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الثالث من شهر ايار سنويًا باليوم العاملي للصحافة، وتزامنا مع هذه  حيتفل العامل يف 
الذكرى كان من الضروري أن يهتم املثقفون عموما بهذا اليوم؛ ملا للصحافة من تأثري على 
حياة األمم، من خالل زرع الثقافة والفكر يف مناهج احلياة املختلفة، باعتبارها سلطة 
مستقلة قادرة على ممارسة الرقابة والنقد واملعارضة، مما يؤدي اىل تعرض الصحافيني 
اىل قمع وتهديد وحصار، وبالتالي اىل ختلي الصحفي عن رسالته واالستسالم لضغوط 

السلطة، او تعرضه للقتل او السجن او االنسحاب. 
باخنراط  احلالة  هذه  ساهمت  كبرية، مما  عدائية  اليوم محالت  االعالميون  ويواجه   
صوت  إمخــاد  على  جاهدة  تعمل  والــي  الديكتاتورية،  األنظمة  ظل  حتت  منهم  الكثري 
مباشر  تأثري  من  الصوت  هلــذا  ملا  األكثر شعبية؛  السلطة  يعترب  الــذي  احلــر،  االعــالم 
تتزامن  املباشر على اإلعــالم،  املناخ االقتصادي احلالي، وتأثريه  على حياة األمــم.  ان 
معه ضغوطًا دولية تؤثر سلبا على حرية اإلعالم، يهدد كل  ذلك املكاسب الكبرية الي 
حتققت. فمن بني الضغوط على االعالميني وضع قيود السفر عليهم، وحماوالت بعض 
املسؤوليني التأثري على التغطيات اإلعالمية من قبل الصحافيني، وتزايد الرقابة الذاتية 
على وسائل االعالم، وتزايد استخدام احملاكم، وقوانني القذف والتشهري لتكميم حرية 
التعبري وزيادة الرتهيب الفعلي من قبل اجلرمية املنظمة واجلماعات املتطرفة، وخماوف 
من متلك اإلعالم والتأثري الناجم عنه. تدهور حرية اإلعالم يف العامل، كان له أسباب 
املخيف  األمر  اإلعــالم، وهو  السيطرة على وسائل  القانونية وحمــاوالت  الضغوط  منها 
والذي يقوض ما حتقق اجنازات يف بعض الدول الي تسري على طريق الدميقراطية. ان 
االعالم احلر، حباجة اىل إميان عميق وينبغي التضحية من أجله. وتبدو املسألة معقدة 
أكثر عندما ينسحب االعالميني اىل ساحة املتملقني للحكومات. إن اخلوف من تراجع 
من  نأمل  حلول  لنا  تبقى  ولكن  هاجسا خميفا  أصبح  العامل  والدميقراطية يف  احلرية 
خالهلا معاجلة املشاكل قبل استفحاهلا وتكمن هذه احللول يف عدة حماور. األول- ان 
ترتكز البلدان على ضمانات قضائية وعلى تناغم بني السلطات العامة والصحافيني من 
جانب، وبني الصحافيني واجملتمع من جانب آخر. الثاني-ان تاخذ وسائل االعالم دورها 
بالشكل الصحيح، مبا يتناسب مع استقالليتها واخالقياتها، واملواثيق االعالمية. الثالث- 
السلطات  تستعملهما  اللتني  والقذف  التشهري  اخلاص جبرميي  العقوبات  قانون  إلغاء 
كأداة لكبح مجاح الصحفيني. رابعا- اصدار قانون معاصر للصحافة يف العامل، والسماح 
للصحفيني بالوصول الي مصادر اخلرب يف املؤسسات الرمسية دون متييز واحرتام مهنة 
خامسا-   . مهنتهم  مبزاولة  قيامهم  لدى  الصحافيني  على  االعتداءات  ومنع  الصحافة، 
اجلهود يف  تكثيف  سادسا-  االنتهاكات.  مع  للتعامل  الالزمة  التشريعية  التدابري  اختاذ 
مع  ذاته  الوقت  يف  ومتساحمة  املتوارثة  لالفرتاضات  ناقدة  إعالم  وسائل  إنشاء  سبيل 
اختاذ  الناس على  تساعد  معلومات  توفر  إعــالم  وسائل  أخــرى،  بعبارة  البديلة،  الــرؤى 
قرارات مستنرية؛ وجتمع بني وجهات النظر املتنافسة لتنسج منها رؤية مشرتكة وجامعة، 

مستجيبة يف ذلك للتنوع من خالل احلوار. 
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لرئاسة  اجلديدة  اخلارجية  السياسة  ان 
ــــوزراء يف الــعــراق  اجلــمــهــوريــة ورئــاســة ال
اليوم تشكل امتدادا للسياسة الي أرستها 
العبادي،  حيدر  بقيادة  السابقة  احلكومة 
مما  واتساعا،  عمقا  أكثر  بفاعلية  ولكن 
يــدل على مــؤشــرات إجيــابــيــة جــدا لبدء 
فكانت  العراقية،  للدولة  التعايف  مرحلة 
مثــارهــا كــبــرية وبـــــارزة، عــلــى الــرغــم من 
قصر املدة، انعكست بعودة بغداد لتصبح 
قبلة للتالقي واحلوار اإلقليمي، من خالل 
زيارات املسؤولني وصناع القرار اإلقليمي 
والدولي. فضال على تسابق اجلميع على 
املصاحل  حتقق  وتفاهمات  اتفاقات  عقد 
–أيضا- بغداد  تكون  ورمبــا  بل  املتبادلة، 

االزمــات  ومعاجلة  للحوار  مفضلة  طاولة 
العراق  تستثمر  الي  والدولية  اإلقليمية 

كجسر دبلوماسي ال غنى عنه.
وهذه السياسة اخلارجية العراقية، لتنجح 
يف حتقيق اهدافها حباجة اىل االستمرار 
من خالل  للجميع،  املفيد  املسار  هذا  يف 
والوضوح  املتوازن،  احلياد  على  احلرص 
وامتالك  اخلارجية،  الوطنية  الثوابت  يف 
األشخاص  ومقبولية  التفاوضية،  املهارة 
الذين ميثلون العراق يف وزارة اخلارجية، 
والوفود الرمسية، فضال على أهمية لعب 
لــدور  العراقية  والقنصليات  الــســفــارات 
نشط يتناسب مع توجهات بلدهم اجلديدة 

يف التأثري على سياسة الدول الي تعمل 
فيها. كما يتطلب جناح السياسة اخلارجية 
على  والقدرة  الفاعلية  امتالك  العراقية 
الي  والطارئة  املتوارثة  العقبات  جتــاوز 
تعرتضها، سواء كانت مقصودة ام ناجتة 
فليست  الدولية،  التفاعالت  طبيعة  عن 
الــطــرق أمـــام عـــودة الــعــراق ألخــذ مكانه 
اإلقليمي والدولي معبدة متاما، بل بعضها 
وعرة ومليئة باألشواك وحتتاج اىل جهد 
وأبــرزهــا:  معها،  للتعامل  وحكمة  وصــرب 
الــصــراع اإليــرانــي-الــســعــودي، والــصــراع 
اإلسرائيلي  والــدور  األمريكي-اإليراني، 
العربية- والصراعات  أوسطي،  الشرق 

العربية، وما ينجم عن كل ذلك من دعم 
ظاهر وخفي لإلرهاب واحلروب بالوكالة 

النامجة، هذا على املستوى اخلارجي.
امـــا عــلــى املــســتــوى الـــداخـــلـــي، فستربز 
عــقــبــات أخـــــرى تــقــيــد وتــعــيــق وتــضــعــف 
بــ:  وتتمثل  للعراق،  اخلارجية  السياسة 
للتنمية  الــشــامــلــة  االســرتاتــيــجــيــة  غــيــاب 
السياسية،  الكتل  وصـــراع  االقتصادية، 
وترهل  وختلف  واملالي،  اإلداري  والفساد 
ووحدة  متاسك  وعــدم  الدولة،  مؤسسات 
األمنية  األجــهــزة  يف  والسيطرة  الــقــيــادة 
ــة، والــــوجــــود املــســلــح خـــارج  ــعــســكــري وال
ــعــالقــة بـــني بــغــداد  الــــدولــــة، ومــشــكــلــة ال
انفاذ  سلطة  وضعف  كــردســتــان،  وإقليم 

وتدهور  املستفحلة،  والبطالة  الــقــانــون، 
البنى التحتية، وضعف الثقة بني احلكومة 
والشعب...وغريها، وهي مبجملها حتديات 
حقيقية ال ميكن جتاهلها، أو تصور عدم 
يف  الــعــراق  وفاعلية  كفاءة  على  تأثريها 
قوة  ان  معلوم  فكما  اخلارجية،  سياسته 
السياسية اخلارجية ألي دولة هي انعكاس 
لقوة ومتانة ومتاسك البيئة الداخلية، من 
جــانــب، وواقـــع الــعــالقــات وتــــوازن القوى 
اخلارجية،  بيئتها  يف  السائدة  والفواعل 
الي  العقبات  ان  حقا  آخـــر.  جــانــب  مــن 
تـــعـــرتض ســبــيــل الــســيــاســيــة اخلــارجــيــة 
جتاوزها  ولكن  كــبــرية،  للعراق  اجلــديــدة 
ليس أمرا مستحيال، السيما ان حكومات 
مبرحلة  متــر  تــقــريــبــا  مجيعها  املــنــطــقــة 
على  باحلصول  رغبتها  حتكمها  جديدة، 
ــتــقــاط االنــفــاس.  فــســحــة مــن اهلــــدوء وال
العراق اىل:  فيه  الــذي حيتاج  الزمن  انه 
ورجــال  واالســتــعــجــال،  التهور  ال  احلكمة 
دولة أفذاذ ال طالب سلطة وهواة سياسة 
ال  الدولة  وعمل مبنطق  النظر،  قصريي 
وعليه  والقومية...  والدين  الطائفة  منطق 
اخلارجي  االنفتاح  بسياسة  خيطو  وهــو 
عــلــى مجــيــع األطــــراف ان خيــتــار حبرية 
حيقق  ومبا  والدولية  اإلقليمية  حتالفاته 
إلمــالءات  خضوع  دون  العليا،  مصاحله 

اآلخرين. 

الرؤية االسرتاتيجية العراقية للقضايا العربية
بعد ان توىل السيد حيدر العبادي رئاسة احلكومة للمدة من 2014 اىل 2018 شرع اىل اتباع سياسة 
انفتاح العراق على حميطه العربي واإلقليمي، وسعى لتعبيد الطريق يف مسري عالقات العراق مع 

بعض الدول العربية بعد قطيعة طويلة شابها خالفات عدة.
هذا التقارب قد حتول من مرحلة التخطيط اىل التنفيذ وهو ما شهدناه مؤخرًا من زيارة وفد رمسي 
سعودي ضم قرابة 100 شخصية رفيعة املستوى من خمتلف الشخصيات التقوا خالهلا بالرئاسات 
الثالث، فضاًل عن افتتاح قنصلية سعودية يف بغداد واالتفاق على فتح ثالث قنصليات اخرى يف مدن 

عدة من العراق لتعزيز التعاون وتقديم التسهيالت ملواطين البلدين.
إيــران  بني  ما  موازنة  واجيــاد  الوسط  من  العصا  مسك  من  العراق  يتمكن  هل  هنا  السؤال  ويبقى 

والسعودية؟
العراق ذو التأريخ الطويل والبنية الثقافية واالجتماعية الريادية على مستوى املنطقة العربية قادر 
على اعادة مكانته يف القضايا العربية الشاملة ودوره احملوري الذي ينطلق من موقعه ودوره املهم، 
لذلك وبالرغم من صعوبة املوقف باعتبار ان العرب ابتعدوا طيلة السنوات السابقة عن اجياد ارضية 
مناسبة إلعادة العراق حلضنه العربي، كما وال ينكر متانة عالقة العراق بإيران والتداخل االقتصادي 
والسياسي والديين معها، لذلك هناك اشخاص متضررون من هذا التقارب ووجود ماكنات اعالمية 

تتبع جلهات متنفذة تعمل جهارًا نهارًا ألثارة اخلالف جمددًا واظهار اجلانب املظلم من تلك السياسة 
اليوم من معطيات فإنه قد ميضي يف  العراق ومبا هو موجود  ان  الطائفي، اال  الوتر  وتعزف على 
االبقاء على سياسة احلياد واالبتعاد عن سياسة احملاور اال ان االمر حيتاج لتضافر اجلهود وحنكة 

سياسية واتباع خطوات تراكمية لتعزيز ذلك املوقف عرب التالي:
اجلميع يعرف أن إيران اليوم متر بصعوبات مجة جراء احلصار األمريكي، والعراق بوابتها الكربى 
لتجاوز مشاكلها او التقليل من شدتها، وهنا على صانع القرار العراقي التحرك إلجراء مفاوضات 
جديدة وتعديل بعض االتفاقيات القائمة، ومنع مجيع اشكال التدخل يف شؤونه الداخلية، الضغط 
على بعض اجلماعات الي هي خارج سلطة الدولة وتتبع جلهات خارجية بضرورة خضوعها للقانون 
او دجمها حتت اطر الدولة او اختاذ االجــراءات الوقائية احلازمة حبقها، حماسبة وسائل االعالم 
املثرية لالزمات او الي تنشر ما من شأنها احياء التوتر او تسعى لتهديم عالقات العراق سواء مع 

إيران او السعودية.
استثمار التقارب مع السعودية إلعادة البناء واالعمار مبا حيقق طموح املواطن ال ان حتال جلهات 
وشركات حتوم حوهلا شبهات الفساد، مغادرة كل ما من شأنه تعكري ذلك التقارب على ان يبقى العراق 

بعيدًا عن االمالءات اخلارجية ومن اي طرف كان. 

البعض يقرأ هذا احلراك اإلقليمي حنو العراق بانه بادرة خري تصب يف 
صاحل بغداد ويقولون ان القادم افضل، واخرون هلم رؤية مضادة ويعتقدون 
ان القادم اخطر، وما بني النظرة املتفائلة، وتلك املتشائمة، مثة اسرتاتيجية 
جديدة لدول املنطقة، تؤسس فيها لقاعدة مستقبلية متقف عليها بني دول 
فالسجال  فيها،  للحرب  جمــال  ال  حراما،  ارضــا  العراق  اجعلوا  املنطقة: 

الدبلوماسي واالقتصادي هو الفعل املباح فقط.
يف الثالث من نيسان اجلاري حطت رحال وفد سعودي كبري يصل تعداده 
اىل مائة شخص، بينهم تسعة وزراء أبرزهم وزير الثقافة بدر بن عبداهلل 
بن حممد بن فرحان، ووزير البيئة واملياه والزراعة عبدالرمحن الفضلي، 
ووزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية خالد الفاحل، ووزير التعليم محد 
اخلليج  لشؤون  الــدولــة  ــر  ووزي الشبانة،  تركي  اإلعــالم  ــر  ووزي الشيخ،  آل 

العربي ثامر السبهان.
هذا ليس وفدا بسيطًا، انه قافلة حج كاملة ال بد انها تريد طلب املغفرة من 
نتيجة صراعات  بغداد، بعد سنوات من االعتداءات اإلرهابية اغلبها جاء 
عشرات  ضحيتها  وراح  كــربى،  معركة  ساحة  اىل  العراق  حولت  إقليمية 
االالف من األبرياء، نساء وأطفال، شباب، وكهول، وكل ما حيلوا لالرهابني 
العراق  تــزور  الي  الــدول  نفس  من  املدعومني  االرهابني  أولئك  يقتلو،  ان 

حاليا.
تأتي السعودية طلبًا للمغفرة، بعد أسابيع من زيارة وفد إيراني، له غرض 
من  سنوات  بعد  احلساب،  يدفع  ان  العراق  من  يريد  فاإليراني  خمتلف، 
عراقية  حكومة  بــأول  اعرتافها  من  بداية  القوية،  الدبلوماسية  العالقات 
حتت حكم االحتالل األمريكي، ومرورا بالعالقات الطيبة مع بغداد خالل 
حمنة االعتداءات االجرامية الي استمرت لسنوات ما بعد الغزو األمريكي، 
وانتهاء باحلرب على داعش، وهي الي تعتربها طهران نقطة االرتكاز لتاكيد 
صداقة طهران لبغداد، كما تقول طهران ان هلا حقا يف النصر املتحقق على 

داعش، على األقل يف املواقف غري الرمسية واللقاءات اخلاصة.
تريد ايران من العراق ان ال خيضع للعقوبات االمريكية وان يبقي حدوده 
مفتوحة امام البضائع اإليرانية، وان يوفر هلا نافذة واسعة تربطها بالعامل 
املغلق باقفال أمريكية حمكمة، وهي ترى ان حتقيق هذا الشرط دين على 

العراق جيب ان يرده بعد احلرب على داعش.
احلضور السعودي وقبله اإليراني، والقطري، مل يأتي من فراغ، انه اعالن 
واقتصادية،  دبلوماسية  مواجهة  عنوانها  تلك،  للدول  جديدة  السرتاتيجية 
األقوى  الذكاء  ومن ميلك  الوكالة،  او حروب  املباشرة  احلــروب  بعيدة عن 
يف التفاوض، واألموال األكثر سريبح الكثري يف املواجهة اجلديدة، وما بني 
تلك السجاالت يبدو ان حال العراق متجه حنو االفضل، على األقل ستكون 
التفجريات اإلرهابية خارج لعبة الصراع اإلقليمي، والتزاحم يكون لكسب 

ود بغداد ال ختريبها. 

موسم الهجرة 
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املركزية  احلكومية  السياسات  فشل  إن 
تبنت  الــي  النامية  الـــدول  يف  والســيــمــا 
إدارة  يف  ـــوب  كـــإســـل املــــركــــزيــــة  مــنــهــج 
تنمية  أجـــل حتقيق  مــن  الـــبـــالد،  شـــؤون 
إىل  أدى  جملتمعاتهم،  شاملة  إقتصادية 
لــإلدارة،  كإسلوب  بالالمركزية  املطالبة 
خالل  من  التنمية  عملية  حتقيق  بهدف 
تــهــيــئــة احلـــاجـــات األســـاســـيـــة لــأقــالــيــم 
ــيــم، والــصــحــة،  ــتــعــل واحملــــافــــظــــات، كــال
جتربة  تقويم  وميكن  والكهرباء.  واملــيــاه، 
الالمركزية اإلدارية يف العراق ابتداًء من 
ومن  والقانونية،  الدستورية  التشريعات 
والطريقة  التشريعات  هلذه  التطبيق  ثم 
السياسية  الــكــيــانــات  بــهــا  تعاملت  الـــي 
الي  واملــقــرتحــات  التشريعات  هــذه  مــع 
ملــعــاجلــة هـــذه األخــطــاء  جنــدهــا مناسبة 
وهي: النصوص الدستورية الي حتدثت 
للحكومة  احلصرية  االختصاصات  عــن 
االحتادية وحكومات االقاليم واحملافظات 
املفهوم  فيها  وتداخل  واضحة  كانت غري 
االحتادي مع مفهوم الالمركزية االدارية، 
فكما هو معروف قانونيًا أن هناك فرق 
بني صالحيات اقليم احتادي وصالحيات 
حمـــافـــظـــة غــــري تـــابـــعـــة إلقـــلـــيـــم وتــعــمــل 
الدستور  ولــكــن  اإلداريـــــة،  بــالــالمــركــزيــة 
العراقي خلط بني اإلقليم واحملافظة يف 
مــواده وهــذا حيتاج إىل مراجعة وتنقيح 

املعامل.  املــواد واضحة  حبيث خترج هذه 
االختصاصات إىل اإلقليم وهذا يدعونا 
هنا إىل اخلــروج من التصور القومي او 
املذهيب لقضية تشكيل األقاليم والرتكيز 
املتحققة  والفوائد  اإلداريــة  القضية  على 
يف حالة إنشاء أقاليم جديدة يف العراق 
الرتكيز  يف  االحتــاديــة  احلكومة  تساعد 
على إدارة ملفات مهمة كربى مثل الدفاع 
والنقل  والبيئة  واملالية  الــوطــين  واالمـــن 
وترك  القومي  واالقتصاد  املائية  واملوارد 
ــاقــي املــلــفــات اىل حــكــومــات األقــالــيــم  ب
باخلصوصية  تتصف  ألنها  عليها  تعمل 
اجلـــغـــرافـــيـــة مـــثـــل مـــلـــفـــات اخلـــدمـــات 
إن  وغريها.  والصحة  والزراعة  والتعليم 
نراه  الــذي  السياسي  والتخاصم  التنازع 
وابتكار  االحتــاديــة  احلكومة  واضــحــًا يف 
وزارات احتادية كثرية لرتضية االطراف 
السياسية املختلفة يؤدي اىل تفريغ مبدأ 
الالمركزية االدارية من حمتواه لكون هذا 
الكم اهلائل من الــوزارات والــوزراء سوف 
يطالبون بصالحيات هي باحلقيقة ليست 
إلغاء هذه  هلم بل لأقاليم واحملافظات، 
اختصاصات  حتديد  حالة  يف  الـــوزارات 
احلكومة االحتادية سوف جيرب الكيانات 
من  بعدد حمدد  االلتزام  على  السياسية 
أقل  او  العشرة  يتجاوز  ال  قد  ـــوزارات  ال
مبـــا يــقــابــل االخــتــصــاصــات احلــصــريــة 

السياسية  الكيانات  اهتمام  وحيــول  هلــا 
ميثلون  الــي  واحملــافــظــات  األقاليم  إىل 
أغلبية فيها. كان من اخلطأ أن ينص يف 
يتكون  العراق  أن  على  العراقي  الدستور 
من أقاليم وحمافظات وأقضية ونواحي، 
ألن التقسيم اإلداري الثالثي املتكون من 
احملــافــظــة والــقــضــاء والــنــاحــيــة أستهلك 
احلالي،  الــواقــع  يعد جيــاري  ومل  فائدته 
طويلة  عقود  مــن  اعتمد  التقسيم  فهذا 
كانت  عندما  العثمانية  الــدولــة  قبل  مــن 
حتتل الــعــراق، وكــان األفــضــل إداريــــًا أن 
واحملافظة،  اإلقليم،  إىل  التقسيم  يكون 
ــــة األصــغــر )قــد تسمى  والــوحــدة اإلداري
أخرى(،  تسمية  اي  او  املدينة  او  البلدية 
للتقسيم  ــيــه  شــب هـــو  الــتــقــســيــم  وهـــــذا 
أعضاء  مؤهالت  إن  فرنسا.  يف  املعتمد 
اجملــالــس إن كـــان جمــلــس احملــافــظــة أو 
اجملـــلـــس احملـــلـــي لــيــســت عــلــى املــســتــوى 
املشاكل  من  كثري  سبب  وهــذا  املطلوب، 
الكيانات  اهتمام  هو  السبب  يكون  وقــد 
على  وتقدميه  احلزبي  بالوالء  السياسية 
الكفاءة واملؤهالت العلمية والعملية. ومن 
الناخبني  اهتمام  عــدم  إن  أخـــرى،  جهة 
مبؤهالت املرشحني بسبب نقص الثقافة 
االنتخابية لدى املقرتع وعدم توعيته بها، 
كان سببًا آخر يف وصول شخصيات غري 
كفؤة إىل مراكز القرار يف حمافظاتهم. 

تجربة الالمركزية اإلدارية
يف العراق بعد عام 2003

تحديات التحول الديمقراطي بعد عام 2003
وفق التجربة السياسية الي مر بها العراق تربز حتديات التحول الدميقراطي بعد عام 2003، والي 
أسهمت يف تأخري دفع البلد إىل حتول تنموي سياسيا واقتصاديا، رغم ضخامة ثروته وتراكم احتياجاته 
تنمية  أو  تقدم  ألي  ضــروري  دميقراطي  وسلوك  بنية  من  ذلك  يتطلب  ملا  السياسي  بالقصور  اقرتانا 

مبعناها الفكري والواقعي.
وأبرز هذه التحديات: قدرات القوى السياسية: أثبتت القوى السياسية العراقية يف شراكتها إلدارة البلد 
أنها غري ناجحة وغري قادرة على دفع التحول الدميقراطي وبناء املؤسسات، فلم تثبت ذلك ومل ختتار 

استقالهلا النهائي عن القوى والدول املعادية للعملية السياسية.
قواعد  بنيوية  إىل  يفتقر  وألنه  عجالة؛  على  ألنه صيغ  تعديل  إىل  فالدستور حيتاج  الدستور:  مشكلة 
بقانون،  تنظم  الي  الدستورية  املــواد  تنفيذ  وإجــراءات  التشريع  إليها يف  االستناد  الي ميكن  القانون 
مما ضاعف من صراع اإلرادات وكرس نظرية املكونات عرب آليات إعالن األقاليم ودعاوى اإلنفصال 
الذي  الدميقراطي  التحول  نسق  يف  الرتاجع  معطيات  من  مالمح  باحلقيقة  هذه  باألغلبية،  والتهديد 
حيتاج إىل مناخات وعناصر خمتلفة ومغايرة ملا هو موجود بالواقع لتعزيز قيم الدميقراطية عرب إنتاج 

املؤسسات.
املعطيات الداخلية الطارئة: مثلتها بروز حالة من التجاذبات الطائفية واحملاصصة السياسية، الفساد 

السياسي واإلداري الذي تعدى اجملال اهلرمي للسلطة ليتسرب إىل الفضاء العمومي وانتشار الرشوة 
بناء  بناء املؤسسات، وسبب عرقلة يف  واحملسوبية واالنتفاعية والوصولية وسوء اإلدارة وتسبب بفشل 
الدولة وتوفري مناخ االستقرار السياسي الالزم هلذا البناء. كل هذا أفرز معطيات دخول تنظيم داعش 
واحتالله لثلث مساحة العراق وحدوده. املعطيات اخلارجية: يف جانب مهم منها هو نقل تطلعات استعداء 
حماور الشر اإلقليمي والدولي لبناء الدولة يف العراق باجتاه ضرب الدميقراطية فيه، تلك الدول الي 
تنظر إىل العراق وكأنه عروس بني عوانس، سببت وأنتجت حالة من ضياع األمن والتنمية عرب صناعة 
اإلرهاب. أهم ما ميكن حتديده يف تعزيز مسارات البناء الدميقراطي يف العراق على األصعدة كافة، بعد 
أن يأخذ مبضادات معطالت الرتاجع أعاله،  تركيز صناع القرار اجلدد على مظامل املاضي، وامتالك 
رؤية إجيابية استشرافية لالنتقال ملواجهة اخلوف الذي غرسه النظام السلطوي السابق، والتعامل مع 
الذين تعاونوا مع النظام املسقط أو اجلماعات املتطرفة وفق القانون وعدم السعي لالنتقام ومصادرة 

أصوهلم مع عزل واستبعاد الذين يرفضون نبذ العنف ويصرون على القطيعة والتعنت.
التحوالت السياسية   جيب االعــرتاف بكل القوى السياسية واالجتماعية، وأن يكون هلا دور أساس يف 
احلاضرة، وضمان وجود املعارضة القوية احلاصلة على الدعم الشعيب الكايف لتكون منافس معقول على 

السلطة وتبادل األدوار واملواقع مع أحزاب السلطة. 

على الرغم من حالة اليأس الي تصيب العراقيني، نتيجة سوء الوضع العام 
يف البلد، السيما بعد اجتياح تنظيم “داعش” ثلث مساحته اجلغرافية، وما 
سببه من دمار وخراب وخسائر بشرية واقتصادية، إال أن التفاؤل واألمل 
مفتاح  داعــش  تكون صدمة  بــأن  العراقيني  وعقول  قلوب  عن  ينقطع  مل 
االستقرار السياسي يف العراق، وأن تكون حكومة ما بعد “داعش” مبثابة 
األمل الذي حيقق طموح العراقيني يف إجياد حكومة عراقية وطينة، قادرة 
االستقرار  عدم  وحالة  السياسي  العنف  دوامــة  من  العراق  انتشال  على 
التفاؤل  هــذا   .2003 عــام  منذ  الــعــراقــي  السياسي  املشهد  تــزيــن  الــي 
العراقية  السياسية  القوى واالحــزاب  أعــادت  كابوس، عندما  حتول إىل 
العراقية السابقة مع احلكومة احلالية،  سيناريوهات تشكيل احلكومات 
بدأ متحمسًا  الذي  املهدي  السيد عادل عبد  الــوزراء احلالي  وأن رئيس 
للوهلة األوىل، عندما اختري رئيسًا للوزراء واعلن عن قدرته يف معاجلة 
التحديات الي تقف يف طريق جناحه، السيما فيما يتعلق مبلف الفساد 
العامة،  اخلــدمــات  ونقص  العراقية  الــدولــة  مفاصل  كــل  يف  املستشري 
والنهوض بالواقع االقتصادي وحتسني الوضع السياسي، مل يستطيع حتى 
اآلن أن يكمل تشكيلته احلكومية، على الرغم من مرور ما يقارب النصف 
عام تقريبًا على تشكيلها. نتيجة لذلك، هناك بعض اخليارات إمام السيد 
عادل عبد املهدي يف التعامل مع قرار جملس حمافظة البصرة:  أما أن 
يقبل بالقرار، ويتخذ االجراءات القانونية وحييله بعد ذلك إىل مفوضية 
االنتخابات العراقية من أجل النظر فيه؛ وذلك من أجل ختفيف الضغط 
عن حكومته ورمي الكرة يف ملعب جملس حمافظة البصرة. وهذا اخليار 
سياسية  ألسباب  احلالي؛  الوقت  يف  حتقيقه  مبكان  الصعوبة  من  يبدو 
سيفرض  الرفض  وهــذا  القرار،  يرفض  أن  أو  أيضًا.  وإقليمية  وحزبية 
عليه طريقتني بالتعامل مع احملتجني. أما أن يستمع ملطالب املتظاهرين 
ويسخر امكانيات حكومته من أجل توفري مطالبهم املشروعة، وهذا األمر 
قد حيمل مبالغة كبرية، أو أن يرفض القرار ويضع نفسه أمام مطالب 

احملتجني بالتسويف مرة وباملواجهة مرة أخرى.
ويف كل االحوال، يبدو بان خيارات احلكومة احلالية يف التعامل مع أزمة 
حمافظة البصرة وقرار جملس احملافظة حمدودة جدًا؛ وذلك بسبب حالة 
عدم الثقة الي زرعتها احلكومات السابقة واالحزاب والقوى السياسية 
بني الشعب واحلكومة؛ نتيجة السياسات احلكومية الفاشلة وحجم الفساد 
املستشري يف مفاصل الدولة العراقية منذ عام 2003 وحتى اآلن. فضاًل 
عن ذلك، إن فشل احلكومة العراقية يف مواجهة أزمة البصرة، سيفتح 
الباب أمام مشاكل وحتديات أخرى، تتعلق مبطالب احملافظات األخرى، 
مطالبات  إىل  سيمهد  البصرة،  إقليم  انشاء  على  احلكومة  موافقة  وإن 

مماثلة من قبل احملافظات غري املنتظمة بإقليم.

البصرة صداع يف رأس 
حكومة عبد املهدي

العراق
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عربي 

االردن  اىل  اضــافــة  اخلليج  دول  يف  زالـــوا حيكمون  ال  املــلــوك  ان 
واملغرب العربي واالحتفاظ بالسلطة ملدة اطول والبقاء يف معزل عن 

ثورات الربيع العربي، وذلك لعدة أسباب:
املــــوارد االقــتــصــاديــة بعيدة عــن االطــمــاع   األردن، دولـــة حمـــدودة 
لسياسة  االردن  ملك  اتباع  عن  فضاًل  اخلارجية  وحتى  الداخلية 
االحتواء عرب اعطاء هامش من احلرية إلجراء االنتخابات البلدية 
جرى  قــد  هناك  املعارضة  وان  كما  احلكومة،  واختيار  والنيابية 
ترويضها ببعض املناصب، وال يفوتنا ان االصالحات الي اجريت 
على مراحل عدة قد استجابت لبعض طموح اجلماهري اضافة اىل 
النسل  من  باعتبارهم  الدينية  اهلالة  ببعض  املالكة  العائلة  احتفاظ 

اهلامشي.
بعض  عن  تنازله  على  عمل  فقد  الــســادس  بقيادة حممد  املــغــرب، 
الصالحيات املمنوحة له وهو ما جنبه الكثري من املشاكل وايضًا فإن 
حجم املشاركة السياسية وهامش احلريات العامة املتوفرة واحتفاظ 
امللك هناك مبكانة تارخيية ودينية لدى السكان ال سيما دورهم يف 
ايام الغزو واالحتالل الفرنسي، لذلك فإن غالبية االوساط الشعبية 

ليسوا على استعداد للتضحية بتلك املنجزات.
دول اخلليج العربية، ذات الوفرة املالية الكبرية والرخاء االقتصادي 

ألــيــســت مثــة مــفــارقــة حــني خنــشــى مــن شـــيء، ثــم نشعر باحلاجة 
وأنا  الدرامية  الــصــورة  تلك  استعدت  أخطر؟  هو  ما  لــتــدارك  إليه 
حالي  لسان  وكــأن  وليبيا،  والــســودان  اجلزائر  ما حيصل يف  أتابع 
يقول”كاملستجري من الرمضاء بالنار”، وقد كان االعتقاد السائد لدى 
أوساط عديدة يف اخلمسينات والستينات أن اجليش يف العامل الثالث 
أداة تغيري حبكم تنظيمه وانضباطه ومتثيله لعموم السّكان، فضاًل 
عن قدرته يف حسم املعركة مع النظام السائد. لكن ذلك االعتقاد أخذ 
بالتبّدد واالحنسار حبكم التجارب املختلفة الي قادها أو شارك بها 
العسكر بدور فّعال منذ أول انقالب عسكري حصل يف العراق العام 
1936 )انقالب بكر صدقي( ومرورًا بثورة 23 يوليو )متوز( 1952 
يف مصر وثورة 14 متوز يوليو )متوز( 1958 يف العراق، إىل سلسلة 
والسودان  وليبيا  والفاشلة يف سوريا  النامجة  والثورات  االنقالبات 
ووصواًل  والصومال،  واألردن  واملغرب  وموريتانيا  واجلزائر  واليمن 
إىل جريان العرب يف أثيوبيا وتركيا وإيران. وميكن القول استنادًا 
إىل ما تقّدم إن جتربة العسكر يف احلكم يف مجيع دول العامل الثالث 
يف آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية ، مل تكن ناجحة، وقد ساهمت 
يف قطع خط التكور التدّرجي البطيء والطويل األمد وعّطلت الرتاكم 
الضروري إلحداث التغيري املنشود يف بنية النظام السياسي ما بعد 
حنو  اإلصــالح  طريق  يف  والتوجه  التنمية  لتحقيق  االستقالالت”   ”
الدميقراطية. وإذا كان مثة منو اقتصادي واجتماعي وثقايف وتعليمي 
وصحي قد حتقق يف بعض تلك التجارب مبا فيه منجز االستقرار 
– النسيب، لكن مجيع تلك التجارب بقّضها وقضيضها وصلت إىل 
طريق مسدود، بسبب شّح احلريات وانسداد اآلفــاق، السّيما فلي 
ظل نهج التسّلط وسياسات االستبداد والدكتاتورية، وذهبت أدراج 
لتحقيقها  أنهم جــاءوا  العسكر  قال  الي  واألهــداف  املبادئ  الرياح 
مبا فيها ” حترير فلسطني”، خصوصًا يف بلدان املواجهة مع العدو 
الصهيوني.   لقد دفع إصرار احلكام على التشبث مبواقعهم ، وعدم 
اإلصــغــاء إىل صــوت اجلمهور اهلـــادر خــارج قــصــورهــم، اضطرار 
اجليش إىل التدخل خوفًا من حصول ما ال حيمد عقباه، فضاًل عن 
حماولته اإلمساك مبقدرات البالد كي ال تفلت من بني يديه، ففي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  للرئيس  اخلامسة”  “الوالية  وبسبب  اجلزائر 
الغائب واملغّيب منذ العام 2013 حسم اجليش املوقف، ويف السودان 
وبسبب متسك الرئيس املعّتق عمر حسن البشري لنحو ثالثة عقود 
من الزمان والراقص بعصاه أمام مجهور مستلب، أن يستفز اجليش 
بأكمله، فأنهى ترّدده وأخذ زمام املبادرة بغض النظر عن توجهات 
ومطالبات الشارع. وقبل ذلك سبقت التجربة املصرية العامل العربي 
بالتخّلص من حكم األخوان بواسطة اجليش، وهو الذي حكم البالد 

ستة عقود من الزمان وأوصلها إىل ما وصلت إليه.  

نخشى العسكر 
ونلوذ بهم

استغلت اسرائيل القضايا لتثريها للرأي العام العربي، وتبدأ بالدعاية 
للعراق  جئنا  فــاذا  دولــة،  كل  الدعاية حسب  توزيع  مت  وقد  العكسية، 
جند الدعاية االسرائيلية تتحدث عن انعدام اخلدمات وسوء االدارة، 
وتستعرض يف القابل جنة عدن املوجودة يف دولة اسرائيل. واستغلت 
يف  التدقيق  وعدم  اخلمول  على  اجلمهور  تعويد  اإلسرائيلية  الدعاية 
فالعرب  الدعاية طوال سنوات،  الي مارستها  العملية  احلقائق وهي 
عموما والعراق خصوصا يريدون من اجلمهور ان يكون متلقيا سلبيا 
للرسائل االعالمية، ال يدقق، وال يطرح االسئلة. واذا ذهبنا اىل اخلليج 
فان دعاية اسرائيل تركز على خماوفهم من ايران، لذلك تتحدث عن 
معه،  حتالفوا  حــال  يف  حبمايتهم  قيامها  وامكانية  العسكرية  قوتها 
وتستند اسرائيل على نفس اخلطاب العربي لكن عرب الفعل العكسي، 
اي عندما تتهمها بعض الدول بالعنصرية تقوم بابراز املشكالت العربية 
من بينها انتشار الديكتاتوية. ما الذي جعل من دعاية اسرائيل مقبولة 
ابرزها:  اسباب  بعدة  السؤال  هذا  على  االجابة  عربيا؟ ميكن امجال 
اوال: اجلهل املنتشر لدى فئات كبرية من اجملتمع، وهذا اجلهل نشرته 
الدعاية العربية منذ سنوات حينما اعتمدت اخلطاب االحادي املطلق، 

ما الذي جعل من دعاية 
اسرائيل مقبولة عربيًا؟

القطيعة  ثانيا:  اجلاهزة.  الفكرية  الوجبات  على  وعودت اجلمهور 
املركزية، فاالوضاع  القضية  والواقع، وغياب  التامة بني اخلطاب 
ثغرة  وعدم حلها ميثل  املزمنة،  االزمــات  الكثري من  فيها  العربية 
كبرية ميكن لالخر ان يدخل من خالهلا، هناك سوء ختطيط، وعدم 
وجود استثمار للعقول املبدعة عربيا، وتفاوت كبري يف الدخول بني 
ابناء البلد الواحد. ثالثا: انتشار النظم الديكتاتورية الذي وفر مادة 
كل  يلقون  فهؤالء  االسرائيلية،  الدعاية  تاييد  يريدون  ملن  تربيرية 
ثقلهم على الديكتاتوريات وكأن وجود حاكم مستبد يربر اغتصاب 
االراضي، مثلما حدث مؤخرا باعرتاف الرئيس االمريكي بسيادة 
اسرائيل على اجلوالن، اذ مت تربيرها بانها ستعيش حياة افضل مما 
هو موجود حتت ظل نظام االسد. رابعا: تشتت اخلطاب االعالمي 
ببعضها  يدفع  الــدول،  بني  الداخلية  الصراعات  وانتشار  العربي، 
اىل االستعانة بالدعاية االسرائيلية من اجل حتقيق االنتصار على 
االشقاء، فاالزمة اخلليجية حفزت الكثري من دوهلا اىل االرمتاء 
لدى االسرائيلي. اعتماد الدول العربية على خطاب شيطاني جتاه 
ظل  يف  اجلاهزة  الفكرية  الوجبات  على  اجلمهور  وتعويد  العدو، 
اجلمهور  جعلت  الــي  الــبــارزة  االخطاء  من  يعد  االتصالية  الثورة 
العربي ارضا خصبة ميكنها تقبل كل الطروحات بدون تدقيق او 
قراءة نقدية، وبالتالي ميكن ان تقبل الشعوب العربية ببناء عالقات 
بالتنازل عن  القبول  دبلوماسية مع دولة تستنزف طاقاتها، ورمبا 
اجزاء من الوطن، الن تلك الدولة تقدم وجبة دعائية ساخنة قابلة 

للهضم السريع.

هل تبقى األنظمة امللكية
 بعيدة عن رياح التغيري؟

الــواردات  ان حجم  اذ  فالوضع خيتلف  النفطي،  الريع  على  القائم 
االجتماعي  الــرفــاه  لتحقيق  يؤهلها  القليل  السكان  وعــدد  الكبرية 
االستجابة  من  ميكنها  العامل  هــذا  وبالتالي  االفـــراد  دخــل  وزيـــادة 
يف  مــعــارضــة  وجـــود  مــن  وبــالــرغــم  شعبية،  مطالب  أليــة  السريعة 
السعودية اال انها خارج اململكة وال حتظى بنفوذ كبري على مستوى 
الداخل، اما البحرين وبالرغم من اندالع االحتجاجات هناك وتطور 
ادائها من قبل االغلبية الشيعية اال ان السعودية قد احتوت املوقف 
وارسلت قوات درع اجلزيرة لقمع تلك احلركات وحتجيم دورهم و 
بني  ما  االحتجاجات  بعض  من  بالرغم  االستقرار  وعــودة  ابعادهم 
االنظمة  ذات  اخلليج  دول  بقية  على  ينطبق  واالمــر  واخـــرى،  مــدة 
ما  تناوبت سياساتها  فقد  والكويت  وقطر  واالمــارات  عمان  امللكية 
بني ترويض املعارضة او حتجيم دورها او قمعها والعمل على الرخاء 

اجملتمعي إلرضاء املواطنني هناك.
ان االنظمة امللكية ونتيجة للمدة الطويلة يف ممارسة احلكم املطلق 
قد اكتسبت اخلربة الكافية للتكيف مع الظروف ورمبا عامل الوراثة 

املتبع فيها ميثل احد الركائز لذلك، ايضًا للدور الديين والتارخيي 
أثر بارز يف اقناع اجلماهري والعمل على تنشئتهم سياسيًا واجتماعيًا 
كبعض التسميات املناطة باهلالة املقدسة كولي العهد وخادم احلرميني 
ومسو االمري وحفظه اهلل او السلطان املفدى، والي اصبحت جزءًا 
من املناهج التعليمية الي جيري تغذيتها لأطفال وهو ما خيلق جيل 
موالي ومقتنع بذلك، كما وان النزاع السوري وحالة احلرب االهلية 
اقناع  عرب  االنظمة  بعض  على  اجيابية  بصورة  انعكست  قد  هناك 
اجلمهور بأن اية احتجاجات قد تلقى نفس مصري املعرتك السوري 

وما فيه من دمار وختريب وقتل وتهجري.
لكن التغيري قد جيري يف االنظمة امللكية العربية بأية حلظة إذا ما 
ارحُيد اعادة ترتيب حتالفات املنطقة بشكل جديد، على وفق متغريات 
العامل الدولي، وعندها قد ال يشفع هلا متانة وقوة عالقتها بالواليات 
الظروف  مع  والتكيف  العصر  ملتغريات  االستجابة  املتحدة وسرعة 
احمليطة، كما وان جمتمعاتها قد تطمح ملزيد من املشاركة السياسية 
ومسايرة االنظمة الدميقراطية وهو ما قد حيدث تغيريًا مستقبليًا.

علي مراد العبادي / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

مسلم عباس
د. عبد الحسني شعبان 
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دولي

بعد أن أعلن احملقق اخلاص لروبرت مولر عن تقريره املتعلق بتدخل 
روسيا يف انتخابات الرئاسة األمريكية عام 2016، والذي أقر بوجود 
هذا التدخل عرب استهداف محلة هيالري كلينتون وبريدها اإللكرتوني 
وصناعة حسابات على وسائل التواصل االجتماعي للنيل من املرشحة 
تناقض  إىل حقائق  توصل  مولر  أن  إال  الدميقراطية ومحلة حزبها، 
مع  متواطئة  ترامب  دونالد  أن محلة  تفيد  الي  املستمرة  اإلدعــاءات 
روسيا من أجل مساعدته يف الفوز يف االنتخابات. تقرير مولر أنهى 
هذه الرهانات، من جانب آخر، إذا ما أردنا تقييم مواقف ترامب من 
روسيا وقياس مدى مصداقية طروحات خصومه من ذلك، فعلينا أن 
نفصل بني كلمات الرئيس وبني سياساته. إن إدارة ترامب وحزبه يف 
الكونغرس، تعاملوا حتى اآلن مع روسيا بشكل أكثر صرامة مما تعامل 

أوباما معها. ولنأخذ جمموعة من املواقف والسياسات:
بعد وصول ترامب للرئاسة غري هذا النمط وتفاعل مع األزمة األوكرانية 
وهذا  )جافلن(،  للدبابات  املضادة  باألسلحة  األوكراني  اجليش  وزود 
فكروا  لو  فيما  للروس  كبريا  قلقا  يشكل  األزمــة  مهم يف مسار  تغري 
بــاراك أوباما يف نشر قوات  خبطوات أوسع يف شرق أوكرانيا. تردد 

نهاية تحقيق مولر وحقيقة 
تواطؤ ترامب مع روسيا

ومثلما عرض تشومسكي رؤيته حول القوة الناعمة، فإن جوزيف ناي 
من جامعة هارفارد قّدم مفهومه خبصوص القوة الناعمة يف العالقات 
ينتصر فيه على  الــذي  النموذج  الدولية، وذلــك حني حتــّدث عن قوة 
مرّبرًا  يكن  العراق مل  على  األمريكي  العدوان  أن  ليؤّكد  القوة  منوذج 
تكلفة  ودون  الّناعمة  بالقّوة  املعركة  كسب  كان ميكن  أنه  إىل  مشريًا 
تحُذكر، حمّذرًا من اإلفراط يف التوّسع العسكري، ال سّيما بعد احتالل 
أفغانستان، معتربًا احلرب ليست قدرًا حمتومًا، ال يف السابق وال يف 
احلاضر، وحبث ذلك مطّواًل يف كتابه “تناقضات القوة األمريكية” الذي 
احلروب  الّناعمة”.  “القّوة  بعنوان  إضافات  تعديالت  بعد  ونشره  عاد 
وانعكاسات  فعل  ردود  تسّبب  قد  لكنها  معادالتها،  تفرض  اخلشنة 
انهيار  العاملية األوىل إىل  أّدت احلرب  تأثرياتها الحقًا، فمثاًل  تأتي 
والثالثة  هنغاريا،   - النمسا  والثانية  أملانيا،  األوىل  إمرباطوريات:   4
كان  الذي  املريض  )الرجل  العثمانية،  اإلمرباطورية  والرابعة  روسيا، 
بالقضاء  انتهى  مفاصله حتى  يتغّلغل يف مجيع  وأخذ  بالشلل  مصابًا 
عليه(، وكان لربيطانيا وفرنسا الدور احلاسم يف اصطفافات عاملية 
جديدة ويف تقاسم مناطق نفوذ، مع ظهور دور واعد للواليات املتحدة 
األهــداف  لتحقيق  فرصة  احلــرب  تبدو  قــد  عزلتها.  مــن  وخــروجــهــا 
تعبري  حد  على  أو  بالعنف  دبلوماسية  أنها  أي  العسكرية،  بالوسائل 
بوسائل  للسياسة  استمرار  كالوزفيتز: احلرب هي  النمساوي  املفكر 
عنفية، للوصول إىل األهداف، لكن مثل هذه الوسائل تصبح أقل تأثريًا 
السالح  القوى اجلديد ووجــود  الدولية، يف ظل موازين  العالقات  يف 
ألنها  الزعماء،  لبعض  إغــراء  أكثر  احلــرب  كانت  وإن  حتى  الــنــووي، 
الناعمة  احلــرب  من  أكثر  وحامسة،  بصورة سريعة  األهــداف  حتقق 
االختيار  هــذا  مثل  مــدى خطورة  يــدرك  العامل  ولكن  األمــد،  الطويلة 
املنافسة  أن  لنتصّور  لــلــذات.  مــدّمــرًا  سيكون  مثلما  لــآخــر،  املــدّمــر 
احملمومة اليوم بني واشنطن وبكني ستؤدي إىل حرب عسكرية، فماذا 
تظهر  لذلك  كّله،  العامل  على  كارثية  ستكون  بالطبع  النتائج؟  ستكون 
القوة الناعمة وسيلة مهّمة لتحقيق األهداف، وذلك من خالل وسائل 
خمتلفة: األوىل - األدوات الثقافية، حيث تكون هلا جاذبية يف االنتشار 
والتأثري على العقول. الثانية - القيم السياسية، ويبدو الصراع الدولي 
واحــرتام اآلخر، إضافة  والتنّوع  التعّددية  اليوم حمتدمًا حول مسألة 
إىل مبادىء املساواة والعدالة وغري ذلك. الثالثة - العوامل االقتصادية، 
الي جيري سباق ال حدود له بني الدول واجملتمعات، خبصوص حتقيق 
دولة الرفاه، وليس دولة الرعاية فحسب، إضافة إىل الوفرة املادية. 
وأنصاف  واخلــداع  التضليل  وأساليب  اإلعالمية،  الوسائل   - الرابعة 
الدور   - خلامسة  ذلك.  وغري  والتلفيق،  والدعاية  والتشويه  احلقائق 
الذي ميكن أن تلعبه العالقات اخلارجية والنهج الذي حيّدده باعتباره 

قيمة أخالقية ومعنوية بالدعوة للقيم السياسية. 

ترتبط الدبلوماسية االجتماعية جبملة من القواعد اخلاصة حبدود 
الدبلوماسية  هــذه  إعتماد  املمكن  مــن  ليس  إذ  تنفيذها،  وإمكانية 
موافقة  دون  الطرفني  بني  املشرتكة  القضايا  على  للتأثري  كوسيلة 
الدولة املضيفة للبعثة الدبلوماسية؛ ألنها قد تؤدي إىل نتائج عكسية 
إذا ماكانت املشاركة ذات فهم يناقض فهم البعثة نفسها، فالتقاليد 
الفرد  ذهنية  يف  خاصة  إدراك  عناصر  هلا  االجتماعية  والــعــادات 

يصعب تقدير فهمها لدى املتلقي.
البعثة  موظفي  على  ينبغي  معينة  توقيتات  هنالك  ذلــك،  عن  فضاًل 
الدبلوماسية إتقانها، فالسفري الياباني يف العراق )فوميو ايواي( وبعد 
نشره ملقطع يوضح اإلحتفال بعيد الفطر، وكيفية تناول وجبة تشبه 
طقوس مايقوم به العراقيون يف هذه األيام، إىل جانب قيام السفري 
مشاركة  أهمها:  من  إجتماعية  نشاطات  بعدة  يلدز(  )فاتح  الرتكي 

الزائرين يف زيارة عاشوراء، وإقامة موكب يشاركون فيه الزائرين.
تتطلب الدبلوماسية االجتماعية وفقًا لقواعد إدراك معادلة التأثري، 
العراقي  اجملتمع  يستهدفان  هما  الربناجمني  أن  من  الرغم  فعلى 

وعلى  ناحية،  من  األداء  مستوى  على  التأثري خمتلفة  حــدود  أن  إال 
اجلغرايف  فالتقارب  أخــرى،  ناحية  من  اخلارجية  السياسة  مستوى 
على  وتعمل  اجملال  هذا  مهمًا يف  دورًا  تؤدي  التارخيية  واملشرتكات 
نقل نطاق التأثري إىل حدود أبعد، فضاًل عن أن اإلتزان يف اخلطاب 

الدبلوماسي املوجه للمجتمع املستهدف له فاعلية أكرب.
االجتماعية  الدبلوماسية  خيص  الــذي  األول  الدبلوماسي  املستوى 
أنه  إال  املــوضــوعــي  البعد  حيث  مــن  كبري  تــأثــري  هلــا  كــان  اليابانية 
حمدود من حيث البعد الزماني، ولعل سبب ذلك، هو طبيعة املصاحل 
املشرتكة بني الشعبني الياباني والرتكي من جهة والعراقي من جهة 
أكرب  وتركيا  العراق  بني  والتارخيية  اجلغرافية  فاملشرتكات  أخرى. 
بكثري منها باملقارنة مع اليابان، مما جعل حجم التأثري خمتلف رغم 

أن فاعلية املوضوع كانت أكرب يف املستوى األول.
من جهة أخرى، فإنه ال ميكن جتاهل تأثري املصاحل يف سياسة الدولتني، 
فإنعكاس الفعل الدبلوماسي الرتكي على السياسة اخلارجية الرتكية 
والعراقية كان أكرب باملقارنة مع السياسة اخلارجية اليابانية، فهنالك 

الدبلوماسية االجتماعية منهج لتجديد
 املسارات النوعية يف التفاعالت الدولية

قوّة النموذج 
ونموذج القوّة

أمريكية بالقرب من روسيا، يف حني ترامب غري من هذا الرتدد 
الردع  مبادرة  كامل  بشكل  واحتضن  دعم  فقد  أكثر حسما،  وكان 
مليار  ترامب طلب حبــدود 17  رئاسة  من  وخــالل سنتني  األوربية 

دوالر من أجل هذه املبادرة املتعلقة بنشر الصواريخ قرب روسيا.
فيما خيص مواجهة داعش، إدارة ترامب أطلقت عمليات عسكرية 
ملواجهة  الدولي  التحالف  وتزعمت  والباغوز،  والرقة  املوصل  يف 
العراقية يف  السورية  داعش على األرض ومتركزت على احلــدود 
البوكمال والتنف. كما استهدفت القوات األمريكية مصاحل إيرانية 
ضد  مباشرة  عقوبات  وفرضت  وغريها  الشعريات  يف  وســوريــة 
النظام السوري، واستهدفت حتى مصاحل روسية على أرض سوريا 

حينما مل تستجب للتحذيرات األمريكية ودمرت بشكل ممنهج.  
ما خيص القوة العسكرية األمريكية فقد عمد ترامب إىل إسنادها 
وزيادة ميزانية الدفاع يف حني قلص أوباما ميزانية البنتاغون حوالي 
25% من عام 2010 إىل 2016، وهذا أثر على عملية حتديث جيل 
الطائرات األمريكية وأثر على جاهزية اجليش األمريكي وتدنيها، 
خلوض أي معارك حمتملة. كل هذه السياسات واملواقف قد تنسجم 
مــع االدعــــاءات مــن جانب  وتتناقض  مــا جــاء يف تقرير مولر  مــع 
االنتخابية،  محلته  يف  روسيا  مع  ترامب  بتواطؤ  الدميقراطيني 
بالتقرير  التشكيك  حملــاولــة  شــيء  بــأي  القيام  سيعزمون  الــذيــن 
وسائل  مستمرة يف  التواطؤ  روايــة  وسيبقون  رغباتهم  مع  ليتوافق 
اإلعالم احلليفة هلم وسيلجأون إىل بدائل حتما، لكن الذي حصل 

هو العكس متاما.

تبادل جتاري عالي املستوى بني تركيا والعراق فضاًل عن السياحة 
الي ترتك يف كثري من األحيان تأثريها على املواقف السياسية بني 
والقرب  املصاحل  أكرب يف مستوى  املشرتكات  كانت  فكلما  البلدين. 
أكثر  االجتماعية  الدبلوماسية  نتائج  كانت  والتارخيي  اجلــغــرايف 
فاعلية وتأثريًا على السلوك السياسي اخلارجي للدول الي تتبنى 
التوتر والصراع  الدبلوماسية يف تقليص مستويات  النمط من  هذا 

بينهما.
إن هذه التقنيات قد ساعدت موظفي البعثات الدبلوماسية يف إدارة 
أنها ضاعفت  والصراع اخلاصة بدوهلم فضاًل عن  التعاون  قضايا 
مستوى  إىل  مستوى  من  بالعالقات  اإلنتقال  النجاح يف  فرص  من 
يتطلب  أكثر قربًا من حتقيق املصاحل املشرتكة لدوهلم. وهنا  آخر 
نشاطهم  مقاربة  العراقية  اخلارجية  وزارة  يف  الدبلوماسيني  من 
أمناط  بناء  كيفية  يف  جبدية  والتفكري  التقنيات  بهذه  الدبلوماسي 
الي  الــدول  سياسات  على  للتأثري  الدبلوماسي  الفعل  من  جديدة 
نشرتك معهم يف مستويات من التوتر أو الصراع السيما تلك الي 
التاريخ ضمن دائرة اجلوار اجلغرايف أو  أو  بالثقافة  نشرتك معها 
اإلقليمي بهذا الشأن، من أجل مواجهة التحديات الي تواجه الدولة 

يف تنفيذ السياسة اخلارجية. 

د. علي فارس حميد / مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية

د. احمد عدنان امليالي / مركز املستقبل للدراسات اإلسرتاتيجية
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عــن جتميع  عــبــارة  هــو  السيادي  الصندوق 
العامة واستثمارها بفوائد  املالية  الفوائض 
يف اصــــول مــالــيــة اجــنــبــيــة عــلــى االغــلــب، 
ــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة اوجــــدت يف  وصــن
الـــدول  الــدخــل يف  لتنويع مــصــادر  االصـــل 
البرتولية الي لديها فوائض مالية، فضاًل 
ان هذه الصناديق كانت موجودة يف الدول 
فائضة  دخــل  مصادر  لديها  الــي  املتقدمة 

عن احلاجة يف امليزانية العامة للدولة.
برزت احلاجة اىل هذه الصناديق لالستثمار 
فيها للتخفيف من حده االزمات الي تعاني 
منها الدول للحفاظ عمى مستقبل االجيال 
القادمة الي هلا احلق يف العيش بكرامة، 
على سبيل املثال فإن السعودية، ويف خطتها 
االسرتاتيجية 2030، ستعتمد على 30% من 

عوائد الصندوق السيادي بدون نفط.
لتأسيس صندوق سيادي  املوجبة  االسباب 
عراقي: إن االقتصاد العراقي اليوم بأمس 
للتنمية  ســـيـــادي  صـــنـــدوق  اىل  احلـــاجـــة 
بغرض تشجيع متويل املشاريع االقتصادية 
الصناعية  السياسات  وتقوية  واالجتماعية 
االقتصاد  داخــل  احلقيقي  اإلنــتــاج  لــزيــادة 
العراقي، وسيجلب هذا النوع من الصناديق 
لالقتصاد  االجيــابــيــة  ـــار  االث مــن  جمموعة 
ــعــراقــي مـــن أهــمــهــا، ختــفــيــض مــعــدالت  ال
الــبــطــالــة وتــنــمــيــة الــقــطــاعــات االنــتــاجــيــة، 
وخباصة يف اجملالني الصناعي والزراعي، 

وحتسني اخلدمات.
1 -األسباب الداخلية:  النفط مورد ناضب 
كـــان بعيد  والميــكــن االعــتــمــاد عليه ســـواء 
النضوب.  من حيث  األمــد  قريب  او  األمــد 
يتم  ان  بعد  املالية  يعد من األصــول  النفط 
االعتماد  تقليل  عينية،  اصــول  من  حتويله 
على النفط جيعل العراق يتهيأ اىل فرتة ما 
السعودية يف خطتها  تفعل  كما  النفط  بعد 
على  االعــتــمــاد  وهــو   2030 االسرتاتيجية 
بدون  للموازنة  الصناديق  عوائد  من   %30

نفط.
النفط  اســعــار  ــة:  األســـبـــاب اخلــارجــي  - 2
املستقرة عامليا: عدم استقرار اسعار  غري 
عشوائي  بشكل  وتــذبــذبــهــا  عــاملــيــا  الــنــفــط 
السياسية  الــعــوامــل  مــن  جملموعة  ونتيجة 
الــعــراق  على  الطبيعي  ومــن  واالقــتــصــاديــة 
من  يتأتى  باالعتماد على صندوق  يقوم  ان 

الفوائض النفطية يف حال وجودها.
سحب الفوائض: يقوم هذا الصندوق بسحب 
النفط  تصدير  من  املتأتية  األمــوال  فائض 
للتغلب على اسعار النفط العاملية املتذبذبة 
النفط  الصدمات  من  االستفادة  كما ميكن 
السلبية وعملية حدوث اي انهيار قد حيدث 

بأسعار النفط العاملية.
• أسس االنطالق لتأسيس صندوق سيادي 
يعد  والقانوني:  التشريعي  النظام  عراقي: 
هذا العنصر األساسي إلنشاء صندوق ثروة 

الربملان  تشريع  خــالل  من  للعراق  سيادي 
العراقي له ويعد هذا العنصر هو العنصر 
األول من حيث االهمية وبدون هذا التشريع 

الوجود ملشروع مقرتح اصال.
 متويل الصندوق: تقوم وزارة املالية العراقية 
بتمويل هذا الصندوق يف بداية األمر وهي 

مسؤولة عن هذا الصندوق لبضع سنوات.
العراقي  املــركــزي  البنك  الصندوق:  ادارة 
كادر  ويوفر  للصندوق  مباشرة  ادارة  يدير 
ـــــــا ومــتــخــصــص يف جمــال  مــتــمــرس اداري
االســتــثــمــار )املــبــاشــر واحملــفــظــي( بــصــورة 
خـــاصـــة ميــكــن االســـتـــفـــادة مـــن اخلــــربات 
األجنبية  املالية  املــؤســســات  يف  املــتــواجــدة 
ولذلك لقلة اخلرباء يف هذا اجملال باعتبار 
ان سوق االوراق املالية العراقي سوق ضيق 
املالية اخلاصة كصناديق  وانعدام املؤسسة 

تأمني وصناديق استثمار.
الدولية  املالية  املنظمات  تأكيدات  وتشري 
إمكانية  اىل  الدولي(  النقد  صندوق  )مثل 
الـــعـــراق يف إنـــشـــاء مــثــل هـــذا الــصــنــدوق، 
يعرب  صــنــدوق  هكذا  مثل  خلق  أن  ونعتقد 
ادراك اجليل احلــالــي واعــرتافــه حبق  عــن 
ــع املــتــســاوي  ــوزي ــت ــقــادمــة يف ال االجـــيـــال ال
ملكتسبات الثروة املتأتية من املورد النفطي 
وينبغي  العراقيني  جلميع  ملك  هــو  الـــذي 
حتقيق العدالة يف توزيعه بني اجليل احلالي 

واالجيال القادمة.  

اما آن االوان إلنشاء 
صندوق سيادي عراقي؟

العالقة بني استهالك الكهرباء والنمو االقتصادي يف العراق
يتجه العامل اليوم اىل تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط يف اجملاالت االنتاجية 
كافة، سيما مع التغريات املناخية واخلوف من انعكاس ذلك بشكل سليب على البيئة، ومبا ان الغاية من 
النفط او باقي املصادر االخرى غايتها هي توليد الكهرباء الي تعد عصب التنمية للدول، ويف حني 
تتجه معظم الدول اىل تقليل اعتمادها على هذه املصادر التقليدية من اجل تقليل التكاليف واحلفاظ 
على البيئة، جند العديد من الدول وبضمنها العراق اليزال يعاني من أزمة خانقة يف جماالت انتاج 
الكهرباء واستخدامها، وهو ما ميثل مشكلة معقدة تتمثل يف االجتاهات العاملية الستخدام الطاقة يف 
املستقبل ومابني الواقع احلالي لوضع الطاقة يف العراق، وهو ما يعين تفاقم الفجوة مابني العراق 

وبني العامل على اخلارجي يف انتاج واستخدام الطاقة والي متثل الكهرباء االساس هلا.
ويف العراق يبدو الوضع خمتلفًا جدًا، اذ ال يزال العراق يعاني من أزمة حادة يف انتاج الكهرباء وبسبب 
عوامل عديدة منها سياسية كالفساد والذي يعد العامل األهم يف ضياع اجلهود املبذولة من اجل انشاء 
منظومة كهرباء قادرة على توفري االستهالك املقبول من الكهرباء، وبالتالي انعكس ذلك سلبًا على 
تأخر حتقيق التنمية سيما التنمية الصناعية، وتعطيل حركة املصانع وارتفاع تكاليف االنتاج، وتدني 
الصناعة  على  اليقتصر  الكهرباء  تزويد  انعكاس  كان  وان  ذلك،  بسبب  الصناعي  القطاع  مساهمة 

وحسب وامنا على كل قطاعات البلد.

وفيما لو مت جتهيز املصانع احمللية بالكهرباء بسعر رمزي او جمانا فسينخفض كلفة اإلنتاج احمللي 
وحتسن جودته ألن الطاقة املستخدمة يف اإلنتاج طاقة رخيصة ونظيفة وذات كفاءة عالية اي ممكن 
أن ننافس املنتجات العاملية باجلودة والسعر وجنذب االستثمارات العاملية ملختلف الصناعات التقليدية 
واحلديثة وحتى صناعات التقنية اجلزئية )نانو( بسبب اخنفاض تكلفة اإلنتاج يف العراق عنها يف 
كلفة  فقط  العراقي )جمانا  الغاز  أسعار  من  اعلى  وقودها  اسعار  الي  الــدول  او  الصناعية  الــدول 

االستخراج والتوزيع(، حبسب رأي الكاتب امحد موكرياني.
وعلى ما يبدو ان القائمني على السياسة العامة للدولة مل يفهموا ان هناك مثة عالقة وطيدة بني 
انتاج الكهرباء واستهالكه وبني النمو االقتصادي، وان اخنفاض انتاج الكهرباء يؤثر سلبًا على النمو 
الكهرباء خيفض  انقطاعات  استمرار  ان  العاملية  االحصاءات  تذكر  املثال  فعلى سبيل  االقتصادي، 

النمو يف البلد مبقدار 1.1% سنويًا.
على  احلصول  امكانية  اخنفاض  كما  وظيفة.  الــف   120 حبوالي  الوظائف  عــدد  اخنفاض  مايعين 
الكهرباء قد يكون سببًا يف حدوث انعدام التوافق التكنولوجي، الذي يعمل على اعاقة احلصول على 

التكنولوجيات احلديثة واستخدامها، وبالتالي انعكاس ذلك سلباحُ على النمو االقتصادي.

تساهم السياسة املالية العامة بدور حيوي يف خلق وتعزيز النمو االقتصادي 
املستدام وذلك بسبب احلاجة اىل حيز مالي لإلنفاق على الصحة والتعليم 
العامل  يف  ملحة  أولويات  وكلها  العام،  واالستثمار  االجتماعية  واحلماية 

العربي.
 ولغاية االن مل يتحقق يف الوطن العربي التعايف الكامل من األزمة املالية 
العاملية وغريها من االضطرابات االقتصادية الكبرية الي سادت العقد 
العامة  املالية  عجوزات  تــزال  ال  للنفط،  املستوردة  البلدان  ففي  املاضي. 
كبرية، كما ارتفع الدين العام بسرعة من 64% من إمجالي الناتج احمللي 
يف 2008 إىل 85% من إمجالي الناتج احمللي عام 2018، ويتجاوز الدين 
العام حاليًا 90% من إمجالي الناتج احمللي يف حوالي نصف هذه البلدان.

مؤخرا، وخالل فعاليات “منتدى املالية العامة يف الدول العربية” املنعقد يف 
دبي، نوقشت العديد من قضايا املالية العامة، للوصول بشكل أعمق إىل 
أسس وابعاد سياسة املالية العامة وإدارتها الرشيدة. وقد مت التأكيد على 

ركيزتني أساسيتني من ركائز اإلدارة الرشيدة للمالية العامة هما:
اوال: أطر املالية العامة ميثل أطار املالية العامة السليم جمموعة القوانني 
والرتتيبات املؤسسية واإلجراءات الالزمة لتحقيق أهداف سياسة املالية 
بالتخطيط ملوازناتها  لبلد ما. ويسمح مثل هذا اإلطار للحكومات  العامة 
وذات  ومتناسقة  واضــحــة  أهــدافــًا  تعكس  بــصــورة  املــتــوســط  املـــدى  على 
مصداقية.  وقد بدأت بعض البلدان بدأت بالفعل يف تعزيز أطر ماليتها 

العامة منها:
املتحدة  العربية  واإلمــــارات  والكويت  السعودية  العربية  اململكة  قامت 
والسودان وقطر ولبنان مجيعها بإنشاء وحدات للمالية العامة الكلية، وهي 

خطوة أوىل مفيدة يف تعزيز إطار املالية العامة.
املدى  على  بقوة  يركز  للموازنة  جديدًا  قانونًا  مؤخرًا  اجلزائر  اعتمدت 
إىل  يهدف  العامة  للمالية  برناجمًا  البحرين  استحدثت  كما  املتوسط، 

حتقيق التوازن على املدى املتوسط.
التخطيط  يف  كــبــريًا  تــقــدمــًا  ولــبــنــان  واألردن  واملــغــرب  موريتانيا  حتقق 

لالستثمارات العامة وتنفيذها على املدى املتوسط.
مرفقة  العامة  املالية  على  املتوقعة  باملخاطر  بيانًا  حاليًا  مصر  تنشر 
باملوازنة العامة، وتصدر أثناء السنة تقييمًا داخليًا للمخاطر الي تتعرض 
هلا املوازنة. وتعمل دولة اإلمارات أيضًا على إطالق مشروع إلدارة خماطر 
املالية العامة وستصدر هذا العام اختبارها األول لقياس حتمل الضغوط 

على املالية العامة.
ومع حتسني احلوكمة، ميكن التخلص من حالة التفكك النامجة عن الفساد 
ليحل حملها االندماج يف االقتصاد املنِتج. إن سياسة املالية العامة الرشيدة 
تتطلب ركائز مؤسسية سليمة، والركائز القوية يف جماالت مثل أطر املالية 
العامة واحلوكمة تعطي املواطنني الثقة يف أن سياسة املالية العامة ختدم 

صاحل اجلميع وليس فقط األثرياء وأصحاب النفوذ. 

اإلدارة الرشيدة للمالية 
العامة يف البلدان العربية

اقتصاد وتنمية

د. جواد كاظم البكري

د. حيدر آل طعمة / مركز الفرات للتنمية والدراسات اإلسرتاتيجية

إيهاب علي النواب
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العراقي  االقتصاد  تنويع  عملية  تعرتض 
الــكــثــري مـــن الــتــحــديــات الـــي أصبحت 
عائقا أمام حتقيقه والي ينبغي يف بداية 

األمر تشخيصها ثم معاجلتها
ـــــة،  ــــدان األحـــــادي ـــعـــانـــي أغــــلــــب الــــبــــل ت
النفطي  الريع  يشكل  الي  وباخلصوص 
فيها مصدر رئيس لالقتصاد، من مشاكل 
واجتماعية  واقــتــصــاديــة  سياسية  مّجــة 
املشاكل  هــذه  ولــتــاليف  وغــريهــا،  وبيئية 
ــهــا جلــــأت حنو  أو الــتــخــفــيــف مـــن حــّدت
الــــذي ال تعرتض  الــتــنــويــع االقــتــصــادي 
من  الكثري  به  البدء  بل  فحسب  جناحه 
التحديات الي عرقلت حتقيقه وخاصًة 
يف العراق. تنبع أهمية تشخيص حتديات 
التنويع االقتصادي من اإلسراع بتحديد 
ثم  ومـــن  ملعاجلتها  الـــالزمـــة  اخلـــطـــوات 
ضمان مسرية التنويع االقتصادي بشكل 
سليم، وهذا ما يؤدي إىل تقليص اآلثار 
االقتصاد  ريعية  عــن  الــنــامجــة  السلبية 
وانــعــكــاســاتــهــا عــلــى اجلــوانــب األخـــرى، 
مــن جــانــب، ومتــتــع االقــتــصــاد الــوطــين 
لعملية  املــرافــقــة  ــيــة  اإلجيــاب بــالــســمــات 
التنويع االقتصادي، فيكون اقتصادًا متينًا 
العديد  هناك  آخر.  من جانب  مستدميًا 
من التحديات الي تواجه عملية التنويع 
والعراق  الريعية  البلدان  يف  االقتصادي 
وأخرى  داخلية  منها حتديات  بينها،  من 
هيمنة  الــداخــلــيــة،  التحديات  خــارجــيــة. 

االقتصاد،  على  النفطي  والريع  الدولة 
حــيــث التــــزال الــدولــة تهيمن عــلــى أهــم 
حيث  بـــاألرض  املتمثلة  اإلنــتــاج  عناصر 
تستحوذ على أكثر من 80% من األراضي 
األهالي  قبل  من  مملوك   %20 واملتبقي 
ــكــون جـــزئـــه األعـــظـــم مـــن األراضـــــي  ــت ي
القطاع  على  هيمنتها  كذلك  السكنية، 
النفطي وتوجيه إيراداته خلدمة الطبقة 
احلــاكــمــة وطــمــوحــهــا بــعــيــدًا عــن طموح 
الالحقة  والــفــقــرة  واحتياجاته  الشعب 
االستثماري،  املــنــاخ  غياب  ذلـــك.   تحُثبت 
يحُـــعـــد غـــيـــاب املـــنـــاخ االســـتـــثـــمـــاري أحــد 
عملية  تواجه  الــي  الرئيسة  التحديات 
التنويع االقتصادي يف العراق كونه يسهم 
فضاًل  الوطنية  االســتــثــمــارات  طــرد  يف 
التحديات  األجنبية.   االستثمارات  عن 
اخلـــارجـــيـــة : تـــذبـــذب أســـعـــار الــنــفــط، 
املفتوحة  فــاحلــدود  األجــنــبــيــة  املــنــافــســة 
األجنبية  السلع  أمـــام  مصراعيها  على 
العراقي،  الدينار  صــرف  سعر  وارتــفــاع 
تنافسية  ضعف  يف  أسهما  األمرين  كال 
السلع املنتجة حمليًا ومل يتم العمل حلد 
اآلن على هذه األخرية حتى تكون قادرة 
على املواجهة واملنافسة للسلع األجنبية، 
وهــــذا مـــا يــعــين اخنـــفـــاض الـــصـــادرات 
الـــي تــعــد بــوابــة الــتــنــويــع االقــتــصــادي.  
التنويع  ــات  حتــدي أهـــم  تشخيص  وبــعــد 
ـــد أبــــرز  االقــــتــــصــــادي البـــــد مــــن حتـــدي

اخلطوات الالزمة لتاليف تلك التحديات 
واإلســراع يف حتقيق التنويع االقتصادي 
الدولة  تدخل  تقليص  أواًل:  يأتي:  وكما 
لتفسح  تــدرجيــي  بــشــكــل  االقــتــصــاد  يف 
اجملال أمام القطاع اخلاص ليأخذ دوره 
االقتصادي،  التنويع  حتقيق  يف  الفّعال 
الــــي متلكها  والــتــخــلــي عـــن األراضــــــي 
وتوزيعها على القطاع اخلاص وفقًا ملعيار 
األهــلــيــة واالســتــثــمــار بــعــد ســد احلــاجــة 
ــة لــلــســكــان، ويــقــتــصــر دورهـــا  ــضــروري ال
القطاع  يستطيع  ال  الـــي  املــشــاريــع  يف 
اخلــاص اإلقــدام عليها واإلشـــراف عليه 
املطلوبة  احلـــدود  جتـــاوزه  عــدم  لضمان 
أو غريها.  الغش  أو  االحتكار  يلجأ  كأن 
املناخ  توفري  على  العمل  ضـــرورة  ثانيًا: 
كالوضع  االستثماري اجلاذب لالستثمار 
األمين والسياسي واإلداري بصورة عامة 
ــازات والــضــمــانــات واإلعــفــاءات  ــي واالمــت
للمستثمر بصورة خاصة، وهذا ما يسهم 
جانب  مــن  احمللي  االستثمار  توطني  يف 
وجـــذب االســتــثــمــار األجــنــيب مــن جانب 
آخر. ثالثًا: انسجامًا مع التوجه اجلديد 
مبدأ  اعتماد  السوق ميكن  اقتصاد  حنو 
الــشــراكــة بــني الــدولــة والــقــطــاع اخلــاص 
متثل  الي  اإلنتاجية  القطاعات  لتفعيل 
القطاع  الن  االقتصادي،  التنويع  جوهر 
ـــزال يف بــدايــة انــطــالقــه وال  اخلـــاص الي
يستطيع تولي األمر وحده بشكل مفاجئ.

تحديات التنويع 
االقتصادي يف العراق

اإلصالح االقتصادي يف الخليج: من املستفيد؟
بالنسبة لقادة دول اخلليج لن تتسم اإلصالحات االقتصادية الي طال انتظارها بالسهولة، اذ اكتشف 
سلمان  بن  املتحدة، “حممد  العربية  واإلمــارات  السعودية  العربية  اململكة  امري  ومنهم  القادة  هؤالء 
وحممد بن زايد”، أن تكرار منوذج الصني للنمو االقتصادي مع تشديد السيطرة السياسية سهل قواًل 
وصعب فعاًل، اذ أدركوا أن إعادة صياغة العقود االجتماعية املمولة من ثروة النفط كان أكثر صعوبة 
العقود  وقد جنحت  العاديني،  الصينيني  من  بكثري  أكثر  أن خيسروا  عليهم  كان  اخلليج  عرب  ألن 
االجتماعية يف دول اخلليج بطرق مل تنجح بها الربامج االجتماعية يف الصني، وقد اسفر عن الصفقة 
قدت بني الدولة واملواطن يف اخلليج، والي تعين ختليه عن حقوقه السياسية واالجتماعية  الي عحُ

مقابل توفري الرفاهية ارتياحا يف كال اجلانبني.
فضال على ذلك، فإن قادة اخلليج، الذين يواجهون االنتقادات املتزايدة بشأن احلرب الي تقودها 
السعودية واإلمارات العربية املتحدة يف اليمن وتداعيات مقتل الصحفي مجال خاشقجي، يفتقرون 
أيًضا إىل النفوذ السياسي واالقتصادي الذي مسح للصني بإسكات أو تهميش منتقديها بشأن احلملة 

الي شنتها على املسلمني األتراك يف مقاطعة شينجيانغ املضطربة بشمال غرب البالد.
ان غياب عقد اجتماعي قائم على الرعاية االجتماعية يف الصني مسح للحكومة بالنمو االقتصادي، 

وانتشال املاليني من الفقر، وتوفري السلع العامة، دون احلاق الضرر باملواطنني العاديني.

يؤدي  أن  من  القلق  دون  االقتصادية  اإلصالحات  يف  االستمرار  من  الصني  متكنت  لذلك،  ونتيجة 
اخنفاض مزايا الرعاية االجتماعية إىل رد فعل عنيف عام ورمبا يهدد النظام.

الطريان  وشركات  الوطنية  النفط  شركات  -باستثناء  اخلليجية  االستثمارات  من  األكرب  اجلزء  ان 
الدولة  تعزيز مكانة  ترمي اىل  استثمارات  او  السيادية  الدولة  تديرها صناديق  ملفات  -عبارة عن 

وقوتها الناعمة.
متكنت الدول االسيوية من إدارة توقعات املستثمرين يف بيئة تتسم باالستقرار السياسي النسيب. لكن 
بعكس ذلك، احلقت اململكة العربية السعودية الضرر بالثقة يف قدرتها على تنويع اقتصادها القائم 
على النفط عندما أوقفت خططها الرامية اىل ادراج 5% من شركتها الوطنية للنفط، أو شركة النفط 

العربية السعودية، أو أرامكو، فيما كان ليكون أكرب عرض عام يف العامل.
ومما ال شك فيه أن الصني ليست أقل استبدادا من دول اخلليج، وهناك توافق بني القومية اهلندوسية 
يف اهلند واالجتاه العاملي املتصاعد حنو التحضر والشعبوية والدميقراطية غري الليربالية. لكن ما 
مييز جزءا كبريا من آسيا عن منطقة اخلليج، ويؤثر يف جناحها االقتصادي، هو السياسات الي 
تضمن بيئة مستقرة نسبيا، ومن جانبها تركز هذه السياسات على التطوير االجتماعي واالقتصادي 

بدال من إبقاء النظام، وقد يكون هذا درس آسيا حلكام اخلليج.  

العامل.  التجارية األكرب يف  بقوة اآلن لتصبح اإلمرباطورية  تتجه الصني 
والشرق كروسيا  وأوروبا  إقتصاديًا وسياسيًا، ألمريكا  فماذا يعين ذلك 
واهلند وخاصة للشرق األوسط والدول العربية؟، طريق احلرير اجلديد 
بو هو إىل حد بعيد املشروع األكثر طموحا  أو ما يحُسمى أيضًا مشروع عحُ
هو  الضخم  املشروع  هــذا  من  اهلــدف  بينغ،  الصيين شي جني  للرئيس 
بناء وصلة نقل من آسيا إىل أوروبا: 10 آالف كيلومرت من الطرق، وخط 
الصني عرب  من غرب  ينطلق  وطريق حبري  البضائع  لنقل  سكة حديد 
كازاخستان واألورال وموسكو وصوال إىل أوروبا، وأصبحت مبادرة إعادة 
الرئيس  العامل جتاريا احملرك  طريق احلرير من اجلديد لربط قارات 
أنها  ويبدو  خارجيًّا،  الصينية  وللدبلوماسية  داخليًّا  الصينية  للسياسة 
املنطقة  العامل، ومنها  إزاء  ستكون أحد أهم احملددات لتوجهات الصني 
العربية ومنطقة الشرق األوسط، السيما خالل فرتة رئاسة شي جينبينغ 

صاحب املبادرة، والي تستمر حتى عام 2022.
يعرف باسم حــزام واحــد طريق واحــد؛ وهــي عبارة عن مبادرة احلــزام 
االقتصادي لطريق احلرير البحري وطريق احلرير للقرن الـ21، ويهدف 
طريق احلرير اجلديد إىل إحياء وتطوير طريق احلرير التارخيي، من 
خالل مد أنابيب للغاز الطبيعي والنفط وتشييد شبكات من الطرق وسكك 
احلديد ومد خطوط للطاقة الكهربائية واإلنرتنت، ويتكون طريق احلرير 

اجلديد من طريق بري وطريق حبري.
أسواقها  لتوسيع  الصني  تقودها  الــي  الطموحة  السياسة  فــان  وعليه 
واهليمنة على التجارة الدولية تضعها يف مواجهة ليس فقط مع خصوم 
سياسيني  حلفاء  مع  أيضًا  بل  وأوروبـــا،  املتحدة  الــواليــات  مثل  تقليديني 

كروسيا.
على  إقليمي  إطــار  ينحصر يف  الغرب  روسيا خبــالف  مع  التنافس  لكن 
أّن  حــني  األوراســــي يف  االقــتــصــادي  االحتـــاد  داخـــل  التناقضات  خلفية 
وتتعّدى  شــامــاًل،  طابعًا  تأخذ  املتحدة  الــواليــات  مع  التجارية  املواجهة 
أحيانًا الصراع االقتصادي لتصل إىل حّد التلويح باخليار العسكري يف 
املناطق املتنازع عليها بني الصني وحلفاء الواليات املتحدة يف املنطقة. وبني 
املواجهتني حتاول أوروبا استمالة الصني على خلفية الصراع التجاري مع 
إدارة ترامب ولكن بشريطة أن ال يكون هذا التعاون على حساب وحدة 
ر أملانيا دائمًا. ومن املتوقع أن تصبح الصني أكرب اقتصاد  أوروبا، كما تكرِّ
يف العامل حبلول عام 2050، حيث سوف متثل حنو 20% من الناتج احمللي 
اإلمجالي العاملي، يبدو ان الصني تسعى حاليا اىل انتهاج خارطة طريق 
سيما  ال  والدولي،  احمللي  الصعيدين  على  التوازن  إلعــادة  جديدة متهد 
تنموية  طفرات  حتقيق  أجل  من  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  على 
اطر  يرسم  قد  االمر  القريب، وهذا  املدى  اشراقا على  اكثر  ومستقبل 

الصدارة التنافسية العاملية للصني يف العقد املقبل.  

الطريق والحزام الصيني: 
الوجه الحقيقي للحرب 

الناعمة
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 يف 14 نــيــســان/أبــريــل، ألــغــى وفـــد إســرائــيــلــي رحــلــتــه إىل مؤمتر 
أعمال يف البحرين بعد أسابيع من االحتجاج العربي ضد مشاركته 
املقررة. وال جيب أن تكون هذه النتيجة مفاجئة بالنظر إىل املقاومة 
الشعبية القائمة منذ فرتة طويلة ملثل هذه املشاركة وغياب العالقات 
فإن  ذلــك،  ومــع  املنطقة.  ودول  إسرائيل  بني  الرمسية  الدبلوماسية 
بعض  دفع  قد  وإسرائيل  اخلليج  دول  بني  للعالقات  األخــري  التعزيز 
األشخاص على األرجح إىل االعتقاد بأنه قد مّت تسريع وترية التطبيع. 
فبعد سنوات من توسيع الروابط األمنية وغريها من أواصر التعاون 
بنيامني  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  قــام  اخلليجية،  احلكومات  مــع 
مان يف تشرين األول/أكتوبر املاضي. وبعد  نتنياهو بزيارة سلطنة عحُ
لعبة اجلــودو يف  وزيــرة إسرائيلية مسابقة يف  أيــام، حضرت  بضعة 
اإلمارات العربية املتحدة، حيث مّت رفع العلم اإلسرائيلي وغناء النشيد 

الوطين للبالد عندما فاز الفريق اإلسرائيلي مبيدالية ذهبية.
ويف هذا السياق، سيبدو إرسال وفد يضّم حوالي 30 رؤساء أعمال 
“املؤمتر  يف  للمشاركة  إسرائيليني  حكوميني  ومسؤولني  تنفيذيني 
فقد   - ما  حّد  إىل  معتادًا  أمــرًا  املنامة  يف  األعمال”  لريادة  العاملي 
ومل  أسابيع،  لعدة  واسع  نطاق  على  معروفًا  املخطط  كان حضورهم 
يكونوا أول جمموعة إسرائيلية تقوم بزيارة البحرين. ومع ذلك، كان 

برينستون ــ ذات يوم، كان اجلميع يفرتضون أن هناك ظاهرة واحدة 
العابرة  املال  رأس  تدفقات  تعمل  من خالهلا  والي  العوملة،  تسمى 
للحدود على دفع اإلبداع، والتصنيع، والتنمية والتجارة. لكن مبادرة 
احلزام والطريق الي أطلقها الرئيس الصيين شي جني بينج تقدم 
رؤية بديلة للعوملة، تقوم على نظام متكامل للبنية األساسية املادية. 
التمويل  املادي حمل عامل  العامل  والقطارات يف  السفن  وبهذا حتل 
ـــادي. ولكن يف حــني تصور شــي جــني بينج مــبــادرة احلــزام  غــري امل
املستقرة  غري  القدمية  العوملة  إلرســال  مباشرة  كوسيلة  والطريق 
الي يقودها الغرب إىل مزبلة التاريخ، فإن املقصود منها أيضا كان 
التصدي لتحد داخلي بعينه: وهو على وجه التحديد تركيز التنمية 
ساحلية  ظهرت خنبة  حيث  الصني،  ساحل  طول  على  االقتصادية 
ثرية راقية. ويتطلب االستقرار االجتماعي توزيع مكاسب النمو غري 
العادي يف الصني على حنو أكثر توازنا يف خمتلف أحناء البالد. هذه 
ليست جمرد قضية صينية بطبيعة احلال. فتارخييا، كانت املدن ذات 
األهمية العاملية ساحلية دائما تقريبا، فكانت تقع إما على السواحل 
الزمن، خدمت مدن  للمالحة. وقبل قرون من  الصاحلة  األنهار  أو 
مثل أمسرتدام، وأنتويرب، وجنوة، والبندقيةـ ـ بل وحتى أثينا القدمية 
وصور ــ كمراكز جتارية للعامل. واليوم تضطلع مدن كربى مثل لندن، 
ونيويورك، وطوكيو، وهونج كونج، وشنغهاي، ودبي، وسيدني، وريو 
املناطق  ربط  الصني  أن حماولة  الواقع  بــدور مماثل.  جانريو،  دي 
البنية األساسية  العوملة من خالل مشاريع  غري اخلاضعة لسيطرة 
كانت  الــزمــن،  من  قــرن  أكثر من  مــدار  فعلى  ليست غري مسبوقة. 
بريطانيا القوة الرائدة يف العامل، لكن أملانيا كانت تالحق الركب من 
حيث الثروة والتطور التكنولوجي. ومثلها كمثل الصني اليوم، كانت 
لكي  ولكن  البحر.  الرب ويف  قوتها على  استعراض  راغبة يف  أملانيا 
يتسنى هلا أن تنافس اململكة املتحدة، فلم يكن بوسعها أن تعتمد على 
حبريتها التجارية فحسب، وعلى هذا فقد أطلقت ما يعادل مبادرة 
احلزام والطريق اليوم: سكة حديدية امتدت من برلني إىل بغداد. 
يف كل األحوال، ينبغي للنهج الصيين يف التعامل مع العوملة أن يدفع 
أوروبا إىل استكشاف مسارات تنموية بديلة. وقد يعين هذا جتاوز 
أكثر طموحا.  أجندة  ومالحقة  احملــدودة،  املتواضعة  يونكر”  “خطة 
لقد وضعت األزمة املالية العاملية أوروبا يف مواجهة التحدي املتمثل 
كافيا خللق  يكون  لن  لكن هذا  استقرارا.  أكثر  مالي  نظام  بناء  يف 
شكل دائم من أشكال العوملة. وقد أشارت اجلولة الي قام بها شي 
جني بينج يف أوروبا مؤخرا إىل مسار حمتمل إىل األمام. واآلن جاء 
دور األوروبيني الختاذ القرار حول الكيفية الي يعتزمون بها إنشاء 
الروابط والصالت وتوجيه االستثمار إىل املناطق الي كانت موضع 

جتاهل وضحية للحرمان لفرتة طويلة.  

العوملة الجديدة 
القديمة

األضــرار  من  املزيد  إىل  التمكني  سبل  من  اجملتمعات  يفضي حرمان 
اقتصاديا،  املهمشة  اجملتمعات  عن  الفرص  ترحل  فعندما  اجلانبية. 
األســر  عــدد  ويــتــزايــد  عـــادة.  االجتماعي  واخلــلــل  الــيــأس  منها  يتمكن 
فريحل  واجلــرميــة.  املــخــدرات  تعاطي  مــعــدالت  ترتفع  كما  احملطمة، 
والتماسك  للفخر  مــصــدرا  كونه  مــن  وبــدال  االنــتــقــال.  على  ــقــادرون  ال
يكن  إن مل  للحزن اجلمعي،  يتحول اجملتمع إىل مستودع  االجتماعي، 
العار. ويبحث أعضاؤه عن مصادر بديلة للهوية والتضامن االجتماعي، 

مبا يف ذلك النزعة القومية.
من املؤكد أن هناك أمناطا أخرى عديدة من القومية؛ فالعديد من أنصار 
اخلروج من االحتاد األوروبي يريدون أن تظل بريطانيا مفتوحة للتجارة 
بينما تقيد اهلجرة بشدة، على سبيل املثال. ولكن مع تباطؤ النمو وتفاقم 
الشيخوخة السكانية، سوف حتتاج الدول املتقدمة إىل أسواق التصدير 
وبعض اهلجرةـ ـ األسواق لدعم الطلب، واهلجرة لسداد تكاليف معاشات 
التقاعد والرعاية الصحية املقدمة ألعداد متزايدة من السكان املسنني. 
أما تقسيم العامل عن طريق إقامة احلواجز فهو طريقة مؤكدة لتحويل 

الرخاء غري املتكافئ اليوم إىل فقر مجاعي غدا.
شوطا  قطعنا  أننا  على  تأكيدهم  يف  القوميون حمقني  كــان  ذلــك،  مع 

استعادة السيطرة 
حقا

كبريا حنو توحيد القوانني والضوابط التنظيمية والتوفيق بينها يف 
خمتلف البلدان. ويف عصر الذكاء االصطناعي، تستطيع الشركات 
والتجار التعامل مع بعض االختالفات التنظيمية الوطنية بكل تأكيد. 
ــدول، شريطة  ال مستوى  إىل  الصالحيات  بعض  إعــادة  أال ميكننا 
أن تظل األسواق العاملية مفتوحة؟ ملاذا يتعني على تكنوقراط غري 
منتخبني أن يقرروا القواعد يف غرف مغلقة نائية؟ رمبا تكون عوملة 
يتعني  ذاتــهــا.  العوملة  مصلحة  عــن  ينبغي  ممــا  أبعد  خطوة  احلكم 
على أنصار اخلروج من االحتاد األوروبي أن ينتبهوا إىل أن أيلولة 
يف  الدالئل  تشري  كما  ــ  الوطين  املستوى  عند  تتوقف  لن  السلطة 
اسكتلندا وويلز. الواقع أن اجملتمعات احمللية املتدهورة يف مسيس 
احلاجة إىل نشاط اقتصادي جديد، يف حني يتعني على أفرادها 
أن يصبحوا أكثر قدرة على التكيف مع العوملة والتغري التكنولوجي. 
ويتطلب هـــذا غــالــبــا املــشــاركــة واحلــلــول احملــلــيــة، مبــســاعــدة من 
األحزاب  تلعب  أن  املمكن  ومن  الضرورة.  عند  الوطنية  احلكومات 
السياسية دورا بّناء يف استعادة الصالحيات، والتمويل، والصحة يف 
كثري من األحوال، إىل العديد من اجملتمعات.  الواقع أن إعادة بناء 
حس قوي باهلوية اجملتمعية اإلجيابية من املرجح أن جتعل القومية 
أكثر  الناس  يكون  عندما  تقدير،  أقل  وعلى  جاذبية.  أقل  العدائية 
قدرة على صياغة مستقبلهم، فإنهم يصبحون أقل ميال إىل االقتناع 
تتسبب  قد  ما  وبقدر  املسؤولية عن حمنتهم.  يتحملون  آخرين  بأن 
يف إضعاف الدعم للنزعة القومية اخلبيثة، فإن أيلولة السلطة قد 

جتعل العامل أكثر ازدهارا بعض الشيء ــ وأكثر أمانا. 

انتكاسة التطبيع بني 
إسرائيل والبحرين

بــروزًا يف حني منت االحتجاجات ضد  البعثات السابقة أقل  مستوى 
الزيارة األخرية إىل تنافر خالل األسابيع األخرية. ففي أواخر آذار/

املؤمتر  لن حيضر  أنــه  كويي  وزيــر  أعلن  املثال،  على سبيل  مــارس، 
بسبب مشاركة إسرائيل.   

وجّل ما يفعله السياق احمللي الفريد للبحرين هو تعقيد الصورة بصورة 
اليهودية األصلية الوحيدة يف  البالد اجلالية  أكثر. فمن ناحية، تضّم 
جنوب اخلليج إضافًة إىل كنيس قديم ال يزال قائمًا يف أعماق اجلزء 
القديم من العاصمة. ورغم أن اجملتمع اليهودي الصغري ميارس شعائره 
الدينية اآلن يف املنازل بداًل من الكنيس، إال أنه حيظى حبماية امللك 

محد الذي يفخر بسمعة اجلزيرة احلسنة يف جمال احلرية الدينية. 
ومن ناحية أخرى، تزخر البحرين بالتوترات بني سكانها ذوي األغلبية 
املواجهة  يعكس  ما  وهو  احلاكمة،  السّنية  واألقلية  املسلمة  الشيعية 
اإلقليمية األوسع نطاقًا بني إيران الشيعية واحلكام السنة يف اخلليج. 
يف  الشيعي  للمجتمع  السياسية  للجمعية  يحُسمح  يعد  مل  أنــه  يحُــذكــر 

واشنطن  دعمت  لقد  االنتخابات.   يف  باملشاركة  “الوفاق”،  البحرين، 
أيضًا اخنراط إسرائيل املستمر مع البحرين وغريها من دول اخلليج، 
لكن هذا اجلهد ال يزال قيد العمل. فالكويت تعارض التطبيع بصورة 
علنية؛ والسعودية قد تكون على أعتاب تغيري موقفها من هذه القضية؛ 
أما اإلمارات، فقد أرسلت مؤخرًا قواتها اجلوية للمشاركة يف مناورات 
مع إسرائيل ودول أخرى يف اليونان؛ وتقدم قطر املساعدات إىل غزة 
عرب إسرائيل وترحب مبشاركة اإلسرائيليني يف املؤمترات وغريها من 

الفعاليات الي تحُعقد يف الدوحة.   
وأخريًا، رمبا يدعم اإلطالق املرتقب لـ”صفقة القرن” للرئيس ترامب 
املتحدة  الــواليــات  مساعي  وفلسطني  إســرائــيــل  بــني  الــســالم  بــشــأن 
أفضل  تبدو  الراهن،  الوقت  يدعمها. ويف  أو رمبا ال  التطبيع  لتعزيز 
السبل للمضي قدمًا دون تغيري: إبقاء التواصل الثقايف والتجاري بني 
اإلسرائيليني ودول اخلليج عند أدنى مستوياته مع االستمرار يف الوقت 

نفسه بتوسيع التعاون الدبلوماسي واألمين والعسكري.  

سايمون هندرسون

ترجمات

راجورام راجان
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استمر يف  كـــربى،  بشركة صناعية  مــالــي  مــديــر  إىل  مــؤخــرًا  حتــدثــت 
الشكوى من الرئيس التنفيذي للشركة. يف البداية كان الرئيس التنفيذي 
يتواصل باستمرار مع فريقه اإلداري، إال أنه أصبح الحقًا ميضي معظم 
وقته منزويًا يف مكتبه. كما كان يفقد تركيزه بالكثري من األحيان خالل 
االجتماعات، وتنتابه نوبات غضب ويقوم مبضايقة اآلخرين. كان السلوك 
بشكل  واملبيعات  املعنوية  الــروح  على  يؤثر  التنفيذي  للرئيس  املتقلب 
متزايد. مما دفع بعض املرؤوسني للتساؤل إذا ما كان يتعرض لالنهيار 
أمام أعينهم. تبدو عبارة “العزلة يف القمة” كصيغة متداولة، ولكن بالنسبة 
للعديد من التنفيذيني الكبار، هي حقيقة مرة. فوظيفة الرئيس التنفيذي 
تنطوي على الكثري من اإلجهاد والشعور بالقلق وقلة النوم واخلوف بشأن 
تــؤدي  نفسية  هلــم ضغوطات  يسبب  قــد  قـــرارات صحيحة. ممــا  اختــاذ 
بدورها لضغط عاطفي ال ميكن أن خيتربه املوظف العادي. ظاهريًا، قد 
يبدو ذلك نوع من العزلة، مما جيعل من الصعب على الرئيس التنفيذي 
مبثابة  اإلرهـــاق  يصبح  دعــم،  نظام  غياب  ظــل  أداءه. يف  على  احلــفــاظ 
الرجال على وجه اخلصوص إىل جعل عالقاتهم  تهديد حقيقي. مييل 
الشخصية مع األصحاب والعائلة تأتي يف املرتبة الثانية بعد طموحاتهم 

عالج عزلة القيادة

واىل  اي وقت مضى  اكثر من  اليوم حكومات شعبوية  توجد  وارســو- 
اآلن مل يتم التصويت إلخراج الشعبويني من السلطة يف اي بلد غربي 
فإن  فقط  رمزية  بسلطة  يتمتع  سلوفاكيا  رئيس  ان  من  الرغم  وعلى 
الناشطة يف جمال مكافحة الفساد زوزانا كابوتوفا متكنت من حتقيق 
انتصار كاسح على املرشح الشعبوي يف عطلة نهاية االسبوع املاضية 
وهذا النصر قد ينذر حبصول تغيري يف قدرة الشعبويني على التحكم 
الكوميدي  انتصار  الوقت نفسه فإن  اوروبا ويف  السياسي يف  باملشهد 
يف  زيلينسكي  فولودمري  سياسية  خبــربة  يتمتع  ال  الــذي  التلفزيوني 
املوجه  بإن  يوحي  االوكرانية  الرئاسية  االنتخابات  من  االوىل  اجلولة 
ولكن  الشعبويني  باإلمكان هزمية  إن  بعد.  لذروتها  تصل  الشعبوية مل 
بشرط واحد وهو وجود معارضة موحدة ولكن لأسف فإن االنقسامات 
السياسية منتشرة بني احزاب املعارضة مما يصب يف مصلحة القوى 
الشعبوية وهذا ينطبق على بولندا طاملا ان البالد غري قادرة على السري 
يف االجتاه املعاكس لذلك التوجه كما ينطبق ذلك على كل بلدان االحتاد 
االوروبي الي حيكمها الشعبويني :هنغاريا ومجهورية التشيك وسلوفاكيا 
وايطاليا. على سبيل املثال يف هنغاريا، أظهر االشرتاكيون ملرحلة ما 
بعد الشيوعية وحزب جوبيك ملرحلة ما بعد الفاشستية ولفرتة طويلة 
فكتور  الـــوزراء  لرئيس  احتقارهم  من  اكثر  البعض  لبعضهم  احتقارا 
اوربان وعندما بدأوا اخريا بالتعاون بعد سنوات من اهلزائم الساحقة. 
مستقل  مرشح  ذلــك متكن  من  الرغم  على  انــه  ذكــره  اجلدير  من  إن 
الفوز  من  املعارضة  احــزاب  من  وبدعم عريض  يف 25 فرباير 2018 
بلدية هودميزو فاسارهيلي وهي معقل حلزب فيديسز ولوال  برئاسة 
ذلك االقتتال بني احزاب املعارضة خالل الفرتة الي سبقت االنتخابات 
الربملانية يف ابريل املاضي، ملا متكن حزب فيديسز من الفوز حبوالي 
50% من االصوات وملا متكن اوربان من احلصول على الوسائل الالزمة 
لتعزيز سلطته. أما يف ايطاليا فهناك انقسامات لليسار واليمني ضمن 
املاضي  العام  احلكومة  تشكيل  اجل  ومن  واملعارضة  احلاكم  االئتالف 
مع  تفاهم  اىل  تتوصل  ان  الشعبوية  اخلمس  النجوم  حركة  اضطرت 
حزب الرابطة الوطنية ومعا فازوا حبوالي 50% من االصوات مقارنة 
حبوالي 20% للحزب الدميقراطي التقليدي واقل من 15% حلزب فورزا 
الــوزراء السابق سيلفيو بريلسكوني. ان هذا يعين انه  ايطاليا لرئيس 
حسب الوضع احلالي فإن الشعبويني االيطاليني ال يوجد منافس هلم 
من  اخلمس  النجوم  حركة  بينما متكنت  ولكن  ملصلحته  قد خيسرون 
احلصول على اكرب حصة من االصوات يف االنتخابات، ان هذا التوجه 
االحتفاظ  من  متكنوا  اليمينيني  الشعبويني  ان  وهــو  عــام  توجه  يعكس 

بشعبيتهم عند تسلمهم احلكم بينما تعثر نظرائهم اليساريني.

يف 8 نيسان/أبريل، أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب إدراج »احلرس 
األجنبية  اإلرهابية  املنظمات  قائمة  ضمن  اإليراني  اإلسالمي«  الثوري 
يبدأ  الــذي  التصنيف  هذا  وميّثل  األمريكية.  اخلارجية  بــوزارة  اخلاصة 
األقصى”  “الضغط  تصعيد حلملة  أحدث  نيسان/أبريل   15 يف  سريانه 

الي تشّنها اإلدارة األمريكية والي تستهدف أنشطة إيران اخلبيثة.
إن السلطات اجلديدة الوحيدة الي يضيفها تصنيف املنظمات اإلرهابية 
األجنبية اخلاص بوزارة اخلارجية األمريكية خارج تلك املوجودة أساسًا 
األجنبية  اإلرهابية  املنظمات  إدراج  أن   )1( هــي:  الرمسية  الوثائق  يف 
يفرض قيودًا على اهلجرة على أفراد املنظمة جملرد انتمائهم إليها، حبيث 
ميكن اآلن منع أي شخص انتمى ذات مرة إىل »احلرس الثوري« من دخول 
الواليات املتحدة، و )2( أن إدراج املنظمات اإلرهابية األجنبية يؤدي إىل 
فرض حظر جنائي على توفري الدعم املادي أو املوارد مبعرفة مسبقة إىل 
املنظمة املصنفة. ويف غضون ذلك، ال بّد من قياس قيمة إدراج املنظمات 
اإلرهابية األجنبية باعتباره شكل من أشكال الضغط األقصى وموازنتها 

مع املخاطر املتزايدة على عدة جبهات. أواًل، اخلطر الذي يهدد القوات 
العسكرية والدبلوماسية األمريكية. صحيح أن إيران تقوم بالفعل مبراقبة 
شديدة لأهداف احملتملة وقد خططت لعمليات اغتيال عدد من املعارضني 
ــــا، والــكــثــري مــن اخلــطــوات األخــــرى. لكن تصنيف  اإليــرانــيــني يف أوروب
»احلرس الثوري« بكافة أجنحته فيما يتجاوز نطاق »فيلق القدس« فقط( 
بتنفيذ هجمات  اجلماعة  قيام  احتماالت  يعّزز  أجنبية  إرهابية  كمنظمة 
إرهابية أو عسكرية. ثانيًا، هذه هي املرة األوىل الي يتّم فيها إدراج وكالة 
تابعة حلكومة أجنبية كمنظمة إرهابية أجنبية. وقد يدفع ذلك حكومات 
املتبادلة  تصنيفاتها  وتطبق  املتحدة  الواليات  حذو  أن حتذو  إىل  أخــرى 
على الوكاالت األمريكية أو غريها من الوكاالت احلكومية املتحالفة معها. 
ثالثًا، من املؤكد أن اإلدراج سيضع احللفاء املقربني للواليات املتحدة يف 
موقف صعب، وقد يعّقد أي خطوة مجاعية تستهدف إيران من شأنها أن 
تكون أكثر فعاليًة من إدراج »احلرس الثوري« منظمًة إرهابية، على غرار 
خطوة أمريكية -أوروبية مشرتكة تستهدف أنشطة إيران اإلرهابية وتلك 

ما هي التداعيات الفعلية لتصنيف 
الحرس الثوري منظمًة إرهابية؟

كيف 
تهزم الشعبوي

املهنية. وقد جيدون أنفسهم وحيدين دون وجود شخص يعتمدون عليه 
الكحول  أمور أخرى مثل  يلجأون إىل  الصعبة، وقد  األوقــات  خالل 
أو املخدرات. بالرغم من خطورة القيادة املتفردة، إال أنه من النادر 
تناوهلا. وعوضًا عن ذلك يبذل العديد من التنفيذيني جهدهم للحفاظ 

على صورة البطل الي تضع بدورها املزيد من الضغوطات عليهم.
القوى الديناميكية النفسية للدور 

جتاه  املسؤوليات  فحجم  للسلطة.  مسافات  اهلرمي  التسلسل  خيلق 
وحساس.  صــادق  مع شخص  احلديث  الصعب  من  اآلخــريــن جيعل 
بالتالي يكون القلق ذو اجتاهني: حتى يف حال رغبة الرئيس التنفيذي 
على  رئيسهم  قدرة  دائمًا  يدركون  مرؤوسيهم  فإن  املسافة،  بتقليص 
الرؤساء  يكون  أن  جيب  املهنية.  حياتهم  على  تؤثر  قـــرارات  اختــاذ 
التنفيذيني مقربني لدرجة كافية ختوهلم من التواصل مع مرؤوسيهم، 
ولكن مع احلفاظ على مسافة كافية لتحفيزهم. تلك معادلة دقيقة، 
وليست خالية من اتهامات باحملسوبية أو التحفظ. من خالل االعرتاف 
واالحتفاء مبساهمة ودور كل فرد يف حتقيق أهداف الشركة، يستطيع 
القياديون املساعدة يف احلؤول دون شعور مرؤوسيهم بعدم االهتمام. 
كما ختلق ثقافة ميتلك املوظف من خالهلا الشجاعة على االعرتاض 
للغاية ألن تعيشها  على رؤسائهم عندما يدعي األمر. احلياة صعبة 
وحيدا وأحياًنا قد يكون من اجليد أن تكون وحيدًا. فالوحدة ليست 
أكثر خماوفنا فقط، فهناك أيضًا الفقر. الوحدة مبثابة عالمة حتذير 
للقيام ببعض التغيري. وينبغي على التنفيذيني أن يعريوا ذلك أهمية 

وأن يدركوا أن الرتياق للوحدة هو اجملتمع.  

الثوري«  »احلرس  إدراج  يهّدد  أخــريًا،  الباليستية.  بالصواريخ  املرتبطة 
كمنظمة إرهابية أجنبية إىل زيادة تقويض سلطات العقوبات األمريكية 
اجلانب  األحادية  األمريكية  العقوبات  تحُعترب  وطاملا  اجلانب.  األحادية 
املمكن  فمن  تكنوقراطية،  إجــراءات  وليست  أنها خطواٍت مسّيسة  على 
إضعاف هذه السلطات يف نظر البلدان يف مجيع أحناء العامل - وكذلك 
يف اجملتمعات املالية والتجارية ضمن القطاع اخلاص. وعند اإلعالن عن 
إدراج املنظمات اإلرهابية األجنبية، قال الرئيس ترامب: “من شأن هذه 
اخلطوة أن توّسع بشكل كبري نطاق ومقياس محلة الضغط األقصى الي 
ننتهجها ضد النظام اإليراني. فهي توضح متامًا خماطر مزاولة األعمال 
مــع »احلـــرس الــثــوري« اإليــرانــي أو توفري الــدعــم لــه. فــإذا كنَت تــزاول 
األعمال مع »احلرس الثوري«، فأنت متّول اإلرهاب”. ويف الواقع، كانت 
األمريكية  اخلزانة  وزارة  صّنفت  فحني  أساسًا.  واضحة  املخاطر  هذه 
»احلرس الثوري« مبوجب سلطات مكافحة اإلرهاب عام 2017، صّرح 
القطاع اخلاص  قائاًل: “حنث  منوشني  األمريكية ستيفن  اخلزانة  وزير 
على اإلقرار بأن »احلرس الثوري« متغلغل يف الكثري من جوانب االقتصاد 
اإليراني، وَمْن يتعامل مع الشركات اخلاضعة لسيطرة »احلرس الثوري« 
خياطر بالكثري”. لذا فإّن الرسالة ليست جبديدة وال ميارس التصنيف 

اجلديد ضغطًا إضافيًا يحُذكر. 

انسياد - مانفرد كيتس دي فريز

ماثيو ليفيت - معهد واشنطن
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حقوق

الــعــراق  الــتــحــول الــدميــقــراطــي يف  شهد 
التطورات  مــن  العديد   2003 الــعــام  بعد 
االجيـــابـــيـــة والــســلــبــيــة عــلــى حـــد ســــواء، 
الشعب  ان  يعين  الدميقراطي  فالنظام 
الــوحــيــد واألصــيــل  املنبع  أو  املــصــدر  هــو 
للسلطة بكل أبعادها، وانه املصدر الوحيد 
اجلهة  على  الشرعية  إسباغ  على  القادر 
بامسه  السلطة  الي متــارس  اجلهات  أو 
ونيابة عنه، وال يكون أو يتحقق ما تقدم 
إال بــإتــبــاع إرادتــــه احلـــرة يف اخــتــيــار من 
بشقها  الــعــامــة  السلطة  ممــارســة  يــتــوىل 
القضائي،  وحتى  التنفيذي  أو  التشريعي 
هــذه  إىل  لــلــوصــول  الطبيعية  واملــقــدمــة 
السؤال  القانون.  الغاية هي حتقق سيادة 
الذي يطرح أي قانون نطالب بسيادته؟، 
فدائما  بالسيادة  حقيق  قانون  كل  فليس 
طريق  أمــام  يكون  السلطة  على  القابض 
الشعب  مصلحة  أحــداهــمــا  نهايتني  ذو 
واآلخــــر مــصــاحلــه أو مــصــاحل حــزبــه أو 
فئته وما شاكل، واحتمالية االحنراف يف 
أداء األمانة وارد جدًا، هلذا نقول القاعدة 
القانونية هي الي تستحق السيادة أيًا كان 
الصادر  التشريع  أو  الدستور  مصدرها 
عن الربملان أو التشريعات الفرعية الي 
تصدرها احلكومة واألقاليم واحملافظات 
وغريها، وشرطنا الوحيد للقول بسيادتها 
الــقــانــونــيــة  ــقــاعــدة  ال هـــذه  تستجيب  ان 

لتمثيل حقيقي ومتكافئ ملصاحل الشعب، 
وإال فال ميكن القول بسيادتها أو مسوها 
وان  كما  وتطبيقها،  احرتامها  وجــوب  أو 
اإلصــدار  عند  تقف  ال  القانونية  السيادة 
التنفيذ  ومرحلة  للتطبيق  تنسحب  إمنــا 
الـــواجـــب ان يــكــون وفـــق أســـس ومــبــادئ 
مــوضــوعــيــة حبــتــة مــســتــقــاة مــن املــســاواة 
ــاس بــال أي شــكــل من  ــن ــة بــني ال ــعــدال وال
كان. ولسيادة  التمييز وألي سبب  أشكال 
حتققه  عند  مهمة  نتائج  الــقــانــون  حكم 
الثقة  تعزيز  ـــي:  اآلت يف  بعضها  حنصي 
فاألفراد  العامة  والسلطات  املواطن  بني 
يكونوا على ثقة من ان املوظفني واهليئات 
يف  واالعتبار  الثقة  من  قــدر  على  العامة 
والقانونية.  الدستورية  بوظائفها  النهوض 
ــة املــصــلــحــة الــعــامــة وبــاخلــصــوص  محــاي
الــوطــن  ســيــكــون  وبالنتيجة  ــام،  ــع ال املـــال 
وفوضى  مشاكل  ــوقــوع يف  ال مــن  مبــأمــن 
للدولة،  العامة  األسس  على  تأتي  عارمة 
مــا ميــنــع الــعــنــف يف اجملــتــمــع واملــدرســة 
واألسرة. وسيادة القانون بالنتيجة تفضي 
شبح  عن  وتبعدنا  القانونية  الــدولــة  إىل 
البوليسية ذات األنظمة الشمولية  الدولة 
الدستور  تضع  الــي  الدميقراطية  وغــري 
والقواعد القانونية جانبًا وحتتكم ألهواء 
من  األفـــراد  لبعض  أو  الدكتاتور  احلاكم 
ــابــعــني حلــــزب مــعــني،  الــعــســكــريــني أو ت

ــوري تنمو  ــات ــت ــعــادة يف ظــل حــكــم دك ــال وب
النزعات القبلية أو االثنية ويشعر البعض 
ما  وهــذا  األخــر  البعض  من  أفضل  أنهم 
سواها.  وما  النازية  األنظمة  يف  شهدناه 
للمواطنني  القانوني  األمن  ان  الثابت  من 
يتحقق بسيادة القانون، إذ يشعر اجلميع 
ان القانون هو احلاكم وأن تغيري القواعد 
احلقيقية،  احلاجة  وفــق  يكون  القانونية 
وبــــإتــــبــــاع وســــائــــل وأســــالــــيــــب تــكــشــف 
ــواقــع  الــصــيــاغــات األكـــثـــر اتــفــاقــًا مـــع ال
الرتابط  املستجدة.  للحاجات  واستجابة 
فال  والدميقراطية،  القانون  سيادة  بني 
والتداول  الدميقراطية  عن  الكالم  يصح 
السلمي للسلطة دون االستناد إىل سيادة 
على  مرتبته  أو  مصدره  كان  أيــًا  القانون 
اجلميع حكامًا وحمكومني وهذا من شأنه 
ان حيقق التكافؤ بني األفراد واملؤسسات 
باملقاعد  والفوز  كاألحزاب يف االشرتاك 

الربملانية أو املناصب احلكومية.
سيادة القانون على احلاكم من شأنها ان 
واحلــريــات  للحقوق  الــواقــي  الـــدرع  تكون 

العامة واخلاصة السيما السياسية منها.
للمواطنني  الكرمية  احلــرة  احلياة  حتقق 
على  القائمة  القانونية  العالقة  وترسيخ 
العامة  والسلطات  املــواطــن  بــني  التعاون 
يف الدولة بغية أداء الواجبات املناطة بكل 

منهما وفق ما رسم الدستور والقانون.

سيادة القانون وأثرها 
يف التحول الديمقراطي

عيد العمال العاملي وداللته ملحنة العمال العراقيني
يف العراق اليوم تعاني الطبقة العاملة من شتى صنوف االضطهاد واحلرمان واملعاناة، وان معانتها 
ختتلف نسبيا عن نظريتها يف الدول االخرى، حيث توقف عمليات التنمية االقتصادية وتدمري اغلب 
واحلرمان  تذكر،  حقوق  دون  مجاعية  وبطالة  عــزوف  من  ذلــك  يصاحب  ومــا  االنتاجية،  املشاريع 
االنتحارية  العمليات  ملخاطر  والتعرض  التقاعد،  بلوغ سن  عند  االولية  واملكافئات  املخصصات  من 
والتفجريات العشوائية عند تواجد العمال يف الطوابري الصباحية للحصول على فرص للعمل اليومي.
عزوف ابناء العمال عن التعليم وهجر مقاعد الدراسة نظرا لعدم كفاية دخل االب لتغطية نفقات 
الدراسة او احلاجة االسرية ملزيدا من دعم اوالدهم املادي مما يسهم يف خماطر جدية على حياة ابناء 

العمال وتعرضهم ملختلف الضغوطات اخلارجية، بل وحتى االضطرار للتسول.
الوالء  اساس  على  العمال  بني  والتميز  العمل  مواقع  املعاملة يف  وسوء  االبتزاز  اىل  العمال  تعرض 
على  احلصول  مقابل  العمال  عقود  انهاء  املستمرة يف  والتهديدات  واملذهيب،  والطائفي  العشائري 
الرشوة. انعدام فرص التاهيل واعادة التاهيل للعمال لكي يستجيبوا حلاجات سوق العمل ومتطلباته، 
عن  باالستغناء  دومــا  ومهددين  العمل  سوق  على  عالة  القدمية  املهارات  ذوي  العمال  من  جعل  مما 
خدماتهام وحرمانهم من خدماتهم واستحقاقتهم املالية. لقد كان لفتح االسترياد على مصرعيه دون 
سياسة تنافسية مع منتوج الداخل أثره السليب يف غلق الكثري من املصانع واملعامل وتسريح العمال 

على  املصادقة  منذ  جديدة.  عمل  لفرص  تهيئتهم  على  العمل  او  حقوقهم  على  احلصول  دون  منها 
الدستور العراقي اجلديد واىل اليوم ال توجد تشريعات واضحة تضمن مبدأ العدالة االجتماعية، 
الضمانات  حيث  من  حلمايتها  متكاملة  صياغة  اعــادة  حيث  من  العاملة  للطبقة  بالنسبة  وخاصة 
من  وحرمانهام  موظفني  اىل  العمال  السابق  النظام  حــول  ما  بعد  وخاصة  واحلــقــوق،  االجتماعية 
الضمانات االجتماعية املختلفة.  كما جتري حماربة التنظيم النقابي ومنعه يف القطاع العام من خالل 
اإلصرار على إبقاء القرار اجلائر 150 لسنة 1987 ، وقانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 
الدولية يليب حاجات  العمل  للعمال وفق معايري  للتقاعد والضمان االجتماعي  وعدم تشريع قانون 
احلكومية  للمشاريع  اخلصخصة  وراء  اللهاث  ان  ومستقبلهم.  حاضرهم  ويضمن  عمالنا  ومعيشة 
الكربى وذات الرتكيز الشديد لتواجد القوى العاملة يهدد مستقبل االلوف من القوى العاملة مبستقبل 
جمهول من خالل التسريح االعتباطي والعفوي هلم مبا خيدم الثراء الفاحش والفساد املستشري. 
من  العراقية  العاملة  للطبقة  اجيابية  شحنة  يعطي  العاملي  العمال  بعيد  االحتفال  فان  اخلتام  ويف 
خمتلف االنتماءات القومية والسياسية والدينية اىل توحيد طاقاتهم وجهودهم من جل نبذ الطائفية 
واحملاصصة املقيتة وبناء العراق الدميقراطي اخلالي من العنف والتعسف واالضطهاد، وتسود فيه 

قيم التسامح واحلوار والدميقراطية، وتتوفر فيه فرص العيش الكريم للجميع.

مع أن التمييز بني البشر هو ظاهرة جمتمعية سلبية مرفوضة إال أن األمر 
ليس مطلقا، بل ميكن أن يكون هناك متييز إجيابي، حيقق املساواة والعدالة 
اجملتمعية، أي أن احلق يف املساواة أمام القانون واملساواة يف التمتع حبماية 
القانون بدون متييز ال جيعل من كل متايز يف املعاملة متييزا. فالتمايز القـائم 
علـى أسـاس املعـايري املعقولة واملوضوعية ال يعد من قبيل التمييز احملظور، 
بل هو مطلوب يف ظروف معينة العتبارات تتعلق باجلدارة واإلبداع واملهارة 

أو اإلنصاف.
ال يقوم التمييز إذا كان التمايز يف املعاملة يستند إىل غايـة مشروعة وإذا مل 
يفض إىل وقوع حاالت تتنافى مع العدالة أو املنطق أو طبيعة األشـياء. ويلزم 
الدولة لأفراد عندما تستند  التمايز يف معاملة  أنه ال متييز يف  عن ذلك 
التصـنيفات املختارة إىل متايز حقيقي واضح، وعندما توجد عالقة تناسبية 
معقولة بني التمايز وبني أهداف القاعدة القانونية قيد النظر. وقد ال تكون 
األهداف غري منصفة أو غري معقولـة، أي أنها قد ال تكون تعسفية أو حتكمية 

أو استبدادية أو منافية ملا هو جوهري من وحدة وكرامة البشر.
 وبناء على ما تقدم ميكن القول إن: الناس مجيعا سواء أمام القانون، وهم 
يتساوون يف حق التمتع حبماية القانون دومنا متييز، كما يتساوون يف حق 
التمتع باحلماية من أي متييز، ومن أي حتـريض على مثل هذا التمييز، وال 
سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدين، أو 
الرأي سياسيا وغري سياسي، أو األصل الوطين أو االجتماعي، أو الثروة، 

أو املولـد، أو أي وضع آخر.
التمييز بني البشر وإن كان ظاهرة اجتماعية متكررة ومتجددة؛ لكنه يتنافى 

مع الفطرة اإلنسانية والعقل السليم.
تتصل  الــي  تلك  السيما  احلديثة،  والوطنية  الدولية  القوانني  وترفضها 

حبقوق اإلنسان وحرياته.
املستويات  مجيع  مشل  بل  دولــة،  أو  جمموعة  أو  فــردا  يستثن  مل  التمييز 
النساء واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة  والفئات اجملتمعية، مبا فيهم 
من  وحرمها  الشرائح  هلــذه  اجتماعية  بــكــوارث  تسبب  وقــد  الــســن،  وكــبــار 
والعمل  والتعليم  السياسة  مثل  اجملــاالت،  خمتلف  ويف  وحرياتها،  حقوقها 
واخلدمات االجتماعية والطبية واإلسكان والنظام التأدييب وإنفاذ القوانني 

وإقامة العدل على وجه العموم.
التمييز بني البشر قد يكون متييزا إجيابيا مقبوال يف بعض األحيان؛ وذلك 
إىل  يستند  وعندما  البشر،  عند  جوهرية  اختالفات  إىل  يستند  عندما 

اجلدارة واإلبداع واملهارة.
 وعندما يستند إىل قواعد قانونية واجتماعية تنصف فئات جمتمعية عانت 
االستثناء  هذا  يتقيد  أن  البد  ولكن  الزمن،  من  ردحــا  السليب  التمييز  من 

مبعايري موضوعية حمددة خشية أن ينفلت. 

التمييز أكرب تحد 
لحقوق اإلنسان

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

جميل عودة إبراهيم / مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات

د. عامر صالح
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حقوق

مدينة سنجار بني حقوق العودة والصراعات السياسية

ــن  ــبــحــري عـــنـــدمـــا خـــــرج الـــشـــيـــعـــة يف ال
والسعودية اىل الشوارع أسوة باجلماهري 
مطالبني  بـــاآلالف  خرجت  الــي  العربية 
ــوريــات والــفــســاد  ــات ــكــت ــدي ــهــاء عــهــد ال ــإن ب
ومـــصـــادرة احلــريــات وانــتــهــاك احلــقــوق، 
الي  واالهــداف  الغايات  أن  من  وبالرغم 
انطوى عليها احلراك الشيعي يف اخلليج، 
املصريني  لــدى  كــان  عما  حقانية  تقل  ال 
والتونسيني، ففي اخلليج يعيش املواطنني 
ــة متــيــيــز طــائــفــي ســافــر ال  الــشــيــعــة حــال
تشهده أية دولة عربية، اىل جانب القمع 
واالضطهاد املستمر، رغم ادعاءات احلوار 
ال  الي  الشعارات  من  وغريها  واالنفتاح 
الوجه  لسرت  هلا  أريــد  غطاًء  كونها  تعدو 
احلاكمة  الديكتاتورية  لالنظمة  السيئ 
يف اخلليج، بيد أن هذا االنفتاح املزعوم، 
وبــعــض احلـــريـــات املــمــنــوحــة، واالوضــــاع 
االقــتــصــاديــة املــمــيــزة، جتــعــل أي انــســان 
خارج السعودية والبحرين، يشعر باألسف 
للتظاهر ضد  الــنــاس هــنــاك  مــن خـــروج 
االفضل  فمن  هناك،  احلاكمني  النظامني 
االنسان على  ان حيافظ  البعض-  –يقول 
ــازات والـــفـــرص، وال  ــي مــا لــديــه مــن االمــت
اقليمية،  سياسية  جتــاذبــات  يف  يضيعها 
وهذه حبد ذاتها متثل إساءة غري مباشرة 
من  واملهمشني  والعقيدة،  ــرأي  ال ملعتقلي 
جانب  اىل  العلمية،  الــكــفــاءات  أصــحــاب 

حتت  سقطوا  الذين  والشهداء  املعتقلني 
التعذيب او أعدموا بغي وجه حق، على أن 
النظام احلاكم  قبلهم ضد  أي حترك من 
غري  يف  فانها  حّقة،  املطالب  كانت  مهما 
التجاذب  مستنقع  يف  تصب  ألنها  حمّلها 

االقليمي والدولي!
ولذا فان تنفيذ حكم إعدام مجاعي ضد 
32 معتقاًل من الشيعة يف السعودية، مير 
يف بــالدنــا االســالمــيــة كـــأي حـــدث آخــر، 
وأربعة  ثالثة  الــعــوائــل  بعض  فقدت  فقد 
افراد أشقاء يف هذه اجملموعة، ومل توجه 
بالقتل  اتهامات  أيــة  السعودية  السلطات 
او الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف ضــد هـــؤالء، 
“االخــالل  مثل؛  فضفاضة  اتهامات  ســوى 

باألمن...”.
إن دعوة املواطنني املضطهدين واملهّمشني 
يف بلدان مثل البحرين والسعودية وغريها، 
يف  ما  على  حفاظًا  واملسايرة،  باملداهنة 
اليد، وعدم التورط باملواجهات مع السلطة 
دعوة  النظام”! ميثل  “إسقاط  ورفع شعار 
غري مباشرة لشرعنة الديكتاتورية وتربير 
بعينه،  احلكام  يتوقعه  ما  وهــو  وجــودهــا، 
واالندماج،  للمداهنة  دائمًا  يروجون  فهم 
وعـــدم االعــــرتاض واالكــثــار مــن املطالب 
مهما كــانــت ضـــروريـــة، إمنـــا احلــاكــم هو 
بتوفري كل شيء دون جتشم  يتكفل  الــذي 

عناء الطلب منه!

بهذا  دعوة  تسّلموا  العراقيني  فان  وللعلم؛ 
االمريكية  القوات  تنطلق  ان  قبل  االجتــاه 
يف حـــربـــهـــا لـــالطـــاحـــة بـــنـــظـــام صـــــدام، 
خسارة  أقّل  صدام  بنظام  القبول  بدعوى 
احملتلة!  االمــريكــيــة  بــالــقــوات  القبول  مــن 
لتغيري  مع صدام  التفاوض  باالمكان  وأن 
عن  غـــاب  وقـــد  و...!  وســيــاســاتــه  منهجه 
ذلك،  اراد صــدام  لو  أن  الدعوة  اصحاب 
ملــا كـــان مــضــطــرًا الــيــه أمـــام الــتــهــديــدات 
العامل  امــام  النفاق  وليمارس  االمريكية، 

بعد كل الذي عمله مع الشعب العراقي.
بكل  االســـالمـــيـــة،  الــشــعــوب  ــامــكــان  ب إن 
الكثري،  الــشــيء  عمل  االثــنــيــة،  مكوناتها 
املساعدات  وإرســال  التعاطف  يفوق  ومبا 
الغذائية والدوائية وبعض االموال، لريقى 
اىل تشكيل أدوات ضغط حقيقية وفاعلة 
من مؤسسات ومجعيات وشخصيات ذات 
شأن وتأثري على القرار السياسي اليقاف 
املطالبني  يستهدف  الـــذي  الـــدم  مسلسل 
رمبا  الذين  واالبرياء  املشروعة  حبقوقهم 
مل حيملوا مسدسًا او بندقية يف حياتهم، 
ــــأي خـــطـــوات ســيــاســيــة  ــتــفــكــري ب قــبــل ال
ـــة،  او اقــتــصــاديــة مــهــمــا كـــانـــت ضـــروري
الغائرة يف  فالشعوب الي حتمل اجلراح 
مثار  أبــدًا  تستشعر  لن  وكرامتها،  ابنائها 
االتــفــاقــيــات واملــعــاهــدات، وإن كــانــت مثة 

نتائج، فهي ألناس آخرين. 

االعدام الجماعي يف السعودية 
وشرعنة الديكتاتورية

رغم مرور ثالث سنوات على طرد تنظيم داعش اإلرهابي ال تزال مدينة سنجار مشالي العراق تعاني 
من خملفات احلرب الي شردت األهالي وجعلت من مأساة االيزيديني قضية عاملية. املتاجر مدمرة 

والبيوت خالية من أهلها، واغلبها حتولت اىل ركام.
هذا الواقع مل يتغري حتى االن، واليوم مل يرجع إال ثلث السكان ومجيعهم يزيدون، ويقول اجمللس 
االيزديون  اما  املصاحلة،  غياب  بسبب  يرجعوا  األخــرى مل  اجلاليات  أفــراد  إن  لالجئني  النروجيي 
الذين قحُتل ثالثة آالف منهم يف مذحبة وصفتها األمم املتحدة بأنها إبادة مجاعية فإنهم يتهمون سكانا 

حمليني مبساعدة داعش البادتهم.
يف سنجار يبدو وكأن الوقت قد توقف، حيث ال أثر ألعمال إعادة إعمار املدينة املدمرة، مر عامان 
فقط على حترير كامل مدينة املوصل، ثاني أكرب مدن العراق، من إرهاب “داعش”، لكن هناك على 
بعد 120 كيلومرتًا فقط، إىل الغرب من سنجار بدأت عملية إعادة اإلعمار منذ فرتة طويلة، لكن يف 
سنجار، الي مت حتريرها منذ ما يقارب ثالث سنوات، مل حيدث الكثري منذ عمليات إزالة األنقاض 

من الشوارع. حبسب تقرير ملوقع )DW( األملانية.
وتعرضت العديد من القرى القريبة من املدينة للتدمري وهجرها سكانها، مثل قرية حردان، حيث 
يوجد على جانب الطريق املؤدي هلا، أربعة قبور مجاعية حييط بها سياج مؤقت، يف املاضي يعتقد 

بأنه كانت تعيش 300 عائلة يف القرية واليوم ال يوجد سوى 60 أسرة، كما يقول الشيخ حسن خلف، 
الذي فقد ولدين و أخ وأربعة من أبناء أخيه وال يعلم إن كانوا قد دفنوا يف املقابر اجلماعية.

التوترات بني  أن  توم بري-كوستا إىل  العراق  النروجي لالجئني يف  باسم اجمللس  املتحدث  ويوضح 
املكونات هي السبب الرئيس لعدم عودة السكان حتى اآلن، ثم تأتي مسألة املنازل املهدمة وغياب 

اخلدمات العامة.
اإلعمار  إلعــادة  نــرى خططا  “فنحن  اليوم،  املقفرة حتى  املدينة  تغطي  تــزال  ال  األنقاض  أن  ورغــم 

والتأهيل، لكننا ال نرى خططا حقيقية للمصاحلة”.
من جهته، أكد أحد مسؤولي وزارة اهلجرة واملهجرين يف العراق، علي عباس، أن الوزارة تتوىل متابعة 
ملف النازحني العراقيني يف سوريا، وأنها قريبة من إنهاء مجيع االستعدادات الستقبال هذه العوائل 

يف خميم يشيد قرب سنجار يف مشال غرب العراق، ومن املتوقع أن يكتمل خالل مهلة شهرين.
وقال: “تعتزم احلكومة العراقية، إخضاع العائالت لتدقيق أمين مع وجود مؤشرات بأن قسما منها 

من عوائل الدواعش.
يندجمون يف  تركهم  السهل  يكون من  لن  وبالتالي  الدولي،  التحالف  قبل  األمــر مشخص من  وهــذا 

اجملتمع ألن هناك التزامات قانونية ستفرض عليهم وعلى ذويهم”.

املدن متّثل السياسات احلضرية يف االقتصاد والتجارة والعمارة والثقافة، 
وهي مثل أية ظاهرة اجتماعية تنمو وتتطّور ويكون هلا هوّية، وهذه ستكون 
ظل  يف  خصوصًا  السابق،  يف  املــدن  كانت  كما  وليس  بالطبع،  مفتوحة 
قرية  إىل  أقرب  كانت  أن  بعد  عاملية  دبي أصبحت  مثل  فمدينة  العوملة، 

يف السبعينات.  
باألسوار، وإن وجــدت، فإنها  السابق مطوقة  املــدن كما كانت يف  تعد  مل 
التبادل  حبكم  مفتوحة  أصبحت  ألنها  الكبرية،  البوابات  حيث  للذكرى، 
أكثر  الثقافية، وهكذا أصبح  والتفاعالت  االقتصادية  واملصاحل  التجاري 
من نصف سكان العامل يعيش يف مدن وبلدات يرتفع فيها مستوى التوّسع 
زاد سكان احلضر  املاضي  القرن  ربع  آخر. وخالل  بعد  احلضري عامًا 
ملياري نسمة، وقد يصبح خالل العام 2050 ما يعادل ثلثي سكان العامل 
والتواصل  التفكري  إغناء مستوى  الذي سيعين  األمر  املــدن،  يعيشون يف 
والتنمية  السالم  والشراكة يف  للعيش املشرتك  والبحث عن سبل أحسن 
وقبول اآلخر واالعرتاف بالتنّوع والتعّددية واهلوّيأت الفرعية على أساس 
وبــراغ  وفيينا  ريــودوجــانــريو  مثل  املــدن  ببعض  االنبهار  وبــقــدر  املــســاواة. 
وباريس وفينيسيا، واإلعجاب مبدن أخرى مثل بودابست وكولون وجنيف 
وأمسرتدام ودبي وفاس وبريوت على الرغم من نكباتها، فإّن احلزن سيكون 
والستينات  كانت واعدة يف اخلمسينات  الي  املدينة  بغداد،  شديدًا على 
واملــعــارض  والــعــمــران  واجلــســور  باحلدائق  وعــامــرة  ومــزدهــرة  ومفتوحة 
باحلضارة  ممزوجًا  القديم  العربي  التاريخ  حيث  واملسارح،  والسينمات 
واحلصار  العبثية  باحلروب  فــإذا  الرشيد،  ملدينة  اإلسالمية   – العربية 
كئيبة  هِرمة  مدينة  لتغدو  حتى  روحــهــا،  بغداد  يسلب  االحــتــالل،  وبعده 
وحزينة ومكفّهرة، ناهيك عن تدهور األمن وانفالته. كيف أصبحت مدينة 
احلكمة واجلامعة املستنصرية وجامع اإلمام األعظم )أبو حنيفة الّنعمان( 
وحضرة اإلمام موسى الكاظم، وعيون املها بني الرصافة واجلسر، والرفاه 
والبهجة واألبهة، أسوء مدينة يف سبل )العيش(، وليس عبثًا أن يتم تصنيفها 
كآخر مدينة يف سّلم املدن. حقوق املدن من حقوق اإلنسان، وهي حقوق 
مجاعية، هلا عالقة بالتنمية والبيئة والسالم واالستفادة من الثورة العلمية 
- التقنية، وهي كّلها تندرج ضمن اجليل الثالث حلقوق اإلنسان، وذلك مبا 
له عالقة حبقوق اإلنسان يف املدينة، أي بتوّفر األمن وسبل العيش الكريم 
ذلك.  وإداريــة وعمل وضمان، وغري  وبلدية  تعليمية وصحية  من خدمات 
وأخريًا هل نستطيع إقامة مدينة حقوق اإلنسان، أي املدينة الي تتوّفر 
فيها سيادة القانون واستقالل القضاء وفصل السلطات واحلرّيات العاّمة 
واخلاّصة واختيار احملكومني للحكام بصورة دورية وتغيريهم، أي مدينة 
ويبقى  النبيلة؟  غاياتها  إىل  للوصول  وسيلتها  هو  مثلما  اإلنسان،  هدفها 
الفيلسوف اإلغريقي  اإلنسان غاية ووسيلة، هو مقياس كل شيء حسب 

بروتوغوراس، وألجله تحُبنى املدن وتكون حقوقها من حقوقه. 

حقوق املدن
د. عبد الحسني شعبان

محمد علي جواد تقي
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عنفعنف

ذا  عامليا  منحًى  واختــذت  مؤخرا،  اإلرهابية  احلــوادث  تصاعدت 
مــا حــدث يف 15 من  صبغة دينية يف األغــلــب األعـــم، مثال ذلــك 
آذار العام اجلاري، من استهداف ملسلمني يؤدون الصالة باملسجد 
بريئا، ال عالقة  أكثر من 50 شخصا  وراح ضحيته  نيوزلندا،  يف 
مت  قليلة  أيــام  قبل  السياسية!.  البوصلة  تغرّيات  أو  بالتطرف  له 
استهداف ثالث كنائس يف كولومبو عاصمة سريالنكا، يف حادث 
يــدل على تصاعد  وهـــذا  املــســاجــد،  إرهــابــي مشابه الســتــهــداف 
اهلجمات اإلرهابية على دور العبادة، على الرغم من أنها ذات طابع 
تكون  قد  السياسية.  واملصاحل  األهــداف  مع  يتداخل  ال  قد  ديــين 
هناك دوافع سياسية يتم توظيفها إلدامة ماكنة اإلرهاب، فاملعروف 
األدوات  هــي  األديــــان  خمتلف  مــن  الدينية  اجلــمــاعــات  بعض  أن 
الي يتم من خالهلا ضرب اآلخر وإحلــاق األذى النفسي واملادي 
تعود إىل حكومات  دوائــر خمابراتية  بــه.  مبعنى هنالك  واملعنوي 
ودول وأقطاب عاملية تتحكم بالسياسة العاملية والعالقات بني الدول 
والشعوب الغربية والشرقية أو على حنو أعّم بني الشرق والغرب، 
مباشرة  بأساليب  والتمويل  التخطيط  تتبنى  املدرَّبة  الدوائر  تلك 
أدوات  اإلرهابية  والتنظيمات  املنظمات  لتصبح  متخفّية،  وأخــرى 
عرب  العبادة  دور  ضرب  املضاد.  للطرف  الضاربة  مآربها  لتنفيذ 

قال األديب جنيب حمفوظ “العقل الواعي هو القادر على احرتام 
الفكرة حتى ولو مل يؤمن بها”، والفرد يف كل مرة حياول أن يضفي 
شيء من أفكاره على الفكرة األساسية وان كانت أفكاره ال تتناسب 
مع هذه الفكرة، وبني الفكرة األم الناجحة واغلب األفكار املقتبسة 
منها هفوات واحنرافات وضعها الفرد املتطفل على الفكرة األصلية 
من اجل جرها اىل أهوائه او حماولة منه حلرف مسارها ألجل 
هدف ما او أنها تشكل خطرا عليه او على من ينتمي هلم بشكل 
وأخر،  ال اعرف اي دين او اي توجه او اي منطق يتفاخر بالشر 
انه  نعم  يود ان يرتك أصدقائه يرعاهم!  وال اعــرف عند اي رب 
رب األفكار الشاذة الي ترعرعت يف العقول الي حاولت إضافة 
شي على الفكرة األساسية فهو على منط بعض من يدعي اإلسالم 
ميلي  ما  ليختاروا  الكرمية  القرآنية  السطور  بني  يقفزوا  الذين 
عليهم فكرهم الشاذ، فهم يفجروا أنفسهم يف األسواق واملدارس 
والشوارع العامة واملساجد و يصرخوا اهلل اكرب وكأنهم مل ميروا 
ْلِم  لحُوا يِف السِّ على اآلية الكرمية الي تقول )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنحُوا اْدخحُ
ِبنٌي( )البقرة 208(.  وٌّ محُ ْم َعدحُ ْيَطاِن ِإنَّهحُ َلكحُ َواِت الشَّ طحُ ًة َوال َتتَِّبعحُوا خحُ َكافَّ
وعند االطالع على مجيع الدساتري يف العامل ستظن انك تتمشى 
والعدل  واإلنسانية  احلــقــوق  رائــحــة  منها  تفوح  خــضــراء  حبديقة 
واملساواة والسيما الدستور األمريكي، والكل يعلم ان هذه الدساتري 
هــي عــبــارة عــن حــرب على ورق والسائد هــي قــوانــني الــغــاب الي 
أفكارهم  تعلوا  الذين  األيديولوجيات  أصحاب  املتسلطون  وضعها 
الثاني  اما احلدث  وبالقوة.  العامل  القوانني يف  الشاذة على مجيع 
فهو اهلدايا الي يوزعها “دونالد ترامب” على الصهاينة احملتلني 
من األراضي العربية، ابتدءا يعرتف بالقدس أنها عاصمة للكيان 
يهبهم  قليلة  أيام  اليها وقبل  بلده  ينقل سفارة  اإلسرائيلي وبعدها 
اجلــوالن السورية وعلى هذا املنوال يهب امللك ما ال ميلك، وهذا 
واحد  ويلعبون يف فريق  املنحرف  والنهج  الفكرة  نفس  ألنهم على 
الــي خرجت عن  املتطرفة  األفــكــار  ذو  الصهيوني  الــنــادي  امســه 
مسار الديانة اليهودية. ولكم احد معتقداتهم وعلى لسان حاخامات 
لنا  وعبيد  بل هم حيوانات  بشرًا،  يحُسّمون  ال  العامل  “كل  صهاينة: 
ّدام ملصاحلنا ويبنون لنا املساكن”!. واألفكار األغرب من هؤالء  وخحُ
النماذج،  هذه  مع  بالتطبيع  تنادي  الي  األفكار  هي  احلاخامات 
الفكرة  ان  وختاما  مريح.  حيواني  بتطبيع  املطبعني  لكل  ونتمنى 
كاملشروع تنجح وتصل ألبعد مدى إذا اكتملت أركانها وإذا ما أراد 
نعيم  الي جعلت من احلياة  السيئة  األفكار  التخلص من  اجملتمع 
للبعض وجحيم للبعض األخر علينا استذكار ما قال املؤرخ الفرد 
دائمًا  الوحيد  السالح  كان  التاريخ،  مدى  “على  جريسولد  ويتين 

حملاربة فكرة سيئة هو فكرة أفضل منها”.  

الفرد بني الفكرة 
وأفكاره املتطرفة

بــالدنــا، ال أتضامن  “أحــرقــوا لبنان والــعــراق وســوريــا وفلسطني وكــل 
التواصل  افتتح ناشط على مواقع  كله” بهذه اجلملة  العامل  لو احرتق 
نوتردام يف  كاتدرائية  حادثة حريق  املواقف جتاه  االجتماعي سلسلة 

باريس وهي احلادث األبرز هذا الشهر، والذي شغل العامل.
والسؤال الذي شغلين وأنا أراقب ردود األفعال الي سرت كالنار يف 
اهلشيم يف الفيسبوك جتاه هذه احلادثة وهو: من الذي أحرق بلداننا؟ 
لكل هذه  الغرب مدعاة  معلم ديين معني يف  احــرتاق  أن حادثة  وهل 

الشماتة وهذا التشفي؟
من  ألسنا  مسلمون؟  هل حنن  املــواقــف؟  هــذه  يف  إنسانيون  هل حنن 

املؤمنني بقول اهلل يف كتابه: “وال تزرحُ وازرٌة وزر أخرى”؟
وباملقابل، قد تكون ردود األفعال املتشفية هذه ليست على أصل حادثة 
فاق  والــذي  املحُبالغني حبزنهم  أفعال جتاه  ردود  ما هي  بقدر  احلريق 
القيم  منسلخي  مــن  كــثــريون  أظهر  حيث  أنفسهم،  الكاثوليك  حــزن 
هذا  مثل  يظهروا  مل  وقــت  يف  به  مبالغ  بشكل  حزنهم  واخلصوصية 
احلزن جتاه إزهاق أرواح أبرياء يف بلدانهم طالتها املمارسات االرهابية. 
ويف احلالتني نقول إنَّ إظهار احلزن املبالغ به، والذي يتخطى حدود 

كاتدرائية نوتردام: خلل القيم 
بني الحزن االستعراضي 

والتشّفي املتطرف

التفاعل اإلنساني من جهة، والتشفي حبادثة نوتردام كونها حدثت 
يف مكان ساهمت حكومته بتدمري بلداننا من جهة أخرى؛ حالتان 
تؤشران إىل خلل قيمي كبري، وتراجع صارخ يف الوعي، وانعدام 

النظرة العقالنية جململ األحداث الي تعصف باإلنسان وبعامله.
أتباع  بني  والتسامح  التعايش  قيم  أن احلديث عن  تؤكدان  حالتان 
الــفــرد خلصوصيته  احـــرتام  عــن  واحلــديــث  املختلفة،  الــديــانــات 
هلا  يكون  لــن  تأملية  خيالية  أحــاديــث  إال  ماهي  وفــكــرًا؛  معتقدًا 
حضوٌر على املستوى املنظور. وهذا الطرح قد يبدو تشاؤميًا، لكنه 
يرتتب  فيما  تكمن  احلقيقية  املشكلة  إنَّ  واقعي.  الشديد  لأسف 
ردود  أن  اعتبار  السذاجة  من  إذ  مواقف،  من  األفعال  ردود  على 
عن  بعيدة  تكون  لــن  احلــادثــة  بهذه  املتشفيَّة  وخــصــوصــًا  األفــعــال 
وجاهزة  خصبة  مادة  تكون  وبالتالي  احملرتفني،  املتصيدين  أعني 
إلشعال فتيل التناحر اإلنساني، ومن بابه األكثر خصوبة وهو باب 
املعتقدات الدينية؛ ألنَّ املتشفِّني هم املسلمون يف بالد الشرق الذين 
لسقي  جاهزة  مواقف  فهي  لــذا  بــالدهــم؛  بتدمري  الغرب  يتهمون 

مساحة الكراهية باملاء املناسب.
دعونا نتمسك بقيمتنا الي تدعونا إىل عدم اإلفــراط والتفريط 
يف تبيان املواقف من االحداث، وأن ال نسمح لعقولنا بالتفكري يف 
تقليد اآلخر معتربة التقليد ضرورة من أجل اللحاق بركب احلداثة. 
إن هذا التقليد األعمى هو الذي أوصلنا إىل فريقني: فريٌق يقلد 
وفريق يتطرف. ومصيبة الفريق الذي يتطرف إنه قد يتحول من 

حيث ال يشعر إىل أداة بيد القوى الي يتطرف ضدها.

م بإيقاع العنف العاملي:  مـَن يتحكَّ
سريالنكا ونيوزيلندا نموذجا

اإلرهاب اختذ طابعًا تبادليًا أو ثأرّيًا، هكذا ميكن قراءة ما حدث يف 
نيوزلندا يقابله ما حدث يف سريالنكا، يف احلادث اإلرهابي األول 
الذي قام به املتطرف األسرتالي كان الضحايا من املسلمني مرتادي 
الذي  القريب  الثاني  اإلرهابي  احلادث  عبادة، ويف  كدور  املساجد 
الكنائس،  املسحيني مرتادي  كان ضحاياه من  حدث يف سريالنكا 
العاملي دخل يف حــروب سجالية  بأن اإلرهــاب  املقاربة توحي  هذه 
متباَدلة يأسرها نظام أو قانون الفعل ورد الفعل. هذه السلسلة من 
العامل  فيما عاش  بداية،  على  نعثر هلا  ال  قد  اإلرهابية  احلــوادث 
عذابات وآالم استمرارها، ولكن ميكن أن نضع هلا نهاية خلالص 
األبرياء من دّوامة اإلرهاب، واحللول معروفة وجّلها يكمن يف وأد 
الي  الكربى  العقبة  هو  تطبيقها  لكن  وأدواتـــه،  وأسبابه  التطرف 
تزيد من أوار اجلرائم واألحداث اإلرهابية. هناك حرب بني الشرق 
تغّطى  الــي  السياسية  املصاحل  سطوعا  األشــد  طابعها  والــغــرب، 
بأغطية دينية، تسعى إلثارة الفنت بني الطرفني هنا وهناك، يدخل يف 

هذه الدوامة حماوالت حرق نسخ من القرآن يف الدمنارك وغريها، 
تفجريات  يقابلها  )ص(،  الرسول  لشخص  املسيئة  الرسوم  ومنها 
طالت الكنائس يف مصر وغريها ويف سريالنكا اليوم. إنها دوامة 
ولكن  التطرف،  يغذيها  دينية،  املغطاة خبلفيات  السياسية  احلرب 
من يغذي التطرف؟ ومن يضبط إيقاعهحُ العاملي، سلسلة الصدامات 
اإلرهابية هذه سوف تستمر وقد تأخذ خّطا بيانيا متصاعدا.  ما 
تتوازن  ينبئ بذلك، ما مل  العامل من أحــداث وعالمات  يــدور حول 
املصاحل وتثبَّت ركائز التعايش العاملي، وتوازن احلقوق واملكتسبات 
يف إطار الدول داخليا. ويف إطار العامل أمجع، ستبقى هذه اهلجمات 
العامل  الدائم. عقالء  اإلرهابية مستمرة، وسيكون األبرياء وقودها 
وحكماؤه هم وحدهم القادرون على ردم الفجوة والطبقية الي تسود 
عاملنا، وهم قادرون على إطفاء نريان التطرف شرقا وغربا، حنتاج 
إىل خرائط عمل عاملية متعاونة ومنفتحة على بعضها حتى ننتشل 

أنفسنا وأجيالنا القادمة من غول التطرف، وتغّول اإلرهاب.

عبد الرزاق عبد الحسني

عادل الصويري
احمد رحيم الدلفي
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مــا تـــزال أوضـــاع الــنــســاء ومــســائــل الــتــطــّرف والــعــنــف تثري مناقشات 
جانب  من  أم  ودولية  جانب جهات رمسية حكومية  من  ســواء  متعّددة، 
هيئات ومنظمات مدنية ودينية عديدة، والسّيما يف البلدان الي شهدت 
باهتمام  املوضوع  هذا  حظي  وقد  عنفية،  ونزاعات  مسلحة  صراعات 
لكن  الزمان،  من  عقود  مدى  على  املختّصة  ومنّظماتها  املتحدة  األمــم 
اندالع موجات من التطّرف وهو نتاج التعّصب ويعيش يف قلبه، ناهيك 
عن استشراء العنف جبميع أشكاله ومظاهره، جعل املسألة أكثر راهنية 
وحتتاج إىل معاجلات وتدابري وإجراءات للحّد منها.   وقد اعتمدت بعض 
البلدان ومنها العراق “خطة وطنية” خاصة بقرار جملس األمن الدولي 
رقم 1325 الصادر يف العام 2000 وهو القرار الذي دعا إىل إشراك 
الصراعات  درء  باعتبارهن صاحبات مصلحة نشطة يف جمال  النساء 
وحّلها، “كعنصر فاعل يف السالم واألمن”. وقد واجه هذا القرار حتّديات 
أساسية قسم منها يتعّلق باحلكومات واآلخر باجملتمعات والقسم الثالث 
بالنساء وهي حالة تعاني منها الغالبية الساحقة من البلدان النامية، علمًا 
بأن البلدان الي تّتبع التدابري واإلجــراءات املنسجمة مع قرار جملس 

النساء
مثيلتها  والتطرّف جتاريها  ال  رمبــا  واسعة،  حبرية  يتمّتع  الغرب،  يف  املسلم 

وَّل من البلديات، واالغلبية من أبناء  يف البلد األصلي، واملساجد متحُ
الغرب، تحُظهر االحرتام والتوقري للديانات واملعتقدات األخرى، من 
العاطل عن العمل يف  اسالم، وبوذية، ويهودية، وغري ذلك. املسلم 
الغرب، يتلقى راتب الرعاية االجتماعية اجملزي، ويتوّفر له التأمني 
الصحي، والسكن الالئق، واخلدمات الصحية واملنافع االجتماعية، 
الغرب  بــالد  الكنائس يف  تـــام.  بشكل  األصــلــي،  البلد  بــابــن  أســـوة 
الفعاليات  اىل  وتدعوهم  املسلمني،  وغري  للمسلمني،  أبوابها  تفتح 
دون  الشخص،  ملعتقد  كبري  احـــرتام  يف  والثقافية،  االجتماعية 
التدخل يف تفاصيل معتقده. وقف شاب مسلم على سبيل التجربة 
“انا  أملانيا، وهو حيمل الفتة، كحُتب عليها،  واالختبار يف ساحة يف 
مسلم، احتاج اىل العناق”. مل تكن املفاجأة، يف أّن الفتيات والفتيان 
الغريب  االمــر  بل  لعناقه،  بالعشرات  اصطفوا  والنساء،  والرجال 
الذي كان سيحصل، هو فيما لو جتاهله الناس، وهو ما مل يتحّقق 
يف جمتمع، يّتقن العيش بانسجام يف سياقات متعددة الثقافات. إّن 
حوادث إرهابية، هنا وهناك، حصلت، ورمبا ستحصل يف املستقبل، 
سوف تكون خارج السياق الذي ميضي بقوة يف الغرب، حنو الرتاحم 
الــذي  األمــر  وهــو  اآلخـــر،  وتفّهم  باحلقوق  واالعـــرتاف  والتسامح 
جيذب الكثري من الناس اىل تلك البقعة من األرض. اهلندوسي يأتي 
من اهلند، فيجد يف البلد املضيف، ما مل يلمسه يف بلده. والبوذي 
خياراته،  حتــرتم  بلد  يف  نفسه  جيد  واملسلم  احلرية،  يف  يستثمر 
واملسيحي يفتخر بعقيدته الي ال حيوحُل دونها، تعّصب أو انغالق. 
يف هذه اجملتمعات الي تغيب عنها املسدسات، ومالبس العسكر، 
وميارسها فيها الشرطي وظيفته بكل مهنية، وهدوء، ال يحُعتقد انها 
اجملتمع  بسبب متاسك  واإلرهــاب  العنف  حبائل  تسقط يف  سوف 
الدميقراطي احلامي حلقوق اإلنسان، واحملرتم للقانون، والنظام. 
تنطفأ  كرغوة  البلدان، ميكن تصويره  هــذه  اإلرهــابــي يف  احلــادث 
بسرعة، الّن األغلبية الساحقة لن تسمح هلا بالرتّسب يف النفوس، 
بسبب الوعي والرتبية على االعتدال وفهم اآلخر. يكفي هذه الدول 
املتساحمة فخرا، انها حترص حتى يف أوقات اهلجمات اإلرهابية، 
على التوازن بني حماربة خطاب الكراهية من جهة، ومحاية حرية 
اجملتمعات  حيث  األخـــرى،  الضفة  يف  أخـــرى.  ناحية  مــن  التعبري 
الضيقة الي ال جتيد ملسة التسامح يف الكثري من املواقف، وتنتعش 
العدائية فيها عرب التعبريات واألنساق، مثة حاجة ملحة اىل تنظيم 
القضائي  والنظام  اإلنرتنت،  وصناعة  اإلعالم  ووسائل  املؤسسات 
ومدونات قواعد السلوك والرتبية والتعليم، باجتاه حماربة املفاهيم 
التعددية  وتعّلم  الكراهية،  خطاب  أســاس  تشكل  الــي  اخلاطئة 
والتنظريية  الدعائية  تتجاوز  وأْن  الــديــين”،  “التسامح  دروس  من 

وافرتاضاتها املفاهيمية اىل واقع ملموس يف الوعي والسلوك. 

الدين حقيقة باهرة على مّر التاريخ اإلنساني والفكر الديين نتاج هذه 
احلقيقة، واملطلوب ال إصالح اخلطاب الديين، بقدر ما هو مطلوب 
إصالح الفكر الديين وسّد النواقص والثغرات الي حياول املتطرفون 
التسّلل منها. وإذا كان الدين كظاهرة تستحق الدراسة بهدف جعلها يف 
خدمة اإلنسان وختليصها مما قد يشوبها من تفسريات وتأويالت على 
الظاهرة قدمية  الدين واملشعوذين بامسه، فإن هذه  يد بعض رجال 
قدم اإلنسان الذي يبحث عن أجوبة ألسئلة مستعصية ال جيد حلواًل 
هلا يف الواقع الذي يعيشه، السّيما تلك الي تتعّلق باألزل والطبيعة 

والكون واحلياة واملوت وغريها.
إذا أردنا البحث عن التطّرف، فعلينا أن نفحص ما عندنا من منظومات 
فالتطّرف مل يأِت إلينا من السماء كما يحُقال، بل هو جزء من الواقع 
بسبب تعقيداته وإشكالياته الي تتعّلق باالستغالل واالستالب والقهر 
وانعدام  واحلّريات  احلقوق  وشّح  التمييز  واستفحال  العدالة  وغياب 

تكافؤ الفرص.

ولكي نبحث يف نواقصنا وعيوبنا، فعلينا إعادة قراءة تارخينا وتراثنا، 
ليس مبنظور ماضوي فيه رضا عن النفس، بل عرب منظور عصري، 
ومن سلبيات وهي  كثرية  عليه من إجيابيات وهي  وما  له  نقدي مبا 
الكونية  الفكرة  يرفد  مبا  منه  االستفادة  ميكن  حبيث  قليلة،  ليست 
حلقوق اإلنسان، ألنها متثل مقياسًا يكاد يكون جامعًا ألية ثقافة أو 
حضارة أو أمة أو شعب أو دولة أو جمموعة بشرية أو مؤسسة أو فرد 

، يقاس بها تقّدم أو تأّخر من يتساوق معها أو يفرتق عنها.
من  التمّلص  كانت عظيمة  مهما  أو حجة  ذريعة  أيــة  وال ميكن حتت 
املعايري املشرتكة لبين البشر حبجة اخلصوصية، كما ال ميكن حبجة 
الشمولية والعاملية، فرض اهليمنة واالستتباع من جانب القوى املتسّيدة 

بزعم معايري حقوق اإلنسان الدولية.
املعايري  من  التحّلل  تعين  ال  والتمّيز،  اخلاصة  واهلّوية  اخلصوصية 
الدولية، بل هي تحُسهم يف رفدها وليس معاكستها أو التشاكل معها، 
احرتامها،  باجتاه  خصوصيتنا  تعميق  الدولية،  املعايري  تقتضي  كما 

فكر التطرّف والتكفري:
 عالم على الحافة

ما هو أقوى من العنف األمن الدولي قليلة جدًا وال يزيد عددها على 20 دولة، وهذا يعين 
أن القرار املذكور ما زال غري فاعل أو غري مطّبق بسبب الصعوبات 
والعقبات الي تعرتض طريقه، وهو ما ينطبق على العراق والعديد 
من البلدان العربية، حيث مل يتم مراعاة خصوصية املرأة وإشراكها 
إضافة إىل اخنفاض  السالم،  وبناء  األمــن  يف عملية احلفاظ على 
مستوى الوعي لدى أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية، يضاف 
املــرأة يف حّل  إىل ذلك عدم تأمني املستلزمات الضرورية ملشاركة 
النزاعات، وعدم متثيلها يف أجهزة صنع القرار كشريك على قدم 
املساواة ملنع الصراعات وحتقيق السالم. ويف أية خطة عراقية أو 
عربية أو دولية، يفرتض اتباع تدابري وقائية وأخرى تدابري محائية 
أو  للعنف  تعّرضن  اللواتي  للنساء  خصوصًا  عالجية،  تــدابــري  ثــم 
شاركن فيه يف ظروف خمتلفة وألسباب عديدة، قادت إىل التطّرف 
وهناك  ككل،  اجملتمع  على  أو  عليهن  وانعكاساته  آثــاره  ترك  الــذي 
اإلرهابية،  املنظمات  العنف ويف ظل هيمنة  نساء عشن حتت كنف 
أو التحقن بالتنظيمات اإلرهابية ألسباب أسرية أو تأثريات خاصة 
عاطفية أو نفسية أو اجتماعية أو أوهام دينية أو فكرية أو تعاملن معه 
أو اضطررن حتت عوامل خمتلفة للتعاطي مع اجلماعات اإلرهابية 
املساواة  عدم  عوامل  وتلعب  خوفًا.  أو  الواقع  األمــر  بفعل  أو  إميانًا 
الفعلية دورها يف ذلك، ففي العراق على سبيل املثال، وعلى الرغم 
من أن الدستور ساوى بني املرأة والرجل ونّص على تكافؤ الفرص 
وعلى منع مجيع أشكال العنف والتعسف ضد األسرة واملــرأة، لكن 

عدم املساواة قائمة يف مجيع اجملاالت.

وتأكيد حقنا يف هويتنا الفرعية، لكنها كجزء من هوية إنسانية عامة.
وهنا ال بّد من تكوين أسس لثقافة بديلة عن ثقافة التعّصب والتطّرف 
والتكفري، وذلك بهدف جعل املواجهة مع اإلرهابيني فكرية وشاملة 
والدينية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  امليادين  مجيع  يف 

والقانونية والرتبوية على الصعيدين الوطين والدولي.
إذا كان الربيع العربي حلمًا راود العاملني من أجل التغيري، لكن ما 
أعقبه من فوضى وتفكك الدولة الوطنية، جعلت كثريًا منهم يصاب 
من  لعقود  قائمة  كانت  شرعيات  انــهــارت  لقد  والــقــنــوط.  باخليبة 
السنني بغض النظر عن االنتقادات واملالحظات السلبية والدعوات 
جتلب  مل  االنــهــيــارات  تلك  لكن  والدميقراطية،  واإلصـــالح  للتغيري 
معها االستقرار والرفاه املنشود، ألن هذا األخريمسار طويل ومعّقد 
عليه  دخلت  وخارجية  داخلية  كبح  عوامل  وأن  خصوصًا  ومتعّرج، 
الشرعية اجلديدة مل  وثنيه عن مواصلة مشواره.  بل  بهدف حرفه، 
طريقها،  ويف  أمامها  كثرية  واستعصاءات  تعّثرات  ومثة  بعد،  تولد 
بسبب موجة التطّرف والتكفري واستفحال ظاهرة اإلرهاب والعنف، 
املناطق غليانًا واضطرابًا  أكثر  العربي من  العامل  الذي جعل  األمر 
ومعاناة يف العامل، وكأنه قائم على احلافة، وال ميكن املضي فيه إىل 

األمام، إاّل مبواجهة التحّديات اخلارجية والداخلية. 

عدنان أبوزيد

د. عبد الحسني شعبان
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اعالم وصحافة 

يف مباراة نادي الزوراء والوصل االماراتي 
انتشرت صور رائعة مللعب كربالء الدولي، 
العبارة  عليها  كتبوا  املــدونــني  مــن  الكثري 
ملعب  وكأنه  ملعب  من  امجله  “ما  االتية: 
“سنتياغو  ملعب  كأنه  انظر  او  اوربـــي؟”. 
انــه امجــل من ملعب  برنابيو” واخــر كتب 
“الكامب نو”، اتفق اجلميع على ان امللعب 
مجــيــل وميـــثـــل نــقــطــة حتــــول يف تــاريــخ 
كثري  لكن  العراقية،  الرياضية  املنشآت 
من املدونني سحبوا اجلنسية العراقية من 
ينكر  ال  اوربــيــة  ملالعب  ونسبوها  امللعب، 

احد مجاهلا.
باملالعب االوربية امر جيد كونه  التشبيه 
الفهم  وجيعل  للمشاهد،  الــصــورة  يقرب 
كــربــالء  ملعب  ان  تــقــول  فعندما  ســهــاًل، 
يشبه نظريه األوربــي فانت جتعله مبنزلة 
املنشآت الرياضية الدولية، لكن هناك ما 
عراقية  عــادة  انها  التشبيه،  من  ابعد  هو 
الــوطــين،  االبــــداع  مــن  اجلنسية  تسحب 
وتنسبه للغري وهو ما حيدث دائما وكاننا 
للبؤس،  رمسيا  راعــيــا  ليكون  وجــد  وطــن 
وطاردا الي شيء يقربنا من الدولة املدنية 

احلديثة.
البؤس  ــّنــسحُ  َ جتحُ الــي  الذهنية  فــالــصــورة 
كل  تصّدر  تقابلها صورة  للعراق،  وتنسبه 
مــا هــو اجيــابــي اىل خــارج الــعــراق، حتى 
تنشرها  بيتك،  داخل  التقطت صورة  وان 

انظروا  متفاخرا،  هلم  وتقول  الصدقائها 
وكانها يف باريس! يف بعض األحيان نرى 
التواصل  مواقع  تنشر عرب  فيديو  مقاطع 
االجتماعي لعمليات سطو مسلح يف احدى 
التينية(،  أمريكية  او  كانت  )اوربية  الدول 
يشبهها  الكثري  ان  فنجد  التعليقات  نقرأ 
بالعراق، فاجلنسية قد منحت هلذا البؤس 
بكل سهولة مثلما سحبت قبلها من االبداع 
مللعب كربالء، او سحبت من مجالية أعياد 

رأس السنة يف بغداد.
هلا  الــوطــن  حبــق  القاسية  التقاليد  هــذه 
جذور ومل تاتي من فــراغ، أبرزها ضعف 
الوطين بكل اشكاله، فال صناعة  االنتاج 
وان  خــفــيــفــة،  او  عــمــالقــة،  مــشــاريــع  وال 
السياسي،  للرتويج  تستخدم  فقد  وجدت 
بسماية  مدينة  املــثــال،  سبيل  على  لناخذ 
السكينة، الي روجت هلا بعض املؤسسات 
اإلعالمية على انها مشروع حلزب معني، 
فيما قامت وسائل االعالم األخرى بعمل 
واملعارضة ضاع  التاييد  بني  وما  معاكس، 
بعيدا  ودفــن  بغداد  الهــل  السكين  املنجز 

عن اعني الناس.
وسائل  اىل  مـــرده  البائس  احلــديــث  هــذا 
ــــي ال متــيــز بني  االعــــــالم الـــعـــراقـــيـــة ال
املسؤولية  وبني  احلاكم،  للنظام  املعارضة 
الــعــراق  لــصــورة  تـــروج  الــي  االجتماعية 
السياسية  الطبقة  عــن  منفصلة  كــدولــة 

احلــاكــمــة، وســائــل االعــــالم تــلــك تـــرى ان 
الضرورة جتربها على تشويه صورة البالد 
العام ضد الفساد،  الرأي  تاليب  من اجل 
اإلسالمي  بشقيها  املــعــارضــة  كانت  فقد 
هــذه  بنفس  قــد عملت  اإلســالمــي  وغـــري 
الطريقة اىل ان ساعدت الواليات املتحدة 

على غزو العراق.
ميكن  وال  الــفــســاد  ينكر  احــد  ال  بالطبع 
حجب الواقع، اال ان جتريد العراق من كل 
شيء مجيل فيه مغالطة وحكم جائر يهدد 
األجــيــال  ويــعــود  ومستقبله،  وطــن  صـــورة 
الالحقة على انه بلدهم ال يستطيع اإلنتاج، 
وال ميكنه النهوض، فانت كمعارض عليك 
ان ال تهدم البناء من اصله، النك ان فعلت 
ذلـــك يــصــعــب عــلــيــك إعــــادة تــرمــيــمــه اذا 

استوليت على السلطة يف يوم ما.
ومـــا فــشــل الــتــغــطــيــة اإلعــالمــيــة الفــتــتــاح 
ـــعـــراق اال  اكـــادميـــيـــة ريــــال مـــدريـــد يف ال
العراقية  االعــالم  وسائل  لفشل  استمرار 
كحالة  احلاكمة  السلطة  بني  التمييز  يف 
للجميع،  عــامــة  كحالة  والــوطــن  خــاصــة، 
املشابهة  واالحــداث  احلــدث  وتغييب هذا 
إجنــازاتــه،  من  البلد  بتجريد  يساهم  لــه، 
واعطائه  الــبــؤس  تنميط  عملية  ويسهل 
املشاريع  جتريد  مقابل  عراقية،  جنسية 
الــنــاجــحــة حمليا مــن هــويــتــهــا واعــطــائــهــا 

جنسية غربية او شرقية. 

وسائل االعالم
 وتنميط البؤس الوطني

مبادئ توجيهية لتغطية الدراسات االستطالعية
تغطي  استطالعات  تتحدث عن  والعربية  العراقية  االعــالم  وسائل  اخبارا يف  وأخــرى  بني فرتة  نواجه 
الظواهر االجتماعية والسياسية يف البلدان العربية او بلدان العامل األخرى، وتعرض تلك االستطالعات 
على انها نصوص حمكمة ال ميكن التشكيك بها او االعرتاض عليها، ما يدفع اغلب الصحفيني لتصديقها 

ونشرها خشية فقدان السبق الصحفي.
يف كل استطالع يصل اىل املؤسسة اإلعالمية جيب ان مير مبجموعة من الفالتر قبل ان يسمح بنشره، 

وهذه الفتالتر عبارة عن أسئلة عدة متثل مبادئ توجيهية لتغطية استطالعات الرأي وهي كاالتي:
فبعض  والوقت،  اجلهد  من  الكثري  السؤال خيتصر  هذا  االستطالع،  هذا  وراء  تقف  مؤسسة  أي  اواًل: 
االستطالعات ميكن ان جترى بسؤال عرب االنرتنت، من خالل نافذة استطالع رأي وهو ال خيضع الي 
معايري علمية، اذ يعتمد على سؤال واحد فيه خيارات حمدودة حلصر اجلمهور وتوجيهه حنو النتيجة 

الي يريدها صاحب االستطالع.
مدى  ومــا  السابقة،  أنشطتها  هي  ومــا  مقرها،  يقع  وأيــن  انتماءها  تتضمن  ان  جيب  املؤسسة  معرفة 
مصداقيتها يف االستطالعات السابقة، واسئلة أخرى عن توجهها هل هو جتاري ام سياسي ام ديين، 

مييين متطرف ام يساري.
ثانيًا: من هم األشخاص القائمون على املؤسسة، هل هناك كادر مهين، ام ان املؤسسة ضعيفة من حيث 

كوادرها، وال جييدون اليات اجراء استطالعات رأي تعرب عن الواقع. ويف أي جهد استطالعي جيب ان 
يوضح أمساء أعضاء فريق العمل، او على األقل توضيح األشخاص الذين اشرفوا على العمل، وعرض 
خرباتهم املهنية السابقة. ثالًثًا: منهجية االستطالع، اذ توجد اليات منهجية صارمة يف اجراء استطالعات 
الرأس العلمية، وال ميكن ان نطلق عليها صفة االستطالع اال اذا تضمنت تسلسل اإلجراءات بدقة، ابرزها 
جمتمع البحث، والعينة الي اخذ منها اجلتمع، على سبيل املثال: يف بعض األحيان ميكن اخذ عينة قوامها 
3000 فرد، من جمموع 50 مليون نسمة، هنا تكون العينة غري ممثلة جملتمع البحث. ويف بعض األحيان 
تكون العينة كبرية مقارنة مبجتمع البحث، اال ان اجملتمع نفسه غري متجانس، على سبيل املثال: ال ميكن 
اجراء استطالع رأي حول العراق دون مراعاة العوامل الدميوغرافية، حبيث يقتصر على مدينة البصرة او 
تكريت او أربيل، ال بد ان يراعي الفروقات الدينية والقومية وياخذها بعني االعتبار عند توزيع استمارات 
االستطالع على اجلمهور. رابعًا: العمليات اإلحصائية يف االستطالع، فهناك نوع من التالعب حيدث يف 
اإلجراءات اإلحصائية حبيث تبدو األرقام كبرية او صغرية، تأخذ النسب املئوية فقط، او يتم استبعاد 
املفردات الي ال تتناسب واهداف االستطالع. اجلانب األبرز الذي جيب احلذر منه خالل تغطية اخبار 
االستطالعات، هو التخلي عن العصبيات واالحكام املسبقة، فانت كصحفي ميكن ان تقع ضحية للتضليل 

بينما ينتظر الناس منك توضيح القضايا املخفية عنهم.  

الفاصلة بني  وتسليط الضوء بشكل الفت على نقاط االفرتاق واحلدود 
باملنطقة،  بلد  غري  يف  السنة،  او  الشيعة  للمواطنني  السكنية  املناطق 
العنف  والسعودية؛ سواًء جاء هذا  والبحرين  العراق  ايضًا؛ يف  وحتديدًا 
من العالقة املتوترة بني الشعوب وحكامها، او مما جاء بعد ذلك على يد 
اجلماعات التكفريية الي رفعت الدين شعارًا ملمارسة هذا العنف بشكل 

اكثر دموية؟
والغرب  اوربــا  يف  نظرياتها  عن  متيزت  الربيطانية  االعالمية  املؤسسة 
عمليات  من  االرهابية  اجلماعات  هذه  تنجزه  ملا  املستمرة  تغطيتها  يف 
وحتركات يف اجملاالت كافة، من تفجري، وقتل مجاعي، وتقدم مثري يف 
حول  وانتشار  وتعبئة  مالية ضخمة،  موارد  واستحصال  االتصال،  تقنية 
العامل، بينما ال نالحظ هذا االهتمام البالغ يف فرنسا –مثاًل- وقد ازدلف 
منها املئات من الشباب والشابات من مواطنيها صوب سوريا للقتال يف 

صفوف “داعش”.
ويف آخر إثارة إعالمية من اإلعالم الربيطاني ما أوردته صحيفة “صاندي 
تاميز” نقاًل عن مصادر “استخبارية” بريطانية كشفت عن وجود “خاليا 
التماسيح” يقودها تنظيم داعش للقيام بهجمات حمتملة يف اوربا، وحسب 
يف  وجد  مدمج  قرص  من  عليها  املعلومات حصلت  هذه  فان  الصحيفة 
مواقع داعش بسوريا، وفيه معلومات مثرية عن خطط التنظيم –كما تقول 
الصحيفة- لنقل الصراع اىل اوربا! كما لو أن االرهاب ألول مرة يتجه اىل 

اوربا بعد كل ما حصل يف السنوات املاضية.
وحتدثت الصحيفة عن تفاصيل تعدها مثرية عن منفذ احدى التفجريات 
يف سريالنكا داخل كنيسة، وقد تعرفت املخابرات الربيطانية على هويته، 
منذ  املتطرف  سلوكه  وتراقب  تتعقبه  كانت  هناك  السلطات  ان  وتقول 

خترجه من اجلامعة عام 2008!
 اجراءات لتغيري الوضع الراهني السيئ

ورمبا من أهم االجراءات على هذا الطريق؛ صياغة منهج إعالمي جديد 
واألمــل  التفاؤل  على  الضوء  تسلط  وبناءة  اجيابية  ورسالة  ذكــي  بطرح 
والبناء واالبداع، قبل البحث عن مثريات الفنت؛ من نزاعات مسلحة، سواًء 
بدوافعها التكفريية، او حتى االجتماعية، او التهويل من وجود اجلماعات 
املسلحة او ما حيلو للبعض تكراره بـ “اخلاليا النائمة” الذي يوحي للمواطن 
ما،  ارهابية  كل حلظة الستيقاظ خلية  أنــه معرض يف  بيته  داخــل  وهــو 
رمبا تكون بالقرب منه وتنقّض عليه! إمنا املفرتض التأكيد على القدرات 
املوجودة، اىل جانب الرصيد املعنوي اهلائل الذي جتسد يف وثبة الشباب 
ووقف متدده  داعش  ملواجهة عناصر  الشعيب  وتشيكل احلشد  العراقي 
الوسط واجلنوب عام 2014، ثم االستعداد لتحرير مجيع املدن  باجتاه 

والقرى الي احتلها التنظيم ليتم القضاء عليه بالكامل ميدانيًا.

إعالم العنف الطائفي 
واسرتاتيجية الوضع 

الراهن الربيطانية

مسلم عباس
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الطالقاني  عــلــي  الصحفي  للكاتب  صـــدر 
كتاب جديد حتت عنوان “الصحفي وقواعد 
السلوك االنتخابي”، ويف ثنايا الكتاب الذي 
جاء بـ 111 صفحة من القطع املتوسط، ركز 
الكاتب على االبعاد اإلعالمية لتعزيز األنظمة 
جبوهر  متصلة  قضايا  ويــعــاجل  االنتخابية 
العملية االنتخابية وادارتها اإلعالمية، حيث 
ان  خالله  مــن  حيــاول  انــه  الطالقاني  يقول 
اثناء  اإلعالمية  املعرفة  للصحافيني  يقدم 
الــكــتــاب ضمن  ويــقــع  االنــتــخــابــيــة،  التغطية 
بصورة  االعـــالم  ادارة  تتناول  كتب  سلسلة 
عـــامـــة والــــــذي هـــو مــلــخــص جملــمــوعــة من 
املناقشات وملخص ألهم الدورات والتجارب 
منطلقا  الــكــتــاب  هـــذا  ويــشــكــل  الشخصية. 
للدعوة حنو اختاذ بعض اخلطوات التنفيذية 
وان  االنتخابات، خاصة  بتغطية  يتعلق  فيما 
االعــالم  رسالة  دعــم  يف  عملوا  الصحافيني 
العملية  دعم  لربنامج  اعدادهم  معرض  يف 
االنتخابية. يتضمن كتاب “الصحفي وقواعد 
وتعليمات يف  إرشادات  االنتخابي”،  السلوك 
االنتخابات،  تغطية  اجل  من  الصحفي  دعم 
ــة االنـــتـــخـــابـــات ومـــراحـــل  بــــــدءًا مـــن أهــمــي
وخالل  قبل  االنتخابية،  للعملية  التحضري 
وبــعــد االنــتــخــابــات، عــرب عــدة آلــيــات ورؤى 
االنتخابات  ومع  الكتاب،  اليها  استند  الي 
والنظام اإلعالمي، ومن األنظمة األخالقية، 
آليات  يف  بالبحث  ومــــرورًا  الــثــقــافــة،  ومــن 

وكيفية  املعلومات،  وانتقاء  الصحفي،  العمل 
ونوع  االنتخابية،  العملية  لربامج  هندستها 
الــعــالقــة الـــي نسجها مــع اجلــمــهــور، ومــع 
وانتهاًء  واملــرشــحــون،  السياسية  الكيانات 
يتمتع  الــي  املهنة  اخــالق  طابع  بالبحث يف 
بها الصحفي. يف الفصل األول ركز الكاتب 
يف  الصحفي  مهمة  عــلــى  الــطــالــقــانــي  عــلــي 
تغطية احلمالت االنتخابية، إذ يرى ان مهمة 
الصحفي ال تنحصر يف يوم االنتخابات فقط 
التصويت  بل تتعدى ذلك وخترج عن دائرة 
معلومات  على  احلصور  اىل  لتصل  والفرز 
من  االنتخابات  حــول  الناخب  ختــص  مهمة 
السياسية  الــكــيــانــات  عــن  وبــيــانــات  حقائق 
العملية  اجــراء  وآلية  واملرشحني  وبراجمها 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، مـــن أجــــل متــكــني الــنــاخــبــني 
ومساعدتهم يف اختاذ قرارات واعية مبنية 
امــا  الــقــنــاعــات.  عــلــى أســـس منطقية عــرب 
الــثــانــي فــقــد احــتــوى يف مضمونه  الــفــصــل 
تأتي  الي  االنتخابية  التغطية  مراحل  على 
االنتخابات،  قبل  األوىل  مراحل  ثالث  على 
الــثــانــيــة خـــالل االنــتــخــابــات، الــثــالــثــة بعد 
الفصل  الكاتب يف هذا  ويشري  االنتخابات، 
اىل مالحظات يوجهها للصحفي قبل واثناء 
موعد  ضمنها  من  االنتخابية  العملية  وبعد 
الي  اخلروقات  االنتخابية  العملية  انطالق 
قــد يــتــعــرض هلــا الــصــحــايف. يف حــني جــاء 
الفصل الثالث بسؤال مهم متثل بعنوان “كيف 

املؤلف  ويرى  املصداقية”،  الصحفي  يكسب 
على  نفسه  ميــرن  ان  الصحفي  على  ينبغي 
أســالــيــب املــصــداقــيــة ألن اجلــمــهــور يــراقــب 
ينبغي  كما  الصحفي،  ينقله  ــذي  ال احلــدث 
على الصحفي ان ال ميزج بني نقله للحدث 
ـــه الــشــخــصــي. ويــطــرح املــؤلــف يف  وبـــني رأي
للخرب  الصحفي  مقياس  أيضا  الفصل  هذا 
االنــتــخــابــي، واســتــفــهــامــات مــيــدانــيــة، اىل 
الناخبني  صوت  مع  الصحفي  صوت  جانب 
وصـــدى واســـع ألصـــوات الــنــاخــبــني، يضيف 
االنتخابية،  باألخبار  املستهلك  تزويد  أيضا 
التغطية  يف  للمصداقية  معايري  تشكل  كلها 
الكاتب  عــرض  الــرابــع  الفصل  االنتخابية. 
مــعــلــومــات بــطــريــقــة عــمــلــيــة ممــيــزة جـــاءت 
بعنوان قاموس املصطلحات االنتخابية، ومن 
الغيابي،  االقـــرتاع  املصطلحات  هــذه  أبــرز 
ورقــة  ـــرأي،  ال مقابل  التحليل  الــولــوجــيــات، 
االنتخاب، احلملة االنتخابية، التربعات يف 
احلمالت،  متويل  شــروط  اصــالح  احلملة، 
مــــدة احلــمــلــة االنـــتـــخـــابـــيـــة، وغـــريهـــا من 
ذلك ختصص  اىل  االنتخابية.  املصطلحات 
الــفــصــل اخلـــامـــس مبــعــجــم املــصــطــلــحــات 
االنــتــخــابــيــة تــبــويــب مــن حـــرف االلــــف اىل 
ــركــز هــذا  الـــيـــاء، ومــصــطــلــحــات أخــــرى، وي
االنتخابية  املصطلحات  شــرح  على  الفصل 
بتغطية  املتهم  الصحفي  على  ينبغي  الــي 

االنتخابات ان يفهمها.

إصدارات جديدة:
 الصحفي وقواعد السلوك االنتخابي

كانت بعض املواقع اخلربية ووسائل التواصل االجتماعي تساهم ببث الرعب 
بني اوساط املواطنني خاصة الذين يتامخون اكتاف االنهار السيما نهر دجلة 
او قرب السدود املتخمة باملياه، وبعواجل اخبار تكون اغلبها تهويال او نقال 
“االكشن” اخلربي  بصيغة  تحُطرح  وكانت  اجلويني،  املتنبئني  دقيق عن  غري 
مثريا  عنوان اخلرب  مايكون  وعــادة  للموقع  اكثر  على مشاهدات  للحصول 
لالنتباه والقلق ايضا، وان كان فحوى التنبؤ اجلوي يشي عن حتذير ملخاطر 
قد حتصل ولكن ليس تأكيدا او اثباتا هلا خاصة وان موسم االمطار اليزال 
مستمرا ابان نشر هكذا اخبار والسيما وان فرتة الربيع ختتلف عن الشتاء 
سايكلوجيا  احيــاء  يعطي  مما  فيها  الطقس  تقلبات  ناحية  من  واخلــريــف 
فيه  قادم الشك  الفيضان  بان خطر  امره  املغلوب على  للمواطن  اراديــا  ال 
الزراعية  الكثري من املدن والقرى واالراضي  وان السيول اجلارفة ستبتلع 
وتكتسح يف طريقها كل شيء وكانت اغلب تلك االخبار واملنشورات تعطي 
اشارات ـ دون دليل فين جازم ـ حول عدم صالحية بعض السدود الستيعاب 
املوجات املطرية اهلائلة إما لقدِمها او لضعف استيعابها كون احلالة املطرية 

اوسع منها.
ووسائل  التهويلي  االعالم  تركها  الي  واملثّبطة  احملِبطة  النفسية  االثار  ان 
بعض  تتناقلها  الي  االخبار  من  وطــأة  اشد  كانت  املنفلتة  ميديا  السوشل 
اثار  من  وماترتكه  االرهابية  العمليات  حــول  والفضائيات  االنباء  وكــاالت 
تدمريية واشد وطأة من االثار الي حتدثها املوجات املطرية نفسها، وهي 
املواقع  تلك  وبعض  القدم  منذ  الرافدين  ارض  عليها سكان  اعتاد  موجات 
راحت تسّيس هذه احلالة ضد بعض دول اجلوار باعتبار ان السيول الي 
بينما هي  بالعراق  الضرر  كيدية مقصودة إلحــداث  تأتي منها هي مسالة 

حالة طبيعية ومومسية العالقة هلا بالسياسة بتاتا.
فقد  مسبوقة  غري  حــدود  اىل  وصلت  املطرية  احلالة  ان  : صحيح  اقــول 
توضح حقيقة  ان  املائية  املــوارد  كــوزارة  املختصة  واجبا على اجلهات  كان 
والالمهنية  املغرضة  امليديا  وسائل  انتشار  وســط  العراقي  للشارع  االمــر 
والي حتمل اجندات خاصة بها، تضاف اليها وسائل السوشل ميديا غري 
املنضبطة فقد اعطت الضوء االخضر لنمو الشائعات املهولة وغري املربرة، 
االعالمية  الفوضى  مناخ  يف  تعمل  مازالت  والوسائل  املواقع  تلك  واغلب 
اخلالقة مع غياب قانون لتجريم اخلروقات املعلوماتية، وكان جيب على تلك 
اجلهات التخفيف من وطأة االمر وتوضيحه بالقدر املمكن لكي ال حتدث 
باملعاناة  املكتظة  سايكلوجيتهم  على  وتؤثر  املواطنني  بني  الفزع  من  حالة 

املعيشية اساسا.
الصورة الي نقلتها تلك الوسائل عن السيول مل ختتلف عن الصورة الي 
نقلها االعالم املغرض عن العراق إبان تغّول االرهاب فكالهما وجهان لعملة 

واحدة.

ارهاب امليديا

الذكاء االصطناعي ومستقبل الصحافة
تعّودنا يف األعوام القليلة املاضية أن نفّوض كّل أنواع املهام الصعبة واملمّلة إىل أجهزة احلاسوب، فإذا أردنا 
معرفة اجتاهات القيادة، أو االّطالع على التقييم األكادميي، فإننا نّتجه إىل أجهزتنا الذكية بال ترّدد؛ فهي 
تنّفذ املهاّم بدقة أفضل، وجمهود أقل أما يف وقتنا احلالي، فقد أثبت جهاز احلاسوب تفّوقه يف جانب آخر 
من حياة اإلنسان، وهو كتابة التقارير الصحفية الي كانت يف السابق حكرًا على الصحفيني املحُدرَّبني؛ إذ 
طّورت شركة نارتيف ساينس Narrative Science الناشئة، الي تّتخذ من مدينة شيكاغو األمريكية 

مركزًا هلا، برناجمًا مبتكرًا يستطيع كتابة التقارير الصحفية كما يفعل البشر متامًا.
لقد أوكل العديد من غرف األخبار ووكاالت األنباء، منذ وقٍت مضى، األخبار الرياضية، واألحوال اجلوية، 
وحركة األسواق املالية، وكذلك مواضيع أداء الشركات إىل أجهزة الكمبيوتر وقد نتفاجأ ألن باستطاعة 
اآلالت تقديم أخباٍر أبلغ وأكثر مشولية مّما يقدمه بعض املراسلني فعلى عكس العديد من الصحافيني 

الذين غالبًا ما ينسبون قصتهم إىل مصدٍر واحد.
والنماذج،  النزعات  والتعّرف على  البيانات من مصادر عدة،  استرياد  قادرة على  الرقمية  الربامج  فإن 
واستخدام تقنية معاجلة اللغة الطبيعية، ووضع تلك النزعات ضمن إطاٍر سياقّي، وتركيب مجل منّمقة 

تضّم نعوتًا.
 وصــورًا جمازية، وتشابيهًا كما أصبح بإمكان األجهزة اآللية اآلن حترير تقارير صحافية عن عواطف 

اجلمهور يف مباراة كرة قدم متقاربة النتيجة. بإمكان اآلالت الذكية أن تزيد من زخم تقارير الصحافيني، 
“لتعّلم”  وبرجمته  البيانات،  منــاذج  اّتباع  خالل  من  اجلماهري  انتباه  اسرتعاء  على  وقدرتهم  وإبداعهم، 
النصوص،  ترتيب  على  الصحافيني  مساعدة  اخلــوارزمــيــات  بإمكان  يصبح  الوقت،  مع  فيها  املتغرّيات 
وفرزها، وصياغتها بسرعٍة مل يتصّورها عقل من قبل فهي قادرة على تنظيم البيانات من أجل العثور على 

احللقة الضائعة يف أّي حتقيق صحايف.
كما إن بإمكانها التعّرف على النزعات.

بحٍُق صحايفٍّ عظيم فاليوم، مثاًل، أصبح  ورصد النشاز من بني ماليني نقاط البيانات الي قد تشّكل بدايًة لسحُ
بإمكان وسائل اإلعالم تلقيم بيانات املشرتيات العامة للخوارزمي، والقادر بدوره على مراجعة البيانات 
ومقارنتها بالشركات الكائنة على العنوان نفسه وقد مينح حتسني هذا النظام املراسلني الصحافيني العديد 

من التلميحات الي قد تقودهم إىل عقر الفساد يف بلٍد معنّي.
إنهاء  على  للمساعدة  البيانات  من  هائلة  كميات  حتليل  على  الذكية  الكمبيوتر  أجهزة  عمل  يقتصر  وال 
التحقيقات بسرعة؛ بل إنها أيضًا تساعد على إجياد املصادر، والتحقق من وقائع القصص من اجلمهور 
ملعرفة ما إذا كانت املساهمات حمط ثقة وفقًا لتقرير صدر يف عام 2017 عن Tow Centre، يستخدم 

العديد من وسائل اإلعالم يف الواليات األمريكية الذكاء االصطناعي حاليًا للتحقق من الوقائع. 

مروة االسدي

عباس الصباغ

دالل العكيلي
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رؤىمن أفكار اإلمام الشيرازي

ان املشهد العاملي العنيف لأسف، ال ميكن أن يستمر إىل األبد، 
وهـــذا مــا يــدعــو إىل تــعــديــل جـــذري وجـــوهـــري فيما عــجــز عنه 
السابقون من مفكرين وفالسفة وبعض الساسة واملهتمني، فصارت 
األمم بأفرادها تبحث عّمن خيلصها وينقذها من بطش السالطني 
العظماء  من  كثري  تنّبأ  وقد  املتنمرة،  والــدول  واحلكومات  الطغاة 
أن  إىل  وذهــبــوا  البشرية،  حــال  إليه  سيؤول  عما  األنبياء  ومنهم 
ورد  تكذيبه. فقد  أو  فيه  للشك  أمر حتمي ال جمال  املنقذ  ظهور 
عن الرسول األكــرم صلى اهلل عليه وآلــه أنه قــال: )لو مل يبق من 
ـ لطّول  إاّل ساعة واحــدة  آخــر  ـ ويف حديث  يــوم واحــد  إاّل  الدنيا 
اهلل ذلك اليوم أو تلك الساعة حتى خيرج رجل من ذريي امسه 
ملئت  كما  وعــداًل  قسطًا  األرض  فيمأ  ككنيي،  وكنيته  كامسي، 
جورًا وظلمًا(. وهناك علماء أفاضل خلَّدتهم أفكارهم ومؤلَّفاتهم، 
له عاملنا من حالة احنــدار خميفة، واستندوا  يتعّرض  رصــدوا ما 
يتعرض  مــا  تــؤكــد  كلها  أدلـــة ال جمــال إىل دحضها  ذلــك إىل  يف 
د من قبل طغاة  البشر من ظلم واضطهاد وإفقار متعمَّ له غالبية 
ظاملني، ما دفع بالناس إىل انتظار املخلَّص كي ينتشلهم من براثن 
آيــة اهلل العظمى، السيد  الــراحــل،  الــوحــوش. يقول اإلمــام  هــؤالء 
حممد احلسيين الشريازي، )رمحه اهلل(، يف كتابه القيم املوسوم 

القمة، ما مل يتصدَّ هلذه  ــال أن ترتقي إىل  أية أمة من احملحُ األمــة 
جتتمع  متعددة  بصفات  يتصفون  متوازنون،  حمّنكون  قــادة  املهمة 
كلها يف شخصيتهم وتطبع سلوكهم وطبيعة تفكريهم وتنعكس على 
الناس خصوصا  الدولة واألمة، وتعاملهم مع  إدارتهم لشؤون  كيفية 
يف جمال السلطات الي متنح القادة صالحيات ميكن استخدامها 
بنجاح وإنسانية عالية، وميكن أن يفشل القائد يف إدارتها فيما لو 
كان مفتقرًا للصفات الي جيب أن يتحّلى بها القائد الناجح. اإلمام 
الراحل، آية اهلل العظمى، السيد حممد احلسيين الشريازي )رمحه 
اهلل(، يقول يف كتابه القيم املوسوم بـ )مواصفات القيادة اإلسالمية(:

ذلك  منه، حيث  أمــرًا مفروغًا  يكون  يكاد  القيادة  )إن احلاجة إىل 
واضح من خالل تأريخ اإلنسانية وكيفية نشوء األمم واحلضارات، 
وهي حاجة ضرورية للمجتمع اإلنساني، فاجملتمع البد له من قيادة 
متتلك من الصفات الكمالية ما يؤهلها إلدارة العباد والبالد وتطوير 
اجملتمع(. القائد هو النموذج ألمته اآلن، كما أنه الصورة التارخيية 
ومستقبل  الــقــادمــة،  لأجيال  الــتــاريــخ  بها  حيتفظ  الــي  الناصعة 
والذكاء  واحلنكة  بالكفاءة  املتميزين  الكبار  قادتها  على  يحُبنى  األمم 
التوحش واالستهتار  واالســتــشــارة والــرمحــة واالبــتــعــاد عــن مســات 
حبقوق احملكومني، هكذا ينبغي على قادة احلاضر أن يفكروا بأنهم 
مناذج احلاضر واملستقبل يف آٍن واحد. اإلمام الشريازي يتطرق إىل 
هذه النقطة اهلاّمة فيقول: )من أهم ما يلزم أن تتصف القيادة به 
الكفاءة. فعمل القائد جيب أن يكون متقنًا ودقيقًا، وعليه أن يعتين 
يكون  وبهذا  والشعب،  أمام اهلل  ما حتت تصرفه ألنه مسؤول  بكل 
أسوة تتأسى به األجيال(. كل الشر وبؤر الفشل تكمن يف االستبداد 
أنفسهم  يقتلون  فهؤالء  الفاشلون،  الــقــادة  إال  عليه  يسري  ال  الــذي 
ترفض  الي  وبآرائهم  فقط  بأفكارهم  التشبث  خالل  من  بأيديهم 
املستبدين حني  القادة  يكمن مقتل  آراء اآلخرين، وهنا  التالقح مع 
ينظرون إىل اجلميع على أنهم متآمرين بدال من النظر إليهم بأنهم 
ناصحني. اإلمام الشريازي يؤكد هنا على: )أن استفادة القائد من 
جتــارب وعــقــول اآلخــريــن، دليل على حنكته وذكــائــه واتــســاع أفقه 
الفكري، إذ أن املشورة ومجع وجوه اآلراء والعمل بأصحها وأقومها 
األخطاء(.  من  والتقليل  األفضل،  حنو  التقدم  إىل  باإلنسان  يــؤدي 
ويضيف اإلمام الشريازي: )على القائد التحلي بالصفات الي تسمو 
به ليكون قائدًا حبق يقود األمة إىل ساحل الرب واألمان ويأخذ بيدها 
العنف  أساليب  كل  عن  ويبتعد  مطمئنة،  آمنة  والسالم  اخلري  إىل 

والشر الي جتلب عليه وعلى أمته السوء والشر(.
كانوا  الذين  أولئك  هم  القادة  أعظم  أن  بوضوح  التاريخ  لنا  ويذكر 
على  الــنــاس  مصلحة  مفضلني  للعنف،  نابذين  بــاآلخــريــن،  رمحــاء 

مصاحلهم، فصاروا بذلك مناذج خالدة على مر التاريخ. 

القائد الالعنيف

الشريازي  السيد حممد احلسيين  العظمى،  اهلل  آية  الراحل،  اإلمام 
)رمحه اهلل(، يقول يف كتابه الثمني املوسوم بـ )الشورى يف اإلسالم(:

)هناك من يرى أن تعدد األحــزاب قد ال يساعد على بناء مؤسسات 
الدولة كما جيب(.

الــواحــد واألحــزاب  الــفــارق بني نظام احلــزب  أننا حبثنا يف  لو  ولكن 
فاعلية احلرية  أن  واإلخــفــاق، ســوف جند  اجلــودة  املتعددة من حيث 
السياسية، وسعة املشاركة بعملية صنع القرار يف ظل نظام األحزاب 
املتعددة يفوق بكثري نظام احلزب الواحد الذي يعتمد حصرًا على رأي 
وقدرات فرد واحد هو قائد احلزب وهو غالبا ما يكون رئيس النظام 

السياسي الذي حيكم البالد.
وحني نقارن بني تعدد اآلراء واخلربات والرؤى حول أمٍر معني، وبني 
أن يكون الرأي والرؤية واحدة، فإننا نستطيع أن نفهم أفضلية النظام 
الذي يقوم على تعدد األحزاب كبديل لنظام احلزب الواحد، فاحلرية 
نعثر عليها يف ظل  أن  األحــزاب ال ميكن  يتيحها نظام  الي  األصيلة 
األحــزاب  من  لسواه  يسمح  ال  واحــد  حــزب  منبثق عن  نظام سياسي 

األخرى أن تشاركه يف صياغة القرارات وإدارة الدولة.

هل يمكن إعادة هيكلة 
األحزاب العراقية؟

يقول اإلمام الشريازي حول ذلك: )هناك خالف بني املفكرين يف 
أفضلية النظام القائم على حزبني على القائم على عدة األحزاب، 
إذ يذهب بعض املفكرين إىل الرأي الثاني انطالقًا من علل عديدة 
منها: أصالة احلرية والي يوفرها بشكل اكرب وجود عدة أحزاب(. 
وتحُــبــعــد شبح  بالسلطة،  االنــفــراد  عــدم  تعين  احلــزبــيــة  الــتــعــدديــة 
التعددية احلزبية  الدولة، بل ستنعكس  الدكتاتورية عن مؤسسات 
على نظام احلكم نفسه، وتنتقل إىل مؤسسات الدولة املهمة، مثلما 
تنعكس حالة التفّرد بالسلطة يف نظام احلزب الواحد على الدولة 
القائد  عقلية  يف  واخلـــربات  العقول  مجيع  وختتصر  واحلكومة، 
القاصرة يف معظم األحيان كونها ال تؤمن إال برأيها ورؤيتها الفردية 
املتأتية من شخصية مأزومة مريضة متضخمة تشّط عن الصواب 
األحــزاب  تعدد  )إّن  ذلــك:  يقول عن  الشريازي  اإلمــام  الغالب.  يف 
السياسية وطبيعة تنظيماتها هلما تأثري كبري جدًا يف انتخاب اهليئة 
اهليكلية  اكرب يف  يكون ملحوٌظًا بشكٍل  التأثري  وان هذا  احلاكمة، 
الكبري لأحزاب  التأثري  ويكمن  للمؤسسات احلكومية(.  الداخلية 
يف تدخلها بقضية توجيه الناخبني وتوجيههم وإدخاهلم يف عملية 
منافسة انتخابية جتعل اجلميع يشعر مبسؤوليته يف صناعة القرار 
من خالل اختيار ممثلني له يف احلكومة عرب االنتخابات، كذلك يف 
نظام التعددية يتم اختيار الكابينة الوزارية واحلكومة ورئيسها من 
قبل األحزاب. يقول اإلمام الشريازي: )إن األحزاب السياسية، ال 
تكتفي بتصنيف الناخبني واملرشحني بل تسعى أيضًا، إىل التأثري 

يف اختيار الوزراء ونواب الوزراء وأعضاء الربملان(. 

صورتان 
للعاَلم قبل 
وبعد ظهور 
اإلمام املهدي 

)عج(

بـ )اإلمام املهدي املنتظر عجل اهلل فرجه(: )يعيش الناس اليوم يف 
مآسي كبرية، وقد آل أمرهم إىل االضطهاد وغلبة الطغاة والظلمة، 
وذلك يف خمتلف أحناء العامل وملختلف الشعوب، والكل ينتظر يوم 
اخلالص، وظهور املخّلص(. لذلك تتطلع األمم والشعوب الي تعاني 
الذي  عاملنا  يف  العدالة  ونشر  احلق  إلحقاق  الغامشة،  القوى  من 
يفتقر هلذه احلقوق والقيم بسبب احلكام واحلكومات والدول الي 
تسعى للسيطرة على العامل، من خالل محالت احلروب بأشكاهلا 
احلادة والناعمة، وهذا اهلدف الذي جيعل سكان األرض سواسية 
يف احلقوق والواجبات، ال حيققه إال اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه 
يف ظهوره الذي سيعيد األمور إىل نصابها بعد أن احنرف املارقون 

الظاملون بالعامل عن جادة الصواب.
)العدالة بكل معانيها  إّن  يقول اإلمام الشريازي يف املصدر نفسه: 
إىل  بالنسبة  كذلك  أحنائها،  مجيع  يف  األرض  ستمأ  الشمولية 
واألمان  األمن  الشعوب  معظم  تفتقد  اليوم  فبينما  واألمــان،  األمن 

وتقضي عمرها يف االضطراب واخلوف من احلروب واجلور، فهي 
املهدي عجل اهلل  الذي حيققه اإلمــام  تتطلع إىل األمن احلقيقي، 
فرجه للبشرية مجعاء(. إن العامل القادم، عامل اإلمام املهدي عجل 
اهلل فرجه، عامل خمتلف، مميز، ال حيتاج فيه اإلنسان للصراع أو 
التحايل أو اخلداع، وهنا تنتفي ظاهرة الظلم، وينتهي منطق القوة.   

يقول اإلمام الشريازي:
مضض  وتعاني  الفقر،  درجــات  أقسى  تعيش  اليوم  البشرية  )إن 
العامل،  على  تطل  الي  املشاكل  من  إىل غريها  واحلرمان  اجلــوع 
ولكن يف عهد اإلمام املهدي عجل اهلل فرجه، ال فقر وال حرمان، 
بل العامل مليء باالنتعاش والغنى حبيث ال يبقى فقري وال حمتاج إاّل 

واستغنى حتى تصبح الثروات ال قيمة هلا!(.
هذا هو عامل اإلمــام املهدي عجل اهلل فرجه الشريف الذي حنلم 
به مجيعا، على أننا جيب أن نعرف ونؤمن بأن األحالم العظيمة ال 

ميكن أن تتحقق إال بتضحيات والتزامات عظيمة أيضا. 
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ترتقي األم والشعوب بأخالقها، قول أثبت صوابه مبا ال يقبل اجلدل، 
فاألمة أو الشعب أو اجلماعة، تتقدم وتؤكد فعلها وحضورها ومكانتها 
لتبّوء  واألدّق  األجنع  باألخالق، وهي وسيلتها  األخرى  بني اجملتمعات 
الناس  يعتربها  قيم  منظومة  بأنها  األخــالق  وتعّرف  الالئقة،  املكانة 
الديين  املرجع  يقول مساحة  للشر.  للخري وطــاردًة  بشكل عام جالبة 
الكبري، آية اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، 
يف إحدى كلماته التوجيهية القيمة الي توّجه بها إىل مجيع الناس: )إّن 
اإلرشاد والنصيحة وهداية اآلخرين هي مسؤولية اجلميع(. وال يحُستثنى 
شخص معني من هذا الدور، إال أولئك املصابون يف عقوهلم، فهؤالء 
ليس هلم القدرة على القيام بهذا الدور جتاه أنفسهم وال جتاه غريهم، 
ونشرها  األخالقية،  القيم  معنيون برتسيخ  فهم مجيعا  اآلخــرون  أما 
وجعلها يف متناول الكل، عرب اإلرشــاد الدائم واملسؤول، وحني نرجع 
أو  الشكلي  وليس  احلقيقي  بتقدمها  العامل  تصدرت  الي  األمــم  إىل 
املزيف، فإننا سنعثر على دور اإلرشاد األخالقي الكبري يف جعلها أمم 
ناجحة. يقول مساحة املرجع الشريازي )دام ظله(، يف الكلمة املذكورة 
نفسها: )على اجلميع، رجااًل ونساء، على العمل على جناة دنيا اإلسالم 

االمر باملعروف وبناء 
يشري علماء النفس إىل أن الشخص الغاضب ممكن أن يكون خمطئ، املنظومة األخالقية

فالغضب يتسبب يف فقدان القدرة على مراقبة وضبط النفس، والقدرة 
انفعال  هو  الغضب  املختصني  وحبسب  املوضوعية.  املالحظة  على 
التشّفي  عنه  ليحصل  القلب؛  دم  غليان  عند  حيصل  تغرّي  هو  وقيل 
ضربات  معدل  يف  زيــادة  للغضب  اجلسدي  التأثري  ويشمل  للصدر. 
فتأكيد  والنورادرينالني.  االدرينالني  ومستويات  الدم،  وضغط  القلب 
داللة  فيه  الغضب،  على جتّنب  وسلم  وآلــه  عليه  اهلل  الرسول صلى 
ويف  واجملتمعي،  الفردي  السلوك  تأثرياتها يف  على  وكبرية  واضحة 
تأكيد مساحة املرجع الشريازي )دام ظله( على هذه الوصية النبوية، 
يتجنبوا  كي  عموما  واجملتمع  للشباب خصوصا،  قوية  وإشــارة  تنبيه 
الغضب يف حياتهم. من هنا يرّكز مساحة املرجع الشريازي )دام ظّله( 
على األهمية القصوى لتجّنب الغضب اذ يقول مساحته: )ابدؤوا من 
املواعظ. وهذه هي  الكثري من  فيها  الي  املوعظة  بهذه  بالعمل  اآلن 
وصّيي لكم. فال تغضبوا يف حياتكم، سواء يف البيت وبالدراسة ويف 
املدرسة، ويف احلسينية ويف املسجد، وغريها(. ويف دراسة لظاهرة 
الربيطانيني من تفشي  الــغــرب، حــذر عــدد من األطــبــاء  الغضب يف 
ظاهرة انعدام السيطرة على املزاج، مؤكدين أنها تعد مشكلة كبرية 
على الرغم من أن أحدًا ال يعترب أنها حتتاج عالجًا، وقال األطباء إن 
عدم التمكن من السيطرة على الغضب، أصبح ظاهرة تتزايد وتتسبب 
املشاكل  وتزايد  عائالت  وتفكك  اإلجرامية،  األعمال  أعــداد  بارتفاع 
الصحية اجلسدية والعقلية. كما وجد األطباء عالقة قوية بني الغضب 
املزمن احلاد، وأمراض القلب والسرطان واجللطات واإلحباط وحتى 
بالصحة  العناية  مؤسسة  وكانت  متكرر!!،  بشكل  بالزكام  اإلصابة 
إىل  داعية  الظاهرة،  هذه  خطر  يحُظهر  مسحًا،  أطلقت  قد  العقلية 
مواجهة خطرها ألنها تؤذي حياة الكثريين. كما يحُسهم جتّنب الغضب 
يف أنشطة إصالح الشاب، فيجعل منه متوازنا وقورا متيقنا مما يقوله 
ويفعله، بعيدا عن الضغوط النفسية املدمرة الي يسببها الغضب إذا 
وقع اإلنسان حتت سطوته، ففقدان األعصاب والتحكم بالنفس أول 
مؤشر من مؤشرات الغضب احلاد، فيدفع اإلنسان إىل القيام بأفعال 
وإطالق أقوال قد يندم عليها بعد أن يهدأ. يف اخلالصة هناك سؤال 
يقول يف فحواه، ملاذا الرتكيز على جتنُّب الغضب؟، كما الحظنا ذلك 
من إصرار مساحة املرجع الشريازي )دام ظله( على الشاب الزائر، 
الكرامات،  وتحُــهــَدر  احلقوق  فتضيع  الشباب.  إىل مجيع  خالله  ومــن 
ــعــداوات الــي قــد تــزلــزل السلم األهــلــي، وتضعف أسس  وتــرســخ ال
امللحة  أألسباب  بعض  هذه  املختلفة،  اجملتمع  مكونات  بني  التعايش 
الي جعلت الرسول األكرم صلى اهلل عليه وآله أن يكرر موعظته )ال 
تغضب( ثالث مرات، ومساحة املرجع الشريازي يذّكر بها الشباب 

ويطالبهم بالكف عنها أو حتجيمها. 

خّطها  على  ويــســريون  املسلمون  بها  يهتدي  الــي  النماذج  هــم  مــن 
السالم،  املعصومني عليهم  أئمتنا  إنهم  واملبدئي،  العقائدي  الفكري 
هم الذين نسري على خطاهم املبدئية والفكرية، لكي نضمن سالمة 
النهج السلطوي يف إدارة الدولة وشؤون الناس املختلفة، مباذا يتحّلى 
السالم  عليه  الكاظم  اإلمــام  من  ولنأخذ  النموذج؟  املعصوم  اإلمــام 
زيــف سلطة  ت  عــرَّ الــي  النضالية  ونناقش سريته  به  نهتدي  مثاال 
السجن  النتيجة  فكانت  ورعونته،  ظلمه  من  بالضد  ووقفت  هــارون 
آية  الكبري،  الديين  املرجع  عاما. مساحة  ثالثني  طــوال  االنفرادي 
اهلل العظمى، السيد صادق احلسيين الشريازي )دام ظله(، يقول يف 
كتاب )من عبق املرجعية(: )جيب علينا معرفة سرية اإلمام املعصوم 
سالم اهلل عليه لنهتدي بها ونقتدي به سالم اهلل عليه، فليس مثل 
األئمة سالم اهلل عليهم كمثل اثين عشر مصباحًا متماثلة بل مثلهم 
السالم، هو  الغيظ عليه  لكاظم  إن الضمري احلي  واحــد(.  مصباح 
اإلنسانية اجلياشة  األعالي، وجعل من عاطفته  به إىل  الذي مسا 

أن  وطاملا  العقول،  أكمل  حتمل  كانت  لو  حتى  اجلميع  على  تتفّوق 
يف  احلــي  بالضمري  نتمسك  أن  فيجب  ومثالنا،  قدوتنا  هو  إمامنا 
مناصرة  فخ  السقوط يف  من  مأمٍن  يف  نكون  وأن  املــواقــف،  مجيع 
الظلم السلطوي على حساب خيانة الضمري. يقول مساحة املرجع 
عليه  اهلل  املعصوم سالم  اإلمــام  أن  )ال شّك  ظله(:  )دام  الشريازي 
تعلو على مجيع املخلوقات،  أرقى وأعقل خلق اهلل، وله روح عالية 
وإن  البشر  مجيع  عواطف  على  تسمو  بعاطفة  يطفح  قلبًا  له  لكن 
قلنا أن ما حيدث  إذا  نبالغ  ولعلنا ال  العقول(.  بأكمل  كانت معقودة 
اليوم يف البلدان اإلسالمية والعربية على مستوى احلاكم واحملكوم 
احلكومية  املؤسسات  جتتاح  فساد  وأوبئة  وانتهاكات  جتــاوزات  من 
وفقدانه وضعفه جتاه  الضمري،  نتيجة خليانة  إال  هو  ما  وغريها، 
بعض  هــذا ألن  مــا، حيــدث  أو منصب  مادية  أو مصلحة  ما  مغنمة 
املسؤولني ما عادوا مهتمني مبا متليه عليهم ضمائرهم من حدود، 
فتجاوزوا تلك احلدود وأمعنوا باالحندار يف مسالك خاطئة ما كان 

الغضب مشكلة 
العالم املنسيـّة

اجملال  هذا  مّنا مسؤول يف  واحد  وكل  واملشاكل.  االحنرافات  من 
على  الكريم  الــقــرآن  جعلها  قــد  مسؤولية  وهــي  استطاعته،  قــدر 
اجلميع(. إن العمل بالنصوص القرآنية كان دقيقا ال يقبل اخلطأ 
الداعمة  الشريفة  النبوية  األحاديث  من  االستفادة  إىل  باإلضافة 
املرشدة للناس، يحُضاف إليها سري أئمة أهل البيت واالطالع عليها 
بشكل متكامل ال يقبل التجزئة، فاالستناد يكون على القرآن والسنة 
املرجع  مساحة  الــســالم.  عليهم  البيت  أهــل  أئمة  وســرية  النبوية 
والنيب  القرآن  إطار  العمل يف  )علينا  يقول:  )دام ظله(  الشريازي 
والعرتة الطاهرة، وليس العمل ببعض القرآن وترك بعضه اآلخر، 
أو كالذي يتبع القرآن والنيّب ويرتك العرتة. فعلينا مجيعًا أن نسري 
نعمل  وأن  عليهم،  والــعــرتة صلوات اهلل  والــنــيّب  الــقــرآن  نهج  على 
بنهجهم، حتى ال نقع يف اخلطأ واالشتباه واالحنراف(. إن اكتمال 
املعنيني  من  النصائح  بسماء  تتم  ال  لإلنسان  األخالقية  املنظومة 
األخــالق  الكتساب  الصحيح  األســلــوب  ألن  غريهم،  أو  كاخلطباء 
يكمن يف إطالع اإلنسان على مضامني النصوص القرآنية على أن 
ترافقها مواظبة يف اإلطالع اجليد على السرية النبوة وأئمة أهل 
البيت عليهم السالم، هذا اإلطالع املكتمل يساعد على بناء البنية 
)دام  الشريازي  املرجع  واجملتمع. مساحة  للفرد  املتينة  األخالقية 
ظله( يقول: )حنن مجيعًا مسؤولون، رجااًل ونساء وشيبة وشباب، 
أن ال  العمر، علينا  أمامهم مستقبل من  الذين  الشباب  وباألخص 
نكتفي مبا يقال، بل علينا أن نرى ماذا يقول القرآن الكريم والنيّب 

األكرم والعرتة الطاهرة صلوات اهلل عليهم أمجعني(.

هلم أن يسقطوا فيها لو أنهم امتثلوا لضمائر حّية، لذلك علينا أن 
عليه  كان  الذي  املستوى  إىل  وأخالقنا  ومَلكاتنا  بضمائرنا  نرتقي 
إمامنا املعصوم عليه السالم. مساحة املرجع الشريازي )دام ظله( 
يقول حول هذا اجلانب: )كان األئمة سالم اهلل عليهم كرسول اهلل 
والعدل  والتقوى،  والفضيلة  العلم واحللم،  وآله يف  صلى اهلل عليه 
والعصمة، وحسن اخللق وكرم السجية، وسائر الصفات احلميدة(. 
ويضيف مساحة املرجع الشريازي )دام ظله(: )اإلمام املعصوم موسي 
بن جعفر الكاظم صلوات اهلل عليه وعلي آبائه وأبنائه الطاهرين. 
خّطط ملسقبل تاريخ اإلسالم وهو يف السجن قحُبيل استشهاده(. وكان 
عليه السالم حيذر من اخليانة يف كل أنواعها وصورها، وخصوصا 
خيانة الضمري، والركون إىل ظلم السلطة، أو ظلم النفس الي ال 
يستطيع صاحبها جلمها والسيطرة على شهواتها ورغباتها، كذلك 
حذر عليه السالم من الذين خيونون ربهم ودينهم ونبيهم وأمانتهم، 
يكون  ذلــك  بعد  فهو  اإلنــســان لضمريه،  خيانة  وهــذه هي حمصلة 
مستعدا خليانة اجلميع، لذلك نصل يف اخلالصة إىل أن الضمري 
احلي يصنع اإلنسان امللتزم إزاء نفسه وربه ودينه ومسؤولياته، ومن 
ال ميتلك ضمريا حّيًا فإن خيسر اجلميع ويرتكب مجيع املوبقات 

واحملّرمات املادية وحتى الفكرية منها. 

الضمري 
الحي يخطط 

ملستقبل  
اإلسالم
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اسالميات

ـــِذيـــَن َمــَعــهحُ:  ــــولحُ اهلِل. َوالَّ ــد( َرسحُ ))حمــّم
ْم  اِر، رحُمَحاءحُ َبْيَنهحُْم، َتراهحُ اءحُ َعَلى اْلكحُفَّ َأِشدَّ
دًا، َيْبَتغحُوَن َفْضاًل ـ ِمَن اهلِل ـ،  جَّ رحُكَّعًا سحُ
وِهِهْم ِمْن َأَثِر  ْم يِف وحُجحُ َوِرْضوانًا، ِسيماهحُ
وِد. ذِلَك َمَثلحُهحُْم يِف التَّْوراِة، َوَمَثلحُهحُْم  جحُ السُّ
يِل: َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأهحُ، َفآَزَرهحُ،  يِف اإِلجْنِ
وِقِه، يحُْعِجبحُ  َفاْسَتْغَلَظ، َفاْسَتوى َعلى سحُ
اَر. َوَعَد اهللحُ  ـ اْلكحُفَّ ـ ِبِهمحُ  ِلَيِغيَظ  رَّاَع.  الزُّ
احِلاِت ـ ِمْنهحُْم  الَِّذيَن آَمنحُوا، َوَعِملحُوا الصَّ
ـ: َمْغِفَرًة، َوَأْجرًا َعِظيمًا(. اآلية تنقسم 
يتناول  األول  اجلـــزء  1ـ  جــزئــني:  إىل 
وصف الرسول األعظم )صلى اهلل عليه 
ولحُ اهلِل(،  وآله وسلم( بقوله: )حمّمد َرسحُ
2ـ اجلزء الثاني يتناول وصف املؤمنني 
به بقوله: )َوالَِّذيَن َمَعهحُ...(. واجلزء األول 
(. ذلك: أن  ولحُ مقتضب جدًا: )حمّمد َرسحُ
ــولحُ اهلِل( أكرب إطار ميكن أن  كلمة )َرسحُ
البشر، وأعظم  يوضع فيه شخص من 
تبارك  ـ  بــإنــســان. ألن اهلل  هــالــة حتــف 
لــرســالــتــه إال أكفأ  ـ ال خيــتــار  وتــعــاىل 
مــن مجيع اجلــهــات: اخللقية،  الــنــاس، 
ليس  ـ  أي رسول  ـ  فالرسول  واخللقية. 
جمرد إنسان أخلص هلل بكله، فاختاره 
اهلل جملرد إخالصه له، وإمنا هو أكفأ 
الناس، فحتى لو جرد من الرسالة لبقي 
وألنه  زمــانــه،  أهــل  على مجيع  متفوقًا 
الناس مجيعًا خيتاره اهلل رسواًل.  أكفأ 

وهذا أمر واضح يف واقع احلياة: فأي 
ـ أراد تبليغ رسالة إىل قوم،  ـ منا  فرد 
فإنه خيتار ألدائها أكفأ من جيد، فكيف 
ـــذي حيــمــل أحـــد خلقه رســالــة  بـــاهلل ال
السماء، فال بد أن خيتار هلا أكفأ خلقه.

القمة  هو:  ـ  الرسول  ـ مطلق  والرسول 
البشرية العليا، الي ترتبع على ماليني 
الي  ـ  واملتوارثة  املتوالدة،  ـ  الكفاءات 
تدعم كيانه من قبل آالف السنني. كما 
أن قمة اجلبل، صخرة ضخمة، تعاونت 
بألوف  املـــاء  سطح  فــوق  إبقائها  على 
املختلفة  األحـــجـــار  مــاليــني  األقــــــدام، 
األحجام واملستويات... والقائد القوي ال 
يكتفي مبجرد انتماء قاعدته إليه، ألن 
طاقاتها  يوجه  ال  إليه  انتمائها  جمــرد 
إىل اهلدف بالزخم املطلوب لتحقيقه، 
فال بد من تفريغ القاعدة ـ بكل نوازعها 

ـ يف اخلط املنتهي إىل اهلدف.
احملــركــة  ــــوازع  ــــن ال اســتــعــرضــنــا  وإذا 
لإلنسان، تربزت يف طليعتها نازعتان، 

هما: )نازعة البأس، ونازعة الرمحة(.
ونازعة البأس هي: الي تلخص سلبيات 
اإلنسان الدافعة إىل العنفوان، والتمرد، 
الرمحة  ونازعة  والتدمري...  والبطش، 
هــي: الــي تلخص إجيــابــيــات اإلنــســان 
الـــتـــواضـــع، واالنــقــيــاد،  الــدافــعــة إىل 
استطاعت  وإذا  والــتــآلــف...  والتسامل، 

القيادة تفريغ نازعي: )اهلدم، والبناء( 
القاعدة  يف اجتاه هدفها، فقد وظفت 
ـ  وخــاصــة  اخلـــط.  ـ يف  طاقاتها  بكل  ـ 
هاتني  توجيه  أهملت  إذا  القيادة  وأن 
النازعتني، وتوالهما الفرد، فمن املمكن 
أن خيطئ استخدامهما، فيضع البأس 
مـــوضـــع الــــرمحــــة، والــــرمحــــة مــوضــع 
ــمــال اخلــطــأ ميــنــعــه من  الـــبـــأس. واحــت
ويتعقد  الطاقة،  فتهدر  استنفادهما، 
وكملت  تقنينهما،  مت  وإذا  بكبحها.  هو 
مربراتهما، فال يرتدد الفرد يف التعبري 
بــشــدة، لتحديد االحنـــراف  بــأســه  عــن 
بفتوة،  رمحته  وعــن  ــقــوى...  ال بأقصى 
العواطف...  بأقصى  السقطات  مالفاة 
فــيــســاهــم يف إصـــــالح اجملـــتـــمـــع، بال 
تضعه  الـــذي  الــعــام  املنهج  مــع  تناقص 

القيادة. 
وآلــه  الــنــيب )صــلــى اهلل عليه  بلغ  وقــد 
ــأس،  ــب ــم( يف ضــبــط نـــازعـــي: )ال وســل
مثاليًا،  مبلغًا  قاعدته،  يف  والــرمحــة( 
آبائهم...  يقاتلون  املسلمون  كــان  حتى 
ويتعاطفون مع  الكفار،  وإخوانهم... من 
من ال يعرفونهم من املسلمني... )َوالَِّذيَن 
من  صحبه  ففيمن  أصحابه،  ال  َمــَعــهحُ( 
َعَلى  اءحُ  )َأِشــــــدَّ قلبه  دون  بلسانه  آمــن 
املنحرفني  الذين ميثلون جبهة  اِر(  اْلكحُفَّ
واهلدامني، )رحُمَحاءحُ َبْيَنهحُْم( من املسلمني.

الرسول األعظم:
قوة القائد وتكوين أمة

االنتظار نماء لثقافة الشيعة
أن  العقل.. أمجل ما فيها  إثارة ملقوالت  املواد  أكثر  العلوم اإلنسانية من  الشيعي يف  التأريخ  دراسة 
عقيدة “اإلنتظار” حتفظ للشيعة مكونات ثقافتهم وتساهم يف منوها بشكل مستقر يف غياب الدولة 

الشيعية أو يف وجودها. وهذا ما ينقض القول بأن األديان ال بد هلا من دولة..
لقد عاشت جمتمعات الشيعة قرونا طويلة بال دول وبال قيادات وزعامات، وتعرضوا ألبشع ألوان 
جرائم اإلبادة مل تتعرض ملثلها املذاهب؛ ولكن ثقافتهم مل تتوقف عن النمو ومل تنقرض أو تتالشى، 

وذلك بفضل إميان الشيعة بعقيدة اإلنتظار..
انتهت مئات املذاهب واألديان املنحرفة واملختلقة وانقرضت. وكان أحد األسباب يف ذلك فشلها يف 
إقامة دولة ترعا عقيدتها. ومتسكت أديان ومذاهب أخرى مبشروع دولة فسادت بالبطش واستمر 
بقاؤها.. واستقل التشيع بعقيدة اإلنتظار ومل تكن الدولة أكرب همه فتميز يف بقائه وبثقافة يأتيها 

الناس من كل فج عميق.
“االنتظار” أعظم مؤثر يف تنمية ثقافة الشيعة واحملافظة على الوجود الشيعي مستقرا يف سكينة بال.. 
االنتظار أعظم مفهوم يف عقيدة التشيع وال ينفك عن اإلمامة وال تقوم للشيعة قائمة بال “انتظار”.. 
إنها املفهوم الذي تستمد ثقافة الشيعية مقومات منوها وتطورها وبقائها وخنشى ان يطغى مفهوم 

الدولة فيشوه مضامينه!..

السياسة  فكر  يولوا  مل  أنهم  القول  “اإلنتظار”؟!..نستطيع  عقيدة  وفيهم  “يتخلفوا”  أن  للشيعة  كيف 
اهتماما ألسباب متعلقة بـ”التقية” فكان جتنبهم للسياسة دين وليس ختلفا. 

وال يعين التزامهم بالتقية بعدهم عن “اإلنتظار”، فاإلنتظار ليس قيمة سياسية، إنه أعلى شأنا من 
الدولة ورموزها حتى..

تذكر وأنت حتيي هذه املناسبة أن ما حيققه بعض الشيعة من إجناز على الصعيد السياسي ليس 
مربرا لنسيان وجود إمام ننتظر ظهوره وندعو له بتعجيل الفرج، أو لصنع مقامات من أنفسنا بديلة 

عنه أو أعلى منه شأنا.. وتذكر أن السياسة أداة ليست أرفع شأنا من ثقافتك..
أعمال ليلة النصف من شعبان ستهدينا إىل الرؤية السليمة ملقام عقيدة اإلنتظار وعظيم شأنها يف 
صيانة التشيع.. ولنقرأ يف السرية التأرخيية لإلنتظار جمردين من أوهام الفكر املستحدث حتى نقدر 

عظيم ما حنن فيه من فرحة عز وفخر وقوة ورباطة جأش يف هذه الليالي املباركة..
سنفرح يف هذه الليلة.. ليلة ميالد إمام “اإلنتظار” عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف الذي سيمأ األرض 
قسطا وعدال بعدما ملئت ظلما وجورا.. اإلمام الذي أحيانا بغيبته والسبب يف بقائنا أمة حيوية راسخة 
أقدامها يف األرض وعنقها إىل السماء ممدودة تطلب تعجيل فرج أهل البيت صلوات اهلل وسالمه 
عليهم.. ليلة ميالده أفضل الليالي من بعد ليلة القدر “فيها مينح اهلل العباد فضله ويغفر هلم مبّنه”! 

الي  املتميزة  العلمية  )قــده(، مبكانته  الشريازي  اإلمام  يشهد من جاَيَل 
يف  وشــرعــْت  عمره،  بواكري  منذ  نبغت  موسوعية،  عقلية  مبساٍع  بحُِنَيْت 
الدراسة والتمّعن واالستقصاء العلمي، وليس غريبا أن نتلّمس هذا النبوغ 
والــي تقرتب  الــشــريازي،  اإلمــام  بها  يتحلى  نافرة، كالي  يف شخصية 
الذي أطلقه غرامشي خبصوص  التوصيف الشهري  تتفوق حتى على  أو 

املفكر أو املثقف العضوي.
اجلديد واملبتَكر من األفكار والدعوات العلمية يف هذا التخصص العلمي 
أو ذاك، جندها تالزم رحلة اإلمام الشريازي الفكرية والعلمية، فهو عقل 
مسكون بالديناميكية الفكرية، ال يقّر له قرار، وال يتوّقف عند حد أو درجة 
أو حاجز، دائما جتد اجلديد املبتكر يف مناقشاته قيد البحث، فالتنظري 
هنا ليس هو اجلناح العلمي الوحيد الذي يطري به اإلمام الشريازي يف 
فضاء العلم والبحث واالستقصاء، ألن اجلناح اآلخر الذي يوازن البحث 
والطرح الفكري هو التطبيق الواقعي لتلك الطروحات والنظريات، وقلما 
الي  العملية  بالدعائم  يقرنه  ال  الــشــريازي  لإلمام  فكريا  طرحًا  جند 
حتيل الفكر إىل ملموس فعلي، وهذه ميزة ترفع مكانة اإلمام الشريازي 
البشرية من خالل  تأريخ  الذين غريوا  العضويني  املفكرين  إىل مصاف 

إسهامات علمية موسوعية مل ترتك جماال إال وحبثت فيه واستقصته.
وهكذا ميكن للباحث املتأّمل بدقة يف مؤلَّفات وكتابات اإلمام الشريازي، 
أن يستخلص ويقع على عدة ميزات، ميكن أن يتلّمسها يف مؤلفاته وكتاباته 
الي متيزت بكثرة الكّم وجزالة النوع حبثا يف قضايا اإلنسانية املعاصرة، 
على الرغم من أن السيد اإلمام الشريازي كتب يف جماالت علمية عديدة، 
َد بأفكار وطروحات محلت  كلها تدخل يف صلب حياة اإلنسان، إال أنه تعمَّ
التقليد،  أو  التشابه  أو  النسخ  مناكفات  عن  وأبعدتها  أصالتها،  معها 
أو االجرتار،  بالِقَدم  الي ال جمال لوصمها  )املاركة(  ما يشبه  ومنحتها 
ما يدّل على أن اإلمام قد ارتكَز يف مؤّلفاته على أركان أساسية دعمت 

أصالته أهمها القرآن والسّنة املطّهرة.
وهذا ما جعل مؤلَّفات وأفكار ومناقشات اإلمام الشريازي على حنٍو عام 
تتميز ومن امليزات املهمة للعقلية املوسوعية لإلمام الشريازي، أنه حني 
يشرع يف مناقشة مواضيع متنوعة وخمتلفة يف فحواها، فإنه يذهب دائما 

إىل )التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي االختصاص(.
يف نهاية املطاف نستخلص أواصر وعناصر متقاربة، ميكننا العثور عليها 
يف معظم أو مجيع كتابات اإلمام الشريازي، جتمع بينها ميزات واضحة 
املعامل، قمنا بعرضها يف هذا املقال املوجز، على أن نتابع ذلك يف جمال 
أوسع، لنضع أمام املهتمني، جانبا مما كان يتحلى ويتسم به فكر اإلمام 
بني  املــالزمــة  على  الشديد  وحرصه  وأساليبه،  وانشغاالته  الــشــريازي، 

الفكر والتطبيق.

كيف سبق االمام 
الشريازي عصره 

وزمانه؟

الشهيد آية اهلل السيد حسن الشريازيمسلم عباس 

كريم املحروس
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مــاذا تعين املــرابــطــة؟، املــرابــطــة: تعين 
مــالزمــة الــثــغــر، فـــإذا كـــان اإلنــســان يف 
الثغر الذي يلي حدود العدو فهو مرابط، 
أي: مالزم للثغر، فمالزمة الثغر )موضع 
مرابطة،  تسمى  الــعــدو(  دخــول  خمافة 
كتب  يف  للمرابطة  اخــر  تفسري  وهناك 

اللغة قالوا: هي املواظبة على األمر.
فان األم مثاًل عندما تدبر امر أطفاهلا 
جيدا،  عليهم  باملواظبة  تقوم  ونهار  ليال 

فنقول: 
املــنــزل، فالثغر  ثــغــر  انــهــا مــرابــطــة يف 
اخــتــلــف هــاهــنــا لــكــن املــرابــطــة مــوجــودة 
تربية  على  مراِبطة  هــذه  فــان  متحققة 

أبناءها.
مثال ثان: طالب العلم الذي يواضب على 
انــه: مرابط على  درســه ودراســتــه نقول 

طلب العلم، وهكذا وهلم جرى.
بــالــثــغــر  ختـــتـــص  ال  ــــطــــة(  )املــــراب إذن 
الــــعــــســــكــــري، وإمنــــــــا تـــشـــمـــل الـــثـــغـــر 

االقتصادي.
 والــثــغــر االجــتــمــاعــي. مــثــال: ان الــذيــن 
حيــافــظــون عــلــى اقــتــصــاد الــبــلــد مــن أن 
الــتــشــريــعــات  أو  الــســيــاســات  حتــطــمــه 
الثغر،  هذا  يف  مرابطون  هم  اخلاطئة، 
أو  بــالــبــالد،  الفقر  ريــاح  كــي ال تعصف 

التضخم أو غري ذلك.
يــكــون اإلنــســان مرابطا يف  كما انــه قــد 

املعريف، يف  الثغر  يف  أو  العلمي،  الثغر 
الكالمي  أو  الفقهي  أو  األصــولــي  الثغر 
بتفسريها  ــطــة  فــاملــراب ذلــــك.  غـــري  أو 
وغــريه:  الــعــرب(  )لــســان  كما يف  الثاني 
ــة عــلــى األمــــر، فـــإن كــان  تــعــين املــواظــب
انها  مواظبا حقا، فهو مرابط حقا كما 
أيضًا  ذلك  لكل  شاملة  األول  بتفسريها 

لو عممنا الثغر.
ــا  ــَه َأيحُّ ـــا  )َي يــقــول  وتــعــاىل  واهلل سبحانه 
وا( وفيها كالم طويل  الَِّذيَن آَمنحُوا اْصــرِبحُ
وا( وفيها كالم  ليس جماله اآلن )َوَصاِبرحُ
ــــوا(، فــمــاذا تعين  ــــطحُ طــويــل ايــضــا )َوَراِب
وا( انها تعين مالزمة الثغر  كلمة )َوَراِبطحُ
باملعنى االعم، ال باملعنى األخص كما تدل 

عليه الروايات ايضا.
يــعــين: واظـــبـــوا عــلــى األمــــر، عــلــى أمــر 
الشريعة،  أمـــر  الــعــقــيــدة،  أمـــر  الــديــن، 
وبــكــلــمــة جــامــعــة: أمـــر األئــمــة األطــهــار 

)صلوات اهلل وسالمه عليهم(.
الــروايــات تــصــرح: املــرابــطــة على أئمة 

اهلدى )عليهم السالم( واالقتداء بهم
الشريفة  اآليـــة  هـــذه  الــغــيــبــة  زمـــن  ويف 
ورد  فقد  األجلى هلا،  باملصداق  رت  فحُسِّ

يف بعض الروايات:
فقد جاء يف تفسري الربهان ـ حيث أنه 
بــالــروايــات  يرتبط  ملــا  التفاسري  أمجــع 

املتعقلة باآليات )3( ـ

القمي،  إبــراهــيــم  بــن  عــلــي  تفسري  عــن 
ـــة الــشــريــفــة، قــال:  يف تفسري هـــذه اآلي
املصائب، وصابروا على  على  “اصــربوا 

الفرائض، ورابطوا على األئمة”. 
وظــيــفــتــنــا  ــبــة  ــغــي ال ــــن  زم إذن حنـــن يف 
األساسية األوىل الكربى اجلوهرية هي 
أن نــرابــط على األئــمــة، كيف؟ هــذا هو 

موضع الكالم.
به  ويغيظ   - الــســالم  عليه  االمـــام  يقول 
تغيظ  ان  نفسية:  هــذه حــرب   – عــدونــا 
ــــك متــتــلــك ســالحــًا  ــــرى ان ـــدو إذ ي ـــع ال

استعدادا للظهور وهذا مطلوب.
 وليس املطلوب أن يتملق اإلنسان األعداَء 
وأيضًا لو هامجه األعداء اإلرهابيون فانه 
وهو   – مثاًل  نفسه  عن  يدافع  أن  ميكن 
فهناك   – رزقــه  اهلل  أدر  إلينا،  منسوب 
أي   – آثار إجيابية أخرى وشرح صوره 
لإلميان ولعّله وللعلم – ومن ذلك ان يلّون 
نيته بلون مساوي بان تكون خالصة هلل 

تعاىل فهذه العلوم الي يقرأها.
ـــة  اآلي ــهــا يف  ب املــــأمــــور  املـــرابـــطـــة  إذن 
يف  هلا  األجلى  املصداق  فــان  الشريفة، 
اهلل  سبيل  يف  املرابطة  هو  الغيبة  زمــن 
ــبــيــت صـــلـــوات اهلل  عـــن طـــريـــق أهــــل ال
األقــوم  السبيل  هــم  إذ  عليهم  وســالمــه 
والصراط األوضح األبلج كما هو واضح 

ومبنّي ومربهن.

انتظار الفرج بني يد الغيب وارادة الشعوب
ما برحت فكرة االنقاذ واخلالص من الطغاة والظاملني، او ما ورد يف نّص األحاديث الشريفة بـ”انتظار 
الفرج”، تراود الفئة الضعيفة من البشر، و رمبا تكون جزءًا من مفهوم األمل لدى االنسان املغلوب على 

أمره، والفاقد السباب القوة واملنعة.
“جاء يف اآلية الكرمية من سورة القصص: )َونحُِريدحُ َأْن مَنحُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْستحُْضِعفحُوا يِف اأَلْرِض َوجَنَْعَلهحُْم 
َكانحُوا  َما  ِمْنهحُْم  َما  نحُوَدهحُ َوجحُ َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن  ي  َونحُــرِ اأَلْرِض  يِف  هلحُْم  َومنحَُكَِّن   * اْلَواِرِثنَي  َوجَنَْعَلهحُْم  ًة  َأِئمَّ

حَيَْذرحُوَن(.
مساحة االمام السيد حممد الشريازي من خالل تدبره باآلية الكرمية يؤشر اىل خلل كبري ضرب 
العقلية االسالمية يف القرن االخري، وهو التوقف عن االبداع الفكري واجلمود الثقايف، فضاًل عن 
السبات احلضاري الذي غّطت فيه االمة منذ قرون خلت. ويؤكد ان املّنة اإلهلية على املستضعفني 
واملغلوبني على أمرهم، باخلالص من حكامهم الظلمة، ال يعين انتظار يد الغيب لتنتشلهم من مستنقع 
واالبتكار  البدائل  االمة خللق  ابناء  امام  املتاحة  الفرص  اشارة اىل  ما هي  بقدر  ازماتهم وحمنهم، 
واالبداع يف كل شيء، لتغيري الواقع الفاسد، مثالنا يف ذلك؛ الشعب اهلندي الذي رزح مدة مخسة 
نهاية املطاف ظهر رجل شاب يدعى “موهنداس” وهو  قرون يف قبضة االستعمار الربيطاني، ويف 
زمالئه يف  احد  كان  فلو  العظيم،  احملرر  ذاك  غاندي،  اىل  ليتحول  القانون،  يدرس  طالب جامعي 

اجلامعة بلندن سأله يومًا: هل ميكن ان تكون قائدًا لشعبك وحترره من االستعمار الربيطاني، رمبا 
مل يكن متأكدًا من االجابة القاطعة، ولكن؛ هذه االجابة حتققت على ارض الواقع عندما عاد اىل 
وطنه، واخنرط يف صفوف اجلماهري املقهورة واجلائعة واملتخلفة بشكل فضيع، وختّلى عن البدلة 
االنيقة واكتفيى بقطعة قماش واحدة تسرت جسده النحيف، وأخذ يتجول يف االرجاء حايف القدمني 

وهو يتطلع اىل هدفه البعيد بأن حيرر شعبه من االستعباد والتخلف واحلرمان، وقد جنح يف ذلك.
ويف غري مرة، أكد مساحة االمام الراحل، بل وعديد العلماء العاملني يف الساحة، أن احلياة يصنعها 
قانون االسباب، وليس قانون الغيب – يف معظم احلاالت- وهذا ما علمنا إياه النيب األكرم، ومن بعده 
أمري املؤمنني واألئمة األحد عشر، عليهم السالم، فهم مل يعتمدوا على الغيب يف صنع الواقع الذي 
كانوا يعيشون فيه، امنا بينوا معامل الطريق واملنهج األمثل واألكمل ليختار الناس طريقهم ومصريهم 

بانفسهم، فهم املسؤولون عن واقعهم الفاسد، وهم من يستطيع تغيريه ايضًا.
النهضة  الطغاة منذ  الفاسد ومساوئ احلكام  الواقع  الكوفة” مع  القينا نظرة على جتربة “أهل  ولو 
احلسينية، لوجدنا مصداق الفكرة الي يتحدث عنها االمام الشريازي الراحل، صحيح أنهم خذلوا 
االمام احلسني، عليه السالم، وحصل ما حصل يف تلك الواقعة املدوية عرب التاريخ، بيد أنهم قرروا 

األخذ بزمام مصريهم بأنفسهم. 

الناس  وأبــد  أقــرب  تكّلم اإلمــام احلسني )ع( كثريا، ووجــه  عن املعروف 
إىل وجوب التعامل باملعروف مع اآلخر، يف مجيع اجملاالت، أما بالنسبة 
للمسؤولني فإنهم األكثر من اجلميع حاجة للمعروف وحفظ األمانة وتوجيه 
أنفسهم ومعيتهم على حفظ احلقوق ومراعاة احملتاجني ومحاية احلريات 
وترسيخها يف  املسؤول نشرها  قيم أخالقية يستطيع  وما إىل ذلك من 

تعامالت الناس أكثر من غريه بكثري.
وحني قال احدهم لإلمام احلسني )ع( ، إن املعروف إذا أسدي إىل غري 
أهله ضاع، فقال له اإلمام احلسني عليه السالم: ليس كذلك ولكن تكون 

الصنيعة مثل وابل املطر تصيب الرّب والفاجر.
هذا يعين أننا ملَزمون بتقديم النصح ألنفسنا وغرينا من دون أن حندد 
)الفاجر( اخلاطئ املتجاوز،  إىل من يذهب اإلرشــاد، وهل نستثين منه 
كال ال أحد يحُستثنى من خري الكالم وأجوده، فالصاحل من الناس والطاحل 
منهم، ميكن أن نوّجه له بالقيم الصحيحة وباألخالق القومية وأن نساعده 
والطمع  اجلشع  ضغط  حتت  فقدها  قد  كــان  إذا  إنسانيته  يستعيد  كي 
احلسني  فــاإلمــام  اآلخــريــن،  مصاحل  على  الشخصية  املصاحل  وتفضيل 
صاحلني  كونهم  عن  النظر  بغض  اآلخرين  بنصح  يطالب  السالم  عليه 
أو فاجرين ويصف النصح بأنه كاملطر الذي يهمي على األرض فيطول 

اخلصب والبور منها.
اآلخرين  نبتدئ  أن  السالم،  عليه  احلسني  لإلمام  العظيم  املواعظ  ومن 
بالسالم قبل الكالم كفاحتة حلوار سليم حيقق غايات اجلميع بنفوس طيبة 
وقلوب مطمئنة ويحُبعد الغنب عن األطراف املتحاورة سواء كانوا أفرادا أو 
لآخر  ويعطي  والنفوس  القلوب  يف  السكينة  يحُدخل  فالسالم  مجاعات، 
إنسانيا  احلــوار  فيستمر  باآلخر،  والثقة  األمــان  من  نوعا  معه  املتحاَور 
سليما وعادال، خالف ذلك إذا بدأ أحدنا مكاملة اآلخر دون السالم، فإن 
هذا السلوك يثري الريبة والشك، وجيعل روح العداء والبغضاء حتوم فوق 
املصاحل  حــوار  الواثق إىل  احلــوار  الكالم من  وتوجهها وحتــرف  القلوب 

املتصارعة واألهداف املبّيتة مسبقا.
ومما ورد يف كتاب )حتف العقول( أن أحدهم قال لإلمام احلسني عليه 
السالم ابتداء: كيف أنت عافاك اهلل، فأجابه اإلمام احلسني عليه السالم: 
السالم قبل الكالم عافاك اهلل، ثم قال عليه السالم : ال تأذنوا ألحد حتى 

يسّلم.
النتائج  ألن  السالم،  قبل  الكالم  بابتداء  يسمح  ال  السالم  عليه  فاإلمام 
سوف تحُبنى على بداية خاطئة تزرع الشك وعدم اليقني يف نفس اإلنسان 
الذي سنبادله الكالم، وقد جّربنا مجيعا الفعل والتأثري الكبري الذي يرتكه 
السالم يف قلوبنا حتى أن بعضنا عفا عن أعدائه أو خصومه حني بدأوه 
بالسالم، لذلك علينا أن نبادر من نرغب يف احلديث معه بالسالم حتى 
نضمن مسبقا حسن السريرة ونقائها ومن ثم جودة النتائج الي ترتتب 

على احلوار الثنائي أو اجلماعي مهما كان شكلها أو نوعها أو أهدافها.

تأصيل املعروف 
وبناء الثقة

آية اهلل السيد مرتضى الشريازي

املرابطة يف سبيل اهلل
عبد الرزاق عبد الحسني يف زمن الغيبة
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تشكيل  اسهمت يف  تارخيية  بأحداث  املنطقة  بلدان  عن  العراق  ينفرد 
نوجزها  والكراهية،  احملبة  بنقيضني  وشحنها  العراقية  الشخصية 
باآلتي: انه البلد الذي تؤخذ فيه السلطة بالقوة املصحوبة بالبطش مبن 
كانت بيده، وأنــه البلد الــذي سفكت على أرضــه أغــزر دمــاء احملاربني 
والفرس  واألتـــراك  املغول  السيما:  واألجــانــب،  والعرب  العراقيني  من 
حضارات  فيه  نشأت  الذي  البلد  وأنه  االمريكان،  واالجنليز...وأخريا، 
متنوعة ومتعاقبة، انهارت أو أسقطت بفعل صراع داخلي أو غزو أجنيب، 
وأنــه البلد الــذي تنوعت فيه األعــراق واألديـــان واملــذاهــب، يف مساحة 
البلد الذي سن القوانني واخرتع اول آلة  مسكونة صغرية نسبيا، وانه 

موسيقى واول اغنية حب واألكثر انتاجا يف دواوين الشعر باملنطقة.
وأنه البلد الذي كان مركز الشرق االسالمي حتى اهلند والسند، وحيث 
عاصمته كانت مدينة اخلالفة اإلسالمية، وانه بلد مفارقات الالمعقول 
الذي اجنب قبل ألف عام مفكرين وعلماء على مستوى العامل، واجنب 

يف األلفية الثالثة سفهاء يقتلون اآلخر بسبب الطائفية.
ومفارقة حنن العراقيون منتجون: لطغاة، نرفعهم بثقافة األهازيج للسماء 
ولثقافة من  بهم األرض حني يسقطون،  بالسلطة ومنسح  يكونون  حني 
يفلقون رؤوسهم باحلراب من أجل التاريخ واملوت فداء ملن ماتوا، ولثقافة 

فرهود.. حيثما حّلت بالوطن حمنة، ومّداحني للسلطة والسلطان.

العراق  اجتماعية خطرية يف  العنف االسري مشكلة  باتت ظاهرة 
العنف  انتشار  بسبب  العراقية  االســـرة  استقرار  مستقبل  تهدد 
غري  بطريقة  املعنوية  أو  املــاديــة  الــقــوة  بإستخدام  االســـرة  داخــل 
مشروعة، وقد يشمل عدة صور خمتلفة منها العنف جتاة الزوجة 
أو العنف جتاة األطفال، فكيف للمرأة والطفل العراقي أن يطالبوا 
باحلماية يف ظل جمتمع ونظام قانوني جييز ذلك، حيث إن املوروث 
العشائري حيط من كرامة املرأة وجيعل منها وسيلة حلل النزاعات 
البصرة  يف  عشريتني  مابني  ــزاع  ن حــل  يف  حــدث  كما  العشائرية 
القانون، فقد  مقابل 50 إمرأة وحاالت عديدة مشابهة. ومن جهة 
لسنة   111 رقــم  العراقي  العقوبات  قانون  من   1/41 املــادة  نصت 
1969 املعدل الجرمية اذا وقع الفعل استعماال حلق مقرر مبقتضى 
وتأديب  لزوجته  الــزوج  )تأديب   : للحق  استعماال  ويعترب  القانون 
القصر يف حــدود ما هو  االوالد  ومــن يف حكمهم  واملعلمني  اآلبــاء 
مقرر شرعًا او قانونًا او عرفًا(. ابرز احلوادث يف العراق، الطفلة 
العاصمة  الــعــام شرقي  الــصــدر  مستشفى  فــوق سرير يف  رهــف: 
بغداد، متدد جسد الطفلة رهف نصري ذات االعوام السبعة تتدىل 
التعذيب على وجهها وجسمها،  آثارحُ  تغطيه  و  االنعاش  انابيب  منه 
باضطراب، هكذا قضت رهف ساعاتها  تتنفس  الوعي  غائبة عن 
االخرية قبل ان تفارق احلياة بفعل آثار التعذيب والضرب الي مل 
يقو جسمها الصغري على احتماهلا ففارقت احلياة. مسؤول مديرية 
العنف األسري يف وزارة الداخلية العميد علي حممد أعلن ان زوجة 
أبي رهف جاءت بها اىل املشفى فاقدًة الوعي و اّدعت ان ارتفاع 
حرارتها السبب، لكن سرعان ما الحظ الفريق الطيب آثار التعذيب 
والصعق الكهربائي على جسدها الوزارة أكدت انها حتركت بشكل 
سريع بعد ان جاءها النداء من مفرزة املشفى واكتشفت أن زوجة 
من  املتهمة  توقيف  مؤكدًة  الضحية،  بتعذيب  قامت  من  هي  األب 
قبل القاضي املختص. احلادثة هّزت الرأي العام العراقي، فتناقلت 
التواصل  مواقع  وحولت  عراقية  اخبارية  مواقع  وصورها  حكايتها 
بتحقيق  مطالب  واحتجاج محلت  منصات غضب  اىل  االجتماعي 
قوانني حتمي  وتشريع  التعذيب  بسبب  ماتت  الي  للطفلة  العدالة 
األطفال من العنف. رب أسرة يقتل عائلته يف كربالء وخيفي جثثهم 
تفاصيل  املقدسة،  كربالء  قيادة شرطة  أعلنت  أشهر،  ملدة مثانية 
مثانية  ملــدة  جثثهم  وإخفاء  لعائلتهما  وابنه  أســرة  رب  قتل  حادثة 
أشهر، وذكرت القيادة يف بيان هلا “اب وابنه قاما بارتكاب جرمية 
قتل حبق عائلتهما وإخفاء اجلثث ألكثر من مثانية أشهر”، موضحة 
انه “بعد ورود معلومات عن اختفاء بقية العائلة متكن رجال املكافحة 

نى عليهم”.  من كشف غموض اجلرمية والعثور على جثث اجملحُ

من ينتصر يف صراع 
اإلحباط واالمل

هل القوة والضعف صفتان فطريتان يف االنسان ام مكتسبتان؟
نعتقد ان االنسان يولد يف ظروف حميطة تكون هي الفيصل يف ان 
يكون قوي الشخصية )ذو كاريزما( او العكس فقد يولد ذو شخصية 
ضعيفة، وخجولة وتعرتيها نواقص كثرية، وقد يرث االنسان الصفات 
وتقاسيم  اوعيونه  شعره  او  بشرته  كلون  ابويه  احــد  من  اجلسدية 
وال  كاماًل،  جسدا  منه  تكون  الي  اجلسمانية  صفاته  وباقي  وجهه 
نتوقف عند هذا احلد بل يتعدى امر الوراثة اىل اكتساب االنسان 
صفاتهم النفسية واالجتماعية وبعض السلوكيات بنسبة معينة اذا ما 
علمنا حقيقة عدم وجود شخصني متطابقني متاما يف هذا العامل، 
مل  من  أن  يعين  ال  والسلوكيات،  للصفات  االكتساب  عن  واحلديث 
يرث قوة الشخصية من آبائه فإنه ال ميكنه اكتسابها بشكل أو بآخر.
فأشواك احلياة وتقلباتها )الظروف احمليطة( والتجارب الي يعيشها 
الفرد وختطيطه واصراره على تنفيذ خططه بغية الوصول اىل هدفه 
الذي ينشده تشكل يف جمموعها عوامل تدفعه إىل زرع الصفات الي 

يرغب فيها يف ذاته لتنمو يف شخصيته.
اللذين  اغلبية  ان  عــن  يكشف  العلمي  الــواقــع  اذن  اخلـــربات  نــتــاج 

هل تمتلك خيارك
 يف ان تكون قويًا؟

مارسوها  خلــربات  نتاج  هم  الشخصية  اقــويــاء  بانهم  يصنفون 
يف حياتهم اليومية وليس من خالل عوامل الوراثة فقط كما ان 
اغلبهم كانوا يعانون من الضعف يف فرتات سابقة من حياتهم، 
مبعنى ان كل انسان يولد حبد معني من قوة الشخصية والصفات 
وبالرتبية واالرادة تصقل الشخصية وتكتسبها قوة إضافية إىل 

رصيده الطبيعي.
حمرك القوة

فلو تصدى احدنا ملسؤولية نشر لواء العدالة وكان متمسكًا بها 
عن قناعة ويقني ومن دون ان يسعى اىل مصلحة شخصية فال 
يناقض نفسه او ينافق من اجل بلوغها، هنا تتحول قوة العدالة 
اىل الفرد ذاته و يصبح قويًا ال يقهر ويصبح رمزا هلا )العدالة(.

ورمبــا شبابه  البائس يف طفولته  الفقري  الرجل  غاندي  ولنا يف 
خري مثل حيث صنعت منه الظروف ومن معه قوة كربى حتدى 
اهلند  بــالده  وحــرر  عليها  وانتصر  إمرباطورية يف عصره  أكــرب 
من االنكليز اللذين يعدون من القوى االستعمارية الكربى وهو ال 
ميتلك سالحا فتاكا وال جيشا مهوال سوى امتالكه اىل ما مساه 
من  املمتدة  الداخلية  طهارتنا  ان  القول  وميكننا  احلقيقة”.  “قوة 
فطرتنا السليمة وامياننا الصادق بقيمنا ومبادئنا والعمل املخلص 
من جلها تعطي الذات قوة عظمى ال يقتصر تأثريها على الزمن 
املعاصر هلا بل تتدفق يف األزمنة الالحقة أيضًا، كما ان للصدق 
مع الذات اوال ومن ثم مع احمليط مينحك قوة عظمى كذا احلرية 

والعدالة واألخالق.

الشخصية العراقية وخطاب الكراهية: 
تحليل سيكوبولتك

يتنازل،  وما  بالنار  يشوى جسد صاحبها  مبدأ  لثقافة  منتــجون:  ونــحن 
وملناضلني أحتموا باجلبال وما أحنوا رقابهم لطاغية، وملثقفني مبدعني 

من طراز رفيع، وأكادمييني أسسوا جامعات يف بلدان عربية.
مبا  يتحدد  الكراهية(  وخطاب  العراقية  )الشخصية  عن  احلديث  ان 
افسدته أحزاب االسالم السياسي يف هذه الشخصية. وللتوضيح فاننا 
او  السلطة  استلمت  الــي  هنا،تلك  السياسي  االســالم  باحزاب  نقصد 
الفرد  سلوك  بـ)الشخصية(  )2003(،ونــعــين  التغيري  بعد  فيها  شاركت 
قيم  من  حيمله  ما  انفعاالته،ونوعية  او  الوجدانية  تصرفاته،وحالته  او 
بـ)ما  املواقف احلياتية واألجتماعية.ونقصد  تعامله مع  أوافكار،وطرائق 
افسدته(..التغريات السلبية الي احدثتها احزاب االسالم السياسي يف 
الفرد العراقي من حيث سلوكه وحالته الوجدانية وما كان حيمله من قيم 
وافكار. وبدءا نشري اىل ان النظريات التقليدية يف علم نفس الشخصية 
الي تؤكد على ثبات سلوك الفرد واتساقه عرب الزمن وعرب املواقف، 
تزال  ما  الي  النظريات  هذه  وان  العراقية،  الشخصية  على  تنطبق  ال 

معتمدة باملناهج اجلامعية جتاهلت تأثري )السلطة( يف الشخصية، وأن 
متابعتنا لتحوالت الشخصية العراقية عرب ثالثة عقود ونصف من الزمن 
الشخصية  ان  هي:  النظرية،  يشبه  مبا  نصوغها  معرفية  اضافة  يقدم 
تتغري عرب الزمن وعرب املواقف وان النظام السياسي له الدور الرئيس يف 
هذا التغيري، وقدر تعلق املوضوع خبطاب الكراهية فان اخطر ما افسدته 
السلطة )بعد 2003( يف الشخصية العراقية هو التعصب للهوية واملذهب. 
النفس االجتماعي والسياسي هو  وعلميا، يعين التعصب مبفاهيم علم 
)االجتاه السليب غري املربر حنو فرد قائم على اساس انتمائه اىل مجاعة 
هلا دين او طائفة او عرق خمتلف، او النظرة املتدنية جلماعة او خفض 
لقيمتها او قدراتها او سلوكها او صفاتها، او اصدار حكم غري موضوعي 
انواع  اخطر  ان  معينة(،  بشأن مجاعة  دقيقة  تعميمات غري  على  قائم 
التعصب الذي شهده العراق وجتسدت فيه الكراهية بابشع حاالتها هو 
التعصب السلطوي الذي يأخذ شكل احلروب الي تصل أحيانا إىل حدَّ 

اإلبادة البشرية. 

د. قاسم حسني صالح

علم النفس

عزيز مال هذال
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الشهرية  ورقته  االسرتاتيجية  والدراسات  للتنمية  الفرات  قّدم مركز 
العالقة  الـــعـــراق...  النفطي يف  ــع  ــري وال )الــفــقــر  عــنــوان  الــي محلت 
النبأ  قد مبقر مؤسسة  الذي عحُ النبأ األسبوعي  واألسباب( يف ملتقى 
للثقافة واالعالم يف كربالء. افتتح امللتقى االستاذ حامد عبد احلسني 
اجلبوري، الباحث يف مركز الفرات للتنمية والدراسات االسرتاتيجية، 
بأربعة عناوين فرعية وهي )الفقر ونسبته يف العراق/مساهمة الريع 
النفطي يف االقتصاد العراقي/ عالقة الفقر بالريع النفطي/اسباب 
املوضوع،  اجــواء هذا  للفقر(، وذلك لرسم صورة متكاملة عن  اخرى 
النفطية على  والعوائد  الفقر  العالقة بني  الذي يستعرض خصوصية 
اثراء هذا املوضوع  العراق. وألجل  اعتبارها مصدر رئيس للدخل يف 
أكثر مت فتح بــاب احلـــوار عــرب الــســؤال الــتــالــي: مــا هــي العالقة بني 
الفقر والريع النفطي يف العراق؟ - الدكتور حسني أمحد السرحان، 
يعترب: “قضية الريع النفطي وعالقته بالفقر هي حالة خاصة باحلالة 
العراقية، والسبب يف ذلك الن االسباب السياسية والقوى السياسية 
هي الي تريد استمرار الريع النفطي وااليراد النفطي، واهلدف هو 
النشاطات السياسية وكل هذه املؤسسات، هو حيتاج  تغطية كل هذه 

الفقر والريع النفطي
 يف العراق

النبأ  ملتقى  يف  واحلــريــات  احلقوق  عن  للدفاع  آدم  مركز  ناقش 
األطفال  العنف ضــد  )ظــاهــرة  عــنــوان  اإلســبــوعــي موضوعا حتــت 
وآليات احلد منها( مبقر مؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم يف كربالء 

املقدسة.
 أدار احلوار الدكتور عالء احلسيين، التدريسي يف جامعة كربالء 
كلية القانون والباحث يف مركز آدم للدفاع عن احلقوق واحلريات، 
القدمية  املوضوعات  من  هو  العنف  موضوع  “إن  فيها:  أكد  والــي 
احلديثة، بل تعد من املخالفات اجلسيمة الي عانت منها اجملتمعات 
البشرية بكل أطيافها، وهي ليست بالظاهرة احلديثة بل هلا جذور 
عميقة جدا وضاربة يف التاريخ، لكنها اليوم تتفاعل وتتفاعل بقوة يف 
العراق ويف دول املنطقة، وبالتالي حنن أمام جمموعة أمثلة قريبة 
جدا فعلى سبيل املثال وليس احلصر، يف السعودية ينحر طفل أمام 
والدته ألسباب طائفية، وتعذب طفلة صغرية يف كربالء حتى املوت 

خلالف عائلي، فهذه أمثلة شاخصة للعيان وما خفي كان أعظم”.
االتــي: من  السؤال  املوضوع طرح  تفاصيل هذا  أكثر يف  وللخوض 

املسؤول عن استشراء الظاهرة حمل الدراسة؟
- الشيخ مرتضى معاش، املشرف العام على مؤسسة النبأ للثقافة 
املوضوعات  األطفال هو من  العنف ضد  “موضوع  يرى  واإلعــالم، 
والسبب الن مجيع  فيها،  الي جيب اخلوض  واملهمة جدا،  املهمة 
هذا  من  تبدأ  أيضا  احللول  وكل  املوضوع،  هذا  من  تبدأ  األزمــات 
املوضوع، فاليوم عندما نتكلم عن األزمات الي يعاني منها اجملتمع، 
فالنتائج  اجملتمع،  عليها  تربى  الي  والقيم  للسلوكيات  نتاج  وهي 

األخالقية السيئة الي تنشأ لدى الطفل تبدأ من العنف”.
داخل  يرتسخ يف  الــذي  والــثــأر  واحلقد  “الكراهية  أيضا  أضــاف   
الطفل يف  واجــهــه  الــذي  للعنف  نتيجة  هــو  يكرب،  عندما  اإلنــســان 
ــتــوازن  وال والــســلــم  والــتــعــايــش  التسامح  بــنــاء  فــان  لــذلــك  طفولته، 
واالستقرار تبدأ من مرحلة الطفولة، بالتالي فان جمموعة القيمة 
اخلاطئة املوجودة يف داخل اجملتمع، هي الي عززت وجود وظاهرة 

العنف ضد األطفال يف العراق”.
احلقوق  عــن  للدفاع  ادم  مــركــز  مــديــر  جــويــد،  امحــد  احلقوقي   -
واحلريات، يرى “إن ظاهرة العنف الي متارس ضد األطفال هي 
وإن  خاصة  اإلنسانية،  حبق  فداحة  وأكربها  الظواهر  اخطر  من 
فرتة الطفولة الي يعيشها الطفل تبقى عالقة يف ذاكرته اإلنسانية، 
ومهما كان ذلك السلوك سيئا أم جيدا، بالتالي أي شخص قد يتذكر 
الكلمة  تلك  كانت  وســواء  فعل  او  كلمة  تكون  كأن  معينة،  سلوكيات 
اإلنسان  يكون  املعلم، عندها  أو  األم  أو  الفعل صــادرة من األب  أو 
أمام مفرتق طرق فأما ذكريات مجيلة وأما ذكريات سيئة، ويف كال 

األمرين تتشكل هناك ردود أفعال مقابلة”.

الثقايف  ملتقاه  السرتاتيجية  والــدراســات  للتنمية  املستقبل  مركز  عقد 
االسرتاتيجي(  الــتــوازن  وبناء  الــعــراق  )استقرار  عنوان  حتت  الشهري 
للثقافة واإلعالم يف كربالء املقدسة.  وبدأ امللتقى  النبأ  مبقّر مؤسسة 
أعماله بعرض ورقة الباحث يف مركز املستقبل الدكتور قحطان حسني 
الالوندي أستاذ العلوم السياسية يف جامعة بابل، قائال: إن عنوان هذه 
احللقة حيمل متغريين، املتغري األول هو االستقرار، واملتغري الثاني هو 
التوازن اإلسرتاتيجي، فعند احلديث عن االستقرار فإننا نعين به )حالة 
الرمسية  الرمسية وغري  باملؤسسات  يعرف  التغيري فيما  الثبات وعدم 
الـــي تــرســم قــوانــني وقـــــرارات وأعــــراف حتــفــظ وتــضــبــط نــســق تـــوازن 
هو  السياسي  فاالستقرار  املنشودة(،  األهــداف  إىل  للوصول  املؤسسة 
السائدة  الظروف  واستثمار  توظيف  السياسي على  النظام  قدرة  )مدى 
تدور  الي  الصراعات  األزمــات إلستيعاب  بنجاح مع  والتعامل  واملتاحة 
داخل اجملتمع وخارجه مع عدم استعمال العنف فيه(. وإلغناء املوضوع 
مبزيد من األفكار والرؤى والتصورات طرح السؤالني، االول: ما هو أثر 

الصراعات احمللية واإلقليمية والدولية على استقرار العراق؟ - الشيخ 
واإلعــالم،  للثقافة  النبأ  مؤسسة  على  العام  املشرف  معاش،  مرتضى 
يعترب هذا الكالم موجه لصانع القرار العراقي سواء كان سياسيا أو غري 
استقرار  حتقيق  ميكن  فكيف  الفكرية،  الرؤية  صاحب  وحتى  سياسي 
الي  العوامل  هذه  فكل  االسرتاتيجي؟،  التوازن  بناء  خالل  من  العراق 
يؤثر على عدم  من  مهم جدا،  تقودنا حنو سؤال  الورقة  إليها  تعرضت 
االستقرار يف العراق هل هي العوامل اخلارجية الي تفرض على العوامل 
الداخلية هذه االستقطابات احلادة، أم االستقطابات احلادة املوجودة يف 
داخل اللعبة احمللية، هي الي تؤدي إىل تدخل العامل اإلقليمي والدولي؟ 
- عدنان الصاحلي، مدير مركز املستقبل للدراسات السرتاتيجية، يعتقد 
أن موضوع االستقرار ألي بلد، وبغض النظر عن احتماالت التدخالت 
عدة  على  بــاألســاس  يعتمد  أو ضغوطات،  مــؤامــرة  وجــود  أو  اخلارجية 
ملفات داخلية، فاالستقرار لكل بلد يأتي من استقرار عدة ملفات منها 
حيدر   - األمــين(.  الصناعي،  التجاري،  االقتصادي،  )السياسي،  امللف 

استقرار العراق وبناء التوازن 
االسرتاتيجي

ظاهرة العنف ضد 
األطفال وآليات الحد منها

حتما الستمرار الثورة من خالل النفط وانتاج النفط، لذلك حتى 
كانت  احلالية  واحلكومة  الثالثة  للحكومات  احلكومية  الــربامــج 
تستند على فكرة وجود زيادة االنتاج النفطي، االقتصاد العراقي 
هو اقتصاد ريعي حاله حال الكثري من الدول االقليمية واجملاورة”. - 
الدكتور حيدر حسني أمحد آل طعمة، يعتقد: “على مستوى النظرية 
التنمية  مشكلة  أن  بل  املتغريين،  بني  عالقة  توجد  ال  االقتصادية 
رؤوس  تدفق  وبالتالي  املــال،  رأس  شحة  هي  االقتصادي  والنمو 
معدالت  الي حققت  البلدان،  من  الكثري  كان سر جناح  االمــوال 
من  النفطية  البلدان  تنهض  أن  املؤمل  من  وكــان  عالية،  جــدا  منو 
النصف الثاني للقرن املاضي.  - الشيخ مرتضى معاش، يقول بعد 
)2003( االنتخابات استطاعت أن تكرس الريع النفطي بوجه اخر 
من خالل شراء الصوت االنتخابي، أي أن الريع النفطي استطاع 
شراء الصوت االنتخابي عرب التعيينات، هذه التعيينات ادت إىل 
وبالنتيجة  االحــزاب،  املوالني جملموعة  املوظفني  من  طبقة  صعود 
ادت إىل حصول طبقتني طبقة هلا مورد من الدولة وطبقة فقرية 
ليس هلا شيء، بالنتيجة كل هذه الرتكيبة تؤدي إىل نتائج كارثية، 
كوارث  إىل  يؤدي  واملال  والسلطة  االستبداد  يتحد  عندما  بالتالي 
والفساد هو  نتيجة وليست سبب،  شديدة كاحلرب. فاحلرب هي 
نتيجة وليس سبب، فالصوت االنتخابي يؤدي إىل تضخم وظيفي 
هائل سيؤدي إىل بريوقراطية شديدة وإىل فساد كبري يف الدولة، 
والفساد اإلداري يف العراق هو نتيجة للفساد السياسي وقيام الريع 

النفطي بشراء الصوت االنتخابي. 

أن  يرى  السرتاتيجية،  للدراسات  املستقبل  مركز  يف  باحث  االجــودي 
الصراعات السياسية الدولية الي تريد السيطرة على الشرق األوسط، 
هي حتاول استخدام املخالب اإلقليمية الي تسعى لتفكيك اجلغرافيا 
للغاية، بسبب زجه  العراق حرجا  الوضع يف  العراقية، هذا مما جعل 
يف مسرح الصراعات الدولية، وهذا يعكس واقعا مريرا على عكس ما 
علينا  بالتالي  الواعد،  العراق  يكتبون عن مستقبل  البعض ممن  يعتقد 
أن نضغط أكثر على صاحب القرار. اما السؤال الثاني هو كيف ميكن 
للعراق بناء توازن اسرتاتيجي يف ظل االستقطابات احلادة يف املنطقة؟ 
- الشيخ مرتضى معاش، جيد أن اختالل التوازن يؤدي إىل االزمات، 
فكل شيء يف احلياة هو قائم على التوازن، فاإلنسان عندما يعتل جسده 
التغريات  كذلك  املناعي،  اجلــهــاز  الــتــوازن يف  اخــتــالل  عــن  ناتج  فهذا 
املناخية هي نتيجة الختالل التوازن البيئي، لذا فان اهم اسباب نشوء 
االزمات يف العراق، هو أن الدولة مل تطور هيكلية الدولة مبا يتناسب 
مهما  العراقي  القرار  فصانع  الــعــراق،  يف  الــي حصلت  التغريات  مع 
مهنته،  قــرار وحسب  يكون صانع  أن  الصغري ميكن  املوظف  كان حتى 
فاألكادميي يف اجلامعة واملفكر فاجلميع صانع قرار ولكن مبستويات 
خمتلفة، وذلك الن األفكار هي الي تصنع حياتنا، بالتالي فان الدولة مل 

تتطور هيكليتها ومل تستجب للتطورات الي حصلت يف العامل.

عصام حاكم

ملتقى النبأ  األسبوعي
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شهر رمضان

املبارك ميثل يف براجمه  شهر رمضان 
شأنها  من  حمــددة  زمنية  دورة  العملية 
ـــأثـــري عـــلـــى الــــواقــــع االجــتــمــاعــي  ـــت ال
واالقتصادي، كما تؤثر على واقع الفرد 
أحسن  اذا  فيما  هــذا  نفسه،  الــصــائــم 
استثمار الساعات والليالي الي وصفها 
وآلـــه،  الــنــيب األكــــرم، صــلــى اهلل عليه 
أفضل  ولياليه  الساعات،  “أفضل  بأنه: 
الــلــيــالــي”، وقــبــل ذلـــك؛ بــني لنا الــقــرآن 
وَداٍت(، لنكون  َأيَّامًا َمْعدحُ الكريم بأنها ) 
االستفادة  يف  الــوقــت  بعامل  بّينة  على 
املمكن  القدر  أداء  خــالل  من  القصوى 
ــة، والــفــعــالــيــات  ــادي ــب ــع مـــن االعـــمـــال ال

االجتماعية واملبادرات االنسانية.
بالساعة  تسميته  ميــكــن  مــا  وهــنــالــك 
العبادية على غرار الساعة البايولوجية، 
كما توجد الساعات االخرى الي بإمكان 

الصائم تأطريها مبا هو مناسب.
يف احلالة االوىل: لدينا ساعة االفطار 
وأجــواء  مراسيم  من  عليه  تنطوي  ومــا 
ندرك  ان  الرفعة، ميكن  بالغة  روحانية 
النبوي  احلــديــث  خــالل  مــن  منها  شيئًا 
الــشــريــف: “لــلــمــؤمــن فــرحــتــان؛ االوىل 
عند االفطار، واالخرى عند لقاء ربه”، 
ــقــارن بفرحة  فـــأي فــرحــة هـــذه الـــي تحُ
يوم  عنه  راٍض  وهو  بربه  االنسان  لقاء 

القيامة!

وبعد االفــطــار تبدأ فــرتة املــســاء، وهي 
ــكــون الــصــائــم –وفق  ــيــلــة” حــيــث ي ــل “ال
الــســاعــة الــعــبــاديــة- قــد تـــزود مبصادر 
الطاقة من خالل ما مّن به اهلل –تعاىل- 
من طعام وشراب، فيكون على استعداد 
للقيام بأعمال عبادية خمتلفة، من أداء 
األدعية  وقـــراءة  و  املــنــدويــة،  الصلوات 
املــراقــد املقدسة،  ــــار، و وزيـــارة  واألذك
وايضًا؛ اقامة احملافل القرآنية، ثم تأتي 
مــن حلظات  فيها  مبــا  السحر،  ســاعــة 
آذان  تسبق  الــي  بالفرتة  تتوج  خاصة 
بــأداء  املــؤمــنــون  يغتنمها  حيث  الفجر، 
الفت  بشكل  عليها  املــؤكــد  الليل  صــالة 
روايــات املعصومني، عليهم السالم،  يف 
واحلرص  السحور،  طعام  تناول  وحتى 
على احلضور عند هذه املائدة املباركة، 
وهو الذي يؤكد عليه املعصومون ايضًا.

بها  يتحكم  الي  الساعات االخــرى  أما 
الــصــائــم، فهي عــبــارة عــن دوائـــر فــراغ 
مبا  مــأهــا  ينبغي  ــوم  ــي ال طيلة  زمــنــيــة 
يفيد الفرد واجملتمع، فينطلق يف رحاب 
اللقاءات  ليعقد  االجتماعية  الساحة 
ــذكــر  ــــة، أو يــقــيــم جمـــالـــس ال األســــري
والوعظ واالرشاد، بل وإقامة األماسي 
الثقافية لنشر الوعي يف شتى امليادين.

روايات  على  مستندين  العلماء  كتبه  ما 
املعصومني، عليهم السالم، من تأكيدات 

وافرة عن فرصة شهر رمضان لتهذيب 
الــنــفــس وتــقــويــم الــســلــوك يف ســاعــات 
اإلمـــســـاك، ولــعــل أبـــرزهـــا “الـــــورع عن 
حمارم اهلل”، ميثل خطوة أوىل الستثمار 
مكملة  ثانية  خلطوة  الرمضاني  الوقت 
ـــســـان يف درجــــة معينة  االن يــكــون  هلـــا 
النفسي  والــنــقــاء  الــروحــي  السمو  مــن 
االفكار  مع  التفاعل  على  قــادرًا  جتعله 
عنده  يعمق  مبا  الثقافية  والطروحات 
الوعي يف مسائل متعددة يف احلياة؛ من 
وعي صحي، او وعي اجتماعي، او وعي 

ديين، او وعي سياسي.
وهــــــذا يـــدعـــونـــا ألن جنـــعـــل مــــن ايــــام 
برناجمًا  الفضيل،  الشهر  هذا  وليالي 
العبادية  الساعة  يوازي  متكاماًل  عمليًا 
فال  طبيعي،  بشكل  تسري  الــي  الثابتة 
الن  الوقت،  وقضاء  واللعب  للهو  جمال 
يكون  النوع  هذا  من  اخلسارة يف خطأ 
مضاعفًا عن سائر الشهور وايام السنة، 
يبسط  الفضيل  الشهر  هــذا  ــام  اي كــون 
واسعة  رمحانية”  “مائدة  الصائم  امــام 
الغــرتاف  الصائم  تدعو  هلــا،  نظري  ال 
مــا يستطيع مــن اخلــري والــربكــة، ليس 
يف نــطــاق اجلـــانـــب املــــــادي، وإمنــــا يف 
العلم واملعرفة والثقافة، ومبا من شأنه 
صعيد  على  املــطــلــوب  التغيري  احـــداث 

الفرد واجملتمع.

كيف نستثمر الوقت 
يف شهر رمضان؟

التهيؤ النفسي والروحي الستقبال شهر رمضان
جيب التأكيد على أهمية التهيؤ واالستعداد نفسيًا ورحيًا وعقليًا الستقبال دخول شهر رمضان املبارك؛ 
ألن هذا الشهر الكريم هو شهر عظيم، وهو شهر مبارك، وهو سيد الشهور، وهو فرصة مثينة جيب 

احلرص على استثماره على أحسن وجه وبأفضل صورة.
ومن صفات اإلنسان اجلاد يف حياته هو التهيؤ الستقبال شهر رمضان، وإعداد ما يلزم من مقدمات 
ومتطلبات قبل دخوله حتى ملّا يدخل عليه شهر رمضان املبارك يكون قد فتح صفحة جديدة يف حياته، 

وفعل ما يؤدي إىل قبول أعماله يف شهر الصيام.
ولذلك حّث النيب )صلى اهلل عليه وآله( الناس على التهيؤ الستقبال شهر رمضان املبارك يف خطب 
، قد  عديدة، فقد َخَطَب رسولحُ اهللَِّ صلى اهلل عليه وآله الناَس آِخَر َيوٍم ِمن َشعباَن فقال: »أيُّها الناسحُ
و َشهٌر  باَرٌك، َشهٌر فيِه ليلٌة الَعَملحُ فيها َخرٌي ِمن الَعَمِل يف ألِف َشهٍر... هحُ أَظلَّكحُم َشهٌر َعظيٌم، َشهٌر محُ

هحُ ِعتٌق ِمَن النار«. هحُ َمغِفَرٌة، وآِخرحُ أوَّلحُهحُ َرمَحٌة وأوَسطحُ
ونأسف لالهتمام املبالغ فيه لدى قسم من الناس من االستعداد لشهر رمضان يف البعد املادي فقط، 
حيث تزدحم مراكز التسوق باملتسوقني لشراء األطعمة واألشربة استعدادًا لشهر رمضان، بينما ال 

نعطي االستعداد الروحي واملعنوي أي اهتمام يذكر.
كما ان هناك ضرورة ملراجعة األفكار الي يتبناها اإلنسان قبل دخول شهر رمضان، فقد يكون قد 

تبنى أفكارًا خاطئة، أو أفكارًا سلبية، أو أفكارًا – ليست من الدين يف شيء – وقد عفى عليها الزمن 
ومل تعد صاحلة هلذا الزمان.

وباإلضافة إىل أن الصوم يورث العلم واملعرفة واحلكمة، فإنه يورث )يقظة عقلية( للكثري من الغافلني 
، وعن االلتزام بأوامره، واالجتناب عن نواهيه، فيكون شهر رمضان بذلك بداية فكرية  عن ذكر اهللَّ

جديدة يف حياة الكثري من الغافلني.
ففي شهر رمضان املبارك يكون اإلنسان أكثر استعدادًا لتغيري أفكاره اخلاطئة، والتقرب إىل اهلل 

تعاىل، والعودة إىل قيم الدين وأخالقه.
كما نؤكد على أهمية التوبة من الذنوب قبل شهر رمضان، فمن رمحة اهلل تعاىل بعباده أن فتح هلم 
َو الَِّذي َيْقَبلحُ التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْعفحُو  باب التوبة، ليعودوا إىل اهلل عز وجل، كما يف قوله تعاىل: )َوهحُ

يَِّئاِت َوَيْعَلمحُ َما َتْفَعلحُوَن(. َعِن السَّ
فمن اخلطوات املهمة للتهيؤ واالستعداد الستقبال شهر رمضان هو التوبة النصوح من كل الذنوب 
واملعاصي ليقبل اإلنسان على شهر اهلل تعاىل وهو خملص النية، إن القلب الصايف والنقي والطاهر 
يحُقيل على العبادة والصوم بشوق وهلفة ورغبة شديدة، وأما من كان قلبه مملوءًا باألحقاد والضغائن 

فال فائدة ترجتى من عبادته وصيامه؛ ألن قلبه مظلم باحلقد والضغينة. 

العراقيون هل يعانون من حالة االكتئاب، وليكن سؤالنا أكثر دقة وحصرية، 
هل يعاني شبابنا من الكآبة، نعم هذه احلالة املرضية النفسية تكاد تشكل 
ونشرها  تكوينها  على  املساعدة  العوامل  ألن  ملــاذا؟،  العراق،  ظاهرة يف 
ودميومتها موجودة بامتياز، يبدأ ذلك من إهمال الشباب كلّيا من اجلهات 
الرمسية وحتى املدنية، إال بقدر ما يتعلق ببعض األنشطة الشكلية الي 

ال تتجاوز ذّر الرماد يف العيون.
كيف ميكن معاجلة ذلك؟ كيف حناصر هذا الوباء، كيف حند من آثاره 
اهلائلة؟ وحنن نعيش اليوم شهر رمضان، ونتلمس معانيه، ونغمر قلوبنا 
وأنفسنا وعقولنا يف أجوائه اهلادئة، علينا كأفراد ومجاعات، كمؤسسات 
ومنظمات، كجهات رمسية ومدنية أن نفكر جبدية عالية يف كيفية توظيف 
األجواء الرمضانية النتشال شبابنا من حاالت االكتئاب الي حتاصرهم 
وتكاد تفتك بهم. حيتاج هذا اهلدف إىل ختطيط مربمج ودقيق، ويتطلب 
جهودا فردية قيادية ومجاعية، وحيتاج إىل متويل ذاتي وحكومي، ففي 
كل مكان من البلد نرى ما تعكسه األجواء الرمضانية على اجلميع، حيث 
التخطيط  مت  فإذا  طوعيا،  احملرمات  عن  واالبتعاد  النفسي،  االطمئنان 
الستثمار شهر رمضان بشكل مدروس وحقيقي، سوف نتمكن من إنقاذ 
تقديم األنشطة  العروض املسرحية مثاال،  إقامة  الكآبة.  آفة  شبابنا من 
وعموم  الشباب  الستقدام  وحمفزات  أماكن  توفري  اجملدية،  الرتفيهية 
الناس، حتى حتصل على فرصة التوعية واإلميان واالطمئنان، وترك كل 
العمل  يكون  أن  على  العادية،  األيــام  الشباب يف  اعتادها  الي  األنشطة 
علمي مستمر ومنبثق من جلان تنظيمية ونفسية هلا اخلربة الكافية يف 

كيفية االستحواذ على رغبة وحمبة وتفاعل الشباب.
هل ميكن أن تنعكس أجواء السكينة واألمان واالستقرار الرمضانية على 
ومعروف  تقليدي  هو  مبا  ليس  ولكن  ذلــك،  ميكن  نعم  الشباب،  نفوس 
من نشاطات أكل الدهر عليها وشرب، يف السابق كانت هناك جمالس 
وقلوب  بنفوس  حيضرونها  الشباب،  آالف  تستقطب  للتوعية،  رمضانية 
قلقة غري مطمئنة، وخيرجون منها بنفوس وقلوب عامرة باهلدوء واألمل 
من  ما  كل  وإجــراء  بصنع  مطاَلبون  اليوم حنن مجيعا  أمجــل.  مبستقبل 
آفاق  وفتح  قلوبهم،  األمــل يف  دمــاء  الشباب، وضخ  نفوس  تهدئة  شأنه، 
املستقبل الوضاء أمامهم، ليس باألقوال وحدها، بل بوضع األقوال موضع 
التنفيذ، مع مشاركة حكومية مدنية من خالل األثرياء على إبداء الدعم 
التام إلنقاذ شبابنا من دوامة اليأس والفراغ والضياع، وحتفيزهم يف هذا 

الشهر الكريم على اإلميان بطاقاتهم وقدراتهم وحاضرهم ومستقبلهم.
ال تنحصر مثل هذه األهداف واإلجراؤات واخلطوات على شهر رمضان 
الكريم خصوصية ال جندها يف مجيع شهور  الشهر  ولكن هلذا  وحــده، 
بيانات رمسية،  واالنتهاكات حبسب  تقل اجلرائم  السنة األخرى، لذلك 
وتهدأ النفوس والقلوب، وتزدهر حدائق اإلميان يف الصدور، هلذا ميكن 

أن يستجيب الشباب لفعاليات وخطوات إبعادهم عن االكتئاب. 

شهر رمضان وقهر 
االكتئاب

الشيخ عبداهلل اليوسف
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شهر رمضان

أظهر علمك يف شهر 
رمضان

عندما نسمع بأن شهر رمضان املبارك، 
هو شهر اخلري والربكة، ينصرف الذهن 
فورًا اىل اهلّم االقتصادي الذي يفرتض 
ان ينتعش بفضل انطالق محالت توزيع 
العينية،  واملــســاعــدات  الغذائية،  املـــواد 
وزيارة عوائل الفقراء وااليتام، ويف ذلك 
جتسيد لوصية النيب األكرم يف خطبته 
الشهرية الي أوصى فيها بالتصّدق على 
وللتخفيف  الصائمني،  الفقراء، وإفطار 
من وطأة الضغوطات املعيشية من غالء 
املـــواد االســاســيــة، ومواجهة  يف اســعــار 
وتكاليف عالج  والبطالة،  السكن،  أزمة 

بعض االمراض الصعبة.
االهــداف  يندرج ضمن  –الشّك-  وهــذا 
اجلــاريــة  اخلــرييــة  للمشاريع  الــســامــيــة 
على شكل عمل مؤسسي و حتت أمساء 
مــبــادرات فردية  او على شكل  عــديــدة، 
داخل كيان اجملتمع، بيد ان االستحقاق 
ــدواء  وال الــغــذاء  الــذي اليقّل اهمية عن 
واملعرفة،  الثقافة  هو  والعمل؛  والسكن 
الــي  الــشــعــوب  أن  للجميع  ثــبــت  فــقــد 
ــنــســبــة كــــبــــرية، مــشــاكــلــهــا  جتـــــــاوزت ب
انتهت  قد  كانت  واملعيشية،  االقتصادية 
والوعي  الثقافية  املشكلة  من  مرة،  أول 

يف مجيع نواحي احلياة.
يذهب  مــن  الـــشـــروط؟!،  استوفيت  هــل 
اىل مكان ما ليقدم جمالس ذكر ووعظ 

يف شهر رمضان املبارك، بل ويف سائر 
مسجد  اىل  يتوجه  من  او  السنة،  أيــام 
او حسينية، او أي مركز ثقايف وديين، 
ســيــواجــه الــتــســاؤل الــكــبــري مـــن بعض 
الــشــروط  استوفيت  هــل  ــه:  ب احمليطني 
الكاملة ملهمة التبليغ، من دراسة وحبث 

ومطالعة؟ 
ولكن؛  التبليغ،  مبهمة  جدير  ســؤال  انــه 
هل يكون عقبة امام حترك املبلغني حنو 

الساحة الثقافية يف الوقت الراهن؟ 
هذه الشروط البد من توفرها يف “املبلغ 
اجملتمع،  ضمري  خياطب  كونه  املثقف” 
إلثارتها  والنفوس  العقول  اىل  ويتحدث 
نظرة  القينا  ولـــو  فــيــهــا،  احلــيــاة  وبــعــث 
جلهاد  املــعــاصــر  الــتــاريــخ  على  خاطفة 
اإلميان  روح  أن  العراق، جند  املنرب يف 
فيها  بالفضل  يــعــود  الــيــوم  اجملتمع  يف 
ــأي شــيء سوى  الشــخــاص مل يــفــكــروا ب
األصيل  والفكر  والثقافة  الوعي  بنشر 
يف أي مكان يتمكنون من الوصول اليه، 
غري عابئني بالتحديات واملنّغصات، ومن 
األمثلة على ذلك؛ محالت التبليغ الرائعة 
الي كان يقودها اخلطيب الشهيد عبد 
“صالح  حمافظة  اىل  الكعيب  الزهراء 
واىل  بلد،  قضاء  اىل  وحتــديــدًا  الدين” 
جـــوار مــرقــد الــســيــد حمــمــد بــن االمـــام 
يكن  الــســالم. حيث مل  اهلـــادي، عليهما 

الثّلة  يعبئ  كــان  وإمنــا  مبــفــرده،  يذهب 
املــؤمــنــة مــن أهــالــي كــربــالء املــقــدســة، 
الزائرين  الي حتمل  السيارات  وجيّهز 
ومــعــهــم الـــشـــاي والــســكــر واحلــلــويــات 
إقامة  مستلزمات  وكــل  الشاي  واقـــداح 
اجملــلــس احلــســيــين، لــعــدم وجــــود هــذه 
من  السبعينات  بــدايــة  هــنــاك يف  املـــواد 

القرن املاضي. 
كم هو الفارق بني من يتوجه اىل مدينة 
مكتبة،  تشييد  مــبــادرة  وهــو حيمل  مــا، 
أو بــنــاء مــدرســة، او إقــامــة جمــالــس او 
ندوات أو دورات، وبني من يتوجه القامة 
احلسينية  وحتى  الرمضانية  اجملــالــس 
يف شــهــري حمـــرم وصــفــر، ويف سائر 
االتفاقيات  بعد سلسلة من  السنة،  ايام 

تسبقها دعوة خاصة؟ 
نعم؛ لكل هذه اجملالس املعّد هلا سلفًا، من 
املكان واالضــاءة والتصوير والبث  حيث 
املباشر وغريها من االمكانات، فوائدها 
ولكن؛  ابناء اجملتمع،  نفوس  وآثارها يف 
تبقى املبادرة الشخصية ذات طعم خاص 
ومكان مميز يف النفوس، النها تعرب عن 
التقّرب مما  على  ايضًا  خــاص  حــرص 
يعيشه الناس، وما يعانوه من مشاكل يف 
الرتبية والعقيدة واالخالق الي يفرتض 
ان تــكــون ذات أهــمــيــة أكـــرب مــن املــأكــل 

وامللبس وسائر االمور املادية. 

الصوم بمنظور علم النفس الغربي

أن  نــرى  لذلك  العليا؛  واملــثــل  القيم  بكل  إســالمــيــًا  التقوى  مفهوم  يرتبط 
الكريم  الرسول  عن  الــواردة  والتأكيدات  والتوصيات  القرآنية،  النصوص 
وأهل بيته عليهم مجيعًا صلوات اهلل وسالمه؛ قد اكدت على أن تكون التقوى 
احلياة؛  وجــوده يف  طيلة فرتة  باستمرار  اإلنسان  إليه  يسعى  هدفًا ساميًا 

لتحقيق تكامله.
رابٌح،  التقوى: “مسلكحُها واضــٌح، وسالكحُها  )ع( يف وصف  اإلمــام علي  يقول 
منكم  املاضني  األمــم،  على  نفسها  عــارضــًة  تــربح  حــافــٌظ، مل  ومستودعها 
أبــدى، وأخذ ما أعطى،  إذا أعاد اهلل ما  إليها غــدًا،  والغابرين؛ حلاجتهم 
وسأل َعّما أسدى، فما أَقلَّ من َقِبَلها، ومحلها حقَّ محِلها، وهم أهلحُ صفِة 
اهلل سبحانه إذ يقول: )وقليٌل من عبادَي الشكور( فاهطعوا بأمساعكم إليها، 

كم عليها، واعتاضوها من كل سلٍف خلفا”. وأِلّظوا جبدِّ
لو تأملنا يف هذا الوصف العميق ألمري البالغة أمري املؤمنني عليه السالم 
تأكيد وتأصيل يرسخ احلاجة اإلنسانية  أمام  التقوى؛ فإننا سنكون  ملفهوم 
للتقوى عرب ثنائية الدنيا / اآلخرة، وهنا تكمن قيمة التكامل الي عادة ما 
يكون فهمها ــ وفق ثقافة سائدة ــ منقوصًا برتسيخ إن اإلنسان ينتهي بعد 

رحيله عن احلياة الدنيا.
ليس هناك أنسب وأمجل من أجواء شهر رمضان املبارك الستثمارها يف 
حتقق التنشئة الروحية الي متهد الطريق للوصول إىل التقوى. ومن املهم 
أن تبدأ التنشئة مبكرًا من األسرة حيث يتم ترسيخ قيم اخلري والفضيلة يف 
نفوس أوالدنا مستثمرين وجود الشهر املبارك، وخلق حالة من التوازن بني 
املوروثات والعبادات املتعلقة بهذا الشهر، وبني ما تتيحه من جتديد لأفكار 
واالنطالق منها حنو بناء املستقبل، وال بأس بابتكار سلوكيات جديدة تنسجم 
مع روح العصر ومستجداته، وبنفس الوقت ال تؤثر على األخالقيات الي 

نشأوا عليها.
ومثل هذا التوازن؛ لن يكون مستحياًل فيما لو حتصلنا على اإلرادة يف فعل 
التلفزيونية  املسلسالت  نــدع  ال  أن  اإلصــرار  من  بقليل  لنا  إذ ميكن  ذلــك. 
اهتماماتنا،  على  تستحوذ  ترفيهية  أنها  يحُعتقد  الي  الربامج  من  وغريها 
تزيد من مساحة  الي  املمارسات اجملتمعية  بعض  بدياًل عن  تكون  حبيث 
احملبة والتعايش، كصلة األرحام، وزيارة األهل واألقارب، أو حضور الندوات 
حيدث  أن  للتوازن  ميكن  وكذلك  النافعة.  والفكرية  الثقافية  والفعاليات 
من خالل احلرص على الوقت وعدم هدره يف أشياء سطحية ال نفع فيها 
كاحلديث عن تنوع األطعمة يف موائد اإلفطار، األمر الذي يفهم منه أن هم 
الصائم احلقيقي من تنفيذ هذه العبادة البطن فقط، وهو فهم غري صحيح، 
املتنوع، وبهذا سيكون  املتواصل عن الطعام  يتأكد من خالل احلديث  لكنه 
الفرد فارغًا من روحانية الشهر الكريم، وبعيدًا عن التقوى الي حتقق له 

السعادة يف الدنيا واآلخرة.

شهر رمضان 
والتقوى األخالقية

يرى الكثري من علماء النفس واألطباء النفسانيني يف امريكا واجنلرتا واوروبا، ان بقاء االنسان على 
نفس الروتني وااليقاع يف عمل اجلسم.

البدن ومينحه حيوية  التغيري يؤدي اىل تنشيط  الكسل واخلدر واملوت قبل اآلوان، فيما  يؤدي اىل 
تطيل من عمره.

نبدأ مبا قاله احلائز على جائزة نوبل يف الطب الدكتور ألكسيس كاريك بكتابه )اإلنسان ذلك اجملهول( 
ما نصه: )إن كثرة وجبات الطعام وانتظامها ووفرتها تعّطل وظيفة أدت دورا عظيما يف بقاء األجناس 
البشرية، وهي وظيفة التكيف على قّلة الطعام(.مبعنى ان الصوم يدّرب جسم االنسان على التكّيف 

يف األزمات األقتصادية.
ويف السياق ذاته توصل آخرون اىل ان الصوم ينّمي قدرة االنسان على التحّكم يف الذات، ويدّربه على 
ترك عادات سيئة، ومينحه الفرصة على اكتساب ضوابط جديدة يف السلوك تنعكس اجيابيا على 
شخصيته هو كانسان وعلى اجملتمع الذي ينتمي اليه.مثال ذلك ،ان الصائم ميتنع عن التدخني يف نهار 

كان يدّخن فيه علبة كاملة.
 وأن تدّربه على هذا االمتناع قد يدفع به اىل تركه.. وقل الشيء ذاته عن آخر اعتاد على ان يغتاب او 

يكذب ودّربه صيامه على االمتناع عنهما شهرا ال يوما او اسبوعا.

ولقد كشفت دراسات األطباء النفسانيني يف السنوات األخرية أن حرمان املريض املصاب باالكتئاب 
فعل عجيب يف  له  التالي،  اليوم  بالنوم حتى مساء  له  السماح  وعدم  كاملة،  ليلة  النوم  من  النفسي 
ختفيف اكتئابه النفسي وحتسني مزاجه حتى لو كان من احلاالت الي مل تنفع فيها األدوية املضادة 

لالكتئاب. ثم أجريت دراسات أخرى ـ يف باكستان حتديداـ 
فوجدوا أنه ال داعي حلرمان املريض من النوم ليلة كاملة كي يتحسن مزاجه، إمنا يكفي حرمانه من 
نوم النصف الثاني من الليل، ليحصل على القدر نفسه من التحسن يف حالته النفسية، وهنالك من 

يرى ان الصيام له تأثريه املخفف حلدة املعاناة واآلالم يف كثري من احلاالت النفسية والعقلية.
وملكاته،  أبعاده  يأخذ مبختلف  باإلنسان  ارتقائي  برنامج  الصوم  ان  املعرفيون  النفس  علماء  ويرى 
لقية، ويتدرب على  بتحليلهم ملا أوصى بها النيب بأن َيَتَمثََّل املسلم يف صومه جمموعًة من الصفات اخلحُ
ضبط نوازع الشر بداخله: “ليس الصيام من األكل والشرب إمنا الصيام من اللغو والرفث، فإن ساّبك 
أحد أو جهل عليك فقل: “إني صائم إني صائم”؛ و”رحُب صائم ليس له من صيامه إال اجلوع، ورحُب قائم 

ليس له من قيامه إال السهر”.
املفارقة، ان علماء الغرب اكتشفوا ما اكتشفه االسالم قبل الف واربعمئة سنة ومل ينصفوه علميا، 

لكنهم انصفوا النيب حممد )ص( بأن جعلوه حيتل املرتبة األوىل بقائمة املبدعني يف التاريخ!. 

محمد علي جواد تقي

د. قاسم حسني صالح

عادل الصويري
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ثقافة

واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة  السياسية  الــتــحــوالت  أن  جــزافــًا  ليس 
الناجحة بالتحول الثقايف، فاألخري هو حمور التحوالت األخرى الي 
تبدأ باكتمال التحول الثقايف يف اجملتمع أو بالتساوق والتزامن معه، 
ألّن الثقافة “سلوك اجتماعي ومعيار موجود يف اجملتمعات البشرية، 
وتعّد الثقافة مفهوما مركزيا يف األنثروبولوجيا، يشمل نطاق الظواهر 
الي تنتقل من خالل التعّلم االجتماعي يف اجملتمعات البشرية، بعض 
أيضا  ويوجد  االجتماعية.  واملمارسات  اإلنساني،  السلوك  جوانب 
املفهوم املادي للثقافة وهو يغطي التعبريات املادية مثل التكنولوجيا، 
للثقافة  املادية  أن اجلوانب غري  والفن، يف حني  املعمارية  واهلندسة 
مثل مبادئ التنظيم االجتماعي مبا يف ذلك ممارسات منظمة سياسية 
واجتماعية املؤسسات، األساطري، الفلسفة، األدب املكتوب والشفوي، 
للمجتمع. املقصود هنا  املادي  الثقايف غري  الرتاث  يتكون من  والعلم 
تفكريه يف  يتحول  ماذا  وإىل  اإلنسان،  يفكر  كيف  الثقايف،  بالتحّول 
ثم  جانبا،  الثقافية  القيم  حنّيد  أن  ميكن  وهــل  السلوكي،  التجسيد 
العلوم  “يف  ويطّورها؟،  حياته  يغرّي  أن  يستطيع  واٍع  مبجتمع  نطالب 
اإلنسانية، كان الشعور بالثقافة بصفتها مسة للفرد هو الدرجة الي 
يزرعون بها مستوى معني من التطور يف الفنون أو العلوم أو التعليم أو 
األخالق، كما يحُنَظر أحيانا إىل مستوى التطور الثقايف على أنه مييز 

طاحونة  يف  قليلة  غري  أحيان  يف  للثقافة  الرباغماتي  الفهم  يصّب   
ما  أو جهة  ما  أو حزب  ما  لسلطة  واآليديولوجي  السياسي  اخلطاب 
أو قائد ما على حساب العملية اإلبداعية وعلى حساب املستوى الفين 
واملعيار اجلمالي، ومثل هذا الفهم يؤثر على استقاللية املثقف بإدغام 
عمله مباشرة يف العمل السياسي واللجوء الفظ إىل أشكال من التدّخل 
حلساب الثاني. وهلذا تظهر عملية اغرتاب املثقف وكأنها أشبه بعملية 
اغرتاب العامل عن اآللة يف اجملتمع الرأمسالي أو اغرتاب العامل عن 
امللكية العامة يف املعمل االشرتاكي أو القطاع العام يف البلدان النامية، 
إْذ أن الشرط الضروري إلجياد العالقة بني املثقف وثقافته هو الوعي، 
تصبح  أو ضعفه  الوعي  غياب  ويف ظل  موقعه.   املثقف  حيث حيــّدد 
الواقع،  البريوقراطية وحماولة إسقاط اآليديولوجيا على  املمارسات 
السّيما  اإلبداعي،  ونشاطه  حركته  د  حتــدّ وأحيانًا  املثقف  على  عبئًا 
إذا اقرتبت اآليديولوجيا من الدائرة النسقية املغلقة والي تنظر إىل 
الواقع من فوق وباستعالء وأنفة، وحتاول بداًل من دراسته ومعرفته، 
أقرب  وأفكارًا جاهزة هي  مسبقة  آراًء  عليه  تفرض  تطويره،  بهدف 
احلاكم،  لتربير خطاب  األفضليات  بادعاء  والتهريج  الشعاراتية  إىل 
الدميقراطي،  والتطور  اإلبــداع  بقضية  كبرية  أضــرارًا  يلحق  ما  وهو 
والتربير،  التسويغ  إىل  باللجوء  احلالة  هــذه  يف  باملثقف  يهتم  حيث 
وليس إىل التمثيل والتعبري، تهّربا من استحقاقات السلطة.  إن عالقة 
الثقافة بالوعي متداخلة، خصوصًا إذا ما عرّبت عن احلرية الي هي 
احلرية  بني  التوفيق  من خالل  وذلك  الضرورة،  وعي  ماركس  بتعبري 
إطار مرن حبيث ميكن  بظّلها ويف  إاّل  يكون رحبًا  لن  الذي  وااللتزام 
قبول التنّوع والتعددية وهما أساسان يف كل جمتمع ناهيك عن كل عمل 
إبداعي، وذلك بعيدًا عن اإلكراه أو العسف السياسي أو اآليديولوجي، 
حيث يستطيع املبدع واملثقف عمومًا، التعبري عن قناعاته حبرية ومن 
واملثقف  والتقديس.  التدنيس  أو  والتنديد،  التمجيد  إىل  اللجوء  دون 
بتعّرضه للقمع السياسي والفكري، يضطر أحيانًا للهرب إىل خارج 
الثقافية للسلطة أو للحزب، ولكنه يف أحيان أخرى يرضخ  املؤسسة 
تعّرض  وقــد  إبداعيًا.  وتسويغها  إجراءاتها  لتزويق  عندها  ويضطر 
هذه  ملثل  الشرقية  أوروبــا  بلدان  ومن  السوفييت  املثقفني  من  العديد 
بزعم  الدعاية  إىل  اآلخر  والبعض  للهرب،  بعضهم  واضطّر  املواقف 
خسائر  املثقفون  وتكّبد  احلــاكــم،  خطاب  لتربير  األفضليات  ادعـــاء 
من  العديد  يف  االستبداد  نهج  بسبب  للتعويض  قابلة  تكن  مل  كبرية 
البلدان العربية والعاملثالثية. ومارس بعض املثقفني دورًا سلبيًا للرتويج 
آليديولوجية السياسي ومواقعه، سواء كان يف السلطة أو خارجها وذلك 
لتربير بعض مواقفه وغّض النظر عن هدر حقوق اإلنسان وانتهاكات 
احلريات واحلرمات وهو ما ينبغي قوله صراحة وعلنًا ودون مواربة. 

جدلية الثقافة
 والوعي

أخذت موجة الذعر تتسع بعد أن ازدادت حوادث الضرب العنيف يف 
البلد، لّف احلوادث غموٌض غري معهود، فلم يحُعَرف َمن هو الفاعل. 
أم  أمــرأة  أكانت  كــان سيناريو اهلجوم واحــدًا مع كل ضحية، ســواء 
وجسدها،  الضحية  رأس  على  من جمهول  موجعة  رجــاًل، ضربات 
ولكن من غري أن يقتلها، مع تكرار التهجم على الضحية نفسها بني 

حني وآخر.
الغريب إّن أيًا من الضحايا مل يَر املتهجم عليه، لذا كانت الشرطة 
الضحية  تعرف  أن  تردها شكاوى من غري  االمــر غريبا حني  جتد 
احلـــادث سوى  مــن  تــذكــر  الضحية  تكن  فلم  اجلــانــي؟  تصف  كيف 
الضرب واألمل من مصدر ما بقوة جبارة. مع ازدياد احلوادث انتشر 
الكثري من اإلشاعات، وتداول الناس العديد من التفسريات وحتدث 
البعض عما رآه مضيفا من خميلته او أكاذيبه بعض البهارات !! ومما 
البلبلة والسيطرة،  تلك احلوادث بقصد  قيل إن سياسيا يقف وراء 
كما جهات خارجية وقوى كربى خططت لذلك. أمهات الضحايا جلأن 
اىل العرافات. قالت عرافة إن جنيًا نشط يف البلد، وإن اجلن يكثر 
املدينة. وعملت  تلك  يف األماكن الي حتصل فيها احلــروب، ومنها 

هلن حروزًا ليحملها أوالدهن. العجائز فسرن احلوادث أيضا على الوحش الالمرئي
أنها بفعل اجلن او السعالي. وراج عمل العرافني والعرافات حيث 
توافد الناس املضروبون عليهم، على أمل أن تؤمن جلسات إخراج 
والضربات  أوجاعهم  من  النهائي  أجسادهم اخلالص  من  اجلن 
املتكررة من الالمرئي. أئمة اجلوامع خطبوا يف املصلني قائلني، 
إّن ماحيصل هو غضب اهلل على البشر بعد أن كثر الفساد بينهم 

وضعف اخلوف منه تعاىل.
وفسر البعض منهم تلك احلوادث على إنها من عالمات الساعة 
داعني الناس اىل التوبة. بعض املؤمنني من عامة الناس وضعوا 
يف أذهانهم أن الالمرئي رمبا هو الريح الباردة الي تأخذ أرواح 
عليهم  تــقــوم  حتى  فقط  الكفرة  األرض  يف  ليظل  الــصــاحلــني، 
وحدهم القيامة. خميلة األطفال كانت األنقى واألكثر براءة، فقد 
وهي  مدينتهم  على  هبطت  فضائية  أن خملوقات  بينهم  تداولوا 
الي تتسبب بتلك احلوادث. بعض الفكهني ربطوا املوضوع بـ )أبو 
طرب( الذي سببت جرائمه اهللع بني الناس يف السبعينيات، حتى 
إن األطفال آنذاك كانوا يتخيلون )أبو طرب( خملوقًا قادرًا على 
بعض  مرعوبني.  ينامون  كانوا  لــذا  لذحبهم،  اجلـــدران،  اخــرتاق 
السلطة  وراءهــا  تقف  إشاعات  بأنها  ماحيصل  قــرؤوا  املتنورين 
السياسية بقصد إشغال الناس عن مفاسدها وأيضا تقصريها 
عن توفري اخلدمات هلم. لكن االزدياد املضطرد يف احلوادث كان 
يؤكد أنها ليست إشاعات، السيما إن القنوات الفضائية سلطت 

أضواءها عليها، وقد وجدت فيها مادة دمسة لإلثارة.

التحوّل 
الثقايف قمـّة 

التحوالت

احلضارات عن اجملتمعات األقل تعقيدا. نستدرك يف رأينا أعاله بالرأي 
العلمي الذي يقول “لقد اتسع ميدان الثقافة يف ذاته بشدة، حتى أصبح 
متامًخا جملتمع السوق بطريقة مل تصبح الثقافة بعدها مقصورة على 
أشكاهلا التقليدية، وعراقيني يقودنا ذلك إىل فهم الدور اهلائل للتحّول 
الثقايف، وحاجتنا القصوى له، كمجتمع يروم التحّول لنظام دميقراطي 
يشمل ليس السياسة وحدها، حتى يكون الفرد واجملتمع العراقي مهيًَّأ 
للتحول يف شتى اجملاالت مرتِكزا يف ذلك على حتول ثقايف أخالقي 
التحّول  التحّول األخري إىل جماالت  نقل  دوره احلاسم يف  له  فاعل، 
األخرى. حيتاج العراقيون إىل ثقافة القيم الواعية، إىل العقل الذكي 
العارف مبا يدور حوله، يؤمن بنفسه، وال يتخلى عن حقوقه، ويصعب 
استغالله أو خداعه، هذا النوع من الثقافة والوعي حتتاج إىل حتّول 
ثقايف يتسلل إىل مجيع الشرائح والفئات اجملتمعية، وإن حدَث ذلك 
أو حرقها،  التطور  القفز على مراحل  على حنو متدّرج، فاملهم ليس 
املهم هو أن تتشكل نقطة انطالق راكزة وصحيحة، حنو التحّول الثقايف 

الذي يقودنا كعراقيني إىل حتول سياسي اقتصادي اجتماعي يف إطار 
دميقراطي قائم على ثقة اإلنسان العراقي بنفسه وثقافته ووعيه. رمبا 
يطرح أحدهم التساؤل التالي، ما هي آليات التحّول الثقايف ومن الذي 
يشرف ويقوم على تطبيقها وغرسها يف تربة الفرد واجملتمع؟ إن هذا 
النوع من املسؤوليات املصريية، يشمل اجلميع بال استثناء، فاملسؤولية 
مجاعية، لكنها ختتلف يف درجتها حسب املركز الوظيفي واالجتماعي، 
لذلك على الفرد العراقي أن يسعى بقوة وينشد التحّول الثقايف الذي 
تطوير  يعنيهم  ال  الذين  املسؤولني  من  حفنة  تسّلط  من  وينقله  ينقذه 
احلياة العراقية. فهناك ممن يتبّوؤون مراكز مهمة يف صناعة القرار، 
ال يعنيهم سوى مصاحلهم وهو أمر مفروغ منه، ومتى ما تغرّي الفرد 
القدرة على مواجهة اجلهل واالستئثار  العراقي ثقافيا وختلَّقْت لديه 
قد  الثقايف  التحّول  يكون  لبة،  الصحُ واإلرادة  الوعي  بقوة  واالستحواذ، 
تقدما  العراقيني  حياة  على  الي ستنعكس  الصحيحة  نتائجه  أعطى 

واستقرارا وتطورا. 

د. عبد الحسني شعبان

عبد الرزاق عبد الحسني

اسماء محمد مصطفى
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ثقافة.

بدءًا لنصحح فكرة شائعة باننا حني نقول مثقفا فان الذهن ينصرف اىل 
انه اديب او شاعر او فنان او اعالمي، وهذا ليس صحيحا، فاملتخصص 
املعرفة،  اختصاصات  كل  عن  نفسه  الشيء  وقل  ايضا  مثقف  بالفيزياء 
العلوم االنسانية. وفكرة اخرى خاطئة هي ان  التكنلوجية اىل  العلوم  من 
كثريين يرون ان الثقافة نوع من الرتف، ويغفلون دورها يف حياة االنسان، 
كونها هي الي تتحكم بسلوكنا، ألنها متتلك اليات تشبه تلك الي يصممها 
مربجمو احلاسوب. فكما ان الربنامج الرقمي )الدجتل( هو الذي يتحكم  
الفرد،  بسلوك  تتحكم  الــي  هي  الثقافة،  اعــين  فانها  الكومبيرت،  بعمل 
فسبب اختالف سلوك رجل الدين عن سلوك األرهابي عن سلوك أي واحد 
منا هو الثقافة ،ألنها  تعين – علميا-  نوعية األفكار واملعتقدات واألخالق 
الي حنملها خبصوص انفسنا واآلخرين والعامل. وهلذا جرى األعرتاف بها 
دوليا  يف االعالن العاملي حلقوق االنسان الصادر بقرار اجلمعية العامة 
عام 1984الـــذي أكد على أن )لكل شخص احلق يف ان يسهم حبرية يف 
خمتلف  يف  يشارك  و  بالفنون،  يتمتع  ان  ويف  للجماعة،  الثقافية  احلياة 
انواع التقدم العلمي ويف الفوائد النامجة عنها(. تلك مقدمة اهلدف منها 
ان حنمل فهما مشرتكا خبصوص الثقافة..لننتقل اىل ما هو اهم،  سوف 

الثقافة واملثقف 
يف عراق األزمات

كيف جتعل من القراءة واقعًا تعيشه؟ السؤال الذي يدعوك للتفكري 
كثريا ويغري نظرتك اىل الكتب على انها ليست رزمة ورق ميت؟ 
انها عامل حي متكامل، فهل نستطيع اكتشاف ذلك العامل، واجياد 
اليومي  الــروتــني  صخب  عــن  بعيدا  فيه  للعيش  خــاصــة  مساحة 
لكن  العامل،  اكتشاف  ميكن  نعم  االجتماعي؟  احمليط  وضغوطات 
ليس على طريقة كريستوفر كوملبوس، مكتشف أمريكا الذي خمر 
عوامل  اكتشاف  ميكننا  فنحن  الكربى،  واحمليطات  البحار  عباب 
االنسان الداخلية الي متتاز بالعمق، وقد يصيبها الظالم اذا مل 

يدخلها ضوء الكتاب.
مرض  من  ختلصنا  انها  حتصى،  وال  التعد  فوائد  الكتب  لقراءة 
القلق والتوتر الذي يداهمنا يف العمل والبيت والسوق، وحتى قبل 
توماس دي كيمبيس  الروائي  يقول  السياق  النوم وبعده، ويف هذا 
“حبثت عن الطمأنينة يف كل مكان، فلم اجدها اال باجللوس يف ركن 
منزٍو ويف يدي كتاب”. لكن القراءة ليست مادة مسكنة مثل العقاقري 
الطبية، امنا هي مفتاح لنوافذ كبرية نرى من خالهلا اكثر من حياة، 
االنسان  امــام  تفتح  فالقراءة  التعقيدات،  زمن  االمــور يف  وتبسط 
اهدافه،  وحيقق  الصعوبات  كل  من خالهلا جتاوز  يستطيع  افاقا 
تشرح  الناجحني  واالشخاص  النجاح  عن  تتحدث  الي  واملؤلفات 
لنا كيف جتاوزوا الصعاب وحققوا اهدافهم حتفز االنسان لتحقيق 
اهدافه، وتؤكد له ان مشروعه ليس مستحيال. من ال يقرأ يعيش 
أما من يقرأ، فيعيش  السبعني عامًا.  لو اجتاز  حياة واحــدة حتى 
مخسة االف عام. القراءة أبدية أزلية. بهذه العبارة يصف الكاتب 
امربتوا ايكو جتربة القراة، فالتجول يف صفحات الكتب سفر اىل 
عامل خمتلف وعيش مع شخصيات متعددة بعيدة عنك جغرافيا، 
وتعيشك املتعة والتنوع الثقايف وجتعل منك شخصا يستطيع حتليل 
النصوص، فهي املسار حنو التخيل وجتديد االفاق الفكرية. تبقى 
املهمة اخلطرية يف القراءة، وهي ازمة امللل، الن كل ممارسة ميكن 
على  تنطبق  ال  القاعدة  هــذه  لكن  الزمن،  من  فــرتة  بعد  ان منلها 
القراءة، الن امللل ياتي من التكرار، والن الكتب قد خطتها عقول 
مرة،  كل  جديدها  تعطينا  فهي  متنوعة،  وباختصاصات  مستنرية 
اذا مل تكن شخص شغوفًا  امللل.  وهذا يكفي ليجعلها عصية على 
بــقــراءة كتاب واحــد يف جمــال حتبه وابــدأ  بــالــقــراءة، فانت ملزم 
بالتمعن فيه، ال تتسرع ال االنتهاء منه، فقط متتع بقراءته، سوف 
تدرك حينها أن قراءة املواضيع الي حتبها او املثرية بالنسبة لك 
قد تكون فواتح الشهية ملزيد من القراءات اجلديدة، وجتد نفسك 
ال  والتسلية صديق  واملتعة  املعرفة  غاية  جديد يف  برفقة صديق 
ميكنك االستغناء عنه، كما انه يكون رفيقك مدى احلياة بدون ان 

يطلب مقابال لتلك الصحبة الربيئة.

لقد مرت الثقافة يف تارخيها املعريف والفكري بتطورات مهمة أثرت 
تراكمات  عن  عبارة  التطورات  هــذه  وكانت  والــداللــي،  الــذاتــي  حقلها 
بدت  الــي  ومــصــادرهــا،  املعرفة  وســائــل  أيضا يف  وتــطــور  املعرفة  يف 
وابتكار هذه  هي األخرى يف حالة من الرتاكم املستمر يف استحداث 

الوسائل أو املنهجيات العلمية الي يتكرر انتاجها بشكل متواصل.
الدولة يف عملية البناء جيب أن تركز على بناء الوعي وتوسيع مدركاته 
الثقافية وهي متارس بناءها االقتصادي واالجتماعي لذاتها، فالوعي 
هو اخلطوة األكيدة حنو بناء الدولة احلديثة وحتويل هذا الوعي اىل 
وترويض  الثقايف  النشر  وسائل  على  التشديد  عرب  جمتمعية  ثقافة 
الثقايف  املتطلب  اىل  االستجابة  يف  ذاتــي  بشكل  االجتماعية  الـــذات 
بعيدا عن وسائل االكــراه. وما يعزز من وسائل النشر الثقايف العلمي 
الثقافة  باعتبار  احلديثة  الدساتري  كفلتها  الي  احلرية  ضمانات  هو 
هوية يف الرأي وخصوصية يف التفكري فاملثقف يتمثل هويته االنسانية 
يف آرائه وأفكاره الثقافية. لكننا حنذر من اهليمنة الكاملة للدولة يف بناء 

الذات الثقافية وبناء االنسان – الفرد املثقف ال سيما وحنن الزلنا حتت 
وطأة ذاكرة الدولة القدمية ونظمها االستبدادية ذات الطبيعة الثقافية 
ومهما  أساسيا  جزءا  هنا حنيل  من  االنغالقية،  والتصورات  األحادية 
الثقايف  البناء  يف  الذاتية  اجملتمع  ادارة  اىل  قصوى  بدرجة  ومسؤوال 
لكن جمتمعنا  االجتماعية.  للذات  انساني  بناء  وترويض مسريته حنو 
اليه  بالنسبة  الثقافة  تشكل  مازالت  القديم  العامل  يعيش شرنقة  وهو 
بالعامل احلديث  اللقاء  ارتباك مسارات  وأزمــة تعرب عن  قلق حضاري 
الثقافة تفتقر اىل االقناع  مما يدع اجملاالت املتاحة امام خياراته يف 
الفقر يف  اىل  يــؤدي  ما  وهــو  احلديث،  الثقايف  بالنتاج  االميــان  واىل 
التمييز الدقيق والتوظيف العقالني الناجح للمهام الثقافية.  وهنا تبدأ 
مسؤولية ودور النخب الفكرية والعلمية وقدرة الوسط الثقايف على تبين 
أولية منها: أوال: ضرورة سعة االفق  باعتبارات  هذه املسؤولية منوطة 
الفكر  نتاجات  املثقفة وتطلعاتها حنو أحدث  للنخب  الفكري واملعريف 
تتكون  الفكر  نتاجات  الن  التكوين  طور  يف  دائما  يظل  وهو  البشري، 

أسس تطوير الثقافة
 واستدامتها

القراءة تذكرة 
إلعادة بناء الذات

نركز هنا على اشكاليات ومفارقات  ختص الثقافة واملثقف يف العراق 
قد تبدو لبعضكم غريبة. االوىل: نــحن، العراقيون، منتــجون:

األرض  بهم  ومنسح  بالسلطة  يكونون  للسماء حني  رفعهم  الطغاة،   *
حني يسقطون.

* ولثقافة من يفلقون رؤوسهم باحلراب من أجل التاريخ واملوت فداء 
ملن ماتوا.

* ولثقافة فرهود..حيثما حّلت بالوطن حمنة.
منتــجون  نــحن  ذلك..  وبالضد من  والسلطان.   للسلطة  و..مّداحني   *

ايضا: 
* لثقافة مبدأ.. يشوى جسد صاحبها بالنار وما يتنازل عنه.

* وملثقفني حيتمون باجلبال وال خيضعون لطاغية.
* وملبدعني من طراز رفيع. * وألكادمييني أسسوا جامعات يف بلدان 
عربية. * ولعقول مبدعة يف دول اوربية..لدرجة ان األطباء العراقيني يف 
بريطانيا لو قرروا العودة االن اىل العراق لتوقفت اخلدمات الصحية 
يف بريطانيا. ووفقا للنظرية التطورية القائلة بأن “اجلينات” السلوكية 
لقانون االنتخاب الطبيعي تعمل، عرب التاريخ التطوري لالنسان، على 
فاننا  اخــرى،  موّرثات  دثر  او  واضعاف  معينة  موّرثات سلوكية  تقوية 
لسنا فقط نتاج تكويننا البيولوجي اخلالص، امنا ايضا نتاج ما صنعته 
يف  تظهر  وانها  العراقيني،  أسالفنا  موّرثات  يف  تأثري  من  الثقافات 
كانوا  العراقيني  اسالفنا  ان  به  ننفرد  وما  نــدري.  ان  دون  تصرفاتنا 
دنيويني.. حيبون الدنيا.. وليسوا أخر ويني كاالسالف املصرّيني الذين 

لديهم قناعة بانهم سيبعثون ويعيشون اىل االبد حياة سعيدة.

باستمرار بينما حيول األفق الضيق يف الفهم الثقايف دون انفتاحات 
الثقافة  على  االنفتاحات  أن  تؤكد  الي  النتاجات  هذه  على  متكررة 
وامكانية التطوير فيها تشرتط التكرار يف هذا االنفتاحات. ثانيا: يف 
والسياسية  االيديولوجية  اآلثــار  من  التخلص  ضــرورة  حالة جمتمعنا 
على املنحى املعريف والثقايف بالنسبة هلذه النخب واملوروثة عن حقب 
ومفكرينا  خنبنا  بها  مرت  قد  كانت  والــي  األيديولوجيات  عصر  أو 
السليبة لأيديولوجيات على حساب املوضوعية  وأفرزت االحنيازات 
والعلمية، وكانت مسؤولة اىل حد كبري عن التخلف املعريف والثقايف 
ثالثا: أهمية اخلــوض يف  تعيشه جمتمعاتنا.  ــت  به والزال مــرت  الــذي 
اجملاالت الثقافية واملعرفية والدخول يف عواملها بالنسبة هلذه النخب 
وجهة  يف  واملوضوعية  العلمي،  الذاتي  والتثقيف  املعرفة  لغرض  هو 
هذه املعرفة وادائها واقصاء كل غاية قبلية يف تبين املعرفة والثقافة 
موضوعا وجماال خمصصا للعمل الفكري والثقايف. وعلينا أن ندرك 
ان البناء الذي تتوخاه الثقافة أو تهدف اليه امنا حيدث بشكل ذاتي 
وتلقائي بفعل التطوير املعريف والثقايف الذي تنهجه النخب املثقفة يف 
تطوير قدراتها الذاتية املعرفية والثقافية. وأخريا فإن الكلمة هلا دور 
االعتبارات  توفرت  اذا  واالجتماعي  الثقايف  البناء  توجيه  السلطة يف 
الثالثة املتقدمة وهي تشكل أسس تطوير الثقافة يف جمتمعنا ودولتنا. 

دعاء الشيباني

حكمت البخاتي

د. قاسم حسني صالح
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مجتمع

وراءهــا اخلوف  يقف  االستبداد صناعة 
الــنــاتــج عــن الــقــهــر والــقــســر بــالــقــوة أو 
بــوســائــل وأســـالـــيـــب أخــــرى كــاالبــتــزاز 
وقبل اخلوض  ذلك،  ماثل  وما  والتهديد 
ـــطـــة بــــني اخلــــوف  ـــراب ـــج ال ـــوشـــائ يف ال
واالستبداد، البد أن منّر على تفسريهما 
اللغوي والفعلي، فاالستبداد يف القاموس 
وعدم  احلــزم  “يعين  اإلســالمــي  العربي 
الــقــرار وتنفيذه، ومن  الــرتدد يف اختــاذ 
هنا جـــاءت عــبــارة: إمنــا الــعــاجــز مــن ال 
يستبد، هذا هو معنى االستبداد عندما 
مع  فعاليته  يفقد  الـــذي  بــالــعــدل  يحُــقــَرن 
من  االستبداد  أمــا  تطبيقه،  عن  العجز 

دون عدل فهذا هو “الطغيان”.
املستبد  فكلمة  الغربي  التعريف  يف  أما 
اليونانية  الكلمة  من  مشتقة   )despot(
“ديسبوتيس” الي تعين رب األسرة، أو 
سيد املنزل، ثم خرجت من هذا النطاق 
األسري، إىل عامل السياسة لكي تطلق 
عــلــى منـــط مـــن أمنـــــاط احلـــكـــم املــلــكــي 
املطلق الذي تكون فيه سلطة امللك على 
أبنائه  على  األب  لسلطة  ممثلة  رعــايــاه 
انفراد  املعنى  يصبح  وهنا  األســـرة،  يف 
فرد أو جمموعة من األفــراد باحلكم أو 
السلطة املطلقة دون اخلضوع لقانون أو 
قاعدة، ودون النظر إىل رأي احملكومني.
والسلوكية  النفسية  الــتــربيــرات  وتشري 

إىل أن اخلوف هو الذي يصنع املستبد، 
فاخلوف هو الشعور الناجم عن اخلطر 
وحيدث  املتوقَّع،  أو  املتصوَّر  التهديد  أو 
الــكــائــنــات احلــيــة،  أنــــواع معينة مــن  يف 
بعض  تغري  يف  بالتسبب  بـــدوره  ويــقــوم 
ويفضي  والعضوية  األيضية  الــوظــائــف 
يف نهاية املطاف إىل تغيري يف السلوك، 
مثل اهلروب، االختباء، أو التجمد جتاه 
األحــــداث املــؤملــة الــي يتصور اإلنــســان 
البشر  وقوعها، وقد حيدث اخلــوف يف 
الوقت  ردا على حتفيز معني حيدث يف 
احلاضر، أو حتّسبًا كتوقع وجود تهديد 

حمتمل يف املستقبل.
أو  تــصــّور  مــن  اخلـــوف  استجابة  وتنشأ 
تــوّقــع بــوجــود خطر مــا، ممــا يــؤدي إىل 
اختاذ قرار املواجهة معه أو اهلروب منه 
وجتنبه، وهذه االستجابة الي حتدث يف 
كالرعب  القصوى من اخلوف،  احلاالت 
واإلرهاب ميكن أن تؤدي إلي التجمد أو 

الشلل.
اقرتح علماء النفس مثل جون واطسون، 
روبــــــرت بــولــتــشــك، وبـــــول أيــكــمــن أن 
العواطف  مــن  صــغــرية  جمموعة  هــنــاك 
وأن اخلوف أحد  الفطرية  أو  األساسية 
اجملموعة  هــذه  وتشمل  العواطف،  هــذه 
املفرتضة مشاعر أخرى مثل تفاعل حاد 
للكرب، الغضب، القلق، اخلوف، الرعب، 

الفرح، الذعر، واحلزن، ويرتبط اخلوف 
أن  ينبغي  ولكن  بالتوتر،  وثيقا  ارتباطا 
يفرق بني اخلوف والتوتر، والذي حيدث 
إليها على  يحُنظر  الي  التهديدات  نتيجة 
أنها ال ميكن السيطرة عليها أو ال ميكن 
جتنبها، وختدم استجابة اخلوف غريزة 
البقاء على قيد احلياة عن طريق توليد 

االستجابات السلوكية املناسبة.
حافظ  مــن  اخلــــوف  ينعكس  قــد  ولــكــن 
للحياة إىل مستعِبد هلا حني يكون سببا 
قاهرة،  سلطة  إىل  للخضوع  مــربرا  أو 
حرية  بوجه  حاجز  اخلــوف  يصبح  هنا 

اإلنسان وحقوقه.
وبــالــتــالــي يــصــبــح مــانــعــا لــتــطــور الــفــرد 
ــســبــب اضـــمـــحـــالل الــقــيــم  واجملـــتـــمـــع ب
املسَتبَدلة بقيم يفرضها االستبداد بالقوة 
وفق سياسة اخلضوع لأمر الواقع. من 
ــاب املــثــرية لــلــجــدل خـــوف الــنــاس  األســب
وامتناعها عن إعالن معارضتها للمستبد 
أفــراد )حــزب(  كــان أو جمموعة  حاكما 
يــنــفــردون بــالــســلــطــة، ويــرعــبــون الــنــاس 
وحرياتهم  حقوقهم  وينتهكون  بــالــقــوة 
والتنّعم  السلطة  محــايــة  يضمنوا  لكي 
يكون  بامتيازاتها، هنا قد  املشروع  غري 
اخلوف قطيعيًا أو مجعيًا، فاجملتمع كّله 
رمبا خيضع للحاكم املستبد كي ال يتلّقى 

تداعيات الفوضى.

الخوف املرضي 
وصناعة االستبداد

النظافة العامة: احرتام للذات وثقافة حياة
كلما رأيتحُ شخصًا ساباًل او يف سيارة، يرمي شيئًا من يده اىل الشارع او أي مكان عام او حتى دائرته 
الي يعمل فيها، كأن يكون الشيء الذي يرميه قنينة ماء او مشروب غازي او عقب سيكارة اوبقايا 
علكة وغريها أتذكر مقولة كانت أمي ترددها أمام مسامعنا وهي تربينا على مبادئ النظافة العامة 
يف صغرنا، كانت تقول: إن َمن الحيرص على نظافة املكان الذي يقف فيه، أيًا كان هذا املكان، إمنا 

هو قذر يف بيته.
هذه املقولة إختذتها حكمة، جتعلين أحكم دومًا على كل من يرمي على أرض دائرته او الشارع او أي 

مكان عام شيئًا وإن كان عود ثقاب بأنه كما قالت أمي.
 وحني أجد أمًا ترمي حفاظة طفلها او علبة عصري او حليب فارغة من بيتها او من السيارة اىل 

الشارع.
أقول لنفسي كم الفارق شاسع بني أمي وهذه األم الي تعلم طفلها أن يعتدي على الشارع برمي أي 
شيء!! وكيف هلذه األم اجلاهلة أن تربي طفلها على النظافة إذا كانت هي بها حاجة اىل من يعلمها 

أصول النظافة.
الذي يثري الغيظ أكثر إن أولئك املتجاوزين على نظافة املمتلكات العامة يربرون تصرفاتهم تلك بأن 
البلد كله وسخ او شوارعه كلها وسخة!! فكيف يكون املواطن نظيفًا؟! او بأّن الكل يرمي النفايات يف 

الشارع، فلماذا الأفعل أنا مثلهم؟!! وكأننا جيب أن خنطئ كما خيطئ اآلخرون، ونسلك بالضرورة 
مايسلكونه؟!

من جانب، نقول.. نعم لو كانت الدوائر املسؤولة عن النظافة حريصة على تنظيف الشوارع واألمكنة 
العامة، وتوفَر قانوٌن حياسب املتجاوز على النظافة العامة.

لكان لزامًا على املواطن أن حيافظ على نظافة الشوارع واألمكنة العامة، بل لوجد مواطنني آخرين 
يهبون لردعه إن هو جتاوز ورمى نفاية ما يف شارع نظيف.

لكن من جانب آخر الجيوز أن نربر اونعول على هذا او نتحجج بأّن الشارع وسخ كله ورمينا نفاية 
أخرى فيه اليعين شيئًا أمام النفايات املنتشرة فيه، بل جيب أن تنبع النظافة من دواخلنا، فهي من 
اإلميان كما نعرف مجيعًا وهي من الشعور بالوطنية واملسؤولية جتاه اجملتمع، وقبل هذا وذاك هي 

تعبري عن احرتام الذات كذلك.
 فكيف يدعي أحدهم أنه مؤمن جملرد إنه يلتزم ببعض آداب الدين واليلتزم بالنظافة العامة ؟! بل كيف 

نتهم الغرب بالكفر إذا كان نظيفًا ؟! 
أليس اإلنسان الغربي حيافظ على نظافة األمكنة العامة ما جيعله يف خانة اإلميان الي ندعي أنها 

لنا فقط ؟!

اهتمام  مصدر  يكون  بأن  الشديدة  رغبته  التكوينية،  اإلنسان  طبائع  من 
يحُشبع غروره  بهذا االجتاه، حتى  َخْلقية تدفعه  اآلخرين، وهناك أسباب 
ناحية  بأنه متميز، وخمتلف عن اآلخرين من  الذاتي، ويشعر مع نفسه 
التفّوق، لكن االهتمام هو شعور أو موقف أو فعل متباَدل، وغالبًا ما يأتي 

كنتيجة أو رد فعل ملا يبديه اإلنسان من اهتمام باآلخرين.
وفّسر علماء النفس االهتمام، بأنه اجتاه نفسّي إىل تركيز االنتباه حول 
، يهتم اهتماما بشيء أو أمر ما، ويقال يف  موضوع معنّي، ومصدره اهتمَّ
اللغة له اهتمامات فنية، أي أن تركيزه منصّب على املوضوعات الفنية، 
ويقال يقع يف دائرة اهتمامه، ويستخدم مصطلح إثارة االهتمام أو إثارة 
صورة  وبناء  دقائقها،  على  ف  التعرحُّ يف  يرغب  حبيث  مــا،  بفكرة  املــرء 
معرفية بشأنها، ويقال يف اللغة أيضا، اهتمَّ فالٌن بالفقراء واليتامى، أي 

انشغل بأمرهم واعتنى بهم.
ونقيضه عدم االهتمام الذي يعين نسيان الشخص وجتاهله وعدم السؤال 
عنه أو معرفة أخباره، إذ يعّد أمرًا مزعجًا عندما يأتي اإلهمال والنسيان 
من  احلــب  ينتفي  االهتمام  انتَف  مل  فــإذا  حنبهم،  الذين  من  والتجاهل 
األساس، واحلب هو االهتمام يف كل تفاصيل حياتنا الصغرية والكبرية 
منها، ويف حال عدم اهتمامك باآلخر عليك أن ال تتوقع بأنه سيعبأ بك أو 
ينشغل بأمرك، فاالهتمام بال مقابل يعين التملق، ويدل على أن من يهتم 

بك من دون أن تهتم به أن هناك مصلحة له عندك.
ماذا وراء االهتمام املفاجئ؟

)االهتمام املفاجئ غالبًا خلفه طلب( هكذا يقول أحد املهتمني بهذه احلالة 
النفسية األخالقية السلوكية، ويضيف، )خيجلين اهتمام شخص مل أصنع 
له يومًا معروفًا ويؤملين نكران شخص أشعلت له أصابع يدي مشوعًا، ومل 
يكن يستحق ذلك(، فمن يهتّم بك بإفراط مفاجئ سوف حيرجك فعال، 
ألنك حتتاج إىل املشاعر واملواقع الطبيعية املعتدلة، وكل زيادة ستجعلك 
يف حالة إرباك، وتدفع بك للتساؤل عن هذا االهتمام الكبري املباغت، على 
نقيض ذلك حني تأبه لآخر وال يقّدم املثل لك، فهذا بالطبع يتسبب بآالم 

نفسية قد ال تزول إال بعد وقت طويل!.
هناك أسباب متنع اإلنسان عن إبداء االهتمام باآلخرين، جّلها نابعة من 
خلل نفسي حيبط الفعل أو املوقف اجليد جتاه اآلخرين، من بينها مرض 
النفوس اهلزيلة، وجيعلها يف حالة تعاٍل ونرجسية  األنانية الذي يصيب 

عقيمة، قائمة على فراغ أخالقي ونفسي.
وتتنكر  اآلخــريــن  تهمل  أن  املّتزنة،  املعتدلة  الشخصية  شيمة  من  ليس 
أو  اجلسيمة  املؤسفة  األحــداث  يف  مواساتهم  على  وتتعاىل  ملشاعرهم، 
يتوّقع أن حيصل على  السعيدة، مثل هذا اإلنسان ال  الوقائع  مشاركتهم 
اهتمام الناس إال إذا كان ذلك متّلقا ختتبئ خلفه مصلحة عاجلة ومهمة 

للمتملق.

متى سيهتمّ بك 
اآلخرون؟

علي حسني عبيد

اسماء محمد مصطفى
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التفكري الغاضب 
أسبابه ونتائجه

الكائن  بــه  متيز  عقلي  نــشــاط  التفكري 
ــوقــات،  الـــبـــشـــري عـــن غــــريه مـــن املــخــل
وهـــو الــســبــب يف ارتــقــائــه إىل درجـــات 
بسبب  األخـــرى  للكائنات  ســيــدًا  جعلته 
الكلي  عجزها  أو  التفكري  يف  قصورها 
عن مزاولته، والتفكري حبسب خمتصني 
الذهنية  والعمليات  األشكال  جممل  هو 
الي يؤديها عقل اإلنسان، والي متكنه 
مــن منــذجــة الــعــامل الــــذي يــعــيــش فيه، 
التعامل معه بفعالية  وبالتالي متكنه من 
ورغباته  وخططه  أهدافه  لتحقيق  أكرب 
مشكلة  يف  العقل  إعمال  وهــو  وغاياته، 
للتوصل إىل حلها، وبتعبري آخر التفكري 
املعلومات  يف  عقلّية  عملّية  )إجــراء  هو 
النتائج  إىل  الــوصــول  احلــاضــرة ألجــل 
)حركة  هو  أدق  آخــر  وبتعبري  املطلوبة( 
الــعــقــل بــني املــعــلــوم واجملـــهـــول(، وميكن 
القول بأنه التصور اإلمجالي والتفصيلي 
تكوينه  كنهه وعوامل  لواقع ما من حيث 

ومآالته وطرق حتسينه وعالج آفاته.
فهنالك  للتفكري،  ودرجــات  أنــواع  توجد 
العميق والسطحي وما بينهما املتوسط، 
يرجع هذا إىل طبيعة عقل اإلنسان الي 
يف األعم األغلب تتعلق باملرحلة العمرية 
مع وجود نوادر، فهناك أطفال بأعمار ال 
تزال صغرية نبغوا يف الرياضات والعلوم 
األخرى حتى اإلنسانية منها كقيام طفل 

بــعــمــر مخـــس ســـنـــوات حبــفــظ الــقــرآن 
الــكــريــم كــلــه ظــهــرا عــن قــلــب ومعرفته 
القرآنية حسب  ـــات  اآلي وجـــود  بــأمــاكــن 
أرقــام الصفحات، وغــري ذلــك مما يدل 
على نبوغ عقل هذا اإلنسان أو ذاك يف 

الذكاء وطرائق التفكري.
كــالمــنــا يف هــــذا املـــقـــال عـــن الــتــفــكــري 
الغاضب، ملاذا حيدث وما األسباب الي 
التفكري  إىل  اإلنــســان  أو  بالعقل  تدفع 
بهذه الطريقة الغاضبة أو تلك، ثم ترتتب 
على هذا النوع من التفكري نتائج سوف 
نتعّرف عليها الحقًا، ومن أمثلة التفكري 
بعيدا يف سخطك  تذهب  أنك  الغاضب 
وتبدأ  أو مجاعة،  على شخص  ونقمتك 
أشــد  إلحلـــاق  تسعى  تفكري  عملية  يف 

الصفات السيئة بهم.
الــذي قد  التخّيل -  يرافق ذلك نوع من 
ــه يف الـــواقـــع- يــشــّوه  يــكــون ال أســـاس ل
صورة اآلخر ويلصق به صفات وخصال 
ورمبا أفعال مل يرتكبها أصال، كل ذلك 
التفكري  بسبب  حمسومة  كنتيجة  يأتي 
الــغــاضــب، وقـــد قــيــل عــن الــغــضــب بأنه 
انفعال وقيل هو تغري حيصل عند غليان 
دم القلب؛ ليحصل عنه التشفي للصدر، 
زيادة  للغضب  اجلسدي  التأثري  ويشمل 
الدم،  وضغط  القلب  معدل ضربات  يف 
والنورادرينالني،  االدرينالني  ومستويات 

الغضب كجزء من شجار  وّضح  بعضهم 
أو حــركــة اســتــجــابــة ســريــعــة مـــن املــخ 
لــتــهــديــد حمــتــمــل مــن الـــضـــرر، ويصبح 
الغضب الشعور السائد سلوكيا، ذهنيا، 
يــأخــذ الشخص  وفــســيــولــوجــيــا عــنــدمــا 
على  إجــراءات  الواعي الختــاذ  االختيار 
الفور من شأنها وقف السلوك التهديدي 
مـــن قــــوة أخـــــرى خـــارجـــيـــة، والــتــعــبــري 
اخلـــارجـــي عـــن الــغــضــب ميــكــن الــعــثــور 
ولغة اجلسد،  الوجه،  تعبريات  عليه يف 
واالستجابات الفسيولوجية، وأحيانا يف 

األفعال العامة من االعتداء.
البيئة  للغضب،  املعروفة  األســبــاب  مــن 
وطريقة  الطبيعة،  وحــتــى  االجتماعية 
يبدر  فما  واملدرسية،  األسرية  التنشئة 
أن  وأقــــوال متشنجة ميــكــن  أفــعــال  مــن 
ينتقل من فرد إىل آخر يف العائلة ومن 
أسرة إىل أخرى، وميكن أن مييز مجاعة 
عــن غــريهــا، وحــتــى جمتمع عــن ســواه، 
سرعة  مثال  العراقيني  عن  ــرف  عحُ فقد 
غضبهم ودميومة توترهم وسخطهم غري 
املربر يف أحايني متفرقة، كل هذا ما هو 
إال انعكاس للبيئة االجتماعية وقد يكون 
والقيم  للثقافة  أيــضــا،  دورهـــا  لــلــوراثــة 
السائدة وطبيعة التحاور املتباَدل دوره يف 
الظواهر  إحــدى  الغاضب  التفكري  جعل 

الي تفّرق هذا اجملتمع عن سواه. 

أوراق للضمري 

لعدد  نقاشية  الدينية يف عمان، حلقة  للدراسات  امللكي  املعهد  ينظم  حني 
من اخلرباء واملختصني بشأن »أخالقيات التضامن اإلنساني«، فهذا يعين 
االجتماعية  احلــيــاة  مــقــّومــات  الستكمال  وملّحة  ضــروريــة  حاجة  مثــة  أن 
تستبطن  كان مثة حرية  وإذا  والدولي.  الوطين  املنتظم  إطار  والثقافية يف 
مــأزوم، سواًء  واقع  انطالقًا من  سؤااًل فسيكون سؤال قلق وعدم طمأنينة 
على الصعيد الداخلي أم على صعيد العالقات الدولية، حيث يشهد العامل 
حتــّوالت كربى بعضها موضوعي وآخر ذاتــي، وقسم منها إجيابي واآلخر 
سليب، والسّيما ما يتعلق مبحاوالت فرض اهليمنة واالستتباع واالستحواذ 
وعلى  االجتماعي،  التفاوت  عن  ناهيك  وثرواتها،  الشعوب  خــريات  على 
الصعيد العاملي بني البلدان الغنية والفقرية، أو بني بلدان الشمال واجلنوب، 
األمر الذي زاد العامل انقسامًا، بل توحشًا يف ظل العوملة. وبعد ذلك ماذا 
حيتاج التضامن اإلنساني لكي يرسي على أخالقيات تعلي من شأنه وترفع 
من قيمته، خصوصًا والعامل ال يعتمد على األخالق بقدر قيامه على املصاحل؟
اقرتابها  مقدار  هي  فلسفة،  أو  هــدف  أو  فكرة  ألي  احلقيقية  القيمة  إن 
الذي هو »مقياس كل شــيء«، على حد تعبري  من حتقيق سعادة اإلنسان، 
والنفوذ  االقتصادي  للنمو  قيمة  فال  بروتوغوراس،  اإلغريقي  الفيلسوف 
التكنولوجي،  والتطور  العلمية  واالكتشافات  العسكرية  والقوة  السياسي 
البشر. ويأتي ذلك من  ما مل يصّب يف خدمة اإلنسان ويساهم يف رفاهة 
النزعة اإلنسانية الي تدرك أن كل فرد هو إنسان ليس أكثر وليس أقل، 
عن  البحث  اإلنسانية ميكن  النقطة  تلك  ومــن  واجــبــات،  وعليه  ولــه حقوق 
املشرتكات يف تضامن البشر وتعاضدهم، سواء على مستوى اجليل احلالي 
حبفظ حق احلياة وكرامة اإلنسان أم على مستوى مسؤوليتهم إزاء األجيال 
القادمة حبماية السالم وإبعاد خطر احلروب. وكانت اجلمعية العامة لأمم 
املتحدة، قد اختذت قرارًا برقم 55 يف العام 2005 بشأن التضامن الدولي، 
عقدتها  الي  الكربى  العاملية  القمة  مؤمترات  مراعاة  من  انطالقًا  وذلــك 
األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، انطالقًا من مفهوم التضامن 
اإلنساني الذي يقوم على تالقي املصاحل واملقاصد واألهداف بني األفراد 
والشعوب واألمم والبلدان، للحفاظ على التطور اإلنساني وحتقيق األهداف 
اإلنسانية  النزعة  فلسفة  وتقوم  أيضًا.  املشرتكة  القيم  يعزز  مبا  املشرتكة 
احلاجات  مواكبة  تستطيع  أخالقيًا، حبيث  إليها  منظورًا  أبعاد  ثالثة  على 
أصدرته  تقرير  وردت يف  كما  األبعاد  وهــذه  املعاصر،  العامل  املتزايدة يف 
تكسب  »هل  عنوان  وحتت  اإلنسانية«  بالقضايا  اخلاصة  املستقلة  »اهليئة 
الدين  وصدر  بن طالل  احلسن  األمري  مقدمته  كتب  معركتها؟«  اإلنسانية 
آغاخان )مقررا اللجنة( 1987، وهذه األبعاد هي: البعد األفقي يشمل أوسع 
قدر من البلدان والشعوب واألفراد، والبعد العمودي يتناول توسيع اجلوانب 
األخالقية للتضامن اإلنساني، والبعد الزمين خيتص يف األجيال القادمة. 

أخالقيات التضامن 
اإلنساني

تكون  ال  قد  والرغبات،  املصاحل  وهواجس  واالنشغاالت  باملتاعب  املليئة  العصرية  احلياة  زحام  يف 
هناك فسحة، ولو ضيقة، يقف اإلنسان فيها حملاسبة نفسه على ما ارتكبه من أخطاء حبق الناس 
واجملتمع .. حبق قيمة إنسانية عليا.. حبق املصلحة العامة، فكم واحدًا منا جيد متسعًا ما قبل النوم، 
لرياجع تصرفاته يف نهار فات، وإذا ما وجد نفسه مرتكبًا خطًأ ما يف حق إنسان آخر، فإنه خيضع 

ذاته لتأنيب الضمري؟!
كم واحدًا منا تالحقه أخطاؤه النهارية يف أحالمه الليلية، فتظهر له يف أشكال رؤى او حتى كوابيس، 
مغزاها تنبيهه اىل ذنوبه؟، كم واحدًا منا ميتلك فضيلة االعرتاف خبطِئه أمام املعين باألمر طلبًا 

للسماح واملعذرة ؟!
قد تطول قائمة األسئلة، وال جييب عليها البعض إاّل بتضمني األجوبة أفعااًل بصيغة الزمن املاضي يف 

ظل الضمائر املعتلة واألفعال الناقصة.
 إذ ال فسحة ملراجعة الذات إذا كان هاجس اإلنسان مصلحته اخلاصة فقط سواء وجد هذا اهلاجس 
إنهم ال  الغالبية عليه، بعد أن يقول لنفسه:  يف نفسه حبكم طبعه األناني او جراء تطبعه مبا جيد 

يفكرون بسوى مصاحلهم، فلماذا ال أفعل مثلهم؟!
وهكذا يدخل اىل احللبة معهم مهرواًل حنو نداء األنانية.. وبعد أن يستحوذ على مايريد، يتوقف القلب 

عن النبض عاجاًل او آجاًل دون أن يأخذ صاحبه شيئًا مما استحوذ عليه.. لستحُ َمن يقول ذلك، وإمنا 
هو قول الضمري غري املعتل والفعل الصحيح غري الناقص.. ولكن هل مَلن نسوا حماسبة ضمائرهم 

آذان صاغية ؟!
النجاة، حني  احلرب تضع اإلنسان يف مواجهة ضمريه، وعند مفرتق طرق، فأما أن خيتار طريق 
يزداد إميانًا باهلل تعاىل، ويزداد قلبه حبًا للناس، وهو يبكي على قطع اللحم الرمادي املتناثر هنا 

وهناك، وأما أن خيتار طريق اهلالك حني يلهث وراء مصاحله الذاتية على حساب اآلخرين.
او  يعود شيئًا خفيًا  الناس، فال  أن ظروف احلرب وعدم االستقرار تكشف عن معادن  والشك يف 
ممّوهًا.. البعض ال ميأ عينيه سوى الرتاب، و)ال تنكسر عينه( مثلما نقول بالعامية، مع إن احلياة 

متضي أمام عينيه اىل زوال يف حلظة غدر..
تنقية نفسه من  البعض اىل  وبــداًل من أن يسعى ذلــك  الــنــاس..  الــغــادرون حبياة   حلظة يعبث فيها 
شوائبها، ينشغل بأمراضه النفسية، ومنها احلسد الذي ميأ قلبه جتاه النعمة الي خيتار اهلل أن 

تكون من نصيب إنسان آخر.
فرتاه حياول بشتى الطرق قطع رزق اآلخر بتصيد أخطائه او بتدبري املكائد من ورائه، وإطالق لسانه 

كاملنشار يف حرب منيمة ونفاق مع إنه ) كله عورات وللناس ألسنحُ (.

عبد الرزاق عبد الحسني

اسماء محمد مصطفى

د. عبد الحسني شعبان
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املفردة،  قسوة  من  التخفيف  تتبنى  ثقافة  غــدت  حتى  لالستعباد 
الصور  تغييب  بعد  عليها،  حضارية  أو  عصرية  صبغة  إضفاء  أو 
اإلنسان  استعباد  على  القائم  الــرق  ومفهوم  للعبودية،  التقليدية 

لنظريه. 
الضعفاء يف  العبيد  يباع  أن  تعين  اليوم  عامل  العبودية يف  تعد  مل 
األسواق، أو عبودية التفوق اللوني للجنس البشري كما يف صراع 
اليوم صارت خاضعة  العبودية  السوداء.  البيضاء مع  البشرة  ذوي 
وتبنيها  األفكار  وصــراع  بااليديولوجيا  تتعلق  مفاهيمية  ملقاييس 
منها،  االقـــرتاب  ألحــد  ليس  مطلقة  كحقائق  بها  التسليم  لدرجة 
يبدو  ملنطق  خاضعة  العبودية  وكذلك صارت  أو جتاوز خطوطها. 
وكأنه جتسيد وهمي ملفهوم )القرية الصغرية( بعد أن صار اإلنسان 
مستسلمًا بشكل شبه كلي إىل سّجانه التواصلي اإللكرتوني الذي 
يبتعد عنه مبسافات  الذي  يتيح له حمــاورة زميله السجني اآلخر 

شاسعة بينما هما يقبعان يف ذات السجن اإللكرتوني. 
أكثر أشكال العبودية انتشارًا يف الوقت احلالي هي لعبة )بوب جي( 
جمسدًا  فيها  الالعب  يكون  الــي  األلعاب  من  وهــي  اإللكرتونية، 
األخـــرى  هــي  مــعــركــة  ختـــوض  افــرتاضــيــة،  أو  خيالية  لشخصية 
افرتاضية مع آخرين دخلوا كذلك يف شخصيات افرتاضية، وهكذا 

Ge -- اجلغرافية  املعلومات  ونظم   Cartography اخلرائط علم   يعد 
التكنلوجيا  اركــان  أحــد   -)graphic Information Systems )GIS
لعلم   Infrastructure التحتية  البنى  بــدورهــا  متثل  الــي  اجلغرافية 
اجلغرافيا، فليس هناك حبٍث او حتليٍل مكاني او مسٍح ميدانٍي جغرايٍف دون 
خريطة، وباملقابل ال توجد خريطة صاحلة لتلك املهمات دون علم اخلرائط 
الذي يهتم بها من حيث املادة الي حتتويها وطريقة متثيلها وآلية منذجتها 
ومراحل انتاجها وكيفية االستفادة منها، ومن مثة االرتقاء بها اىل مستوى 
االداة الفعالة يف اختاذ القرار. ومن منظور آخر، يلعب علم اخلرائط دورًا 
بارزًا يف اجناز املراحل املختلفة لنظم املعلومات اجلغرافية، وحتتل االخرية 
له  الي حققتها  الفوائد  من خالل  اخلرائط  علم  تطوير  رئيسًا يف  مقامًا 
باستخدام احلاسوب، وقد أثر التطور السريع مع التعجيل يف علوم احلاسوب 
والتكنولوجيا على علم اخلرائط ونظم املعلومات اجلغرافية، اذ كان نتيجة 
حتمية لوضع اخلرائط الرقمية Digital Maps حمل اخلرائط التقليدية 
Traditional Maps، ومن مثة فان تقانات معاجلة اخلرائط التقليدية 
على  ذلــك  انعكس  مما  الرقمية،  اخلرائط  معاجلة  بتقانات  استبدلت  قد 
عمليات التعميم وحتوهلا حنو اآللية، فالتعميم مسألة حيوية يف التكنلوجيا 
اجلغرافية، وان التحول اآللي لعملياته عد حتديًا تقنيًا بالغ االهمية، لكونه 
يعمل على االستثمار االمثل لقواعد البيانات اجلغرافية فضاًل عن سرعة 
املختلفة  اخلرائطية  للمنتجات  النتائج  وتقييم  اخلرائطي  االنــتــاج  تدفق 
املقاييس واالهداف. متتد جذور فكرة التعميم اآللي اىل عقدي الستينات 
مقاييس  تطوير  حنــو  الرتكيز  اجتــه  اذ  املــاضــي،  الــقــرن  مــن  والسبعينات 
احملــددات  ووضــع  اخلريطة  ابعاد  جتزئة  مثل  خوارزمية،  وحلول  هندسية 
احلسابية على الرموز، كاملقياس املعتمد على احلد االدنى والزاوية والطول 
مفادها  والبحوث  املقاالت  من  العديد  كتبت  الفرتة،  هذه  ففي  واملساحة، 
اخــرى يف جمال  علوم  مــن  املستعارة  او  املــطــورة  اخلــوارزمــيــات  استخدام 
 Line Features اخلطية  املعامل  تبسيط  حنو  وجهت  واكثرها  التعميم، 
واملسافات، يف حني كرس مقدار اقل يف البحث عن مشكالت التعميم يف 
Cartographic Ge -  اخلرائط مبنظوره الشامل. ان التعميم اخلرائطي
eralization هو عملية اشتقاق التمثيل اخلرائطي املعمم مع احلفاظ على 
وضوح اختالف الرموز يف حمتوى اخلريطة، والغاية من التعميم اخلرائطي 
عند  املمثلة  واملساحة  اخلرائطي  الرتميز  أمنــوذج  بني  الكامل  اجلمع  هي 
املرئي واحملددات  التجسد  االعتبار  بنظر  االخذ  لذا جيب  معلوم،  مقياس 
تقليل  اىل  يسعى  اخلرائطي  التعميم  ان  آخــر،  مبعنى  للمعامل.  اجلمالية 
احتشاد املعامل على سطح اخلريطة نتيجة تصغري مقياس الرسم والتأكيد 
على جوهرها وعدم طمس واخفاء املعامل االقل اهمية من جانب، واحلفاظ 
على العالقة املنطقية بني اخلريطة والظواهر اجلغرافية يف العامل احلقيقي 

من جانب آخر، وتقدميها جبودة خرائطية عالية. 

فلسفة التعميم الخرائطي 
يف الجغرافيا الجديدة

الذي تتغري فيه اجيال احلــروب، وانتقال اخلصوم من احلرب  الوقت  يف 
حتقيق  من  التطور  فائقة  التكنولوجيا  اقرتبت  الفضاء،  اىل  االرض  على 
السيطرة الكاملة على الطيف الكهرومغناطيسي، تقدمت البحوث العلمية 
لتقود سباق القوى التدمريية بني الدول العظمى، فاصبحت االهداف هي 
االيونوسفري،  طبقة  يف  والتحكم  العامل  بلدان  يف  الطقس  على  السيطرة 
هلزمية االخر ليس عسكريا وسياسيا فقط، بل ارغامه على التحالف مع 
هذه الدول يف الوقت الي تفرض شروط تعجيزية على املتضررين جراء 

الطقس املفتعل من كوارث، لتحقيق مصاحلها اخلاصة.
اننا ندخل مرحلة غري تقليدية من احلروب حبلول عام 2020، تشمل  اذ 
واالجتماعي  والبيئي  االقتصادي  اجملــال  تضم  والــي  منها،  املقيدة  النوع 
والسياسي، فربنامج الشفق عالي الرتدد او ما يدعى احباث طبقة الغالف 
الواليات املتحدة  القوات اجلوية االمريكية وحبرية  بتمويل من  االيوني مت 

وجامعة االسكا، اهلدف املعلن منه هو حتليل الغالف االيوني.
واملراقبة  االسلكي  االتصاالت  الغــراض  االيوني  اجملال  تكنولوجيا  تعزيز 
اهداف اجتمعت يف مشروع “هــارب”، اال ان السيطرة على املناخ هو اهم 
هوائية عمالقة  تتحكم يف مصفوفات  انها  اذ  الــدول،  تلك  اليه  تسعى  ما 
يف القطب الشمالي ترسل ترددات ال سلكية عالية القوة حمملة مبوجات 

حروب املناخ: هل تحول 
سالم األرض اىل حلم؟

كهرومغناطيسسية عالية الفولتية، باجتاه السماء لغرض اثارة وتسخني 
منطقة حمددة من االيونوسفري بشكل مؤقت.

الدكتورة دالل حممود السيد استاذة يف كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهرة، ويف حبث هلا حول اسلحة املناخ بينت ان “هناك اهداف 
عسكرية واخرى سياسية من هارب، تأتي يف مقدمتها تفجري الصواريخ 
يف  االلكرتونيات  مجيع  لتدمري  كهرومغناطيسي  وســالح  السماء،  يف 

ثوان للحفاظ على سرية معلومات قد تكون مهمة بالنسبة هلا”.
والرباكني  بالزالزل  اعدائها  تهزم  ان  على  اليوم  العظمى  الــدول  تعمل 
والفيضانات، وان حرب املناخ باتت وسيلة فعالة يف الصراعات الدولية، 
فكل من روسيا والصني واالحتاد االوربي متلك مشاريع بينية عسكرية 
مشابهة ل”هارب”، اال ان التخوف العاملي احلقيقي ياتي من حتوهلا من 
املسار العلمي البحثي اىل عسكري ذو قدرات فتاكة، احمللل السياسي 
الدكتور واثق اهلامشي ويف حديث خاص لشبكة النبأ املعلوماتية اوضح 
ان “ هناك مشاكل بني الدول الكربى حتاول حلها باستغالل التطورات 
العلمية. واحد اهم املشاريع الي نفذتها هو التحكم بطبقة االيونوسفري 
الحدات متغريات مناخية يف مناطق التقع على اخلط الطبيعي هلا، اذ 
حتاول الواليات املتحدة اليوم التحول من احلرب العسكرية اىل حرب 

النجوم او ما يسمى كيمرتل”.
ويؤكد اهلامشي على ان “هناك مؤشرات تدل على تغري منط احلرب 
ارتفاع درجات،  بيئة املنطقة من  التغيريات الي حتدث يف  من خالل 
الذرية  االسلحة  استخدام  التحول يف  هذا  وان  والفيضانات،  الــزالزل 

مثال، يأتي من كونها اصبحت مكشوفة لدى اجلميع. 

السجون اإللكرتونية

يهيمن االفرتاض لدرجة أن )سني( انصهر كليًا بشخصيته املستعارة، 
بعد  األخــرى  الشخصية  تلك  وكأنه  بيته  يف  حتى  يتصرف  وصــار 
توطد العالقة بني الشخصيتني، ومن ثم اهليمنة املطلقة للشخصية 
املستعارة على الشخصية احلقيقية، وبذلك يكون اإلنسان قد انفصل 
عن واقعه احلقيقي، ومل تعد له القدرة على التفاعل مع جمتمعه. 
وميكن تفهم إقبال املراهقني على مثل هذه االلعاب؛ ألسباب تتعلق 
بتبدل األطوار العمرية هلم، لكنَّ الغريب هو أن العبودية اإللكرتونية 
ممثلة بلعبة بوب جي؛ واصلت مراحل تغييب اإلنسان حتى يف أعمار 
ينبغي أنها وصلت ملرحلة النضج، بل أن املضحك فعاًل وشر البلية 
ما يضحك هو السماح للموظفني مبمارسة هذه اللعبة ملدة نصف 
ساعة أثناء الدوام الرمسي كما حدث مع إحدى الدوائر احلكومية 
يف فلسطني كحُتب فيها: “يسمح للموظفني بلعب لعبة بوب جي ملدة 
نصف ساعة خالل أوقــات الــدوام” وهنا تكون العبودية قد وصلت 
إىل الدوائر ومعامالت الناس، ولنتخيل كيف للموظف إجناز عمله 

مع  سلوكه  كيف سيكون  بل  االفرتاضية،  ذائــب يف شخصيته  وهو 
املراجعني إذا كان )مقتواًل( يف بوب جي؟!. الفهم اجلديد للعبودية، 
يلزم لنا فهم هذا النوع من العبودية، ودراسته بشكل ينسجم وواقعه 
يف  استفحااًل  األكثر  هو  اإللكرتوني  العبودية  طور  أن  يقول  الــذي 
ينبغي  استفحاله  سلبيات  من  احلد  نريد  وعندما  احلياتي.  الواقع 
عدم االستخفاف حبضوره الكثيف يف حياتنا اجملتمعية، وأن نتعامل 

مع العبودية بشكل خيتلف عن الفهم التقليدي هلا.
مل يعد كافيًا أن جيتمع ممثلو األديان املختلفة يف مؤمتر يدعو له بابا 
املتفشي بوصفه معضلة أخالقية،  العبودية  الفاتيكان ملناقشة وباء 
على  التأكيد  أو  أديــان،  حــوار  قضية  من  أكــرب  اجلديدة  فالعبودية 
عبارات تقليدية يتم االتفاق ثم التوقيع عليها يف بيان مشرتك من 
الناس  إن  القائلة  للقناعة  العالقات الي ال تستجيب  “ وكل  قبيل: 
مجيعًا سواسية، هلم احلق يف احلرية والكرامة، هي جرائم ضد 

اإلنسانية. 

عادل الصويري

علوم وتكنولوجيا

د. احمد محمد جهاد
وصال االسدي
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خاسرون وراحبون، وسيناريوهات جديدة يف أنشطة منتجي اهلاتف الذكي 
الرئيسيني يف العامل، والي توفر اليوم معطيات متغرية مع صعود جنم قطب 
وأفول آخر، إذ ينتظر مستخدمو اهلواتف الذكية يف عام 2019، الكثري من 
املفاجآت املذهلة، لكن أبرزها قنبلتا “سامسونغ” و”آبل” القابلتان يف الطي، 
فبعد اإلعالن عن هاتف سامسونج Galaxy Fold بأيام قليلة، قامت هواوي 
املؤمتر  يف  مشاركتها  خــالل   Mate X للطي  القابل  هاتفها  عن  بالكشف 
العاملي لأجهزة احملمولة )Mobile World Congress 2019(، فاملزايا 
واإلمكانيات الي يتمتع بها هاتف هواوي اجلديد تضعه يف صدارة األجهزة 

القابلة للطي.
جديدة  حرباحُ  حاليًا  تشهد  بالعامل  الذكية  اهلواتف  صناعة  أن  يبدو  فكما 
علي  مقتصرة  ليست  الذكية  اهلواتف  محُصنعي  فأصبحت حرب  نوعها،  من 
إمكانيات ومزايا اهلواتف الي يقدمونها، بل أخذت املنافسة شكل جديد يف 

تصميم اهلواتف أال وهي اهلواتف الذكية القابلة للطي.
يف الوقت نفسه، كشفت جوجل التابعة أللفابت عن ثالث إصدار من هاتفها 
الذكي بيكسل وجهاز مكرب الصوت الذكي جوجل هوم مزود شاشة عرض 

حرب الهواتف الذكية: 
الخاسرون والرابحون يف 

هوية 2019 اخــرتاق  والسيما  التوجس  هو  السيربانية  احلــروب  أن جوهر 
تعتمد  اهلجمات  مثل  معظم  ألن  املهامجني  هوية  وحتديد  اإلنرتنت 
على خداع املعارضني الستخدام الربجميات اخلبيثة وإنها قد تنتهك 
القانون اإلنساني الدولي ضد الغدر، واألشكال التقليدية تعترب اإلحالة 
مما  مهامجتها  عند  تستجيب  أن  ألمــة  فيمكن  خطرية  مشكلة  بها 
يدفعنا للرتكيز على املسائل القانونية الي تثريها التقنيات العسكرية 
وجيوسياسية  ثقافية  تغريات  من  بها  يرتبط  وما  واملدمرة  الناشئة 
يف حماولة ملعاجلة بعض القضايا القانونية ذات الصلة الي أثارتها 
التعامل  الصعب  يزال من  منها ال  العديد  ولكن  السيربانية  احلروب 
معه يف القوانني ومن الصعب القول عندما يكون بلد ما قد تعرض 
للهجوم فعلًيا إن ماهية املستوى املطلوب من إثبات هوية املهاجم تتم 
قبل اعتبار االستجابة متوافقة مع قوانني احلرب، وعلى الرغم مما 
ال  تتحرك حبركة سريعة  بأكملها  التكنولوجية  احلــدود  أن  إال  تقدم 
ميكن التنبؤ بها وميكن حتى الطعن يف القانون الدولي، وللتكنولوجيات 
ولكن  وواضــحــة  األجـــل  قــصــرية  مؤسسية  آثـــار  اجلــديــدة  العسكرية 
لديها أيضًا تأثريات أطول أجاًل وأكثر أهمية على التنظيم واهليكل 
العسكريني، واآلن ال ميكن للمرء أن ينظر إىل سرعة وحجم التغري 
على  فقط  ليس  ذلــك  سيؤثر  كيف  يتساءل  أن  دون  من  التكنولوجي 
احملتمل  غري  من  ذاتــه؟  اجملتمع  بنية  على  ولكن  العسكري  التنظيم 
إىل حد كبري أن تؤدي التأثريات املأساوية للتكنولوجيات العسكرية 
الناشئة والسياقات املؤسسية واجليوسياسية املتغرية لقوانني احلروب 
باعتبارها جمموعة من القوانني واملؤسسات واملمارسات البالية غري 
مجيع  يف  االنتشار  والواسعة  األساسية  التكنولوجية  التغيريات  أن 
اجملاالت ستؤدي إىل زعزعة بعض االفرتاضات الكامنة وراء قوانني 
احلرب ألن احلرب هي حركة حركية بطبيعتها وأن ساحة املعركة الي 
حتدث فيها واضحة وحمدودة فتظهر أيًضا على األقل بعض التمزق 
لذا يربز التساؤل حول هل جيب على اجملتمع الدولي أن يكون عقائديا 
جدا؟ وافرتاض أن الشرط الذي يدعى احلرب ال يزال منفصال عن 
غريه وظروف متشابكة بشكل متزايد للصراع مثل الشرطة والعنف 
الــي يفرضها  تواجه قوانني احلــرب  الــي  التحديات  إن  اإلرهــابــي؟ 
املرتبطة  واجليوسياسية  االجتماعية  والتغريات  التكنولوجي  التطور 
به هي ليست فريدة يف هذا اجملــال، ولرمبا يتحدى علم األعصاب 
اإلرادة  وجــود  عدمية  أو  وجــود  حــول  اإلنسانية  االفــرتاضــات  قريًبا 
احلرة، ورمبا يتزعزع االستقرار باألفكار املتعلقة باملسؤولية القانونية 
واجلنائية، ولرمبا يصبح اإلنسان مساحة للتصميم بشكل متزايد وإن 
احلفاظ على االستمرارية مع االستجابة على حنو مسؤول وعقالني 
مهارة وحلد  للتنبؤ هو  القابل  العميق وغري  التغيري  فذلك  وأخالقي 

اآلن مل يفلح البشر بأدراكها.

لو تأملنا اليوم يف اكتشافات العلماء نالحظ أنهم ومنذ أكثر من ربع 
قرن تقريبًا يتحدثون عن خملوقات غريبة ال تحُرى، أطلقوا عليها اسم 
والسؤال:  الكونية!  الظواهر  أعظم  واعتربوها من  السوداء،  الثقوب 
كيف تتشكل هذه الثقوب وملاذا ال ترى، وملاذا هي جتري بسرعة هائلة 

وتبتلع كل ما تصادفه يف طريقها؟
أحرز العلم البشري إجنازا “تارخييا”، يف اآلونة األخرية، إثر اإلعالن 
حول  تساءلوا  كثريين  لكن  األســـود،  للثقب  صــورة  أول  التقاط  عن 
دالالت هذه اخلطوة وكيف ستؤثر على فهمنا للكون الذي نعيش فيه.

ولفهم هذا الثقب، ال بأس من اإلشارة إىل أمر مهم وهي أن الفضاء 
الفسيح ميتاز بالظالم، حتى إن كانت بعض البؤر أكثر ظالما وقتامة 
“الثقب  أن  وهــو  أمــرا جوهريا،  يــؤكــدون  العلماء  لكن  األخـــرى،  من 

األسود” هو أكثر البؤر ظالما على اإلطالق.
فيها  بــؤرة مظلمة تصل  عبارة عن  األســود  الثقب  إن  العلماء  ويقول 
اجلاذبية إىل مستوى هائل، حبيث يستطيع أن جيذب إليه كل شيء، 

حتى إنه يستطيع أن ميتص الضوء، وينشأ الثقب األسود عندما يصل 
على  حتافظ  الــي  الطاقة  تتالشى  وحــني  نهايته،  إىل  النجم  عمر 

متاسكه خالل حياته، فتبدأ مرحلة االنهيار وحيصل انفجار هائل.
وعقب ذلك، تسقط كافة املواد الي خلفها االنفجار يف نقطة صغرية 
وغري متناهية، لكن اجلدير بالذكر، هو أن هذه املخلفات تزيد عن 
هو  الفلكية،  الظاهرة  هذه  يف  والغريب  مــرات،  بعدة  الشمس  كتلة 
بالغة  نقطة  يف  تتوارى  الشمس  حجم  تفوق  الي  املخلفات  هذه  أن 
الصغر، ومع مرور الوقت، تبتلع هذه الثقوب موادا أكثر، فتكرب شيئا 

فشيئا ويستع نطاقها.
وما يبعث على استغراب الكثريين، إزاء هذا التفاعل، هو أن نقطة 
مصطلح  العلماء  ويطلق  كــبــرية،  كتلة  حتــتــوي  أن  تستطيع  صــغــرية 
النجمي،  االنفجار  فيها خملفات  الي جتتمع  النقطة  “التفرد” على 
وتستطيع أن تقوم بتأثري كبري على الرغم من صغرها املتناهي، وألن 
البعض قد يتساءل حول ما ميكن أن يقع إذا جعلنا مركبة فضائية 

كل ما تريد معرفته عن قصة أول
 صورة للثقب األسود؟

تكنولوجيا
 روج الضفادع

وأول جهاز كمبيوتر لوحي هلا يف الوقت الذي تبذل فيه الشركة جهودا 
لتعويض تأخرها على صعيد العتاد.

ودخلت جوجل قطاع األجهزة قبل ثالث سنوات لكي تكسب، على غرار 
حتققها.  الي  واإليـــرادات  تطبيقاتها  أداء  على  الكاملة  السيطرة  أبــل، 
وأحيانا ما يزاحم مصنعو اهلواتف اآلخرون تطبيقات جوجل بتطبيقاتهم 
اخلاصة أو حيصلون على حصة من إيرادات اإلعالنات مما يؤثر سلبا 
للهاتف  اجلغرايف  التوزيع  نطاق  توسعة  تقدم  وقد  ألفابت،  أربــاح  على 
دعما حمدودا جملموعة هواتف بيكسل، وسيجري تدشني بيسكل 3 يف 

عشر دول بدال من ست دول فقط دحُشن فيها بيكسل 2 قبل عام.
فقد باتت صناعة اهلواتف الذكية التكنولوجيا األكثر انتشارا حبيث حتول 
شغف املستهلكني باقتناء كل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا إىل دافع 
وسلوك  تتماشى  وتطبيقات  منتجات  لتطوير  املصنعة  للشركات  رئيس 
وقودا مستداما حلرب  وهذا ميثل  أرباحها،  زيادة  بهدف  املستخدمني، 
آبل، سامسونغ، هواوي، جوجل،  العامل  تكنولوجيا  اهلواتف بني عمالقة 
حيث وصلت املعركة بني صناع اهلواتف الذكية يف قمة ذروتها هذا العام.

لكن من املتوقع أن ينكمش السوق العاملي للهواتف الذكية بشكل أكرب يف 
عام 2019 بسبب ضعف الطلب وعوامل أخرى غري مواتية، ويتوقع أن 

يصل اإلنتاج العاملي للهواتف الذكية إىل 1.41 مليار وحدة هذا العام.
وعليه، باتت املنافسة حتتدم بشكل كبري يف سوق اهلواتف الذكية الذي 
يــؤرق  هاجسا  القمة  تصدر  على  الــصــراع  وأصــبــح  منها،  باملئات  يعج 
أمــام حتديات  الــذي يضعها  األمــر  املــيــدان،  هــذا  العاملة يف  الشركات 

جديدة تفرض عليها تقديم األفضل يف العام 2019.  

بـــ”األفــق احلــدث” للثقب األســـود، وهــو منطقة ال  تقصد ما يعرف 
يستطيع من يوجد يف خارجها أن يالحظ يف داخلها.

وإذا أرسلنا مركبة فضائية صوب هذه املنطقة، سيحدث ما يسمى 
األسود  الثقب  من  القريب  إذ سيصبح جزؤها  املعكرونة”،  بـ”تأثري 
شديد اجلاذبية، وبعدها، ستتمدد املركبة الفضائية بشكل عمودي، 
وتنسحق  “الباستا”،  من  شريط  أو  الشعرة  يشبه  ما  إىل  وتتحول 

باجتاه الثقب.
ولطاملا حريت الثقوب السوداء كبار علماء الفلك والفيزياء، وحتى 
التاريخ  أول صورة يف  العلمي، ولكن إطالق  مؤلفي قصص اخليال 

للثقب األسود وحُصف بأنه “تقدم كبري لإلنسانية مجعاء”.
ــســوداء عندما ميــوت جنــم عمالق.  ال الــثــقــوب  تــولــد معظم  ويــقــول 
النجوم، مثل اهليدروجني، ما  الوقود من  ينفد  وحيدث هذا عندما 
يؤدي إىل انهيارها، وبعد ذلك، تسحب اجلاذبية مركز النجم إىل 
الداخل بسرعة، وينهار يف شكل كرة صغرية. ثم يتوسع ويتقلص إىل 
أن ينتهي يف انهيار واحد، وتتناثر بقايا النجم يف الفضاء الواسع، 
الثقب  ليتشكل  للغاية،  كثيفة  بأنها  املتبقية  املركزية  الكرة  وتتميز 
األسود ذو اجلاذبية القوية، حيث ال ميكن ألي جسم فضائي اهلرب 

منه. 

علوم وتكنولوجيا

مروة االسدي

دعاء الشيباني
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موقع بشرى حياة 

تيمّنًا بذكرى ميالد االمام احلجة )عجل 
جمموعة  أقامت  الشريف(  فرجه  اهلل 
مؤسسات نسوية مهرجانًا ثقافيًا حتت 
شعار: أفق االنتظار.. وبناء األمل، وذلك 
الثقايف،  البيت  قــاعــة  على  كــربــالء  يف 

بتاريخ 2019/4/19.
وقد كان املهرجان برعاية كل من حوزة 
كربالء النسوية، مجعية املودة واالزدهار 
الزمان،  النسوية، هيئة صاحب  للتنمية 
مـــتـــحـــف ذاكــــــــرة االســـــــــالم، مــؤســســة 
ــعــة عــشــر، معهد نــور  املــعــصــومــني األرب
العرتة، هيئة السيدة رقية، هيئة االمام 
السيد حممد  ايــة اهلل  مــركــز  احلــســن، 
رضــا الــشــريازي، روضــة براعم املــودة، 
أول  ويعترب  الطاهرة،  العرتة  حسينية 

تعاون مؤسساتي.
قّدمت فقرات املهرجان عرافة متميزة 
وفهيمة  ناهض  مــروة  الثنائي:  قبل  من 
بتالوة  البهيج  احلفل  ابتدأ  رضــا، حيث 
تلتها  ثم  ومن  احلكيم،  الذكر  من  آيــات 
املهدوية( قدمتها وصال  )األخبار  فقرة 
تقديم جمموعة  فيها  مّت  األســدي حيث 
مــن األخـــبـــار املــتــعــلــقــة بـــاالمـــام احلجة 
باإلضافة  ظهوره  قبل  احلادثة  والوقائع 
إىل تقريٍر مصّور رافق النشرة، وبعدها 
ــت بــإســم: )انتظار  ــري كــانــت فــقــرة األوب
وطن( سيناريو واخراج ضمياء العوادي 

وقدمته املنشدة أمرية قيس مع جمموعة 
عرضًا  كــان  حيث  الفتيّة،  الــرباعــم  من 
حول  شجي  إنشاٍد  مع  مؤثرًا  مسرحيًا 
املظلومة يف زمن  العربية  البلدان  وضع 

الغيبة.
الغفلة(  )ســرطــان  فــكــريــة  فــقــرة  تلتها 
وحــيــدي، حيث حتدثت  زهــراء  قدمتها 
السرطان  مــرض  حــول  للجمهور  فيها 
بسرطان  وربطته  الكثري  يصيب  الــذي 
وهــو  أال  األول خــطــورة  يــضــاهــي  آخـــر 
ســـرطـــان الــغــفــلــة عـــن صـــاحـــب األمـــر 
التواشيح  فــقــرة  ثـــّم  لــظــهــوره،  والــتــهــيــؤ 
ومسك  الــعــال(،  )فــرقــة  قدمتها  البهّية 

اخلتام كان بأهازيج الفرح والسرور.
وعلى هامش املهرجان ركن ثقايف يضم 
العطرة  املناسبة  عن  الــتــذكــارات  بعض 
الرتفيهية،  النشاطات  مــن  وجمــمــوعــة 
بعض  آراء  املــهــرجــان  خــالل  استطلعنا 
املشاركات يف الربنامج واحلضور وكان 
اجلميل  مــن  رضـــا:  فهيمة  قــالــت  منها، 
بكذا  تــقــوم  نسوية  قـــدرات  نشاهد  أن 
مهرجان فريد من نوعه، وباسم موالنا 
وصاحبنا االمام املهدي عجل اهلل فرجه 

الشريف.
خارقة  قــدرات  لديهن  النساء  بالتأكيد 
تعلم  فــإنــك  رجــال  علمت  إذا  قــيــل:  كما 
فردا. وإذا علمت امرأة فإنك تعلم أمة، 

وكـــم هــو ضــــروري حــضــور الــنــســوة يف 
ويهيئن  املسري  يغرين  كي  أماكن  هكذا 
األجواء لظهوره املبارك عجل اهلل فرجه 
مفعما  أرجيــاً  املهرجان  ترك  الشريف، 
العهد  لنجدد  كبرية  آفاق  وفتح  باألمل، 

مع قائدنا العظيم روحي فداه.
أما زينب االسدي فقالت:

بعبق  انتشت  أمــل  بارقة  املهرجان  كــان 
خليط  الــنــفــوس  يف  هيجت  إذ  الــواليــة 
احلـــب واالنــســجــام وجتــــاوز األحــــزان، 
لتفتح الطريق أمام ذوي املواهب الفنية 
وممارسة  النور،  إىل  بالظهور  اخلاصة 
الطريق  هـــذا  ســالــكــة  جــهــارًا  نشاطها 
أال  وأنبل  أمســى  لغاية  وصــوال  امللتوي؛ 
قالت  وأخــــريًا  ــتــظــار،  االن كيفية  وهـــي 
ضمياء العوادي: من اجلميل أن حتظى 
كربالء بثلة نسوية تقيم مهرجانا خاصا 
لــلــنــســاء مــتــعــلــق بـــإمـــام الـــزمـــان، حيث 
أما دورنا  ساهمْت مؤسسات عدة فيه، 
فقد قدمنا باسم مجعية املودة واالزدهار 
عن  يتحدث  أوبــريــت  النسوية  للتنمية 
مأساة األوطان احملتلة ونسائها ودورهن 
بانتظار  وأوطانهن  الشهيدات  أن  وكيف 
نتيجة  تـــأخـــر  ـــــذي  ال املــــوعــــود  ــقــذ  ــن امل
لتأخرنا عن نهجه والرسالة الي محلها 
االوبريت هي دعوة للتخفيف عن كاهل 

صاحب الزمان.

أفق االنتظار وبناء األمل: مهرجان مهدوي 
بلمسات نسوية

شهر رمضان.. هدية ربانية إلصالح النفس
َتتَّقحُوَن”  ْم  َلَعلَّكحُ ْم  َقْبِلكحُ ِمْن  الَِّذيَن  َعَلى  كحُِتَب  َكَما  َيامحُ  الصِّ َعَلْيكحُمحُ  كحُِتَب  آَمنحُوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  “َيا  تعاىل:  قال 

البقرة 183.
معنى صام  عن األمر: أي امتنع عنه، امتنع عن الطعام والشراب يف أوقات معلومة وعن اإلمام الباقر 

“عليه السالم” قال:
ال تقولوا هذا رمضان، وال ذهب رمضان، وال جاء رمضان، فإّن رمضان اسٌم من أمساء اهلل عّز وجّل، 

ال جييء وال يذهب، وإمنا جييء ويذهب الزائل ولكن قولوا:
 شهر رمضان، فالشهر املضاف إىل االسم، واالسم اسم اهلل، وهو الشهر الذي أحُنزل فيه القرآن، 

جعله اهلل تعاىل مثاًل وعيدًا.
عن  االنسان  يبتعد  فعندما  الشياطني،  يبعد  الصيام  الرتبوية:  األبعاد  خالل:_  من  حكمته  نتأمل 

املعاصي يراقب ربه<
ويراقب تصرفاته يتَعبد ويزيد من حسناته بهذا يتقرب إىل اخلالق فيجد لذة رضا اخلالق، هلي 

املتعة األمسى ال يحُضاهيها متعة أخرى زائلة دنيوية<
ذلك  على  اعتاد  قد  نفسه  جيد  واألدعــيــة  الكريم  القرآن  بتالوة  بعباداته  االنسان  يستمر  عندما 
فتجده حتى عندما ينتهي الشهر يشعر بالنقص إذا مل  'التطبع'  فاالستمرارية تؤدي إىل االعتياد 

يعمل على ما كان يعمله خالل الشهر فتجده ال جيد الراحة إال حني يعود إىل العبادة. األبعاد النفسية: 
أمــارة بالسوء، إن كان ما يرضيها يغضب  النفس  النفس هل هو اجيابي أم سليب؟  الشعور برضا 
اخلالق وخيالف الضمري هنا نقمة وسلبية، ويف هذه احلالة رضا النفس زائل ينتهي مبجرد حصوهلا 
على ما ترغب من لذات دنيوية، ويتبعها ندم وتأنيب ضمري وشعور بغضب اخلالق وهذا ما يعود على 
االنسان حبالة هستريية من مشاعر سلبية متضاربة وعدم استقرار، والشعور بالذنب أيضا يعود 

على اآلخرين أيضا جيعله بقلب غري مسح وغري رحب باآلخرين فتجد معاملته هلم ال تتسم 
_البعد االجتماعي: 

هو شعور املؤمن بأخيه املؤمن الفقري، وتعاظم شعوره باملسؤولية جتاههم بتفقدهم واطعامهم مما 
فضل اهلل عليه.

 وبهذا مهما كان حال االنسان برفاهية يفكر ويشعر بأن الناس سواسية مهما تغريت أحواهلم، ومهما 
كانت طبقتهم االجتماعية سيتفكر حبالتني األوىل:  الناس مجيعا يشعرون بنفس املشاعر اجلوع، 

العطش، األمل، التعب..
_البعد الروحي: حيث ترتفع منزلة املؤمن ويرتقي إىل منزلة التقوى وتهذيب للنفس، أعلى مراتب 

االميان. 

 
أن ميوت  بدال  شبابه  أن  لدرجة  باجملان  املــوت  أصبح  العراق  بلدي  يف 
يف احلروب أو غرقا بالغواصات بات يقتل نفسه للخالص من الوضع، 
كل عام يودع األهالي املئات من ابناءه وبشكل يومي تصحو البيوت على 
فجيعة شاب أطلق الرصاصة على رأسه أو شنق نفسه أو تناول جرعة 
كبرية من املخدرات أدت إىل توقف قلبه، حتى دقت املنظمات االنسانية 
ــوقــوف على  نــاقــوس اخلــطــر ودعـــت إىل معاجلة ظــاهــرة االنــتــحــار وال
أسبابها وحبسب مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق، 132 حالة انتحار 
خالل الثالث أشهر األوىل من 2019. وكانت كربالء هي األعلى من بني 

باقي احملافظات حيث بلغت 20 حالة انتحار. 
أهله  املــعــروف  البلد  الــعــراق  يف  متفشية  ظاهرة  االنتحار  يصبح  كيف 
ببساطتهم والتزامهم بالقيم واألعراف االسالمية الي حترم هذا الفعل، 
كيف يصل الشباب إىل هذه املرحلة، هل بسبب الرتبية البعيدة عن القيم 
األخالقية أم األوضاع السيئة الي مير بها البلد أم أسباب أخرى؟ إن 
كانت األوضاع هي السبب الرئيسي كما انتشر يف الشارع العراقي، إن 
هذه األوضاع الي يعيشها الشعب العراقي ليست وليدة اليوم، فالعراق 
عاش حتوالت تارخيية كبرية منذ النظام السابق والظلم الذي طال شبابه 
يشهد له التاريخ.. ولكن مل يكن هلذه الظاهرة أثر ومل تذكر هكذا أعداد 

خميفة عن االنتحار؟
وعن أسباب كثرة انتشار ظاهرة االنتحار يف العراق حتدثت إىل موقع 
“بشرى حياة” أخصائية االرشاد الرتبوي الدكتورة نارميان محيد  “دعوني 
أحتدث عن شخصية الشاب وهو يف سن املراهقة يكون كثري االنفعال 
يعيشها  الــي  الصعبة  الــظــروف  كابوس  يفجرها  الــي  األحــالم  وكثري 
الناحية السياسية واالجتماعية واالقتصادية، هذا  الشعب العراقي من 

ما جيعل الشاب يعيش حبالة من االحباط املستمر”.
األول: غياب الوازع الديين وضعف الرتبية االسالمية عند الشباب، لكون 

الدين هو الرادع هلذا املوضوع من العقاب عند اهلل وما هو مكانته.
الــثــانــي: اجملــتــمــع واطــالعــاتــه بــالــوقــت احلــاضــر عــن طــريــق الــتــواصــل 
الغربية كمثل هكذا مواضيع  الــدول  ثقافات  واالطــالع على  االجتماعي 
وانتشارها. الثالث: على احلكومة إجياد حلول هلذه الظاهرة من خالل 
فتح مراكز خاصة لتنشئة الشباب واالهتمام بهم. وتفعيل نظام املرشد 
الرتبوي يف املدارس واالهتمام بها. الرابع :  للمدرسة دور مهم يف مراقبة 
الطالب والتواصل مع األهل يف حال إجياد أي تصرفات غريبة من قبل 

الطالب والطالبات مثل االنعزال وامليول إىل الكآبة.
اخلامس: مراقبة مشددة من قبل األهل على تصرفات أوالدهم واملواقع 
يف  النفسي  الطبيب  دور  تفعيل  السادس:  يتابعونها.   الي  االلكرتونية 
بأنهم  الشك  النفسي يف حالة  الطبيب  أوالدنــا على  جمتمعنا ومراجعة 

يعانون من مشكلة نفسية.

يف العراق: موت باملجان 
تحت إطار األوضاع

رؤيا فاضل 

رغد حميد 

زينب شاكر السماك 
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هل من املمكن أن يكون 
طعامنا قاتاًل لنا؟

ما مدى تأثري بعض أنواع األطعمة على 
هي  ومــا  عـــام؟  بشكل  أجسامنا  صحة 
أثناء  نتجنبها  أن  جيــب  الــي  األخــطــاء 
اختيار أغذيتنا اليومية؟، وهل ميكن ان 
تكون هناك عادات غذائية قاتلة؟، هذه 
عندما  عنها  اإلجــابــة  الــتــســاؤالت ميكن 
نعرف انــه ميــوت شخص واحــد من بني 
كل مخسة أشخاص حول العامل ألسباب 
متعلقة بسوء التغذية، فقد أشارت دراسة 
 The“ العلمية  جديدة نشرت يف اجمللة 
Lancet” إىل أن اإلفراط يف استهالك 
الــلــحــوم احلـــمـــراء والـــلـــحـــوم املــعــاجلــة 
كافية  كمية  تناول  وعــدم  والسكر  وامللح 
والبقوليات  واخلــضــروات  الــفــواكــه  مــن 
القلب  الرئيسي ألمراض  السبب  يشكل 
حوالي  أن  بالذكر  واجلدير  والسرطان. 
11 مليون حالة وفاة على مستوى العامل 
يف عام 2017 تعود أسبابها إىل أمراض 
القلب واألوعية الدموية، والي غالبًا ما 
تكون ناجتة عن أو تتفاقم بسبب السمنة 
اإلفــراط  وبشكل خاص  التغذية،  وســوء 

يف استهالك امللح.
يــنــطــوي نظامنا  لــلــبــاحــثــني، قــد  ووفــقــًا 
ــومــي عــلــى خمــاطــر أكــرب  ــي الـــغـــذائـــي ال
ذلــك تدخني  من أي عامل آخــر مبا يف 
أن سوء  إىل  الباحثون  يشري  السجائر، 
باختالف  آلخر  بلد  من  التغذية خيتلف 

الــقــدرة الــشــرائــيــة. فــســوء الــتــغــذيــة هو 
اخنــفــاض نسبة اخلــضــروات والــفــواكــه 
ـــوب واالعـــتـــمـــاد شبه  واأللــــيــــاف واحلـــب
نسب  على  حتــتــوي  أطعمة  على  الكلي 
مييل  إذ  والدهون،  النشويات  من  عالية 
الوجبات  تــنــاول  إىل  األشــخــاص  معظم 
الــســريــعــة واالعـــتـــمـــاد عــلــى املـــــذاق يف 
اختيار الطعام وليس على ما حتتويه من 
عناصر غذائية، وخصوصًا عند التقدم 
عدد  يف  ارتفاعًا  نالحظ  لذلك  بالعمر. 

األشخاص الذين يعانون من البدانة.
هو  غالبًا  الغذائي  نظامنا  يفتقده  ومــا 
احلبوب الكاملة واالعتدال يف استهالك 
امللح والسكر والتوازن بني أنواع األغذية. 
الـــدراســـة، فـــإن أكــثــر مــن 50  فبحسب 
عن  ناجتة  الوفيات  مجيع  من  املائة  يف 
عدم تناول ما يكفي من احلبوب الكاملة 
والـــفـــواكـــه، وتـــنـــاول كــمــيــات كــبــرية من 

الصوديوم )امللح(. 
على الرغم من معرفة أن تناول احلبوب 
الكاملة واأللياف قد مينح اجلسم وقاية 
الدموية  واألوعــيــة  القلب  أمـــراض  ضــد 
القولون  وسرطان  الثاني  النوع  وسكري 
امللح  استهالك  يرتبط  فيما  واملستقيم، 
ـــادة خــطــر اإلصـــابـــة  ـــزي والـــســـكـــريـــات ب
ــقــلــب واألوعــــيــــة الــدمــويــة  بـــأمـــراض ال

ومرض السكري.

الوفيات  عدد  الباحثون  حدد  وبــاألرقــام 
ــة. فـــأوضـــحـــوا أن  ــغــذي ــت نــتــيــجــة ســــوء ال
بلغت  امللح  زيـــادة  بسبب  الــوفــيــات  عــدد 
حنـــو 3 مـــاليـــني، نــقــص تـــنـــاول اخلــبــز 
األمسر)احلبوب الكاملة( بنحو 3 ماليني 
الفاكهة  ــنــاول  ت الــنــقــص يف  أمـــا  أيــضــا. 
فتسبب بنحو مليوني حالة وفاة، والنقص 
يف تــنــاول املــكــســرات والــبــذور إىل حنو 
الوفيات  مــع  وباملقارنة  أيــضــًا.  مليونني 
نتيجة التدخني فإن التدخني تسبب بنحو 

8 ماليني حالة وفاة.
حاالت  االعتبار  الباحثون يف  يأخذ  ومل 
الوفاة الي سببها نقص التغذية واجلوع 
أوضح  الكحولية، حسبما  املشروبات  أو 
تــونــي مــايــر، الـــذي شـــارك يف الــدراســة 
عن جامعة هاله األملانية، وبالنتيجة فإن 
الدراسة خلصت إىل أن حنو 11 مليون 
شــخــص ميـــوتـــون ســنــويــا بــســبــب نقص 
الــبــذور واملــكــســرات والفاكهة  تــنــاول  يف 

واخلبز األمسر.
امللح  ــنــاول  ت يف  الـــزيـــادة  تتسبب  بينما 

بالذات يف حاالت الوفاة. 
يــتــنــاقــل الــنــاس الــكــثــري مــن املــعــتــقــدات 
اخلاطئة حــول تــنــاول الــطــعــام، غــري أن 
اخلبز  هل  الصحة.  من  ال ختلو  بعضها 
البين صحي واألبيض ضار؟ هل تسخني 

السبانخ مضر؟ وغريها من األسئلة. 

باإلجهاد،  حقيقيًا  انطباعًا  يعطي  العينني  السوداء حتت  اهلــاالت  ظهور 
إذ ترتك قلة النوم آثارها على نضارة الوجه، فكيف تنشأ هذه اهلاالت؟ 
وما هي الوصفات التقليدية للتخلص منها؟، ساعات النوم القليلة وغري 
الكافية ترتك آثارها على أجسامنا. ونظرة واحدة يف املرآة تكفي لتبني 
إذ يفقد الوجه نضارته ونعومته ويبدو اجلسم حينها أحوج  هذه اآلثار، 
ما يكون إىل الراحة. سهر الليالي الطويلة والعمل حتى ساعات الفجر 
األوىل يسبب اهلاالت الداكنة حتت العينني. لكن ما عالقة السهر بهذه 

اهلاالت؟
العينني من خالل اخنفاض منطقة  الظالل حتت  أو  اهلــاالت  تنشأ هذه 
االستيقاظ  عند  خاص  وبشكل  قتامًة.  األكثر  البشرة  ولــون  قلياًل  العني 

صباحًا تتكون خطوط عميقة نوعًا ما يف اجللد. وهلذا أسباب عدة.
أول هذه األسباب يتعلق بطبيعة اجللد نفسه، إذ يكون رقيقًا للغاية حتت 
أقل  جيعل  ما  دهنية،  أنسجة  أي  املنطقة  هــذه  يف  توجد  ال  كما  العني. 
التغيريات الطارئة على اجللد يف هذه املنطقة باديًة للعيان بشكل كبري. 
من  الشفافة  الطبقة  عرب  للعيان  الدقيقة  الدموية  األوعية  تلوح  وهلــذا 
اجللد، قلة األوكسجني، حني يكون الدم أغمق من املعتاد، تظهر العديد 
من األوردة الصغرية كظالل حتت العينني. ويظهر ذلك بسبب قلة النوم، إذ 
ينقل الدم كمية أقل من األوكسجني عرب األوعية الدموية يف هذه املنطقة، 

ما يعمل على تغيري لون اجللد إىل األمحر الداكن.
إجهاد العني، كما ميكن أن يسبب اإلرهاق أو إجهاد العني لفرتات طويلة 
تلك اهلاالت القبيحة، إذ تفقد خاليا اجللد املحُرهقة جزءا من حمتواها 
من املاء، مما جيعل األوردة بادية للعيان، الدورة اللمفاوية، حقيقة أن تكون 
الظالل أكثر قتامة بعد وقت قصري من االستيقاظ من النوم، هلا أسبابها 
هي األخرى أيضًا. فمن خالل تأثر انسيابية الدورة اللمفاوية أثناء النوم، 
ميكن أن يتجمع سائل األنسجة حتت العينني، ما يعمل على توسيع األوعية 

الدموية ومتددها. وبالتالي نرى هذا كحلقات قامتة اللون.
ما احلل؟، بالتأكيد مسع الكثري مّنا يف حميطنا االجتماعي عن الكثري من 
العالجات املنزلية القدمية الي تساعدنا يف التخلص من اهلاالت القامتة 
تريح  الي  اخليار  التقليدية شرحية  العالجات  ومن هذه  العينني.  حتت 
الدورة  تنشيط  على  الربد  يساعد  كما  رطوبتها.  وتزيد  وتقويها  البشرة 
الدموية يف منطقة اهلاالت السوداء. وأيضًا ألكياس الشاي دور مهم يف 
التجميل  إذ ينصح خــرباء  العينني،  الــســوداء حــول  التخلص من اهلــاالت 
بوضع كيسني من الشاي املستخدم على العينني واألفضل أن يكون الكيس 
باردًا وتركه ملدة دقيقتني ما يدفع للشعور باالرتياح، ومن يرغب يف الوقاية 
من اهلاالت الداكنة من األصل فإن أفضل طريقة تبقى هي النوم لفرتة 

كافية كل يوم. 

كيف نحمي أعيننا من 
الهاالت السوداء؟

تلجأ العديد من األسر إىل أفالم الكرتون واأللعاب اإللكرتونية كوسيلة للرتفيه أو كمصدر للمعرفة 
أو حتى كأداة إلهلاء أطفاهلم، إال أن األسر بقيامها بهذا ترتكب خطأ كبريًا، وفقا ملنظمة الصحة. 

فما هي احلدود الي جيب عدم جتاوزها؟
استخدام  األطفال يف  يقضيها  الي  الساعات  عدد  تزايد  إىل  الدراسات  من  العديد  تشري  بينما 
جمموعة  العاملية  الصحة  منظمة  أصــدرت  اإللكرتونية،  األجهزة  من  وغريها  احملمولة  هواتفهم 
بالتعرض  لأطفال  خالهلا  السماح  لأسرة  ميكن  الــي  الزمنية  الفرتات  فيها  حــددت  إرشـــادات 
للشاشات اإللكرتونية، مع التأكيد على ضرورة عدم جتاوزها نظرا للمخاطر احملتملة لذلك على 

النمو الذهين لديهم.
ووفقا ملنظمة الصحة العاملية، جيب عدم السماح إطالقا لأطفال مبشاهدة أي مضمون على شاشات 
األجهزة اإللكرتونية خالل عامهم األول، والسماح هلم يف أضيق احلدود خالل عامهم الثاني. أما 
بالنسبة لأطفال الذين ترتاوح أعمارهم ما بني عامني وأربعة، جيب أال تتجاوز فرتات تعرضهم 

للشاشات اإللكرتونية أكثر من ساعة واحدة فقط خالل اليوم.
كما أكدت املنظمة على ضرورة قيام األطفال حتت مخس سنوات بنشاط عضلي مع احلصول على 

قدر كاف من النوم مبا يوفر الفرصة لتبين عادات صحية الحقا خالل فرتتي املراهقة والبلوغ.

ويرى خرباء منو األطفال أن تعلم اللغة واكتساب املهارات االجتماعية من خالل التفاعل مع أفراد 
الكثري من األسر  أن  إال  الطفولة،  الذهنية خالل مرحلة  املهام  أهم  يعترب من  األســرة واألصدقاء 
تعتمد على األجهزة اإللكرتونية للقيام بهذا الدور. حيث تؤكد منظمة “كومن سينس ميديا”، اخلاصة 
ال  الذين  األطفال  أن 42% من  األطفال،  الرتفيه احلديثة على  ووسائل  التكنولوجيا  تأثري  بدراسة 

يتجاوز عمرهم 8 سنوات مسموح هلم باقتناء أجهزتهم اخلاصة بهم.
وبينما مازال الباحثون يعملون على دراسة أثار التعرض للشاشات اإللكرتونية على النمو الذهين لدى 
األطفال، حظت إرشادات منظمة الصحة العاملية برتحيب الكثريين ألهمية سعي منظمة حبجمها 
إىل لفت انتباه اجلميع حول العامل ملخاطر االعتماد على التكنولوجيا بشكل رئيسي يف تربية وتعليم 

األطفال. 
من املمكن منع األطفال من استعمال اهلواتف الذكية واحلواسيب اللوحية أثناء تناول الطعام أو أثناء 
اجللوس والتحدث مع األولياء أو األصدقاء، جيب على األولياء أن حيددوا ألطفاهلم الوقت املسموح 
به الستعمال احلاسوب أو اهلاتف، جيب على الطفل أن يفهم أن اهلاتف شيء خاص ال جيب استعماله 
من دون احلصول على إذن، ينبغي على املراهق أن يفهم أن اهلاتف الذكية وسيلة للتواصل مع العائلة 

واألصدقاء وليس وسيلة إلضاعة الوقت. 

ملاذا يجب على األطفال تفادي شاشات األجهزة الحديثة؟
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حتى نستطيع التفاهم فيما بيننا بطريقة عملية 
يسهل من خالهلا حل مشاكلنا وخالفاتنا بعيدًا 
عن التعصب والتزمت يف طرح اآلراء وتبادل 
الــنــظــر حنــتــاج اىل امــريــن مهمني:  وجــهــات 
التعاطي مع اآلخرين من خالل “احلوار املنتج” 
الـــذي يــســتــخــدم لــغــة الــعــقــل واهلـــــدوء وطــرح 
األفكار باسلوب علمي خالي من التوتر مهما 

اختلف معك االخر فكريًا وثقافيًا.
ــوب “اجلــــدل الــعــنــيــف” او “اجلـــدل  تـــرك أســل
العقيم” الذي ال طائل منه سوى العنف اللفظي 
اهلدف  عن  بذلك  مبتعدًا  الغلبة  عن  والبحث 
احلقيقي ألي حوار وهو الوصول اىل احلقيقة 
وحل اخلالفات والبحث عن القواسم اجلامعة 

بداًل من النقائض املفرقة.
كما بني املرجع الراحل السيد حممد الشريازي 
“يلزم  القول:  من  بالقبيح  اجلــدال  يكون  كيف 
عــلــى الــشــخــص اجملــــادل حــتــى إذا كـــان على 
واإلزراء  التعبري  عــن ســوء  أن حيــرتز  احلــق، 
ال  وأن  املعتقدات،  من  يقّدسه  ومبا  باخلصم 
والشتم،  السّب  عن  ويبتعد  مشاعره،  جيــرح 
القبيح،  وأي جهالة أخــرى، فإنه من اجلــدال 
وإن كان إلثبات احلق، ألن ذلك من إحياء للحق 
بالتالي  ألنــه  مــرفــوض،  وهــذا  الباطل  بإحياء 

بل  الباطل،  ال حيييه  احلــق  ألّن  للحق،  إماتة 
احلق حييى بإحيائه وباتباع األساليب احلقة، 
بالي  واجلدال  احلسنة،  واملوعظة  وباحلكمة 

هي أحسن، وليس احَلَسن فحسب”.
ــم االجــتــمــاعــي  ــســل ـــة لــصــنــاعــة ال يف حمـــاول
والتقدم نعيش اليوم حالة من اجلدل العنيف 
بني األفــكــار واملـــدارس واألحـــزاب والطوائف 
وغريها، جدل يؤدي اىل التقاطع وليس اىل 
ان هذا اجلدل حيدث يف  والغريب  التقارب، 
الدميقراطي،  والنظام  باالنفتاح  تؤمن  دول 
والعنيف  املستفز  اخلــطــاب  مــا خيــالــف  وهــو 
الذي يولده هكذا نوع من اجلدل، لذلك علينا 
اسرتاتيجية  جديدة،  اسرتاتيجية  عن  البحث 
الـــذي يساهم يف  تــقــوم على احلـــوار اهلـــادئ 
حتــقــيــق جمــتــمــع مـــســـامل ومــتــصــاحل وخــالــي 
العنف  اىل  اللجوء  عن  كبديل  النزاعات  من 
اللفظي او الفعلي الذي خيلفه اجلدل العنيف، 
عنيف  جــدل  اىل  يتحول  الــذي  للحوار  قل  او 

لعدة اسباب منها:
سوء  واللفظي،  الفكري  العنف  الشخصنة،   

الظن باآلخرين والتعسف.
اجلهل باملصطلحات واملفاهيم )أسلوب البحث 
العلمي(، قلة املطالعة والتثقيف واالطالع على 

بالفوقية.  والشعور  التكرب  األخـــرى،  األفــكــار 
ان احلــــوار اهلــــادئ هــو مــا حنــتــاج الــيــه، الن 
معًا  والتفكري  مــعــًا  اجلــلــوس  هــو  منه  اهلـــدف 
اجلدال  عن  بعيدًا  الفكري  الالعنف  بطريقة 
العنيف، وحماولة اثبات وجهة نظري وصحتها 
وتقاطعنا  اختلفنا  مهما  )عنيفة(  طريقة  باي 
على  يقوم  احلـــوار  وان  خصوصًا  آراءنــــا،  يف 
بالضرورة  يعين  ال  )الــذي  الفكري  التسامح 
ومعتقدات(،  أفكار  من  به  تؤمن  عما  التنازل 
إضافة اىل استناده اىل أساليب علمية وحجج 
واقعية وفهم ألفكار ومعتقدات الطرف االخر.
ان البحث عن احلوار املنتج هو غاية العقالء 
واحلكماء ألنه حوار حيتوي على مثار االقناع 
فيما  والتعايش  والتسامح  والسالم  والتقارب 
يرافق  ان  ينبغي  االمــر  هــذا  ولتحقيق  بيننا، 
احلوار الشعور باملسؤولية وصواًل اىل النجاح 
املنشود وحتقيق فوائد احلوار الي منها: يتم 
وتتفاعل  الناس  بني  األفكار  تبادل  من خالله 
التفكري  تنمية  على  يساعد  اخلــــربات،  فيه 

وصقل شخصية الفرد.
يساعد  الذهن،  ينشط  جديدة،  أفكار  يولد   
يساعد  اخلاطئة،  األفــكــار  من  التخلص  على 

على الوصول إىل احلقيقة.

املركز واالستالب 
بالتسلط واالستبداد

الجدل العنيف واسرتاتيجيات الحوار املنتج
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أساسي  بشكل  ناجتة  األمة هي حركة  تعيشها  الي  االستالبية  احلركة 
عن اندفاع سريع ختتلقه خمتلف التيارات، باجتاه احملور املركزي لنواة 
األمة، وبالتالي حتطيم بنيتها األساسية؛ إذ يظهر يف البني أن هناك اتفاقًا 
الشعوريًا من أجل التحطيم واهلدم إلثبات الذات والشعور املطلق بانتصار 

األفكار وحمو اآلخر، حتى لو كان ذلك يتم عرب الصدام.
واالنشقاق،  التناحر  من  ملزيد  متصاعدة  بوترية  احلركة  تسري  لذلك   
وبالتالي االنكفاء حنو االنعزال. وبقراءة إحصائية لأرقام الي تطرحها 
األزمة بشكل دائم يف خمتلف املناطق، تظهر النتائج السلبية بشكل واضح 
على السطح؛ إذ إن الكثري من املشاكل الكبرية الي نعاني منها هي نتاج 
واالستبداد، حتتضن  التسلط  ثقافة  يوميا.  نعيشها  الي  الصدام  عملية 
واجلماعات  واجملتمعات  األمــم  تعيشه  الــذي  السياسي  االستبداد  حالة 
اىل حالة  فتحول  البشر،  نفوس  اختمر يف  واجتماعيا  ثقافيا  استبدادا 
ورفــض  بــاألحــاديــة،  التمسك  على  وتــعــود  الــســلــوك،  أســاســي يف  تطبع 
االستماع للرأي اآلخر، وقطع الطريق أمام احلوار والتفاهم؛ ففي حاالت 
فعلى  كان  وإذا  منعدما،  احلــوار  يصبح  والتسلط  االستبداد  روح  ترسخ 
للرأي  مشولية  سيطرة  إال  ليس  الوضع  أن  ذلــك  عقيما؛  يكون  األغلب 
االستبداد  وميثل  املنفردة.  لأحادية  املطلقة  بالسيطرة  متمثاًل  الواحد، 
اعرتافا  ميثل  ألنه  احلــوار،  ميتنع  وجــوده  فمع  للحوار،  العملي  النقيض 
جوهر  ترفضه  أمــر  وهــذا  والتنوع،  للتعددية  إذعــانــًا  وبالتالي  بــاآلخــر، 
الدكتاتورية، ويف نفس الوقت فإن قطع الطريق أمام احلوار يقود تدرجييا 
لتسلط الرأي املنفرد، واقصاء الرأي اآلخر، وبالتالي وضع اجملتمع يف 
إطارين؛ اما التصادم بني األفكار واالجتاهات املتعارضة والوصول للصدام 
منفرد؛ مما  تسلطي  واجتــاه  واحــد  فكر  الكل يف  أو اضمحالل  املـــادي، 
التام  والتوقف  االجتهاد،  واقصاء  التنوع،  اإلبــداع، وموت  انقراض  يعين 
املرتابطة بني غياب  العالقة  املستمرة. وميكن فهم  عن احلركة احليوية 
احلوار، وظهور االستبداد؛ إذ إن عدم وجود احلوار يقود حنو االستبداد، 
من خالل آلية وجود اآلراء واألفكار اإلنسانية املتنوعة؛ فثقافة االستبداد 
أو  األيديولوجية،  أهدافها  مع  ينطبق  مطلق  واحــد  رأي  وجــود  تفرتض 
باحلوار  التمسك  عدم  فان  وكذلك  اخلاصة،  الفئوية  مصاحلها  يكرس 
ينبع بشكل اساسي من خوف البعض من انكشاف خطل آرائه أو تعرض 
مصاحله للضرر؛ ويف كلتا احلالتني يقود التقديس املطلق للرأي اىل موت 
التواصل واحلوار وحتمية الصدام. ولكن ما حتققه ثقافة االستبداد هو 
حتطيم الوجود الفكري لإلنسان، عرب قطع طرق التواصل؛ لذلك يصبح 
الفرد يف هذه االجــواء جمرد هامش جامد على أطــراف اجلغرافيا، ال 
يفهم وال يرى ما حيدث على حقيقته؛ فيفقد القدرة على التقييم السليم 
ميارسان  املتسلط  واالنغالق  الفكر  أحادية  أن  ذلك  الصحيح؛  والتعرف 
عادة بصورة الشعورية، دون حماولة التعرف العلمي اهلادئ على ما يريد 
املنغلقة ظاهرة عالية  أن يقوله اآلخر، ولأسف فإن ظاهرة اخلطابات 
تفاعالت  ويف  الثقايف،  واقعنا  يف  املختلفة  التيارات  تفاعل  يف  الــرتدد 
النخبة قبل العامة، وهي انعكاس مبعنى أدق وأوضح للمالمح الرئيسية 
لثقافة التسلط- االستبداد. وتفرز ثقافة االستبداد منطا يطابق طبيعتها، 
وهو حتقيق مصاحلها الفئوية اخلاصة، ولو كان ذلك على حساب املصاحل 
العامة، وهي بذلك حتدث انشقاقًا كبريًا يف اجملتمع يكرس حالة الفساد 
األفكار  بني خمتلف  اىل ساحة حرب  اجملتمع  والصدام، وحتول ساحة 

واالجتاهات. 
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