فقراء األمة وإهمال ما بعده إهمال. إن هذه 
الزيارة اجلماهريية الكربى، تعد فرصة نادرة ومناسبة لكي يقرر املسلمون ماذا يفعلون من 
أجل إصالح أمورهم كلها، وجيب أن يبقى اهلدف من استثمار زيارة األربعني قائما، خصوصا 
من الناحية الفكرية التنظيمية، فيفرَتض أن يتم رفد املواكب احلسينية باألفكار اإلصالحية 
عليها  تشرف  فنية  فكرية  ثقافية  فعاليات  ُتقام  أن  وجيــب  ذلــك،  اىل  )ع(  دعــا احلسني  كما 
املليوني أمر يف غاية  السنوي  التجمع  فانتهاز هذا  الــدور،  منظمات وشخصيات مؤهلة هلذا 
األهمية. مع الرتكيز املنّظم على استثمار وجود ماليني الشباب يف هذه الزيارة، وزرع ركائز 
املنهج احلسيين يف قلوبهم ونفوسهم وأذهانهم، فهؤالء الشباب، هم قادة الغد، وينبغي أن يتم 
إعداد الشباب القادة منذ اآلن، وينبغي أن يتعلموا ويعرفوا ويتقنوا، مبادئ املنهج احلسيين، 
وليس هنالك مناسبة أفضل من زيارة األربعني، كي يتم استثمارها بأفضل صورة ممكنة، لبناء 
قادة املستقبل، على أن يستمدوا فكرهم وإراداتهم وتصميمهم من الفكر احلسيين اإلصالحي، 
ويتم تطبيق هذا الفكر باحلرف الواحد على واقع العراقيني واملسلمني. هذا هو األمل الذي 
ينظر إليه العراقيون واملسلمون يف زيارة األربعني، هذه املناسبة اليت حتمل معها أمل اإلصالح 
لتوعية  االستثمار  أفضل  واستثمارها  املناسبة  هذه  انتهاز  من خالل  الفقراء،  واقع  وحتسني 
الناس وخصوصا النخب والقادة يف السياسة والثقافة والعلم والدين والصحة واالقتصاد، على 
أن يتم هذا االستثمار وفقا للمنهج احلسيين وفكره املتوقد يف مجيع األزمنة. فأما اإلصالح 
وفقا للمنهج احلسيين ومبادئه العادلة، وأما التمسك بالبديل وهو مواصلة فضح كل من يبتعد 
عّما أعلنه وأراده سيد الشهداء، واملعين بذلك استثمار الفكري احلسيين يف إصالح شؤون 
العراقيني واملسلمني مجيعا، خصوصا يف قضية تنظيم العالقة بني السلطة واألمة، وهي عالقة 
تكاد تكون شائكة ومعقدة بني الطرفني. إن مشاكل العراقيني كثرية ومثلها مشكالت املسلمني، 
العراقيني  فواقع  للعدل واحلق،  وفقا  بواجباتهم  قيام احلكام وحكوماتهم  بعدم  تتلخص  وهي 
اإلصالحي  باملنهج  ملتزمون  أنهم  مــن  يعلنونه  مبــا  هــؤالء  الــتــزام  عــدم  اىل  يــدل  واملسلمني، 

احلسيين، حتى باتت املواجهة مع هؤالء احلكام واملسؤولني أمرا ال تراجع عنه.

االستثمار الفكري 
لزيارة األربعني
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اول  تشكيل  حتــضــريات  الــعــراق  يعيش 
االجرامية،  داعــش  هزمية  بعد  حكومة 
حــكــومــة يــعــتــقــد الــكــثــري مـــن املــواطــنــني 
ــعــني انــهــا ســتــكــون خمــتــلــفــة عن  ــاب واملــت
مــؤشــرات  عــدة  اىل  اســتــنــادا  سابقتها، 
ابرزها تفكك املنظومة احلزبية القدمية، 
والتحالفات السياسية اليت تشكلت منذ 
عام 2003 والــيت مل يعد هلا وجــود، بل 
اصبح احلديث عن عودتها شبهة جتلب 

لصاحبها “العار السياسي”.
التفاؤل لدى الشعب والقيادة  موجة من 
على  سيطر  الـــذي  احلـــزب  السياسية، 
مثل  سلطة  لــه  يــعــد  مل  احلــكــم  مقاليد 
متلك  تعد  مل  الكبرية  والكتل  الــســابــق، 
ما  بــداللــة  نــوابــهــا،  على  سطوتها  نفس 
حدث عند انتخاب رئيس الربملان حممد 
انتخاب رئيس  تبعه من  احللبوسي، وما 
موجة  لتنتهي  صــاحل،  برهم  اجلمهورية 
بتكليف  السياسي  التقليد  على  التمرد 
لتشكيل  ـــهـــدي  امل ــد  عــب عـــــادل  ــد  ــســي ال
اكرب  كتل  من  يكن  انه مل  رغم  احلكومة 

او اصغر.
بـــد مـــن اإلقـــــرار ان ما  الــبــدايــة ال  يف 
جيـــري انــقــالب يف الــكــثــري مــن مــوازيــن 
اخلضراء  فاملنطقة  العراقية،  السياسة 
ــعــيــش حـــالـــة مــن  مل تـــعـــد مـــســـتـــقـــرة، ت
احلركة وانتقال املهام بني اطراف كبرية 

الــوزراء املنتهية  وصغرية، كما ان رئيس 
واليــتــه قــدم امنــوذجــا مهما يف الــتــداول 
السلمي للسلطة عرب ختصيص جزء من 
مكتبه لصاحل رئيس الوزراء املكلف عادل 

عبد املهدي.
فالكتل  الــفــخ،  يف  نقع  ال  ان  علينا  لكن 
وحــتــى   2003 عـــــام  مـــنـــذ  الــســيــاســيــة 
تتعدى  ال  شعبوية  حبــركــات  تــقــوم  االن 
الشكليات اليت تقنع الشارع بان التغيري 
قادم دون أي شيء ملموس، ففي سنوات 
ــغــزو األمــريــكــي كـــان الشعب  مــا بــعــد ال
حكم  اىل  يطمحون  الشيعة  وخصوصا 
شيعي يعيد هلم جزء من كرامتهم اليت 
االئتالف  فاعلن  البعث،  حــزب  انتهكها 
ــوطــين املــوحــد الـــذي مجــع االطــيــاف  ال
فعلت  وهــكــذا  واحـــدة  كتلة  يف  الشيعية 
التحالف  انــشــاء  عــرب  الــكــرديــة  الــكــتــل 
خــارج  السنة  كــان  بينما  الــكــردســتــانــي، 
اطـــار املــعــادلــة ورغـــم ذلــك مت اعطائهم 
جمموعة من املناصب والــوزارات لتثبت 
انهم  اال  طائفية،  ليست  انها  احلكومة 
عرب تقسيم املناصب بني السنة والشيعة 
واالكراد اسسوا خلطاب متشنج أساسه 
النبش يف التاريخ الطائفي واتهام االخر 

ليقع البلد فريسة حرب أهلية طاحنة.
 2010 عام  الثانية  الربملانية  الــدورة  يف 
الطائفي  اخلــطــاب  تــرســبــات  تــــزال  ال 

مــتــواصــلــة مــع تــصــدع بــعــض أطــرافــهــا، 
يوميا  حتــج  السياسية  الكتل  أصبحت 
اىل مدينة أربيل لضمان احلصول على 
منصب رئيس الــوزراء او وزارة سيادية، 
القبان  بيضة  كــانــوا  حينها  يف  فــالــكــرد 
الـــيت ميــكــن ان تــرفــع مــن اســهــم مــن ال 
ولــدت حكومة  البيئة  هذه  له، يف  اسهم 
ميتة، اال انها رفعت شعار “العزم والبناء” 
االمريكية  القوات  خــروج  على  فركزت 

دون ان تبين ما نادت به.
اليوم تساير الكتل السياسية احتياجات 
الشارع وقدمت النموذج الذي يرغب به، 
مرشح يشبه املستقلني، حيمل عددا من 
ان  تعتقد  جتعلك  اجلامعية  الــشــهــادات 
العراق مقبل على نهضة كبرية، وتنازله 
عـــن مــنــصــبــه تـــدفـــع اجلــمــيــع لــيــقــدمــوه 

امنوذجا يف الزهد السياسي.
مؤسساتي  نــظــام  اىل  حبــاجــة  الـــعـــراق 
الذاتية  احلركة  مسار  يف  الــدولــة  يضع 
فالنظام  الــضــرورة،  القائد  انتظار  دون 
الرئيس  النظر عن شخص  يسري بغض 
او الوزير، ومتى ما اصبح الوزير عبارة 
ـــوزراء ال  ال عــن موظف حكومي ورئــيــس 
يتحول اىل صنم يف ذلك الوقت حيق لنا 
ان نضع جناح احلكومة  اما  نتفاءل،  ان 
مبجيء شخص ناجح وقوي فهذه مقاربة 

بعيدة عن الواقع. 

النقابات املهنية قوة ضاغطة لتصويب الديمقراطية يف العراق
اكتسبت النقابات املهنية يف العراق حمورا مفصليا يف كل ما يتعلق بالعملية التنموية على الصعيد 
العراقي،  اجملتمع  بطبقات  أنيط  الذي  املهم  الــدور  من خالل  واالجتماعي،  واالقتصادي  السياسي 
وتنافسها املستمر مع احلكومات من أجل حتصيل املنافع اإلجيابية ملنتسبيها وإبراز الوجه احلسن 
االقتصادي  املستوى  على  احلكومات  حلركة  العامة  السياسات  برسم  إشراكها  يف  النقابات  لــدور 

والسياسي.
ومن األدوار املهمة للنقابات هو إشراكها يف صنع السياسات العامة للبلد، كما برزت يف اآلونة األخرية 
فكرة الشراكة بني احلكومات واملنظمات األهلية والنقابات املهنية، وهذه الشراكة تبدأ من مراحل 
مبكرة يف صنع السياسة، فنجاح عملية الشراكة يتطلب أمورا عديدة منها: إقامة شبكات وحتالفات 
بني املنظمات والنقابات بعضها البعض، بغية تسهيل تبادل املعلومات واخلربات، كما يشرتط لنجاح 

الشبكة تطبيق دميقراطية إختاذ القرارات.
وحتدد هذه األدوار مبحددات معينة، منها ما تتمتع به النقابات من قدرات إدارية ومؤسسية )بناء 
العمل اجلماعي، مهارات اإلتصال، والتخطيط اإلسرتاتيجي( أو ما  التنظيمية، تنمية روح  اهلياكل 
يطلق عليه عملية بناء القدرات. وأيضا قدرتها على بناء رصيد عالقات من خالل النجاح يف إقامة 
حتالفات وشبكات ما بني املنظمات والنقابات بعضها البعض، وأيضا مع كافة األطراف الفاعلة يف 

عملية التنمية السياسية اليت تسعى إىل حتقيقها منظمات اجملتمع املدني مبا فيها النقابات املهنية 
والعمالية سواء على املستوى الوطين أو العاملي للوصول إىل التحول الدميقراطي املطلوب وأهمها:

الثقافة  أو  اإلنتماءات  أو  األصــول  إختالف  عن  النظر  بغض  املواطنني  مجيع  بني  العدالة  حتقيق 
الفرعية، مشاركة اجلماهري يف صنع القرارات من خالل النظم واملؤسسات القانونية.

عدم تركيز السلطة يف هيئة واحدة، وحتقيق الفصل بني السلطات، قيام السلطة على أسس عقالنية 
رشيدة، حبيث يكون تقلد املواقع مكفوال للجميع، إستنادا إىل معايري حمددة، منو قدرات اجلماهري 

على إدراك مشكالتها احلقيقية والتعامل معها تعامال رشيدا.
والقانونية  التنظيمية  املشاكل  األول: معاجلة  بإجتاهني:  العمل  النقابية، عليها  دور احلركة  ولتفعيل 
اليت تعاني منها. والثاني: التوسع واإلنطالق حنو جماالت أوسع من العمل النقابي، واليت ترتقي إىل 
مستوى صياغة السياسات العامة. وإذا مل يكن األساس الذي يرتكز عليه العمل النقابي متينا، فمن 
الصعوبة للحركة النقابية أن تتطور وترتقي إىل مستوى أوسع من العمل النقابي والتأثري يف صياغة 
السياسات التنموية اليت هلا تأثري على طبقات اجملتمع كافة، عندها ميكن للحركة النقابية أن تصبح 
قوة ضاغطة وفعالة هلا ثقل على املستويني الشعيب والرمسي، سواء أكان تنفيذيا أم تشريعيا وهلا 

مقدرة على التأثري يف السياسات الوطنية. 

 
بعد أشهر من التأخري، أحرز العراق تقدما من خالل البدء بتشكيل حكومته 
اجلديدة، ففي 1٥من شهر سبتمرب اختار الربملان العراقي اجلديد حممد 
اختياره  الغربيني  احملللني  بعض  رفض  لكن  له،  رئيسًا  ليكون  احللبوسي 
بالتنوع  تتسم  العراقي  احلــزب  قوائم  ان  متناسني  إيراني  خيار  باعتباره 
الديين، كما ان اتهامهم احللبوسي بالوالء إليران امر ال صحة فيه، لكن 
سياسة اختياره كانت معقدة نوعا ما وهناك شائعات تقول ان الربملانيني 

يتلقون األموال مقابل تقلدهم املناصب.
التنافس على  الكردية يف  ذاته تستمر عدد من الشخصيات  السياق  ويف 
رئاسة احلكومة، ونرى مرة أخرى ان سياسة اختيار من يتقلد هذا املنصب 
يف  السياسيني  من  الكثري  لدى  املفضل  برهم صاحل  ويعد  ايضًا،  معقدة 
اضر  قد  الرئاسة  اىل  ان طريقه  اال  املنصب  هلــذا  املرشح  هو  واشنطن 
بسمعته يف كردستان العراق، فمن اجل احلصول على دعم االحتاد الوطين 
الذي قاده اىل  اليه جمددا وترك احلزب اإلصالحي  الكردستاني انضم 
االنتخابات، وقد اتهمه االكراد بالنفاق بسبب انضمامه اىل حزب االحتاد 
يف  والتشكيك  فساده  اىل  اإلشـــارة  من  اشهر  بعد  الكردستاني  الوطين 
جذابة، جييد  بشخصية  برهم  يتمتع  ذلــك،  مع  لكن  لالنتخابات،  تزويره 
يف  طويلة  خــربة  ولديه  واإلجنليزية،  والفارسية  والعربية  الكردية  اللغة 

العديد من املناصب اليت تقلدها يف بغداد.
لكن على الرغم من هذا مل يتم توفري اخلدمات احلكومية يف أماكن مثل 
البصرة، اذ تتسم طبيعة احلكم العراقي بعدم سيطرة على حكومته بشكل 
كامل، ناهيك عن احلكم اإلقليمي. ميكن أن يكون الكثري من مراقيب العراق 
-مبن فيهم أنا -حمبطني يف بعض األحيان من تردد العبادي لكنه يعرف 

اين ومتى يتخذ القرار املناسب.
السياسة  أصبحت  اذ  للسالم،  صــانــع  شخص  بكونه  الــعــبــادي  َسُيفتقد 
إىل  العراقية  القومية  وعــادت  حكمه،  فرتة  خالل  طائفية  اقل  العراقية 
اليت  واالعـــراق  الطوائف  بــني  العميقة  الشقوق  اصــالح  مت  اذ  االنتعاش 
اذ  الصدفة  األمــور مبحض  تأت هذه  كانت موجودة يف عهد أسالفه، مل 
يعد العبادي من الشخصيات النادرة كالراحل جالل طالباني ورمبا أمحد 
اجلليب الذي ميكنه التحدث مع مجيع الطوائف داخل وخارج العراق، كما 
قاد التقارب مع اململكة العربية السعودية الذي بدى مستحياًل يف يوم من 
األيام، واصبح االكراد مرحب بهم يف اجملتمع العراقي والعملية السياسية 
من  النامجة  باملشاكل  مبكر  وقت  اعــرتف يف  ذلك  على  العراقية، فضال 
وقلل  خــارج سيطرة احلكومة  تعمل  الــيت  الشعيب  وحــدات احلشد  بعض 
من  وواشنطن  قيامه مبنع طهران  ذلك  من  واالهــم  كبري،  بشكل  تأثريها 
خوض حرب بالوكالة على أراضيه، على الرغم من رغبة بعض األطراف 

يف كال البلدين يف القيام بذلك.

ما الخطوة التالية 
يف السياسة العراقية؟ 

مسلم عباس

العراق

 مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

الحكومة العراقية 
املقبلة: 

التحديات وفرص 
النجاح

حيدر االجودي / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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رغـــــــم شـــــــدة تــــعــــقــــيــــدات الـــتـــوافـــقـــيـــة 
الــدميــقــراطــيــة الــــيت حــكــمــت املــشــهــد 
السياسي العراقي منذ عام 2003 إال أن 
طبيعة اإلنتقال يف األدوار السياسية يبني 
السياسي  العمل  يف  نضوجًا  هنالك  أن 
ينتقل من التوافق املشروط إىل التوافق 
رئيس  انتخاب  يف  كان  حيث  باإلختيار، 
اجلــمــهــوريــة مـــن قــبــل جمــلــس الـــنـــواب 
جبولتني وإنسحاب احلزب الدميقراطي 
ــيــل عــلــى أن الــتــوافــق  ــانــي دل ــردســت ــُك ال
ــار تـــصـــدر مــشــهــد اإلتــفــاقــات  ــي ــاإلخــت ب
املهيمنة  والكتل  األحزاب  بني  السياسية 

على املشهد السياسي العراقي.
ـــقـــارب األخــــــري واحلــــــــوارات  ـــت شـــكـــل ال
الكتل السياسية عملية نقل  اجلدية بني 
اجلمهورية  رئيس  منصب  ترشيح  مهمة 
من  تتمكن  مل  أنها  غــري  الــُكــرديــة  للكتل 
الذي  األمر  واحد،  التوافق على مرشح 
ليقرروا  الربملانيني  إىل  االختالف  نقل 
بأنفسهم اختيار الرئيس. ورغم أن هذه 
منها  جــزءًا  يرتبط  االختيار  يف  اإلرادة 
أنه يف احلقيقة  الكتل إال  بــإرادة زعماء 
التصويت  بشأن  الضمين  اإلتفاق  نسف 
ملرشح احلزب الدميقراطي السيد فؤاد 

حسني.
وبعيدًا عن أسباب اخلالف بشأن مرشح 
إال  الُكردستاني،  الدميقراطي  احلــزب 

كانت  الشعبية  الناحية  من  املقبولية  أن 
ــرهــم صـــاحل بــســبــب ثقله  تــتــجــه حنـــو ب
القوى  مع  املتميزة  وعالقاته  السياسي 

اإلقليمية والدولية.
الربملانيني  ذهــنــيــة  يف  الــتــبــدل  هـــذا  إن 
اإلرادة  قــوة  مــن  أن يضاعف  مــن شــأنــه 
الـــفـــرديـــة عــلــى الــتــكــتــلــيــة الــــيت ســـادت 
املشهد السياسي، فعملية ترك اإلختيار 
إجيابية  برسائل  بعثت  الــنــواب  لصاحل 
إىل الشارع، ميكن أن يالحظ أن هنالك 
انتخاب جملس  بــارزيــن يف  كانا  أمــريــن 
النواب لرئيس اجلمهورية ورئيس جملس 
اإلخــتــيــارات  ــأن  ب يتعلق  األول  الــــوزراء، 
كانت خارج دائرة متثيل القوى املؤثرة يف 
صراعاته،  عن  وبعيدة  العراقي  املشهد 
إذ أنه لكال الشخصيتني عالقات متميزة 
املؤثرة يف  والدولية  اإلقليمية  القوى  مع 
األمر  وهذا  العراقي،  السياسي  املشهد 
يزيد من اإلستقاللية يف الدور العراقي 
اجلديد. فصعوبة ترجيح اخليارات اليت 
والتحالفات  اإلنتخابي  باملشهد  ارتبطت 
السياسية أصبحت باعثة للقلق خصوصًا 
بعد أزمة البصرة ودور املرجعية يف إجياد 
احللول لتلطيفها حلني تشكيل احلكومة 
اجلديدة، واليت كان من نتائجها مطالبة 
حيدر  الدكتور  حكومة  سائرون  حتالف 
جدية  تكن  مل  ألنها  باإلستقالة  العبادي 

مبا  معها  تتعامل  ومل  األزمـــة  إدارة  يف 
وقد ساهم هذا  متطلبات.  من  تستحقه 
املؤثرة  القوى  أدوار  تقليص  يف  التفكك 

يف تشكيل املشهد السياسي املرتقب.
وثيقة حبالة  صلة  على  فإنه  الثاني  أما 
ــوافــقــات الــســيــاســيــة إذ  ــت الــتــصــويــت وال
نوعي  بشكل  السياسية  العملية  إنتقلت 
حنو اختيار مرشحني خمتلفني متامًا عن 
ما مت الرتويج له من قبل. ومع ذلك فإن 
برهم صاحل املنتخب كرئيس للجمهورية 
من  السياسية  مقبوليته  حبكم  سيتمكن 
داخليا  السياسي  الوضع  توجيه  إعــادة 
وخارجيًا على حنو متميز حبكم جاذبيته 
الــســيــاســيــة وأنـــاقـــة دبــلــومــاســيــتــه الــيت 
إقليميًا  العراق  وضع  من  الكثري  ستغري 
ودوليًا. هذا باإلضافة إىل إنسجامه مع 
رئيس احلكومة الذي سيعزز من التعاون 
املشرتك يف تنفيذ املطالب اجلماهريية، 
باإلضافة إىل مقبولية السيد عادل عبد 
املهدي من األحزاب والكتل األكثر تأثريًا 
يف جملس النواب. وتبقى املسؤولية أمام 
رئيس احلكومة يف كيفية إختيار فريقه 
احلــكــومــي، وهـــل ســيــتــمــكــن مـــن إعـــادة 
يف  ثانية  مــرة  باالختيار  الــتــوافــق  منــط 
عن  النظام  بنية  لتكتمل  وزرائــه  اختيار 
بالشروط  ال  باإلختيار  التوافق  طريق 

املفروضة؟. 

العراق من التوافق املشروط 
إىل التوافق باإلختيار

آليات تفعيل الـتأثري السياسي ملراكز األبحاث العراقية
واالهتمام  الكافية  املساحة  األحبــاث  مراكز  إعطاء  اىل  الدعوة  تتم  عندما  فكريا  ترفا  ليس 
لدينا،  السياسي  القرار  وصناع  احلكومية،  فمؤسساتنا  منها،  املتوقع  دورهــا  لتؤدي  املطلوب 
تعقيدا  يــزداد  عامل  ظل  ففي  خدماتها،  اىل  ملحة  احلياتية حباجة  كل جماالته  واجملتمع يف 
وتشابكا وتأزما البد من وجود من يسلط األضواء على الواقع كما هو، وما ميكن ان ينتج من 
البديلة  وتأثري كل ذلك على احلاضر واملستقبل، وحتديد اخليارات  ارهاصات،  تفاعالته من 
لتجنب األسوء، واختيار الطريق األفضل للوصول اىل املصاحل العليا، ويف نفس الوقت إجياد 
فيه  تلعب  ان  ذلك ميكن  كل  مناسبة...  بشروط  اآلخرين  مع  املنافسة  املؤاتية خلوض  الفرص 
مراكز األحباث دورا فاعال؛ ألنها وجدت لتعمل يف بيئة شديدة التعقيد واخلطورة والتنافس، 

فهي مؤسسات تنتمي للحضارة املعاصرة وال ميكن االستهانة بها أو انكار دورها.
ولكننا يف العراق وأمثاله من الدول ال ميكننا أن نفصل بني تطوير مراكزنا البحثية وبناء دولنا، 
ألن اجلزء األكرب من مشاكلنا يكمن يف تأخر بناء الدولة بشروطها احلديثة )دولة الدميقراطية 
واملؤسسات واملبادرة الفردية واجملتمعية واحرتام احلقوق واحلريات( او بنائها بطريقة مشوهة 
قوتها  او  قدراتها  بني  يتوافق  ال  ومبا  والبعيدة،  القريبة  أهدافها  حتقيق  عن  عاجزة  جتعلها 
احلقيقية ومداها الذي ميكن الوصول اليه)40(. لذلك فان احللول واالليات اليت ميكن اقرتاحها 

يف هذا املطلب لتطوير أداء وتأثري املراكز يف حميطها السياسي )عملية صنع القرار خصوصا( 
وحميطها العام هي جزء من منظومة متكاملة )One System( ال ميكن فصل اجزائه بعضها 
وابتعاده عن منط  الدولة  ومأسسة عمل  النافذة،  وسياساته  العام  التعليم  كتطوير  بعض،  عن 
اإلدارة الفردية او احلزبية الضيقة، ورفع مستوى الوعي الشعيب العام، ووجود اسرتاتيجيات 
شاملة ومتكاملة لتحقيق املصاحل العليا للبلد. فعلى مستوى تفعيل الدور السياسي العام ملراكز 
األحباث من الضروري أن حيصل تطور يف العقلية احلاكمة داخل حلقات صنع القرار املتقدمة 
يف مؤسسات الدولة لتكون أكثر اميانا بدور املراكز وجعلها شريكة فاعلة يف عملية صنع القرار، 

وإدراك أن مهام اإلدارة العليا يف الدول احلديثة تتقاطع متاما مع اإلدارة الفردية.
وال ميكن حتقيق ذلك من دون بناء منظومات مؤسسية وطنية تأخذ بنظر االعتبار ما يصدر 
عن هذه املراكز من خمرجات العتمادها يف اجلوانب العملية ذات الصلة، أخريا ميكن القول: 
ان مهمة تفعيل البحث العلمي يف العراق من خالل مراكز األحباث واملؤسسات املشابهة هلا هي 
مهمة كبرية جدا، اال ان حُتمل اعبائها، والنجاح يف الوصول اىل أهدافها ستكون املعيار األساس 
إلثبات قدرة االنسان والدولة يف هذا البلد على امتالك احلق يف السري اىل االمام يف عامل 

معاصر ال حيرتم اجلهلة وال يشفق على الضعفاء.   

املاضي  القرن  بداية عشرينيات  تأسيسها يف  منذ  العراقية  الدولة  تعاني 
هذا  استمر  وقد  الداخلية،  سلطتها  فرض  مستوى  على  كبري  ضعف  من 
 ،2003 العام  بعد  السيما  التارخيي،  تطورها  عرب  مرافقتها  يف  الضعف 
تغيري  )مرحلة  املرحلة  هــذه  حسني.  صــدام  بنظام  اإلطــاحــة  متــت  عندما 
مرحلة  متثل  لكونها  كتاباتنا؛  يف  عليها  نّركز  ما  دائمًا  السياسي(  النظام 
مهمة من مراحل ترسيخ العمل الدميقراطي والتداول السلمي للسلطة عرب 
السياسي  واالنفتاح  والتكنولوجيا  العوملة  الدميوقراطية يف عصر  اآلليات 
وكيف  منه،  املــراد  ومــا  الــدولــة،  بّتغييب  املقصود  فما  العامل.  دول  كل  بني 
ُغّيبت سلطة الدولة العراقية؟. إن التنازع املوازي لسلطات الدولة العراقية 
مل يكن على املستوى األمين فقط، فهناك سلطات موازية لسلطاتها على 
القطاعات  من  وغريها  واإلعالمي  واخلدمي  والصحي  التعليمي  الصعيد 
على مستوى  األهلي  التعليم  هناك  والتعليم،  الرتبية  ففي جمال  األخــرى، 
الفئات العمرية كافة من )الروضة إىل اجلامعات(، وكذلك انتشار اخلدمات 
الصحية واملستشفيات األهلية املوازية للمستشفيات احلكومية على الصعيد 
وسلطة  املنظمة،  غري  اإلعــالم  سلطة  فهناك  ذلــك،  عن  فضاًل  الصحي، 
الشركات واهليئات االقتصادية لألحزاب السياسية واملصارف األهلية يف 
اجملال االقتصادي، وسلطة العتبات املقدسة والشركات االمنية وغريها من 
مبــوازاة  االحيان،  بعض  تفوقها يف  أو  الدولة  سلطة  تنازع  اليت  السلطات 
املذكورة  الرمسية  الدولة  وتــردي حقيقي يف قطاعات  ذلك، هناك ضعف 
أعاله. هذا التغييب، قد يكون بعضه مقصودًا لدواٍع سياسية؛ ألن إضعاف 
دول  وراءه  وتقف  سياسية،  مصلحة  فيه  العراقية  للدولة  األمنية  السلطة 
على  ضعيف  العراق  يبقى  أن  خالله  من  تريد  إقليمية،  وإرادة  ومنظمات 
املــوازيــة  السلطات  تعد  وهلــذا  واالقــتــصــادي.  والعسكري  األمــين  املستوى 
لسلطة الدولة من العوامل اليت ساعدت على تفكيك الدولة العراقية بعد 
عام 2003، وعامل مساعد يف شيوع ظاهرة الفساد املستشري يف مفاصلها 
اإلدارية، السيما يف اجملال االقتصادي، يف عمليات )االستثمار والعقود وبيع 
وأن خطورة  املثال.  على سبيل  االقتصادية(  اجلوانب  من  الــدوالر وغريها 
هذه املؤسسات والسلطات املوازية ال تكمن مبمارستها الظاهرية ونشاطها 
املعلن فقط، وإمنا تكمن يف التأسيس ملا يسمى بالدولة املوازية او الدولة 
العميقة داخل الدولة املركزية. وهلذا على صانع القرار العراقي أن يتفادى 
تلك االزدواجية اليت تتعارض مع سلطات الدولة القانونية، أو أن يسعى إىل 
فك االرتباط بني سلطات الدولة وبني السلطات املوازية من خالل االخضاع 
شيوع  ألن  االحتادية؛  الدولة  وفرض سيطرة  القانونية  والرقابة  السياسي 
السلطات املوازية قد يغّيب سلطات الدولة القانونية تدرجييًا، ورمبا يضعنا 
إمام مشهد سياسي واجتماعي وقانوني معقد جدًا، تكون تداعياته خطرية 

على مستقبل الدولة العراقية.  

تغييب 
الدولة العراقية...!

العراق
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عربي 

بصخرة صماء  يصطدم  خاشقجي  كان 
الدينية  سيما  ال  السعودية  الثقافة  يف 
دينيا  املختلف  رفــض  وهــي  والسياسية 
اليه  يذهب  فيما  رأى  ولكنه  وسياسيا، 
امللك السعودي السابق عبد اهلل بن عبد 
الــعــزيــز مــن ضـــرورة قــبــول املختلف يف 
داخل البالد أو لعله هكذا أوحت كلمات 
بإمكانية  خاشقجي  اىل  اهلل  عبد  امللك 
لذلك  باملختلف،  جياهر  لصوت  جمــال 
اليت  السعودية  الوطن  كتب يف صحيفة 
ولكن  )انا سعودي  يرأس حتريرها  كان 
خمتلف( وفق ما كتبه يف جريدة احلياة 
هــذا  مــقــالــه  وجـــاء  2017م  سبتمرب  يف 
على  احلياة  جريدة  يف  العنوان  وبنفس 
داخــل  والدينية  االعــالمــيــة  احلملة  أثــر 
يف  الــســروريــة  تيار  الجتثاث  السعودية 
العام 2017م وهو التيار الثاني يف قبالة 
اليهما  انقسمت  الـــذي  القطيب  الــتــيــار 

مجاعة االخوان املسلمني.
حجم  يقلص  خــاشــقــجــي  ان  واملــفــارقــة 
حبجم  والتكفريي  املتشدد  التيار  َتسُيد 
يوم رغم أنه دوما كانت له الوالية الدينية 

واهليمنة الوهابية.
يهدف  توصيف  وهــو  باملتنمر  ويصفه   
يف  وأهــمــيــتــه  ــه  وقــوت قيمته  تقليل  اىل 
الــدولــة الــســعــوديــة على الــرغــم مــن أنه 
باستعانته  يتمكن  ومل  ضــحــايــاه،  أحـــد 

ــه  ــمــائ املـــلـــك عـــبـــد اهلل واحــت خبـــطـــاب 
خبــطــابــه الــســيــاســي- الـــرمســـي وبــيــان 
ـــذي صــاغ  جمــلــس الـــــوزراء الــســعــودي ال
ــارة )حــق  ــب ــع خــطــاب املــلــك عــبــد اهلل ب
الناس يف االختالف( أن ُيسمع الصوت 
وهــذا  التنمر  هــذا  يــواجــه  وأن  املختلف 
التيار املتشدد، فأقدمت جلنة الشكاوى 
يف وزارة االعالم على رفع شكوى هيئة 
خاشقجي  بــوجــه  والــتــحــقــيــق  االدعــــــاء 
الوحدة  تهديد  االتهام هو  وكان موضوع 
الوطنية وحلمة الوطن والذي اقتنعت به 
وهنا  خاشقجي،  وفق  القضائية  اللجنة 
شخصيا  خاشقجي  اخلــطــر  استشعر 
التعسفية  ســلــمــان  بــن  ســيــاســات  جتـــاه 
مما جعله أكثر حدة وجــرأة يف الصوت 
املسموع الذي متتلكه صحيفة الواشنطن 
بوست دوليا، وهو ما رفع من حجم قدرة 
املواجهة مع نظام حممد بن سلمان الذي 
أطبق على السلطة بشكل تام يف الدولة 
واملعنوية  املالية  التصفية  بعد  السعودية 
للمنافسني املمكنني له من أمراء العائلة 
املالكة، وحني طلب منه بعض أصدقائه 
بن  الوليد  امللياردير  ومنهم  السعوديني 
طالل التزام الصمت أعلن أنه يريد أن 
عربي  موقع   – مسموع  صــوت  له  يكون 

. 21
ويبدو ان ذلك حتقق له بعد اخنراطه يف 

الواشنطن  جريدة  يف  الصحفي  العمل 
ــــه عــلــى  بــــوســــت وختـــصـــيـــص عــــمــــود ل
اليت  الــدولــيــة  هــذه اجلــريــدة  صفحات 
منحته امكانية الصوت املسموع، وكانت 
قـــادت محلة  الــيت  هــي  الصحيفة  هــذه 
بالكشف عن مصري خاشقجي  املطالبة 
ووصل صوتها اىل ارجاء العامل وبلغ قوة 
الصوت  وقــوة  بوست  الواشنطن  صــوت 
الــصــحــفــي الــعــام الــــذي متــثــلــه كــربيــات 
الصحف االمريكية االخرى أنها أرغمت 
تغيري  على  السعودية  واململكة  تــرامــب 
اليت  خاشقجي  قضية  جتاه  سياساتهم 
فيها  والتضليل  عليها  التعتيم  تــوخــت 
وتــفــنــيــد نــظــريــة الــقــتــلــة املـــارقـــني الــيت 
تبناها ترامب وحاولت الدولة السعودية 
العام  الدولي  الغضب  من  بها  االحتماء 

جتاهها.
ــكــن خــاشــقــجــي ذهــــب ضــحــيــة ذلــك   ل
الصوت املسموع وهو الثمن املعتاد على 
دفعه كل أولئك الذين خيالفون أنظمتهم 
الــســيــاســيــة والــقــمــعــيــة يف عــاملــنــا وتظل 
خيتتم  الــيت  النهايات  كــل  متاثل  نهايته 
لكن  حياتهم،  السياسيون  املخالفون  بها 
وهو  باملنشار  جسده  يقطع  ان  املــأســاة 
حي يف معادلة الصوت املختلف وحماولة 
صوت مسموع مما يرتفع بها اىل نوع من 

الرتاجيديا السياسية يف عاملنا. 

خاشقجي: تراجيديا السياسة
 ومحاولة صوت مسموع

تطورات الساحة السياسية اليمنية بعد األزمة الخليجية
تشهد الساحة اليمنية تطورات ذات أبعاد سياسية خمتلفة منذ إندالع األزمة اخلليجية غري املسبوقة 
بني قطر من جهة، والسعودية واإلمارات من جهة أخرى، حيث باتت اليمن صورة معكوسة من صور 

الصراع بني أطراف األزمة اخلليجية عرب األحزاب واجملموعات اليمنية ذاتها.
منها  ماليًا وعسكريًا يف حماولة  السعودية  دعمتها  أخــرى،  وحركات  أحــزاب  يقابل هذه اجملموعة 
إلستعماهلا كتكتالت بشرية متتلك حضورًا سياسيًا ومليشياويًا يف اليمن، هذه القوى ذات توجهات 
إيديولوجية ترتهن بقوى إقليمية ودولية، فما أن إندلعت األزمة األخرية بني قطر من جهة والسعودية 

واإلمارات من جهة أخرى حتى بدأت الساحة السياسية اليمنية بإفرازات جديدة، 
وبالرغم من أن الدور القطري يف اليمن مل يكن وليد حلظة اإلنسحاب من التحالف السعودي ضد 
اليمن، وإمنا ميتد إىل سنوات تدخلها بالوساطة حبروب الرئيس اليمين السابق علي عبد اهلل صاحل 
)الستة( ضد )احلوثيني( يف حمافظة صعدة بني عامي 2004 و2010، حيث إستطاعت الدوحة أن 

تلعب دورًا بارزًا يف هذا السياق.
يف حني تزداد حدة الصراع يف اجلنوب اليمين الذي يشهد منذ فرتة إنقسام سياسي وأمين بني القوى 
اليميين عبد ربه هادي واحلراك اجلنوبي إىل جانب  للرئيس  املوالية  الرئيسة كالفصائل املسلحة 

حضور حزب التجمع اليمين لإلصالح هناك.

وهذا اإلنقسام اجلنوبي يزيد على احملور اخلليجي بقيادة السعودية اإلرباك. ويف ضوء ذلك قد تشهد 
الساحة اليمنية ما يلي: إتفاق بني حزب اإلصالح اإلخواني مع مجاعة أنصار اهلل احلوثيني وحزب 
املؤمتر الشعيب يف صنعاء قد يغري موازين القوى لصاحل القوى الرافضة حلكومة عبد ربه منصور 

هادي والقوات الساندة له.
يدفع  قد  احلوثيني  مع  خالفهم  ظل  ويف  منصور  ربــه  عبد  حكومة  ضد  اجلنوبي  التذمر  تصاعد 

باجلنوبيني إىل إعالن إستقالل اجلنوب رمسيا عن الشمال.
قد تقود اخلالفات الداخلية املشار إليها إىل اإلسراع بإنهاء احلرب من قبل التحالف الذي تقوده 
أمــام  اليمن  يكون  قــد  وهنا  الــدولــي،  الضغط  جــراء  مــن  وأخـــرى  داخلية  مينية  ألســبــاب  السعودية 
سيناريوهني: إما استمرار احلرب األهلية الداخلية أو توصل األطراف املختلفة ومن ضمنها مجاعة 
أنصار اهلل احلوثيني إىل عملية سياسية توافقية جتمع كل األطراف، خاصة تلك اليت تؤمن باليمن 

املوحد كحزب اإلصالح اإلخواني.
بقدر عجز السعودية عن حتقيق إجناز عسكري لصاحل معسكرها اليمين الداخلي املتشتت حلد اآلن 
فإن هذا مؤشر على أن السياسة اخلارجية اليت تتبعها السعودية منذ صعود حممد بن سلمان إىل 

السلطة على املستوى اإلقليمي فشلت يف سوريا كما أنها اليوم تفشل يف اليمن. 

مفاجئة جيتمع  بطريقة  ثورة  تبدأ  والنهايات،  البدايات  تتشابه  سوريا  يف 
أصدقائه يف  اجلميع حتى  عليه  ينقلب  األســد،  بشار  الرئيس  العامل ضد 
انقلب  اليت  الصورة  اىل  املشهد  يعود  سنوات  سبع  بعد  والــريــاض،  انقرة 
الرئيس، وبعضهم يدافع عنه كما تفعل إسرائيل. يف  منها، الكل خيط ود 
اخر االخبار عادت مملكة البحرين من بعيد لقلب صفحة التوتر اليت سادت 
مع سوريا طوال السنوات املاضية، واستغل وزير خارجيتها الشيخ خالد بن 
أمحد آل خليفة أعمال اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، ليقوم 
مبصافحة حارة مع نظريه السوري وليد املعلم. مل يكتفي الوزير البحريين 
بهذه املصافحة “األممية”، امنا عاد يف اليوم التالي وصرح عرب قناة “العربية” 
السعودية ليؤكد انه قام بهذا السلوك الدبلوماسي مع الوزير السوري وليد 
املعلم على اعتبار ان األخري ميثل احلكومة الرمسية يف دمشق، “احلكومة 
معها،  اختلفنا  وإن  الــدول  مع  نعمل  السورية هي احلكم يف سوريا، وحنن 
وليس مع من ُيسقط هذه الدول”. هكذا علق خالد بن محد ال خليفة على 
اللقاء الذي اثار جدال واسعا. يف السنوات املاضية أصبحت البحرين البوابة 
ّركها متى ارادت ان تفتح منافذ السياسة اإلقليمية  اخللفية للسعودية، حُتَ
املغلقة، فقبل اشهر دفعت شخصيات حبرينية اىل زيارة إسرائيل بذريعة 
احلوار الديين ونشر التعايش السليمي، وتبادلت املنامة وتل ابيب الزيارات 
قالت األخرية انها تعزز عالقاتها مع دول خليجية أخرى أهمها السعودية 
التطبيع  وتــرية  لزيادة  حثيث  مع سعي  اللقاءات  هــذه  ومهدت  واالمـــارات، 
العلين بني إسرائيل والسعودية، وختمت األسبوع املاضي باجتماع مجع وزير 
اخلارجية السعودي عادل اجلبري ورئيس جهاز املوساد اإلسرائيلي عاموس 
يدلني. ويف الشأن السوري ال ختتلف التحركات الدبلوماسية عن القاعدة 
العامة لقطع العالقات او اعادتها، فاالسرتاتيجية السعودية وحلفائها جتاه 
سوريا عمومًا تغريت منذ أن أعلن ولي العهد السعودي حممد بن سلمان آل 
سعود، يف حديثه مع صحيفة “التايم” األمريكية يف أبريل املاضي، دعمه أن 
احلكومة برئاسة بشار األسد “قوية”. هل تستطيع السعودية ابعاد ايران من 
سوريا بعد كل ما جرى والضحايا الذين فقدهم احلرس الثوري؟ تكمن قوة 
املوقف اإليراني يف نزوله للميدان والسيطرة على األرض وهي اسرتاتيجيته 
املعمولة يف دول أخرى مثل العراق ولبنان واليمن وهي ذات االسرتاتيجية 
اليت اتبعت يف سوريا. الدول العربية والغربية تفتح صفحة جديدة من تاريخ 
اسقاط  وهدفها  األســد،  بشار  الرئيس  مع  علنية  عنوانها صداقة  سوريا، 
على  والغربية  العربية  تعاظم خالل سنوات احلرب  الذي  اإليراني  النفوذ 
سوريا، انه تنازل جديد تقدمه هذه الدول لصاحل ايران فهي تعرتف ضمنيا 
ان حليف ايران حيق له االستمرار باحلكم شريطة طرده اإليرانيني، وهو 
منعت  الــذي  األســد  اسقاط  مطلب  من  تعقيدا  واكثر  مفهوم  غري  مطلب 

طهران تطبيقه على ارض الواقع.  

بشار األسد: 
عدو برتبة صديق

حكمت البخاتي / مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث

د. أسعد كاظم شبيب / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية
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دولي 

لعّل بعض التحليالت املتداولة تذهب إىل 
القول إننا أمام مالمح لنظام دولي جديد 
القوى  مــواقــع  بعد ختلخل  يــتــكــّون،  أخــذ 
الــواليــات  وخــصــوصــًا  املهيمنة،  العظمى 
املــتــحــدة الــيت تــكــّرســت بعد انــتــهــاء عهد 
األيديولوجي،  والــصــراع  الــبــاردة  احلــرب 
باعتبارها القوة األوىل األساسية املتنفذة 
النظام  كــان  وإذا  الــدولــيــة.  الــعــالقــات  يف 
الـــدولـــي الــــذي شــهــده الـــقـــرن الــعــشــريــن 
األوىل  العاملية  احلــرب  بعد  ما  انتقل  قد 
كقوتني  وفــرنــســا  بــريــطــانــيــا  هيمنة  إىل 
الثانية  الــعــاملــيــة  احلـــرب  فـــإن  عظميني، 
املتحدة  الــواليــات  مــن  جعلت  بعدها  ومــا 
القوة العظمى األوىل يف العامل، خصوصًا 
حتــّكــمــهــا مبـــصـــادر الـــقـــوة والــتــحــالــفــات 
وسياسيًا،  عسكريًا  الحقًا،  قادتها  الــيت 
والثقايف  والتكنولوجي  العلمي  والــتــقــّدم 
ــــي الـــذي فـــاق اجلــمــيــع بال  والــفــين واألدب
اســتــثــنــاء، فــضــاًل عــن الــتــقــدم اهلــائــل يف 
مبا  والتجارة،  والزراعة  الصناعة  ميدان 
القوة  نّصبها  حيث  الــســالح،  جتــارة  فيها 
األوىل بال منازع. كان نظام ما قبل احلرب 
العاملية األوىل استمرارًا التفاق ويستفاليا 
ومؤمتر   1648 عشر  الــســابــع  الــقــرن  يف 
العام 181٥ بعد حمــاوالت إجهاض  فيينا 
حيث  نابليون،  وهزمية  الفرنسية  الثورة 
كــانــت قــواعــد الــقــانــون الــدولــي التقليدي 

الغزو، واحلــق يف شن احلرب  جتيز حق 
حق  إىل  إضافة  الوقائية،  أو  االستباقية 
فيها  احلصول على مكاسب سياسية مبا 
االستيالء على األراضي بالقوة حتت مربر 
احتمال »خطر وشيك الوقوع« أو للحفاظ 
عــلــى اجملـــال احلــيــوي، وكـــل ذلـــك يــنــدرج 
يف االســتــقــواء على اآلخــريــن دفــاعــًا عن 
»املصاحل القومية«، واليت خيضت حروب 

كثرية حتت عنوانها ومربراتها. 
وكــــان الـــطـــور اجلـــديـــد لــلــنــظــام الــدولــي 
األوىل  العاملية  احلـــرب  بعد  تــكــّرس  قــد 
بتأسيس عصبة األمم العام 1919 وجرت 
واللجوء  القوة  استخدام  لتقييد  حماوالت 
بريان  إىل احلــرب، وخصوصًا يف ميثاق 
وقد   1928 العام  باريس(  )ميثاق  كيلوك 
أكتوبر/تشرين  ثــورة  بفعل  العامل  انقسم 
العام 1917، إىل معسكرين، حيث  األول 
بدت بعض مالمح نظام جديد تظهر تلك 
املتحدة يف  األمــم  بعد قيام  الــيت حتققت 
الــعــام 194٥ خــصــوصــًا بــعــدم االعـــرتاف 
بعد فضح  السرية، السّيما  بالدبلوماسية 
اليت  السّرية  بيكو   - سايكس  اتفاقيات 
 ،1916 العام  وفرنسا  بريطانيا  أبرمتها 
بــنــوع جديد  الــدولــيــة  الــعــالقــات  واتسمت 
مــن الــصــراع األيــديــولــوجــي بــني نظامني 
الثانية  العاملية  احلــرب  لكن  متناحرين. 
هــزميــة  إىل  أدت  والـــــيت  بـــعـــدهـــا،  ومــــا 

ــان والــقــضــاء عــلــى الــنــازيــة  ــاب ــي أملــانــيــا وال
والــفــاشــيــة، دفــعــت األمـــور بــاجتــاه صــراع 
تفكك  بعد  الــبــاردة  باحلرب  ُعــرف  مديد 
ـــادي لــــدول احملــــور مــنــذ أن  ـــع احلــلــف امل
الشهرية  صيحته  تشرشل  ونستون  أطلق 
 ،1947 الــعــام  الشيوعية  عــلــى  بــالــقــضــاء 
واســتــمــرت هــذه احلـــرب بــوســائــل خشنة 
وثقافية،  واقتصادية  عسكرية  وناعمة، 
حــتــى متــكــن املــعــســكــر الـــرأمســـالـــي من 
اإلطاحة بالكتلة االشرتاكية من دون حرب 
التسلح وبشكل خاص »حرب  بفعل سباق 
النجوم« العام 1983 واهلجوم األيديولوجي 
والدعائي، إضافة إىل األوضاع الداخلية 
واالختناقات  احلــريــات  بشح  تتعلق  الــيت 

االقتصادية.
قرن  هــو  التاسع عشر،  الــقــرن  كــان  وإذا 
قرن  هو  العشرين  القرن  فــإن  القوميات 
كانت  فقد  نهايته  أمــا  األيــديــولــوجــيــات، 
ــد، ورمبـــا سيكون  قـــرن جــدي تــؤشــر إىل 
االقتصادية، وهكذا  املصاحل  عنوانه قرن 
فإن ما طرحه برجينسكي، مستشار األمن 
القومي األسبق يف كتابه »أمريكا والعصر 
التكنوتروني« من التعددية القطبية ال يأتي 
بعد القطبية الثنائية، ولكنه يعقب اهليمنة 
األمريكية مع وجود مصاحل مشرتكة، منها 
والــتــطــّرف  والتعصب  اإلرهــــاب  مكافحة 

الذي يهّدد العامل.

أمريكا، وتركيا، والسعودية 
وبينهم الخاشقجي

اسرتاحة القيصر: تعقيدات سوريا على طاولة بوتني
انهيت املهمة العسكرية يف سوريا، واالهداف اليت ذهبنا من اجلها حتققت، بوتني ينطق بهذه الكلمات 
جمددا اعالن النصر يف سوريا، ومذكرا الدول اليت توعدته بافغانستان جديدة بان روسيا اليوم قوية 

وليست روسيا االحتاد السوفييت العجوز.
يف كلمة ألقاها أثناء جلسة منتدى “فالداي” الدولي للحوار يف منتجع سوتشي، الذي عقد اخلميس 
قال بوتني: “باعتقادي إننا حققنا مجيع األهداف اليت طرحت صوب أعيننا أثناء بدئنا العملية يف 
اجلمهورية العربية السورية”، موضحا أن روسيا يف تلك الفرتة كانت تهدف إىل منع “التفتت النهائي 
ألراضي سوريا، على غرار الصومال، وتدهور مؤسسات الدولة يف البالد، وكذلك تسلل جزء كبري 
من املسلحني إىل أراضي روسيا االحتادية والدول اجملاورة لنا اليت ال توجد بيننا حواجز مجركية بل 

هناك يف الواقع نظام الدخول واخلروج بال تأشريات”.
كالم الرئيس بوتني ليس باجلديد لكنه تذكري للقوى الكربى واإلقليمية بان موسكو قادرة على فرض 

شروطها وهذا الواقع امامكم فانتبهوا، وتعاملوا مع روسيا كدولة كربى.
يف الواقع مل يأتي بوتني اىل سوريا من اجل حماربة اإلرهاب فقط، امنا جاء البراز عضالته واسلحته 
املعقد يف  الصراع  التالية من  املراحل  امــام  اإلرهــاب خطوة صغرية  النصر على  وإعــالن  احلديثة، 

سوريا، فهذه الدولة اليت قال بوتني ان تدخله فيها حافظ على مؤسساتها ال تزال مهددة بالتفكك.

هناك تركيا والواليات املتحدة االمريكية وايران وحزب اهلل، هلم أدوار كبرية يف الصراع ومل تنتهي 
سجاالتهم السياسية والعسكرية بسهولة، واىل جانب هذا املثلث املتازم تاتي إسرائيل لتحشر انفها 

بني اخلصوم.
بالنسبة اىل روسيا فان اسرائيل ال تزال جزءا من منظومة التحالفات االمريكية وبالتالي فهي متثل 
مكانا للصراع بني الغرميني العظميني روسيا والواليات املتحدة. وعلى ضوء ذلك فال تبدو العالقات 
الروسية اإلسرائيلية مميزة وال سيئة، فكالهما يتعامل مبنطق املصاحل املتبادلة، وعالقتهما غري ودية 
ينتابها أحيانا بعض التوتر والتباين يف العديد من امللفات والتواجد اإليراني هو األخطر فيها ال سيما 
بعد تسليم منظومات “اس300” اىل سوريا. ميكن لروسيا ان تستغل امللف اإلسرائيلي لتعزز مكانتها 
قد  باالسرائيليني  القوي  فاالحتكاك  باملخاطر،  حمفوفة  املقاربة  هذه  ان  اال  العربية،  املنطقة  يف 
يكلفهم الكثري على املستوى الدولي، ال سيما اذا وجدت الواليات املتحدة ضرورة حلماية مصاحل تل 
ابيب. ان تنهي احلرب ضد مجاعة مسلحة مثل داعش وقوى املعارضة يف سوريا مسالة سهلة بالنسبة 
لدولة عظمى، لكن تفكيك الصراعات اجلانبية اليت افرزتها ازمة استمرت لسبع سنوات حتتاج اىل 
اسرتاتيجية حبجم الالعبني اإلقليميني والدوليني، فهل ميلك بوتني هكذا اسرتاتيجية ام انه سيعتمد 

على أخطاء خصومه كما فعل خالل الفرتة املاضية؟  

دونالد  األمريكي  الرئيس  يبتز  أسبوعني  غضون  يف  على  اخلامسة  للمرة 
مقابل  األمــوال  من  مزيدا  بطلبه  السعودية  العربية  اململكة  حليفته  ترامب 
احلماية اليت يوفرها هلا حسب ما يقول، خياطب مجهوره بان هذه الدولة 
الــدوالرات وال تتاثر اذا ما أعطت جزءا منها اىل الواليات  لديها تليونات 

املتحدة االمريكية. 
املرحلة  فيه سعر  انتخابي حيدد  موسم  فهو  ترامب،  جديد يف خطاب  ال 
املتبقية من واليته الرئاسية، اذ سبق له ان اكد عزمه حلب السعودية اليت 
اطلق عليها اسم “البقرة احللوب”، وفعال مت له ذلك يف اول زيارة خارجية له 
عندما حصل على صفقات بأكثر من 460 مليار دوالر، بينها 110 مليار دوالر 
صفقات أسلحة فقط. يرد ترامب على كل هذه االخبار بعذر ال يزيد الوضع 
اال سوءا، يقول ان بالده حتتاج املال من السعودية وان أمريكا تعتاش على بيع 
األسلحة، والسعودية دولة غنية تشرتي الكثري من األسلحة االمريكية، لذلك 
ما  عنها  التغاضي  فيمكن  االنسان  اما حقوق  العملية،  هذه  إيقاف  يصعب 
دامت الرياض متلك املال. تسال املنظمات الدولية عن مستقبل الدميقراطية 
البيئة  الفكرة.  تأجيل  بــضــرورة  االمريكية  اإلدارة  فتجيب  البلد؟  هــذا  يف 
اليت توفرها أمريكا لألنظمة الدكتاتورية متثل افضل هدية هلا، فاحلاكم 
املستبد ال تهمه األمــوال وهو قــادر على حتويل بــالده اىل مصرف جماني 
األمــوال وال خيجل  يــوزع  العظمى عرب استقطاعها من قوت شعبه،  للدول 
من تصرحيات رئيس اكرب دولة يف العامل، ما يهمه هو البقاء يف السلطة، 
واحلصول على صك امان باستمراره أطول فرتة ممكنة، فهو يعرف جيدا ان 
مواطنيه ال يعتقدون بشرعيته ويريدون التخلص منه لو سنحت هلم الفرصة. 
تشجيعها  هو  الدكتاتورية  األنظمة  جتــاه  االمريكية  السياسة  يف  األخطر 
التخلص  اىل  الشعوب  حاجة  تستغل  احلركات  فهذه  املتطرفة،  للحركات 
احلاكم،  لقتال  املسلحة  اجملموعات  بتاسيس  تقوم  احلاكمة،  األنظمة  من 
استقرار  زعــزعــة  واحلــجــة  وعسكرية  مدنية  أهــدافــا  وهــنــاك  هنا  تضرب 
بوصلة  وتنحرف  الصغرية  الصراعات  وتنتعش  السقاطه،  متهيدا  النظام 
الصراع اىل حروب داخلية بني اجملموعات املسلحة نفسها، كما حدث يف 
سوريا، وأفغانستان والعراق وليبيا، ويتجدد الظلم لكن بطريقة اكثر فتكا 
اذا  احلــرب.  وقواعد  االنسان  حقوق  االلــتــزام مبعايري  عن  تكون  ما  وابعد 
كانت أمريكا فعال تريد نشر الدميقراطية فعليها وضع حقوق االنسان اىل 
جانب مصاحلها اخلاصة، الن تركيزها على حتصيل األموال بغض النظر 
عن الطريقة ُيشعر الشعوب بالظلم ويدفعها للبحث عن بديل ويف الكثري من 
األحيان يكون هذا البديل أسوأ بكثري ويضر باملصاحل االمريكية أوال، ويدمر 
سبل العيش يف البلدان الفقرية، انظروا اىل العراق وليبيا والكثري من الدول 
اليت دعمت أمريكا دكتاتورياتها من اجل مصاحلها االقتصادية ثم انقلبت 

عليها، لتتحول تلك الدول اىل بؤر للتطرف واإلرهاب.

إرهاب
 الديمقراطية 

مسلم عباساالمريكية

د. عبد الحسني شعبان
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يعتقد البعض إن الدميقراطية السياسية 
متوافق  بشكل  يسريان  السوق  واقتصاد 
احلقيقة  لكن  بينهما،  تناقض  وجــود  دون 
احلرية  يف  مــتــوافــق  بشكل  يــســريان  كما 
متناقض  بشكل  يسريان  فهما  واملنافسة 

يف املساواة والتدخل.
ــاســة  ــســي هـــنـــاك عـــالقـــة وثـــيـــقـــة بــــني ال
ال ميكن حبال  عـــام،  بشكل  واالقــتــصــاد، 
ويتأثر  يؤثر  األحــوال جتاهلها، حيث  من 
هذا  وخيتلف  اآلخـــر،  بالبعض  بعضهما 
من  الــبــعــض  ببعضهما  والــتــأثــر  الــتــأثــري 
حيث االجتــاه واحلجم من بلد آلخر ومن 
ـــظـــروف الــســائــدة  وقــــت آلخــــر حــســب ال
)الرتكيب  واالقتصادي  السياسي  والنظام 
تتبناه  ـــذي  ال االقــتــصــادي(   – الــســيــاســي 
الدولة، لكن تبقى السياسة بوابة االقتصاد 

سواء بشكل جوهري أو بشكل سطحي.
عام،  بشكل  السياسة،  أداء  يكون  فعندما 
سيئًا سينسحب هذا األداء السيء، حتمًا، 
إىل ســاحــة االقــتــصــاد فيكون هــو اآلخــر 
أداءه سيئًا، والعكس صحيح عندما يكون 
أداء السياسة جيدًا سينسحب هذا األداء 
اجلــيــد إىل ســاحــة االقــتــصــاد فيكون هو 
اآلخــر أداءه جــيــدًا أيــضــًا، وكــال األداءيـــن 
السيء واجليد، ستنعكس آثارهما، حتمًا، 
على اجملتمع، فاألول )األداء السيء( يولد 
احلرمان والفوضى والثاني )األداء اجليد( 

يولد الرفاه واالستقرار. 
اجلانب السياسي، ان إدارة الشؤون العامة 
تتحقق بشكل عفوي  أن  بلد ال ميكن  ألي 
املعاصر  التأريخ  يف  خصوصًا  وعشوائي 
نـــظـــام ســيــاســي  واحلــــديــــث، دون وجـــــود 
معني بصرف النظر عن آلية اختيار هذا 
النظام، سواء مت اختياره من قبل اجملتمع 
أو مت فرضه باإلكراه، أي املهم وجود نظام 
العامة  الشؤون  إدارة  على  يعمل  سياسي 
الذي  أو اإلخفاق  النجاح  وإن مدى  للبلد. 
حيققه النظام السياسي يف إدارته لشؤون 

البلد.
للجانب  إن  كــمــا  االقـــتـــصـــادي،  اجلـــانـــب 
السياسي أنظمة سياسية تستخدم إلدارة 
الــشــؤون الــعــامــة لبلد مــا، فــاالقــتــصــاد ال 
وعشوائي  عــفــوي  بشكل  يسري  ان  ميكن 
أيضًا، أي البد من وجود نظام اقتصادي 
يليب  ومبا  االقتصاد  إلدارة  الدولة  تتبناه 
املوارد  املتزايدة بواسطة  حاجات اجملتمع 
قائم  ذاتــه  االقتصاد حبد  الن  احملـــدودة، 
على أســـاس إشــبــاع احلــاجــات املــتــزايــدة 
بــواســطــة املــــوارد احملـــــدودة، وبــالــتــالــي ال 
دون  االقتصاد  تهمل  أن  مــا  لــدولــة  ميكن 
وجود نظام يعمل على إدارة املوارد أفضل 

إدارة.
مبا انه اتضح من خالل ما سبق، ان لكل 
وآخر  نظامًا سياسيًا  تتبنى  أن  دولة البد 

العامة  الــشــؤون  إلدارة  وذلـــك  اقــتــصــاديــًا 
بواسطة  املتزايدة  وإشباع احلاجات  للبلد 
البلد، إذن  املـــوارد احملـــدودة جملتمع ذلــك 
أصــبــح البـــد مــن وجـــود أربــعــة فرضيات 
السياسي-االقتصادي  النظامني  لرتكيب 
مع بعضهما البعض، حتى تستطيع الدولة 
من خالل أحد هذه الرتكيبات إدارة البلد 
سياسيًا واقتصاديًا. الرتكيبات األربعة هي 
الدكتاتورية  االشــرتاكــيــة،   - الدكتاتورية 
االشرتاكية،   - الدميقراطية  الــســوق،   -
تركيب  لكل  وإن  السوق،   - الدميقراطية 
وسلبياته،  إجيابياته  الرتكيبات  هــذا  من 
بــني تركيب  كــبــريًا  تــفــاوتــًا  كما إن هــنــاك 
وآخــر بشكًل عــام، فالرتكيب األخــري هو 
سياسيًا  األول  للرتكيب  الــتــام  النقيض 

واقتصاديًا.  
وبــنــاءًا على مــا سبق، فــإن هــذا الرتكيب 
واقــتــصــاد  السياسية  الــدميــقــراطــيــة  بــني 
تــطــابــق  ذو  يـــكـــون  أن  ميــكــن  ال  ـــســـوق  ال
كون  بينهما!  اختالف  أي  يوجد  وال  كامل 
“املساواة والتدخل” تفصل بينهما. كما انه 
ال  والــســوق(  الدميقراطية  بني  )الرتكيب 
بشكل  طــرق  مفرتق  على  يكون  أن  ميكن 
كامل وال يلتقيان أبدًا، كونهما يلتقيان يف 
وعليه  واملنافسة”  “كاحلرية  معينة  نقاط 
نقاط  يف  يلتقيان  والسوق  فالدميقراطية 

ويفرتقان يف أخرى.

الديمقراطية والسوق: 
نقاط التقاء أم على مفرتق طرق؟

الحرب التجارية والركود االقتصادي القادم
اليوم، وبعد عقد من الزمن على االنهيار املالي واالقتصادي، بدأت خطوط صدع جديدة تهدد بنية 
االقتصاد العاملي، نتيجة ضعف إجراءات التنظيم املالي، وتداعيات عدم املساواة املفرط، واالختالالت 
العاملية املتصاعدة والتوترات السياسية يف الشرق االوسط. واالخطر من ذلك احلمائية والسياسات 
املنغلقة اليت اثريت مؤخرا. فقد أطلق الرئيس األمريكي دونالد ترامب حربا جتارية من خالل فرض 
تعريفات استرياد على الشركاء التجاريني الرئيسيني ألمريكا. ويف اآلونة األخرية، أعلن عن فرض 
رسوم على 200 مليار دوالر أخرى من الصادرات الصينية، واليت ستدخل حيز التنفيذ يف 24 سبتمرب 
/ أيلول اجلاري. كما يهدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم مجركية بنسبة 20 يف املئة 

على السيارات املستوردة من االحتاد األوروبي.
ويعتقد ترامب بأن هذه الرسوم ستساعد على حتسني امليزان التجاري األمريكي، دون ادراك أن منع 
السلع االجنبية من دخول السوق األمريكية، يعين ايضا كساد السلع االمريكية. كما أن التعريفات 
التمييزية ستفشل يف حتقيق هدف ترامب املعلن، على اعتبار ان تقليص اختالالت التوازن التجاري 
الثنائي بني الواليات املتحدة وغريها من الدول. ميثل رصيد احلساب اجلاري ألي دولة، وهو الفارق 
بني املدخرات احمللية )العامة واخلاصة( واالستثمارات احمللية، وما مل ترتفع املدخرات أو تنخفض 

االستثمارات، فلن يتسنى تضييق فجوة احلساب اجلاري اطالقا.

لقد قوضت التعريفات اجلمركية األمريكية بالفعل النمو االقتصادي العاملي وأضعفت منظمة التجارة 
العاملية. ويف عامل سالسل العرض واإلمداد العابرة للحدود والرتابط املتبادل املتزايد، سوف يؤدي 
التعطيل غري الضروري لتجارة احلديد والصلب إىل تراجع اإلنتاج ليس فقط يف الدول املصدرة، 
بل وأيضا يف الواليات املتحدة. وتتفاقم خطورة الوضع يف ظل احتماالت اختاذ دول أخرى لتدابري 
انتقامية. ويرى معهد “اوكسفورد ايكونوميكس” لألحباث إن “اخلطر احلقيقي بالنسبة إىل أوروبا هو 
عدم وجود رد اسرتاتيجي على برنامج “أمريكا أوال” الذي يدعو إليه ترامب”. وجيمع اخلرباء على أن 
حربًا جتارية ستقع فعاًل إذا نفذت الواليات املتحدة تهديدها بفرض رسوم على وارداتها من السيارات 

ما “سيصيب حمرك املبادالت الدولية يف الصميم”.
ويدرك املختصون بالشأن االقتصادي دور املساهمة الكبرية للتجارة يف استئناف النمو االقتصادي 
العاملي نظرا للدور الذي يلعبه نظام التجارة املفتوحة، إن أي حماولة لتقويض التجارة العاملية، احملرك 
أن ختلف عواقب  الثانية، من شأنها  العاملية  نهاية احلرب  منذ  العاملي  االقتصادي  للنمو  األساسي 
اقتصادية وخيمة وتكاليف باهظة على اجلميع، مبا يف ذلك الواليات املتحدة االمريكية. ويتعني على 
اجملتمع الدولي، بعيدا عن الواليات املتحدة، أن يتصدى لسياسات ترامب وأن يعيد التأكيد على مبادئ 

النظام املفتوح املتعدد األطراف للتجارة، قبل فوات األوان.  

يقف املواطن العراقي منذ عدة أيام حمتارًا امام بائع اخلضار وهو ينظر 
اىل الطماطم وقد ارتفع سعرها اىل حد جاوز املعقول، وقد ال تكون حرية 
املواطن العراقي نابعة من رغبته يف شراء الطماطم، ففي النهاية ميكن 
االستغناء عنها امام سعرها املرتفع جدًا، بل ان حريته من أسباب ارتفاع 
سعرها؟ لقد اجابت وزارة الزراعة عن هذا التساؤل يف بيان أصدرته يوم 
االرتفاع  ان هذا  ارتفاع األسعار مؤكدة فيه  االثنني 2018/9/30 بشأن 
جاء نتيجة قلة توريد احملصول من اجلانب اإليراني، وداعية التجار اىل 
املنافذ احلدودية لسد  اعتماد مجيع  بل  واحــدة  الرتكيز على دولة  عدم 
االستهالك احمللي ومنع ارتفاع األسعار!!! وهذا ما اثار حريتي وتساءلي 
شخصيًا، امل يكن األوىل بنا الرتكيز على الزراعة احمللية واعتماد آليات 
عمل تضمن عودة املزارع العراقي ألرضه اليت هجرها منذ فرتة ليست 
بالقصرية بسبب قلة الدعم احلكومي لإلنتاج الزراعي احمللي من جهة، 
وعدم قدرته على مواجهة احملاصيل املستوردة من جهة ثانية، وقد لفت 
انتباهي قول السيد العصاد ان اجملامالت السياسية لدول اجلوار واهمال 
املنتج احمللي هي املسبب يف ارتفاع أسعار هذه احملصول، وال اعلم اىل 
أي حد قد تصل بنا اجملامالت السياسية على حساب الوطن واملواطن. 
العراق  انها ترهن استقرار  ان اخلطر احلقيقي يف هذه اجملامالت يف 
الغذائي واالجتماعي واالقتصادي وحتى السياسي بيد هذه الدول، وقد 
ال يتصور البعض حجم ضغط الذي قد يشكله منع هذه الدول تصدير 
مخسة او ستة من احملاصيل الزراعية الضرورية للعراق يف وقت تقف فيه 
الزراعة احمللية عاجزة عن سد االحتياجات الداخلية لألسواق العراقية.

ان رهن االستقرار الداخلي ألي بلد بالصادرات األجنبية هو خطر فادح 
يقوده حنو التبعية السياسية واالقتصادية وجيعل من البلد املستورد ريشة 
وسط رياح رغبات البلد املصدر، وهنا تكمن املشكلة العراقية فهو مستورد 
لكل شــيء ومــن كــل االجتــاهــات، بــاإلضــافــة اىل ان االســتــرياد املتزايد 
واملفتوح وفق سياسة اإلغراق السلعي واليت ابتلي بها االقتصاد العراقي 
والزراعية  االقتصادية  املشاكل  من  بالكثري  املتعلقة  السلبية  تبعاتها  هلا 
مثل ارتفاع نسب البطالة بني أبناء الشعب العراقي لتوقف عناصر اإلنتاج 
واالكتفاء باالسترياد من اخلارج إلشباع االحتياجات الداخلية، باإلضافة 
من  هجرها  نتيجة  الزراعية  األراضـــي  من  اهلكتارات  االلــف  مــوت  اىل 
الزراعي مثل  للقطاع  الكايف  الدعم احلكومي  توفر  لعدم  الفالحني  قبل 
شحة  ومعاجلة  الناقلة  والعجالت  احلديثة  واملكائن  واملبيدات  األمســدة 
العراقية  احلكومة  تضعها  ان  الــيت جيــب  العقبات  مــن  وغــريهــا  املــيــاه، 
ان  ارادت  اذا  املناسبة  احللول  أولوياتها إلجياد  قائمة  اعلى  القادمة يف 
حتقق اكتفاء ذاتي حقيقي يضمن للمجتمع العراقي استقرارًا كاماًل جيعله 

بعيداْ عن الضغوطات اخلارجية اليت تهدد امنه اجملتمعي.  

أسعار الطماطم: 
مجامالت سياسية 

وتبعية اقتصادية

اقتصاد وتنمية

حامد عبد الحسني الجبوري / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

فراس زوين
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يسكن مدن العراق 70 باملائة من مواطنيه 
وفــيــهــا اغـــلـــب الــنــشــاط االقـــتـــصـــادي، 
عـــدا الـــزراعـــة والــنــفــط اخلــــام، وايــضــا 
اجلـــزء األعــظــم مــن األنــفــاق احلكومي 
املــدن. كما ان  الدولة يف  ومجيع دوائــر 
مــشــكــالت الــبــنــاء الــتــحــيت واخلــدمــات 
العامة والسكن... يشملها مفهوم التنمية 
يف  الالمركزية  اعتماد  ان  احلــضــريــة. 
اعادة ختطيط املدن الكربى يف العراق 
التكاليف  خــفــض  عــلــى  كــثــريا  يــســاعــد 
وزيادة الرفاه. وعلى سبيل املثال تقسيم 
متكاملة  حــضــريــة  مــنــاطــق  اىل  ــغــداد  ب
فيها  اخلــدمــات مبــا  كــافــة  مــن  مكتفية 
جتـــارة اجلــمــلــة واملـــصـــارف واخلــدمــات 
النقل  حركة  خلفض  وغريها  الصحية 
هذا  ويقتضي  القديم  املركز  واىل  من 
للتعويض  التحوير وموارد  التوجه بعض 
وإعــــادة الــبــنــاء. ولــيــس مــن املــبــالــغــة ان 
التنمية احلضرية ال تستقيم يف النهاية 
متكاملة  مــكــانــيــة  تنمية  ســيــاق  يف  اال 
وتطوير  واســتــحــداث  لــألريــاف  شاملة 
ــة لــلــحــد من  ــث الـــقـــرى بــاملــعــايــري احلــدي
اهلجرة حنو املدن. لقد اهملت مقاربات 
التنمية احلضرية يف العراق اقتصاديات 
 200 بني  قيمتها  تراوحت  اليت  االرض 
باملائة اىل 2٥0 باملائة من الناتج احمللي 
يف بريطانيا بعد عام 2002 ما يدل على 
االقتصاد  يف  املــتــزايــدة  االرض  اهمية 

النقود  مثل  للقيمة  وعاء  فهي  املعاصر. 
الــوطــنــيــة والـــذهـــب والــعــمــلــة األجــنــبــيــة 
وألســعــار  واحلقيقية.  املالية  واألصـــول 
وثــيــقــة مبــنــاخ  وتـــداوهلـــا صــلــة  االرض 
تظهر هذه  واالدخــار وسوف  االستثمار 
املستقبل.  عــراق  فأكثر يف  أكثر  الصلة 
االقتصادية  األنشطة  انتشار  امناط  ان 
النسق  يف  العمرانية  والبنية  واخلدمية 
احلضري وتغريات استخدامات االرض 
ــى الـــوجـــه الــصــحــيــح دون  ال تــفــهــم عــل
الــنــمــوذج  يف  االرض  قيمة  اســتــحــضــار 

النظري ودراسة الواقع. 
ان ملكية اجلزء األكرب من ارض العراق 
وقليل  صرفه،  امريية  تسمى  حكومية، 
ــك صــــرف لـــألهـــالـــي وقــطــاع  مــنــهــا مــل
االعمال اخلاص، واخرى رقبتها للدولة 
وهــو على  بها  التصرف  ولــألفــراد حــق 
ــــذي حــــازه األفــــراد  نـــوعـــني: الــطــابــو ال
ابتداء بالشراء من احلكومة ثم تداولوه، 
بــالــلــزمــة، واىل جــانــب تلك  واملــمــنــوحــة 
القانونية  واحليازة  امللكية  من  االشكال 
عقود االصالح الزراعي. ويف الواقع ان 
امللكية  اشكال  من  التصرف هي  حقوق 
اسعار  وهلا  والتحويل  للبيع  قابلة  ألنها 
حتركها قوى السوق. ومن اهم حمددات 
اسعار االرض صنفها الرمسي: زراعية؛ 
اصناف  او  بالبساتني؛  مشغولة  زراعية 
زراعية  غــري  استخدامات  ذات  اخــرى 

احلكومية  السياسة  وتؤثر  حضرية.  او 
لألرض من توزيع ومتليك يف اسعارها، 
السعر  حتديد  يف  اهلامة  العوامل  ومــن 
قــربــهــا مــن املـــراكـــز احلــضــريــة. لذلك 
تــتــدرج األســعــار مــن املــركــز نـــزوال اىل 
اعماق  اىل  التخوم  ومــن  املدينة،  ختــوم 
الــشــوارع  مــن  وايــضــا موقعها  الــريــف، 
الرئيسية خارج املدن. ان التأثري املتبادل 
بني اسعار االراضي واستخداماتها ال بد 
السياسة  اهتمام يف  له موضع  ان جيد 
املكانية  والتنمية  عموما،  االقتصادية 
ايضا، ان معاجلة وتصحيح االستخدام 
ــــــألرض واســتــكــمــال  غــــري الــــرمســــي ل
وتطوير البنى التحتية واخلدمات العامة 
النمو  متطلبات  ملــواجــهــة  ــعــداد  واالســت
احلضري كلها عناصر اساسية ملنهجية 
واحدة. وذلك لتنطلق العملية من املسح 
اسس  وبلورة  القائم،  للوضع  التفصيلي 
جديدة ثم خطة لتخصيص االرض بني 
األمر  تستوعب  املختلفة  استخداماتها 
التنمية  الواقع، قدر املكان، ومقتضيات 
فقط  ليس  املطلوب  املثلى.  احلضرية 
املسؤولية  بل حتمل  الواقع  االمــر  قبول 
جتاه هذه التجمعات احلضرية الفقرية 
متهيدا  ملشكالتها  جذرية  معاجلة  حنو 
لتطويرها كي يعيش الناس حياة كرمية 
مطمئنة ويف نفس الوقت احرتام حقوق 

امللكية جبميع صيغها. 

التنمية الحضرية واإلشغال 
غري الرسمي لألرض يف العراق

من املستفيد من ارتفاع اسعار النفط العاملية؟
شهدت أسعار النفط العاملية ارتفاعا قياسيا خالل االيام املاضية اقرتب مبستوياتها اىل مستويات 
اواخر عام الفني وأربعة عشر، بعد اخنفاض دام لثالث سنوات وتسبب بأزمة مالية خانقة للكثري من 
الدول بدأت اسعار النفط العاملية تنتعش لتقفز فوق السبعني دوالرا هذا االرتفاع سيكون عامال مهما 

يف حتقيق التوازن بني حجم اإلنتاج وثبات األسعار.
يف حني ال يزال منتجو النفط حيلمون باستعادة توازن اسعار النفط يف عام 2018، ولكن ال تستند 
هذه التوقعات أو )األحالم(، اىل حقائق مؤكدة، فاألمور اليت تتعلق باالنتاج والتسويق واجراء عمليات 
البيع والشراء يف االســواق احمللية، ال تنبئ بشيء مشجع، حبسب ما يراه اغلب احملللني يف شؤون 
والتشاؤم  التفاؤل  بني  تصرحياتهم  تأرجحت  الذين  النفطيني  اخلــرباء  توقعات  عن  فضال  الطاقة، 

بعضها يتكهن بأزمة جديدة مع صعود النفط الصخري األمريكي.
مع صعود أسعار النفط خمرتقة مستوى 80 دوالرا للربميل، يف الوقت الذي يصل فيه طلب آسيا 
إىل مستويات قياسية، وهو ما يدفع فاتورة مشرتيات املنطقة من اخلام إىل تريليون دوالر سنويا، أو 
حنو ضعفي ما كانت عليه أثناء ركود السوق يف 201٥/2016، ومتكنت أسواق النفط حتى اآلن من 
استيعاب صعود النفط دون التأثري على منو الطلب، لكن دادلي يقول إن بقاء سعر اخلام فوق 80 

دوالرا للربميل غري جيد.

تعتمد الواليات املتحدة، حيث ارتفع إنتاج النفط بنحو الثلث يف العامني السابقني إىل مستوى قياسي 
وزادت  السوق،  تــوازن  للحفاظ على  الصادرات  بكثافة على  يوميا،  برميل  مليون   10.9 بلغ  أسبوعي 
الصادرات إىل مستوى غري مسبوق بلغ 1.76 مليون برميل يوميا يف أبريل نيسان، من 1.67 مليون 

برميل يوميا يف مارس آذار.
 واستوردت دول أوروبية، من بينها إيطاليا وهولندا، جزءا كبريا من تلك الزيادة يف صادرات اخلام 
األمريكي يف أبريل نيسان، وخارج الصني، ال يزال خام غرب تكساس الوسيط األمريكي أقل مبقدار 

10 دوالرات للربميل من خام برنت.
ويتوقع كثري من التجار أن يتسع الفارق إذا تباطأت تدفقات اخلام األمريكي إىل الصني، وهو ما 
يعين أن منتجني آخرين سيكون عليهم أن يتعاملوا مع كميات أكرب من النفط األمريكي الرخيص اليت 

ستصبح متاحة يف أسواق أخرى كبرية، من بينها أوروبا.
وبدورها فإن الصني من املرجح أن تستبدل النفط األمريكي بزيادة مشرتياتها من روسيا والسعودية 
أكرب منتجني يف العامل، ويتوقع بعض التجار أن تصبح شحنات نفط أمريكية عالقة، إذا حتول النزاع 
بني أكرب اقتصادين يف العامل إىل حرب جتارية كاملة، وهو ما قد يدفع بدوره أسعار اخلام األمريكي 

إىل املزيد من اهلبوط.

وباألخص  العربية  الدول  بضمنها  واليت  الثالث  العامل  دول  كانت  لطاملا 
العراق من الدول اليت تتصف جمتمعاتها بأن سلوكها غري اقتصادي فيما 
يتعلق بالعقالنية والرشادة سيما فيما يتعلق باجلانب االستهالكي، مبعنى 
نــوع من االستهالك  بأنه  لــدى هــذه اجملتمعات يتصف  االنــفــاق  أن  أخــر 
الرتيف يف حال ارتفاع مستوى الدخل، وقد الينسجم هذا الكالم مع من 
يعيشون ضمن خط الفقر او مادونه، وهم نسبة كبرية من اجملتمع سيما 
للفرد  االستهالكي  النشاط  فأن  باجململ  ولكن  العراقي،  االقتصاد  يف 
اىل  هــذا  يرجع  وقــد  االقتصادي  بالتنظيم  اليتسم  االقــل  على  العراقي 
عوامل عديدة منها ارتفاع مستوى اسعار اخلدمات مما ينعكس سلبًا على 
وضع االدخار وان كان هذا يتأثر كذلك بضعف القطاع املصريف والوعي 

املصريف لدى االفراد.
هــذا مــن جهة ومــن جهة أخــرى حنــن نقصد بالسلوك االقــتــصــادي هو 
ذلك النمط او املسار الذي يتخذه الفرد يف ترتيب احتياجاته من السلع 
باملستقيم.  أشبه  خط  او  تصاعدي  بشكل  أمــا  تكون  والــيت  واخلــدمــات 
وقد يظهر بعض االحنــراف على هذا املسار يف بعض احلاالت الطارئة 
كااالخنفاض املفاجىء للدخل او بسبب التضخم او قلة السلع ...اخل. إن 
العراقي  للفرد  االقتصادي  السلوك  كان  وان  املوضوع  هذا  يهمنا يف  ما 
غري منتظم او ال ، عقالني او العكس، هو كيف نبين جمتمع ذو سلوك 

اقتصادي منتظم وانتاجي وذات طبيعة استهالكية متوازنة.
اىل  مركزية  نزعة  ذو  اقتصاد  مــن  مفاجىء  حتــول  شهد  البلد  إن  مبــا 
اال  ذلك غري متحقق  كان  وان  بالالمركزية  يتسم  أنه  املفروض  اقتصاد 
وبالتالي فأنه من  العراقي،  الفرد  انعكس بشكل وبأخر على سلوك  انه 
وهــذا اليتم من  االفــضــل،  السلوك حنو  هــذا  الــضــروري تصحيح مسار 
خالل السياسات والقرارات االقتصادية احملضة، بل حيتاج اىل اعتماد 
ما يعرف باالقتصاد االجتماعي الذي ينظم هذا السلوك، والبداية هي 
من رياض االطفال واملدارس وصواًل اىل املعاهد واجلامعات، وال أقصد 
وحسب،  الدراسية  املــراحــل  يف  النظري  االقتصاد  مــادة  ادراج  هو  هنا 
وامنا تضمني تطبيقات عن أهمية السلوك االقتصادي سيما االستهالك 
وقت  السلوكيات يف  اهمية هذه  ابــراز  واالستثمار، من خالل  واالدخــار 

مبكر للطالب وبتطبيق عملي حتى يرتسخ يف ذهنية الطالب.
وهكذا يتم التدرج يف هذه السلوكيات وبشكل مراحل وحسب العمر ونوع 
جيل  نصنع  أن  نضمن  وبهذا  الطالب،  بها  الــيت مير  والرحلة  الــدراســة 
واجتاهاته  أولوياته  قادر على حتديد  متزن  اقتصادي  وذو سلوك  متعلم 
ماحيتاجه  فكل  الصعب  باألمر  ليس  نظام  هكذا  تطبيق  إن  املستقبلية، 
سلوك  ومتابعة  السلوكيات  هــذه  عن  البسيطة  املعارف  بعض  هو  األمــر 
واملتوسطة،  االبتدائية  املرحلة  الدراسة سيما يف  الطالب خالل سنوات 
حتديد  مــن  متكنه  كما  ميلك  ممــا  االســتــفــادة  كيفية  الطالب  تعلم  فهي 

اختياراته وحتى توجهاته يف احلياة وبالشكل األفضل. 

كيف نصنع مجتمعًا 
اقتصاديًا؟

د. احمد ابريهي علي / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

اقتصاد وتنمية

ندى علي

إيهاب علي النواب
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ترجماتترجمات

تبتعد االحتجاجات يف حمافظة البصرة 
عن الطائفية، وتّتجه حنو شكل جديد من 
أشكال التعبئة السياسية، “ملاذا الصمت، 
اليت  الثروات  وكل  نــادرة،  املياه  أصبحت 

سرقتموها هي ملك البصرة”.
بهذه الكلمات ُتستَهل أغنية جديدة يؤّديها 
مطرب من البصرة، ُتعرّب عن شعور بات 
اليت  بالنفط  الغنية  احملافظة  يف  شائعًا 
تؤّمن نسبة عالية جدًا تصل إىل 80 يف 
 60 وتضم  العراقية،  اإليـــرادات  من  املئة 
امُلثَبتة يف  يف املئة من احتياطيات النفط 
البالد. فضاًل عن ذلك، حتتضن البصرة 
أبناؤها  وبــات  العراق.  يف  الوحيد  امليناء 
بني  الــتــنــاقــض  مــّطــردة  بــصــورة  يلمسون 
طائلة،  ثــروات  من  احملافظة  به  ماتتمتع 
وطأة  ــرازح حتت  ال اليومي  واقعهم  وبــني 
الفقر واإلهمال والبنى التحتية املتداعية، 
والنقص يف التيار الكهربائي ومياه الشفة. 
البصرة، اليت كانت ُتلقَّب سابقًا بـ”جوهرة 
اخلليج”، هي اليوم أبعد مايكون عن ذلك، 
وعن ماضيها عندما كانت مركزًا جتاريًا 

وسياسيًا نابضًا باحلياة يف املنطقة.
مامضى  يف  كانت  الــيت  البصرة،  مدينة 
يف  ذاتـــي  حبــكــم  تتمتع  منطقة  عــاصــمــة 
أصبحت  العثمانية،  اإلمــرباطــوريــة  ظــل 
بعد  بــغــداد،  يف  السياسة  رهينة  الحــقــًا 
باتت  وقــد  أراضيها.  يف  النفط  اكتشاف 

ُمــعــتــمــدة عــلــى املــخــصــصــات املــالــيــة من 
أن  مــن  الــرغــم  على  املــركــزيــة،  احلكومة 
اجلــزء األكــرب مــن مــوازنــة احلكومة كان 
يعتمد على العائدات من احلقول النفطية 
يف البصرة. فضاًل عن ذلك، يعترب عدد 
السياسية  الطبقة  أن  سّكانها  مــن  كبري 
الشيعية يطغى عليها إسالميون من بغداد 
البصرة  أن  حــني  يف  وكــربــالء،  والنجف 
يتواله سياسيون  بتمثيل مناسب  الحتظى 
مـــرمـــوقـــون. وهـــكـــذا، تــســتــمــر اهلــــوة يف 
االتساع بني ماضي البصرة املتخيَّل وبني 
حاضرها القامت؛ وأيضًا بني دورها الذي 
العراق  استمرارية  تأمني  يف  عنه  الغنى 
االقــتــصــاديــة وبـــني دورهــــا اهلــامــشــي يف 
السياسة العراقية وعملية صنع القرارات 
ارتفاع  تــرافــق  الصيف،  هــذا  الــبــالد.  يف 
درجـــــات احلــــــرارة يف الـــبـــصـــرة، والـــيت 
بلغت ٥2 درجة مئوية، مع فرتات انقطاع 
طويلة يف التيار الكهربائي، وشحٍّ يف مياه 
الشفة، ما أثار موجة غضب واحتجاجات. 
يف  النظام  من  الناس  خيبة  ازدادت  لقد 
أّكدت  اليت  األخــرية،  االنتخابات  أعقاب 
بالضرورة  اليتحقق  احلقيقي  التغيري  أن 
عن طريق صناديق االقرتاع. فمع تصاعد 
وترية االحتجاجات، دفعت مشاعر الغنب 
أنفسهم  يعتربون  الذين  املتظاهرين  لدى 
استنباط  إىل  منهم  كبري  بعدد  ضحايا، 

املــديــنــة وعالقتها  عــن  جــديــدة  ســرديــة 
الشباب  اشتكى  فقد  الــعــراق.  بــاقــي  مــع 
العمل من غياب اخلدمات  العاطلون عن 
مادفع  االقتصادية،  والفرص  األساسية 
يف  والتّجار  والسياسيني  املثّقفني  ببعض 
على  حبصوهلا  املطالبة  إىل  احملــافــظــة 

استقالل ذاتي أكرب عن بغداد.
البنيوية  املشاكل  مــن  ُمهلك  مزيج  يقف 
والتوقعات غري املتحققة، خلف األسباب 
البصرة  أبناء  من  كبري  بعدد  دفعت  اليت 
مـــؤخـــرًا؛ يف  الـــشـــارع  الـــنـــزول إىل  إىل 
مباني  مهامجة  على  البعض  أ  جتــرّ حني 
سياسية  ألحزاب  تابعة  ومكاتب  حكومية 
من  أنــه  هــو  هنا  األهـــم  وميليشيات،لعّل 
سياسية  جمموعات  تتبّنى  أن  املستبعد 
نافذة فكرة منح البصرة مزيدًا من احلكم 
الذاتي، والسيما إذا كان ذلك يعين تعزيز 
إدارة  هلــا  خيــوّ مبــا  احملافظة  صالحيات 
يف  وبالفعل،  بنفسها.  النفطية  مــواردهــا 
حــني أفــضــت االحــتــجــاجــات األخــــرية يف 
السياسي  اخلــالف  احتدام  إىل  البصرة 
من  املدعومة  واجملــمــوعــات  العبادي  بــني 
إيــــــران، ودفـــعـــت مبــقــتــدى الـــصـــدر إىل 
بوالية  العبادي  لفوز  دعمه  عــن  التخّلي 
ثانية يف رئاسة الوزراء، إال أنه مل خيرج 
أي فريق للدفاع عن منح البصرة مزيدًا 

من احلكم الذاتي. 

البصرة:
 الحالة االستثنائية

آسيا الغنية بجنون
كمربيدج — يف فيلم “آسيويون أغنياء جبنون” الذي حقق جناحا غري متوقع )والذي استند إىل رواية 
لكيفني كوان من عام 2013(، تسافر أستاذة االقتصاد يف جامعة نيويورك )راشيل( مع رفيقها إىل 
سنغافورة ملقابلة أسرته. وهناك تعرف، ألول مرة على ما يبدو، أن رفيقها )ِنك( وريث لواحدة من 
أكرب ثروات آسيا وأن أمه عازمة على التأكد من أن ولدها لن يتزوج فتاة من عامة الناس، سواء كانت 

أمريكية آسيوية أو مل تكن.
وألن كل طاقم الفيلم )الرائع( آسيويون )وهي مصادفة نادرة للغاية(، وألنه يذكرنا حبقب سابقة من 
األعمال الكوميدية الرومانسية العظيمة، أثار الفيلم قدرا كبرية من الضجة اإلعالمية. بل ورمبا تكون 
جائزة أوسكار مستحقة يف انتظار ميشيل يوه )بطلة فيلم “النمر الرابض، والتنني املخفي”(، اليت 

تلعب دور األم الفوالذية لكنها األم احملبة.
لكن الفيلم يربز أيضا سنغافورة، املكان غري املألوف ألغلب الغربيني. يف رأي بعض املراقبني، تتمثل 

الصدمة احلقيقية يف الفيلم يف مدى الثراء الفاحش الذي أصبحت عليه بعض أجزاء من آسيا.
لكي نتمكن من تكوين تصور للصعود الصاروخي الذي حققته هذه الدولة املدينة اجلزيرة، ما علينا 

إال أن نقارن بني العاصمة احلضرية املتأللئة اليت صورها الفيلم،  
إنتاج  باعتباره اخرتاقا حققه ممثلون آسيويون يف  الفيلم  ورغم أن األمريكيني اآلسيويني احتضنوا 

التيار الرئيسي يف هوليود، فإنه كان موضوع مناقشة حمتدمة يف سنغافورة ذاتها. فرغم أن العديد 
من مواطين سنغافورة متحمسون ألن الفيلم من شأنه أن حيفز طفرة سياحية، فإن الشكاوى عديدة. 
اإلجنليزية  من  أكثر  عبارات  تستخدم  ال  الفيلم  شخصيات  أن  يف  الشكاوى  هــذه  إحــدى  وتتلخص 
السنغافورية؛ وأخرى يف أن اجلالية اهلندية واملاليزية الضخمة غري مرئية. املشكلة األكرب هي ردة 
الفعل الشعبوية العنيفة ضد الثروة الفاحشة اليت مجعتها األسرة الشابة، األمر الذي جيعل بعض 
املراقبني يتساءلون ملاذا ال تطبق سنغافورة ضريبة على املكاسب الرأمسالية أو الثروة العقارية. فلماذا 

ُيسَمح لِنك بأن يرث كل هذا القدر من املال؟
لكن ردة الفعل العنيفة رمبا تكون أقل من توقعات األمريكيني أو األوروبيني. ورمبا يكون هذا راجعا 
إىل أحوال الطبقة املتوسطة اليت كانت طيبة إىل حد كبري يف ظل النظام الفريد يف سنغافورة، اليت 
هي اقتصاد سوق إىل حد كبري، لكنه اقتصاد سوق حيث تلعب احلكومة دورا كبريا يف التخطيط 

واالستثمار الطويل األجل.
اآلن، رمبا تستخدم هوليود أفالما مثل “آسيويون أثرياء جبنون” لتوضح مفاهيم أساسية حول املنطقة 
ُتَعد أكرب قصة جناح اقتصادي خالل العقود األخرية. وهناك العديد من الروايات حول هذه  اليت 

القصة جيب أن حُتكى.  

هل للطبيعة البشرية وجود؟ إن اجلواب على هذا السؤال حيمل  نيويورك — 
مضامني عدة بالنسبة ملن تهمه األخالق. ففي زمن أصبح ُيعَرف بانعدام احلس 
األخالقي يف القيادة السياسية وتراجع القيم االجتماعية، مل يكن يوما التفكري 

يف جوهر البشرية أمرا مهما أبدا.
إن املفهوم الفلسفي “للطبيعة البشرية” له تاريخ طويل. إذ أول من بدأ دراستها 
يف الثقافة الغربية هو سقراط، يف القرن اخلامس قبل امليالد، لكن أرسطو هو 
من قال أن الطبيعة البشرية هلا ميزات فريدة من نوعها- خاصة، حاجة الناس 
لالجتماع مع بعضهم البعض وقدرتنا على التفكري. وبالنسبة لرواقيي اليونان 
اهللنستية، فإن الطبيعة البشرية هي من أعطى احلياة معنى، وهي من ساهم 

يف تَبنِّيهم للكومسوبوليتية واملساواة.
أن  يعتقدون  ومونشيوس  كونفوشيوس  مثل  الصني  القدماء يف  الفالسفة  وكان 
شرير  بطبيعته  اإلنسان  أن  يعتقد  شونزي  كان  بينما  بالفطرة،  طيِّب  البشر 
ويفتقر لألخالق. ويف التقاليد اليهودية واملسيحية واإلسالمية، َتفُسد الطبيعة 
البشرية باألساس بسبب ارتكاب الذنوب، اليت ميكن التكفري عنها من خالل 

عبادة اهلل، الذي خلقنا يف أحسن صورة.
إذا، فحمى النقاش الفيلسويف بشأن الطبيعة البشرية الزالت تتواصل، مصحوبة 
بأحدث ما توصلت إليه البيولوجيا. واليوم، يقول بعض الفالسفة أن ما َيعِتقَداه 
البشرية بنفسها غري موجودة، وأنه رغم أن  الطبيعة  روسو ودارويــن يعين أن 

البيولوجيا قد تضع قيودا على اجلسم، فإنها ال تقيد عقولنا وإرادتنا.
أو فيلسوفا؟ يدور بذهين  ملاذا يعترب هذا األمر مهما ألي شخص ليس عاملا 

سببني إجيابيني على األقل. واحد منهما شخصي؛ واآلخر سياسي.
على  النطاق  واسعة  انعكاسات  هلا  البشرية  الطبيعة  تأويل  طريقة  إن  أوال، 
األخالق، حسب الدراسة اليونانية الرومانية القدمية حول الطريقة اليت جيب 
واملسيحي  اليهودي  باملفهوم  يؤمن  لشخص  بالنسبة  إذ  حياتنا.  بها  نعيش  أن 
بالوصايا  ويسرتشد  اهلل  يعبد  أن  الطبيعي  من  البشرية،  للطبيعة  واإلسالمي 
بول  الوجودية على غرار جون  الفلسفة  يتبنى  بالنسبة لشخص  بينما  الدينية. 
سارتر، وسيمون دو بوفواغ، فقد يؤمن أنه ألن “الوجود يسبق اجلوهر”، فنحن 
أساسا أحرار يف تشكيل منط حياتنا حسب اختياراتنا، وال حنتاج مساعدة اهلل 

يف ذلك.
ونعيش  البشرية على األخــالق.  الطبيعة  اآلراُء بشأن  ُتؤثر  وعــالوة على هــذا، 
اليوم فوضى أخالقية. فقد وصفت دراسة أجِنَزت مؤخرا يف الواليات املتحدة 
األمريكية، والية دونالد ترامب “باألكثر فسادا من الناحية األخالقية” يف تاريخ 
أمريكا، بينما أشارت دراسة غاالبس السنوية حول املواقف اجتاه األخالق يف 
ِلَلحظة  توقفنا مجيعا  وإذا  االجتماعية.  القيم  تراجع مستقر يف  أمريكا، إىل 
من أجل النظر فيما توصلنا إليه بشأن الطبيعة البشرية، ميكننا أن نفهم جيدا 

اعتقاداتنا- وأيضا، اعتقادات اآلخرين. 

الطبيعة البشرية 
واألخالق

مركز كارنيغي

كينيث روجوف

ماسيمو بيليغوتشي
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مشكلة العنصرية يف الغرب

)أم  البيتكوين  عملة  تتعرض  نيويورك- 
الفقاعات( اليوم لالنهيار جراء اخنفاض 
قيمتها حبوالي 70٪ منذ بلوغها ذروتها يف 
تواجه  املاضي. بشكل عام،  العام  أواخــر 
العمالت الرقمية املشفرة كارثة متوقعة. 
مثل  الرئيسية  العمالت  قيمة  اخنفضت 
بأكثر   XRPو ولــيــتــكــويــن  ــــوس  واي ايــثــر 
مــن 80٪، ممــا أدى إىل اخنــفــاض آالف 
-90 بنسبة  األخـــرى  الرقمية  العمالت 
على  الــعــمــالت  بــاقــي  اعــتــبــار  99٪، ومت 
أنها احتياالت صرحية. ال ينبغي ألحد أن 
لقد مت إجيــاد وسيلة  بهذا احلــل:  يفاجأ 
غري منظمة يتم من خالهلا مجع األموال 
ملشروع عملة رقمية جديدة، واليت تتمثل 

.)ICOs( يف العروض األولية للعملة
ويف مــواجــهــة املــشــهــد الــعــام لــصــراعــات 
األخري  املــالذ  إىل  املدعمون  فر  السوق، 
“تكنولوجيا  مع محاية  متسرت:  وغد  لكل 
ــكــتــل )بـــلـــوك تـــشـــني(”، وهــي  ســلــســلــة ال
قاعدة بيانات موزعة تستند إليها مجيع 
العمالت الرقمية املشفرة. لقد مت اعتبار 
تقنية سلسلة الكتل مبثابة احلل احملتمل 
األمــراض  جلميع  ودواء  املشاكل  جلميع 
بدءا من الفقر واجملاعة إىل السرطان. 

“بلوك  تقنية  فــان  العملية،  الناحية  مــن 
بيانات  جـــدول  مــن  أكــثــر  ليست  تــشــني” 
تصبح  أن  مــن  مينعها  مل  هـــذا  مــقــدس. 

تعترب  ـــة  شــــعــــاًرا أليــديــولــوجــيــة حتـــرري
مجــيــع احلـــكـــومـــات والـــبـــنـــوك املــركــزيــة 
وعمالت  التقليدية  املــالــيــة  واملــؤســســات 
قــوى  الــعــامل احلقيقي مبــثــابــة جتــمــعــات 
شريرة جيب تدمريها.  ومع ذلــك، فقد 
الــدخــول  دون  تــشــني،  بــلــوك  تقنية  أدت 
مألوف  شكل  ظــهــور  إىل  الــيــوتــوبــيــا،  يف 
بعض  يتظاهر  االقتصادي.  اجلحيم  من 
الرجال البيض الذين خيدمون مصاحلهم 
أو  للنساء  وجــود  ال  )تقريبا  الشخصية 
لألقليات يف عامل سلسلة الكتل الرقمية( 
بأنهم قديسون، ألنهم خيدمون اجلماهري 
مع  تتعامل  ال  الـــيت  واملــهــمــشــة  الــفــقــرية 
الــبــنــوك يف الــعــامل مــدعــني أنــهــم خلقوا 
ـــــدوالرات مــن الـــثـــروات دون  مــلــيــارات ال
مقابل. لكن على الناس النظر يف مركزية 
الــســلــطــة الــضــخــمــة بـــني عــمــال مــنــاجــم 
واملــبــادالت،  املشفرة،  الرقمية  العمالت 
الثروات، لريوا أن  واملطورين، وأصحاب 
الالمركزية  حــول  تــدور  ال  الكتل  سلسلة 

والدميقراطية، بل حول اجلشع. 
تطوير  مركزية  تنشر  ذلــك،  على  عــالوة 
مقولة  بــشــأن  كــاذبــة  ادعــــاءات  التشفري 
“الرمز هو القانون”، كما لو أن الربنامج 
غري  تشني  بلوك  تطبيقات  يدعم  الــذي 
لقب  املــثــال،  سبيل  على   - للتغيري  قابل 
“االيـــثـــريوم”  األصــولــيــون مــؤســس شبكة 

احملب  “الديكتاتور  ب  بوترين  فيتاليك 
ـــثـــروة يف عــامل  ال ــحــيــاة”. أخــــــريًا، إن  ــل ل
التشفري هي أكثر تركيزًا مما هي عليه 
املعامل  أن  حني  يف  الشمالية.  كوريا  يف 
شخص  حتكم  يعين   1.0 البالغ  اجليين 
بنسبة  بلد  أي  ثـــروة  أو  دخــل  واحـــد يف 
 0.86 الــشــمــالــيــة  ــا  كــوري تــســجــل   ،٪100
املتحدة  الـــواليـــات  تسجل  بينما  نــقــطــة، 

0.41، والبيتكوين 0.88. 
أن  ــــــا  واضــــــًح يـــــكـــــون  أن  جيـــــب  كــــمــــا 
“الالمركزية” هي جمرد أسطورة نشرها 
على  يسيطرون  الذين  املزيفون  األثرياء 
أن  بعد  واآلن،  الــزائــفــة.  الصناعة  هــذه 
خسر املستثمرون األفراد مجيع أمواهلم 
التشفري -  الذين مت خداهم يف سوق   -
أكـــوام من  املــزيــفــون على  الــبــاعــة  جيلس 
الفور  على  اليت ستختفي  املزيفة  الثروة 

إذا حاولوا تصفية “أصوهلم”.
فلن  بلوك تشني،  تقنية  بالنسبة إىل  أما 
بنك،   - ــعــامل  ال مــؤســســة يف  أي  تــســمــح 
حكومية،  غــري  منظمة  أو  مــؤســســة،  أو 
ميزانيتها  بــوضــع   - حكومية  وكــالــة  أو 
العمومية أو سجل املعامالت، والتداوالت، 
والــتــفــاعــالت مــع الــعــمــالء واملـــورديـــن يف 
سجالت ال مركزية عامة. ال يوجد سبب 
وجيه لوجوب تسجيل مثل هذه املعلومات 

اخلاصة والَقيمة بشكل علين.

أكاذيب تقنية الكتل الرقمية 
للمعامالت )بلوك تشني(

عرب  األجانب  يطاردون  وهم  األملــان  الغوغاء  من  مشهد جمموعة  كان  واضحة،  ألسباب  ــ  نيويورك 
كيمنتس، وهي  ما حدث مؤخرا يف  الشوارع، وحياكون حتية هتلر، مزعجا بشكل خاص. هذا هو 
السابقة  الدميقراطية  أملانيا  مجهورية  يف  توصف  كانت  اليت  ساكسوني  يف  كئيبة  صناعية  مدينة 
الفرتة من 19٥3 إىل  كارل ماركس يف  )أطلق عليها مسمى مدينة  بأنها مدينة اشرتاكية منوذجية 
1990(. وبدت قوات الشرطة عاجزة عن وقف االهتياج، الذي أشعلت شرارته وفاة أملاني من أصل 
كوبي يف معركة باألسلحة البيضاء مع رجلني من الشرق األوسط. لكن هذه ليست مشكلة أملانية على 
وجه التخصيص. ففي وقت الحق، احتشد عشرات اآلالف من األملان يف إطار حفل ملوسيقى الروك 
يف كيمنتس لالحتجاج على العنف ضد املهاجرين. كما يشرتك الغوغاء يف كيمنتس يف الكثري من 
الصفات مع النازيني اجلدد، وأتباع كوكلوكس كالن، وغريهم من املتطرفني، الذين أحدثوا فوضى 
عارمة قبل عام واحد يف مدينة شارلوتسفيل يف والية فرجينيا. وكل من املدينتني ملطخة بأحداث 
أسباب  أن  ورغم  والعبودية يف شارلوتسفيل.  كيمنتس،  والشيوعية يف  النازية  الدكتاتوريات  التاريخ: 
التطرف العنيف يف كل من املدينتني كانت متعددة ومتشعبة، فمن املؤكد أن العنصرية كانت أحد هذه 
األسباب. الواقع أن العديد من األمريكيني من ذوي البشرة البيضاء، وخاصة يف املناطق الريفية يف 
اجلنوب، يعيشون حياة قاسية ــ مدارس رديئة، ووظائف سيئة، وفقر نسيب. لكن املالذ الوحيد الذي 

ميكنهم التشبث به هو شعورهم بالتفوق العنصري على السود. وهلذا السبب كانت رئاسة باراك أوباما 
ضربة موجهة إىل احرتامهم لذواتهم. فقد شعروا مبكانتهم تنزلق. وقد استغل دونالد ترمب مشاعر 

القلق واالستياء بينهم. 
ويف األرجح، سوف تتفاقم حالة القلق إزاء املكانة واليت تكتنف الناس يف خمتلف أحناء الغرب نتيجة 
لصعود قوة الصني والشعور بأن أوروبا والواليات املتحدة ختسران تفوقهما العاملي. ورمبا كان هذا 
ما قصده ترمب عندما أعلن يف وارسو العام املاضي: “السؤال اجلوهري يف عصرنا هو ما إذا كان 

الغرب يتمتع بإرادة البقاء”.
الغرب  الدفاع عن  “الــغــرب”، وهــل يكون  كــان يعين مبصطلح  يثري هــذا السؤال ســؤاال آخــر: فماذا 
عنصريا بالضرورة؟ يف أوائل القرن العشرين، كان الغرب يعرف بواسطة أعدائه )كان كثري منهم يف 
أملانيا( بوصفه الليربالية األجنلو فرنسية األمريكية. وكان القوميون اليمينيون املتطرفون، وكثري منهم 

مرة أخرى يف أملانيا، حيبون وصف مدن مثل لندن ونيويورك بأنها “ُمَهوَّدة”.
مبوجب هذا الرأي، كان املال، وليس ادعاءات الدم والرتبة، هو الذي حيكم اجملتمعات الليربالية. وقد 
ألف الفيلسوف اجملري الربيطاني كتابا مشهورا يف ثالثينيات القرن العشرين بعنوان “احلرب ضد 

الغرب”، والذي كان يقصد به احلرب النازية ضد الدميقراطيات الغربية.

ما كشف عنه »الربيع العربي« هو أنه باإلضافة إىل التنافس والتزاحم 
يف اإلعالم املرئي الفضائي واألرضي، فإن وسائل التواصل االجتماعي 
قد تطورت بدورها لتصبح املقصد األول جليل جديد من مستهلكي املادة 
اإلعالمية ومنتجيها، والسمات األوىل هلذا اجليل هي تشكيكه باإلعالم 
نتاجات  أحد  هو  يوسف  باسم  النقدي.  بالتمحيص  ومطالبته  الرمسي 
إىل  االفرتاضية  االجتماعي  التواصل  وسائل  من  بانتقاله  التطور،  هذا 
اإلعالم املرئي املستقر، معتمدًا أسلوبًا جديدًا يتعامل خبفة شكلية وتهكم 
وسخرية، ولكن بوضوح نقدي، مع األخبار واليت كانت إىل ذلك احلني 
موضوع صرامة وجتهم يف كلتا املرحلتني السابقتني من التطور اإلعالمي.
جرأة باسم يوسف املتواصلة كشفت النقاب عن املسعى الشمولي لسلطة 
اإلخوان املسلمني يف مصر بكامل فظاعاته وسخافاته، فأظهرته على أنه 
خطر جدي ال بد من اعرتاضه حينًا كما أنه ترهات منقطعة عن الواقع 
والزمن ال بد من تبديدها أحيانًا. أما السبق يف عمل باسم يوسف فهو أنه 
أطلق أسلوبًا جديدًا خمتلفًا بالعمق عن السبل املتوفرة ملواجهة املتسلطني 
بفعل القوة والساعني إىل التسلط باسم الدين. أسلوبه ال يفرتض ضرورة 
التثقيف والتحليل والتفنيد، بل يعمل وحسب على الكشف، عرب الفكاهة، 

عن السخيف واملتناقض واملخادع يف أقوال السياسيني وأفعاهلم.
داخل  ناجح حتى  برنامج  ويقدم  يدخل على اخلط  الدوسري  بغامن  وإذ 
اململكة، وقد أظهر غامن الدوسري مدى شعبيته عند حضوره مباراة ودية 
لكرة القدم أقامتها اهليئات الرياضية السعودية يف العاصمة الربيطانية 
لندن، إذ جاء وعبارة »قاهر آل سعود« على ثيابه. ومل يتعرض لألذى أو 
يبدو وكأنه من املشاهري وتسابق  التعامل معه على ما  بل كان  الرفض، 

البعض اللتقاط الصور معه.
بعد ذلك بأيام اعرتض شابان سعوديان مسار غامن الدوسري بالقرب من 
منزله وهّدداه واتهماه باخليانة ثم أقدما على ضربه. وكان وقع االعتداء 
إجيابيًا يف أوساط السعوديني املوالني للعائلة املالكة، ولكن غامن الدوسري 
عمد إىل استعمال احلادثة لصاحله إعالميًا. أنصاره سارعوا إىل اتهام 
احلكومة السعودية، مشريين إىل أن االعتداء يندرج يف إطار سلسلة من 
حاالت االختفاء ملنشقني سعوديني، مبا فيهم بعض أفراد العائلة املالكة، 
والذين نقلوا قسرًا وفق هذا الزعم إىل اململكة. وتعمل كال من السلطات 

الربيطانية والسعودية على التحقيق باحلادثة. 
من  عالية  بدرجة  تتسم  املنطقة  يف  اجلــديــدة  اإلعالمية  الساحة  ولكن 
من  آخر  منع  أو  واالنشقاق  النقد  منافذ  من  منفذ  وضبط  الالمركزية. 
يف  التوسع  من  واملزيد  املضمون  يف  التشدد  من  املزيد  جيلب  أن  شأنه 
االســتــقــطــاب. عـــالوة على ذلـــك، قــد يـــؤدي فــرض الــرقــابــة إىل تطرف 
وانتشار الرسائل اليت تبث من قبل املعارضة وتضخيم رنينها بني مجهور 

يبحث عن بدائل للسردية اليت تتبناها الدولة. 

الكوميديا السياسية 
بالعربية

إيان بوروما

معهد واشنطن

نوريل روبيني
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سيكولوجيا االختالف اإلنساني وآفة التعصب
يقصد باالختالف يف السياق املطروح هنا »االختالف الثقايف« أي اختالف ثقافة عن أخرى بوصفها 
ظاهرة حمسوسة، وتشهد بها مسات عدة يف الثقافة نفسها أبرزها اللغة والدين واملذهب واملعتقدات 
االيديولوجية والتاريخ والتقاليد واملنتجات املعرفية والذوقية واالنتماء القومي وأمناط من السلوك 
أما  االكــرب.  او احلاضنة  العام  اطــار اجملتمع  واالعــراف اليت متيز اجملتمعات احمللية الصغرى يف 
االختالف هنا كميكانزم للتنوع فهو اختالف يف الوسائل مع االحتاد بني املختلفني يف الغايات، على 
والنفاق فهو اختالف يف  والتشرذم  النزاع والشقاق  الذي حيمل يف مضمونه معنى  عكس اخلالف 

الوسائل والغايات.
حمملة  جوهرية  قيمة  تعد  والــيت  االزلية  واالجتماعية  الطبيعية  الكون  قوانني  من  االختالف  يعد 
اإلنساني  الرقي  درجــات  أعلى  ،وهي  السواء  على  والطبيعة  تكفل اجملتمع  اليت  واملعاني  بالدالالت 
الطبيعة  مكونات  ومع  وقيمتها،  احلياة  مكونات  بني  جنب  إىل  جنبا  التعايش  فنون  مع  التعامل  يف 
للتكافل  ركــة  أبناء  بني  التعامل  روح  تطبع  ميزة  وهــي  للوجود،  معنى  ،وإضــفــاء  املؤلفة  وعناصرها 
والتوافق واالندماج االجتماعي البشر ،يف اختالف طبائعهم ومعتقداتهم بغية العيش املشرتك واجياد 
لغة مشتعرب االستثمار االفضل للخصوصيات االثنية والثقافية والدينية والفكرية يف احلفاظ على 

النسيج االجتماعي العام مع احلفاظ .على اهلوية الذاتية او الفرعية للمكونات االجتماعية املختلفة.

عدة،  دالالت  له  القسري،  االختفاء  لضحايا  العاملي  باليوم  االحتفال  إن 
من أهمها أنه واحد من أبشع اجلرائم اليت عرفتها البشرية، وكان نظام 
على  نص   ،1998 لعام  رومــا  بنظام  املعروف  الدولية،  اجلنائية  احملكمة 
ال  هــذه اجلرمية  ولعل   .)2010( املتحدة  األمــم  اتفاقية  إقــرار  قبل  ذلــك 
تسقط بالتقادم، خصوصًا بتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا العمل الشنيع، 
والشائن، حيث متتد آثارها إىل أبعد من حدود الضحية املباشرة اليت 
تعاني فوق سلبها حريتها، احلرمان من احلماية القانونية اليت هي حق 
الضحية  ذوي  القسري،  االختفاء  عملية  آثار  وتشمل  لإلنسان،  أساسي 

أيضًا.
لتشمل ضحايا آخرين، السّيما وهم جيهلون  الفعل  دائرة  تتّوسع  وهكذا 
مصري الضحايا املختفني، سواء أكانوا على قيد احلياة أم فارقوا احلياة، 
وقد تطول هذه الفرتة فترتك آثارًا نفسية واجتماعية وقانونية ومادية يف 
ذوي الضحية، خصوصًا إذا كان املختفي هو العائل األساسي يف العائلة، 
االختفاء  ظــاهــرة  فيها  تنتشر  الــيت  الــبــلــدان  مــن  العديد  أن  عــن  فضاًل 
القسري، وهي تزيد على 63 بلدًا، ال توجد فيها تشريعات قانونية تنّظم 
اآلثار املرتتبة على هذا الفعل شديد القسوة، وإن وجدت فهي غري كافية 
ورادعة. والداللة األخرى تشري إىل أن االحتفال ينّبه إىل ضرورة االرتقاء 
بالوعي خبطورة هذه الظاهرة، وما تسّببه من أضرار باجملتمعات، وعلى 
مصري عالقة الفرد بالدولة، وبقضية احلرية والتنمية والسالم اجملتمعي، 
وحكم القانون، األمر الذي يتوجب على البلدان اليت مل توقع، أو وقعت ومل 
تصادق على هذه االتفاقية، ومنها العديد من البلدان العربية واإلسالمية، 
اآلن  فحتى   ، الداخلي  الصعيد  على  اخلــاصــة  اإلجــــراءات  تستكمل  أن 
صادقت على االتفاقية 49 دولة وانضمت إليها ٥8 دولة، علمًا بأن البلدان 
خصوصًا  القانوني،  املسار  هــذا  إىل  حاجة  البلدان  أكثر  هي  العربية 
اهتمامًا  أولت  املتحدة  األمم  وكانت  والعنف.  اإلرهاب  تعاني تفشي  وهي 
مبّكرًا بظاهرة االختفاء القسري، ففي عام 1979 أصدرت قرارًا بعنوان 
»األشخاص املختفون«، أشارت فيه إىل القلق املتزايد خبصوص االختفاء 
القسري، والتقارير الدولية املّتصلة بذلك. ويف العام 1980 أنشأت جلنة 
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة الفريق العامل املعين مبتابعة حاالت 
االختفاء القسري. ويف العام 1992 أقّرت اجلمعية العامة »إعالنًا بشأن 
محاية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، غري الطوعي«، تضمن 21 
مادة، واعترب اإلعالن أعمال االختفاء القسري جرمية مستمرة باستمرار 
مرتكبيها التكتم على مصري الضحية، وكان املؤمتر العاملي حلقوق اإلنسان 
املنعقد يف فيينا العام 1993 طلب من مجيع الدول اختاذ التدابري الفّعالة 
الداللة  لعّل  القسري.  اليت تسفر عن االختفاء  األفعال  الوقاية من  بغية 
األخرية هي ضرورة إبقاء قضية االختفاء القسري يف دائرة الضوء، ألن 

اخلاطفني يريدونها أن تدخل دائرة النسيان.  

عن االختفاء 
القسري مرة أخرى

والعامل  العراق  يف  الدستور  ينظم  حني 
السلطة التنفيذية كإحدى اهليئات العامة 
ويبني تشكيلها واختصاصاتها فمن الالزم 
بيان أسس عالقتها باملواطن، والسبب أن 
هذه السلطة املهمة بكل معنى الكلمة هي 
صاحبة اليد الطوىل يف تكريم اإلنسان 
كرامته  وانتهاك  إهانته  العكس  على  أو 
كونها املــســؤول املــبــاشــر عــن اخلــدمــات 
وعـــلـــى احــتــكــاك مــبــاشــر مـــع احلــقــوق 
واحلريات الفردية يف كل يوم بل يف كل 
السلطة  عمل  يشوب  ما  وكثريًا  ساعة، 
التقصري واإلهمال أو تعمد التلكؤ فيكون 
اإلنـــســـان وحــقــوقــه األســاســيــة يف طي 
النسيان ألسباب عدة، وهو ما الحظناه 
يف العراق بشكل خاص واملتضرر األول 
هو املواطن العراقي البسيط بكل تأكيد، 
بــاخــتــصــار عــالقــة املـــواطـــن بــاحلــكــومــة 
مبختلف مستوياتها االحتادية واإلقليمية 
)عالقة  هي  )احملافظات(  والالمركزية 
السلطة باحلرية(، فتظهر اإلدارة العامة 
مــتــســلــحــة بــكــل مــظــاهــر الـــقـــوة واملــنــعــة 
ومتــــارس أعــمــاهلــا الــيــومــيــة الـــيت متس 
بنحو  مقوماتها  وابسط  حبياته  املواطن 
استعمال  يف  اإلفــــراط  أو  التسلط  مــن 
الــقــهــر  عـــلـــى  تـــنـــطـــوي  الـــــيت  األدوات 
واإلجــبــار حبــق األفـــراد لتحقيق مــآرب 

احلكم وتوطني 

ــيــد ان هــــذه الــعــالقــة املــصــرييــة بني  ب
خصوصًا  والتنفيذية  عــمــومــًا  السلطة 
اليت  األوضــــاع  بعض  تنتابها  واملــواطــن 
األسباب  فإن  تساؤل،  حمل  منها  جتعل 
اليت جتعل عدم الثقة مبا يقول املسؤول 
تفسري  هــو  فما  وإال  عــديــدة،  التنفيذي 
اليأس من اإلصالح احلكومي أو التغيري 
احلقيقي؟ والسيما وحنن مبقتبل تشكيل 
حكومة جديدة، لعل هذين السؤال تقف 
وراءه مجلة من األسباب نوجزها باآلتي: 
عند  السلطة  فلسفة  فهم  األول  السبب 
تنتابه  الـــعـــراق  احلــاكــمــة يف  األحـــــزاب 
الضبابية وعدم الوضوح، السبب الثاني 
الفهم اخلاطئ للمنفعة أو املصلحة العامة 
واالحنـــــراف الـــذي ســـاورهـــا مــنــذ عقد 
ونيف من الزمن فالبعض من املسؤولني 
على  مغلوطًا  فهمًا  يفهمها  التنفيذيني 
أنها املصلحة اآلنية ويتناسى املستقبلية 
اجلـــوار  دول  مصلحة  يــعــدهــا  والــبــعــض 

اإلقليمي ويتناسى املصلحة الوطنية.
السبب الثالث هو الظواهر السلبية اليت 
رافقت العملية السياسية والدميقراطية 

واإلدارية يف العراق.
فما هي احللول اليت من املمكن أن ترمم 
العالقة بني الفرد والسلطة اليت ال مفر 
من الركون إليها لنستخلص منها احللول 
ونواجه  البلد  ملشاكل  واملستقبلية  اآلنية 

بالبلد  الــنــهــوض  متطلبات  خــالهلــا  مــن 
واملواطن:

الالمركزية  نظام  تفعيل  شيء  كل  وقبل 
اإلداري  الرتكيز  عــدم  ونــظــام  اإلداريــــة 
البريوقراطية  على  جزئيًا  ولو  للقضاء 
بعيدة عن  الــقــرار  اختـــاذ  وجــعــل سلطة 
واملتسبب  البطيء  املــركــزي  التخطيط 

بالفشل على املستوى القريب والبعيد.
ـــورة  وبـــعـــد ذلــــك فــنــحــن حبـــاجـــة إىل ث
شأنها  مــن  ثـــورة  الــفــســاد  على  حقيقية 
ان تقتلع هــذه اآلفــة من اجلـــذور،  البد 
من ترميم الثقة بني السلطة والفرد من 
خالل إعادة النظر بأسس توزيع الثروة 
العراقي بنحو حيقق  أفــراد الشعب  بني 
)املــادة14(  املساواة  الدستور يف  مرامي 
والعدالة )املادة16( ولعل ما تقدم ال يكون 
الشفافية  من  بنحو  يقرتن  مل  إن  كافيًا 
البداية  أو  الــشــروع  ونقطة  ــوضــوح،  وال
السلطوية  بــاالمــتــيــازات  النظر  بــإعــادة 
واحلكومة  الربملان  أقرها  اليت  الكبرية 
يف الــــســــنــــوات الـــــيت خـــلـــت ألنــفــســهــم 
واملــقــربــني مــنــهــم عــلــى شــاكــلــة احلــقــوق 
اجلهادية  واخلدمة  اخلرافية  التقاعدية 
املزعومة وإدماج املليشيات اليت تسببت 
والعسكري  األمــين  اجلهاز  أداء  بضعف 
يف العراق ما عمق جراح الشعب الذي 

ضربه اإلرهاب.

عالقة املواطن العراقي 
بالسلطات الحكومية

لقد نشأت العضوية االنسانية تأرخييا يف جمرى الصراع من أجل البقاء على أساس متباين وخمتلف 
من الناحية الرسية والوظيفية، فتباينت يف مالحمها العامة من حيث قوامها اجلسمي، طوال وقصرا، 
ومتطرف الطول أو القصر، وأختلفت يف لونها، من أسود اىل أمسر وأبيض ومرتاوح بني هذا وذاك، 
وأختلف النوع االنساني بلون عينيه، من أخضر وأزرق وأسود وعسلي اىل اخره، ال بل أختلف النوع 
االنساني وظيفيا بقدراته النفسية والعقلية ومستويات ادائه رغم امتالكه مقومات تشرحيية متشابهة 
على مستوى النوع من حيث ان النوع االنساني ميتلك منظومتني، االوىل حسية واالخرى لغوية، وقد 

اختلفت احساساتنا وتنوعت لغاتنا وأفكارنا اىل ما النهاية.
التدمري  الذات وااليغال يف  وبالتالي عدم تقبل  تقبله،  ومن أهم مصادر نفي االخر املختلف وعدم 
الذاتي هو: التطرف مبختلف اشكاله، النظم الدكتاتورية والفاشية، االنتمائات اخلطرية للشباب على 
العربي واالسالمي  اساس اجلنس واملذهب والدين، يف اخلتام على االنسانية مجعاء، وعلى عاملنا 
بشكل خاص ان تتحول ثقافة االختالف وترتجم يف احلياة الواقعية اليومية اىل ثقافة سلوكية شعبية 
العاملية  القرية  زمن  يف  االرض،  سكان  بني  الكينونة  شراكة  وتسود  العاملي  السالم  لتحقيق  شائعة 
العامل وانكمشت املسافات وتكاثفت  الواحدة، اليت تقلص فيها  العاملية  الغرفة  الواحدة أو يف زمن 

عمليات التواصل والتبادل على املستوى النفسي واالخالقي، واصبحت االرض أكثر صغرا !!!.  
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عنف

كشف جون بولتون عن معامل االسرتاتيجية 
واإلرهـــاب...  التطرف  حملاربة  األمريكية 
العام  اسرتاتيجية  وخبـــالف  املـــرة،  هــذه 
أن  ــــدا  ب ــــامــــا،  أوب ــــــاراك  ب زمــــن   ،2011
املستهدف”  “العدو  الشيعي” هو  “اإلســالم 
توصيف  جــرى  أن  بعد  باالسرتاتيجية، 
ــــران بــأنــه الـــدولـــة الــشــريــرة والــداعــم  إي
وليس   ،1979 العام  منذ  لإلرهاب  األكــرب 
ـــوم، وبــعــد أن احــتــل حــــزب اهلل  ـــي مـــن ال
ــيــني، مكانة  واجلـــهـــاد اإلســـالمـــي واحلــوث
جتبه  اليت  التهديدات  الئحة  يف  متقدمة 
واستقرار  وأمــن  األمريكي  القومي  األمــن 
قلق  أن  بــدا  وأصدقائها.  واشنطن  حلفاء 
واشــنــطــن مــن “اإلســــالم الــســين” مل يكن 
مقتصرًا على قواه ومنظمات “احلركية”، 
حكم  أنظمة  طــاول  بل  فحسب،  الشعبية 
ــة... محــلــت إدارة  لــطــاملــا صــنــفــت مــعــتــدل
بوش على “أصدقاء ال حاجة هلا لألعداء 
“اإلرهاب  روافد  إن  قيل  أمثاهلم”،  بوجود 
السين” تنبع من أكرب وأهم الدول العربية 
واإلسالمية وأكثرها مااًل وسكانًا... واحتل 
شعار “نشر الدميقراطية” مكانة أعلى من 
أولويات  قائمة  رأس  أي وقت مضى على 
األوسط  “الشرق  يف  األمريكية  السياسة 
بالطبع...  أفريقيا  مشــال  ومعه  الكبري”، 
وإدارة  الـــدول،  هــذه  العالقة بني  وســادت 
أوباما مناخات من الفتور املشوب بالشكوك 

رئيس  اول  انتقادات  ووقعت  واالتهامية، 
القادة  بعض  رؤوس  األســود على  أمريكي 
العرب، كالصاعقة، خصوصًا حني أبلغهم 
يف “كامب ديفيد” أن واشنطن قادرة على 
محايتهم من أعداء اخلارج، وستفعل ذلك، 
ولكنها غري راغبة وغري قادرة إن رغبت، 
على محايتهم من “أعداء الداخل”... مل يكن 
والدمقرطة  والتحديث  اإلصــالح  خطاب 
وحقوق االنسان، إال رديفًا لسياسة “تغيري 
األنــظــمــة” كــمــا فــهــمــا قــــادة عـــرب كــثــر، 
أوباما  رحيل  عند  الصباح  حتى  احتفلوا 
عــن بيته األبــيــض، واســتــقــبــلــوا بــذراعــني 
الرئيس  مفتوحني وجيوٍب منتفخة، خلفه 
مع  املشهد،  انقلب  اليوم  تــرامــب.  دونــالــد 
جميء إدارة ال تقيم وزنًا حلقوق االنسان 
إعجابًا  رئيسها  يبدي  وال  والدميقراطية، 
ووهلــــًا )يــصــالن درجـــة الــعــشــق والــغــرام( 
قـــادة دكــتــاتــوريــني وفــرديــني، من  إال إزاء 
ال  املثال  سبيل  على  أون  جونغ  كيم  منط 
احلـــصـــر... الـــيـــوم، وبــتــأثــري إيــديــولــوجــيــا 
جيري  متصهينة”،   – “إجنيلية  عقائدية 
االنقالب على إرث مجهوري – دميقراطي 
لدوافع إسرائيلية   – إيران  سابق، وحتتل 
مكانة األولية يف قائمة مهددات األمن   –
الــقــومــي األمـــريـــكـــي... ويــصــبــح “اإلســـالم 
الشيعي” هو اخلطر املاحق والتهديد املاثل. 
االسرتاتيجية اجلديدة، مل تسقط “داعش” 

وأخواتها من قائمة التهديدات واملهددات، 
فهي مــا زالــت حــاضــرة وبــقــوة، لكن وزن 
التهديد “اإليراني – الشيعي” تقدم عليها 
يف السنة الثانية من والية دونالد ترامب... 
الرئيس وسياسات  يتتبع مواقف  وكل من 
التحول  وإجراءاته، سيلمس حجم  إدارتــه 
التطرف  لتحدي  األمريكية  الــنــظــرة  يف 
وتـــهـــديـــد اإلرهــــــــاب. يف االســرتاتــيــجــيــة 
اجلديدة، حديث عن “البعد اإليديولوجي” 
يف احلــرب على التطرف واإلرهــاب، بيد 
أنه حديث ينطلق من “إيديولوجيا” أخرى 
مــتــطــرفــة كـــذلـــك، مــكــونــاتــهــا الــديــنــيــة – 
اإلجنيلية والصهيونية، ليست خافية على 
فــإنــه حمكوم  أحـــد.. ورمبـــا هلــذا السبب، 
عليها بالفشل الذريع، إذ أنها قمينة حبفز 
“السين  اإلسالمي  اإليديولوجي  التطرف 
تبدده  أن  بدل  ســواء،  والشيعي” على حد 
احلاضنة.  وبيئاته  جــذروه  من  وتستأصله 
قد يقال الكثري يف مدى جناح اسرتاتيجية 
ــهــا... وقـــد يــســتــمــر هــذا  أوبـــامـــا أو فــشــل
اجلدل من دون انقطاع بني مؤيد ومثمن، 
ومعارض ومندد... لكن من غري املشكوك 
فيه أن اسرتاتيجية ترامب ستواجه الفشل 
احملتم، وستفضي إىل زيادة تأزيم املشهد 
وإشاعة  والغلو،  التطرف  وحفز  اإلقليمي 
مناخات اليأس واإلحباط املؤسسة لتفشي 

العنف والتطرف وتفاقم خطر.

التطرف واالرهاب
 بني اسرتاتيجيتني

العنف األسري وُكلفته على مستوى العالم
أشارت دراسة أجنزها جيمس فريون من جامعة ستانفورد، وأنك هوفلر من جامعة أوكسفورد، نيابة 

عن مركز كوبنهاغن لإلمجاع. 
أن العنف األسري يكلف العامل أكثر من احلرب واإلرهاب 2٥ مرة. ومن خالل معاينة أنواع خمتلفة من 
العنف، اكتشف فريون وهوفلر أن التكلفة اإلمجالية للنزاع تضيف ما قيمته 0.2٪ من الناتج احمللي 

اإلمجالي كل عام. 
وتشمل هذه التكلفة احلصيلة االقتصادية للقتلى الذين سقطوا يف احلروب، ويف األحداث اإلرهابية، 

واألموال اليت تنفق على طاليب اللجوء، واألضرار املادية العامة.
ويف السنوات األخــرية، أصبح العنف األســري حمط اهتمام أكرب يف اهلند، حيث تصدرت قصص 
صادمة حتكي عن وحشية مبالغ فيها العناوين الرئيسية عرب العامل. ونظرا لكون اهلند تأوي ما يقارب 
س ساكنة العامل، فإن إجياد حلول واسعة النطاق هلذا املشكل قد تكون هلا انعكاسات بعيدة املدى  مُخُ

على باقي دول العامل.
واكتشف باحثو جامعة إيرلندا الوطنية بغالوي، معتمدين على الدالئل، أن هذه النماذج ميكن اعتمادها 

يف أندرا براديش.
 حيث تعيش حتت خط الفقر 1.7 مليون امرأة، ترتاوح أعمارهن ما بني 1٥ و٥9، ويتقامسن البيت 

مع شريك منذ العام املاضي. )يؤثر العنف على النساء كيفما كان مستوى مدخوهلن، لكن هذه الربامج 
تهتم باخلصوص بالنساء ذواتي الدخل الضعيف(. 

وتصل التكلفة اإلمجالية إلدارة هذه الربامج إىل 23.٥ مليون دوالر و19.٥ مليون دوالر على التوالي، 
على التوالي. ويشري استنتاج خرجت به دراسة إبالغ ذاتي أن أكثر من ٥00.000 من تلك النساء البالغ 
عددهن 1.7 مليون سيتعرضن للعنف من طرف ُشَركائهن كل عام. ووفقا لدراسات أجريت سابقا، من 
احملتمل أن تتعرض كل امرأة من هؤالء النساء إىل عنف جسدي، ليس فقط مرة واحدة أو مرتني، 

بل مثان مرات كل سنة يف املتوسط.
ولنفرض، اآلن، أن كال الربناجمني أثبتا جناعتهما يف احلد من العنف األسري بنسبة تقارب ٥٥٪، 
وأن التقديرات تشري إىل أن منافعهما ستدوم على األقل ملدة 4 سنوات، إذا، سينقذ كل برنامج على 
حدة حياة أكثر من عشرة أشخاص كل عام، كما أنه سيمنع حدوث حاالت عديدة من األذى اجلسدي.
وال تقف تكاليف التعنيف هنا. إذ ُتظهر الدراسات أن العنف األسري يسبب للمرأة عجزا يدوم ملدة ٥ 
أيام ونصف تقريبا، ومن خالل هذا الربنامج، يظهر باحثو جامعة إيرلندا الوطنية بغالوي، أن هؤالء 
نَّ من خلق منافع بقيمة ٥٥0 مليون. وسينتج  النساء البالغ عددهن 1.7 مليون يف أندرا براديش، سيتمكَّ

كل دوالر ُينفق، فوائدا اجتماعية تفوق قيمتها 27 دوالر بفضل تراجع مستوى املعاناة.

احلرب هي امتداد للسياسة لكن بوسائل أخرى«، بهذه املقولة االسرتاتيجية 
اليت تعود إىل املفكر النمساوي كالوزفيتز، بدأت مداخليت يف ندوة »املعهد 
السويدي باإلسكندرية« اليت نّظمت بالتعاون والشراكة مع »معهد استوكهومل 
ألحباث السالم الدولي« Sipri و»مركز دراسات الوحدة العربية«، الذي توىّل 
إصدار الطبعة العربية من الكتاب السنوي، منذ العام 2003 واملوسوم »التسّلح 
أن  وبتقديري  استوكهومل.  معهد  يعّده  الــذي  الدولي«،  واألمــن  السالح  ونــزع 
إصدارًا حبثيًا بهذا العمق واملشاركة الواسعة إلعداده من جانب خنبة متمّيزة، 
القرار  ألصــحــاب  ســواء  وعملية،  معرفية  قيمة  ذا  أساسيًا  مرجعًا  يعترب 
واخلرباء العسكريني واالسرتاتيجيني من جهة أم للسياسيني والدبلوماسيني 
واإلعالميني ومجيع العاملني يف احلقل العام من جهة أخرى. وبغّض النظر 
يتألف من  الذي  إليه هذا »اإلصــدار«  عن االتفاق واالختالف مع ما يذهب 
تشّكل  للباحث  يوّفرها  اليت  املعلومات  فإن  الكبري،  القطع  864 صفحة من 
فيما خيّص  والسّيما  بشأنها،  التقييمات  اختلفت  وإن  حتى  استثنائية  مادة 
إفريقيا  ومشـــال  األوســـط  الــشــرق  تتعلق مبشاكل  الــيت  الــتــقــديــرات  بعض 
وقضايا الصراع العربي- »اإلسرائيلي«، لكنها تبقى معطيات أساسية ومفيدة 
ومهمة. ال أدري من هو القائل »إن امتالك السالح يوازي استخدامه«، ألنه 
سيكون واحدًا من مظاهر قّوة الدولة العسكرية، تلك اليت تكتمل مع عناصر 
والقانونية  واإلدارية  والثقافية  والتقنية  والعلمية  االقتصادية  األخرى،  القوة 
والرتبوية واإلنسانية وغريها. وكّلما ازدادت القوة، بل فاضت عن احلّد يتوّلد 

شعور، رمبا أقرب إىل »الوهم« أحيانًا، للتنفيس عن هاجس »فائض القوة«.
فهل أن عدد القتلى وحده هو املعيار الصحيح، أم هناك جوانب إنسانية يف 
الدمار  يتعلق حبجم  واألمــر  اليت حتدد طبيعتها؟  واحلــروب هي  النزاعات 
والتأثري يف  الدميقراطي  والتطور  للتنمية  تعطيلها  ترتكه، فضاًل عن  الذي 
حقوق اإلنسان، سواء حقوق األفراد أم اجملموعات الثقافية: اإلثنية والدينية 
واللغوية الساللية. ويضاف إىل ذلك، والسّيما يف احلروب احلديثة استمرار 
وقضايا  الــســالح  بتجارة  لــه عالقة  ومــا  املستخدم،  الــســالح  ــوع  ون الــصــراع 
االجتار بالبشر واملخدرات وغسل العمالت واجلرمية املنظمة، واندالع العنف 
بأشكاله، وخصوصًا باستشراء ظاهرة اإلرهاب الدولي. واحدة من القضايا 
اليت لفتت انتباهي يف إصدار هذا العام هو مصطلح »العصر األنرتوبوسيين« 
عّما  منه  استفسرت  وقد  دان مسيث،  استوكهومل  معهد  مدير  أطلقه  الذي 
يعنيه، وحني دققت املعطيات اليت يوّفرها حبثه اكتشفت أنه يعين »احلقبة 
املؤمتر  اجتماع  يف  إليها  اإلشـــارة  وردت  الــيت  تلك  الــراهــنــة«،  اجليولوجية 
اجليولوجي الدولي املنعقد يف مدينة كيب تاون )جنوب إفريقيا(، حيث اختذ 
البشرية هي  قرارًا بإطالق اسم األنرتوبوسيين، وقصد بذلك أن األنشطة 
القوى املؤثرة احلامسة يف اجليولوجيا واإليكولوجيا، األمر الذي ينعكس على 

شروط احلياة يف وقت السلم، فما بالك بالنزاعات واحلروب؟.  

التسّلح 
ونزع السالح

عريب الرنتاوي
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أزمة خاشقجي: 
القلق السعودي من الديمقراطية

حتـــاول الــدولــة الــســعــوديــة إحــالــة اختفاء 
الــصــحــفــي مجـــال خــاشــقــجــي اىل الــســر 
اجملــهــول وعــــدم املــعــلــوم بــالــنــســبــة لــلــدولــة 
النفي  عــن  تعرب  وهــي حمــاولــة  السعودية، 
تريد  هــكــذا  أو  املــســتــمــر يف ســيــاســاتــهــا، 
تفسريه  ــي  ــدول ال  – املتلقي  يستوحي  أن 
حلــالــة اخــتــفــاء خــاشــقــجــي، وهـــي التهتم 
ميلك  ال  ألنــه  والــســعــودي  العربي  باملتلقي 
القرار  يف  مؤثرا  موقعا  يشكل  وال  القرار 
التجاهل  اىل  اضافة  السعودي،  السياسي 
والشعيب  الــرمســي  الصعيد  على  العربي 
مــا عــدا دوائـــر مجاعة  ألزمــة خاشقجي، 
الذي يصنف خاشقجي  املسلمني  االخــوان 
ضمن خاناتها االعالمية. ويشكل االحتماء 
بالنفي ممارسة مستمرة تلجأ اليها أنظمة 
دائما  تتكأ  الــيت  واالســتــبــداد  الدكتاتورية 
الــنــفــي املــســتــمــر لقضايا  عــلــى ســيــاســات 
ــة  ــدول الـــوطـــن والــشــعــب، وهـــكـــذا تــنــفــي ال
السعودية مسؤوليتها عن اختفاء خاشقجي.

واملتابع  السياسي  للمحلل  بالنسبة  لكن 
لــلــحــدث املــتــوتــر يف املــنــطــقــة فـــأن حــدث 
متسبب  أو  يــتــســبــب  خــاشــقــجــي  ــفــاء  اخــت
تؤمن  ال  دول  يف  السياسية  املعارضة  عن 
مبعارضتها على صعيد سياساتها الداخلية 
واخلارجية، ورغم ادعاء االعالم السعودي 
سياسيا  معارضا  يكن  مل  خاشقجي  بــأن 
السياسي  للنظام  وامنا حيمل رأيا خمالفا 

يف الدولة السعودية، لكن جمرد محل رأي 
تتعلق  وقانونية  سياسية  يعد خمالفة  آخر 
الــذهــن السياسي  ولـــي االمـــر يف  بــطــاعــة 
الــســعــودي واخلـــطـــاب االعـــالمـــي الــنــاطــق 
رمســـيـــا بــــامســــه، وبــــذلــــك تــســجــل أوىل 
عالمات عدم الرضا السياسي الذي تكون 
عواقبه معروفة يف ظل أنظمة الدكتاتورية 
والــقــمــع يف عــاملــنــا. ويــبــدو ان ولـــي العهد 
السعودي كان يدرك أو يراهن على قدرته 
على اجتياز األزمــة ان حدثت بعد تصفية 
فالرئيس  خاشقجي،  السعودي  الصحفي 
ترامب ميكن احراز صمته وجتاهله لقضية 
تقدمها  مــال  صفقة  بــواســطــة  خاشقجي 
جتاه  بــشــدة  النهم  تــرامــب  اىل  السعودية 
كرر مطالبته  وأنه  السعودي، السيما  املال 
للسعودية يف الفرتة األخرية بدفع األموال 
مقابل احلماية اليت توفرها أمريكا للدولة 
للمرة  تصرحياته  تكررت  وقد  السعودية، 
املطالب  هـــذه  حـــول   10/11 يف  الــرابــعــة 
االمريكية،  فوكس  نيو  قناة  مع  مقابلة  يف 
وتــزامــنــت مــع أزمـــة خاشقجي الــيت بدت 
حمرجة للدولة السعودية. لكن السؤال اىل 
أي مدى يستطيع ترامب ان يقوم بهذا الدور 
يف تأمني النظام السياسي السعودي بإزاء 
الدميقراطية ومواجهة االحتجاج االعالمي 
والــصــحــفــي االمـــريكـــي عــلــى الــســيــاســات 
الصحف  كربيات  مستوى  وعلى  السعودية 

االمـــريكـــيـــة الســيــمــا الـــواشـــنـــطـــن بــوســت 
تزعمت  وقــد  فيها خاشقجي،  يكتب  الــيت 
للمملكة  املــنــاوئــة  احلملة  الصحيفة  تلك 
السعودي  العهد  ولي  وسياسات  السعودية 
يف جمال حقوق االنسان وحرية التعبري عن 
بني  املستحكم  الــعــداء  مع مالحظة  الــرأي 
الكربى  والصحفية  االعالمية  املؤسسات 

االمريكية والرئيس ترامب.
وهي ستشكل على املدى البعيد قلقا دائبا 
للدولة السعودية يف جماالت حقوق االنسان 
وشبح الدميقراطية الذي يبعث على القلق 
الـــدائـــم بــالــنــســبــة لــألنــظــمــة الــدكــتــاتــوريــة 
واالستبدادية يف املنطقة ال سيما اذا اتصل 
واالبتزاز  بالضغط  القلق  او  التهديد  ذلك 
حبق  االمـــريكـــيـــة  االدارة  متـــارســـه  الــــذي 
االنسان  حقوق  جمــاالت  يف  املنطقة  دول 
والــدميــقــراطــيــة، وهــو مــا بــدا واضــحــا يف 
الدولة  ترامب حبق  مارسه  الــذي  االبتزاز 
ــى صعيد  ـــني الــتــصــعــيــد عــل الـــســـعـــوديـــة ب
خاشقجي  مصري  عــن  بالكشف  املطالبة 
ال  ما  مصريه  عن  املعلومات  من  وامتالكه 
يعرفه األخرون او الدفع بالعاجل للواليات 
املتحدة األمريكية، وهو ما اختارته الدولة 
السياسي  القلق  تأمني  اجل  من  السعودية 
أي  اىل  لكن  الدميقراطية.  من  السعودي 
مدى ستظل الدولة السعودية تدفع للرئيس 

ترامب من أجل هذا األمن الزائف؟. 

 املعارضة السعودية الواقع والتحديات
هل يوجد معارضة سعودية؟. ما واقع وحتديات تلك املعارضة؟. ما مشكلة املعارضة السعودية؟. ما 
أهمية وجود املعارضة وكيف تبنى من كل االطياف إلعمار ومحاية الوطن؟. ملاذا النظام يرفض وجود 

معارضة داخل أو خارج الوطن؟.
النظام يف عهد امللك سلمان استهدف مجيع التيارات، باملالحقة واالعتقال والعنف وقلما توجد عائلة 
مل يتم اعتقال فرد أو أكثر منها بسبب التعبري عن الرأي. وقامت حكومة الرياض بشن محلة اعتقاالت 
تعسفية واسعة ضد الكفاءات الوطنية، وتشويه أي حراك مطليب أو حقوقي بأساليب عديدة ومنها 
سياسة التخويف والتمييز والتشكيك بني املواطنني وزرع عدم الثقة يف اآلخر وامنا اليقني بالعائلة 

احلاكمة فقط.  
وخارج  داخــل  معارضني  له  خلق  سياسته  وبسبب  سلمان  امللك  عهد  اجلديد، يف  السعودي  النظام 
الوطن، كما انه خلق دوال وأنظمة معادية له باإلضافة إىل الشعوب. ومل تنفع النظام املليارات اليت 
يدفعها لشراء الدول واإلعالميني واليت يصرفها على شركات العالقات العامة والدعاية يف اخلارج 

والداخل.
الرتهيب  من  حالة  فهناك  البوح  يستطيع  ال  ولكنه  وحمتقن  جــدا  غاضب  حاليا  السعودي  الشعب 
والتخويف لكل من ينتقد سياسة النظام بل حتى من يصمت، ألنه سيصنف غري مؤيد للنظام، رغم 

انه ميلك املعلومة حول ما جيري يف الوطن من فساد واستبداد، ولقد ساهمت طفرة اإلنرتنت يف 
نشر املعلومات للجميع وجعلت املرء أكثر وعيا وفهما ملا جيري حوله، ويعرف حقيقة النظام والوجه 
يف  الشباب  وأصبح  مؤثرا.  صوتا  يكون  ان  معارض  أي  باستطاعة  وأصبح  عنه،  واملسكوت  املغيب 
هذا الزمن يرغب بالكتابات القصرية وبلغة خمتلفة عن السابق وهذا يعطي املعارضة فرصة أكرب 
املعارضة يف اخلــارج ومن  تنامي  الغالبية. احلكومة تشعر خبطر من  الفئة اليت هي  للوصول هلذه 
باللجوء من السعودية تعترب أرقاما عالية جدا  الذين تقدموا  الفكرية )فعدد  التقارب بني مكوناتها 
غري مسبوقة( وقدرة املعارضة على إقامة الفعاليات والوصول للشعب عرب برامج التواصل ووسائل 
للمعارضني وتشويه  والدليل غضبها وقيامها حبمالت مسيئة  الفضائية،  والقنوات  اإلعالم األخرى 
مسعتهم بشكل مستمر، ولكنها فشلت، وبدأت مؤخرا بتغيري طريقتها الستقطاب املعارضني بطرق 
عديدة، ووصل األمر إىل ظهور أحد املعارضني بعد مصاحلة النظام على إحدى القنوات القريبة جدا 
من صناعة القرار يف الرياض بتوجيه دعوة للمعارضني يف اخلارج للعودة للوطن مع ضمانات. فهل 
اختفاء واختطاف واغتيال مجال خاشقجي يشكل فرصة للمعارضة السعودية من كل التيارات لالتفاق 
واالحتاد؟. فالنظام أعلن بكل حزم مالحقة واستهداف كل معارض بالرتغيب أو الرتهيب، وهو ال يقبل 

بالرأي اآلخر والنقد أو النصيحة، فكيف مبعارضة؟.  

يعترب موضوع اخلدمة العمومية من أهم املواضيع اليت تستحوذ على اهتمام 
الدولة مبسؤولية  اضطالع  بسبب  واملخططني،  والسياسيني  القرار  صناع 
توفريها للمواطنني، وقد تطور هذا الدور بتطور مفهوم الدولة ووظائفها، 
ابــتــداء من الــدولــة احلــارســة إىل الــدولــة املتدخلة إىل دولــة اخلــدمــات يف 
العصر احلديث، حيث أصبحت الدول تستمد مشروعيتها من فاعلية وجودة 

وسرعة توفريها للخدمات املختلفة وتقدميها للمواطنني. 
ـــدول صــاغــت مـــواد دســتــوريــة وقــانــونــيــة، ورمســت  لـــذا؛ فــإن الكثري مــن ال
اخلدمات  بتقديم  التنفيذية  سلطاتها  تلزم  إجـــراءات  ونظمت  سياسات، 
بها  يــقــوم  أن  ميكن  ال  والـــيت  للمواطنني،  عنها  غنى  ال  الــيت  األســاســيــة 
التوزيع العادل والكفء  القطاع اخلاص بشكل منفرد، كما تلزمها بضمان 
مثل  مــبــادئ  وفــق  وذلــك على  الــبــالد،  أحنــاء  العامة يف خمتلف  للخدمات 
الشمول؛ واإلتاحة؛ والكفاءة؛ والشفافية واملساءلة؛ واالستمرارية؛ والنوعية؛ 
املواطنني  مع  التعامل  نهج  تغيري  ليس  والعدالة؛ وغريها.  املعقول؛  والسعر 
يف املؤسسات احلكومية اخلدمية مبا يعطي انطباعا إجيابيا عن املؤسسة 
إطالقا،  صعبا  شيئا  احلكومية  واخلدمة  احلكومي،  واملوظف  احلكومية، 
ولكن ال ميكن ألي دولة أو حكومية حترتم مواطنيها أن تغيري طريقة تعامل 
مؤسساتها مع املتعاملني ما مل تعمل باجتاهني: األول: أن تكون لدى الدولة 
للمواطنني  رؤية سياسية واضحة وملزمة تعرب عن مدى احرتام احلكومة 
واملقيمني على أرضيها، وتلزم املؤسسة احلكومية اخلدمة أن تقدم خدماتها 
التعامل مع  ازدواجية  للمتعاملني على أساس االحرتام واملساواة، وترفض 
وترفض  مهنية،  وغــري  قانونية  وغــري  إنسانية  غري  أســس  على  املتعاملني 
الصارمة  العقوبات  وتضع  اخلدمة،  متلقي  بني  والعملي  النظري  التميز 
أن  ينبغي  الثاني:  العامة.  السياسة  تنفيذ هذه  دون  كل موظف حيول  حبق 
اليت  العامة  للخدمات  متكاملة  مرجعية  منظومة  حكومية  جهة  كل  متلك 
تقدمها، يعرفها املوظف واملواطن متلقي اخلدمة على حد سواء، وذلك من 
حيث )اسم اخلدمة، ووصف اخلدمة، وإجراءات تقديم اخلدمة، والفئات 
واملستندات  اخلدمة،  وقنوات  اخلدمة،  وتصنيف  اخلدمة،  من  املستفيدة 
املتوقع إلجناز  والوقت  املعامالت،  لكل خدمة(، ومن حيث )حجم  املطلوبة 
وهيكلية  للخدمة،  املتاحة  الدفع  وطرق  اخلدمة،  تقديم  ومراكز  اخلدمة، 
اخلدمة )رئيسة، فرعية( ومن حيث )الضرائب والرسوم واألجور(، كما إنها 
مسؤولة عن توفري معلومات اخلدمات وتقدميها على مجيع القنوات، حسب 
طبيعة كل اخلدمة، ألن وجود منظومة خدمات متكاملة وواضحة للموظفني 
ومنها:  اخلدمية،  واملؤسسة  للدولة  الفوائد  من  الكثري  سيحقق  واملواطنني 
إصالح النظام اإلداري للخدمات العامة بهدف زيادة شفافيته وفعاليته عن 
طريق إنشاء قنوات للمشاركة العامة، تكييف اخلدمات العامة مع احتياجات 
املدن  وبني  داخــل  العامة  واملرافق  للخدمات  العادل  التوزيع  املستخدمني، 
واملناطق الريفية، التأسيس لثقافة املساءلة والنزاهة والشفافية يف اخلدمة 

العامة واإلدارة العامة. 

حق املواطن 
يف دولة الخدمات
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يــطــال أمـــن الشعب  يف مــســلــســل جــديــد 
أوىل  قبل فرتة وجيزة  ابتدأت  العراقي.. 
وقتل  إلغتياالت  جرئية  بعمليات  حلقاته 
مــتــنــوعــة.. فــجــرائــم الــقــتــل االخــــرية الــيت 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــقــاطــع  تــتــداوهلــا 
احلكومية  غري  الفضائيات  وبعض  بكثرة 
تنتميت ألحــزاب احلكومة،  ال  اليت  وتلك 
أستفذ  بعدما  حلقاتها  أوىل  إال  مــاهــي 
أذرع  أخــر  ببرت  حلقاته  السابق  املسلسل 
داعش االرهابي يف العراقي وما مسلسل 
الرعب اجلديد إال نوع آخر من االرهاب 
ولكن بأيد عراقية حتى يثبت عكس ذلك.

تــلــك اإلغـــتـــيـــاالت مــاهــي إال غــيــض من 
فيض كونها لشخصيات معروفة إعالميًا 
ــًا عرب  ــي ــاب أو مــشــهــورة إجــتــمــاعــيــًا وشــب
الكثري  ــمــاعــي..  ــتــواصــل االجــت ال وســائــل 
أو  عنها  الكشف  يتم  مل  اإلغــتــيــاالت  مــن 
مطالبات  أو  كعداوات  جنائيًا  قيدت  انها 
عــشــائــريــة.. ومــســلــس الــقــتــل هـــذا ســوف 
آخرنا،  على  قضائه  بعد  إال  ينتهي،  لــن 
لكون هناك من يغذيه ومن يدعمه باملادة 
)السالح( والفتاوي اليت تكفر وتأمر بقتل 
البعض من الفتيات ممن يصورهن البعض 
التغطية  غياب  بعد  لقتلهن  تهيء  بصور 

األمنية التامة لكل شرائح الشعب..
ـــاب آخـــر فــســهــولــة احلـــصـــول على  مـــن ب
الــطــرق  مـــن  الــكــثــري  الــقــتــل عـــرب  أدوات 

ــمــاعــي تغص  فــوســائــل الـــتـــواصـــل االجــت
بعروضها املبهرة وكل فرتة تعرض القوات 
االمنية القبض على البعض من مروجيها، 
ظــهــرت حديثًا  الــيت  احملـــال  عــن  ناهيك 
واليت تعرض عشرات االنواع من اسلحة 
الصيد واالسلحة النارية القاتلة واالسلحة 
من  وسيلة  إال  هــي  مــا  املتنوعة  البيضاء 

وسائل دميومة مسلسل القتل هذا.
تتمتع  الــــيت  الـــكـــربى  الـــعـــامل  دول  كـــل 
بــإســتــقــرار أمــين كبري جـــدًا بــين اهليكل 
االســــاس ألمــنــهــا عــن طــريــق الــكــامــريات 
الرقمية فائقة الدقة يف الرصد والتدقيق 
االمين فباريس حتكمها أكثر من 13 ألف 
كامريا منتشرة يف كل زاويــة من زواياها 
وغــريهــا مــن املــــدن ممــن تــنــشــر خــارطــة 
ــكــامــريات الـــيت تــوفــر هلــا خــارطــة  مــن ال
إال يف  ونهارًا..  لياًل  أمنية متكاملة  رقمية 
العراق املبتلى حبكومة قصرية النظر يف 
هناك جمموعة  ان  ونعتقد  اجملــال،  هــذا 
تلك  إنــشــاء  مينعون  ممــن  الفاسدين  مــن 
احملــدودة  اخلــاصــة  حلساباتهم  املنظومة 
املــســؤولــيــة  قــد حتملهم  والــــيت  الــضــيــقــة 
الكاملة يف الوضع االمين املتهرىء هذا.. 
من  بالطلب  الداخلية  وزارة  بعدها  لتقوم 
وختلي  الكامريات  تلك  بنصب  املواطنني 
من  الرغم  على  ذلك  من  هي  مسؤوليتها 
تلك  عملها.  صلب  من  املسؤولية  تلك  أن 

لو  املتكاملة،  الرقمية  االمنية  اخلــارطــة 
أنشأت ستكون قد ساهمت بنسبة ٪100 
يف رصـــد حــركــات أولــئــك الــقــتــلــة الــذي 
دراجاتهم  على  النهار  وضــح  يف  يتنقلون 
العراقيني  رقاب  اسلحتهم  حتّز  البخارية 

على اشكاهلا.
لوطننا  جديدة  أمنية  لرؤية  حباجة  حنن 
بــاالســتــفــادة الــكــبــرية مــن زخــم االنتصار 
الكبري على أعتى زمر االرهاب يف العامل 
لرجال  تــامــة  أمنية  توعية  اىل  وحبــاجــة 
كافة  وعلى  الشوارع  يف  املنتشرون  األمن 
الصالحيات  وتــوفــري  العاملة  اصنافهم 
التامة هلم حتت باب محاية أمن املواطن 
أمن  محاية  يف  اجلميع  يساهم  أن  جيــب 
للتطوير  املناسبة  البيئة  وتوفري  املواطن 
أمــام  الــعــراق وحتسينها  صـــورة  وتــغــيــري 
الــعــامل بــعــدمــا تـــداولـــت صــحــف ومــواقــع 
عربية وعاملية عاملية كبرية أحداث القتل 

االخرية حمدثة صدمة كبرية.
الـــــوزارات  ــافــة  وك الــداخــلــيــة  وزارة  عــلــى 
منظومات  بنشر  فعليًا  تبدأ  أن  االمنية 
لعمل  أوىل  كخطوة  الدقة  عالية  مراقبة 
أمــين مــبــدع يساهم يف احلــد كــثــريًا من 
أمن  مراقبة  يف  ويساعد  القتل  عمليات 
اهلل ضحايا  رحــم  أهلها...  ومحاية  املــدن 
مسلسلنا اجلديد من مات منهم ومن هم 

بهم الحقني.

جرائم 
القتل االخرية

نساء داعش: االرهاب املقبل
خالل سيطرته على مساحة واسعة من األراضي السورّية والعراقّية، عمد “ داعش” إىل تدريب 
قسم من النساء على استالم بعض املناصب الرقابّية فشّكل ِفرقًا خاّصة منهّن أوكل إليها مهاّم 
النساء  التزام  اهتّمت مبراقبة  اليت  اخلنساء”  “كتائب  برزت  املثال،  على سبيل  متفّرقة  داخلّية 

باألحكام اليت أصدرها التنظيم داخل دولته املفرتضة.
شّكلت “كتائب اخلنساء” بشكل أو بآخر “الشرطة الدينّية” )احلسبة( داخل داعش، حيث توّلت 
نساؤها معاقبة اللواتي مل يلتزمن بقواعد التنظيم ومن مجلة ما تضّمنته أحكامه منع النساء من 
مغادرة املنازل وحدهّن، حتريم ارتدائهّن الكعب العالي، فرض ارتداء جلباب باللون األسود فقط، 
وغريها من الفروض املطلقة مل يكن اجللد العقوبة الوحيدة اليت ُفرضت على املخالفات إذ تضّمن 

العقاب استخدام عّضاضات حديدّية حيمل قسم منها أسنانًا ساّمة حبسب بعض التقارير.
لكن سرعان ما سيتغرّي دور النساء يف العصر الذي سيلي االنهيار امليدانّي والتنظيمّي لداعش 
وإذا كانت مهّمة هؤالء تتشّكل أساسًا يف رقابة ومعاقبة من يراهّن التنظيم كمخالفات لقوانينه 
اخلاّصة، فإّن تلك املهّمة ستتغرّي بطبيعة احلال يف عصر ما بعد اهلزمية الكبرية مل يعد هدف 
داعش اليوم إعطاء النساء لواًء كاماًل هلّن كما كان احلال مع “كتائب اخلنساء” ألّن اهلّم مل يعد 
السنة  الربع األخري من  بدأ داعش يف  بدت اهلزمية حتمّية،  لذلك، ومنذ  انتقامّيًا  بل  تنظيمّيًا 

يف  للنساء  املتزايدة  املشاركة  إىل  دراســة  تشري  القتال.  يف  املشاركة  إىل  نساءه  يدعو  املاضية 
التحقوا  الــذي  األجانب  ٪ من إمجالي  النساء 13  نسبة  بلغت  إذ  األخــرية،  الفرتة  العمليات يف 
بتنظيم داعش يف العراق وسوريا بني أبريل)نيسان( 2013 ويونيو ) حزيران( 2018 والبالغ عددهم 

41490 شخصًا.
ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلن خطرًا داهمًا على األمن، بسبب نشاطهن 
املباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقينه يف املناطق اليت كانت حتت سيطرة تنظيم داعش، وإمكانية 

نقل املهارات اليت حصلن عليها إىل أشخاص آخرين أو إىل أطفاهلن.
ويوضح تقرير “من داعش إىل الشتات” أن تنفيذ نساء للعمليات يأخذ ثالثة أشكال هي خاليا 
نسائية، أو نساء يشاركن يف العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية، ففي 
انتحاري  التخطيط هلجوم  بتهمة  املغرب  نساء يف  اعتقلت عشر   2016 األول(  )تشرين  أكتوبر 
خالل انتخابات برملانية، أربعة منهن كن متزوجات من أفراد من داعش عرب اإلنرتنت ويف فرباير 

)شباط( هذه السنةز
أنتج داعش فيديو المرأة تظهر يف معركة على اجلبهة للمرة األوىل جنبًا إىل جنب مع جنود ذكور، 

مما يعكس اجتاهًا نادرًا للتنظيم اإلرهابي.

ميكن القول إن التطّرف ابن التعّصب، ووليده اإلرهاب، وهي ظواهر متفّشية 
قدمية  أنها  املتقّدمة. صحيح  فيها  مبا  والبلدان،  اجملتمعات  من  العديد  يف 
ِقَدم البشرية، إاّل أن خطرها ازداد خالل العقود الثالثة األخرية، سواء بعمق 
كّله “جمااًل  العامل  غدا  أو مساحة حتركه، حتى  انتقاله،  أو سرعة  تأثريه، 
حيويًا” لفريوساته، بفعل “العوملة” والثورة العلمية - التقنية، والتطّور اهلائل 
الرقمية  والطفرة  واملواصالت  واالتصال  واملعلومات،  اإلعالم  تكنولوجيا  يف 

“الدجييتيل”.
اّدعاء األفضليات، والزعم  وحني يهّيمن التطّرف على الفكر، يتحّول حبكم 
ومن  التنفيذ،  إىل  التنظري  من  لينتقل  مــادي،  فعل  إىل  احلقيقة  بامتالك 
يف  الطائفية  وفرعه  الدين،  استخدم  إذا  بالك  فما  التطبيق،  إىل  النظرية 
أغلب األحيان ذريعة لإللغاء واإلقصاء وفرض الرأي بالقوة والعنف، واإلرهاب 

خارج نطاق القانون والقضاء، ال سّيما من خالل التكفري.
وكان من نتائج استشراء التطّرف انتشار العنف واإلرهاب، وهو األمر الذي 
الوطنية  الــدولــة  يهّدد  وأخــذ  بالصميم  واإلسالمية  العربية  البلدان  ضــرب 
بالتشّظي والتفّتت، إْن مل يكن باالنقسام، الذي يّتخذ يف بعض األحيان طابعًا 
جمتمعيًا، خصوصًا حني جيد بيئة صاحلة لتفقيس بيضه، وتفريخ جمموعات 
القاعدة وفروعها،  تنظيم  ابتداًء من  اإلرهابية،  القوى  متنّوعة وخمتلفة من 
وصواًل إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام “داعش” وأخواته جبهة 

النصرة أو “جيش الشام” حسب التسمية اجلديدة أو غريها.
ما  موجة  بعد  مريعة،  لدرجة  استفحلت  التطّرف  ظاهرة  أن  بالذكر  جدير 
أطلق عليه “الربيع العربي” اليت ابتدأت يف مطلع العام 2011، واليت كان من 
أعراضها “اجلانبية” تفشي الفوضى وانفالت األمن واستشراء الفساد املالي 

واإلداري وإضعاف الدولة الوطنية وحماولة التغّول عليها.
األمر  التطّرف،  بوابة  ت عرب  مرَّ نتيجة،  فهو  اإلرهــاب  أما  التعّصب سبب، 
الذي يتطّلب معاجلة جذرية ألسباب التعّصب والتطّرف، إن نقيض التطّرف 
ليس التطّرف املضاّد، كما أن نقيض التعّصب ليس التعّصب املعاكس، مثلما 
وإرهــابــان ال  يوّلدان سالمًا،  أن نقيض اإلرهــاب ليس اإلرهــاب، وعنفان ال 
يبنيان وطنًا، وظلمان ال ينتجان عدالة، وطائفيتان ال تنجبان مواطنة، األمر 
على  املسؤولية  تقع  وال  جديدين،  وخطاب  بفكر  معاجلة  إىل  حيتاج  الــذي 
املعركة  تشّعب  لكن  األساسية،  املسؤولية  تتحّمل  كانت  وإن  وحدها،  الدولة 
ضّد “الثالوث غري املقدس” تقتضي مشاركة مجيع القوى احلّية والفاعلة يف 
اجملتمع. ولعلَّ القضاء على الفقر واألمّية والتخّلف ضمن اسرتاتيجية بعيدة 
والاّلعنف  والتسامح  السالم  قيم  لنشر  مناسبة  بيئة  خلق  يساعد يف  املدى 
تقوم على  املواطنة اليت  والتعّددية، يف إطار  بالتنّوع  وقبول اآلخر واإلقــرار 
سّيما  ال  والعدالة،  باملساواة  ومتــّر  باحلّرية  تبدأ  ومتكاملة،  متوازية  أركــان 
االجتماعية يف إطار من الشراكة واملشاركة، ألن التطّرف ال ينمو إاّل إذا وجد 
بيئة صاحلة لنمّوه، ومثل هذه البيئة بعضها ناجم عن أسباب داخلية وأخرى 

خارجية.

يف  نقيض 
التطرّف

عنف

دالل العكيلي
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عنف

كشف جون بولتون عن معامل االسرتاتيجية 
واإلرهـــاب...  التطرف  حملاربة  األمريكية 
العام  اسرتاتيجية  وخبـــالف  املـــرة،  هــذه 
أن  ــــدا  ب ــــامــــا،  أوب ــــــاراك  ب زمــــن   ،2011
املستهدف”  “العدو  الشيعي” هو  “اإلســالم 
توصيف  جــرى  أن  بعد  باالسرتاتيجية، 
ــــران بــأنــه الـــدولـــة الــشــريــرة والــداعــم  إي
وليس   ،1979 العام  منذ  لإلرهاب  األكــرب 
ـــوم، وبــعــد أن احــتــل حــــزب اهلل  ـــي مـــن ال
ــيــني، مكانة  واجلـــهـــاد اإلســـالمـــي واحلــوث
جتبه  اليت  التهديدات  الئحة  يف  متقدمة 
واستقرار  وأمــن  األمريكي  القومي  األمــن 
قلق  أن  بــدا  وأصدقائها.  واشنطن  حلفاء 
واشــنــطــن مــن “اإلســــالم الــســين” مل يكن 
مقتصرًا على قواه ومنظمات “احلركية”، 
حكم  أنظمة  طــاول  بل  فحسب،  الشعبية 
ــة... محــلــت إدارة  لــطــاملــا صــنــفــت مــعــتــدل
بوش على “أصدقاء ال حاجة هلا لألعداء 
“اإلرهاب  روافد  إن  قيل  أمثاهلم”،  بوجود 
السين” تنبع من أكرب وأهم الدول العربية 
واإلسالمية وأكثرها مااًل وسكانًا... واحتل 
شعار “نشر الدميقراطية” مكانة أعلى من 
أولويات  قائمة  رأس  أي وقت مضى على 
األوسط  “الشرق  يف  األمريكية  السياسة 
بالطبع...  أفريقيا  مشــال  ومعه  الكبري”، 
وإدارة  الـــدول،  هــذه  العالقة بني  وســادت 
أوباما مناخات من الفتور املشوب بالشكوك 

رئيس  اول  انتقادات  ووقعت  واالتهامية، 
القادة  بعض  رؤوس  األســود على  أمريكي 
العرب، كالصاعقة، خصوصًا حني أبلغهم 
يف “كامب ديفيد” أن واشنطن قادرة على 
محايتهم من أعداء اخلارج، وستفعل ذلك، 
ولكنها غري راغبة وغري قادرة إن رغبت، 
على محايتهم من “أعداء الداخل”... مل يكن 
والدمقرطة  والتحديث  اإلصــالح  خطاب 
وحقوق االنسان، إال رديفًا لسياسة “تغيري 
األنــظــمــة” كــمــا فــهــمــا قــــادة عـــرب كــثــر، 
أوباما  رحيل  عند  الصباح  حتى  احتفلوا 
عــن بيته األبــيــض، واســتــقــبــلــوا بــذراعــني 
الرئيس  مفتوحني وجيوٍب منتفخة، خلفه 
مع  املشهد،  انقلب  اليوم  تــرامــب.  دونــالــد 
جميء إدارة ال تقيم وزنًا حلقوق االنسان 
إعجابًا  رئيسها  يبدي  وال  والدميقراطية، 
ووهلــــًا )يــصــالن درجـــة الــعــشــق والــغــرام( 
قـــادة دكــتــاتــوريــني وفــرديــني، من  إال إزاء 
ال  املثال  سبيل  على  أون  جونغ  كيم  منط 
احلـــصـــر... الـــيـــوم، وبــتــأثــري إيــديــولــوجــيــا 
جيري  متصهينة”،   – “إجنيلية  عقائدية 
االنقالب على إرث مجهوري – دميقراطي 
لدوافع إسرائيلية   – إيران  سابق، وحتتل 
مكانة األولية يف قائمة مهددات األمن   –
الــقــومــي األمـــريـــكـــي... ويــصــبــح “اإلســـالم 
الشيعي” هو اخلطر املاحق والتهديد املاثل. 
االسرتاتيجية اجلديدة، مل تسقط “داعش” 

وأخواتها من قائمة التهديدات واملهددات، 
فهي مــا زالــت حــاضــرة وبــقــوة، لكن وزن 
التهديد “اإليراني – الشيعي” تقدم عليها 
يف السنة الثانية من والية دونالد ترامب... 
الرئيس وسياسات  يتتبع مواقف  وكل من 
التحول  وإجراءاته، سيلمس حجم  إدارتــه 
التطرف  لتحدي  األمريكية  الــنــظــرة  يف 
وتـــهـــديـــد اإلرهــــــــاب. يف االســرتاتــيــجــيــة 
اجلديدة، حديث عن “البعد اإليديولوجي” 
يف احلــرب على التطرف واإلرهــاب، بيد 
أنه حديث ينطلق من “إيديولوجيا” أخرى 
مــتــطــرفــة كـــذلـــك، مــكــونــاتــهــا الــديــنــيــة – 
اإلجنيلية والصهيونية، ليست خافية على 
فــإنــه حمكوم  أحـــد.. ورمبـــا هلــذا السبب، 
عليها بالفشل الذريع، إذ أنها قمينة حبفز 
“السين  اإلسالمي  اإليديولوجي  التطرف 
تبدده  أن  بدل  ســواء،  والشيعي” على حد 
احلاضنة.  وبيئاته  جــذروه  من  وتستأصله 
قد يقال الكثري يف مدى جناح اسرتاتيجية 
ــهــا... وقـــد يــســتــمــر هــذا  أوبـــامـــا أو فــشــل
اجلدل من دون انقطاع بني مؤيد ومثمن، 
ومعارض ومندد... لكن من غري املشكوك 
فيه أن اسرتاتيجية ترامب ستواجه الفشل 
احملتم، وستفضي إىل زيادة تأزيم املشهد 
وإشاعة  والغلو،  التطرف  وحفز  اإلقليمي 
مناخات اليأس واإلحباط املؤسسة لتفشي 

العنف والتطرف وتفاقم خطر.

التطرف واالرهاب
 بني اسرتاتيجيتني

العنف األسري وُكلفته على مستوى العالم
أشارت دراسة أجنزها جيمس فريون من جامعة ستانفورد، وأنك هوفلر من جامعة أوكسفورد، نيابة 

عن مركز كوبنهاغن لإلمجاع. 
أن العنف األسري يكلف العامل أكثر من احلرب واإلرهاب 2٥ مرة. ومن خالل معاينة أنواع خمتلفة من 
العنف، اكتشف فريون وهوفلر أن التكلفة اإلمجالية للنزاع تضيف ما قيمته 0.2٪ من الناتج احمللي 

اإلمجالي كل عام. 
وتشمل هذه التكلفة احلصيلة االقتصادية للقتلى الذين سقطوا يف احلروب، ويف األحداث اإلرهابية، 

واألموال اليت تنفق على طاليب اللجوء، واألضرار املادية العامة.
ويف السنوات األخــرية، أصبح العنف األســري حمط اهتمام أكرب يف اهلند، حيث تصدرت قصص 
صادمة حتكي عن وحشية مبالغ فيها العناوين الرئيسية عرب العامل. ونظرا لكون اهلند تأوي ما يقارب 
س ساكنة العامل، فإن إجياد حلول واسعة النطاق هلذا املشكل قد تكون هلا انعكاسات بعيدة املدى  مُخُ

على باقي دول العامل.
واكتشف باحثو جامعة إيرلندا الوطنية بغالوي، معتمدين على الدالئل، أن هذه النماذج ميكن اعتمادها 

يف أندرا براديش.
 حيث تعيش حتت خط الفقر 1.7 مليون امرأة، ترتاوح أعمارهن ما بني 1٥ و٥9، ويتقامسن البيت 

مع شريك منذ العام املاضي. )يؤثر العنف على النساء كيفما كان مستوى مدخوهلن، لكن هذه الربامج 
تهتم باخلصوص بالنساء ذواتي الدخل الضعيف(. 

وتصل التكلفة اإلمجالية إلدارة هذه الربامج إىل 23.٥ مليون دوالر و19.٥ مليون دوالر على التوالي، 
على التوالي. ويشري استنتاج خرجت به دراسة إبالغ ذاتي أن أكثر من ٥00.000 من تلك النساء البالغ 
عددهن 1.7 مليون سيتعرضن للعنف من طرف ُشَركائهن كل عام. ووفقا لدراسات أجريت سابقا، من 
احملتمل أن تتعرض كل امرأة من هؤالء النساء إىل عنف جسدي، ليس فقط مرة واحدة أو مرتني، 

بل مثان مرات كل سنة يف املتوسط.
ولنفرض، اآلن، أن كال الربناجمني أثبتا جناعتهما يف احلد من العنف األسري بنسبة تقارب ٥٥٪، 
وأن التقديرات تشري إىل أن منافعهما ستدوم على األقل ملدة 4 سنوات، إذا، سينقذ كل برنامج على 
حدة حياة أكثر من عشرة أشخاص كل عام، كما أنه سيمنع حدوث حاالت عديدة من األذى اجلسدي.
وال تقف تكاليف التعنيف هنا. إذ ُتظهر الدراسات أن العنف األسري يسبب للمرأة عجزا يدوم ملدة ٥ 
أيام ونصف تقريبا، ومن خالل هذا الربنامج، يظهر باحثو جامعة إيرلندا الوطنية بغالوي، أن هؤالء 
نَّ من خلق منافع بقيمة ٥٥0 مليون. وسينتج  النساء البالغ عددهن 1.7 مليون يف أندرا براديش، سيتمكَّ

كل دوالر ُينفق، فوائدا اجتماعية تفوق قيمتها 27 دوالر بفضل تراجع مستوى املعاناة.

احلرب هي امتداد للسياسة لكن بوسائل أخرى«، بهذه املقولة االسرتاتيجية 
اليت تعود إىل املفكر النمساوي كالوزفيتز، بدأت مداخليت يف ندوة »املعهد 
السويدي باإلسكندرية« اليت نّظمت بالتعاون والشراكة مع »معهد استوكهومل 
ألحباث السالم الدولي« Sipri و»مركز دراسات الوحدة العربية«، الذي توىّل 
إصدار الطبعة العربية من الكتاب السنوي، منذ العام 2003 واملوسوم »التسّلح 
أن  وبتقديري  استوكهومل.  معهد  يعّده  الــذي  الدولي«،  واألمــن  السالح  ونــزع 
إصدارًا حبثيًا بهذا العمق واملشاركة الواسعة إلعداده من جانب خنبة متمّيزة، 
القرار  ألصــحــاب  ســواء  وعملية،  معرفية  قيمة  ذا  أساسيًا  مرجعًا  يعترب 
واخلرباء العسكريني واالسرتاتيجيني من جهة أم للسياسيني والدبلوماسيني 
واإلعالميني ومجيع العاملني يف احلقل العام من جهة أخرى. وبغّض النظر 
يتألف من  الذي  إليه هذا »اإلصــدار«  عن االتفاق واالختالف مع ما يذهب 
تشّكل  للباحث  يوّفرها  اليت  املعلومات  فإن  الكبري،  القطع  864 صفحة من 
فيما خيّص  والسّيما  بشأنها،  التقييمات  اختلفت  وإن  حتى  استثنائية  مادة 
إفريقيا  ومشـــال  األوســـط  الــشــرق  تتعلق مبشاكل  الــيت  الــتــقــديــرات  بعض 
وقضايا الصراع العربي- »اإلسرائيلي«، لكنها تبقى معطيات أساسية ومفيدة 
ومهمة. ال أدري من هو القائل »إن امتالك السالح يوازي استخدامه«، ألنه 
سيكون واحدًا من مظاهر قّوة الدولة العسكرية، تلك اليت تكتمل مع عناصر 
والقانونية  واإلدارية  والثقافية  والتقنية  والعلمية  االقتصادية  األخرى،  القوة 
والرتبوية واإلنسانية وغريها. وكّلما ازدادت القوة، بل فاضت عن احلّد يتوّلد 

شعور، رمبا أقرب إىل »الوهم« أحيانًا، للتنفيس عن هاجس »فائض القوة«.
فهل أن عدد القتلى وحده هو املعيار الصحيح، أم هناك جوانب إنسانية يف 
الدمار  يتعلق حبجم  واألمــر  اليت حتدد طبيعتها؟  واحلــروب هي  النزاعات 
والتأثري يف  الدميقراطي  والتطور  للتنمية  تعطيلها  ترتكه، فضاًل عن  الذي 
حقوق اإلنسان، سواء حقوق األفراد أم اجملموعات الثقافية: اإلثنية والدينية 
واللغوية الساللية. ويضاف إىل ذلك، والسّيما يف احلروب احلديثة استمرار 
وقضايا  الــســالح  بتجارة  لــه عالقة  ومــا  املستخدم،  الــســالح  ــوع  ون الــصــراع 
االجتار بالبشر واملخدرات وغسل العمالت واجلرمية املنظمة، واندالع العنف 
بأشكاله، وخصوصًا باستشراء ظاهرة اإلرهاب الدولي. واحدة من القضايا 
اليت لفتت انتباهي يف إصدار هذا العام هو مصطلح »العصر األنرتوبوسيين« 
عّما  منه  استفسرت  وقد  دان مسيث،  استوكهومل  معهد  مدير  أطلقه  الذي 
يعنيه، وحني دققت املعطيات اليت يوّفرها حبثه اكتشفت أنه يعين »احلقبة 
املؤمتر  اجتماع  يف  إليها  اإلشـــارة  وردت  الــيت  تلك  الــراهــنــة«،  اجليولوجية 
اجليولوجي الدولي املنعقد يف مدينة كيب تاون )جنوب إفريقيا(، حيث اختذ 
البشرية هي  قرارًا بإطالق اسم األنرتوبوسيين، وقصد بذلك أن األنشطة 
القوى املؤثرة احلامسة يف اجليولوجيا واإليكولوجيا، األمر الذي ينعكس على 

شروط احلياة يف وقت السلم، فما بالك بالنزاعات واحلروب؟.  

التسّلح 
ونزع السالح

عريب الرنتاوي
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يــطــال أمـــن الشعب  يف مــســلــســل جــديــد 
أوىل  قبل فرتة وجيزة  ابتدأت  العراقي.. 
وقتل  إلغتياالت  جرئية  بعمليات  حلقاته 
مــتــنــوعــة.. فــجــرائــم الــقــتــل االخــــرية الــيت 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــقــاطــع  تــتــداوهلــا 
احلكومية  غري  الفضائيات  وبعض  بكثرة 
تنتميت ألحــزاب احلكومة،  ال  اليت  وتلك 
أستفذ  بعدما  حلقاتها  أوىل  إال  مــاهــي 
أذرع  أخــر  ببرت  حلقاته  السابق  املسلسل 
داعش االرهابي يف العراقي وما مسلسل 
الرعب اجلديد إال نوع آخر من االرهاب 
ولكن بأيد عراقية حتى يثبت عكس ذلك.

تــلــك اإلغـــتـــيـــاالت مــاهــي إال غــيــض من 
فيض كونها لشخصيات معروفة إعالميًا 
ــًا عرب  ــي ــاب أو مــشــهــورة إجــتــمــاعــيــًا وشــب
الكثري  ــمــاعــي..  ــتــواصــل االجــت ال وســائــل 
أو  عنها  الكشف  يتم  مل  اإلغــتــيــاالت  مــن 
مطالبات  أو  كعداوات  جنائيًا  قيدت  انها 
عــشــائــريــة.. ومــســلــس الــقــتــل هـــذا ســوف 
آخرنا،  على  قضائه  بعد  إال  ينتهي،  لــن 
لكون هناك من يغذيه ومن يدعمه باملادة 
)السالح( والفتاوي اليت تكفر وتأمر بقتل 
البعض من الفتيات ممن يصورهن البعض 
التغطية  غياب  بعد  لقتلهن  تهيء  بصور 

األمنية التامة لكل شرائح الشعب..
ـــاب آخـــر فــســهــولــة احلـــصـــول على  مـــن ب
الــطــرق  مـــن  الــكــثــري  الــقــتــل عـــرب  أدوات 

ــمــاعــي تغص  فــوســائــل الـــتـــواصـــل االجــت
بعروضها املبهرة وكل فرتة تعرض القوات 
االمنية القبض على البعض من مروجيها، 
ظــهــرت حديثًا  الــيت  احملـــال  عــن  ناهيك 
واليت تعرض عشرات االنواع من اسلحة 
الصيد واالسلحة النارية القاتلة واالسلحة 
من  وسيلة  إال  هــي  مــا  املتنوعة  البيضاء 

وسائل دميومة مسلسل القتل هذا.
تتمتع  الــــيت  الـــكـــربى  الـــعـــامل  دول  كـــل 
بــإســتــقــرار أمــين كبري جـــدًا بــين اهليكل 
االســــاس ألمــنــهــا عــن طــريــق الــكــامــريات 
الرقمية فائقة الدقة يف الرصد والتدقيق 
االمين فباريس حتكمها أكثر من 13 ألف 
كامريا منتشرة يف كل زاويــة من زواياها 
وغــريهــا مــن املــــدن ممــن تــنــشــر خــارطــة 
ــكــامــريات الـــيت تــوفــر هلــا خــارطــة  مــن ال
إال يف  ونهارًا..  لياًل  أمنية متكاملة  رقمية 
العراق املبتلى حبكومة قصرية النظر يف 
هناك جمموعة  ان  ونعتقد  اجملــال،  هــذا 
تلك  إنــشــاء  مينعون  ممــن  الفاسدين  مــن 
احملــدودة  اخلــاصــة  حلساباتهم  املنظومة 
املــســؤولــيــة  قــد حتملهم  والــــيت  الــضــيــقــة 
الكاملة يف الوضع االمين املتهرىء هذا.. 
من  بالطلب  الداخلية  وزارة  بعدها  لتقوم 
وختلي  الكامريات  تلك  بنصب  املواطنني 
من  الرغم  على  ذلك  من  هي  مسؤوليتها 
تلك  عملها.  صلب  من  املسؤولية  تلك  أن 

لو  املتكاملة،  الرقمية  االمنية  اخلــارطــة 
أنشأت ستكون قد ساهمت بنسبة ٪100 
يف رصـــد حــركــات أولــئــك الــقــتــلــة الــذي 
دراجاتهم  على  النهار  وضــح  يف  يتنقلون 
العراقيني  رقاب  اسلحتهم  حتّز  البخارية 

على اشكاهلا.
لوطننا  جديدة  أمنية  لرؤية  حباجة  حنن 
بــاالســتــفــادة الــكــبــرية مــن زخــم االنتصار 
الكبري على أعتى زمر االرهاب يف العامل 
لرجال  تــامــة  أمنية  توعية  اىل  وحبــاجــة 
كافة  وعلى  الشوارع  يف  املنتشرون  األمن 
الصالحيات  وتــوفــري  العاملة  اصنافهم 
التامة هلم حتت باب محاية أمن املواطن 
أمن  محاية  يف  اجلميع  يساهم  أن  جيــب 
للتطوير  املناسبة  البيئة  وتوفري  املواطن 
أمــام  الــعــراق وحتسينها  صـــورة  وتــغــيــري 
الــعــامل بــعــدمــا تـــداولـــت صــحــف ومــواقــع 
عربية وعاملية عاملية كبرية أحداث القتل 

االخرية حمدثة صدمة كبرية.
الـــــوزارات  ــافــة  وك الــداخــلــيــة  وزارة  عــلــى 
منظومات  بنشر  فعليًا  تبدأ  أن  االمنية 
لعمل  أوىل  كخطوة  الدقة  عالية  مراقبة 
أمــين مــبــدع يساهم يف احلــد كــثــريًا من 
أمن  مراقبة  يف  ويساعد  القتل  عمليات 
اهلل ضحايا  رحــم  أهلها...  ومحاية  املــدن 
مسلسلنا اجلديد من مات منهم ومن هم 

بهم الحقني.

جرائم 
القتل االخرية

نساء داعش: االرهاب املقبل
خالل سيطرته على مساحة واسعة من األراضي السورّية والعراقّية، عمد “ داعش” إىل تدريب 
قسم من النساء على استالم بعض املناصب الرقابّية فشّكل ِفرقًا خاّصة منهّن أوكل إليها مهاّم 
النساء  التزام  اهتّمت مبراقبة  اليت  اخلنساء”  “كتائب  برزت  املثال،  على سبيل  متفّرقة  داخلّية 

باألحكام اليت أصدرها التنظيم داخل دولته املفرتضة.
شّكلت “كتائب اخلنساء” بشكل أو بآخر “الشرطة الدينّية” )احلسبة( داخل داعش، حيث توّلت 
نساؤها معاقبة اللواتي مل يلتزمن بقواعد التنظيم ومن مجلة ما تضّمنته أحكامه منع النساء من 
مغادرة املنازل وحدهّن، حتريم ارتدائهّن الكعب العالي، فرض ارتداء جلباب باللون األسود فقط، 
وغريها من الفروض املطلقة مل يكن اجللد العقوبة الوحيدة اليت ُفرضت على املخالفات إذ تضّمن 

العقاب استخدام عّضاضات حديدّية حيمل قسم منها أسنانًا ساّمة حبسب بعض التقارير.
لكن سرعان ما سيتغرّي دور النساء يف العصر الذي سيلي االنهيار امليدانّي والتنظيمّي لداعش 
وإذا كانت مهّمة هؤالء تتشّكل أساسًا يف رقابة ومعاقبة من يراهّن التنظيم كمخالفات لقوانينه 
اخلاّصة، فإّن تلك املهّمة ستتغرّي بطبيعة احلال يف عصر ما بعد اهلزمية الكبرية مل يعد هدف 
داعش اليوم إعطاء النساء لواًء كاماًل هلّن كما كان احلال مع “كتائب اخلنساء” ألّن اهلّم مل يعد 
السنة  الربع األخري من  بدأ داعش يف  بدت اهلزمية حتمّية،  لذلك، ومنذ  انتقامّيًا  بل  تنظيمّيًا 

يف  للنساء  املتزايدة  املشاركة  إىل  دراســة  تشري  القتال.  يف  املشاركة  إىل  نساءه  يدعو  املاضية 
التحقوا  الــذي  األجانب  ٪ من إمجالي  النساء 13  نسبة  بلغت  إذ  األخــرية،  الفرتة  العمليات يف 
بتنظيم داعش يف العراق وسوريا بني أبريل)نيسان( 2013 ويونيو ) حزيران( 2018 والبالغ عددهم 

41490 شخصًا.
ويعتقد القائمون على الدراسة أن بعض النساء يشكلن خطرًا داهمًا على األمن، بسبب نشاطهن 
املباشر، أو بسبب التدريب الذي تلقينه يف املناطق اليت كانت حتت سيطرة تنظيم داعش، وإمكانية 

نقل املهارات اليت حصلن عليها إىل أشخاص آخرين أو إىل أطفاهلن.
ويوضح تقرير “من داعش إىل الشتات” أن تنفيذ نساء للعمليات يأخذ ثالثة أشكال هي خاليا 
نسائية، أو نساء يشاركن يف العمليات مع أفراد من العائلة، أو نساء ينفذن عمليات فردية، ففي 
انتحاري  التخطيط هلجوم  بتهمة  املغرب  نساء يف  اعتقلت عشر   2016 األول(  )تشرين  أكتوبر 
خالل انتخابات برملانية، أربعة منهن كن متزوجات من أفراد من داعش عرب اإلنرتنت ويف فرباير 

)شباط( هذه السنةز
أنتج داعش فيديو المرأة تظهر يف معركة على اجلبهة للمرة األوىل جنبًا إىل جنب مع جنود ذكور، 

مما يعكس اجتاهًا نادرًا للتنظيم اإلرهابي.

ميكن القول إن التطّرف ابن التعّصب، ووليده اإلرهاب، وهي ظواهر متفّشية 
قدمية  أنها  املتقّدمة. صحيح  فيها  مبا  والبلدان،  اجملتمعات  من  العديد  يف 
ِقَدم البشرية، إاّل أن خطرها ازداد خالل العقود الثالثة األخرية، سواء بعمق 
كّله “جمااًل  العامل  غدا  أو مساحة حتركه، حتى  انتقاله،  أو سرعة  تأثريه، 
حيويًا” لفريوساته، بفعل “العوملة” والثورة العلمية - التقنية، والتطّور اهلائل 
الرقمية  والطفرة  واملواصالت  واالتصال  واملعلومات،  اإلعالم  تكنولوجيا  يف 

“الدجييتيل”.
اّدعاء األفضليات، والزعم  وحني يهّيمن التطّرف على الفكر، يتحّول حبكم 
ومن  التنفيذ،  إىل  التنظري  من  لينتقل  مــادي،  فعل  إىل  احلقيقة  بامتالك 
يف  الطائفية  وفرعه  الدين،  استخدم  إذا  بالك  فما  التطبيق،  إىل  النظرية 
أغلب األحيان ذريعة لإللغاء واإلقصاء وفرض الرأي بالقوة والعنف، واإلرهاب 

خارج نطاق القانون والقضاء، ال سّيما من خالل التكفري.
وكان من نتائج استشراء التطّرف انتشار العنف واإلرهاب، وهو األمر الذي 
الوطنية  الــدولــة  يهّدد  وأخــذ  بالصميم  واإلسالمية  العربية  البلدان  ضــرب 
بالتشّظي والتفّتت، إْن مل يكن باالنقسام، الذي يّتخذ يف بعض األحيان طابعًا 
جمتمعيًا، خصوصًا حني جيد بيئة صاحلة لتفقيس بيضه، وتفريخ جمموعات 
القاعدة وفروعها،  تنظيم  ابتداًء من  اإلرهابية،  القوى  متنّوعة وخمتلفة من 
وصواًل إىل تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق والشام “داعش” وأخواته جبهة 

النصرة أو “جيش الشام” حسب التسمية اجلديدة أو غريها.
ما  موجة  بعد  مريعة،  لدرجة  استفحلت  التطّرف  ظاهرة  أن  بالذكر  جدير 
أطلق عليه “الربيع العربي” اليت ابتدأت يف مطلع العام 2011، واليت كان من 
أعراضها “اجلانبية” تفشي الفوضى وانفالت األمن واستشراء الفساد املالي 

واإلداري وإضعاف الدولة الوطنية وحماولة التغّول عليها.
األمر  التطّرف،  بوابة  ت عرب  مرَّ نتيجة،  فهو  اإلرهــاب  أما  التعّصب سبب، 
الذي يتطّلب معاجلة جذرية ألسباب التعّصب والتطّرف، إن نقيض التطّرف 
ليس التطّرف املضاّد، كما أن نقيض التعّصب ليس التعّصب املعاكس، مثلما 
وإرهــابــان ال  يوّلدان سالمًا،  أن نقيض اإلرهــاب ليس اإلرهــاب، وعنفان ال 
يبنيان وطنًا، وظلمان ال ينتجان عدالة، وطائفيتان ال تنجبان مواطنة، األمر 
على  املسؤولية  تقع  وال  جديدين،  وخطاب  بفكر  معاجلة  إىل  حيتاج  الــذي 
املعركة  تشّعب  لكن  األساسية،  املسؤولية  تتحّمل  كانت  وإن  وحدها،  الدولة 
ضّد “الثالوث غري املقدس” تقتضي مشاركة مجيع القوى احلّية والفاعلة يف 
اجملتمع. ولعلَّ القضاء على الفقر واألمّية والتخّلف ضمن اسرتاتيجية بعيدة 
والاّلعنف  والتسامح  السالم  قيم  لنشر  مناسبة  بيئة  خلق  يساعد يف  املدى 
تقوم على  املواطنة اليت  والتعّددية، يف إطار  بالتنّوع  وقبول اآلخر واإلقــرار 
سّيما  ال  والعدالة،  باملساواة  ومتــّر  باحلّرية  تبدأ  ومتكاملة،  متوازية  أركــان 
االجتماعية يف إطار من الشراكة واملشاركة، ألن التطّرف ال ينمو إاّل إذا وجد 
بيئة صاحلة لنمّوه، ومثل هذه البيئة بعضها ناجم عن أسباب داخلية وأخرى 

خارجية.

يف  نقيض 
التطرّف

عنف

دالل العكيلي
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اعالم وصحافة 

حتى فرتة األشهر األوىل من عام 2018 
السعودي  العهد  ولــي  سياسات  تــزال  ال 
حممد بن سلمان حمل ترحيب من قبل 
الكثري  وبــني  الغربية،  السياسة  دوائـــر 
الدول،  من األوســاط اإلعالمية يف تلك 
واملقاالت  التقارير  عشرات  يوميا  نقرأ 
اليت تتحدث عن التحوالت اجلديدة يف 
نقلة  ان حتدثه من  وما ميكن  السعودية 
اجملتمع  يف  الوعي  مستوى  على  نوعية 

السعودي.
رؤية 2030 للطالق من النفط، ومشروع 
نيوم، وخصخصة شركة ارمكو العمالقة، 
يعول  الــيت  االقتصادية  املــنــجــزات  اهــم 
عليها حممد بن سلمان، واستطاع حشد 
دعم حملي وعاملي منقطع النظري، فهو 
المس العصب احلساس يف تلك الدول، 
النه عرف بان العابهم يسيل عند مساع 
صوت املال، وقد عرب الرئيس األمريكي 
صـــراحـــة عـــن حــبــه المـــــوال الــســعــوديــة 
شكل  على  منها  الكثري  الخــذ  وتشوقه 

صفقات أسلحة.
يف الــســيــاســة فــتــح حمــمــد بـــن ســلــمــان 
ــــالده  اخــــــرتاقــــــات كــــبــــرية لـــســـيـــاســـة ب
به  مفعوال  املستحيل  وجعل  اخلارجية، 

على ارض الواقع.
 زيــــــارات ونــــــدوات ســريــة وعــلــنــيــة مع 
ــل، تــلــك هــي الــيــد الـــيت تطلب  ــي إســرائ

السالم الذي طال انتظاره منذ 70 عاما، 
املــبــادرة اجلــديــدة اىل اعلى  نقلته هــذه 

درجات قادة السالم يف العامل.
هذا  عند  سلمان  بــن  حممد  يتوقف  ال 
على  االمريكية  اإلدارة  مع  يتفق  احلــد، 
مترير صفقة كربى محلت اسم “صفقة 
كــمــا تصفها وســائــل االعـــالم،  الـــقـــرن” 
الفلسطينية  القضية  تصفية  على  تقوم 
وجتعل من إسرائيل دولة طبيعية وليست 
كان  كما  اقتالعها  جيــب  طفيليا  كيانا 
جديد  عــدو  على  ركــز  لكنه  السابق.  يف 
صــب كــل جــهــوده حملــاربــتــه، انــهــا ايــران 
اقتالع  اليت جيب  الشريرة  الدولة  تلك 
تنجح  مل  واذا  جــــــذوره،  مـــن  نــظــامــهــا 
حماوالت الضغط من اخلارج فيجب نقل 
يقول  كما  اإليراني  الداخل  اىل  املعركة 
ابن سلمان. هنا تصفق الصحافة الغربية 

بقوة وتنتظر بلهفة تطبيق املشروع.
املصلح  فهو  الداخلي  املستوى  على  امــا 
التغيري  يبدأ  التغيري،  راية  األول، حامل 
بتحويل فندق “ريتز كارلتون” اىل معتقل 
فخم، حيتجز فيه االمراء والقادة الكبار 
ــيــالء على  يف املــمــلــكــة، واهلـــــدف االســت
أمواهلم عنونة وبدون أي مسوغ قضائي، 
فاحلاكم حممد بن سلمان وهو اخلصم 
واحلــــكــــم، حــصــل عــلــى اكـــثـــر مـــن ٥0 
تشري  كما  احلملة  تلك  يف  دوالر  مليار 

الــتــســريــبــات، كــمــا اعــلــنــهــا صــراحــة ان 
اللجوء  بــدون  بالتسويات  حلت  القضية 
اىل القضاء، مبعنى انه ال يعرتف بشيء 
امســـه مــؤســســات. تــنــتــفــض الــصــحــافــة 
التعسفية  اإلجــراءات  الغربية ضد هذه 
فيتم  معرتضة  كندا  وتاتي  خبجل،  لكن 
الدبلوماسية  الــعــالقــات  بقطع  صفعها 

معها.
سلمان ممــا جرى  بــن  ال خيشى حممد 
عــلــى خــاشــقــجــي، فــهــو الــــذي اســتــطــاع 
بــالده،  يف  سلطة  القـــوى  صفعة  توجيه 
الركن  ميثلون  الذين  الدين  رجــال  وهــم 
الثاني يف احلكم، وجعل احلكم قائم على 

عائلة ال سلمان فقط. 
يوجه  الـــذي  والنقد  ممنوعة  اآلراء  كــل 
الداخلية واخلارجية ال ميكن  لسياساته 

التسامح معه.
ارتكبها حممد  كثرية هي االخطاء اليت 
ــيــة  بـــن ســلــمــان يف ســيــاســاتــه الــداخــل
اسرتاتيجية  ميلك  ال  فهو  واخلــارجــيــة؛ 
فقط،  االنــتــقــام  على  ويعتمد  واضــحــة، 
لكن رمبا تكون ازمــة اختفاء ورمبــا قتل 
من  املشهور مجال خاشقجي  الصحايف 

اكرب تلك األخطاء.
 وهو ما ينذر بارتدادات عكسية تزيد من 
السياسية  امليادين  السعودية يف  مشاكل 

والعسكرية الساخنة. 

خاشقجي وابن  سلمان: 
انتحار مزدوج للصحايف واألمري

أساليب التضليل الدعائي عرب وسائل االعالم
ال تقتصر الدعاية من أجل حتقيق غايتها وإصابة هدفها على أسلوب واحد من أساليب التأثري واإلقناع، 
ويعكس هذا طبيعة عمل الدعاية وفنون هجوماتها اليت تستند إىل أساليب خمتلفة ومتنّوعة، عرب وسائل 

إعالمية عديدة حتى تكون حربها شاملة.
الكذب أسلوًبا قوًيا  الدعاية، فمنهم من رأى يف  تقييم مدى قوة وفاعلية أساليب  الدارسون يف  إختلف 
للتأثري يف األشخاص مثل خرباء الدعاية النازيون الذين كان شعارهم: “أكذب، ثم أكذب حتى يصدقك 
القائمة  باجلهة  يضر  وهو  الدعاية  أساليب  أضعف  الكذب  أنَّ  اآلخــر  البعض  يرى  حني،  فى  الناس”، 

بالدعاية أكثر مما ينفعها.
اختذت أساليب الدعاية أشكاال عدة نذكر هنا أهمها:

الزعماء يف كل حركة  اليت تصدر عن  البسيطة  الكلمات  الشعارات هي عبارة عن  ألشعارات:   إطالق 
من احلركات السياسية واالجتماعية ثم يرددها الشعب نفسه ورمبا تدخل األناشيد والقصائد الشعرية 

واألغانى كواحد من مصاديقها أيضا، وهو أسلوب شائع يف الدعايات التجارية والسياسية.
القولبة والتنميط: لعل هذا األسلوب من أكثر أساليب الدعاية شيوعًا ووضوحًا، إذ تقدم لنا وسائل اإلعالم 
وجهات نظر أصحابها اخلاصة يف كل شيء، كأن حيرص على تقديم املسلم يف صورة رجل طويل اللحية 
غريب امللبس، أو يف صورة امرأة تتشح بالسواد وجتلس يف مقعد السيارة اخللفي، حيث يعمل تكرار هذه 

الصورة على الربط التلقائي لكل ما تستدعيه من توابع قد ال ُيصرح بها، فيغدو اإلسالم مرتبطًا يف ذهن 
الغربي بكل الصفات السلبية.

 التأكيد بدال من املناقشة والربهنة: بالرغم من تساهل وسائل اإلعالم مع أصحاب االراء الشاذة يف عرض 
وجهات نظرها، إال أنها غالبًا ما تغفل اآلراء اليت ال تتفق مع مصاحلها بشكل شبه تام.

ذلك،   إىل  بطبيعتها  الــيت متيل  الشعوب  وخاصة يف  العام  الــرأي  كبري يف  أثــر  للنكتة  النكتة:  اسلوب   
استخدام الصور الذهنية: إعطاء تسميات معينة تصبح معها هذه التصورات كتعابري ال تتأثر باملمارسة 
مثل االشرتاكية الرأمسالية، السالم، اإلرهاب”. أسلوب الكذب واالختالق: كما قال هتلر: إنه كلما كربت 
الديين: يستعمل مثل هذا  الكذبة كلما أمكنت يف بعض األحيان من أن تتسجل يف األذهــان”. األسلوب 
أعماقها وعقائدها  األمة من  إال  ينفذ  إذ  واالجتماعية وهو خطر جدا  السياسية  الدعاية  األسلوب يف 
وحياول ضربها ونسف كيانها العقائدي وحتقيق مصاحلهم وفق ما يشتهون إذا ملكوا األداة لتسيري األمة.  
االعتماد  التكرار،  أسلوب  واملصطلحات،  األمساء  استبدال  أسلوب  واالستعطاف،  االستضعاف  أسلوب 
على األرقام واإلحصائيات ونتائج االستفتاء، عدم التعرض للقضايا احلساسة،  االسلوب االستنكاري، 
حماولة خلق عدو وهمي، االسلوب العلمي، اسلوب االحتواء، اثار الغرائز وادعاء اشباعها:، اسلوب منطاد 

االختبار او جس نبض الرأي العام. 

فهم  األســاســيــة،  وظيفتهم  العراقيني  الصحفيني  مــن  الكثري  يعرف  ال 
ينظرون للعمل الصحفي كوظيفة تقليدية ال ختتلف عن ما يقوم به املعلم 
يف املدرسة، او املهندس يف مشروع البناء، او أي موظف اداري اخر يقوم 
للناس  واعادتها  عليها  التوقيع  بهدف  للمدير  وارساهلا  األوراق  بتجميع 

الذين يراجعون دائرته احلكومية.
الناس، وعرض  امام  “كشف احلقائق  للصحافة هي  األساسية  الوظيفة 
مرآة  تكون  ان  جيب  الصحافة  واجيابياته”،  بسلبياته  يديهم  بني  الواقع 
للمجتمع فاحلالة السلبية تنقل كما نظريتها اإلجيابية، ليس من واجب 
الصحفي تلميع صورة مجاعة اجتماعية معينة، او سلوك خاطيء، فهذه 
ليست مهمته. الصحفي يفرتض ان يقوم بدور الكشافات الضوئية اليت 
تنري طريق الناس كما يقوم القاضي باحلكم بني الناس واحملامي بالدفاع 
عن موكله والشرطي بتوفري االمن، فكل له اختصاصه وال جيوز ان يزحف 
اىل اختصاص غريه. وظيفة وسائل االعالم ليست مسح الزجاج املتسخ، 
امنــا ابــالغ الناس عن االوســاخ الــيت تتجمع فــوق النوافذ والــيت حتجب 
رؤية مجالية احلياة، وتوضيح اسباب وصول ذرات الرتاب وغريها اىل 
مستقبل  على  تاثريها  ومستوى  القضية  خماطر  وكشف  املــكــان،  هــذا 
اجملتمع، ومن املسؤول عن هذا الفشل الذي اودى حبياة النافذة وحوهلا 
اىل مكب لالوساخ، لكن ليست من مهمة الصحفي مسح الزجاج اطالقا. 
هل نستطيع نقل احلقيقة كما يف حالتها املثالية؟ بالطبع ال ميكن نقلها 
عملية  اإلعــالمــي  العمل  تقويم  اجــل  من  اجلهود  بــذل  ان  اال  مبثاليتها، 
نفسه  الصحفي  لدى  والعزمية  اإلرادة  توافرت  ما  اذا  سيما  ال  ممكنة، 
االعــالم  وســائــل  متابعة  عــرب  تقويم عمله  اجــل  مــن  ينكب جهده  والـــذي 
يف  امــا  احمللية.  املؤسسات  تطوير  يف  منها  االستفادة  وسبل  احملرتفة 
ليست  وهي  اخر  نوع  من  معوقات  تواجهنا  الصحفي  مهمة  اذا جتاوزنا 
عصية على احلل أيضا، أهّمها غياب البيئة القانونية اليت توّفر احلماية 
ومنها  الدولة  مفاصل  على خمتلف  السياسي  املال  وسيطرة  للصحفيني 
وسائل اإلعالم ووكاالت األنباء، إضافًة اىل ضعف برامج التدريب وغياب 
التعاون مع املؤسسات اإلعالمية الكربى ما دفع اىل سيطرة اإلدارات غري 
املهنية على مؤسساتنا االعالمية، فمدير املؤسسة أو على األقل اإلدارة 
العليا يتم إنتقاؤها حسب القرب والبعد من التوّجهات السياسية للحزب 
الذي ميّوهلا. عندما حتجب احلقيقة ويبتعد الناس عن الواقع املعقد، ال 
يستطيع احد ان يكشفه سوى وسائل اعالم قادرة على العمل ليال ونهارا 
من اجــل تقصي ما جيــري داخــل االزقــة والــشــوارع واملناطق املنسية يف 
العاصمة او اقصى مناطق العراق، الن شعور احلكومة باملراقبة الدائمة 
وسائل  ان  احلكومات  وجدت  اذا  اما  عملها،  مسارات  لتصحيح  يدفعها 
االعالم تذوب يف املنظومة احلزبية متاما، فهنا ميكن إرضاء احلزب الذي 

ميلك املؤسسة للتخلص من أي عملية رقابة.  

انا صحفي: 
ما هي وظيفتي؟

مروة االسدي

مسلم عباس



المختار
من شبكة النبأ المعلوماتية

15
www.annabaa.org العدد االربعون - تشرين الثاني  2018 - صفر 1440هـ
موقع بشرى  حياة

مـــن أجــــل إرســــــاء املـــبـــادئ واألهــــــداف 
االنـــســـانـــيـــة الــــيت جـــــاءت بــهــا الـــثـــورة 
احلسينية اقامت مجعية املودة واالزدهار 
للتنمية النسوية دورة تنموية بعنوان: )كي 
حنــيــا مـــع احلـــســـني(، حــيــث بــــدأت يف 
أيــام من  يــوم 2018/9/24  ملــدة أربعة 
تهتم  التعريف بقضايا مهمة  خالهلا مت 

بالقضية احلسينية.
حــيــث اســتــهــلــت املـــدربـــة مــــروة نــاهــض 
حبديث لألمام الصادق )عليه السالم(: 
برجاء  بــل  ومل متــت،  قتلت  أنــك  أشهد 
وبضياء  شيعتك،  قلوب  حييت  حياتك 

نورك اهتدى الطالبون اليك.
احلياة،  معنى  عــن  بالتحدث  بــدأت  ثــم 
ووجه التشابه بني االمام احلسني )عليه 
احلسني  رسم  وكيف  واحلياة،  السالم( 
ــحــيــاة املــنــظــمــة مـــن خــالل  ــل خـــارطـــة ل
وأكدها  حياته  أرساها يف  اليت  املبادئ 
الطف، ثم تطرقت اىل اهلــدف من  يف 
معرفة االمــامــة واالمــــام، واهلـــدف من 
منه  وكيف نستقي  االمام  نهضة  معرفة 
الدروس والعرب، وكيف كّون اكرب مدرسة 
االنسان  يستطيع  وكيف  الــتــاريــخ،  عــرب 
الذي  النهج  وفوائد وضع  حتديد هدفه 

يقوم عليه اهلدف.

ــثــقــايف واخلــطــر  ثـــم تــطــرقــت لــلــغــزو ال

املرتتبة  وآثـــاره  واجلــوهــري،  الظاهري 
على صحة الفرد املادية واملعنوية.

ــــة: والء  ــــدرب ــــك امل ــتــهــا مـــن بــعــد ذل ــل وت
اليت  الشخصيات  أهم  مبينة  املوسوي، 
ختــرجــت مــن مــدرســة االمــــام احلسني 
اليت  القيم  أبـــرز  ذاكـــرة  الــســالم  عليه 
القيم  معنى  هلــم  ُمــعــرفــًة  بــهــا،  متسكوا 
تنميتها  وكيفية  وأهميتها  وخصائصها 
االخــالق يف  دور  وتعزيزها، فضال عن 
من  استخالصها  ميكن  وكيف  اجملتمع 
السالم  عليه  احلــســني  االمـــام  مــدرســة 
مــن الــنــاحــيــة االســـريـــة ويف الــعــالقــات 

االجتماعية.
عـــن معنى  هلـــم  تــطــرقــت  اخلـــتـــام  ويف 
الشعرية، وما هي األمور اليت من املمكن 
مبينة  الشعرية  مسمى  عليها  نطلق  أن 
ووجودها  الشعائر،  تعظيم  مراتب  هلم 
ــمــاعــي  ـــظـــور االجــت يف األديــــــــان، واملـــن
خالل  من  هلم  وأثبتت  هلــا،  والسياسي 
الدالئل القرآنية والعقلية ضرورة تعظيم 
بالنص  ذلك  الشعائر خمتتمة  واحــرتام 
شعائر  يعظم  ومــن  الشريف:  القرآني 

اهلل فإنها من تقوى القلوب.
اجلمعية  أجرته  الذي  االستطالع  وجاء 

حول آراء املشاركني يف الدورة:
لــي مبادئ  اميـــان: أضــافــت  قالت  حيث 
عــديــدة مــنــهــا حــب الــتــعــرف عــلــى أهــل 

البيت عليهم السالم وكل من يتبع نهجهم 
ومعرفة التاريخ الصحيح. والعزمية على 
تغيري الكثري من االشياء الغري صحيحة 
الغضب  ومنها  وطبعي  شخصييت  يف 
والــتــســرع. كما أضــافــت لــي دافـــع حب 
البحث عن تاريخ احلسني عليه السالم 
وقراءة الكتب اليت تعتين بتلك القضية 

الكربى.
عديدة  أمــور  لي  اضافت  افنان:  وقالت 
منها حب التطلع وحب املعرفة خصوصا 
فيما خيص النهج الذي يدعون اليه أهل 
البيت عليهم السالم، وأضافت لي حب 
التمسك حبب اهل البيت عليهم السالم 
وحب معرفة احلقائق املتعلقة بعاشوراء.

وقالت نورس: أضافت معلومات كثرية، 
مـــن هـــو االمـــــام احلــســني وملـــــاذا علينا 
وماهي  البيت،  أهــل  هــم  ومــن  معرفته 
مدرسة االمام احلسني العظيمة، فضال 
كانت  ألسئلة  االجــوبــة  مــن  الكثري  عــن 

تدور يف ذهين.
ومن املعلوم إن مجعية املــودة واالزدهــار 
املـــرأة  لــدعــم  تسعى  الــنــســويــة  للتنمية 
يصلح  واع  جيل  لبناء  وتؤهلها  ثقافيا 
لــقــيــادة اجملــتــمــع، وتــعــمــل عــلــى إرشـــاد 
الفتيات اىل الطريق القويم الذي ينظم 
عن  فضال  والثقافية  العلمية  مسريتهم 

الدينية.

كي نحيا مع الحسني.. 
دورة تنموية يف جمعية املودة

أن يفرتق الوالدان بالطالق ألي سبب بعد مدة وجيزة أو طويلة من الزواج؛ 
فهذا أمر ليس بغريب.

ومن الوارد حدوثه كثريًا يف جمتمعاتنا العربية املسلمة. لكن األمر غري 
املقبول والذي الينبغي حدوثه هو أن يدفع األوالد مثن هذا الطالق غاليًا 
لسوء فعال وأقوال أحد الوالدين أو كليهما. مايؤثر على حالتهم النفسية 
والعصبية ورمبا اجلسدية سلبًا. ويدخلهم يف أزمات اليعلم نهايتها سوى 

اهلل عز وجل..
فرغم أن الطالق شريعة من شرائع اهلل اليت ختلص الكثريين من ويالت 
زواج فاشل ضرره أكرب من نفعه. ورغم أن الطالق رخصة عظيمة وطوق 

جناة ملن أستحالت الِعشرة بينهما.
 والذي قد مينح ألحدهما أو كليهما فرصة للزواج مرة أخرى مبن هو 

أو هي أفضل.
ومن ثم يتحقق االستقرار والسكن والسعادة اليت كانت مفقودة يف الزواج 
ومــارد خطري  الطالق إىل شبح  الناس حولوا  الكثري من  أن  إال  السابق 
خميف ومرعب يهدد سالمة األوالد وحيول حياتهم إىل جحيم. وقد يؤدي 

بهم إىل االحنراف والفساد وغري ذلك!.
فحني يعمل أحد الوالدين بعد الطالق على تشويه الطرف اآلخر يف عيون 

األوالد. ويكرههم فيه.
وحيرضهم ضده. ويسيء إليه بأي شكل؛ ليجذبهم حنوه. ويكسب تعاطفهم 

وحبهم حتى ال يفارقوه.
 فهذا بال شك تصرف شائن. معيب ال جيوز. واليصح؛ إذ يدل على أنانية 

شديدة وسوء أخالق. وضعف يف اإلميان.
وعندما يتعنت األب. ويرفض النفقة على أوالده بعد تطليق أمهم للضغط 
عليها وإذالهلا. وجيعلهم يعانون ويالت احلاجة والفقر. وحيرمهم حقهم 

يف العيش الكريم اآلمن ومواصلة التعليم.
هؤالء  من  الكثري  وعقول  أنفس  يف  حاصل  كبريًا  خلاًل  أن  يعين  فهذا 
الذين حتجرت مشاعرهم. وقست قلوبهم على أوالدهم الذين ال ناقة هلم 

والمجل يف كل ماحيدث!.
فالطالق ليس نهاية العامل. وال يعين دمارًا وخرابًا خاصًة إذا كان البد من 
وقوعه بعد صعوبة االستمرار يف حياة زوجية فاشلة ومليئة باملشكالت 

اليت ال تنتهي. وتؤثر سلبًا على أفراد األسرة مجيعهم.
ال تزر وازرة وزر أخرى. وال ينبغي أن يتحمل األوالد فاتورة هذا الطالق. 

ويدفعوا مثن سوء اختيار والديهم لبعضهما البعض.
فهم مثرة هذا الزواج اليت جيب أن حتظى بالرعاية واالهتمام؛ لتستطيع 

أن تنمو وترتعرع حتى وإن كان ذلك يف كنف أحد الوالدين فقط.

أمي مطلقة..
 فما ذنبي؟!

التعليم يف العراق: ما بني النجاح بثمن أو الرسوب باملجان
االهلية  املــدارس  انتشار  ظاهرة  يف  ملحوظا  تزايدا  2003م  عام  بعد  العراق  يف  الرتبوي  القطاع  شهد 
وبات حجم االقبال الذي تالقيه هذه املدارس من قبل العوائل العراقية كبري جدا برغم تكاليفه العالية. 
وقد اصبحت منافسة كبرية يف املدارس االهلية فيما بينها لتقديم اخلدمات واملغريات اليت جتذب من 
خالهلا الطالب، بالرغم من ان املنهج الدراسي الذي يطرح يف املدارس احلكومية نفسه يقدم يف املدارس 
احلكومية وتلتزم بنفس القوانني اليت تنص عليها وزارة الرتبية، اال ان االقبال عليها كبري ورغبة االسر 
وتعليم  تنشئة  ايهما احسن يف  نتساءل:  املــدارس احلكومية هنا جيعلنا  اكثر من  بها  ابناءهم  يف تسجيل 
حول  اآلراء  ملعرفة  االستطالع  بهذا  بشرى  موقع  قام  االهلية؟  املــدارس  ام  احلكومية  املــدارس  الطالب؛ 
افضلية املدارس احلكومية ام االهلية باختصار املدارس احلكومية اصبحت بأدنى مستوى تعليمي وتربوي 
واالسباب كثرية منها: - الدوام املزدوج وازدحام الصف. - طرق التدريس الفاشلة خاصة الصفوف االوىل 
وهي االساس وبدون الطريقة اهلجائية يبقى الطفل اميا. -عدم كفاءة املعلم وشعوره باملسؤولية الشرعية 
والوطنية واالخالقية باعتباره صانع االجيال الصاحلة. اما املدارس األهلية متتاز: * بالدوام الواحد. * 
عدد التالميذ املعقول بالصف الواحد. * االهتمام بوسائل االيضاح واالهم اختيار معلمني اكفاء ملدارسهم.  
* كما نالحظ متابعتهم لألطفال افضل من غريهم. واحلقيقة نرى املعلم يف املدارس االهلية يبذل كل 
جهده ان مل يكن من اجل االطفال فخوفا على موقعه واستبداله بغريه لذا جند خرجيي الكليات يعملون يف 

املدارس االهلية بربكة حكوماتنا. اما معظم املعلمني يف املدارس احلكومية يف الواقع يعدون االيام الستالم 
راتبهم. والكالم طويل عذرا عن صراحيت وال اقصد بعض املعلمني الزمالء االكفاء وباألخص ممن لديهم 
خدمة طويلة. يف الواقع التعليم يف تدهور مستمر والرتبية مل تعطي لإلدارة التصرف مبا خيدم العملية 
التعليمية والرتبوية فالقيود تؤثر سلبا على العمل التعليمي والرتبوي الحمال. نتأمل من احلكومة اجلديدة 
ان تنظر اىل الواقع التعليمي من جديد عسى أن نرى صحوة ضمري لبناء جيل صاحل. لكن على العموم 
للتعليم األهلي مزايا وفضائل جيدة، منها على سبيل املثال، حتفز املدارس احلكومية كي تكون مثلها وتطور 
أداءها ومنشآتها، وميكن أن تتاح الفرصة ألكرب عدد ممكن من الطلبة للدارسة يف املدارس واجلامعات 
الــوزارة املعنية،  األهلية من خالل تقليص أو تقليل األقساط بشكل قاطع بتشريعات وأنظمة قاطعة من 
لكن على العموم هناك فوائد للدراسة األهلية مثلما هناك لنظريتها احلكومية، أما اخللل هناك فيفرتض 
باجلهات املسؤولة أن تعاجله بعلمية وحيادي من خالل التقرير اعاله نالحظ ان هنالك تفاوت يف اآلراء 
ما بني الرفض والقبول للمدارس االهلية وقد انقسمت اآلراء اىل قسمني قسم يؤيد املدارس احلكومية 
واالخر مع االهلية؟ يبقى اجلدل قائم حول التعليم احلكومي والتعليم االهلي مازالت املدارس االهلية يف 
انتشار مستمر بينما املدارس احلكومية يف تراجع واضح، هل سيكون لتحسني التعليم  يف العراق حصة 

ضمن برنامج احلكومة اجلديدة؟ هذا ما ستشهده االيام املقبلة؟

فاطمة حسن 

زينب شاكر السماك 
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

اإلنسانية،  ومضامينه  الفكر احلسيين  إن 
والــــشــــعــــائــــر احلـــســـيـــنـــيـــة هـــــي الــــداعــــم 
نقل  يف  الثقايف  الفكري  للتأثري  احلقيقي 
احليوية  إىل  ومخــولــه  سباته  مــن  اجملتمع 
فإن  متعارف،  هو  وكما  املتفّرد،  واإلنــتــاج 
الــشــعــائــر احلــســيــنــيــة وأدواتــــهــــا )كــاملــنــرب 
واملــواكــب  والــنــدوات  احلسيين واجملــالــس 
واحملاضرات(، هي الوسيط اجليد لرتسيخ 
الثقافة والفكر األخالقي يف عقول الغالبية 
ــاس، وهلـــذا الــســبــب دعــا  ــن العظمى مــن ال
الرسالة  بواكري  ويف  تعاليمه  يف  اإلســالم 
وإحــيــائــهــا  الــشــعــائــر  تعظيم  إىل  الــنــبــويــة 
الراحل،  اإلمــام  القلوب(.  تقوى  )من  ألنها 
السيد حممد احلسيين  العظمى،  آية اهلل 
الــشــريازي )رمحـــه اهلل(، يــقــول عــن هذا 
)إحياء  بـ  املوسوم  القّيم  كتابه  املوضوع يف 
الشعائر(: )إن إحياء املناسبات اإلسالمية 
من الشعائر اليت دعا إليها اإلسالم(. وإذا 
فإن  الشعائر،  أن حنيي  علينا  ملاذا  عرفنا 
اإلسالم أكد على هذا اإلجراء وهذه القيم 
يضج  تارخينا  أن  السيما  بها،  والتمسك 
تتوجه  اليت  والزيارات  الدينية  باملناسبات 
احلتمي  واملطلوب  املقدسة،  املــراقــد  إىل 
املناسبات.  هلــذه  التام  االستعداد  هو  مّنا 
يقول اإلمام الشريازي: )من أهم الشعائر 
فإنه  الدينية  باملناسبات  يرتبط  ما  اإلهلية 

من  العديد  السنة  أيــام  بعض  يف  يصادف 
املناسبات اإلسالمية، والبد من االستعداد 
ــقــًا بــشــكــل جــيــد لـــغـــرض إحــيــائــهــا  مــســب
املناسبة(.  نــوع  تناسب  بــصــورة  وتعظيمها 
ـــب  ـــواك امل أو  فـــاملـــنـــرب احلـــســـيـــين  ـــك  ـــذل ل
كلها  هــذه  واجملــالــس  الضخمة  احلسينية 
ال تروق للسلطة، وترتعب منها احلكومات 
العالية  الــقــدرة  الشعائر  امــتــالك  بسبب 
جربوتها  كــان  مهما  الــعــروش  تهديد  على 
اليت  املعيبة  األســالــيــب  وفضح  قوتها،  أو 
يرتكبها الطغاة سّرا وعلنا، وتضع أمامهم 
يقول  عقباها.  حُيــَمــد  ال  الــيت  مصائرهم 
على  الطغاة  عمل  )لقد  الشريازي:  اإلمــام 
وجمالس  واملنابر،  الشعائر  وحماربة  منع 
وتبشرهم  اجملرمني  تفضح  الــيت  الــعــزاء، 
لألمة،  احلقائق  وتكشف  األليم،  بالعذاب 
ـــــة مـــن األمــــــر(. ومــع  وجتــعــلــهــم عــلــى دراي
معرفة احلكام واملسؤولني ألهمية الشعائر 
وتقوية  االجتماعي  التماسك  صعيد  على 
رغم  أنــهــم  إال  الــنــاس،  بــني  الكبرية  القيم 
مستمرة  حرب  يف  يبقون  بذلك  اقتناعهم 
ضد الشعائر، من هنا تأتي أهميتها، وما 
السلطات  تبديه  الـــذي  والــرعــب  اخلـــوف 
الدكتاتورية  خصوصا  أحجامها  مبختلف 
منها إال دليل على مكانتها وقوتها وصحة 
من  إليه  تدعو  ومــا  ومضامينها  مناهجها 

خــري وإصــــالح. هلـــذا فـــإن جمـــرد حمــاولــة 
احلـــكـــام الـــعـــزل بـــني الــشــعــائــر والـــنـــاس، 
حجم  على  يــدل  واألساليب  الطرق  بشتى 
اخلــــوف الــكــبــري الــــذي تـــزرعـــه يف قــلــوب 
أسباب  تظهر  وهكذا  املستبدين،  وصــدور 
الشعائر احلسينية من جهة،  الصراع بني 
الفاسدة من جهة أخرى،  وبني احلكومات 
فهي مل تــأِت من فــراغ، بل هو صــراع بني 
ــة، احلـــق، الــقــيــم األخــالقــيــة، وبــني  احلــري
احلـــكـــام.  يــقــول اإلمـــــام الــــشــــريازي: )إن 
على  واضح  دليل  للشعائر  الطغاة  حماربة 
أفــراد  على  تأثريها  وقــوة  أهميتها،  مــدى 
مــربر ومقتضى  يكن هناك  وإاّل مل  األمــة، 
هنا  من  عنهم(.  ومنعها  عنها،  الناس  ملنع 
فكرية  مـــدارس  احلسينية  اجملــالــس  تــعــّد 
ثقافية ترفد العقول مبا حتتاجه من غذاء 
روحي، واإلنسان يف حاجة كبرية ملا ُيطَرح 
يف هــذه اجملــالــس إذا كــان املــضــمــون وفق 

أفكار أئمة أهل البيت عليهم السالم.
اإلمام الشريازي يؤكد على ذلك يف قوله: 
حيث  جــدًا،  عظيمة  فوائد  للمجالس  )إن 
ُيــطــرح مــن خالهلا رأي اإلســـالم جتــاه كل 
احلكم  مسألة  السيما  احلــيــاة،  يف  شــيء 
ومواصفاته،  الــدولــة  ورئــيــس  واحلــكــومــة، 
املواصفات  وكيفية سريته، وغري ذلك من 

اليت ذكرها اإلسالم بدقة(.

الشعائر الحسينية 
يف مواجهة الطغاة

كيف نتجنب كوارث املستقبل؟
جنحت األمم وَعُظَمْت الدول حينما متكنت من قراءة املستقبل بصورة مقاربة من النتائج الفعلية 
اليت يضمها أو خيفيها الزمن اجملهول، فمن يعرف مستقبله بصورة شبه مؤكَّدة أو مقاربة للنتائج 
أو الوقائع اليت سوف حتدث الحقا، البد أن يكون ملزما خبطوة أخرى تتبع هذه املعرفة املستقبلية، 
وهذه اخلطوة الثانية هي التخطيط، أي أن املعرفة وحدها ليست كافية، وما سيجعل من معرفة 

املستقبل وأحداثه الالحقة جمدية ومفيدة هي عملية التخطيط السديد.
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه اهلل(، يف كتابه 
بـ )فقه املستقبل(: )إن معرفة املستقبل أمر واجب مجلة وتفصيال، والتخطيط له  القّيم املوسوم 

واجب آخر، وهذه تعد أول خطوة يف هذا االجتاه(.
هلذا جند أن اجلاهلني هم األكثر تضررا من الكوارث املستقبلية، على العكس بالعارفني مبا سيحدث 
من أحداث وإن كانت مغّيبة يف بطون القادم من األزمنة، وانطالقا من ذلك جند أن األفراد واألمم 

على حد سواء، قد يرحبون أو خيسرون تبعا لضبط اإليقاع اجلدلي بني )املعرفة/ املستقبل(.
يقول اإلمام الشريازي حول هذا املوضوع: إن )اإلنسان الذي يتنبأ بأوضاعه االقتصادية يف املستقبل، 
سوف يأخذ احليطة واحلذر يف ذلك، وإاّل فإّن كارثة ّما ستحّل عليه، وخيسر كّل شيء يف صفقة 

الزمن اململوء باالحتماالت(.

املثال  هذا  وتنّبأ مساحته  استشرف  وقد  أعــاله،  ورد يف  عّما  مثاال  الشريازي  اإلمــام  لنا  ويقدم 
وأسبابه ونتائجه يف العراق، قبل عشرات السنوات، وهذا املثال يتعلق بشحة املياه اليت عصفت 
بالعراق يف هذه املرحلة، وما حدث يف البصرة يف الزمن احلالي من شحة مياه، هو املثال احلي 
عما حذر منه اإلمام الشريازي قبل عشرات السنني، كما سنالحظ ذلك يف قوله )قّدس سره(: )إن 
األمم اليت ال تتمكن من التنبؤ مبستقبل ِشحة املياه، فإّنها ستعاني من اجلفاف وقلة الزرع وكثرة 
األمــراض، ورمبا احلروب الناجتة عن ذلك، بينما من تنبَّأ باملستقبل فإنه يستعد لذلك اخَلطر، 

ويقوم بتخزين املياه، وترشيد صرفها(.
هلذا نالحظ أن الفرد أو اجملتمع الذي يتطلع إىل املستقبل فإنه سيكون يف حالة سباق دائم مع 
الزمن، كما أنه لن يتعرض ملفاجأة غري حمسوبة لسبب معروف، أن التخطيط السليم وضع يف 

احلسبان كل املفاجآت اليت قد حتدث.
من هنا يرى اإلمام الشريازي: )إّن الذي يعي املستقبل وخيطط له يف راحة، حتى لو حّلت الكارثة؛ 

ألنه قد تدّبر لكل أمٍر أمرًا.
ووضع لكل احتماٍل حاًل. فهو متطلع دائمًا للزمن القادم، مّما سيجعله يف سباق مع الزمن ويف تقدم 

مستمر(.

حني يعتدل العقل يرقى التفكري والسلوك والثقافة واألعراف، فبالعقل 
وحده متيز اإلنسان عن سائر الكائنات، وبه متكن اإلنسان من احتالل 
مركز الصدارة يف قيادة احلياة وتنظيمها، وهذا يعين أن أي عطب يطول 
العقل فإنه سوف ينهي دوره الريادي القيادي لنفسه وللكائنات األخرى، 
لذلك ال ميكن التساهل يف قضية العقل أو اعتباره عضوا جسديا يؤدي 

دور )الكونرتول( البشري ويقف دوره عند هذا احلد.
يقول اإلمام الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي 
)رمحه اهلل(، يف كتابه القّيم املوسوم بـ )العقل رقّي اإلنسان(: )إن اهلل عزَّ 
وجل ميز اإلنسان عن سائر اخللق بعقله، وجعل العقل سببًا لرقيه. ومما 

يدل العقل عليه، ضرورة رعاية احلقوق(.
وهنا تربز قيمة العقل الذي يتمكن من إدارة عملية ثنائية احلقوق بنجاح 
أو  بها  املساس  بعدم  تطالب  اآلخــريــن  على  حقوق  لك  فمثلما  وحــذق، 
التطاول عليها، توجد يف نفس الوقت حقوق مماثلة لآلخرين جيب أن 

متنع نفسك من انتهاكها.
يقول اإلمــام الشريازي يف املصدر نفسه: )إن لكل إنسان يعيش يف أي 
جمتمع حقوقًا على اآلخرين، كما أن هلم حقوقًا عليه أيضًا، فمن حيث 
كونه أبًا ـ مثاًلـ فله حق على أبنائه، ومن حيث كونه إبنًا مثاًل ـ فعليه رعاية 

حق والديه(.
اإلنسان ما له وما عليه من هذه التوطئة الطويلة نسبيًا جاءت الرسالة 
النبوية احملمدية كي تضاعف من أعداد العقول املعتدلة، حيث حيرص 
اإلنسان ذو العقل املعتدل على رعاية حقوق األب واألم واألوالد والزوجة 
نفس  يف  مطاَلب  لكنه  إليه،  األقــرب  البشري  احمليط  يشكلون  وهــؤالء 
بها  اليت حيمي  الدرجة  بنفس  الوقت مبراعاة ومحاية حقوق اآلخرين 
حقوقه الذاتية. يقول اإلمام الشريازي حول معادلة احلقوق: )إن احلقوق 
أمينًا ال عاقًا  وفيًا  بــارًا  اإلنسان  يكون  أن  متقابلة، وألجــل  اإلســالم  يف 
وال خائنًا وال جاحدًا، عليه أن يعرف ما له وما عليه من احلقوق، يلزم 
عليه أن يقوم مبراعاتها وأدائها(. وحني ينحو العقل إىل تنمية املعنويات، 
فهذا يعين تطوير قدرة اإلنسان على حفظ حقوق اآلخرين، وكلما كان 
املطالب غري  أدران  تنقية اإلنسان وختليصه من  أكثر قدرة على  العقل 
املشروعة، كان أداؤه متميزا، والعكس يصّح، فإذا انشغل بامللذات املادية 
وانزلق يف مستنقعها فهذا يعين تفوقا للمادية على الروحية، وهو منزلق 
خطري سوف يدمر الفرد واجملتمع معا. اإلمام الشريازي يركز على هذه 
املوازنة الدقيقة حني يقول: )إن اإلنسان موجود ذو بعدين: روح وجسم، 
املعنويات  ومن  الروحانيات واجلسمانيات،  فهو مزيج من  عقل وشهوة، 
نيل احملاسن  باإلنسان حنو  وتعرج  بالروح  تسمو  فاملعنويات  واملاديات، 

واملكارم(.

العقل املعتدل
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املنهج  عليهما  يشتمل  واضــحــان  مــســاران 
الــفــكــري  ــتــوّجــه  ال احلــســيــين هــمــا، أوال: 
الثاني:  األخالقي إلصالح العامل الراهن. 
املستَمّدة  احلسينية  األهــــداف  إنسانية 
جّده  )ســرية  اخلالقة  النبوية  السرية  من 
الرسول حممد صلى اهلل عليه وآله وسلم 
الذي تتلمذ علي يديه الكرميتني وترّبى يف 

كنفِه(. 
وممـــا يــّتــضــح مــن املــســاريــن الـــوارديـــن يف 
أعــاله، أّن كل من يسري على ُخطا املنهج 
احلــســيــين، ســـوف تــقــع عــلــيــه مــســؤولــيــة 
السعي يف حتقيق األهداف اليت خرج من 
أجلها اإلمام الثائر احلسني عليه السالم 
حتقق  تلقاء  وصحبه  وذويـــه  نفسه  وقـــّدم 
تــلــك األهـــــداف، وهـــذه املــســاهــمــة ينبغي 
بشكل  هلا  املخّطط  اخلطوات  ترتّسم  أن 
علمي واقــعــي دقــيــق، كما هــو احلـــال مع 
حتقيق أي أهــداف كربى ُتسهم يف إعالء 

الشأن البشري عموما.
وهناك أمران ينبغي أن يلتزم بهما كل من 
املنهج  بتطبيق  ومعنيًا  نفسه مسؤوال  جيد 
التعريف  األمــران هما:  احلسيين، هــذان 
فهناك  السالم،  عليهما  احلسني  باإلمام 
الــكــثــري مــن ســكــان األرض مــن هــو بعيد 
الفكر  معرفة  على  الــظــروف  تسعفه  وال 
احلسيين وما يرومه لإلنسانية من مراتب 

عليا كرامًة واحرتاما، فتقع علينا حنن من 
يؤيد هذا اخلط مهمة توضيح ما يغمض 
أو خيفى من املنهج احلسيين عن اآلخرين.
الوصول  مبهمة  يتخصص  الثاني  واألمــر 
قابال  وجعله  املنهج،  هــذا  يبتغيه  ما  إىل 
لــلــتــطــبــيــق الــفــعــلــي يف ضــمــن األنــشــطــة 
ــبــشــريــة وبـــكـــل األمـــكـــنـــة، وهـــــذا يعين  ال
باملنهج  املؤمنني  جتاه  املسؤولية  مضاعفة 
للجميع  فــة  مــعــرَّ جيعلها  مبــا  احلــســيــين 
لــديــهــم، ومـــن مثــة تصبح قيد  ومــفــهــومــة 
اإلنسان  وضع  لتحسني  الفعلي،  التطبيق 
املرتكز  أن  خــصــوصــا  احلــقــوق  وإحــقــاق 
تثبيت  لــلــفــكــر احلــســيــين هـــو  األســــــاس 
وردع  الظلم  ورفـــض  واحلــريــات  احلــقــوق 

الطغاة الذين يستهدفون إذالل اإلنسان.
ــة  ـــين الـــكـــبـــري، آي ـــدي مســـاحـــة املـــرجـــع ال
الــســيــد صـــادق احلسيين  الــعــظــمــى،  اهلل 
الشريازي )دام ظله(، يقول يف كتاب )من 
)إن من مجلة مسؤوليتنا  املرجعية(:  عبق 
جتـــاه قضية اإلمــــام احلــســني ســـالم اهلل 
عليه هي أمران: األول: التعريف باحلسني 
سالم اهلل عليه وقضيته وجعله َعَلمًا حبيث 
األرض وغربها.  إنسان يف شرق  كل  يراه 
والثاني: وهو األهم، بل ُجعل األمر األول 
اإلمــام  أهــداف  متابعة  فهو  إليه،  طريقًا 

احلسني سالم اهلل عليه(.

وال بد أن اهلدف األمسى واألكثر سطوعا 
السالم  عليه  اإلمــام احلسني  يبتغيه  فيما 
هو  والتطبيقي،  الــفــكــري  املــســتــوى  على 
إنقاذ البشر من غائلة اجلهل وكّف رداءة 
وطبقات  اجلهل  فــإزاحــة  عنهم،  الــظــالل 
اهلــنّي  بــاألمــر  ليس  العقول  عــن  الضاللة 

كونه هدف الظاملني من الطغاة.
كــمــا يــؤكــد مســاحــة املـــرجـــع الـــشـــريازي 
اإلمـــام  هـــدف  )إن  ــه:  قــول ظــلــه( يف  )دام 
الناس  إنقاذ  احلسني سالم اهلل عليه هو 
من اجلهالة والضاللة. فعلي كل فرد مّنا 
يسعى يف حتقيق  أن  استطاعته  ومبقدار 

هذا اهلدف(.
ومن الشروط املهمة اليت ألزم بها املنهج 
احلــســيــين املــؤمــنــني بــه واملــنــخــرطــني يف 
به  يتحلى  ــان  ك مبــا  التحلي  هــي  مــســاره، 
ــدة أن  إمــامــهــم )عــلــيــه الـــســـالم(، وال فــائ
نتعلق بالفكر ومجال الكالم وروعة الفكر، 
اجلانب  يف  حرفيا  بــه  نلتزم  أن  دون  مــن 
العملي، وهذا ما يرّكز عليه إمامنا الثائر 
ـــســـالم. يــقــول مســاحــة  احلــســني عــلــيــه ال
)عــلــى  ظـــلـــه(:  )دام  الــــشــــريازي  املـــرجـــع 
اهلل  ســالم  اإلمــام احلسني  إّتباع  املؤمنني 
بها  وااللتزام  بالفضيلة.  التحّلي  يف  عليه 
يف كاّفة ممارساتهم يف احلياة االجتماعية 

مع مجيع الناس(. 

عاشوراء وإقران 
الشعائر بالفضيلة 

واألخالق

نتائج التخفيف من غلواء الشهوات
ينشغل اإلنسان املعاصر باحلقائق وكيفية اكتشافها بوساطة األدوات العلمية، وما بلغتُه البشرية من 
مستويات متطورة يف التكنولوجيا وتطوير أساليب العيش وجعل العامل أكثر رفاهية، ال ميكن أن يتم من 

ون االخرتاعات واالكتشافات بتدخل العلم. 
يقول مساحة املرجع الديين الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله( يف 
كتابه القّيم املوسوم بـ )حلية الصاحلني(: )إن اإلنسان حباجة إىل تسديد اهلل دومًا، فمهما بلغ اإلنسان 

من املراتب العالية ـ سواء الدينية أو الدنيوية ـ فهو حباجة إىل عون اهلل تعاىل وتسديده(.
وتبلغ أهمية االعتناء باجلانب الروحي مبلغًا كبريا حني يشعر اجلميع بأنهم حباجة إىل اهلل تعاىل، 
حتى أولئك الناس الذين يتحّلون مبَلكات العدل واإلنصاف وكل القيم اليت تقيهم إحلاق األذى والظلم 
باآلخرين، هؤالء أيضا حيتاجون إىل معونة اهلل تعاىل، فما بالنا باإلنسان الذي يتنّدر بالدعاء مثال، 

ويرفض الدور الروحي يف تطوير وحتسني شخصية اإلنسان وحياته؟
مساحة املرجع الشريازي )دام ظله( يقول حول هذا املوضوع: )حتى الذين توّفرت فيهم ملكة العدالة 
على  بقادرين  ليسوا  الواجبات،  بكّل  وأتــوا  احملّرمات،  كلَّ  واجتنبوا  معانيها،  وأصــدق  درجاتها  بأعلى 
النهوض واالرتقاء من دون أن يعينهم اهلل تعاىل على ذلك ويأخذ بأيديهم؛ ألّن الشهوات املختلفة من 

شأنها أن حتول دون ذلك(.

ولعلنا ال نغالي وال نبالغ حني نقول أن كل ما يتعرض له عاملنا اليوم من تطرف وحروب وظلم وتفرقة 
بأمراض  فقط  واهتمت  الــروح  أمــراض  أهملت  تقودها  اليت  والنخبة  البشرية  أن  إىل  يعود  وجشع، 

اجلسد، فحدث االختالل الكبري الذي أصاب العقل اجلمعي.
يقول مساحة املرجع الشريازي )دام ظله(: )إّن اهلل سبحانه وتعاىل أودع فينا الشهوات لكي خيتربنا 
ومَييز اخلبيث من الطّيب. وإن استطاع اإلنسان أن خيفف من غلواء بعض الشهوات بالرتويض والتمرين 

فإّن هذا وحده ال يكون كفياًل بكبح بعضها اآلخر الذي ميكن أن يثقله ويشّده إىل األرض(.
يبقى  الرّبانية لإلنسان سوف  املساعدة  دون  للبشر، فمن  اإلهلية  للمعونة  القصوى  هنا تربز احلاجة 

جداره مهلهال ضعيفا ميكن اخرتاقه بقوة الشهوة.
 فيسقط اإلنسان حينئذ يف براثن اخلطيئة وحينها لن ينفع الندم، وحتى الوعي الثاقب قد يتعطل أمام 
الشهوات، هلذا حيتاج اإلنسان إىل اهلل، وهناك وسيلة متاحة للجميع كي ينقذوا أنفسهم من هذا املطب 

العصيب، إنه الدعاء.
لذلك يقول مساحة املرجع الشريازي يف كتابه )حلية الصاحلني(: )مهما كان اإلنسان ذكيًا واعيًا، ال 
يستطيع أن يصنع شيئًا مع ما عليه من ثقل الشهوات ـ وهو ثقل واقعي غالبًا ما حيول دون اإلنسان 

ورقّيه(ـ

إن جمرمي األمس الذين هدموا قبور البقيع هم أنفسهم جناة اليوم الذين 
فجروا املرقد الطاهر يف سامراء، فهؤالء امتداد ألولئك الذين تشبعوا 
عقوهلم  وحمــرك  اآلخرين،  وحقوق  مقدسات  على  والتجاوز  باإلرهاب 
هو احلقد واجلهل والرتبية الفكرية البائسة اليت فتحوا عيونهم عليها، 

فظلت قامة يف عقوهلم إىل يومنا هذا.
صادق  السيد  العظمى،  اهلل  آيــة  الكبري،  الديين  املرجع  مساحة  يقول 
تفجري  القّيمة مبناسبة ذكرى  كلمته  )دام ظله( يف  الشريازي  احلسيين 
سامراء: )إّن سامراء املشرفة هي بقيع ثانية، حيث تذّكرنا مبراقد أهل 
الغرقد  البقيع  تــزال يف  وال  عامَا   90 منذ  املهّدمة  السالم  عليهم  البيت 
حيث يضم أئمة املسلمني اإلمام احلسن اجملتبى واإلمام عليًا زين العابدين 

واإلمام حممدًا الباقر واإلمام جعفرًا الصادق عليهم السالم(.
وطاملا أن هذه اجلرمية تركت جرحا كبريا وعميقا يف نفوس املسلمني 
وقلوبهم، ال ميكن أن يندمل حتى مع تقادم األزمنة، فإن ذلك مدعاة لردع 
ومعاقبة أدوات وعقول التكفري والتصدي هلا بكل األساليب والطرق اليت 
تبيحها املسؤولية اإلسالمية جتاه مثل هذه اجلرمية النكراء، وأن ال يبقى 

اجلناة واملسببون بال مقاضاة وردع ومعاقبة.
)أأمــل من اهلل تعاىل أن  إذ يقول مساحة املرجع الشريازي )دام ظله(: 
يقيض يف املسلمني من يصّدون أمثال ذلك بشتى األساليب املشروعة وما 
متليه املسؤولية اإلسالمية يف هذا اجملال. وال حول وال قّوة إاّل باهلل العلّي 
اجلرمية  انتفاء  يعين  ال  العسكرية  الروضة  إعمار  فإن  لذلك  العظيم(. 
ــوازي  ــي ي ـــار الــيت تــرتتــب عليها، أمــا الــتــصــرف الصحيح ال وحمــو اآلث

تداعيات هذه اجلرمية فيمكن أن تتبلور يف أمرين:
األول: إمتام عملية اإلعمار بشكل كامل غري منقوص. الثاني: القضاء التام 
على الفكر املتعصب واملتطرف الذي يغذي هذا النوع من اجلرائم، واحلد 
وأمام  دوليا  ومقاضاتها  والداعمة  الساندة  منابعه  وجتفيف  توسعه  من 

الرأي العام اإلسالمي والدولي.
الروضة  هــدم  )إن  ظــلــه(:  )دام  الــشــريازي  املــرجــع  يقول مساحة  حيث 
العسكرية املطهرة فاجعة كربى وال انتهاء هلا وإن أعيد إعمارها. فبعض 
املصائب ال ميكن جربها ومنها توجيه اهانة إىل املقّدسات، وهذا أمر 

يقّر به العقالء مجيعًا(.
أن  ميكن  ال  عليها  التجاوز  فــإن  كاملة،  بأمة  املقدسات  تتعلق  وعندما 
ُينسى أو جُيرب بعد بناء املراقد املقدسة اليت يطوهلا فعل اإلجــرام، بل 
يبقى جرحها وتداعياتها قامة إألى األبد. كما يؤكد ذلك مساحة املرجع 

الشريازي )دام ظله( يف قوله: 
عند  مقدسة  وغــري  الــنــاس  بعض  عند  مقّدسة  اشــيــاء  بعض  تكون  )قــد 
اهانة  وتوجيه  له  التعّرض  فإن  أمة  عند  مقّدسًا  كان  ما  ولكن  غريهم، 
إليه مهما كانت ُيعّد أمرًا ال ميكن جربه. ومأساة سامراء من هذا القبيل، 

وستبقى إىل أبد الدهر فاجعة ال جترب(.  

جريمة سامراء 
بقيع ثانية
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األربعين

ماهي رسالتنا يف شهر حمرم احلرام؟، 
ولــيــس املــقــصــود مبــرجــع الــضــمــري يف 
الــكــرام فــقــط، وال  )رســالــتــنــا( اخلطباء 
العلماء األعالم وال رجال الدين الكرام، 
بـــل نــقــصــد حــتــى الــطــبــيــب واملــهــنــدس 
أيضًا،  والصحفي  والسياسي  واحملامي 
ــة هـــؤالء يف شــهــر حمــرم؟  مــاهــي رســال
والبقال  والعامل  املزارع  بل نقصد حتى 
ــكــبــري  والــــعــــطــــار، الــــرجــــل واملــــــــرأة وال

والصغري.
اإلجابة على ذلك يف كلمة واحــدة فقط 
تضمنتها هذه اآلية الشريفة: ) َأْن َأِقيُموا 
نقيم  أن  وظيفتنا:  هــي  هـــذه  يــــَن(،  الــــدِّ
يف  الدين  يقيم  أن  عليه  البقال  الــديــن، 
حمل بقالته وفيمن يتعاطى معه، وكذلك 

الطبيب، واملهندس والتاجر وغريهم.
 إقـــامـــة الـــديـــن هـــي رســالــتــنــا يف شهر 
أن  السنة، إال  كــل شهور  بــل يف  حمــرم، 
شهر حمرم يصلح كمنطلق بل هو أفضل 
سيد  ثــــورة  ألن  الــديــن  إلقــامــة  منطلق 
الشهداء صلوات اهلل وسالمه عليه مبا 
به من تضحيات  به ومبا حفلت  متيزت 
ال نظري هلا على مر التاريخ ومبا متيزت 
وإبـــاء وعــزة نفس  بــه مــن فتوة وشهامة 
أيضًا  العاطفة  ومن  ذلك،  وغري  وحرية 
اهلائلة  اجلــيــاشــة  العاطفة  كمية  حيث 
ـــيت احــتــضــنــتــهــا هـــذه املــنــاســبــة، تعد  ال

إلحــيــاء  لــالنــطــالق  استثنائية  مــنــاســبــة 
الدين وإقامته فشهر حمرم احلرام إذن 

هو أفضل منطلق إلقامة الدين.
ان مظاهر اقامة الدين ومصاديق إحيائه 
ميكن ان نلخصها يف ثالث رسائل مهمة 
يف هــذا الــشــهــر:  الــرســالــة األوىل هي 
اضطلع  اليت  املعهودة  املعروفة  الرسالة 
بها العلماء واخلطباء ورجال الدين وكثري 
واإلرشــاد،  اهلداية  رسالة  املؤمنني:  من 
وال كثري كالم يف هذه العجالة حوهلا، إال 
أننا نشري إشارة واحدة فقط وهي أن من 
مظاهر اهلداية واإلرشاد اليت ينبغي أن 
تتبلور بشكل أفضل يف شهر  وأن  تطّور 

حمرم: إحياء القرآن الكريم.
ـــة الـــثـــانـــيـــة: رســــالــــة اخلـــدمـــة  ـــرســـال ال
واإلنــســانــيــة، وهـــذه رســالــة مهمة جــدا 
قام  الغرب  األسف جند  ومع  أغفلناها، 
وكــان منها ما  مببادرات يف هذا احلقل 
وهــو مظهر  األمحـــر(  )الصليب  أمســاه 
اإلنــســانــيــة اخلـــادع يف واقــعــة وأهــدافــة 
البعض من  )ولالنصاف قد جتد  املبيتة 
اهــداف  وهلــم  العاملني خملصني  هــؤالء 
العليا  اجلــهــات  عــن  احلــديــث  لكن  نبيلة 

اليت تدير كل ذلك(.
لكن ملاذا اإلنسانية وخدمة البشر – على 
الغرب؟!!  من  تأتي   – املبيتة  اغراضها 
وقـــد قـــال أمـــري املــؤمــنــني صــلــوات اهلل 

وسالمه عليه: 
“الناس صنفان: إما أخ لك يف الدين أو 
ملــاذا هم عندهم  نظري لك يف اخلــلــق”، 
فقط املبادرات؟ ملاذا حني حتدث حاالت 
الفيضانات  أو  الـــزالزل  أو  القحط  مــن 
جتد أول مبادر: الغربيون وأذنابهم، أما 
املسلمون فال تسمع هلم اال همسا؟ وان 
ساهموا فمساهمتهم بسيطة ضئيلة يف 

معظم األحيان.
الرسالة الثالثة: رسالة احملبة واحلرية، 
ــنــا ســيــد الــشــهــداء صــلــوات اهلل  وقـــد دّل
دقيقة  بعبارة  ذلــك  على  عليه  وســالمــه 
لكم  يكن  مل  “إن  يقول:  إذ  معرّبة  رائعة 
فكونوا  املــعــاد،  ال ختــافــون  وكنتم  ديـــن، 
إذن قيمة من  احــرارا يف دنياكم”. فهذه 
القيم اليت يدعو هلا سيد الشهداء عليه 

السالم.
شهر  يف  رساالتنا  هذه  موجزة:  وبكلمة 
حمرم: رسالة اهلداية واإلرشــاد، رسالة 
ــة احلــريــة  اخلــدمــة واإلنــســانــيــة، ورســال
ــا اهــتــمــمــنــا اهــتــمــامــا  ــن ـــو ان واحملـــبـــة، ول
ـــاء  حــقــيــقــيــًا، عـــلـــمـــاء وخـــطـــبـــاء وأطـــب
ومزارعني  ومهندسني وسياسيني وجتار 
ــهــذه الـــرســـاالت  وعـــمـــال وغـــري ذلــــك، ب
ولــدخــل  لــتــغــري وجـــه األرض  وبــغــريهــا 
الناس يف دين اهلل افواجا وَلُكنَّا ملتزمني 
يَن(. عاملني بقوله تعاىل: )َأْن َأِقيُموا الدِّ

آثار التكافل االجتماعي 
يف زيارة األربعني

ما الذي يبحث عنه زوار االربعني؟
من هذه االيام ميكن مالحظة طالئع الزائرين املشاة وهم يتجهون صوب كربالء املقدسة، بني من 
هو عراقي، او ايراني، او باكستاني، او افغاني، وايضًا من البالد اخلليجية وغريها من بالد العامل.
ان مناظر التحدي يف مسرية هؤالء تنبئ عن نداءات ملّحة من الداخل بالبحث عن اجابات وارشادات 
ملسائل عديدة يعيشها الناس يف كل مكان، من العقيدة واالخالق والرتبية وخمتلف اشكال التعامل 

بني افراد اجملتمع.
املعايري هو  تلكم  القصور يف  ان  بيد  بها حياتهم،  واملعايري يف بالدهم، يقضون  لديهم األطر  هم 
الذي يسبب هلم الشقاء واملعاناة كالذي نشاهده يوميًا يف بالدنا االسالمية، وايضًا يف مجيع بلدان 
العامل، وعندما يسمعون عن مبادئ النهضة احلسينية، من خالل جتارب وحبوث العلماء واملفكرين 
واملستشرقني، يطمئنون اىل وصوهلم احلقائق كاملة وناصعة، ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من 
خلفها، ومن ابرز هذه احلقائق؛ هزمية الظلم والطغيان أمام احلراك اجلماهريي املنطلق من قيم 
عليا مثل؛ العدل، واحلرية، والكرامة االنسانية، ولو بعد حني، وايضًا؛ انهيار أي نظام حكم، مهما 
كانت قوته وجربوته، عندما حياول املساس برتاث النهضة احلسينية، من فكر وشعائر ومعامل، كما 
حصل للمتوكل العباسي يف القرن الثاني للهجرة، وكما تكررت التجربة على يد سلفه صدام يف 

القرن اخلامس عشر للهجرة. 

وحبجم هذه احلقائق وتعددها؛ يتعدد املستفيدون، فهم بني استاذ جامعي، وبني طالب، وبني امرأة، 
الدين عملية  الفقري، وقد وصف علماء  االنسان  واملوظف وحتى  الكاسب  تاجر، فضاًل عن  وبني 
الوصول اىل احلقائق او اكتشافها، باهلداية، وهو تعبري قرآني ورد يف آيات عديدة عن آلية حتقيق 
االنسان النجاح والسعادة يف حياته الدنيا وما ينعكس عليه من نتائج مباشرة على حياته يف اآلخرة.
الفقيه الراحل آية اهلل السيد حممد رضا الشريازي – رمحه اهلل- حيدد وسائل للهداية واكتشاف 
احلقائق: الوسيلة احلّسية، متمثلة باحلواس اخلمس اليت تعطي ايعازات اىل الدماغ مباهية الشيء 

القريب، ومااذا كان يشكل خطرًا او ال، مثل حرارة النار، او الطعام الفاسد.
كما هي طريقة  تعليم،  دون  االنسان  نفس  املغروزة يف  املعارف  ببعض  متمثلة  الفطرية،  الوسيلة 
حصول الطفل الرضيع على اللنب، فهو يبكي حال شعوره باجلوع، وهي رسالة فطرية منه اىل أمه 
بانه حباجة اىل اللنب، فرتاه يبحث مصدر اللنب حتى جيده ويبدأ بالرضاعة وبشكل فطري ايضًا.

الوسيلة العقلية، وهي اللجوء اىل العقل يف حتديد االشياء، ويف الرؤية الدينية، فانه ميثل احلجة 
الباطنة على االنسان من اهلل –تعاىل- فيما االنبياء واألئمة املعصومون، عليهم السالم، يشكلون 
احلجة الظاهرة. ومن مهام العقل التمييز بني القبيح واجلميل، وينهى االنسان عن ارتكاب االخطاء 

والسري حنو املهالك. 

صور  من  مانشاهده  على  األبــعــاد  بهذه  )النريفانا(  مفهوم  أسقطنا  لو 
ومتثالت الزيارة املليونية اخلاصة بأربعينية اإلمام احلسني )ع(؛ لوجدنا 
تفعل  لكربالء  القاصدة  املاليني  ُتْسقط على  اليت  املؤثرات اإلميانية  أن 
يتصل  ما  كل  إىل  الروحي  ببعدها  النشوة  إيصال  يف  النريفاني  فعلها 
هذه  عرب  وتطهٍر  اغتساٍل  طقس  يعيشون  وكأنهم  القاصدين،  مبشاعر 
اخلطى اليت متثل معراجًا روحيًا. إن الشحن بطاقة النريفانا يتخذ عند 
وتقول  بالنفس،  واالختالء  بالعزلة  تتعلق  سلوكيات  يلزم  مثاًل  البوذيني 
على  أجل احلصول  من  التبت؛  جبال  كهوف  يتوارون يف  أنهم  احلكايات 
الزيارة  )نريفانا(  يف  األمــر  بينما  والتفكر.  والتأمل  للتعبد  أكثر  أوقــات 
األربعينية يتخذ شكاًل ال عالقة له بطقوس العزلة واالختالء يف الكهوف 
بعدًا مجاعيًا  الفكرة  تأخذ  العكس،  على  بل  األخــرى،  التأمل  أماكن  أو 
يصل إىل أكثر من عشرين مليون إنسانًا من جنسيات وأعراق خمتلفة. 
الــذي حيقق  اجلماعي  السلوك  ألهمية  تأكيدًا  الــزيــارة  هــذه  تكون  وقــد 

الكثري من األهداف سواء للفرد أو اجملتمع. 
حالة من البناء اجلماعي لإلنسان متتد عرب أكثر من أسبوعني سريًا على 
األقدام متنح جتديدًا للمفاهيم، وشرحًا آخر هلا يكاد يكون هو الشرح 
املؤكد، والذي ال تشوبه شائبة كأنه معراج روحي متحقق بأبعاده املتعلقة 
بفهم القضية ومؤثراتها اليت متنح هذه الطاقة اإلجيابية، معززة بذهنية 
صافية مرتكزة على يقني لن يتزعزع، فضاًل عن سلوكيات اخالقية تنسجم 
مع ذهنية الطاقة الروحية، الذهنية اليت تؤكد أن هذه املاليني البشرية 
فهي جمتمع  السامية،  الــروح  احتياجات  بكل  مشحونة  عناصر  صــارت 
مندمج روحيًا وجسديًا بقيمة القضية وعمقها. هذه اخلطى املليونية تنتج 
والعالئق  واألفكار.  العواطف  إنسانية هي يف حقيقتها مزيج من  عالئق 
بني هاتني البنيتني ُتنتج وُتكتشف طيلة الفرتة الزمنية اليت يتوقف الزمن 
إزاءها، مسرتقًا السمَع لنبض املسافة املنتعشة إميانيًا بتسابيح املؤمنني، 
األنسنة  كرنفال  يف  البعض  لبعضهم  ومساعدتهم  بتكافلهم  واجتماعيًا 
املتجدد. لقد أثبتت الزيارة األربعينية ومازالت تثبت ان االنطالق لتجديد 
الواقعية  والنظرة  العقالني،  التصور  قناة  عرب  مير  كربالء  خصوصية 
؛ ذلك ألن االفــرازات االجتماعية   “ القلوب  “ تقوى  للشعائر اليت متثل 
لتأصيل  نعمد  فحني  حضارية،  وجدانية  حالة  إىل  تقود  الــزيــارة  هلــذه 
العالئق اإلنسانية يف هــذه الــزيــارة البــد أن ننظر هلــذه اإلفـــرازات؛ ألن 
الصور اليت نشاهدها خالل أيام املشي ليست خياالت تأملية، او مناهج 
تدريس ُتدّرس ملرحلة عمرية حمددة، إمنا هي مشاهد تتجلى فيها الروح 
العاشقة املتذوقة حلالوة اليقني. هي جتربة تنطلق من واقع مدرك، وفكرة 
متيقظة، وجذوة عشق لن تنطفئ بتأكيدات نبوية “ إن لقتل ولدي احلسني 
حرارة يف قلوب املؤمنني لن تنطفئ أبدًا “، إذن، حنن إزاء حاضر فاعل يف 

الوجدان الذي ُيَظنُّ خطأ أنه وجدان سيفضي إىل الغياب.

زيارة األربعني: 
طاقة الـ )نريفانا( الروحية

آية اهلل السيد مرتضى الشريازيمسلم عباس 

عادل الصويري
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ــحــدث عـــن اهــــــداف االمــــام  ــت ــدمــا ن عــن
نهضته  يف  الـــســـالم،  عــلــيــه  احلـــســـني، 
وملحمته العاشورائية، بإحياء قيم الدين 
وأحكامه، وايضًا اإلصالح يف االمة، فان 
هذا حباجة اىل أدوات للتطبيق العملي، 
احاديث  الكتب  يف  نظريات  تبقى  وإال 
يتداوهلا اصحاب املنابر، وتكون من باب 
التذكري باهداف االمام من وراء نهضته 

وتضحياته.
 ولــكــن؛ مــاذا عــن عالقة تلك االهــداف 
والتضحيات بالواقع الذي يعيشه الشعب 
العراقي – مثاًل- او أي شعب مسلم آخر 

يف العامل؟
الذي من شأنه تنظيم حياة  القانون  إنه 
الـــنـــاس وحتـــديـــد الــضــوابــط واالحـــكـــام 
من شأنه  وايضًا  احلياة،  ملختلف شؤون 
ويصنع  الــديــنــيــة  الــقــيــم  تــلــك  يعضد  ان 
هلـــا مــصــاديــق عــمــلــيــة، وهـــو مـــا اشـــارة 
تكن  مل  لــو  بــان  والباحثني  العلماء  اليه 
اىل  االسالمي  الدين  لتحول  عــاشــوراء، 
دون  ومــن  فيها،  روح  ال  عبادية  طقوس 
حمتوى، اشبه ما تكون بالطقوس الدينية 
احلسني،  االمــام  ولعل  املسيحيني،  لــدى 
بالشريعة  اخلطر  أحــدق  السالم،  عليه 
ــع على  عــنــدمــا وجـــد يـــزيـــد، وهـــو يــرتب
“اخلالفة  بغطاء  يستظل  السلطة،  قمة 

االسالمية”.

على وشك أن يدفع بالدين والتدين حنو 
بــشــرب اخلمر  جــاهــر  ــة، عندما  اهلــاوي
او  حــرج  دون  واملوبقات  الزنا  وارتــكــاب 
تفعيل  يستوجب  أحـــد، ممــا  مــن  خــوف 
النيب  بها  اليت جاء  القوانني االسالمية 
األكــرم، واالمــة حديثة العهد به آنذاك، 
وتــذكــري الــنــاس بها اليــقــاف يــزيــد عند 

حّده.
فاذا كنا نستذكر مصاب االمام احلسني، 
ــون،  ــســالم، ومـــا اقــرتفــه االمــوي عليه ال
باالمام  بن سعد،  وحتــديــدًا جيش عمر 
ــتــذكــر ايــضــًا  ــتــه، عــلــيــنــا ان ن ــي واهـــــل ب
الــعــوامــل الــيت مسحت هلـــؤالء الرتــكــاب 
هــــذه اجلــــرائــــم، ومــــواطــــن االحنـــــراف 
ـــــذاك، والـــيت  يف الــنــظــام الــســيــاســي آن
تــصــّدى هلــا االمـــام، عليه الــســالم، وهو 
االحنــراف الــذي ما نــزال جند آثــاره يف 
معظم االنظمة السياسية يف بالدنا –إن 
اليه  ، وهــذا ما يشري  مل نقل مجيعها- 
مساحة االمام الشريازي يف هذا املقطع 
الــصــوتــي، وهـــو يــثــري قــضــيــة يف غــايــة 
احلسينية،  بالنهضة  تــرتــبــط  االهــمــيــة 
كما ترتبط ايضًا بالواقع السيئ لبالدنا 

االسالمية.
الــراحــل- طاب  االمـــام  يقوله  مــا  لنقرأ 
ثـــراه-: يف شهر حمــرم احلـــرام، طبعت 
و  خطب،  ومسعنا  منابر،  وُرقيت  كتب، 

خري  العاملني  اهلل  وجــزى  حسن،  كلها 
اجلــزاء، بيد اننا حباجة اىل نتيجة من 
كــل هــذه االعــمــال، الن مــا ذكــرنــاه ميثل 
الطريق والوسيلة، والبد من ان تكون مثة 
نتيجة وهدف من وراء كل ذلك، واهلدف؛ 
عليه  احلــســني،  االمــــام  ــادئ  مــب تطبيق 
االمــام،  تضحية  كانت  هل  وإال  السالم، 
عليه السالم، بدمه ودماء اهل بيته، حبد 
ذاتها هدفًا؟ كال؛ امنا مثة اهداف عليا 

يتطلع اليها من وراء ملحمة عاشوراء.
االمــام احلسني،  مبادئ  نطبق  كيف  أما 

عليه السالم، فيكون على جزئني:
االول: أداء الفرائض الدينية، من صالة 
ومخس وصوم وحج وزكــاة، وايضًا؛ قيم 
اخالقية مثل؛ الصدق واالمانة وغريها، 
بدرجات  كانت  وإن  اجملتمع،  تسود  كلها 
ليس  التطبيق  ان  بــل  مــتــفــاوتــة،  ونــســب 
مع  كيفًا،  وال  كمًا  ال  املطلوب،  بالشكل 

ذلك؛ فانه جزء موجود.
الــثــانــي: أمــا اجلــزء غــري املــوجــود، فهي 

القوانني االسالمية.
احلياة،  يف  االسالمية  االنظمة  وحتكيم 
واليت نفتقدها –على االغلب- يف معظم 
ـــذا عــلــيــنــا العمل  بـــالدنـــا االســـالمـــيـــة، ل

لتفعيل هذا اجلزء.
اجلزء  تكريس  على  العمل  جانب  اىل   

االول من مبادئ النهضة احلسينية.

كيف نستثمر زيارة االربعني يف تفعيل التعايش السلمي والتسامح؟
بها  السامية اليت اوصى  واملبادئ  للقيم  تعترب أساسا  زيارة األربعينية اليت  أيام  تتجدد  يف كل عام 
اإلمام احلسني )ع(، ومن ذلك نفهم أن زيارة االربعني ال تعين تقديم اخلدمات إىل الزوار املتجهني 
صوب كربالء املقدسة ألحياء الشعائر احلسينية فقط، بل هي جمموعة من الدروس والعرب وتقديم 
املوعظة للناس امجع، واكتساب ثقافة وأفكار جديدة من اشخاص يف جمتمعات أخرى ولديهم ثقافات 
وتعامل  والطائفية  الكراهية  نبذ  عرب  املثالية  الدرجة  إىل  اجملتمع  يصل  األيــام  هذه  ويف  خمتلفة، 
الناس بالتساوي، وال ننسى أن من مثرات زيارة االربعني ذلك التالحم االجتماعي الذي تنتجه هذه 
الزيارة سواء على مستوى املسلمني او غريهم، وجتعلهم يتمتعون بالروح االجيابية املستعدة للتفاهم، 

والتسامح، والتعايش، وفق رؤية متوازنة مستمدة من مبادئ أبي األحرار احلسني )ع(.
وألهمية هذا املوضوع وتأثريه يف ارتقاء اجملتمع من مجيع اجلوانب، والتخلص من الظواهر السلبية، 
قامت )شبكة النبأ املعلوماتية( باستطالع رأي، وطرحت سؤاال حمددا على املثقفني واملختصني يف 

هذا اجملال التقينا الدكتور )مسلم عباس(، دكتوراه إعالم، فأجابنا قائال:
إن زيارة االربعني هي عنوان التعايش اجملتمعي، فالناس مبختلف جنسياتهم يتجهون حنو مكان واحد 
إىل كربالء املقدسة، ال تفرق بينهم اخلالفات السياسية وال القومية وال احلزبية، يعرفون أن هدفهم 
االكرب هو ري االرواح باحلب والتسامح بينهم، يف زيارة االربعني امنوذج حي للتعاون، وفيها تكسر 

كل احلواجز بني الطبقات االجتماعية، جتد االستاذ اجلامعي يوزع املاء مع الطفل الصغري، والشيخ 
العجوز مع الشباب كلهم يتسابقون على تقديم اخلدمة للزوار وغري الزوار، وعلى طول شهري حمرم 
الذي  بنهجه  والتزاما  احلسني  عن حب  تعبريا  اجملاني  الطعام  لتقديم  البيوت  ابوب  تطرق  وصفر 
اراد بثورته اعادة االمة اىل مسارها الصحيح، فهذه املمارسات والتقاليد االجتماعية اليت نراها يف 
هذه املدة الزمنية القصري تشد اجملتمع اىل بعضه، وترتقي به اىل حيث االهداف السامية للدين 

االسالمي. 
ودكتوراه  والقانون  والثقافة  االنساني لإلعالم  الفكر  رئيس مؤسسة  الدين احملمدي(،  )عز  وأجابنا 
مالئكة  مع  اجلميلة  االرواح  طــواف  احلسينية  وشعائر  االربعينية  زيــارة  بالقول:  اجلنائي،  القانون 
الرمحن يف مشهد خارج املألوف يف حياتنا واحلياة البشرية املؤمنة، بأن الشعائر احلسينية اخلالصة 
لوجه اهلل ولصاحب املقام االمام احلسني ابي االحرار، فاملناسبة عزيزة على قلوب املسلمني مجيعا 
بكل مذاهبه املقدسة، بل واصبحت مناسبة عزيزة لغري للمسلمني من منظور انساني، من املفيد جدا 
أن ننتهز زيارة هذا اجلمع الكبري من املسلمني وغري املسلمني ألحياء الشعائر احلسينية يف كربالء 
طريق  وادبية يف  ثقافية  وجلسات  والدميقراطي  البناء  احلــوار  اىل  تهدف  برامج  ونعمل  املقدسة، 

الزائرين واستغالل السرادق املنصوبة كمواكب لتلك الربامج اليت تهدف اىل التوعية والتثقيف.

إن ما حيدث اليوم يف مدينة كربالء املقدسة، تظاهرة مليونية حيييها تنوع 
بشري عرقي وديين إنساني يصل سقف املاليني، وهذه املدينة الصغرية 
من  اهلائلة  املاليني  تلك  تستوعب  وإميانها،  بقلبها  والكبرية  مبساحتها 
الثائر  وهبها  ما  إىل  استنادا  وتكرمهم  وترعاهم  حتتويهم  الــزائــريــن، 
العظيم احلسني عليه السالم من قيم عظمى، لذلك علينا التمسك مبا 
وأن ال نسمح  لتطوير احلياة،  وأهدافها، من فرص  الطف  قيم  تطرحه 
حبالة خلط األوراق اليت حتاول أن تعطي وجها آخر هلذه الواقعة، السيما 
يتم حصرها يف خانة ضيقة،  القيم حني  تشويه  بعضهم  عندما حيــاول 
ذلك أن اجلوهر اإلنساني ملبادئ اإلمام احلسني عليه السالم، موّجه اىل 
اإلنسانية مجعاء، كونه ميثل رمزا ومثاال للكفاح اإلنساني أمجع، لذا من 
مــالذا هلم  القيم احلسينية  والعراقيون يف  املسلمون  أن جيد  أوىل  باب 
وتقليل  تنظيم حياتهم،  على  الرتكيز  لتطوير حياتهم من خالل  وطريقا 
اهلدر، واعتماد النظافة، والتعاون املتباَدل واحرتام النظام حتى يف أدق 
التعامالت  واألرصفة، وضبط  الشوارع واحلدائق  األمور، مثل استخدام 
وصلة  اجلــار  حقوق  وحفظ  الضيف،  وإكـــرام  اجلــار،  ورعــايــة  املختلفة، 

الرحم، وكل القيم اليت حتفظ متاسك الناس وتقواهم وحياتهم.
عبئا  يشكل  بأنه  للزوار،  اجلــارف  البشري  السيل  هذا  يرى يف  بعضهم 
أن  عرفنا  ما  إذا  سليما  يكون  لن  التفكري  هــذا  مثل  ولكن  املدينة،  على 
العامل تتمنى وتسعى كي تزيد من زّوارهــا، يف إطار  بلدان ومدن  مجيع 
باالقتصادية  تبدأ  كثرية،  ذلك  من  الفوائد  سواها،  أو  الدينية  السياحة 
أما يف حال ظهور  معينة،  تنتهي عند حدود  وال  واالجتماعية  والثقافية 
تعامال صحيحا من اجملتمع نفسه،  أو هناك، فهذا يستوجب  خرق هنا 
ولو أننا أقمنا مقارنة بني الفوائد ونقيضها الكتشفنا أن مدينتنا تتميز عن 
سواها بكثرة زّوارهــا، والكل ينظر إىل هذه امليزة ويتحّسر عليها، لكن 
املطلوب أن نستثمر النتائج بصورة علمية صحيحة، وأن ندعم القيم اليت 
تنتج عنها، كالتعاون، والنظافة، والسخاء، والصرب، والكرم، فضال عن 
الفوائد العملية اجلّمة. وموضع احلسد من اآلخرين، يتأتى من كثرة زّوار 
مدينة كربالء املقدسة، فهذه ميزة وليست معضلة تعانيها املدينة، حنن 
حباجة إىل تنظيم هذه الزيارة األربعينية ال أكثر، خصوصا وأننا نعيش 
هذه الذكرى اليوم، فالبد أن نتعلم منها، وال ميكن أن متر بنا من دون 
االستفادة من منظومة القيم اليت تطرحها، السيما أننا منر يف منعطف 
سياسي اجتماعي اقتصادي حرج، ينطوي على حتوالت هائلة يف حياة 
إنسانية  استثمار  اىل  حباجة  نبقى  هلذا  والعراقيني،  والعرب  املسلمني 
مبادئ واقعة الطف، والتمسك بكل ما ميت بصلة اىل االرتقاء باجملتمع 
القيم  وتعظيم  اجليد،  التنظيم  آلية  على  منّظم  بشكل  والعمل  العراقي، 

وتطويرها لدى األفراد والعائالت واجملتمع برّمته. 

ماذا تعّلمنا 
من الحسني )ع(؟

محمد علي جواد تقي

زيارة األربعني:
 تظاهرة سلمية إلصالح القوانني

مصطفى عبد زيد

علي حسني عبيد
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ملتقى النبأ للحوار 

لــلــحــوار وبــالــتــعــاون مع  اقـــام ملتقى الــنــبــأ 
السرتاتيجية  لــلــدراســات  املستقبل  مركز 
مــن خالهلا  ناقش  موسومة  حــواريــة  ــدوة  ن
بذكرى  واالمنية اخلاصة  اخلطة اخلدمية 
زيــــــارة اربــعــيــنــيــة االمــــــام احلــســني)عــلــيــه 
ـــدادات اجلــاريــة  ـــع ـــســـالم( واهــــم االســـت ال
عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، وذلــــك بــغــيــة تقديم 
الكرام  للزائرين  الالزمة  افضل اخلدمات 
ــوافــديــن إىل مــديــنــة كــربــالء مــن داخــل  ال
الندوة  وقــد حضر  العراق وخــارجــه، هــذا 
ممــثــل حمــافــظ كــربــالء املــقــدســة ومـــدراء 
عن  وممّثلني  واألمنية  اخلدمية  املؤسسات 
العتبات املقدسة يف احملافظة. افتتح الندوة 
احلوارية مدير ملتقى النبأ للحوار، االستاذ 
“ملتقى  أّن  قـــال،  حيث  الطالقاني،  علي 
هكذا  عقد  خــالل  من  يسعى  للحوار  النبأ 
لقاء  اىل حتقيق  ونقاشية  حوارية  نــدوات 
بني منظمات اجملتمع املدني وبني الدوائر 
احلــكــومــيــة اخلــدمــيــة واألمـــنـــيـــة إضـــافـــًة 
اىل املــؤســســات الــديــنــيــة مــن أجـــل تــبــادل 
النظر ومناقشة اخلطط اخلاّصة  وجهات 
بالزيارات املليونية اليت تشهدها احملافظة 
على مدار السنة ومنها زيارة أربعينية اإلمام 
احلسني )عليه السالم(، عالوًة على حتقيق 
إمكانية ملعاجلة اإلشكاليات اليت حدثت يف 
الزيارات املليونية للسنوات السابقة وتاليف 
أي مشاكل حمتملة”. ودعا الطالقاني، اىل 

“بذل املزيد من اجلهد والتعاون الكبري بني 
لتوفري  العالقة  وذات  املختّصة  اجلــهــات 
أفــضــل اخلــدمــات وحتــقــيــق األمـــن الـــالزم 
جلــمــوع الــزائــريــن والــوافــديــن مــن خمتلف 
بــدءوا خيّطون اخلطى  الذين  األرض  بقاع 
صوب مدينة القباب الذهبية”. أدار اجللسة 
االســتــاذ عــدنــان الــصــاحلــي، مــديــر مركز 
حيث  االسرتاتيجية،  للدراسات  املستقبل 
الرحيم  الــرمحــن  “بــســم اهلل  قــائــال   اورد 
والـــصـــالة والـــســـالم عــلــى خـــري خــلــق اهلل 
ــى الــه  ـــي الــقــاســم حمــمــد وعــل امجــعــني اب
هذا  يف  بكم  نرحب  الطاهرين،  الطيبني 
اللقاء احلسيين يف كربالء الشهادة، وحنن 
احلسينية  العلوية  احملمدية  الثورة  نعيش 

املهدوية،
 كربالء ملهمة الثوار ومذلة الطغاة ومسهده 
االعوجاج  معدلة  كربالء  االشقياء،  حياة 
الثائرين وحمور  نــرباس  وطريق االصــالح 

حركة املنصفني.
هـــذه املــديــنــة الـــيت اخــتــارهــا )عـــزه وجــل( 
االنسانية  رسالة  ألحياء  نرباسا  تكون  أن 
رسالة رسول اهلل)ص(، منى اهلل علينا بأن 
نكون من سكنتها ومن خدمتها، ومنى اهلل 
عليكم أن تكونوا من خدامها، كي تضاهون 
خبدمتها”.  تتشرف  الــيت  الــســمــاء  مــالكــة 
من جهته اوضح احلاج فاضل عوز، ممثل 
االجــراءات  “إن  املقدسة  احلسينية  العتبة 

أو  االربعني  زيــارة  ترافق  اليت  والرتتيبات 
قبلها بقليل فهذه الفرتة ال تكفي، بل البد 
أو مؤسسة  هــنــاك جلنة خــاصــة  تــكــون  أن 
الزيارات  ادارة  مسؤولية  عاتقها  على  يقع 
تكون  أن  اي مبعنى  كــربــالء،   املليونية يف 
اتصال  لديها  ويكون  متفرغة  اللجنة  هذه 
مع رئاسة الوزراء وتتمتع بصالحيات معينة 
تلك  تعيق  الــيت  املــعــوقــات  اهــم  تتابع  كــي 
الزيارات، الشيء االخر اجلهود متوفرة من 
قبل الدوائر اخلدمية واالمنية يف حمافظة 
كربالء ولكن ليست باملستوى املطلوب، اما 
فهي  املقدستني  العتبتني  بعمل  يتعلق  مــا 
دائــمــا عــلــى اهــبــة االســتــعــداد يف معاجلة 
كل االشكاالت اليت تعرتض سرية الزيارة 
املليونية. احلاج رياض نعمه سلمان، قسم 
احلسينية  العتبتني  يف  واملواكب   الشعائر 
والعباسية “يصف عدد الزيارات بانها )16( 
مناسبة دينية يتم فيها زيارة االمام احلسني 
أن  علما  اجلمعة،  ليالي  عن  ناهيك  عليه 
مليونية  تكون  تكاد  الــزيــارات  تلك  غالبية 
واخــص بالذكر هنا زيــارة االربــعــني، ففي 
العام)2004( عدد املواكب اليت دخلت إىل 
كربالء يف زيارة االربعني ال تتجاوز)700( 
)2017( جتاوز  أي  املاضية  السنة  موكب، 
اخلدمية)10،000(  واهليئات  املواكب  عدد 
احلال  بطبيعة  حيتاج  الفرق  هــذا  موكب، 

إىل خدمات.

ملتقى النبأ للحوار بالتعاون مع مركز 
املستقبل يناقشان الخطة الخدمية واالمنية 

الخاصة بزيارة االربعني

ملتقى النبأ للحوار يناقش تعدد املرشحني للرئاسات الثالث
ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )تعدد املرشحني للرئاسات الثالث( خالل الفرتة املخصصة 
من 2018/9/28 إىل 2018/10/3، شارك يف احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني، شهد 
هناك  كان  مرة  كل  ففي  السياسي  املشهد  على  بزوغ ظاهرة جديدة  النواب  رئيس جملس  انتخاب 
مرشح واحد يتم التصويت عليه اال ان هذه املرة كان الوضع مغاير فقد شهدنا ترشح عدة ترشيحات 

وهو ما انعكس ايضًا على مسألة انتخاب رئيس اجلمهورية.
ماذا تعكس حالة تعدد املرشحني للمناصب هل هي حالة من االنشقاق واالختالف والتشتت ام هي 
حالة إجيابية؟، ماهي الدوافع احلزبية والشخصية لرتشيح اكثر من شخص على املنصب ؟، وهل من 
املمكن أن يدفع تعدد املرشحني اىل انعكاسات سلبية على العملية السياسية يف حال عدم فوز احدهم 
حالة  يعكس  الدولة  يف  العليا  السياسية  للمناصب  الرتشيحات  تعدد  ان  الــعــرداوي:  خالد  الدكتور 
إجيابية عندما تكون هذه الرتشيحات سابقة للعملية االنتخابية حبيث تكون خيارات الناخبني مبنية 
على ما حسمته القوى السياسية من ترشيحات ملمثليها يف املناصب التشريعية والتنفيذية، فتكون 
تتعدد  اما عندما  الداعمة  القيادات اجلديدة وقواها  الرضا الشعيب عن  االنتخابات مبثابة إعطاء 
الرتشيحات بعد إجراء االنتخابات وتكون يف إطار الرتشيح احملاصصي للكتل والقوى وبدون معرفة 
أن يكون جزء  يعدو  الــوزراء فاألمر ال  الشعب ملن سيكون رئيس برملانه ورئيس اجلمهورية ورئاسة 

من حالة الصراع السياسي املستفحل والتقسيم املكوناتي املدمر ، وهو من جانب أخر يعكس حالة 
الضعف املتنامي داخل القوى السياسية ألنه يظهر عجزها عن االتفاق على قياداتها وتشرذم قرارها 
السياسي. النائب نورة البجاري الدورة الثالثة يف الظاهر جيدها اجلميع انها ظاهرة اجيابية اكثر ما 
هي سلبية ، باعتبار ان الكتل السياسية خرجت من دائرة االتفاق املسبق لعملية اختيار الرئاسات من 
جهة ، ومن جهة اخرى جيدها البعض االخر انها نقطة حتول على طريق التداول السلمي للسلطة 
وانهاء حالة التمسك بالكراسي الرئاسية ... لكن يف الباطن اجدها حتمل يف طياتها سلبيات كثرية. 

الدكتور حممد الطائي: 
مبوافقة اغلب الكتل السياسية مت تكليف د عادل عبد املهدي ملنصب رئيس الــوزراء وسيتم تشكيل 
احلكومة ) باحملاصصة( اي ان ا لكتل السياسية ستتقاسم السلطة فيما بينها )مجيعها( فالوجود 
الذين  النواب  عدد  منها  نــواب( مطروحا  لكل عشرة  )وزارة  هي  االساسية  القاعدة  الن  للمعارضة 
ُحسبت اصواتهم يف تشكيل الرئاسات الثالث ، بعدها سيتم تسمية الوزراء بناًء على حصة كل كتلة 
السياسية حول حكومة  الكتل  نفس  اليت ستنشر تصرحيات  االعــالم  وسائل  وسنتابع  يف احلكومة 
التكنوقراط .  اخلدمات ، واالعمار ومصلحة الشعب لكن احلقيقة هي تقاسم السلطة والثروة بني 

الكتل السياسية دون استثناء. 

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان )دور مراكز األحباث يف العراق( 
خالل الفرتة املخصصة من 2018/10/٥ إىل 2018/10/10، شارك يف 
احلوار جمموعة من الناشطني والسياسيني ) د. زين العابدين عواد كاظم.. 
النائب انتصار املوسوي، النائب عمار الشبلي، النائب عمانؤيل خوشابا، 
الدكتور بشار الساعدي، االستاذ كمال عبيد، املستشار الدكتور عزالدين 
الدكتور خالد  أبتسام اهلاللي،  النائب  النائب ماجد شنكالي،  احملمدي، 
العرداوي( تعترب مراكز االحباث امتدادا للسياسة العامة ألي بلد حيث 
املقبلة، حبيث أصبح  السياسات  الدراسات واألحباث رسم  تبلور مراكز 

ملراكز البحوث والدراسات دور ريادي يف قيادة العامل 
النائب عمانؤيل خوشابا: السؤال الذي يتبادر إىل األذهان هل لنا مراكز 
أن جتد هلا  أنها مراكز حتاول  أم  واملنوال  بهذا احلجم  ودراسية  حبثية 
العراقية  التشبيه( وهل احلكومات  )عــذرا من هذا  الشمس  مكان حتت 

تتبنى دراسات هذه املراكز وحبوثها .
أن املنطق والعلم يؤكدان على أن تقدم األمم والشعوب حباجة إىل حبوث 
ودراسات تتصدى ملا حيتاجه بلدنا وخصوصا يف ملفات االقتصاد، املياه، 
السياسات  الشبيبة ومستقبلها، االمن ودول اجلوار،  الطبيعية،  الثروات 
اخلارجية، وايضا نظم احلكم يف العراق. ما أتصور أن حياك مراكز صنع 
القرار بالشخوص من هذا النوع من الكوادر العلمية واملؤسسات وان تكون 
والقضائية  التشريعية  التنفيذية  للسلطات  االستشارية  املراكز  يف  هي 
خدمة للصاحل العام. الدكتور بشار الساعدي: ارى ان مراكز الدراسات 
طور  مازالت يف  انها  غري  نسبيًا  جيد  بشكل  تنمو  العراق  يف  والبحوث 
الوصف والتشخيص ومل تنتقل بعد اىل طور املعاجلات واالليات.. واحلقيقة 
يقوم  استعراضي  االول  بعدين؛  الدراسات حيمل  ان طبيعة عمل مراكز 
على اساس عقد الندوات واحلوارات واحيانًا املؤمترات، اما البعد الثاني 
فهو االسرتاتيجي والذي يقوم بتحويل واالستفادة من املعطيات وحتويلها 
اىل اسرتاتيجيات عمل قد تكون بعيدة او قصرية املدى.. واعتقد ان كال 
البعدين مطلوب اليوم يف العراق. االستاذ كمال عبيد اعتقد ان السؤال 
األكثر دقة، كيف نستفيد من مراكز الدراسات والبحوث؟، كون أي عملية 
تغيري يف أي بلد حتتاج اىل فهم معمق ودقيق هلذا البلد وطبيعته، وقواه 
الفاعلة واملؤثرة، وهذا الفهم املعمق ال يأتي اال من خالل مراكز دراسات 
فهل  للمجتمعات،  قصوى  اهمية  تشكل  املراكز  هذه  جيعل  مما  فاعلة، 
ميكن ان تشكل مراكز البحوث والدراسات يف العراق خاليا تفكري عملية 
تعمل إلنضاج املشاريع العلمية، وبلورة اإلشكاالت القائمة، ودراستها وفق 
اجملتمعية  الضرورات  من  انسجامي، مما جيعلها  ومعريف  علمي  تكامل 

امللحة يف الوقت الراهن. 

ملتقى النبأ للحوار 
يناقش دور مراكز 
األبحاث يف العراق
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ملتقى النبأ  األسبوعي

ناقشت مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف 
عنوان  حتت  موضوعا  املقدسة،  كربالء 
ــــاالت األنــبــاء يف الــعــراق والــطــريــق  )وك
عدد  مبشاركة  وذلــك  اإلحرتافية(،  اىل 
واألكادميية  احلقوقية  الشخصيات  من 
األسبوعي  النبأ  ملتقى  يف  واإلعــالمــيــة 
للثقافة  النبأ  مؤسسة  مبقّر  ُيعقد  الذي 
الدكتور  املقدسة.  كــربــالء  يف  واإلعـــالم 
وعضو  االعــــالم  ــاذ  اســت عــبــاس،  مسلم 
حتدث  واالعـــالم  للثقافة  النبأ  مؤسسة 
يف ورقته عن وكــاالت االنباء يف العراق 
والــطــريــق إىل االحــرتافــيــة حــيــث قــال: 
االنباء هو موضوع  وكــاالت  “إن موضوع 
مهم وحموري خاصة على مستوى عمل 
وكاالت االنباء االخرى، يف البدء البد أن 
نشري بإن وكاالت االنباء هي ليست من 
ضمن وسائل االعالم، بل هي مؤسسات 
تزود وسائل االعالم باحملتوى االعالمي، 
بــطــبــيــعــة هــــذا احلـــــال وكـــــاالت االنـــبـــاء 
الــعــاملــيــة هــي عــبــارة عــن اربــعــة وكـــاالت 
وهي)رويرتز الربيطانية / وكالة فرنس 
برس الفرنسية / وكالة أسوشيتد برس 
االوربية / وكالة اليونايتد برس للواليات 
الكربى  الــوكــاالت  االمريكية(،  املتحدة 
ما  االول:  السؤال  الكربى”.  للدول  تابعة 
هي العوامل املؤثرة على مهنية وحرفية 
الداخلي  الصعيدين  االنباء على  وكاالت 

كــمــال عبيد مــديــر حترير  واخلــارجــي؟ 
شبكة النبأ املعلوماتية، “جيد أن العنوان 
اخذ متغريا مكانيا اكثر مما هو متغري 
االشكالية  اىل  كذلك  وأشـــار  اعــالمــي، 
الــيت اثــريت حــول االحرتافية، وأوضــح 
بأنه يقصد منها االحرتافية املهنية وقد 
بتمظهرات  يتمثل  سببيا  جانبا  تــأخــذ 
ذلــك  إىل  اضـــف  االعـــالمـــي،  التضليل 
اليوم  العراق  اليوم يف  موجود  ما  اغلب 
ـــاالت  هـــي مـــواقـــع اخــبــاريــة ولــيــســت وك
ــاك الــكــثــري مــن الـــدراســـات  انـــبـــاء، وهــن
االعــالمــيــة الــيت ختــص وكـــاالت االنــبــاء 
فيها عمق كبري يف رصد سلبيات  وهي 
واجيـــابـــيـــات الـــوصـــول لــلــعــمــل املــهــين”. 
االخبارية  للمواقع  “بالنسبة  عبيد  يكمل 
العراقية فهي تعتمد على وكاالت االنباء 
العاملية، وهذه مشكلة جدا كبرية فاخلرب 
ما  نعتمد على  العراق  الــذي حيــدث يف 
العاملية،  االنباء  ينشر من خالل وكاالت 
وبالتالي فالتحديات على املستوى احمللي 
اما  االستقصائية،  الصحافة  غياب  هو 
على املستوى اخلارجي هو الغزو الثقايف 
والعوملة”. السؤال الثاني: ما هو مستقبل 
وكاالت االنباء يف ظل التحول الرقمي؟، 
- الشيخ مرتضى معاش “يعترب العصر 
بالنسبة  اللعبة  قواعد  غري  قد  الرقمي 
لــلــصــحــافــة واالعـــــــالم، خــصــوصــا وأن 

ــة شــخــصــيــة شــهــدتــهــا من  ــاك جتــرب هــن
الــورقــي إىل  العصر  مــن  التحول  خــالل 
العصر الرقمي، ففي السابق كنا خنرج 
يدويا ومن ثم حتولنا تدرجييا  اجملاالت 
املواقع  وتصميم  االنرتنيت  عصر  إىل 
شيئني  الحظت  لــذا   ،)1997( العام  يف 
نــزداد دخول يف  يف التحول، االول كلما 
الصحافة ضحالة  تزداد  الرقمي  العامل 
ــــك الن  ــقــل مــســتــواهــا الــفــكــري، وذل وي
تدفقها  وكــثــرة  املعلومة  وصـــول  ســرعــة 
يؤدي إىل سطحية التفكري، فسابقا كان 
التفكري اعمق، الكتاب كان اعمق، املقال 
كان اعمق، العمود كان اعمق، االن اصبح 
سطحيا جدا، بالنتيجة اصبحت املعلومة 
وهــذه  تفكري،  بــال  بــال حتليل  معنى  بــال 
مشكلة هي العصر الرقمي حيث اصبح 
شبكات  النجم يف  اليوم  للتفاهة،  صانع 
وليس  املفكر  ليس  االجتماعي  التواصل 
عن  والــدراســات  املثقف،  وليس  الكاتب 
اإلعالن التجاري تتحدث عن )أن السوق 
على  أرباحها  ــادة  زي تعتمد  الرأمسالية 
عملية زيادة التفاهة عند الناس(، لذلك 
التواصل  شبكات  جنــوم  بعض  ان  نــرى 
يعملون حتت رعاية الشركات التجارية، 
وبالتالي الشركات متارس عملية تسويق 
ــفــاهــة إىل مــســتــوى اعـــلـــى، وحــتــى  ــت ال

االعالم ميارس ذات الشيء. 

 

مركز االمام الشريازي بحث يف الحسني وعاشوراء ونحن والدروس املستفادة
ناقش مركز االمام الشريازي للدراسات والبحوث موضوعا حتت عنوان )احلسني وعاشوراء وحنن.. 
الدروس املستفادة( وذلك مبشاركة عدد من الشخصيات احلقوقية واألكادميية واإلعالمية يف ملتقى 

النبأ األسبوعي.
قال  اجلــراح حيث  االستاذ حيدر  والبحوث  للدراسات  الشريازي  االمــام  مركز  مدير  اجللسة  افتتح 
“حضر احلسني الينا ومل حنضر، وهو حيضر يف هذه السطور رغما عين عن طريق الشعر وليس 
التنظري اجملرد، واحسب ان ذلك الطريق الوحيد لتكثيف املعاني هلذا احلضور يف الوجدان االنساني.

ولإلحبار أكثر يف تفاصيل هذا املوضوع كان البد من مناقشة األسئلة التالية: السؤال األول: هل ميكن 
ألخالق العبودية أن تنسجم مع صوت احلرية للحسني عليه السالم؟

الشيخ مرتضى معاش، املشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم، “يعتقد أن االمام احلسني)ع( 
اراد أن يسري على خطى جده حممد)ص(، يف تطبيق اآلية القرآنية )ويضع عنهم إصرهم واألغالل 
اليت كانت عليهم(، بالتالي هي كانت نهضة من اجل احلرية والتحرر من كل انواع الطاغوت الذاتي 
واخلارجي، فمشاكل االنسانية والبشرية كلها هي عبارة عن صراع بني الطغيان واحلرية وصراع بني 
االستبداد واحلرية، بل أنها ليست مشكلة احلاكم بل هي مشكلة احملكوم الذي ينزع حنو العبودية، 

فبعض احملكومني يستسلم لقدره ويصبح انسانا قدريا يرضخ للحاكم”.

الدكتور قحطان حسني احلسيين الباحث يف مركز املستقبل للدراسات االسرتاتيجية، “يطرح مقولة 
الحد احلكماء والفالسفة الذي يقول )لو امطرت السماء حرية لرأينا بعض العبيد حيمل مظالت(، 
لذا فالسؤال املطروح اليوم هو ماذا استفدنا من الثورة احلسينية، فيبدو كل ما انتجته الثورة احلسينية 
يف جمتمع كمجتمعنا، هو فقط احلالة االنسانية والتفاعل مع ما حدث يف تلك الواقعة من قتل وسيب 

واعتقال”.
حاضرا  ممتدا  وجنعله  حياتنا  يف  احلسيين  احلــضــور  مــن  نستفيد  أن  ميكن  كيف  الثاني:  الــســؤال 
االدارة ويف  العلوي يف احلكم ويف  املنهج  هنا  “املشكلة   “ العرداوي  عليوي  الدكتور خالد  ومستقبال؟ 
بناء الدولة، جند هناك هوية علوية قائمة على اساس االنتماء، لكننا ال جند هوية قائمة على اساس 
الوالء، لذلك ظهرت لدينا حكومات وجمتمعات ترفع الشعار احلسيين والشعار العلوي ولكن ال تطبقه 
على ارض الواقع، ال ميكن االستفادة من املنهج احلسيين يف احلياة ويف بناء الدولة ما مل تكن هويتنا 
جتمع بني اجلناحني بني جناح االنتماء وجناح الوالء، والوالء يعين الذوبان يف املنهج وتطبيق املنهج يف 
احلياة، واال حتى على اساس اهلوية الوطنية ال يوجد شخص عراقي أو غري عراقي، يقول لك بانه 
ميتلك هوية وطنية لكن هذا ال مينعه أن يكون جاسوسا جلهة اخرى معادية، والسبب ألنه يأخذ معنى 

واحد وهو جانب االنتماء”.

ناقش مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية يف ملتقاه الشهري موضوعا 
حتت عنوان )تصاعد الصراع األمريكي - اإليراني وتأثرياته على املنطقة(، 
احلقوقية  الشخصيات  وبعض  البحثية،  املــراكــز  مــدراء  من  عــدد  مبشاركة 
واألكادميية واإلعالمية والصحفية يف ملتقى النبأ األسبوعي الذي يعقد كل 

سبت صباحا مبقر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم.
والباحث يف  بابل  السياسية يف جامعة  العلوم  أستاذ  أدار اجللسة احلوارية 
الالوندي  حسني  قحطان  الدكتور  السرتاتيجية،  للدراسات  املستقبل  مركز 
قائال: “أن الواليات املتحدة يف ظل رئاسة ترامب ترى أن اخلطر الرئيسي 
الــذي يواجه مصاحلها بعد حتجيم داعــش هي  يف منطقة الشرق األوســط 
إيران، فإيران حسب الرؤية األمريكية دولة تطمح للهيمنة يف املنطقة، من 
خالل توظيف األزمات واحلروب اإلقليمية لزيادة نفوذها يف الشرق األوسط، 
فضال عن كونها دولة ذات توجه ثوري، وحتاول أن تظهر نفسها كقوة مقاومة 

للمشاريع األمريكية يف الشرق األوسط.
وفتح مدير اجللسة باب احلوار أمام احلاضرين بقصد إثراء املوضوع وإبداء 

آراؤهم من خالل اإلجابة على السؤالني اآلتيني:
على حرب  اإليــرانــي   - األمريكي  الصراع  تصاعد  يــدل  هل  األول:  السؤال 

قادمة أو تطور عنيف للحروب بالوكالة خاصة يف العراق؟
واإلعــالم،  للثقافة  النبأ  العام على مؤسسة  املشرف  معاش  الشيخ مرتضى 
يؤكد على “إن الصراع األمريكي - اإليراني واضح وتأثرياته جدا كبريا يف 
املنطقة، وهو ميتد من لبنان إىل سوريا إىل اليمن وإىل العراق، ففي لبنان 
مل تتشكل احلكومة )لغاية كتابة التقرير(، وهناك صراع شديد على تشكيل 
احلقائب  بعض  اهلل  تولي حزب  على  أمريكي  فيتو  لوجود  نظرا  احلكومة، 

الوزارية”. 
أن  يعتقد  السرتاتيجية،  للدراسات  املستقبل  مركز  مدير  الصاحلي  عدنان 
الصراع االمريكي االيراني يف املنطقة هو ليس وليد اللحظة، بل بلغ ذروته 
مستويات  إىل  الدبلوماسية  العالقات  وتراجع  إيــران  يف  الثورة  إنــدالع  بعد 
وإحتجاز  إيــران  يف  األمريكية  السفارة  اقتحام  أيــام  وتصاعدت  منخفضة، 
بعض الرهائن وجاء احلصار االمريكي على إيران مطلع الثمانينات، بالتالي 

فإن الصراع االمريكي االيراني يعتمد على نوع القيادات يف البلدين.
السؤال الثاني: تطور األحداث يف سوريا والعراق ولبنان واليمن وفلسطني، 

هل يؤشر إىل وجود آمال بتسويات قادمة وصفقات كبرية شاملة؟
بل  املوضوع،  بعدم وجود صفقات شاملة يف  يعتقد  الشيخ مرتضى معاش، 
هناك جتميد لبعض الصراعات، وهذا يعتمد على حرب عض األصابع ومدى 
قدرة اآلخر على حتمل الضغط املوجود عليه، يف إيران مثال هناك ضغط 
عليها  أمريكا  ثانية  من جهة  العملة،  هبوط  كبري جدا يف قضية  اقتصادي 
ازمة داخلية  يعيش  ترامب  اليوم  ترامب،  ضغط داخلي كبري جدا من جهة 

كبرية جدا، وهو يعرتف بوجود خونة ومقاومة يف داخل البيت االبيض”.

تصاعد الصراع األمريكي 
اإليراني وتأثرياته على 

املنطقة

النبأ تناقش وكاالت األنباء يف العراق 
والطريق اىل االحرتافية

عصام حاكم
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الفكري يف اجملتمع  النضوج  من عالمات 
ــــآلراء وتــنــوع  ــاَدل ل ــب ــت الزمــــة االحـــــرتام امل
الــــرؤى مبــا حيــفــظ حــق اخلــيــار الفكري 
اجملتمعية  وللمكونات  لألقليات  والثقايف 
مــا يف جمتمع ما  كــافــة، فــال يصح ملكون 
على  وآراءه  أفـــكـــاره  بــالــقــوة  يــفــرض  أن 
اآلخرين، بل تبقى الساحة مفتوحة للرأي 
لكن  املوقف،  سيد  اإلقناع  ويبقى  والفكر 
املــتَّــفــق عليها  هــنــاك بعض االشـــرتاطـــات 
عــدم جتــاوز  وأهمها  وأوهلـــا  اجلميع  بــني 
وأخالقيا  جمتمعيا  بها  املسموح  احلــدود 
لآلخرين  اإلســـاءة  عن  والكف  للحريات، 
ــعــراق مثال  وعــقــائــدهــم وأفــكــارهــم. يف ال
هلا  أقليات  وهنالك  ثــقــايف،  تنوع  هنالك 
قمع  يصح  فهل  بها،  تعتز  الــيت  هوياتها 
هذه األقليات وتذويب هوياتها الشخصية 
هذه  مثل  مورست  وقــد  وخصوصياتها؟، 
الــتــحــديــدات حتـــت حــجــج كـــثـــرية، منها 
وإلغاء  اجملتمعية  اهلوية  توحيد  وأبــرزهــا 
وال  باطلة  دعــوى  وهي  الفرعية،  اهلويات 
فاالندماج اجملتمعي  للمنطق بصلة،  متت 
ال يعين معاداة األقليات وتهميش أفكارهم 
على  يبقى  إمــا  األكــرب،  باهلوية  وتذويبهم 
هويته اخلاصة مع إميانه وانتمائه القويم 
للهوية األم أو األكرب، كما حيدث يف العديد 
مــن اجملــتــمــعــات املــتــقــدمــة الـــيت ال متس 

اهلوية الفرعية يف أي حال. حق اإلنسان 
أكد خمتصون  والتدريب  وقد  التعليم  يف 
ــثــقــايف يــصــب يف  أن الــتــنــوع الــفــكــري وال
صاحل اجلميع، وال ميكن الختالف اآلراء 
واألفكار أن يسبب أذى نسيجيا للمجتمع، 
االجتماعية  التجمعات  أن  لــوحــَظ  فقد 
سليمة  برؤى  تتسم  ثقافاتها،  املتنوعة يف 
ــنــوعــة مـــن حــيــث أســالــيــب الــتــفــكــري  ومــت
الثقافات  تنوعت  فكلما  احلياة،  وأمنــاط 
أكثر  أصــبــح  كلما  الـــواحـــد،  اجملــتــمــع  يف 
يظهر  وهنا  والتطور،  اإلبـــداع  على  قــدرة 
جبــالء،  السياسي  ونظامها  الــدولــة  دور 
النهج  تعميق  يف  الــفــاعــل  اإلســهــام  حيث 
الفكري الثقايف املتحرر بني اجلميع، وفق 
ضوابط تأخذ مضامينها وحتديداتها من 
أصول الثقافات ومشرتكاتها الكثرية، لذا 
حتـــرص احلــكــومــات الــدميــقــراطــيــة على 
وتدعمها  للفرد،  الثقافية  احلقوق  محاية 
أيضا  أكــده  ما  وهــذا  متواصل،  على حنو 
كما  ذكـــره،  سبق  الــذي  اليونسكو  إعــالن 
نقرأ يف النص التالي: )لكل شخص احلق 
يف تعليم وتدريب جيدين حيرتمان هويته 
الثقافية احرتاما كامال. وينبغي أن يتمتع 
ــقــدرة عــلــى املــشــاركــة يف  ــال كــل شــخــص ب
احلياة الثقافية اليت خيتارها وأن ميارس 
احلــدود  يف  اخلــاصــة،  الثقافية  تقاليده 

الـــيت يــفــرضــهــا احــــرتام حــقــوق اإلنــســان 
واحلــريــات األســاســيــة(، لــذلــك حــني يتم 
التشجيع على تقارب الثقافات، فإن ذلك 
القيم  العامل أمجع إىل نشر  يؤكد حاجة 
املشجعة للتنوع، ولن يتم ذلك من دون جهد 
م على حنو جيد، متثله جهود  كبري ومنظَّ
حكومات تربط بني التنمية والثقافة معا، 
وينشر  اآلخـــر،  الــطــرف  يــدعــم  فكالهما 
الوعي الفردي واجلمعي يف آن، وغالبا ما 
الثقايف منطلقا  للتنوع  العاملي  اليوم  يكون 
الثقافية  القيم  تعميق  يف  تصب  ملبادرات 
تؤكد  لذلك  تلغيه،  وال  باآلخر  تقبل  اليت 
أن  اليونسكو يف هذا اجملال على  منظمة 
أجل  مــن  فرصة  يعد  الثقايف  التنوع  يــوم 

تعميق مفهومنا لقيم التنوع الثقايف.
علما أن حرية الفكر وتطور الثقافات يؤدي 
بالنتيجة إىل إطالق التنمية بكل مسمياتها 
وأشكاهلا، فنحصل على فرد متنور متطور 
متنور  جمتمع  لبناء  لبنة  يكون  أن  يصلح 
نازع إىل التحديث واملعاصرة اليت تستمد 
تــواصــل  لــذلــك  ـــة،  األصـــال مــن  حيثياتها 
حــول  الــوعــي  ــادة  ــزي ل ــج  الــرتوي اليونسكو 
والــضــروريــة بني  املــاســة  الــعــالقــة  طبيعة 
الثقافة والتنمية وأهمية الدور الذي جيب 
أن تلعبه تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

يف هذه العالقة. 

تاريخ وخارطة الكراهية
الكراهية ورصيدها الثقايف والسياسي

يف سيكولوجيا صناعة القطيع وتكريس االستبداد
مكثت الدول العربية يف سبات عميق طوال أجيال من الزمن سادها اخلنوع واخلضوع للحاكم بأمره 
وبقوة السالح والقمع املستديم، توقفت فيها عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية وختلف 
فيها أجيال من الرجال والنساء واألطفال عن ركب احلضارة اإلنسانية، يف حقبة شؤم مألها اجلهل 

واألمية وعدم جماراة العصر يف جتلياته العلمية والتكنولوجية والتقنية واملعلوماتية.
إن نتائج “ الصندوق االنتخابي األسود “ ال تفرز أي نهضة جديدة يف اجملتمعات العربية نظرا لغياب 
مخائر الفكر النقدي واملنطقي ويؤكد العامل نعوم تشومسكي ذو املعرفة املوسوعية يف علم النفس، 
اسرتاتيجيات  عشرة  هناك  أن  واألخــالق،  والسياسة  العقل،  وفلسفة  اللغة،  وفلسفة  واللسانيات، 

للتحكم بالشعوب وحرف إرادتهم، وهي:
تتمثل يف  باجملتمعات، وهي  التحكم  اإلهلــاء: هذه اإلسرتاتيجية عنصر أساسي يف  1ـ اسرتاتيجية 
حتويل انتباه الرأي العام عن املشاكل اهلامة والتغيريات اليت تقررها النخب السياسية واالقتصادية، 

ويتم ذلك عرب وائل متواصل من اإلهلاءات واملعلومات التافهة. 
2 ـ ابتكر املشاكل .... ثم قدم احللول: هذه الطريقة تسمى أيضا “ املشكل ـ ردة الفعل ـ احلل “. يف األول 

نبتكر مشكال أو مشكال أو “ موقفا “ متوقعا لنثري ردة فعل معينة من قبل الشعب.
3 ـ اسرتاتيجية التدرج: لكي يتم قبول إجراء غري مقبول، يكفي أن يتم تطبيقه بصفة تدرجيية.

إكساب  اجل  من  اكتساب  اجل  من  إليها  االلتجاء  يتم  أخــرى  وهي طريقة  املؤجل:  اسرتاتيجية  ـ   4
القرارات املكروهة القبول وحتى يتم تقدميها كدواء “مؤمل ولكنه ضروري”.

٥ ـ خماطبة الشعب كمجموعة أطفال صغار: تستعمل غالبية اإلعالنات املوجهة لعامة الشعب خطابا 
وحججا وشخصيات ونربة ذات طابع طفولي، وكثريا ما تقرتب من مستوى التخلف الذهين، وكأن 

املشاهد طفل صغري أو معوق ذهنيا. 
التحليل  لتعطيل  تستعمل  كالسيكية  تقنية  هي  العاطفة  استثارة  الفكر:  بدل  العاطفة  استثارة  ـ   6
باملرور  يسمح  العاطفية  املفردات  استعمال  لن  كما  لألشخاص.  النقدي  احلس  وبالتالي  املنطقي، 

لالوعي حتى يتم زرعه بأفكار، ورغبات، وخماوف، ونزعات أو سلوكيات.
8 ـ تشجيع الشعب على استحسان الرداءة: تشجيع الشعب على أن جيد أنه من “ الرائع “ أن يكون 
اخلداع  وبتقنيات  عقود  بلداننا عرب  الدكتاتورية يف  النظم  استطاعت  لقد  وجاهال.  وهمجيا  غبيا، 
احملكمة أن حتول شرائح واسعة من اجلمهور إىل كتل هامدة سهلة االنقياد، تتسم بضعف القابلية 
على التفكري العقالني، وانعدام الروح النقدية لديها، واتسامها بالنزق وسرعة الغضب واالنفعال، 
والسذاجة، وسرعة التصديق، إضافة إىل تبسيط األمور واستسهال إطالق االتهامات، ويصبح عبدا 

للتحريض الذي يطلقه “ قائد الضرورة “. 

قد حيدث هذا يف عاملنا العاري الذي بات مكشوفا لبعضه عرب امليديا 
احلديثة واإلعالم الذي سلط نفسه كاشفا لكل شيء، فالثقافات مباحة، 
والقيم تعيش عصرها التناقلي الذهيب، وال سبيل ملنع أحد من استخدام 
املــراهــق،  الطفل،  مــن حيفظ  وحــده  املــســؤول  االنفتاح  العصر،  وســائــل 
فأوىل  للفرد،  أخالقية  مدرسة  أول  العائلة،  هي  الِبكْر  فالبيئة  الشاب، 
وعلمها،  ودينها  بأخالقها  النموذجية.  األســرة  هي  الرتبوية  احملطات 
املدرسة، فاحمليط  إنها  تلي مباشرة حمطة األســرة،  ثانية  ومّثــَة حمطة 
االجتماعي اجلماعي الثاني للطفل بعد العائلة )املدرسة(، وهذه احملطة 
ًها ودافعا للطفل حنو املقبولية االجتماعية، وقد حيدث  ميكن أن تكون موجِّ
الــرتبــوي األخــالقــي. احملطة  املــدرســة عن دورهــا  تتخلى  النقيض، حني 
الثالثة ختص األصدقاء، وُترمى املهمة فيها على طرفني، اإلنسان نفسه 
والطرف  ومواصفاتهم،  صفاتهم  يف  والتدقيق  ألصدقائه،  اختياره  يف 
الثاني يعود لألصدقاء ومدى تأّثرهم بالثقافات الضاّرة وما يتمخض عن 
ذلك من تأثريات مباشرة على الفرد الذي اختارهم. هذا ما دفع بالعلماء 
والفالسفة واملصلحني، إىل الرتكيز على الرتبية األخالقية، وأظهروا يف 
أفكارهم ومؤلَّفاتهم وجل كتاباتهم، بأن األخالق عمود ال ميكن أن يتخلى 
عنه اجملتمع من حيث االرتكاز، واحلال نفسه بالنسبة للفرد، فهو حني 
ــًا كانت األسباب الــيت تقف وراء ذلــك(، هــذا يعين  يكون بال أخــالق )أّي
انهيار حاضر  والنتيجة  أخالق،  بال  والرتاكم جمتمعا  والتناسل  بالتعدد 
أو مستقبلي يف املدى املنظور للمجتمع، فما العمل، وكيف التصدي هلذه 
العقبة الكؤود، بوضوح تام، كيف نبين فردا أخالقيا، ومن ثم كيف ننتج 

جمتمعا مستقرا نافرا حيويا مستندا إىل األثايف بال نقص.
يتّم ذلك؟، يف رؤيتنا جيب  الرتبية األخالقية هي احلل، فكيف  تكريس 
شتى  عرب  الرتبوية  الناحية  من  األخــالق  دور  إظهار   - يلي:  مبا  القيام 
السبل والوسائل. - تشريع ثقايف وتعليمي ملزم ملادة األخالق وإدخاهلا يف 
املناهج الدراسية لكل املراحل. - تفكيك شفرات االنفتاح وجعله مفهوما 
للجميع باألخص الشباب والطلبة. - أن ال يتم االكتفاء بالوعظ األخالقي، 
 - الواقعي.  الفعلي  التجريب  على  مّتكئة  األخالقية  الرتبية  تكون  وأن 
الرتكيز على الدور األسري يف الرتبية األخالقية، وإفهام والة األمور بأن 
االهتمام املادي وحده ال يبين ولدا صاحلا، األخالق والقيم هي اليت تبنيه 
التعليمية  الرتبوية  املؤسسة  وأميزهم.   الناجحني  أقدر  بني  من  وجتعله 
أخالقيا،  طالبها  تربية  يف  املسؤولية  كامل  تتحمل  واألهلية،  احلكومية 
اليت جتعل  واملواقف  السلوك  فثمة  والوعظ فحسب،  التلقني  ليس عرب 
الطالب أخالقيا يف سلوكه وتربيته.  أرباب العمل مسؤولون عن موظفيهم 
وعماهلم، فمحيط العمل والعالقات اإلنسانية يف اجملتمع العامل ال تقل 

عن املدرسة وال األسرة يف الرتبية األخالقية.

الرتبية األخالقية
 واالنفتاح املسؤول

ثقافة 

عبد الرزاق عبد الحسني

د. عامر صالح
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ثقافة

تعمدت احلــديــث عــن »حـــوار احلــضــارات« 
ــا وإْن  ــن ــقــادي أن مــثــلــمــا »صـــراعـــهـــا«، العــت
لكننا  ومــتــنــّوعــة،  خمتلفة  ثقافات  مــن  كــّنــا 
نعيشه  ننتمي إىل حضارة واحــدة وهي ما 
الـــيـــوم مــثــلــمــا عــاشــت الــبــشــريــة يف عــهــود 
أخـــرى حــضــارة مــغــايــرة، وبــقــدر مــا ميكن 
»موّحدة«،  باعتبارها  احلضارة  إىل  النظر 
وهي  املــتــعــّددة،  فروعها  يف  تباين  فهناك 
وأمم  لشعوب  املختلفة  اهلوّيات  متّثل  اليت 
وثقافات ولغات وأديان اختلفت عن غريها. 
األديـــان« ويف  »حــوار  ليشمل  الكالم  وميتد 
أو  تقاربها  املذاهب«،  »حــوار  أخرى  أحيان 
هو  املشرتك  فالقاسم  وبالطبع  صراعها، 
اختالفها، ألن األخرية متّثل اجتهادات إزاء 
قضايا فقهية وعملية، تكّونت رؤى وتصورات 
واإلضافة،  وبالرتاكم  الزمن  عرب  إزاءهـــا، 
تارة لتقريب الدين وأخرى بعيدًا عنه، حيث 
ومثيولوجيات  وتقاليد  عــادات  عليه  دخلت 
ورغبات حكام أو فقهاء أو غري ذلك، وقد 
يكون هناك بون شاسع بني املقاصد األوىل 
وبني ما وصل إلينا من تشّوهات. ومن »حوار 
املذاهب« ننتقل أحيانًا إىل حوار »األقلّيات« 
أو »القوميات« واملقصود املتحدرين منها من 
هو  ذلــك  يف  واألســـاس  الثقافية،  اجملاميع 
املساواة  ومبادئ  واحلريات  احلقوق  حــوار 
أركان  وتلك  واملشاركة،  والشراكة  والعدالة 

اإلنسانية  القيم  متّثل  للمواطنة،  أساسية 
ــوم أصبح  ــي املــشــرتكــة لـــألديـــان. احلــــوار ال
»فرض عني وليس فرض كفاية« كما يقال، 
ألنــه ال غنى عنه وهــو اضــطــرار مثلما هو 
ــمــرار  اخـــتـــيـــار، ألن عــكــســه ســيــعــين اســت
الــصــراع واالحــــرتاب الـــذي قــد يــقــود إىل 
ما  إذا  خصوصًا  أهلية،  أو  دولية  نزاعات 
والقومي  الطائفي  واالختالف  الدين  دخل 
كارثية،  الصراعات  هــذه  فستكون  عليها، 

ألنها تتعلق بقيم السماء وليس باألرض.
إنــســانــيــًا جمتمعيًا،  ــعــدًا  ب احلــــوار  ــل  وميــّث
التعددية  وقــبــول  بالتنّوع  اإلقـــرار  أســاســه 
االختالف،  واحلــق يف  باآلخر  واالعـــرتاف 
وال حوار متكافئ دون ذلك، وهذا يفرتض 
وحماربة  للجميع  مشرتكة  مساحة  إجيــاد 
والعمل  الكراهية  ونبذ  والتطّرف  التعّصب 
للتسامح  املــنــاســبــة  الـــفـــرص  ــوفــري  ت عــلــى 
االحــرتاب  من  االنتقال  وبالتالي  والــســالم 
ينتهي،  فــالــصــراع ســوف ال  الــتــعــاون،  إىل 
ويبقى قائمًا ويأخذ أشكااًل متعّددة، سلمية 
املشرتكة  القيم  تعزيز  هدفها  والعنفية، 
وتطوير التنمية وحتقيق السالم واملشرتك 
اإلنساني، السّيما حني يعتمد على املنافسة 
ــفــة. وتــشــّكــل ظــاهــرتــا  ــشــري ــة ال ــي ــســان اإلن
الــعــنــف واإلرهــــــاب وهــمــا نــقــيــضــا احلـــوار 
ــواجــه جمتمعاتنا،  ت الـــيت  الــظــواهــر  ومـــن 

واحلــضــارة  البشرية  على  حقيقيًا  خــطــرًا 
دين  ال  اإلرهــاب  ألن  وثقافاتها،  اإلنسانية 
لغة وال أصل  له وال جنسية وال قومية وال 
وإذا  مــكــان  كــل  يــضــرب يف  ــه  إن اجتماعي؛ 
ونفسية،  شخصية  العتبارات  العنف  كــان 
أو  دينية  أو  قومية  أو  فكرية  أو  سياسية 
باعتبار  اجلنائي،  للقانون  مذهبية، خيضع 
بعينها، فإن  أن املرتكب يستهدف الضحية 
اإلرهاب أمشل وأوسع، ألنه يستهدف خلق 
أو  الدولة  واهللع يف عموم  والذعر  الرعب 
بني  التمييز  وعلينا  الــدولــي.  اجملتمع  يف 
إرهاب الدولة وإرهاب اجلماعات أو األفراد 
بشكل  الدولة  إرهاب  متارس  ف»إسرائيل« 
الفلسطيين  الشعب  وسافر حلقوق  صــارخ 
منذ تأسيسها يف العام 1948 ولغاية اليوم، 
األمريكي  الرئيس  قــرار  إدراج  ميكن  كما 
القدس  إىل  السفارة  بنقل  ترامب  دونالد 
»غوث  ـــروا  األون منظمة  مــّد  عن  واالمتناع 
الستمرارها،  الــضــروري  باملال  الالجئني« 

ضمن أعمال إرهاب الدولة.
املسلحة  اجلــمــاعــات  إرهـــاب  هــنــاك  مثلما 
اخلـــارجـــة عـــن الــقــانــون وخـــاصـــة إرهـــاب 
اجلـــمـــاعـــات الــتــكــفــرييــة مـــثـــل »داعــــــش« 
إرهــاب  إىل  إضافة  وأخواتهما،  والقاعدة 
األفــــــراد العـــتـــبـــارات ســيــاســيــة يف الــقــتــل 
والقنص واخلطف وطلب الفدية وغري ذلك. 

يف استشكال 
حوار الحضارات

قراءة يف املشهد النقدي الحداثي العراقي املعاصر
بعد  العراقية  للسردية  نقدي  ثقايف  أول حراك  املنصرم  القرن  السبعينيات من  نهاية  شهدت فرتة 
انفتاح عدد من املتمرسني بالنقديات السردية على التجارب العاملية يف تفكيك بنية النص الروائي، 
وقد أفادوا كثريا من تنظريات رواد احلداثة النقدية يف أوربا مثل ”روالن بارت، وجوليا كرستيفيا، 
أو  العلمي  اجلانب  هذا  الكثري يف  قدموا  الذين  والعلماء  املفكرين  من  الكثري  وغريهم  وتـــودوروف” 
ذاك، ومنذ عام 2000 وهو تاريخ صدور كتاب النقد الثقايف للدكتور عبد اهلل الغذامي والذي جاء 
بعد مثاني سنوات من صدور كتاب بنفس العنوان للمنظر والناقد األمريكي فنسان. ب. ليتش، بدأ 
التنظري والتطبيق العملي يف بالد العامل العربي هلذا الوافد اجلديد من اجل قراءة مغايرة للنص عما 

هو مألوف سابقا. 
تشتغل املنظومة النقدية الثقافية يف كل تنظرياتها على نظرية األنساق املضمرة، وهي أنساق ثقافية 

وتارخيية تتكون عرب البيئة الثقافية واحلضارية.
توجيه  ثم تشتغل بصورة مذهلة يف  أجناسها،  النصوص على خمتلف  وتتقن االختفاء حتت عباءة   
اجلهاز أملفاهيمي للثقافة وسريتها الذهنية واجلمالية املرتسخة من خالل التالحم الديالكتيكي مابني 

النص واليات التلقي املختلفة.
وعليه فالنقد الثقايف هو مشروع يف نقد األنساق، والنسق مرتبط بكل ما هو مضمر من جهة وما 

هو غري مضمر من جهة اخرى، وقد كانت هنالك جتارب نقدية عراقية متميزة يف هذا اجملال منها 
للناقد العراقي ثامر عبد والناقد عالء مشذوب والناقد عمار الياسري.

فضال عن دراسات اكادميية كثرية. مما تقدم أعاله نالحظ أن املنهج النقدي العاملي عانى من منهجية 
البناء والتهشيم واليت تركت بصماتها على املشهد النقدي احلداثي العراقي.

 من خالل عدم ترسيخ املفاهيم النقدية العاملية لدى نقادنا فضال عن الرتمجات املتنوعة اليت خلقت 
إشكاليات عديدة يف بنية املصطلح النقدي املرتجم من خالل معنى املصطلح وتأويله، وال تقتصر هذه 
املفاهيم على السردية الروائية فقط بل حتى على النص الشعري والنص املرئي سواء كان سينمائيا أو 
تشكيليا وغري ذلك بعد أن تعالقت كل األجناس األدبية والفنية بالكثري من أدواتها املعرفية والتعبريية 

والتأويلية.
لذا الزال النقد العراقي يعاني األمرين، األول هو توجه العديد من األكادمييني على تطبيق املناهج 
احلديثة على نصوصنا حماولني تطويعها او حتى لي عنقها إىل بنية املنهج النقدي.  أما الثاني هو 
عودة النقود الوصفية البعيدة عن التفسري والتحليل والتقويم وهي آليات التلقي املتقدمة واملعتمدة 
على ماحوته متون الكتب العربية الكالسيكية من توصيفات للغة واحلوار والشخصية مما ولد نكوصا 

كبريا يف املشهد النقدي مبختلف مشاربه بل وتدنى عن اقرأنه يف دول املغرب العربي. 

ـــ إلبــعــادهــا عن  ـ ممــا الشــك فــيــه؛ حتــتــاج كــل ممــارســة لعمل تصحيحي 
ممارسات  تستتبعها  الــيت  األساسية  الفكرة  يعي  منهج  إىل  ــ  األخطاء 
اإلصــالح يف جمــاالت شتى يف احلياة. واإلمــام الشريازي )رمحــه اهلل(؛ 
يفتح لنا معابر الوعي باملمارسات املستندة على املنهج الصحيح يف حتقيق 
األهداف املنشودة. ويقع استثمار الطاقات اإلنسانية الكامنة يف أولويات 
ما يركز عليه يف سعيه لتسلسل منطقي للمنهجية التصحيحية. وقد يكون 
يف  الوقوع  وعــدم  استثمارها،  ينبغي  الــيت  األكــرب  الطاقة  الشباب  لفئة 
خطأ جتاوزها، وتركها على رفوف االهمال. والبد من اإلميان بالطاقات 
مستصحبًا األمل يف حتقيق اهلدف، حتى وإن تكررت احملاوالت، فضاًل 

عن عدم السخرية من أي جهد مهما كان صغريًا أو ضئياًل.
للتغيري  املمارس  اإلنسان  على  جيب   “ الراحل:  الشريازي  اإلمــام  يقول 
أن يعرف أن جتمع القطرات تسبب تكّون البحار، وجتمع صغار الرمال 
واحليوان  اإلنسان  بدن  يكّون  الصغرية  الصحارى، وجتمع اخلاليا  تكّون 
أن  التغيري  يريد ممارسة  الــذي  اإلنسان  فعلى  ذلــك،  والشجر إىل غري 
جيمع القطرات من أجل هدم األبنية السابقة، وتشييد األبنية اجلديدة 
مهما طال الزمن، ومهما احتاج إىل ضم قطرة إىل قطرة، وذرة إىل ذرة، 
وعمل إىل عمل، وجهاد إىل جهاد، وذلك بفارغ الصرب، ومجيل االنتباه”1
خالل  مــن  تأتي  احلقيقية  األخــطــار  أن  تعتقد  السائدة  الثقافة  وكــانــت 
احلـــروب املــبــاشــرة، والـــيت عـــادة مــاتــكــون عــرب الــصــدامــات العسكرية 
يتمثب  ىخر  خطرًا  بــأنَّ  أنبأتنا  املتسارعة  املتغريات  أن  غري  املباشرة، 
تهديد  هلا  أصبح  االنفتاح  بثقافة  تتقّنع  والــيت  املباشرة،  غري  باحلرب 
)املمنهج(  االنفتاح  يعمل  حيث  اإلنسانية،  مستقبل  على  وحقيقي  جدي 
على جزئية غاية يف اخلطورة تتمثل يف فصل األخالق كليًا عن السلوك 
االنفتاحي، وذلك من خالل برجمة االنفصال التام عن األخالق متهيدًا 
لضرب الفطرة اإلميانية، وإيقاع الشباب يف شراك املاديات، واالنقالب 
على القيم اإلنسانية الفطرية، وذلك من خالل ثقافة ضخ املصطلحات 
واإلمــام  هــش.  انفتاح  احلقيقة  يف  وهــو  باالنفتاح،  املبشرة  )احلــداثــيــة( 
الشريازي يرى أن مواجهة هذا االنفتاح جيب أن تكون بشيء غري مباشر، 
طاملا أن احلرب غري مباشرة، وذلك من خالل التثقيف والتوعية بأهمية 
دون  من  والفضائي،  االتصالي  الضخ  هــذا  من  وحتذيره  اإلنسان  تنبيه 
يعرض  وفضائي  اتصالي  تثقيف  من  البد  املختلف.  الفكر  مع  التصادم 
إغفال  عدم  مع  اهلدامة،  املادية  األفكار  به  ماجاءت  تفند  اليت  الفكرة 
الطرق اجلديدة واحلديثة يف عرض الفكرة مبا يتناسب والتطور التقين 
احلاصل من خالل االعتماد على طاقات الشباب املاهرين واملبدعني يف 
هذه اجملاالت، واستثمارها على حنو يقف بقوة عقالنية بوجه املخاطر 
االنفتاحية. لإلمام الشريازي أبعاد أخرى غري هذين الُبعدين يف استثمار 

الطاقات، ميكن أن نتعرض هلا يف القادم من األيام.  

السلوك االنفتاحي 
واالنقالب على القيم

عادل الصويري

د.عمار إبراهيم الياسري
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الشعيب  االحــتــجــاج  ظــاهــرة  مثلت  طــاملــا 
السنوات  خــالل  فعال ممــيــزا  الــعــراق  يف 
األخــــــرية، حــيــث تــرتــفــع اهلـــتـــافـــات ضد 
القيام  عــن  لعجزها  احلاكمة  السلطات 
وبينما حتصل  املـــواطـــن،  جتـــاه  بــواجــبــهــا 
الــتــظــاهــرات على زخــم شعيب واعــالمــي 
احلــــــراك  قـــمـــة  اىل  يـــرفـــعـــهـــا  واســــــــع 
العنف  من  دوامــة  يف  تنحدر  االجتماعي، 
كليهما،  او  االمن  او من قوات  سواء منها 
التظاهرات  لتسحب هذه املمارسات فعل 
السلمية اىل املنطقة احلرام اليت ال يريد 
حروبا  امتأل  كونه  يدخلها  ان  مواطن  أي 

وقتال وتشريدا.
مشروعية  على  أساسه  النقاش يف  يركز 
ومــشــروعــيــة  أواًل،  الــشــعــبــيــة  املـــطـــالـــب 
باعتباره دفاع عن  ثانيًا،  العنف  استخدام 
ذلك احلق، لكن اجلدل العقيم حُيَشر يف 
زاوية ميتة عندما تتسارع وترية االحداث 
واقعية  عــلــى  اجلــمــهــور  عــواطــف  وتتغلب 
مع  السليم  التعامل  وضــرورات  املعاجلات 
السلطات احلاكمة اليت جتيد فن التالعب 
ــة  ــمــراري بـــالـــنـــاس مـــن اجــــل ضـــمـــان اســت

سلطتها.
ولتفسري الظاهرة يقدم لنا كتاب “شبكات 
الغضب واالمل” الستاذ االتصال واجملتمع 
رؤيـــة ممــيــزة من  يــقــدم  مــانــويــل كاستلز، 
خالل تتبعه حلركة االحتجاجات الشعبية 

واليت  العربية،  وغري  العربية  البلدان  يف 
تنشأ يف ظل شبكات التواصل االجتماعي، 
االجتماعية  الشبكات  ان  كاستلز  يرى  اذ 
النشاط  تــــداول  إمــكــانــيــة  تتيح  الــرقــمــيــة 
لكن  ــود،  قــي دون  وتنسيقه  االحــتــجــاجــي 
السلطة  على  اليت حتتج  اجلماعات  هذه 
احلـــاكـــمـــة حبـــاجـــة اىل تــكــويــن مجــاعــة 
تقوم  انها  حــرة يف احليز احلــضــري، أي 
باحتالل بعض األماكن احلضرية واملباني 
لتشكل سلطة رمزية هلا، وهذه املساحات 
بالسلطة  مشحونة  تكون  ما  غالبا  احملتلة 
الرمزية خاصة تلك اليت تثري ذكريات من 
االنتفاضات الشعبية اليت عربت عن إرادة 
تقليصا  ذلك ميثل  ان  املواطنني. يف حني 

للنخب التقليدية املسيطرة.
ــــواجــــه احلـــركـــة  لـــكـــن املـــشـــكـــلـــة الـــــيت ت
تفقد  انها  _حبسب كاستلز_  االجتماعية 
طــابــعــهــا كــحــركــة دميــقــراطــيــة جمـــرد ان 
لتصبح  عنف عسكري،  مسألة  تدخل يف 
ندًا، واحيانًا ال ترحم املختلفني معها، كما 
القامعني هلا. وميكن ان تنزلق اىل حرب 
القوى  منها  تستفيد  فرصة  وتوفر  أهلية 
الفاعلة لزيادة ممتلكاتها، حتت أي عباءة 

ايدلوجية.
 عندما مييل منافسوهم اىل االستفادة من 
فراغ السلطة اليت تظهر يف اعقاب انهيار 
الــنــظــام. مبعنى اخــر فــان حتــول احلركة 

أهــلــيــة جيعلها  حـــرب  اىل  االجــتــمــاعــيــة 
من  بنفسها،  لنفسها  اإلعـــدام  حكم  تنفذ 
السالم  العليا يف  مثلها  تنازهلا عن  خالل 

والدميقراطية والعدالة لصاحل العنف.
االصلية  االجتماعية  احلــركــات  عجز  ان 
وحماولتها  الدولة،  عنف  على  التغلب  يف 
التالية االخنراط يف النوع ذاته من العنف 
ذاتــهــا،  دمـــار احلــركــة  عـــادة اىل  ينتهيان 
من  ملزيد  تربيرا  يولد  انــه  كاستلز  ويــرى 

العنف.
ويف مــثــل هـــذه األوضـــــاع فـــان الــفــاعــلــني 
مستويات  اعلى  ممــارســة  على  الــقــادريــن 
فاعلني  كانوا  املنتصرونسواء  هم  العنف 

دولتيني او غري دولتيني.
اما الشعب عموما فهو اخلاسر الكبري يف 

مثل هذه األحوال.
اذ  االجتماعية  احلــركــات  ان  يعين  وهــذا 
ان  تواجه عنفا ال هــوادة فيه يكون عليها 
دون اخنراطها يف هذا  جتد سبال حتول 
املنطق التدمريي النها ال تستطيع ان تفوز 
ابدا يف املواجهة، ورمبا ال جتد احلركات 
االجتماعية مفرا من االجنرار اىل دوامة 
العنف، لكن ذلك سيؤدي بها اىل أسوأ نوع 
ممكن من أنواع املوت. ويف بعض األحيان 
على  الــرد  هــي  القصوى  الشجاعة  تكون 
امــال يف كسب عقول  بــالــســالم،  احلـــرب 

املواطنني يف البلد. 

تحوالت الحركة االجتماعية: 
من استعادة الحق اىل فعل العنف

لقاح الروح
الذي حيفظ حياته،  والتلقيح  التطعيم  التحاليل ويتحمل أمل  لبعض  الطفل خيضع  يولد  عندما 

ولكن ملاذا هذا العناء؟، ما هي ضرورة الّلقاح؟
اللقاح هو مستحضر بيولوجي، يقدم املناعة الفاعلة املكتسبة جتاه مرض معني. حيوي اللقاح 
بشكل منوذجي على وسيط يشبه العضوية الدقيقة املسببة للمرض، وغالبًا ُيصنع من األشكال 
املضِعفة أو القاتلة للجراثيم، أو من مسومها، أو أحد بروتيناته السطحية. حيرض هذا الوسيط 
اجلهاز املناعي للجسم ليتعرف على هذا اجلرثوم كمهدد له ويدمره، ويبقي لديه نسخة منه كي 
يستطيع اجلهاز املناعي التعرف عليه وحيطمه بسهولة إذا هامجه، أي من هذه العضويات مرة 

أخرى. عملية تقديم اللقاح تدعى بعملية التلقيح.
أهمية  الــروح  لقاح  يقل  ال  وقــد  أيضا،  مناعة  لديها  يصبح  كي  لقاح  إىل  أيضا حتتاج  الــروح 
عن لقاح اجلسد، بالنسبة لبعض األمراض والعاهات الروحية مبا أن الوالدين يعرفان ضرورة 
الّلقاح بالنسبة للجسد، لذلك من الضروري أن يهتما باجلانب الروحي أيضًا ويصونا طفلهما 
من اإلصابة يف الكرب بأي مرض روحي ألن األخري ال يقل يف خطورته ومضاعفاته عن املرض 

العضوي أو اجلسدي الذي يصيب بعض أعضاء اجلسد الظاهرة أو اخلفية.
جيب أن جيرب الطفل بعض األمور بنفسه كي يصل إىل مرحلة اليقني بأن هذا الشيء غري مفيد 

بالنسبة له أو مضّر، لذلك على الوالدين أن يرتكا طفلهما ليجّرب بنفسه بعض األمور ولكن مع 
مراقبتهم له دون وعيه بعيدًا عن األنظار، “النار حترق” ال بأس بأن يعرف الطفل أن النار حترق 

أصابعه حني يالمسها أو جيرب االقرتاب منها.
لقاح الشعور باملسؤولية، يوصي مرشدو الرتبية بإعطاء الطفل مبلغًا ضئياًل من املال كي يتعلم 
كيف يتصرف به ويشعر باملسؤولية، حتى وإن ضاع املال وبكى الطفل، فال بأس يف ذلك، جيب 
أن يذكر األب أو تذكر األم أهمية املال واحملافظة عليه كي ينمو لدي الطفل الشعور باملسؤولية، 
من خالل  بنفسه  ذلك  يتعلم  أن  األفضل  ومن  حياته،  املهمة يف  األشياء  على  احملافظة  ويتقن 

التجربة اليت يقوم بها هو وليس بالنصح أو الكالم وحده.
إن أكثر الناس يهتمون بسالمة اجلسد واحلفاظ عليه ولكن يغفلون احلفاظ على سالمة الروح، 
ومبا أن حياة اإلنسان مرتبطة بالروح وإن انتهت حياة اجلسد سوف تبقى الروح حية، لذلك نؤمن 

خبلود الروح، وأنها ال متوت مبوت اجلسد.
إذًا مبا أن على الوالدين أن يهتما بسالمة اجلسد فعليهما أيضا أن يهتما بسالمة الروح، ألن 
حياة الروح أطول من حياة اجلسد وهي اليت تأخذ بيد اإلنسان إىل السعادة األبدية أو الشقاء 

األبدي....

من  البعض  سلوكيات  تغلب  الــيت  السلبية  املــوروثــات  مــن  هائل  كــم  مثــة 
الرجال، او باألصح الذكور، جتاه املرأة، من غري أن يتوقفوا مع ضمائرهم 
حلظات، ليفكروا بأّن املرأة خملوق له حق احلياة بكرامة ومبا يتناسب 

مع إنسانيتها.
مع  البعض  ذلــك  بها  يتعامل  الــيت  الوصاية  يف  تكمن  باألساس  املشكلة 
املرأة، حتى لو مل تكن فردا من عائلته، فهو يفرض نفسه وصيا حتى على 
األخرى اليت الميت هلا بصلة أيضا، فنراه حياول فرض سيطرته عليها 
أفكارها بسخرية وتهكم أحيانا،  ويتعامل معها ومع  له،  وهو ما ال حيق 
وحياول التقليل من شأنها وشأن أي عمل تقوم به او تبدع فيه، ويتحرش 

بها يف الشارع مع إنه اليرضى بأن تتعرض بنات أسرته للتحرش.
املفارقة أن بني هذا الكم غري الواعي من الذكور أصحاب شهادات عليا 
لألسف يتوهمون أن املرأة بالعقل وأنها وجدت إلرضاء الرجل وإشباع 

رغباته فقط. 
حرية  مساحة  من  ماأتاحته  او  التكنولوجيا  استخدام  مسألة  اىل  نأتي 
واسعة جدا، هلا جانبان : إجيابي وسليب، ومايهمنا هنا هو االستخدام 
السليب او السيء. هؤالء الذكور املتخلفون يسمحون ألنفسهم بالتضييق 
التواصل  وشــبــكــات  األنــرتنــت  اســتــخــدام  وحقها يف  املـــرأة  حــريــة  على 
االجتماعي، فنراهم يتجاوزون احلدود معها ويرسلون هلا رسائل او صورا 
خادشة للحياء، وإذا مل تستجب ألغراضهم الدنيئة قاموا مبضايقتها أكثر 
من خالل األلفاظ غري الالئقة واإلتهامات اجلاهزة املوجودة يف عقوهلم 
له صفحة  تصدت  بوكي  الفيس  او  األلكرتوني  اإلرهــاب  هــذا  املريضة. 
بعنوان : “ معًا لفضح إرهاب فيس بوك ضد النساء “، اجتذبت مؤيدين، 
وتعرضت أيضا هلجوم وتهديدات من معارضني، وهم ينقسمون اىل فئتني 
باعتقادنا : فئة مسيئة مليئة بالعقد تقف ضد املرأة وتنظر اليها على أنها 
سلعة وتابع، وأن وجودها يف شبكات التواصل االجتماعي البد أن يكون 
لسبب غري أخالقي، من وجهة نظر مريضة، وأنها بالضرورة تريد إقامة 
وهذه  التكنولوجية،  املساحة  هذه  استخدامها  عرب  الرجال  مع  عالقات 
اآلخرين من خالل سلوكه  الــذي حيكم على  الفاسد  اإلنسان  نظرة  هي 
له عقل مييز.  ليس  الذي  املتخلف  الشخص  نظرة  كذلك  وهي  الشائن، 
الفئة املعارضة األخرى تضم أشخاصا ال يفهمون أهداف تلك الصفحة، 
وبالتالي حيكمون عليها من خالل منشوراتها اليت تفضح سلوكيات البعض 
بنشر رسائل يبعثها سيئون اىل النساء، متصورين جهاًل أن تلك املنشورات 
حترض على ختريب األخالق من خالل ما يرونه فيها من عبارات غري 
اىل  ضالني  أشخاص  من  املوجهة  الرسائل  حمتوى  باألصل  هي  الئقة 
البذيئة.وقد  األلفاظ  ترويج  وليس  فضحهم  بقصد  نشرها  جرى  نساء، 
تعرضت القائمات على الصفحة اىل تهديدات بالقتل، ولرمبا تكون من 

مراهقني وجمرد حرب على ورق للرتهيب فقط، ورمبا التكون كذلك.

وزارة 
لالنتحار!

فهيمة رضا

محمد علي جواد تقي
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الـــتـــعـــّلـــق كــلــمــة مـــشـــتـــّقـــة مــــن مـــفـــردة 
)العالقة(، وفعلها عَلَق، أي تعّلق الشيء 
البشرية  العالقات  على  وينطبق  بآخر، 
بعضهم  مع  الناس  يرتبط  حيث  أيضا، 
يف عالقات خمتلفة، منها عالقة الزوج 
وابنتها،  األم  وابــنــه،  األب  والـــزوجـــة، 
العالقات  وجمــمــل  بصديقه،  الصديق 
اليت  العالقات  ذلك  يف  مبا  اإلنسانية، 
ال تدخل فيها املشاعر والعاطفة، ومنها 
عالقات العمل مثال، وهي ال حتتاج إىل 
عاطفة بل تقوم على التفكري واملصاحل.

ونقصد  هـــذا  مــوضــوعــنــا  يف  نعنيه  مــا 
البحث فيه.

 هــو تــعــّلــق اإلنـــســـان بــآخــر تــعــلــقــًا غري 
يتحول  حبيث  صحيح،  غري  أو  منطقي 
سلبية  حالة  إىل  التعّلق  من  النوع  هــذا 
تفرز نتائج قد تكون مزعجة إىل حد ما 
ورمبا تتدرَّج يف سلبيتها لتصبح من نوع 
العالقات اخلطرية اليت تصيب اإلنسان 
وهــذا  املــرضــي(،  )التعّلق  بـــ  مبــا يسمى 
النوع من العالقات ال يكون مرغوبا به، 
متعلقة  الــنــاس  بعض  حياة  جيعل  كونه 
ــوجــود شــخــص آخـــر يصعب االبــتــعــاد  ب
الــنــوع من  عــنــه، وقــد تصل سلبية هــذا 
العالقة إىل مسخ الشخصية اليت تتعلق 

بوجود شخصية أخرى يف حياتها.
األســري،  احمليط  يكون  أن  ميكن  كيف 

من  يقيهم  كــي  لألبناء  مساعدا  عامال 
هذا النوع من العالقات املشّوهة؟، بدءًا 
متوازنة  شخصية  يصنع  أن  األب  على 
مستقرة البنه عرب االستقالل والتوازن، 
قــراراتــه  ابــنــه يف  يــراقــب  أن  عليه  نعم 
ال  أن  جيــب  املراقبة  هــذه  لكن  وسلوكه 
بعيد  من  تتم  أن  وجيــب  مباشرة،  تكون 
لبعيد، وال يشعر بها االبن إال يف حاالت 
معينة تبلغ درجة اخلطر الذي يستوجب 

تدخل األب املباشر والعلين.
مــــن حــــق األبـــــنـــــاء إقــــامــــة الـــعـــالقـــات 
ولكن  املختلفة،  والعملية  االجتماعية 
بآخرين  يتمسكوا  أن  حقهم  مــن  ليس 
حلــد التعلق املــرضــي، فــهــذا الــنــوع من 
لــآلخــر،  تــامــة  تبعية  يــعــين  الــعــالقــات، 
ومصادرة حلق التفكري واملبادرة، السيما 
قيادة  إىل  تنزع  شخصيات  هنالك  أن 
اآلخــريــن وتــشــل قــدراتــهــم، وغــالــبــا ما 
جيد هؤالء ضالتهم يف الشباب من ذوي 
الشخصيات الضعيفة، أما ملاذا نصفها 
يف  وترعرت  نشأت  فألنها  بالضعيفة، 
ظل تربية قسرية صارمة جعلتها تابعة 
وبالتالي  األكـــرب  األخ  أو  األم  أو  لــألب 
العدو  حتى  أو  للصديق  تابعا  يكون  قد 

اخلفي.
كثرية  فهي  التعلق،  هــذا  مــســاوئ  أمــا   
إنــســان مــهــزوز ضعيف  وأبــرزهــا صنع 

أيــة  قـــادر عــلــى حتــمــل  الشخصية غــري 
مــســؤولــيــة وهــــذا يــعــين خـــســـارة كــبــرية 

للمجتمع.
كيف ميكن أن حنمي أنفسنا وأبناءنا من 

هذا التعلق املرضي؟.
تكون  تكاد  فهي  صعبة،  ليست  احللول 
واألبــنــاء معا،  واألمــهــات  لآلباء  معروف 
ملعاجلة  تكفي  ال  وحــدهــا  املعرفة  لكن 
األضرار واألخطاء، فهناك شيء امسه 
تــعــرف خــطــوات  املــعــرفــة، فـــأن  تطبيق 
املعاجلات شيء، وأن تتمكن من تطبيقها 

شيء آخر.
هناك خطوات ينبغي التمسك بتطبيقها 
يفكر  أن  ومنها:  معرفتها  بعد  الفعلي 
ــا األمــــور )آبــــاء وأمـــهـــات( بأهمية  ــي أول
صنع شخصية قوية ألبنائهم، فالتفكري 
بــذلــك جــّديــا هــي اخلــطــوة األهــــم، أن 
يــســعــى األبـــــوان إىل كـــل مـــا يــســهــم يف 
دعم عنصر الثقة يف األبناء، أن ينصح 
األبوان أبناءهما بالعالقات املتوازنة مع 

اآلخرين.
القرار  باختاذ  والسماح  التبعية  وعدم   
من قبل البديل أو املتبوع، وأخريا ينبغي 
مؤاخاة االبن والبنت من قبل األب واألم، 
واالنــتــقــال اىل مــرحــلــة الــصــداقــة بعد 
البلوغ، فهذا مينح األبناء شخصية قوية 

متوازنة واثقة ومستقلة. 

العنوسة املنسية يف العراق!
شهدت السنوات األخرية تغيريات كبرية يف بنى اجملتمع العراقي بعد االنتعاش املادي لطبقة املوظفني، 
مما حرى ببعض املوظفات من النساء إىل اختيار العنوسة بدال من الزواج ملا توفره هلن من حياة خالية 

من املسؤولية ومن سطوة الرجل.
تقول أزهار جابر، “لست حباجة للزواج ألنه يف جمتمعنا يستهلك املرأة ماديا ومعنويا، فمع واجباتها 
الزوجية واألسرية تكون ملزمة مبساعدة الزوج ماديا، وهذا ما أملسه من خالل مشاهداتي لزميالتي 

املتزوجات.
وترى زينة حسن مدّرسة، مل يعد الزوج هو احلماية والسند والوتد وباقي املسميات اليت كنا نسمعها 
من أمهاتنا، بل ان أغلب الزجيات اليت تكون الزوجة فيها موظفة تعاني من حتكم الزوج يف حياتها 

ماديا ومعنويا، فأصبحت املرأة تبحث عن االستقرار بعيدا عن الرجل
مل يكن اجملتمع ليسمح للمرأة العراقية عموما والكربالئية على وجه التحديد باختيار العنوسة إال لو 
تأخر زواجها ألسباب خارجة عن إرادتها كأن تكون حمدودة اجلمال، أو ألسباب أخرى، بينما صار 
اجملتمع العراقي اليوم يسمح للمرأة باختيار حياتها اخلاصة يف ظل وجود وظائف حتتاج اىل تفرغ 

املرأة.
يف اجملتمع مناذج كثر لنساء اضطررن لطلب الطالق ألسباب ختص اجلانب الوظيفي أو اجلانب املادي 

ألن الرجل العراقي مل يتقبل بعد فكرة املرأة القائدة، ومعنى القائدة ان حتتل منصبا إداريا مهما أو 
تعمل يف جمال يتطلب منها الغياب عن املنزل لساعات طويلة، وألجل هذا فضلت الكثري من النساء 

االستغناء عن الزوج للظفر حبياة مستقرة ماديا ووظيفيا واجتماعيا.
ان ما تشاهده اغلب النساء بشكل يومي تقريبا يف العمل او عند االقارب جعلهن يعزفن عن الزواج 
وجيدنه امر غري هام بل ويسبب الكثري من املتاعب ودائما ما يدعون اىل “حياة خالية من الرجال 

خالية من اهلم والنكد وشباب دائم وضحكة مستمرة” هذه مقولتهن املشهورة.
كل ما ذكر يتشارك كل من لدولة والشباب والنساء يف حتمل تبعاته الن كل منهم يرمي باالئمة على 
االخر دون ان ينظر لنفسة فالدولة تتحمل العبء االكرب من هذه املشكلة ال السبب االول واالهم هو 
هذا  على  االخــرى  املشاكل  كل  فترتتب  للعائلة  كرمية  عيشة  توفر  عمل  فرصة  على  احلصول  عدم 
االساس وتشارك املرأة بالسبب كون بعض النساء حتمل الرجل فوق طاقتة وال تقنع مبا هو موجود بل 
تبع تصرفاتها بدوافع الغرية من اقرانها من النسوة وللرجال نصيب ايضا كونهم ال يهتمون ببيوتهم 
ويوفرون الوقت الكايف للعائله فتجد اغلبهم هائم اما مبواقع التواصل او باخلروج مع االصدقاء الوقات 
متاخرة من الليل فتجد ان العائلة مفككة وغري مرتابطة وال يربطها غري االسم وهذا ايضا جيعل بعض 

النساء تعزف عن الزواج. 

مثة كم هائل من املوروثات السلبية اليت تغلب سلوكيات البعض من الرجال، 
او باألصح الذكور، جتاه املرأة، من غري أن يتوقفوا مع ضمائرهم حلظات، 

ليفكروا بأّن املرأة خملوق له حق احلياة بكرامة ومبا يتناسب مع إنسانيتها.
املشكلة باألساس تكمن يف الوصاية اليت يتعامل بها ذلك البعض مع املرأة، 
حتى لو مل تكن فردا من عائلته، فهو يفرض نفسه وصيا حتى على األخرى 
اليت الميت هلا بصلة أيضا، فنراه حياول فرض سيطرته عليها وهو ما ال 
حيق له، ويتعامل معها ومع أفكارها بسخرية وتهكم أحيانا، وحياول التقليل 
من شأنها وشأن أي عمل تقوم به او تبدع فيه، ويتحرش بها يف الشارع مع إنه 

اليرضى بأن تتعرض بنات أسرته للتحرش.
عليا  شهادات  أصحاب  الذكور  من  الواعي  غري  الكم  هــذا  بني  أن  املفارقة 
لألسف يتوهمون أن املرأة بالعقل وأنها وجدت إلرضاء الرجل وإشباع رغباته 

فقط.
نأتي اىل مسألة استخدام التكنولوجيا او ماأتاحته من مساحة حرية واسعة 
جدا، هلا جانبان : إجيابي وسليب، ومايهمنا هنا هو االستخدام السليب او 
حرية  على  بالتضييق  ألنفسهم  يسمحون  املتخلفون  الذكور  هــؤالء  السيء. 
التواصل االجتماعي، فنراهم  املرأة وحقها يف استخدام األنرتنت وشبكات 
يتجاوزون احلدود معها ويرسلون هلا رسائل او صورا خادشة للحياء، وإذا مل 
األلفاظ غري  من خالل  أكثر  قاموا مبضايقتها  الدنيئة  تستجب ألغراضهم 

الالئقة واإلتهامات اجلاهزة املوجودة يف عقوهلم املريضة.
هذا اإلرهــاب األلكرتوني او الفيس بوكي تصدت له صفحة بعنوان : “ معًا 
أيضا  “، اجتذبت مؤيدين، وتعرضت  النساء  إرهــاب فيس بوك ضد  لفضح 
فئة   : باعتقادنا  فئتني  ينقسمون اىل  وتهديدات من معارضني، وهم  هلجوم 
مسيئة مليئة بالعقد تقف ضد املرأة وتنظر اليها على أنها سلعة وتابع، وأن 
وجودها يف شبكات التواصل االجتماعي البد أن يكون لسبب غري أخالقي، 
من وجهة نظر مريضة، وأنها بالضرورة تريد إقامة عالقات مع الرجال عرب 
استخدامها هذه املساحة التكنولوجية، وهذه هي نظرة اإلنسان الفاسد الذي 
الشخص  نظرة  كذلك  وهي  الشائن،  سلوكه  من خالل  اآلخرين  على  حيكم 

املتخلف الذي ليس له عقل مييز.
الصفحة،  تلك  أهــداف  يفهمون  ال  أشخاصا  تضم  األخــرى  املعارضة  الفئة 
البعض  وبالتالي حيكمون عليها من خالل منشوراتها اليت تفضح سلوكيات 
بنشر رسائل يبعثها سيئون اىل النساء، متصورين جهاًل أن تلك املنشورات 
حترض على ختريب األخالق من خالل ما يرونه فيها من عبارات غري الئقة 
هي باألصل حمتوى الرسائل املوجهة من أشخاص ضالني اىل نساء، جرى 
نشرها بقصد فضحهم وليس ترويج األلفاظ البذيئة.وقد تعرضت القائمات 
على الصفحة اىل تهديدات بالقتل، ولرمبا تكون من مراهقني وجمرد حرب 

على ورق للرتهيب فقط، ورمبا التكون كذلك. 

إرهاب فيس بوك 
ضد النساء

دالل العكيلي

اسماء محمد مصطفى

علي حسني عبيد

اثار التعلق السلبي 
يف الرتبية االسرية
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تعليم

أطــــرح جمــــددا أمــــام احلــكــومــة اجلــديــدة 
املــرتــكــزات األساسية إلصــالح  والــربملــان: 
لعل  العراق،  يف  والتعليم  الرتبية  منظومة 
الرتبية  عملية  إن  ــقــول  ال ــه  ب املــســلــم  مــن 
للتنمية  أســاســيــة  ركـــيـــزة  تــعــد  والــتــعــلــيــم 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
ولــلــتــقــدم والــنــهــضــة احلــضــاريــة وجمـــاراة 
واملؤهل  املتعلم  املواطن  أن  حيث  للعصر، 
واملرتبي هو ثروة حقيقية ألي جمتمع من 
اجملتمعات، ومن هنا تعكف دول العامل على 
من خالل  البشري  العنصر  االستثمار يف 
املختلفة،وذلك  والرعاية  والتدريب  التعليم 
الكبري  املالي  اإلنفاق  إن  مفادها  لقناعات 
على قطاعي الرتبية والتعليم هو ليست من 
باب االستهالك بل هو من باب االستثمار 
ذو العوائد طويلة األمد،والذي تأتي فوائده 
القطاعات  هـــذه  عــلــى  ينفق  مــا  أضــعــاف 
ضــرورة  متعاقبة.  وألجيال  طــوال  ولسنني 
األطفال  وريـــاض  احلضانة  على  الرتكيز 
ــل الــرعــايــة الصحية  بــتــوفــري كــافــة وســائ
والرياضية  والغذائية  والنفسية  اجلسمية 
هذه  دمــج  أهمية  تأتي  هنا  وغــريهــا،ومــن 
املرحلة مع النظام الرتبوي الشامل وعدم 
قبل  مــن  املبعثرة  العفوية  للجهود  تركها 
جهات غري تربوية حزبية وغري حزبية،وان 
والدراسة  للتخطيط  املرحلة  هذه  ختضع 
بــدراســة  الـــشـــروع  املـــراحـــل.  ببقية  أســـوة 

وإقرار التعليم اإللزامي إىل سن 16 سنة، 
واملتوسطة  االبتدائية  املرحلة  اعتبار  أي 
لضمان  داخلية،  حبلقات  واحـــدة  مرحلة 
النمو الرتبوي والنفسي السليم حتت سقف 
اإللزام ومحاية الطفولة يف هذا السن من 
وتتحمل  والــتــســول،  والتسيب  االحنــــراف 
ــعــراق كــلــفــة الــدراســة  الـــدولـــة الــغــنــيــة كــال
قطاع  خمصصات  رفــع  وتفصيال.  مجلة 
ومن  العامة  امليزانية  من  والتعليم  الرتبية 
احلاجة  مع  ينسجم  ومبا  القومي،  الدخل 
بنيته  بناء  إعـــادة  القطاع يف  هلــذا  املــاســة 
توضع  الــيت  اخلــطــط  حجم  ومــع  التحتية 
الـــذي حل  الــشــامــل  الــدمــار  النتشاله مــن 
جيري  وان  النظام،  سقوط  وبعد  قبل  به 
ــيــة يف ضــــوء دراســــات  ختــصــيــص املــيــزان
الرتبوية  املؤسسات  لكلفة  شاملة  مسحية 
والتعليمية بكل عناصرها املكونة. الشروع 
اجلدي حبمالت حمو األمية ومنحها صفة 
املشروع الوطين الشامل بعيدا عن حصر 
هذه احلمالت بأحزاب تنفرد بها لتحويلها 
إىل مشروعات للكسب السياسي الرخيص 
كما جرى يف محالت “ التبعيث حملو األمية 
الشعوب ودراستها  “، واالستعانة خبربات 
األجبدي  ببعديها  األمية  على  القضاء  يف 
الكافية إلعــادة  بــذل اجلهود  واحلــضــاري. 
التعليم وتوصيفها  النظر مبختلف مراحل 
املستويات  ــعــادل  ي مبــا  مستوياتها  لــرفــع 

الدولية،عرب االستفادة واالستعانة خبرباء 
من  الــرتبــوي  والتخطيط  املقارنة  الرتبية 
الــعــراقــيــني يف الــداخــل واخلـــــارج. ـ نشر 
شــبــكــات املــكــتــبــات املـــدرســـيـــة ومــكــتــبــات 
احملــافــظــات يف أحنــاء الــعــراق وإحــيــاء ما 
دمـــر مــنــهــا وحــــرق بــعــد ســقــوط الــنــظــام، 
العناية باملستوى الرتبوي والتعليمي للكادر 
التدريسي من خمتلف املستويات من خالل 
التأهيل الرتبوي واملهين. االهتمام  دورات 
اجلدي بالنشاطات ألالصفية املختلفة يف 
مثل  والــريــاضــة،  واآلداب  الفنون  ميادين 
الــرســم، والــنــحــت، والــســبــاحــة والــريــاضــة 
تعزيز العمل املشرتك بني البيت واملدرسة 
عرب لقاءات دورية منتظمة لبحث مشكالت 
التالميذ واملساهمة يف إجياد احللول هلا.

ويــتــزامــن ذلــك يف بــنــاء شبكة واســعــة من 
ــمــاعــني واملــرشــديــن  ــيــني االجــت األخــصــائ
املــدارس  مجيع  يف  والنفسيني  الــرتبــويــني 
حل  يف  الفعال  اإلســهــام  لغرض  العراقية 
املتطابق  الطابع  ذات  املختلفة  املشكالت 
مـــع االخــتــصــاصــات املـــذكـــورة أعـــــاله. أن 
قضية الرتبية والتعليم هي جزء من مفهوم 
األمن الوطين للبلد، فهل يتحرك الربملان 
الكاملة إلصالح  ليتحمل مسئوليته  القادم 
املسئولني  يواجه  كبري  ،انــه حتدي  التعليم 
اجتاه  نواياهم  لصدق  واختبارا  العراقيني 

قضايا شعبنا املصريية.  

املرتكزات األساسية إلصالح منظومة 
الرتبية والتعليم يف العراق

قادة التحوالت: الحلقة املفقودة يف تعليمنا!
الفشل يف مؤسساتنا ومنها التعليم عادة ما يعزى اىل الظروف احمليطة باملؤسسة ودرجة الصراع 
الداخلي فيها والتقاطعات املتجذرة يف العمل. قد يبدو هذا صحيحا ولكن الظروف السيئة هذه هي من 
صنعها االنسان بنفسه، فهل ذات االنسان قادر على التغلب على هذه الظروف؟ نعم هو قادر على صنع 
ظروف افضل للمؤسسات وكل ذلك يعتمد على طريقة االدارة اليت تدار فيها املؤسسات وشخوصها، 
ألن االدارة “فن املمكن.“ واقعيا يواجه قادة ومسؤولو املؤسسات الرتبوية بشكل عام واجلامعات بشكل 
خاص حتديات كبرية لدفع عجلة التميز والريادة اىل األمام. هذا االختالف تكمن خلفه فلسفة إدارية 
تقود كل قطاع حسب مقتضيات العمل واالهداف. فاإلدارة يف الرتبية ختتلف عن االدارة يف القطاعات 
األخرى من حيث ان األوىل مهمتها اوال وضع االهداف وثانيا وضع اسرتاتيجيات وخطط تفصيلية 
لتحقيق تلك األهداف، اما يف الثانية )إدارة القطاعات األخرى( فان االدارة فيها مهمتها تنفيذية اكثر 

من وضع االهداف ورسم إسرتاتيجيات.
Manag Administration بينما يطلق كلمة -  وهلذا السبب يطلق على االدارة يف الرتبية كلمة

كلية  وعميد  جامعة  كرئيس  تطلق مصطلحات  ولذلك  والشركات.  املصانع  االدارة يف  على   ment
ورئيس قسم بينما يف الشركات واملصانع والقطاعات االخرى يطلق مدير عام ومدير قسم ومدير 
اإلنسانية،  والفعاليات  واآلراء،  األفكار،  توليد  هي  مهمتها  الرتبية  يف  االدارة  عمليا  وحـــده....اخل. 

واالجتاهات، اليت تعمل على توضيح األهداف، ثم التخطيط هلا، ووضع الربامج والتنظيمات اهليكلية، 
كما أنها تعمل على إجياد الوظائف اإلدارية، واألجهزة اليت ستقوم بتنفيذ اخلطط، واعداد برامج 
تدريبية متكاملة ومن ثم استخدام التقويم للوصول لألهداف. ولكن من الواضح أن قادة ومسؤولي 
مؤسساتنا التعليمية ال يفهمون بشكل جيد طبيعة االدارة يف الرتبية. رمبا يعود ذلك إىل اتباع الطريقة 
الكالسيكية يف تقليد املناصب )اخلربة: ادارة ذوي الشعر االبيض( بدون النظر اىل مهارات أخرى 
جيب ان يتمتع بها مسؤول املؤسسة. ففي جمال الرتبية مل تعد اخلربة او الشهادة العليا املعروفة بـ 
terminal degree هي العامل الوحيد لتحديد أهلية للفرد لقيادة املؤسسة، بل ينظر اىل مايعرف 
fundraising abilities واليت تتضمن قدرات التخطيط والتواصل الفعال وقيادة وادارة االفراد 
واملوارد املالية بفاعلية، والعمل حتت الضغوط )األزمات( وكذلك حتفيز االفراد على الوصول اىل 
 Transformational leaders االهداف. فاألفراد الذين يتمتعون بهذا املهارات يطلق عليهم اليوم
)قادة التحوالت( والذين تفتقدهم مؤسساتنا الرتبوية مما جعلها تعيش اوقات حرجة وعصيبة قد 
تهدد وجود هذه الكيانات الحقا. اذن، كيف ميكن ان نصنع هكذا قادة؟  االمر معقد فاجلواب ال ميكن 
اختصاره جبملة او مقال، بل اعداد القادة هي فلسفة وفكر حتتاج اىل جهود استثنائية واىل عمل 

مضين وكبري لتحقيقه.   

من أهم األمور اليت جيب أن حتظى بعنابة كبرية عند الطالب والطالبات 
هي السعي حنو التميز العلمي، فكسب العلم واكتسابه، والتميز فيه أمر 
تبنى  املستقبل، فبالعلم  بناء احلاضر، واستشراف  يف غاية األهمية يف 
الدنيا وتعمر اآلخرة، فمن أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد اآلخرة فعليه 

بالعلم، ومن أرادهما معًا فعليه بالعلم.
والرغبة  واإلخــالص  الصادقة  النية  هي:  العلمي  للتميز  القواعد  وأوىل 
يف طلب العلم واكتسابه. فقد قال بعض الكاملني من أهل العلم: »تطييب 
القلب للعلم كتطييب األرض للزراعة، فبدونه ال تنمو وال تكثر بركته وال 
يزكو، كالزرع يف أرض بائرة غري مطيبة«]1[، فال بد للطالب أن يهيئ قلبه 
لتلقي العلم واملعرفة لكي ينمو يف دراسته وعلمه، وأن يكون الطالب أثناء 

الدراسة على وضوء وطهارة حتى يبزغ يف قلبه نور العلم وحبه.
نفسي  عبارة عن شعور  والــيت هي  بالنفس  الثقة  هي:  الثانية  والقاعدة 
بامتالك القدرات العقلية والذهنية اليت تؤهله إىل التفوق يف دراسته؛ فال 
يوجد إنسان عديم املواهب والقدرات وإمنا يوجد إنسان ال يعرف نقاط 
فالطالب  لصاحله،  واستغالهلا  مواهبه  اكتشاف  كيفية  يعرف  وال  قوته 
الذي يثق بقدراته ومواهبه ومبا أنعم اهلل عليه من عقل وطاقة وقدرات 
تزرع يف  بالنفس  فالثقة  دراسته؛  ويتميز يف  ويبدع  وينجح  يتفوق  عقلية 
الطالب حب العلم والتفوق يف الدراسة حتى لو كان ذات إمكانيات مادية 

حمدودة.
وأما القاعدة الثالثة من قواعد التفوق العلمي هي: احلرص على التعلم 
والفهم، فال يكفي الطالب أن ينتظم فقط يف دراسته وإمنا املطلوب أيضًا 
اليت  واملعلومات  يتلقاها  اليت  التعليمية  املادة  استيعاب  أن حيرص على 
ُتعطى له من قبل املعلم وأال خيجل من السؤال واملناقشة يف حالة مل يفهم 

املادة العلمية.
الصرب  هي:  العلمي  التميز  طريق  يف  أيضًا  املهمة  القواعد  ومن ضمن 
أن جيتهد  للطالب  بد  فال  واالجتهاد،  واملثابرة  واجلد  العلم،  على طلب 
دراسته،  يف  والتميز  الــدرجــات  أعلى  على  احلصول  يف  ويسعى  ويثابر 
وذلك بتنظيم وقته من خالل جدول بأوقات يومه ومذاكرته وترتيب أموره 
وأولوياته، وأن حيرص على وقته أشد احلرص حتى يتفوق يف دراسته، 
فالتفوق ال يأِت من فراغ؛ وإمنا حيتاج إىل جد واجتهاد وجدية ومثابرة 

وعزم وتصميم على ذلك.
فال بد للطالب الطموح أن يكون عنده هّم الدراسة والعلم، وهاجس التفوق 
وحب التميز حتى خيدم نفسه وجمتمعة ووطنه. وكما قيل: »اطلبوا العلم 

من املهد إىل اللحد«]3[. 
ومن املهم للغاية قطع مجيع العوائق اليت تشغل الطالب عن حتصيل العلم: 
كاملبالغة يف الرياضة، واإلفراط يف اللعب، والسهر املتواصل، واإلدمان 
على مواقع التواصل االجتماعي؛ مما يؤدي إىل ضعف املستوى التعليمي 

أو ترك الدراسة.  

قواعد يف التميز العلمي

د. عامر صالح

الشيخ عبد اهلل اليوسف

احمد كنعان الجعفري
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مفاهيم

مفهوم 
البريوقراطية

توجد سبعة مفاهيم حديثة للبريوقراطية، 
كل منها يعد تطويرا لسابقه، هي: املفهوم 
البريوقراطية  إىل  ينظر  الذي  هو  األول: 
ــا، وقـــــد تــأثــر  ــي ــل ــا تــنــظــيــمــا عــق ــه ــوصــف ب
الفيربي  بالتفسري  االجتـــاه  هــذا  أنــصــار 
ـــوا فــهــم الــعــالقــة  ــة، وحـــال ــبــريوقــراطــي ــل ل
الــــيت هـــي مســـة للنظام  الــعــقــالنــيــة  بـــني 
الــرأمســالــي، واخلــصــائــص الــيت حددها 
وتساءلوا إىل  للبريوقراطية،  فيرب  ماكس 
النظام  تعرب هذه اخلصائص عن  أي حد 
عالقة  توجد  ال  بأنه  وقالوا  الرأمسالي؟ 
والعقالنية  اخلصائص  هذه  بني  ضرورية 
تعريف  ضــمــن  يـــدخـــالن  ال  كــالهــمــا  وإن 
خصائص  بــني  فالعالقة  الــبــريوقــراطــيــة، 
املرتتبة  والنتائج  بالذات  اجتماعي  نظام 
االمربيقي  البحث  حيــددهــا  مسألة  عليه 
من  البريوقراطية  فإن  وعموما  )العلمي(، 
للتنظيم  منـــوذج  إىل  تشري  املــنــظــور  هــذا 
والكفاءة  االستقرار  يالئم حتقيق  الرشيد 
ـــــة. املــفــهــوم الــثــانــي: وهـــذا املفهوم  اإلداري
يــصــل إىل الــنــتــيــجــة الــــيت تــوصــل إلــيــهــا 
البريوقراطية  أن  باعتبار  كروزيه  ميشيل 
إذ  االبــتــكــار اإلداري،  مــع  يــتــعــارض  شــيء 
الذي  اإلنساني  للسلوك  اآللي  العرض  إن 
يـــؤدي إىل  الــبــريوقــراطــيــة  يشكل قــاعــدة 
املنظمة  بــنــيــة  وظــيــفــي خــطــري، ألن  خــلــل 
القادة  تؤدي إىل إشراف متزايد من قبل 

املفهوم  املرؤوسني.  سلوكيات  انتظام  على 
املعنى  مــن  املــفــهــوم  هـــذا  ينطلق  الــثــالــث: 
حكم  أي  لــلــبــريوقــراطــيــة،  االشــتــقــاقــي 
املفهوم  هذا  فهو حبسب  وعليه  املوظفني، 
مرتوكة  عليه  الرقابة  تكون  حكومي  نظام 
كلية يف يد طبقة من املوظفني الرمسيني 
األفــراد  مــن حرية  الــذيــن حتــد سلطاتهم 
العاديني، ويغلب على هذا اجلهاز اإلداري 
الرغبة الشديدة إىل االلتجاء إىل الطرق 
على  ـــمـــاد  واالعـــت اإلدارة  يف  الـــرمســـيـــة 
وكذلك  التعليمات،  تنفيذ  أجل  املرونة من 
البطء يف اختــاذ الــقــرارات والــعــزوف عن 
االلتجاء إىل التجارب، كما يتحول أعضاء 
العمل  )البريوقراطية( إىل طائفة حتتكر 
أجــل مصلحتها اخلــاصــة،  مــن  احلــكــومــي 

ويتحول عملها إىل غاية يف حد ذاته.
املفهوم الرابع: وهو املفهوم الذي استخدمته 
األنظمة ذات الطابع الشمولي، اليت ترى 
العامة،  اإلدارة  من  نوع  البريوقراطية  أن 
لذلك كان االهتمام باجلماعات اليت تؤدي 
أكــثــر مــن االهــتــمــام بالوظائف  الــوظــائــف 
ــاإلدارة  ب البريوقراطية  ارتــبــاط  إن  ذاتــهــا. 
الستخدامها  حماولة  ميثل  أصبح  العامة 
املقارنة،  الــدراســات  يف  للتحليل  كــوحــدة 
وأغلب الدراسات اليت اعتمدت على ذلك 
مدى  من  انطالقا  البريوقراطية  صنفت 

استغراقها يف العملية السياسية.

املــفــهــوم اخلـــامـــس: وهــــذا املــفــهــوم تــأثــر 
البريوقراطية  مباكس فيرب أيضا، ويعترب 
إدارة املوظفني، لذلك اهتموا بفحص كفاءة 
استيعاب  على  وقــدرتــه  املــثــالــي  الــنــمــوذج 
على  ركز  وكذلك  اإلدارة،  خصائص  كافة 
انتشر  لــذلــك  اإلداري،  اجلــهــاز  فــعــالــيــة 
علم  أكثر من  اإلدارة  علم  املفهوم يف  هذا 
الــســيــاســة. املــفــهــوم الـــســـادس: وهـــو الــذي 
على  مقتصرة  غــري  البريوقراطية  يعترب 
عندما  يولد  الــذي  بــل  احلكومي،  اجلــهــاز 
نشاطات  لتنسيق  صرحية  أصــول  ترسى 
جمــمــوعــة معينة مــن أجـــل بــلــوغ أغـــراض 
حتقق  اجتماعية  وحـــدة  أنـــه  أو  حمــــددة، 
أهــــدافــــًا حمـــــددة، إال أنــــه يــتــمــيــز- هــذا 
والتباين يف  الرئاسي  بالتسلسل  التنظيم- 
املفهوم  وهو  السابع:  املفهوم  التخصيص. 
عن  تعبري  البريوقراطية  أن  يعترب  الــذي 
أطلق  ماركس حني  كما  احلديث،  اجملتمع 
اليت  الرأمسالية  اجملتمعات  لفظ  عليها 
تعترب مرحلة متقدمة وفق التفسري املادي 
بعدم  املفهوم  هــذا  أنصار  وذهــب  للتاريخ. 
تــفــرقــة بــني رجـــال اإلدارة ورجـــال  وجـــود 
الــســيــاســة، وعـــدم ضـــرورة لــوجــود ثنائية 
والبريوقراطية،  الــدولــة  تفصل  تقليدية 
أو بــني اجملــتــمــع وبـــني وجــــود عـــدد هائل 
ــــيت جتسد  ـــكـــربى ال مـــن الــتــنــظــيــمــات ال

البريوقراطية يف هيكلة الدولة احلديثة. 

الالمركزية اإلدارية

اليت  السياسية،  النخبة  نظرية  السياسي  االجتماع  علم  موضوعات  أهم  من 
وواقــع  التارخيية  الشواهد  ألن  موضوعية،  حقيقة  أنها  إىل  أنصارها  يذهب 
ألهم  حمتكرة  حاكمة،  أقلية  بــوجــود  تتميز  واملــعــاصــرة،  السابقة  اجملتمعات 
حمكومة  وأغلبية  األمـــور،  مقاليد  وبيدها  واالجتماعية،  السياسية  املناصب 

منقادة وليس هلا صلة بصنع القرار السياسي بشكل عام.
لقد أسهم كارل ماركس وماكس فيرب يف تأسيس علم االجتماع السياسي من 
خالل دراستهما لتطور النظريات السياسية وصلة ذلك باجملتمع إال أن تطور 
النظريات  االشرتاكية فضال عن  للنظرية  النقد  وجه سهام  قد  النظرية  هذه 
الدميقراطية، ألن نظرية النخبة تشكك بالصحة العلمية لكال النظريتني، وتبين 
حتليلها للنظام السياسي انطالقا من حقيقة القلة احلاكمة واألغلبية احملكومة.

ولكن ما هي النخبة؟ وهل اتفق منظورها على صياغة موحدة لتعريفها؟ رمبا 
كانت دراسة بوتومور حول النخبة واجملتمع من أهم الدراسات اليت حاولت أن 
تفجر كثريا من األسئلة حول نظرية النخبة واالجتهادات النظرية فيها تاركة 
النظرية  هذه  دراســة  سيعتمد  الــذي  للزمن  اإلشكاالت  من  كثري  على  اإلجابة 

وسيجد اإلجابات على ما قصرت الدراسات املتواجدة عن اإلجابة عنه.
الذين  اؤلئك  هم  النخبة  أن  يرى  وهو  باربتو،  العامل  النخبة  نظرية  رواد  ومن 
التعريف  هذا  أن  احلياة( وحني جيد  )مباراة  عملهم يف  يتفوقون يف جمــاالت 
مستوف يستدرك األمر وينتقل إىل اجملال األضيق يف تعريف النخبة، فيقوم 
املتفوقني على ممارسة وظائف  بقدرة هؤالء  االجتماعية  النخبة  بربط مفهوم 
سياسية أو اجتماعية ختلق منهم طبقة حاكمة ليست حباجة إىل دعم وتأييد 

مجاهريي. 
ويأتي الرائد الثاني موسكا الذي يضيف على تعريف باربتو قائال إن من أهم 
أسباب متيز الطبقة احلاكمة عن الطبقة احملكومة- وهو هنا ال يأخذ باملدلول 
املاركسي ملعنى الطبقة- هو قوة تنظيم األوىل، ووجود دافع وهدف معني تسعى 
طبقة  اعتماد  أهمية  على  يؤكد  أنــه  إال  منظمة،  غري  أغلبية  مواجهة  يف  إليه 
ميشيال  الثالث  الرائد  انطلق  لقد  اجلماهري.  ورضــى  موافقة  على  احلاكمني 
السياسية  السياسية من خالل واقع عمل األحــزاب  للنخبة  روبرتو يف تعريف 
من  بــدءا  التنظيمات  عمل  طبيعة  حتــدد  متباينة  عوامل  هناك  بــأن  ليكتشف 
احلزب إىل الدولة، فهو يرى أن النشأة الدميقراطية لألحزاب تتحول مبرور 
الزمن إىل تنظيمات خاضعة إىل حكم قلة من األفراد، ألن التنظيم حيتاج إىل 
أقلية منظمة، وهذه األقلية تستحوذ على السلطة من خالل موقعها يف مركز 
اختاذ القرار، وهو ما يسمى باألقلية الذي مل يلتفت إليه ماركس يف دراساته 
الواليات  دراسته جملتمع  خــالل  ومــن  ملز  رايــت  الرابع  الرائد  أمــا  السياسية. 
اختاذ  مبوقع  التحكم  على  وقدرتها  النخبة  بني  ربط  فقد  األمريكية،  املتحدة 

القرار، فهي نتاج للبناء املؤسساتي للدولة

النخبة 
السياسية

عليها  تقوم  اليت  األكثرية  حكم  مبادئ  أهم  من  واحــدًا  يعترب  إداري  تنظيم  هو  الالمركزية  مفهوم 
الدميقراطية، وهي نقيض مفهوم املركزية، وهي عملية توزيع الوظائف، والسلطات، واألشخاص أو 
األشياء بعيدا عن موقع مركزي أو سلطة أحادية، ويف حني ان املركزية السيما يف اجملال احلكومي، 
جتري دراستها وممارستها على نطاق واسع، فإنه ال يوجد تعريف أو فهم مشرتك لالمركزية، وقد 

يتباين معناها جزئيا بسبب اختالف الطرق اليت تطبق بها.
هذه التجربة اليت مررنا بها يف عجالة لضيق املساحة، من املمكن أن تتكرر يف مجيع حمافظات 
النظام الالمركزي يف اإلدارة، ومن املمكن جدا أن يستفيد اجلميع من  ومدن العراق فيما لو ساد 
هذه التجربة )يف أربيل( بعيدا عن )التناقضات واملماحكات السياسية( اليت تأتي على شكل مزايدات 
ال طائل من ورائها، ألن املطلوب اليوم يف مجيع احملافظات العراقية هو النظام اإلداري الالمركزي 
لتسليم الصالحيات إىل احلكومات احمللية  القرار، ولكن هنالك شروط معروفة  للسلطة وصناعة 
قانونية  بقوة  حتمى  وأن  أمينة  بأيٍد  للمحافظات  املخصصة  املالية(  )امليزانيات  توضع  أن  وأوهلــا 

دستورية رادعة من ذوي النفوس املريضة.
إذًا فالفارق بني النظام املركزي والالمركزي كبري وملموس ملس اليد والعني والعقل، واألخري هو الذي 
يبين البلدان والشعوب معًا ضمن اشرتاطات ميكن حتقيقها عرب خطوات مهمة ينبغي أن تأخذ بها 

احلكومات احمللية واجلهات املختصة، من هذه اخلطوات: - أن تتفق الطبقة السياسية عن قناعة بأن 
النظام املركزي خطر كبري ال يزال حيدق بالعراق والعراقيني، هلذا ينبغي عدم العودة إليه يف أي حال.
- االتفاق يف اخلطوة األوىل أعاله ال يتم بالكالم أو التوافق الشفوي وإمنا جيب أن يتم عمليا قانونيا 

دستوريا.
االجتماعية  الثقافة  ثم  ومن  والقانون  الدستور  أوهلــا  عــدة،  دعائم  تستدعي  الالمركزية  اعتماد   -

والسياسية اليت حتسم امليول إىل هذا النظام حصرا.
- منح السلطات التنفيذية احمللية ما يكفي من الصالحيات املستقلة، وعدم تكبيلها بنظام بريوقراطي 

مركزي حيد من أدائها يف تنفيذ املشاريع واخلطط التنموية احمللية اآلنية وبعيدة املدى.
- نشر الثقافة الالمركزية يف األسرة واملدرسة وأماكن العمل والشوارع العامة من خالل الالفتات 
منبوذة  املركزية  الــالزم جلعل  اإلعالمي  اجلهد  توظيف   - الفعلي.  بــاألداء  تقرتن  اليت  والشعارات 
مجاهرييا وإداريا.  - ليس هناك بأسا من إقامة زيارات ميدانية إىل احملافظات اليت استفادت من 
الالمركزية يف تطوير مدنها ماديا )عمرانيا( وفكريا )حضاريا(.  سن التشريعات والقوانني الواضحة 
لرفع السيطرة املركزية عن كاهل احملافظات.  إزاحة أو إبطال مجيع القوانني اليت مل تعد مناسبة 

للعمل بها اليوم إذا كانت تتعارض مع النظام واملنهج الالمركزي.   

معن حمدان علي
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ســرقــت  إلـــكـــرتونـــيـــة  لــعــبــة  PUBG  
واســتــولــت  وتــركــيــزهــم  عــقــول الشباب 
من  وبــعــضــًا  الشخصية  حياتهم  عــلــى 
هذه اللعبة حتديدًا؟  هي  فما  أمواهلم. 
وما تأثريها على الشباب؟ وكيف يفسر 
املراهقني  تداعياتها على  النفس  علم 

واجملتمع؟
ـــوع آخــر،  ن هــي عملية اخــتــطــاف مــن 
لتتحّول  بإرادتك  تكون  األوىل  التجربة 
يف ما بعد إىل شيء من اإلدمان. تعّلمك 
فن القتل واالستمتاع فيه، “تثقفك” حول 
وجتــربك  األســلــحــة والرصاص  أنــــواع 
على اهلرب من عامل واقعّي خطر إىل 

آخر افرتاضٍي أخطر.
1٥ دقــيــقــة تــقــريــبــًا حتــّولــك مــن شــاٍب 
يف  مــقــاتــل  إىل  طبيعية  ــاة  حــي يــعــيــش 
ويقتل  ليكمل  مــعــركــة يناضل  ســاحــة 
حتى  يصمد  من  هو  والــرابــح  ليصمد، 

النهاية.
ــعــبــة شـــركـــة كــوريــة  ــل صــّنــعــت هــــذه ال
ملــايــكــروســوفــت ويـــنـــدوز عــلــى بــرجمــة 
ومنذ   ،2017 يف آذار  )ستيم(  خاصة 
ذلك اليوم حتى اآلن بيعت أكثر من 13 
مليون نسخة منها، ووصل عدد الالعبني 
بها يف الوقت نفسه إىل مليوني العب 
لتصبح أكثر األلعاب رواجًا على ستيم.

يــصــل عــدد  أكــشــن  لعبة  PUBG هــي 

الـــواحـــدة  اجلـــولـــة  يف  الالعبني فيها 
القتال  هــو  منها  100، واهلــــدف  إىل 
نهاية  حتى  يصمد  من  فهو  الرابح  أما 
خيتاروا  أن  لالعبني  وميكن  املــعــركــة.، 
اللعب منفردين أو يف فريق صغري يصل 
أفـــراده إىل 4 كحٍد أقصى، ويف  عــدد 
احلالتني الشخص الذي يبقى حيًا حتى 

نهاية املعركة يكون هو الرابح.
األمر  االنــرتنــت،  ُتلَعب PUBG عرب   
الـــذي جيمع “حمــاربــني” مــن كــل أنهاء 
اجلولة  وتبدأ  نفسه،  يف الوقت  العامل 
يف ســقــوط الــالعــبــني مــن طــائــرة عرب 

مظالت ليحّطوا يف ساحة املعركة. 
ــى  وتـــظـــهـــر املــــعــــامل واألســــلــــحــــة وحــت
مما  الواقع،  يالمس  بشكل  األشخاص 
عـــامٍل  إىل  نــقــل الالعب  يف  يــســاعــد 
ومعركة  واقعية  عزلة  يف  ليعيش  آخــر 
افرتاضية، هذا وتعطي اللعبة معلومات 
وأنــواع  املتوافرة  األسلحة  عن  مفصلة 

الرصاص اليت ميكن استعماهلا.
ما هي الـ PUBG؟، الفكرة من اللعبة 
يف  احلاسوب،  إلصــدار  متامًا  مشابهة 
مبئة  اللعبة  تبدأ  الرئيسي  اللعب  منط 
ــق فــوق  العـــب يف طـــائـــرة حــربــيــة حتــّل

جزيرة كبرية،
 ميــكــنــك اخـــتـــيـــار مـــكـــان قـــفـــزك مــن 
الطائرة يف هذه املرحلة من اللعبة، بعد 

واإلضافات  األسلحة  مجع  عليك  ذلك 
األخرى لتساعدك على النجاة، كل املئة 
اللعبة،  يف  وضحايا  صّيادين  سيكونون 
وعليك أن تكون الشخص األخري احلّي 

على اجلزيرة.
Pubg، هي لعبة ُتشابه يف مبدأها لعبة 
“فورت نايت” فهي تهدف لبقاء الالعب 
على قيد احلياة، حيث ينشئ الالعبون 
صورة شخصية خارقة، يتنافسون فيها 
ضد بعضهم البعض يف جزيرة بائسة. 
العامل،  حــول  العــب  بـــ100  اللعبة  تبدأ 
اهلدف منها هو أن يبقى شخص واحد 
حتى النهاية. وميكن للمستخدمني اللعب 
إما بشكل فردي، أو تشكيل جمموعات 
املفتوح  باالتصال  تسمح  كما  صغرية، 
بني الالعبني والتفاعل فيما بينهم، من 

خالل مساعات الرأس.
الشباب،  فئة  على  تقتصر  مل  اللعبة 
الفتيات،  بعض  إليها  التفتت  أيضًا  بل 
حسابها  على  اجلــوهــرة  غـــردت  حيث 
“تأخذ كل وقيت  اللعبة  بأن  “تويرت”  يف 
للدراسة”،  وقــت  اجيــاد  مــن  أمتكن  وال 
املنقذ  ــأن”  ب الــفــراج  منال  دونــت  بينما 
لعبة  هي  العمل  يف  امللل  اسرتاحة  من 
بوجبي”. ولفتت الطالبة اجلامعية بسمة 
هاشم بأن “لعبة بوجبي سرقتين من كل 

مكان”.

 :PUBG
هوس عاملي 

يختطف عقول 
الشباب

علوم وتكنولوجيا

تسونامي 2018: دمر إندونيسيا.. لكن هل هذا كل شيء؟
إن  ويقال  القدم واىل اآلن،  واملمتلكات منذ  األرواح  الطبيعية خبسائر جسيمة يف  الكوارث  تتسبب 
باستطاعة كارثة طبيعية واحدة أن تبيد امة بأكملها وهذا ما حدث فعال يف العديد من بلدان العامل، 
وبالرغم من التقدم العلمي اهلائل الذي توصل إليه اإلنسان إال انه ال يزال عاجزا وغري قادرا على 
االنهيارات  الــزالزل،  الرباكني،  مثل  أشكاهلا  وتعددت  تنوعت  اليت  املدمرة  الطبيعة  مقاومة غضب 
عن  ناشئة  كــوارث  أيضًا  وهناك  والتسونامي،  األعاصري،  والفيضانات،  املائية  الكوارث  اجلليدية، 

العوامل البشرية مثل احلرائق الكيماوية واإلنفجارات واإلشعاعات النووية، وحرائق الغابات.
َواألَْْرِض  َماَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  ))ِإنَّ  الرحيم  الرمحن  اهلل  بسم  تعاىل،  قال سبحانه  الكريم  كتابه  يف 
ُجُنوِبِهْم  َوَعَلىٰ  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهللََّ  َيْذُكُروَن  الَِّذيَن   * األَْْلَباِب  ألُِّوِلي  آلَياٍت  َوالنََّهاِر  اللَّْيِل  َواْخِتاَلِف 
َماَواِت َواألَْْرِض َربََّنا َما َخَلْقَت َهَٰذا َباِطال ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر(( صدق  ُروَن يِف َخْلِق السَّ َوَيَتَفكَّ

اهلل العلي العظيم )آل عمران: 191-190(.
ونتيجة للدمار الكبري الذي أحدثته الكوارث الطبيعية يف كثري من املنازل مما دفع ساكنيها إىل النزوح 

عن ديارهم.
ومن املمكن أن تتفاقم هذه املشكلة يف األعوام القادمة بفعل تغريات املناخ، يف اآلونة األخرية ضربت 
عــن 1300 شخص  يقل  ال  مــا  لقي  مــدمــر،  زلـــزال  حــدوث  بعد  إندونيسيا  جــارفــة  تسونامي  موجة 

مصرعهم ووقع الزلزال، الذي بلغت شدته 7.٥ درجة، قبالة جزيرة سوالويسي بوسط البالد، متسببا 
يف تسونامي ضرب مدينة بالو الساحلية. ويعاني سكان املدينة هناك بشكل متزايد من نقص الطعام 

والوقود واملاء. وهناك خماوف من أن بعض األشخاص رمبا مازالوا حماصرين حتت األنقاض.
وتعد إندونيسيا.

 أكرب بلد إسالمي من حيث عدد السكان، ومعرضة دائما للزالزل ألنها تقع على حلقة النار، وهي 
عبارة عن خط الزالزل املتكررة وثورات الرباكني اليت حتدث باستمرار على حافة احمليط اهلادي. 
وتقع أكثر من نصف الرباكني النشطة يف العامل فوق مستوى سطح البحر على جزء من هذه احللقة، 
يف احمليط اهلادي اليت تكثر بها الزالزل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية يف 2004 إىل مقتل 226 ألف 

شخص يف 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا يف إندونيسيا.
البالد بعد أن فشلت على ما يبدو يف هذه  التحذير يف  تثار تساؤالت بشأن أنظمة  ومن املؤكد أن 
الكارثة اليت بدأت وملاذا مل يتم نقل املزيد من السكان يف املناطق الساحلية إىل أماكن مرتفعة بعد 

الزلزال حتى يف غياب حتذير رمسي من موجات املد.
 فيما عرضت دول جماورة منها اسرتاليا وتايالند والصني تقديم املساعدة. وأعلن االحتاد األوروبي 

تقديم مساعدات فورية بقيمة 1.٥ مليون يورو )1.74 مليون دوالر(.

ُتعترب املعرفة العلمية واالبتكار التكنولوجي، كما يؤكد يوفال نوح هراري 
يف كتابه “العقال: تاريخ موجز للبشرية”، من بني الدوافع الرئيسية للتقدم 
االقتصادي. ومع ذلك، ال يوجد سوى قدر ضئيل من التفكري حول وضعية 
العلم اليوم، على الرغم من التحديات الكبرية، املتأصلة يف العوملة، ورقمنة 

املعرفة، والعدد املتزايد للعلماء.
ترابط  يوجد  إجيابية.  االجتاهات  هذه  كل  أن  يبدو  األوىل،  النظرة  من 
بني العلماء يف مجيع أحناء العامل بسبب العوملة، مما ميكنهم من جتنب 
االزدواجية وتسهيل تطوير املعايري العاملية وأفضل املمارسات. إن إنشاء 
العلمية  للمخرجات  املنهجي  بالتعدين  يسمح  الرقمية  البيانات  قواعد 
ويوفر أساًسا أوسع إلجراء التحقيقات اجلديدة. ويعين العدد املتزايد من 

العلماء املزيد من العلوم، مما يسرع وترية التقدم.
لكن هذه االجتاهات هلا جوانب متناقضة. لفهم السبب، جيب على املرء 
أن يدرك، أواًل أن العلم نظام بيئي. متاما مثل أي نظام إيكولوجي آخر، 
املتنافسة. وتتنافس اجلامعات  بالدفع والسحب بني اجلهات  فإنه يتميز 
لرتفع من ترتيب البحوث. وتتنافس اجملالت العلمية لنشر أهم األوراق. 
ويتنافس منظمو املؤمترات من أجل أبرز املتدخلني. ويتنافس الصحفيون 
ودعم  على حتديد  املاحنون  يتنافس  كما  األخــبــار.  أهــم قصاصات  على 
األحباث اليت ستنتج التقدم األكثر أهمية من حيث التأثري االجتماعي أو 

األمن أو الربح التجاري.
ومع إذكاء العوملة للمنافسة، فإنها تعزز أيضًا بعض اخلطابات - مثل تلك 
اليت متلي اجلوانب واجملاالت البحثية اليت تستحق أكرب قدر من التمويل. 
رأيت هذا  العامل،  املسؤولني احلكوميني يف مجيع أحناء  لقاءاتي مع  يف 
ثم  بلدانهم،  العلم ملستقبل  أهمية  يعرّبون عن  األمر بشكل مباشر. فهم 
حيددون اجملاالت اليت “يقودونها” بشكل فريد. وعادة ما تكون اجملاالت 

هي نفسها.
إن تنوع املؤسسات وآليات التمويل ومناهج البحث هو أمر حيوي ملنع قتل 
االبتكار. تتطلب النظم البيئية دائًما تنوًعا من أجل املرونة. هذا االختالل 
ال ميكن أن يأتي فقط من عمالقة التكنولوجيا املتقدمة الغنية، ولكن أيضا 

من مصادر التعهيد، واجلهات الغنية املستفيدة من التكنولوجيا.
لدعم هذا اجلهد، ميكن أن نشجع جيال جديدا من القيمني على العلوم 
يف  والبحث  منهجية،  أكثر  بشكل  العلمية  املعرفة  طبيعة  الستكشاف 
موضوعات جديدة لتحديد الروابط املفاجئة والواعدة يف ميدان البحث، 
وكذلك النتائج املتضاربة اليت تستحق مزيًدا من البحث. وأخرًيا، جيب 
استكمال مقياس االستشهاد أحادي البعد مبؤشرات إضافية توفر تقييًما 
أكثر مشوال ومتعدد األوجه للعمل العلمي. وعندئذ فقط ميكن أن يساهم 
الباحثني  إىل صفوف  تنضم  الــيت  اجلــديــدة  العقول  مــن  اهلــائــل  الــعــدد 
العلميني يف العامل كل عام يف حتقيق تقدم ملموس يف كل جماالت العلوم، 

وبالتالي يف تقدم البشرية. 

ماذا
 يهدد العلوم؟

مروة االسدي
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الوعاء  االجتماعية  الشبكات  اليوم  تشّكل 
األهم ورمبا األكرب يف الشبكة العنكبوتية، 
اإلعالن  لعرض  كبرية  كلوحة  باتت  حيث 
واألخـــبـــار ومــزايــا أو خــطــايــا املــشــاهــري، 
وصارت مالذا للمكائد واملنحرفني، وبؤرة 
للعنف والتطرف، لذلك باتت املهمة األكرب 
االجتماعية،  للشبكات  العريض  والعنوان 
املــســتــدام بني  الــتــواصــل  خلق سلسلة مــن 
الــنــاس، هــذا مــا يطفو على الــســطــح، أو 
هذه هي القشور اخلارجية، فما هو الفعل 
شغلها  هو  وما  الشبكات،  هلذه  احلقيقي 
الشاغل؟؟. إن من حماسن وعيوب وسائل 
مباحة  أنها  أنــواعــهــا،  مبختلف  التواصل 
فاجلميع  قــواعــد،  أو  شــروط  بال  للجميع 
اجلاهل  هلــا،  واللجوء  استخدامها  ميكنه 
واجملــرم  واملــنــحــرف  يدخلها  أن  مــن حقه 
واملتمارض والنّصاب، فال حدود وال مزايا 
ملن يريد استخدامها، ولعل اخلطأ األكرب 
أنها  احلتمية  الــعــوملــيــة  اخلــدمــة  هـــذه  يف 
تفتقد للمعايري اليت حتفظ مكانة املواهب 

وتعطيها حقها وقيمتها احلقيقية.
وهلـــــذه األســـبـــاب وصــــف بــعــض الــكــتــاب 
على  شّجعت  الشبكات  هــذه  أن  واملعنيني 
التفكري  كــان  فسابقا  التفكري،  )سطحية 
أعـــمـــق، والـــكـــتـــاب كــــان أعـــمـــق، واملـــقـــال 
كان أعمق، اآلن أصبح سطحيا،  والعمود 
معنى،  بــال  املعلومة  أصبحت  وبالنتيجة 

بال حتليل، وبال تفكري، وهذه هي مشكلة 
ــرقــمــي، حــيــث أصــبــحــت هــذه  الــعــصــر ال
الشبكات صانعًا للتفاهة، اليوم النجم يف 
شبكات التواصل االجتماعي، ليس املفكر 
والدراسات  املثقف،  وليس  الكاتب  وليس 
الــتــجــاري تتحدث عــن -أن  عــن اإلعـــالن 
أرباحها  زيــادة  تعتمد  الرأمسالية  السوق 
الناس-،  عند  التفاهة  زيــادة  عملية  على 
لذلك نرى أن بعض جنوم شبكات التواصل 

يعملون حتت رعاية الشركات التجارية(.
هل هناك أدّلة أو عالمات على مثل هذه 
)االتهامات(، وهل بالفعل تقوم اإلعالنات 
التجارية بزيادة التفاهة عند الناس؟، قد 
الصحة،  عن  عاريا  القول  هذا  مثل  يبدو 
يتوافق  وال  ينسجم  أنه ال  أو  أو مدسوسا 
مــع الـــواقـــع، فــمــن حــق الــتــاجــر الــرتويــج 
ولكن  عــلــيــه،  مــتــّفــق  أمـــر  وهـــذا  لسلعته، 
تتم  الــيت  الطريقة  على  يأتي  االعــرتاض 
والرتويج،  والتسويق  اإلعالن  بها عمليات 
ــبــســاطــة حتــــــاول وتـــســـعـــى لــنــشــر  إنـــهـــا ب
وقتل  العقول  استغفال  من خالل  التفاهة 
التفاهة  عرب  واجلمعية  الفردية  الذائقة 
مواقع  باتت  حيث  اخلــاطــئ،  واالستغالل 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي مــنــصــة إلطـــالق 
وأشــكــاهلــا،  أنــواعــهــا  الــتــفــاهــات مبختلف 
حتتل  أن  ميكن  الرديئة  السلع  أن  لدرجة 
احلديث  جــاء  وإذا  املتينة.  السلع  أمــاكــن 

واملواهب،  الوعي  ومستويات  العقول  عن 
فإن الغالبية العظمي من مستخدمي هذه 
املسطحني  مــن  هــم  التواصلية  املــنــصــات 
أمثلة  نضرب  أن  ويكفي  وثقافيا،  فكريا 
عن عمالقة يف الفكر واألدب يتم إهماهلم 
الشبكات  التواصلي يف  اجلمهور  قبل  من 
أصحاب  أن  جنــد  وقــت  يف  االجتماعية، 
الشكلية حتتل هذه  االستعراضية  العقول 
املنصات، وتستحوذ على اهتمام الكثريين، 
املسطح  الوعي  وجــود  بالنتيجة  يعين  ما 
الـــــذي أصـــــاب اجلــمــيــع بــعــد أن صـــارت 
لتسلل  مفتوحة  أبــوابــا  التواصل  شبكات 
أنتم  فهل  الوعي.  وقلة  بالتفاهة  املغرمني 
هذا  أليس  تساؤلنا،  هو  هــذا  فاعلون؟؟، 
شبكات  تتحول  أمل  الفعلي،  احلــال  واقــع 
هجينة،  عـــرض  ســاحــات  إىل  الــتــواصــل 
ليطغي  الــســمــني  مــع  الــغــث  فيها  خيتلط 
األول على الثاني، فتضيع مالمح األصالة 
للتحجيم  املواهب  وختضع  القيم،  وُتــهــَدر 
اجلمهور  بــني  التفاهة  وتنتشر  د،  املتعمَّ
ــطــاق، وكـــل هـــذا يــتــم بفعل  عــلــى أوســــع ن
الشركات  وراءه  تقف  مسبقا،  له  ط  خمطَّ
شعوبها  تضلل  اليت  واحلكومات  الراحبة 
لتحتكر ومتتص املزيد من األرباح صانعة 
عامليا  التوازن  عدم  من  نوع خطري  بذلك 
يف ميادين ومساحات خمتلفة منها اجلوع، 

اجلهل، املرض، تسطيح الوعي.

صناعة التفاهة ماركة الشبكات 
االجتماعية

كيف ستغزو الروبوتات حياتنا يف املستقبل؟

ساتوشي ناكاموتو النعرف من هو لكننا نعرف ماذا ابتكر، انه خمرتع 
بريد  عرب  االنــرتنــت  على  ورقــة  بنشر  قــام  حيث  البيتكوين،  بروتوكول 
أول نسخة من  إطــالق  ذلــك  بعد  الــربوتــوكــول يف 2008،  مشفر تشرح 
معهم  والتواصل  فريق  بإنشاء  وقــام   2009 البيتكوين يف  عميل  برنامج 
عرب الئحة بريدية من أجل تطوير املشروع اىل ان بدأت ختتفي اخباره 
الذي أسسه  الفريق  يتعامل مع  كان  لقد  نهاية سنة 2010  تدرجييا مع 
على املصدر املفتوح للربنامج لكن كان يتخذ احليطة واحلذر وال يكشف 
عن اي شيء ميكن أن يكشف عن شخصيته احلقيقية واخر شيء مسعه 

الناس عنه هو عندما قال انه انتقل ليهتم بأشياء اخرى.
P2P Found -  حسب ما ادعى ساتوشي يف ملفه الشخصي يف موقع
tion فهو رجل ياباني يبلغ من العمر 39 عامًا إال أن هذه املعلومة غري 
مؤكدة وهناك فرضيات عديدة حول هذه الشخصية حيث أنه من غري 
املؤكد إن كان هذا االسم هو االسم احلقيقي للمخرتع أم أنه جمرد اسم 

مستعار هلذا الشخص استخدمه فقط لإلعالن عن العملة اجلديدة.
كذلك ال يعرف ان كان االسم لرجل أو امرأة أو جملموعة من األشخاص يف 
عدة أحيان مت اإلعالن أن هوية املخرتع قد كشفت إال أن هذه اإلعالنات 

مل تؤكد وتبقى الشخصية احلقيقية غري معروفة إىل اآلن.
ال احد يعرف من هو ساتوشي ناكاموتو. لكن توجد دائما استنتاجات من 
طرف أشخاص يقومون ببحث عميق لكي يعرفو احلقيقة مثل ماقام به 
Joshua Davis عندما عمل على حتليل لنتائج 800.000 ألف حبث عن 
كلمة Nakamoto. وتوصل اىل ان الطالب االرلندي يف علم التشفري 
Michael Clear هو ناكاموتو، كما مت االشتباه ايضا يف عامل االقتصاد 
الفلندي Michael Clear. وكالهما نفيا ان هلم اي عالقة بتطوير او 

ابتكار البيتكوين.
مت االشتباه يف العديد من األمساء من خمتلف اجملاالت، لكن الشخصية 
ــان  الــيت اثـــارت جــدال ومت تسليط الــضــوء عليها بشكل اكــرب، هــو دوري
ناكاموتو ومت تسليط الضوء عليه من طرف جملة نيوزويك عرب التحقيق 
الصحفي الذي قامت به McGrath Goodman. وكشفت ان العامل 
الياباني دوريان ساتوشي ناكاموتو هو خمرتع العملة الرقمية وقد سبب 
التقرير الذي نشرته اجمللة العديد من املشاكل هلذا العامل بعد ان بدأت 
تضايقه كامريات الصحفيني الذين يتبعونه اين حل وارحتل، وبعدها قام 
بنفي ذلك وقــام برفع دعــوى قضائية ضد اجمللة بعد ان تسببت له يف 

مشاكل معنوية.
اليت  االمســاء  كل  ان  ناكاموتو جمهولة حيث  وتبقى شخصية ساتوشي 
او  لصحفيني  شخصية  استنتاجات  عن  عبارة  كانت  عنها  الكشف  مت 

مهووسني بالبحث عن ناكاموتو احلقيقي.

ساتوشي ناكاموتو: 
ما ال تعرفه عن مخرتع 

عملة بتكوين؟

تغري  العمل. مل  البشر وحتل حملهم يف  تقوم مبهام  ذكية  وآالت  روبوتات  رمبا ستكون هناك قريبا 
الرقمنة والتشبيك عرب اإلنرتنت اإلنتاج الصناعي فقط، بل تركت آثارا تكشفت تبعاتها يف الوقت 
احلاضر على أعداد الناس الذين أصبحوا بال عمل. قريبا سيكون هناك روبوتات وآالت ذكية ميكن أن 
حتل حمل البشر.  تغريُّ مل يعد يقتصر على إنتاج السيارات مثال، فتلك اآلالت تقوم بإجراء عمليات 

جراحية، وبإعادة إنتاج لوحات فنية. 
بالكثري من  للقيام  إن اآلالت مؤهلة  أمريكية  التنفيذي لشركة برجميات  الرئيس  باس،  كارل  يقول 

األشياء أفضل من البشر.
 السيارات ذاتية القيادة أصبحت حقيقة، كما حتضر شركة أمازون قاعة خمازن تديرها اآلالت بالكامل.  
يرتبط العمل دوما بالتكاليف اليت تسعى الشركات دوما إىل ختفيضها. ويقول كالوس شفاب مؤسس 
منتدى دافوس االقتصادي إن هذه النقلة الصناعية ميكن أن تكون أكرب حتد للعامل، وحيذر من ثورة 
جتعل ماليني الناس خاسرين ألنه مل تعد هناك حاجة هلم. كما باتت أجهزة الكمبيوتر القابلة للتعلم 
اليوم متداولة بصورة كبرية، كما يقول مايكل جوردان من جامعة كاليفورنيا وتوم ميتشيل من جامعة 
ميلون األمريكيتني. وميكن ألجهزة الكمبيوتر احلديثة االستفادة من التجارب واملعلومات املتوفرة يف 
املقابل، فالذكاء االصطناعي هو  صفحات اإلنرتنت وحتليلها واالستفادة منها وتطبيقها عمليًا. يف 

حماكاة عمليات الذكاء البشري من خالل استعمال اآلالت وبالتحديد أنظمة الكمبيوتر، حيث “تشمل 
املعلومات، واملنطق باستخدام قواعد  املعلومات والقواعد الستخدام  التعلم واكتساب  العمليات  هذه 
للوصول إىل استنتاجات تقريبية أو حمددة، والتصحيح الذاتي. وتشمل التطبيقات اخلاصة للذكاء 
االصطناعي أنظمة اخلرباء والتعرف على الكالم “ وفق تعريف املوقع املتخصص يف التكنولوجيا ) 
العلماء  SearchCio(. فقد تطور كفاءة الذكاء االصطناعي وتعدد استعماالته جتعله حمط أنظار 
الذين يعتمدون عليه، حتى بات البعض يتوقع أن نرى قريبًا استعمااًل كبريا لألجهزة اليت تعتمد على 
الذكاء االصطناعي. وهذا ما جعل شركات التكنولوجيا العمالقة، مثل “غوغل” و”ميكروسوفت” وحتى 
“فيسبوك”، حتاول دخول هذا السوق التجاري اجلديد. على الصعيد نفسه، ُأعجب البشر منذ فرتة 
طويلة بفكرة تصنيع روبوتات على هيئة بشرية، وتصور الكاتب »إيساك أسيموف« مستقبال تشيع فيه 
روبوتات شبيهة باإلنسان مربجمة على تقديم املساعدة وعدم إيذاء نظرائها البشر، وفًقا للقوانني 
الثالثة للروبوتات.  فلم يعد صنع إنسان آلي “روبــوت” حلما، بل أصبح هذا األمر واقعا يف متناول 
اجلميع، بعد أن متكن عاملان بولنديان من ابتكار نظام عصيب مركزي للروبوت، يوفر للمستهلكني كل 
ما حيتاجونه من قطع وبرامج إلكرتونية، لرتكيب أي شكل تقريبا من الروبوتات اليت يتخيلونها، فيما 

أحدث االخبار والتقارير رصدتها شبكة النبأ حول عامل روبوت وتطوره املذهل. 

عبد الرزاق عبد الحسني
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استطالع رأي

ما زلت أتذكر الكثري من األفالم العربية 
ألجل  املعاقة،  الشخصيات  تقدم  وهــي 
السخرية أو لالستهزاء بها، فتكون حمور 
مــوضــوع الــنــكــتــة! وكــذلــك فــعــل املــســرح 
استغالله  عرب  فاضح،  بشكل  العراقي 
الــعــاقــني وقــدمــهــم كمادة  لــعــوز فئة مــن 
للضحك عليهم، وبعض املسلسالت اليت 
ركزت على السخرية من املعاقني، كذلك 
تلجأ  فهي  التلفزيونية  الــربامــج  بعض 
من  للضحك،  فقط  واألقـــزام  للمعاقني 
غري أن تفكر بطرح قضايا هذه الفئة! 
انه اجتاه سليب اختذه الكثري من صناع 

السينما واملسرح والدراما والربامج.
فتحول املعاق يف قنواتنا واملسرح وحتى 
تارة، وموضوع  السينما وسيلة للضحك 
تـــارة أخــــرى، فــيــكــون الــقــاتــل او  للشر 
الــشــريــر أو عــضــو الــعــصــابــة مــن ذوي 
اإلعـــاقـــة، أن حتـــول مــوضــوع الــفــن يف 
بوجود  اال  يكتمل  ال  العراقية  منطقتنا 
الضحك  نقطة  لتكون  معاقة،  شخصية 
أفضل  ويف  الفيلم،  الشر يف  او مصدر 
انه  الصور مت جعله نقطة للشفقة على 
انه  التعامل على  انسان ناقص، وال يتم 

مواطن له كل احلقوق والواجبات.
النعكاسات  الفن  صناع  انتبه  هل  تــرى 
هذه االجتاه على املتلقي املعاق، عندما 
والربامج  واملسلسالت  االفــالم  يشاهد 

 ! وشخصيته  كــيــانــه  مــن  تنتقص  وهـــي 
املعاقني،  الناس  يتقبل  أن  ميكن  وكيف 
السينما  تــرمســهــا  الـــيت  الـــصـــورة  بــعــد 
ــون، خــصــوصــا أن  ــفــزي ــل ــت واملـــســـرح وال
وتتأثر  الفنية  رسالة  مع  تندمج  الناس 
السينما  لــصــنــاع  الــقــضــيــة  بـــالـــصـــورة. 
واملسرح والتلفزيون قضية جتارة وربح، 
وال يهمهم ما يتعرض له االنسان املعاق 
عبد  حبسن  التقيت  نفسية،   االم  مــن 
ألبياتي )وهو باحث اجتماعي( ليحدثنا 
فــقــال: السينما  املــعــاقــني،  مــعــانــاة  عــن 
للكثري  منصفة  العربي غري  والتلفزيون 
من القضايا االجتماعية وقضايا الوطن، 
املعاقني، حيث جعل منهم  ومنها قضية 
ـــــــارة،  مـــــادة لــلــضــحــك والــشــفــقــة واإلث
وجنـــدهـــم قـــد مت ظــلــمــهــم كـــثـــريا عرب 
فاغلب  والتلفزيون،  واملــســرح  السينما 
الضحك  مــســرية  يــكــون ضمن  ينتج  مــا 
السينما  أن  بل  بشخصهم،  واالستهزاء 
رمست باألذهان أن األشخاص املعاقني 
أو  غامضة،  او  كئيبة  أمــا شخصية  هم 
السوي،  العيش  على  قــدرة  ألي  فــاقــدة 
أننا أمام أداة تسيء لإلنسان املعاق، وهو 
حيتاج للمساعدة والتشجيع، كي ميكنه 
ان يندمج مع اجملتمع، لكن تاتي السينما 
واملسرح والتلفزيون وتصنع حواجز بني 
اجملتمع وهذا االنسان البائس، فدورها 

الثقايف  املــركــز  احلــالــي ختــريــيب. عند 
باألستاذ  التقينا  املتنيب  نهاية شارع  يف 
اجتماعي  ناشط  وهــو  كــريــم،  مرتضى 
وكــــاتــــب فـــقـــال حـــــول احملـــــــور: املـــعـــاق 
الظلم  مــن  للكثري  يــتــعــرض  باحلقيقة 
اجملتمع  األغــلــب  ! يف  الــيــوم  حياتنا  يف 
غــري مــتــواصــل مــع املــعــاقــني، واالفــجــع 
الصور  والسبب  اندماجهم،  يقبل  ال  أن 
واليت  املعاق  عن  خميلته  يف  املرسومة 
كانت نتاج التلقي املغلوط لألفكار، تلك 
األفكار اليت ينتجها السينما والتلفزيون 
واملسرح، فاملعاق يريد أن يكون مواطن 
وهذا  الباقني،  عن  رتبة  يقل  ال  عــادي، 
ومشـــوهلـــم  احـــتـــضـــانـــهـــم  إىل  حيـــتـــاج 
ــهــم نفس  ــة واحلـــــب، وإعــطــائ ــالــرعــاي ب
والعمل  والتملك  التعليم  مــن  احلــقــوق 

والنشر واملعيشة مع االحرتام.
اخلاطئة  الصور  تصحيح  على  والتأكيد 
املــــــأخــــــوذة مـــــن الـــســـيـــنـــمـــا واملــــســــرح 
والتلفزيون، حيث تطرح وبشكل مكثف 
عطل  ذو  إنسان  انــه  هو  املعاق  أن  على 
دائــم، وهو جمرد إنسان مريض ومثري 
الصمت،  عليه  ويغلب  ومكتئب،  للشفقة 
والــســلــبــيــة تـــالزمـــه، وهـــي صــــورة غري 
والتلفزيون  السينما  رمستها  حقيقية 
واملصيبة  الــنــاس  عقول  ويف  واملــســرح، 

فقط تقع على املعاق.

صورة املعاقني يف 
السينما والتلفزيون 

واملسرح

هل ستنجح الرتبية الرقمية بحماية حياة األجيال الواقعية؟
كل نظام جديد يف عاملنا حيتاج إىل قانون حيدد فيه شروط استخدامه وحيد من العبث فيه، ومع 
قواعد هلا، وهي  علينا وضع  بات  كافة،  وتدخالتها يف اجملاالت  التكنولوجيا يف جمتمعاتنا  ظهور 
القواعد اليت وضعت ألجل محاية األشخاص من تأثري  متمثلة بالرتبية الرقمية وتعترب نوعا من 
التكنولوجيا على حياتهم الواقعية، حيث نالحظ أن بعض األشخاص يستمدون من العامل االفرتاضي 
جهات  قبل  من  الكرتونية مسرية  جيوش  ينشرها  اليت  اخلاطئة  والثقافات  السلبية  االمــور  بعض 
إرهابية ودول حتاول تدمري اجملتمعات األخرى، فيؤثر هذا على االجيال القادمة حيث أنهم األكثر 

عرضة للتأثر بهذه االفكار االفرتاضية أو الرقمية.
وألهمية هذا املوضوع يف جماالت احلياة كافة وتطورها، وملعرفة أكثر عن مدى جناح خطط الرتبية 
الرقمية حلماية األجيال، أجرت )شبكة النبأ املعلوماتية(، استطالعا للرأي حول األمر، وطرحت 

سؤاال مركَّزا على املثقفني واملختصني واخلرباء، على النحو التالي:
هل ستنجح الرتبية الرقمية يف وضع خطط جتعل األجيال اليت تستخدم التكنولوجيا يف نطاق ال 
يؤثر على حياتهم الواقعية؟ وتوجهنا بالسؤال إىل الدكتور )خالد العرداوي(، اكادميي يف كلية القانون 
جامعة كربالء، فأجابنا قائال: قطعا أن التكنولوجيا الرقمية ستؤثر على فكر وسلوك واختيارات 
األجيال املعرضة هلا، أن هذا التأثري قد يكون سليب او يكون اجيابي، ويعترب سليب عندما تفقد 

املؤسسات الساندة )االسرة، املدرسة، اجلامعة، نظام احلكم ( قدرتها على التطور املوازي للتقدم 
مبا  أفكارهم  وتقولب  عليهم  التقنية  ستؤثر  عندها  الشباب،  فئة  السيما  الناس  حياة  الرقمي يف 
املؤسسات  يف  مــوازي  تطور  عندما حيدث  واجيابي  الرقمية،  بالسيطرة  املاسك  وغايات  يتناسب 
الساندة للتطور التكنولوجي، عندها ستزدهر الثقافة العامة للناس، وتصب جممل طاقاتها يف اجتاه 
البناء وتعزيز مرتكزات الدولة احلديثة. هل يتطور التعليم يف العراق؟ وطرحنا السؤال على املستشار 
الدكتور )عز الدين احملمدي(، دكتوراه قانون جنائي رئيس مؤسسة الفكر االنساني لإلعالم والثقافة 
والقانون، فأجابنا قائال: التعليم الرقمي بداية كمفهوم حيقق فورية التواصل بني الطلبة واألساتذة 
شبكية،  مؤسسة  املدرسة  او  لكلية  خالهلا  من  وصبح  الكرتونية  شبكات  او  شبكة  عرب  الكرتونيا 
وبناء مثل هذه املؤسسات حتتاج اىل بناء اسرتاتيجية تربط ما بني االساتذة والطلبة واملؤسسات 
الكليات واملــدارس، وحتسني مستويات االتصال الشبكي بني تلك املكونات، واجياد مناخ  التعليمية 
فعال لتكنولوجيا االتصال املعلوماتية يسمح جلميع االطراف التحرك بواقع فعال وتبادل املعرفة، 
وحتتاج تلك املؤسسات والتبادل املعريف والرتبية الرقمية لبنى حتتية مؤسساتية تعتمد التخطيط 
املربج لسنوات بعيدة املدى، لقطف مثار مثل هذه االسرتاتيجية يف التعليم وحتتاج توفري اسباب 

جناح تلك املؤسسات اىل بناء موقع فعال على االنرتنت. 

ُيعزى الرتاجع الكبري يف تطور اجملتمعات لعدم اهتمامها بالفئات الشبابية، 
ذوو  الشباب  أن  اجلميع  ويعلم  أهمية،  اقل  امور  احلكومات يف  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، 
والسبب االخر توجه الشباب إىل بعض الــدورات اليت ميكن من خالهلا 
احلصول على املال وليس ألجل تعلم املهارات اليت يرغبونها، ويعود هذا 
اقسام  إال  يدعم  ال  الــذي  اجملتمع  السيئ يف  للوضع  االختيار  أو  التوجه 

معينة.
االفضل،  الشباب حنو  واقــع  وتغيري  اجملتمع  تطور  يف  املوضوع  وألهمية 
قامت )شبكة النبأ املعلوماتية( باستطالع آلراء املختصني يف هذا اجملال، 

ومن يهمه تغيري البالد إىل أفضل حال، وكان السؤال كاآلتي:
- كيف ميكن متكني الشباب على احلصول على مهارات تليب سوق العمل؟

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

فأجابنا قائال:
االن ويف وضعنا العراقي ويف غياب مثل هذه االسرتاتيجية واخلطة، ويف 
خضم هذه الفوضى اليت تعم العراق، والبطالة املقنعة اليت تسود العراق 
الذي يستنزف اجلزء االكرب من موازنة الدولة دون انتاج، اعطاء رواتب 
الدولة دون حساب، ومن جهة اخــرى ظاهرة  وخمصصات وهــدر مــوارد 
البطالة يف وسط الفئات الشبابية وجلهم خرجيي الكليات املختلفة، ومن 
أن  اعتقادنا  ويف  فوضى،  العراق يف  وحال  املعادلة  التوازن يف  الصعوبة 
واملهن  اجملــاالت  املهارات يف خمتلف  الكتساب  وتدريبهم  الشباب  تشغيل 
نضع  شيء  اي  على  نفسه  يطرح  والسؤال  التخطيط،  اىل  أيضا  حيتاج 
خطة  هناك  وليست  املــهــارات،  الشباب  الكتساب  تدريب  اساليب  خطة 
تشغيل املصانع واملعامل املتوقفة اليت متنحنا فكرة كيفية اكتساب الشباب 
مشروعات  او  زراعــيــة  مشاريع  او  واملصانع  املعامل  تلك  ادارة  مــهــارات 
مصغرة زراعية، تربية احليوانات دواجن حقول امساك، وغريها كثرية 
على  تعتمد  الــيت  انتاجية  معامل  مستدامة  اجتماعية  تنمية  مشاريع 
يف  الصحية  التنمية  على  وتدريبهم  والصناعية،  الزراعية  االولية  املــواد 
املختلفة حالقة جنارة  املهن  االسرية يف  املشاريع  ودعــم  والــقــرى،  املــدن 
للنهوض  املشاريع  تلك  كل  الفندقة  اعمال  ادارة  اقتصادية  مكاتب  حدادة 
خطة  نضع  لكي  جاهزة  تكون  أن  وجيب  البشرية،  والتنمية  االقتصادي 
بكفاءة  املشاريع  تلك  إلدارة  املختلفة  املهارات  الشباب  الكتساب  التدريب 

والقدرة على اإلنتاج.

استطالع رأي: كيف يمكن 
تمكني الشباب الكتساب 
مهارات تلبي سوق العمل؟

اسعد عبد اهلل عبد علي

مصطفى عبد زيد 
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داء الخريف: 
تعرفوا على اسرار الوقاية منه

ومــا ُيصاحب  مع دخــول فصل اخلريف 
ذلك من تغريات مناخية كاخنفاض درجة 
احلرارة يصاب البعض باألنفلونزا، بيد 
أن مــا قــد ال يــعــرفــه الــكــثــريون هــو أن 
املزاج اجليد ميكن أن يكون طريقة فعالة 

للتغلب على هذا املرض.
أيام  مــدى  على  متقطع  بصداع  الشعور 
وارتفاع واضــح يف حــرارة اجلسم وآالم 
يف العضالت، باإلضافة إىل اإلحساس 
بأمل واحتقان يف احللق وخروج السوائل 
من األنــف، قد تكون بعضًا من أعراض 
تشتد  اليت  األنفلونزا،  بعدوى  اإلصابة 

يف فصل الشتاء.
فــريوس  يسببه  معد  مــرض  اإلنــفــلــونــزا 
كاحلمى  أعــــراض  تصاحبه  مــا  وعــــادة 
والسعال  احللق  والتهاب  األنف  وسيالن 
وآالم العضالت واإلرهاق، ينتشر مرض 
ما  وبــائــي،  بشكل  الــعــامل  يف  اإلنفلونزا 
ـــات يــبــلــغ بني  يـــــؤدي إىل مـــعـــدل إصـــاب
عام،  كل  ماليني شخص  ثالثة ومخسة 
ويسبب وفاة ما بني ربع إىل نصف مليون 
العدوى عــادة يف فصل  شخص. حتــدث 
أن تصيب  الشتاء. كما ميكن لإلنفلونزا 
احليوانات، كالطيور واخلنازير واخليول.

من  تعافيه  بعد  املــريــض  يشعر  لطاملا 
واإلجــهــاد  واخلــمــول  بالتعب  االنــفــلــونــزا 

يبذله.  وعقلي  عضلي  جمهود  أقــل  عند 
من  حالة  باإلنفلونزا  اإلصابة  تتبع  فهل 
إىل  تتطور  النفسي  واإلجــهــاد  اإلنــهــاك 
ـــك املـــرض  االكـــتـــئـــاب؟، االنــفــلــونــزا، ذل
ـــفـــريوســـي الــــــذي يــتــمــيــز بــالــتــفــشــي  ال
املــومســي عــلــى نــطــاق واســــع، ميــكــن أن 
هو  هــذا  االكتئاب،  من  يــؤدي إىل حالة 
موسم الربد واألنفلونزا، وعند اإلصابة 
بأعراضه، جتد نفسك تشعر بالضعف، 
بسرعة،  املــرض  مــن  تتعافى  أن  وتــأمــل 
وبأقل قدر من األمل، كما أنك تسرع إىل 

الصيدلية للحصول على الدواء.
ــويــع بـــني املــــــواد الــغــذائــيــة الــغــنــيــة  ــن ــت ال
يساعد  املعدنية،  واملـــواد  بالفيتامينات 
اجلسم على مواجهة فصل الشتاء البارد 
دون مشكالت. أما من ال يهتم باحلصول 
ويعتمد  الضرورية  الغذائية  املــواد  على 
أكثر  فيكون  صحي،  غري  حياة  أسلوب 

عرضة لنزالت الربد. 
فالزكام والسعال من األمور اليت يعاني 
مــنــهــا مــعــظــم الـــنـــاس خــاصــة يف فصل 
اإلصابة  جتنب  صعوبة  ورغم  اخلريف، 
بنزالت الربد إال أن هناك بعض النصائح 
معدل  خفض  األقـــل  على  ميكنها  الــيت 
اخلريف  فصل  ويرتبط  بــهــا،  اإلصــابــة 
وبالرغم  املزعجة،  الــربد  بنزالت  عــادة 
من صعوبة جتنب اإلصابة بنزالت الربد 

اليت  االحــتــيــاطــات  بعض  هــنــاك  أن  إال 
ــة.  تــقــلــل عــلــى األقــــل مــن مــعــدل اإلصــاب
خــبــرية الــصــحــة األملــانــيــة فــيــتــه شـــرام 
جتنب  يلي:  فيما  النصائح  هــذه  تلخص 
من  الشديد  االقـــرتاب  الــعــدوى:  مصدر 
ــونــزا أو  األشـــخـــاص املــصــابــني بــاألنــفــل
قــضــاء فــــرتات طــويــلــة وســـط جتمعات 
بشرية كبرية يؤدي بالطبع لزيادة فرص 
بـــالـــفـــريوس املـــزعـــج، غسيل  ـــة  اإلصـــاب
ــظــام: قـــد حتــمــل مســاعــة  ــت ــان ـــــدي ب األي
اهلاتف يف العمل أو مقبض باب املكتب 
أو احلــافــلــة، فـــريوس األنــفــلــونــزا. ملس 
هــذه األشياء ثم وضــع يــدك على عينك 
اإلصابة  احتمال  مــن  يزيد  وجههك  أو 
األملانية  اخلبرية  تنصح  لــذا  بالفريوس 

باحلرص على غسل األيدي باستمرار.
النوم لعدد ساعات  املناعة:  تقوية جهاز 
على  واحلــرص  املتوازنة  والتغذية  كافية 
الطازجة  والفاكهة  اخلــضــروات  تــنــاول 
من  كلها  املستمرة،  احلركة  على  عــالوة 
جهاز  تقوية  على  تساعد  الــيت  األمـــور 
ــي تــقــلــل مـــن اإلصــابــة  ــال ــت ــال ــاعــة وب ــن امل
اإلصابة  حال  يف  الراحة:  باألنفلونزا،  
باألنفلونزا من األفضل البقاء يف املنزل 
عــدة أيــام والنوم أطــول فــرتة ممكنة مع 
والبعد  السوائل  من  كبرية  كميات  تناول 

عن الضغط العصيب.

مصطلح  وهو  الناس،  بني  البيولوجية  الساعة  مصطلح  استخدام  يكثر 
ُيشري إىل ساعة اجلسم احليوية ) Biological Clock(، وهي موجودة 
يف جسم اإلنسان باإلضافة إىل أجسام العديد من الكائنات احلية، وقد 
اكتشف العلماء املكان الذي توجد فيه الساعة البيولوجية، بعد أن أجروا 
دراسات عديدة على الفئران، ألن الَساعة البيولوجية لدى الفئران تتشابه 
بأنها موجودة يف  البيولوجية لدى اإلنسان، وقد ظهر  كثريًا مع الساعة 
املخ، يف “النواة فوق التصالبية”، وهذه املنطقة تقع يف منطقة الوطاء من 
الدماغ، وتعترب الَساعة البيولوجية هي الساعة املسؤولة عن تنظيم العديد 
من األمور اليت ختص اجلسم، حيث أن التغريات احليوية والنفسية يف 
اجلسم تتأثر بالساعة البيولوجية اليت تعمل على مدار الساعة، وهلا منط 
 rhythmic( ُيعرف  ما  إيقاعي، وهو  يومي  سلوكي دوري معني، ومنط 

cycles(، وهي تؤثر بشكٍل كبري على املزاج العام لإلنسان.
إن ضبط هذه الساعة بطريقة صحيحة لتناسب نظام حياتنا اليومي مثل 
استخدام  بغنى عن  الصباح، جيعلنا  العمل يف  أو  الدراسة  الذهاب إىل 
أثارها  هلا  أن  يــوم  بعد  يوما  الــدراســات  تثبت  الــيت  و  املنبهة  الساعات 
اجلانية السيئة، و ذلك لكونها جتعلنا نستيقظ بطريقة مفاجأة يف حال 
أن االستيقاظ طبيعيا بدون منبهات يتم بطريقة تدرجيية، و تقول بعض 
املنبهات الصاخبة قد تؤدي إىل سكتات دماغية  الدراسات احلديثة أن 
باإلضافة  أمانا،  أكثر  البيولوجية  استخدام ساعتنا  مفاجأة، مما جيعل 
إىل أنه من املمكن أن نثق بها أكثر من الساعات املنبهة اليت قد ختذلنا يف 
بعض األحيان، و ال تقف فائدة ضبط الساعة البيولوجية على ايقاظنا من 
النوم فحسب إمنا جتعل طريقة نومنا صحية و تضمن لنا عند االستيقاظ 
شعورنا بأن املدة التى قضيناها يف النوم كانت كافية، و ذلك ما نفتقده 

يف كتري من األحيان. 
فهي  وسنوية؛  وشهرية،  وأسبوعية،  يومية،  بيولوجية،  إيقاعات  للبشر 
تنظم نوم اإلنسان واستيقاظه، وهي آلية لضبط الساعة البيولوجية داخل 
جسم اإلنسان؛ فهناك جمموعة من اخلاليا العصبية تقع يف النهار التحيت 
وسط املخ، تعرف بالنواة فوق التصالبية، وهي مركز التحكم يف اإليقاع 

اليومي.
ويقول أخصائيو األعصاب: »إن طبيعة اإلنسان ضبطها اخلالق، عز وجل، 
على ساعة بيولوجية موجودة يف كل خلية من خاليا جسمنا؛ لتنسجم مع 
وظيفة اإلنسان يف النهار، واليت ختتلف عن وظيفته يف الليل، ولتنشيط 
الساعة البيولوجية لتعمل بشكل سليم، هناك بعض اخلطوات والقواعد 
النوم اخلاص  وقت  الطبيب، ضبط  زيــارة  اتباعها:  اليت ميكن  البسيطة 
الضوء  دافــئ، جتنب  تدليك ومحام  اليوم، جلسة  االلتزام مبواعيد  بك، 

املرتفع خالل النوم.

كيف تؤثر الساعة 
البيولوجية على صحتنا 

ومزاجنا؟

اليد أكثر من مرة خالل فرتة قصرية، وأحيانًا يزداد األمر  قد نشعر أحيانًا باحلاجة إىل غسل 
لعشرات املرات، وهو ما يعين اإلصابة بالوسواس القهري، فما هي اضطرابات الوسواس القهري؟ 

وكيف ميكن معاجلتها؟
بالتأكيد نعرف تلك اللحظات اليت حنب أن نتأكد فيها من عدة أشياء يف حياتنا اليومية: هل أغلقت 
الباب فعاًل؟ هل الطباخ مطفأ فعاًل؟ وقد نكرر هذا األمر مرات عدة متتالية، ما يستدعي يف بعض 

األحيان أن يتملكنا القلق.
تعترب بعض التصرفات اليومية من أعراض مرض الوسواس القهري، منها على سبيل املثال تكرار 
التأكد من إغالق باب املنزل أو تعدد مرات مراجعة مفاتيح الكهرباء أو غسل اليدين عدة مرات قبل 
الوصول لقناعة أنها حصلت على القدر املناسب من النظافة، وغري ذلك من األعراض اليت تشري 
إىل أن املريض حيتاج إىل مساعدة الطبيب، إال أنه ال جياهر بذلك الطلب حتى ال يتهمه أحد ما 

باجلنون.
واندفاعات تضطرك  تسلطية وخماوف  أفكار  هيئة  يظهر على  القهري مرض عصابي  الوسواس 
لتكرارها باستمرار، وإن مل تتماش مع الفكرة ومل تقم بتكرارها، فإن ذلك يشعرك بالتوتر الذي 
مع  االعــتــدال،  قهريًا خارجًا عن  األخــرى، حتى يصبح سلوكًا  تلو  مــرة  الفعل  بتكرار  إال  يــزول  ال 

علمك علم اليقني أن هذه املخاوف واألفكار غري صحيحة وأنك مقتنع بتفاهتها، وهو ما يوصلك 
الوسواس  ويرتبط  االكتئاب،  إىل  بك  األمــر  يصل  أن  واإلنــهــاك، ميكن  بالذنب  الشعور  من  حلالة 
تؤدي  )وسواسية(،  منطقية  غري  وخمــاوف  بأفكار  وتتميز  بالقلق.  املتصلة  باالضطرابات  القهري 
أن  واعني حلقيقة  أحيانًا  يكونون  القهري  بالوسواس  املصابون  واألشخاص  قهرية،  إىل تصرفات 
تصرفاتهم الوسواسية غري منطقية، وحياولون جتاهلها أو تغيريها، لكن هذه احملاوالت تزيد من 
احتدام الضائقة والقلق أكثر، ويف احملصلة فإن التصرفات القهرية بالنسبة إليهم إلزامية، وذلك 
للتخفيف من الضائقة اليت يشعرون بها. ومن املمكن أن يتمحور اضطراب الوسواس القهري يف 
املبذولة  واجلهود  الرغم من احملــاوالت  وعلى  مثاًل،  موضوع معني، كاخلوف من عدوى اجلراثيم، 
للتخلي عن هذه السلوكيات، إال أن األفكار املزعجة الوسواسية والقهرية تتكرر وتتواصل وتسبب 
الضيق واالنزعاج، ومن اجلائز أن يؤدي األمر إىل تصرفات تأخذ طابع املراسم والطقوس، متثل 
حلقة قاسية ومؤملة متيز اضطراب الوسواس القهري، ومير مريض الوسواس القهري بـ 3 مراحل 
رئيسية األوىل: األفكار اليت جتعله قلقًا وهي الوساوس، والثانية: القلق الذي يشعر به وهي املشاعر، 
والثالثة: األشياء اليت يقوم بها من أجل خفض القلق وهي األفعال القهرية، وعليه يبدو ان االمراض 

النفسية هي األكثر شيوعُا يف العصر الراهن.

مروة االسدي

تطاردك أفكار غري معقولة: تعرف على اسبابها؟ وإمكانية معالجتها؟
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يـــوم فقط،  لــلــهــجــرة، ويف نــصــف  يف عـــام 61 
اختزل اإلمام احلسني عليه السالم ومن معه، 
والدة  على  قــرون  مسافة  وأصحابه،  ولــده  من 
القيم اإلنسانية مبا حتويه من إصرار وثبات، 
واستدعاها آنذاك على صحراء كربالء، ليكتب 
خبط عريض: مــوت يف عز خري من حياة يف 

ذل.
نعم، اجلانب املميز واملشرق من بدايات حياة 
اإلمام احلسني، عليه السالم، مل يكن قصريًا، 
إال أن سويعات الطف احتلت مساحة أوسع، بل 
كانت أبلغ تأثريًا يف نفوس اجملتمعات اإلنسانية 
على تنوعها، ألنها مل تكن أوقاتًا اعتيادية، بل 
مشهدًا  ترسم  حلظاتها  مــن  حلظة  كــل  كانت 

تراجيديًا مؤملًا.
احلسني  مصرع  كــان  اذا  ســـؤال،  ينهض  وهنا 
الــذي جرى  املــأســاوي  الــســالم، واملشهد  عليه 
تسيطر  الــيت  الكبرية  التعاطف  وحالة  عليه، 
مرقده  زيــارة  وراء  يقف  من  هي  أتباعه،  على 
إذًا ألي سبب  احلـــرام؛  العاشر من حمــرم  يف 
الـ 20  أربعينيته، وحتديدًا يف  إليه يف  يعودون 
من صفر يف ممارسة تعرف بـ زيارة األربعني؟.

يف واحـــدة مــن الــروايــات األشــهــر حــول زيــارة 
األربعني، تظهر أهمية التواجد عند قرب اإلمام 

احلسني، عليه السالم، يف العشرين من صفر، 
حمورية  صفة  حتديد  يف  املعيار  مبثابة  وهــي 

بالنسبة لإلنسان املسلم وهي اإلميان.
حيث يــذكــر اإلمـــام احلــســن الــعــســكــري، عليه 
ـــة: عــالمــات املــؤمــن  ـــرواي الـــســـالم، يف هـــذه ال
مخس صالة إحدى ومخسني وزيــارة األربعني 
والتختم  الرحيم  الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر 
باليمني وتعفري اجلبني، وبطبيعة اإلنسان أنى 
كان انتماؤه، السعي إىل نيل الدرجات األعلى، 
سواء كان على املستوى الديين أو االجتماعي أو 
الوظيفي غريها من باقي التوجهات ومفاصل 

احلياة اليت يراها مهمة بالنسبة له.
هذه  عــرب  يسعى  الشيعي  املسلم  فــإن  وهــكــذا 
املمارسة الدينية )األربعني( إىل نيل هذه السمة 
-اإلميان- كونها درجة عالية ال ميكن الوصول 
إليها بسهولة، ويف عرض املشي املومسي إىل 

قرب احلسني فرصة للفوز به.
إىل جــانــب ذلـــك، هــنــاك مجلة مــن الــروايــات 
مع  )أربعيين(  كوني  تفاعل  عن  حتدثت  الــيت 
فعن  الــســالم،  عليه  احلــســني،  اإلمـــام  مصيبة 
تلك  الــذي شهد  السالم،  عليه  الباقر،  اإلمــام 
احلادثة املفجعة وهو يف مقتبل العمر، إنه قال: 
صباحًا  أربعني  احلسني  على  بكت  السماء  إن 

تطلع محراء وتغرب محراء. ويف رواية أخرى 
ينقل زرارة عن اإلمام الصادق عليه السالم أنه 
قال: إّن السماء بكت على احلسني عليه السالم 
أربعني صباحًا بالدم، واألرض بكت عليه أربعني 
أربعني  عليه  بكت  والشمس  بالسواد،  صباحًا 

صباحًا بالكسوف واحلمرة.
واإلنسان كأحد أجزاء هذا الكون؛ حتمًا سوف 
الذي  والتفاعل  التأثري  هــذا  من  نصيبه  ينال 
السماء  تبكي  فعندما  الطبيعة،  معامل  اجتاح 
املخلوقات  وسائر  والقمر  والشمس  واألرض 
أربــعــني  ــســالم،  ال عليه  احلــســني  اإلمــــام  ملقتل 

صباحًا او يومًا.
الــذي  التأثري  هــذا  يالحقه  أن  الطبيعي  فمن 
زيــارة  يف  على شكل ممارسات خمتلفة  يظهر 
النيب  يصفها  والـــيت  عـــاشـــوراء،  أو  ــعــني  األرب
بـ احلـــرارة الــيت ال تــربد كما أشرنا يف بداية 

املقال.
كل  مع  تــزداد  اليت  األربعني  لزيارة  إن  ختامًا، 
عام اتساعًا وتفاعاًل وتأثريًا، حمفزات إنسانية 
قبل أن تكون شرعية أو اعتقادية، فهذه األمواج 
البشرية اهلائلة إمنا هي جتسيد على األرض 
لفطرة اإلنسان اليت تتأمل لوجع املظلوم وتسعى 

ملواساته. 

زيارة األربعني نظرة 
إىل املستقبل

ملاذا نزور اإلمام الحسني )ع( يف أربعينيته؟

رئيس جملس االدارة
مرتضى عبد الرسول معاش

رئيس التحرير
علي الطالقاني

مدير التحرير
كمال عبيد

كتاب وحمررون
علي حسني عبيد

باسم حسني الزيدي
حممد علي  جواد

امحد جويد - عدنان الصاحلي
مروة االسدي 

عبد األمري رويح
حممد عالء الصايف

االخراج الصحفي
حمسن مرتضى

موبايل
07811130084-07902409092

املوقع  
الربيد االلكرتوني

www.annabaa.org

annabaa@gmail.com

annabaa nabaa_news annabaa.net annbaanet annabaavideo +9647902409092

أكثر  األربعيين، يف  باملشهد  االنبهار  اليت جتعل  األسباب  عديدة هي 
من تفصيل، ال ينحصر بالشيعة، بل حالة االندهاش اليوم موجودة عند 
خمتلف الناس من شعوب شتى، ومن انتماءات شتى، كما أن استثنائية 
احلدث األربعيين ال تنحصر يف إطار الزمن احلاضر، بل كانت حاضرة 
وعيسى  وموسى  إبراهيم  صحف  حتدثت  فكما  القديم،  التاريخ  منذ 
)عليهم السالم( عن النيب اخلامت )صلى اهلل عليه وآله( وظهور املخلص 
اإلمام  استثنائية  كانت  بعده،  من  الشريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل 

احلسني )صلوات اهلل عليه( حاضرة يف الكتب األوىل.
متابعتها  إثــر  آشـــوري(،  ماما  بنيامني  )إيزابيل  الــالهــوت  يف  الباحثة 
العاملية، على مدى عدة سنوات،  وانعكاساتها  زيارة األربعني  جمريات 
والــيت متتدح  املقدس  الكتاب  املوجودة يف  “النصوص  أن  أشــارت اىل 
زحفًا بشريًا سنويًا، باجتاه قرب شخص واحد فقط، ختربنا بأن هذه 
األرتال البشرية، ال تأتي من ذاتها، بل إن الرب هو الذي مجعها، وأتى 

بها من أطراف األرض، من الشمال واجلنوب والشرق والغرب”.
وترى الباحثة آشوري استثنائية قرب اإلمام احلسني )عليه السالم(، من 
جهة بقائه معلمًا شاخمًا وضرحيًا زاهرًا، فكتبت أنه “مل نر يف أي زمن 
أرتااًل من البشر تتقاطر على قرب من قبور األنبياء، املوجودة يف العراق 

والشام وفلسطني وإيران، وال يف أي يوم من أيام السنة”.
معنوية هائلة يف  قــوة  األربــعــني  لــزيــارة  إن  الوقائع  تبني  عــام،  كل  ويف 
الناس، وحتثهم على االرتقاء تقى وخلقًا، وفعل اخلري وصنع  حتشيد 
املعروف. لذلك، ولكي يكون احلدث األربعيين عاماًل إصالحيًا فاعاًل 
بشكل أوسع وأكرب يف املستقبل، البد من عمل بتنظيم، ومثابرة بنزاهة، 

السيما أن رسم املستقبل علم له قوانينه ورجاله.
فإن علم املستقبل ُيعد اليوم من العلوم املهمة، ملا يوفره من رؤية شاملة 
تضع يف حسابها معطيات التاريخ وجتارب ناجحة وحقائق علمية، كما 
اإلمام  يقول  واعــد،  إىل مستقبل  للوصول  احلاضر  تغيري  آليات  تبني 
وسريعة حنو  قوية  الــعــامل حركة  “يشهد  الــشــأن:  هــذا  الــشــريازي يف 
تغريًا شديدًا،  تفرض  وهــذه احلركة  احلياة،  أوجــه  كافة  املستقبل يف 
فيجب أن نكيِّف أنفسنا مع هذا التغيري حتى منتلك ناصية املستقبل، 
حاضرنا،  عــن  جــذريــًا  خمتلف  املستقبل  مضمون  كــان  إذا  خصوصًا 
السليم،  والتخطيط  االحتماالت،  تتم عرب رصد  املستقبل  مواكبة  وإن 
خمتلف  يف  وعلماؤها  األمــة  رّواد  يّتخذها  الــيت  الصائبة  والــقــرارات 
البناء  يأتي  حتى  والصناعة  والــزراعــة  والطب  اهلندسة  اختصاصات 

متكاماًل من حيث تكوينه”.
أو  تغيري  إلحـــداث  رئيسي  كمقّوم  املستقبل  استشراف  أهمية  ورغــم 
صناعة نهضة، وأنه ال ميكن ألي مصلح أن يساهم يف حتقيق هدف، إال 
إذا كان ميلك رؤية مستقبلية، رغم ذلك ال ُيالحظ وجود إسرتاتيجية 
عمل  وجــود  يتضح  مل  بل  األربعينية،  بالزيارة  يتعلق  فيما  مستقبلية 
العمل  حمدودية  إىل  فإضافة  مستقبلية،  برؤية  احلاضر  بناء  يهدف 
هنا  التذكري  يكفي  وخلقًا،  وفقهًا  ورعــًا  بالزائر  يرتقي  الذي  التبليغي 
بأزمات اخلدمات احلياتية يف مدينة كربالء واحملافظات اجملاورة هلا 
بل يف عموم العراق، إضافة اىل معوقات العمل السياحي واالستثماري 
واملصريف، ومشاكل الصحة والبيئة، كما الواقع األمين الذي حيتاج إىل 
إصالح وتنمية وتطوير، واحلديث عن احتياجات مدينة زيارة األربعني 

وعراق أهل البيت، حديث مرير ويطول. 

حسني الخشيمي


