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اآلفــــــاق بل واالنــــــغالق الـــــذي
تـشهـده الـساحـة الـفكـريـة األمر

الذي يتطلّب :
- تـشخـيص احلالـة ومعـرفة أوالً
- االعتراف أسـباب العـلّة وثانـياً
- بـها واإلقـرار بـواقعـهـا وثالـثاً
البـحث في مظاهرهـا وأشكالها
- دراسة الـسـبل الكـفيـلة ورابعـاً
ــعــاجلــتــهــا وتــطــويق آثــارهــا
لـــتـــجـــاوزهــا رابـــعـــا وأخـــيــراً
ـســتـلــزمـات وخــامـســاً وضع ا
إليــــجـــاد فــــكــــر عــــربي جــــديـــد
يــــتـــســــاوق مع روح الـــعــــصـــر
ويسـتجـيب للـتطـورات العـلمـية
والـتــكـنـولـوجـيــة احلـاصـلـة في
العالم . ومثل هذه احلاجة التي
يتم تأكيـدها هي انعكاس لواقع
احلال حـيث تـشهـد مجـتمـعاتـنا
الــعــربـــيــة تــهـــديــدات تـــتــعــلق
ا فيه اللغة بالوجود والهـويّة 
 الســـيّــمــا مـــحــاوالت تـــخــريب
الــدول الــوطــنــيــة وضــعــضــعــة
وحـدتــهـا وتــفـتــيـتــهـا تــمـهــيـداً
لــتــقــســـيــمــهــا وانـــشــطــارهــا 

إنـــــســـــانـــــيـــــة عـــــلى جـــــمـــــيع
ـقـاربة ـستـويـات ولعـلّ تلك ا ا
كــانت اخلــلـــفــيــة الــفـــلــســفــيــة
لـالجــتــمــاع االســتــشــاري الـذي
نـظمتـه "مؤسسـة الفكـر العربي"
والــنـــدوة الـــتي أقـــامـــهــا عـــلى
هــامـش أعــمــاله مــركــز األهــرام
لـــــلــــدراســــات الــــســــيــــاســــيــــة
واالستراتـيجية بالـتعاون معها
في الـــــقــــاهــــرة. وألن الـــــفــــكــــر
انــعـــكــاس لـــلــواقـع فال بــدّ من
منـاقشة الواقع خـصوصاً وهو
يــــــؤشــــــر إلـى فــــــشل جتــــــارب
ـذاهب األحـزاب الــعـقــائـديــة وا
الـــــشـــــمــــولـــــيـــــة واألنــــظـــــمــــة
االســتــبــداديــة والــدكــتــاتــوريـة
ختلف مسمّياتها وتوجهاتها
اليـمـينـيـة والـيسـاريـة الديـنـية
ـدنـيـة عـلـى خـلـفـيـة جتـارب وا
ـــاضي اخلـــائـــبـــة ووأوضــاع ا
ـسـتـقــبل الـبـائـسـة وحتـديـات ا
ـسـتـقـبل الـغـامـضـة والـهـدف ا
هـو استـشراف أفق جـديد لـبناء
فـكر جديـد السيّـما بعـد انسداد

خصـوصاً باندالع حـروب أهلية
ونـــزاعــات داخــلــيـــة وانــفــجــار
عـصــبــيــات ديــنـيــة ومــذهــبــيـة
وطــائــفـيــة وتــطــرّفـات إثــنــيـة 
يـضــاف إلـيـهــا تـخــريب نـفـسي
وأخالقـي خـــــــصــــــــوصـــــــاً في
مــنـــظــومــة الــقــيـم اإلنــســانــيــة
وتـدهـور في مـســتـوى الـتـعـلـيم
واســـتــــمـــرار تــــفـــشـي األمـــيـــة
واسـتــشــراء مـظــاهـر الــتــخـلّف
وشــيــوع الـتــعـصّـب والـتــطـرّف
والعـنف واإلرهـاب بتـرابـطاتـها
الـعــضـويـة مع تـراجع مـعـدالت
التنمية وشحّ احلريات واإلقرار

بالتنوّع.
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ـوذج  وحـتى اآلن لم يــتـبـلـور 
ثل معايير احلد األدنى عربي 
ـقـبول عـربـيـاً لـيـتم الـتـنـسيق ا
ن وحتى والتـعاون عـلى أساس
الــكـيـانــات الـعـربــيـة االحتـاديـة
تـــــــعـــــــرّضت إلـى مـــــــحــــــاوالت
اإلضـعـاف وواجــهـتـهــا عـقـبـات
ــنــعـهــا من وحتــديــات كـثــيــرة 
إحــــداث الــــتــــراكم والــــتــــطـــور
ـطلـوب في حـ خطت دولة ا
ـوذجــهـا مــثل الــصـ لــبـنــاء 
واالنــتـقـال من دولــة نـامـيـة إلى
ـتحدة دولـة منافـسة لـلواليات ا
وذلك خالل أربــــعـــة عــــقـــود من
الزمـان فـقط حيث حتـتل الـيوم
ـرتــبـة الـثـانـيــة في االقـتـصـاد ا
ي وتـزاحم بكـ واشـنطن العـا
في سباق محموم على الزعامة.
فاهيم كل ذلك يتطلب مراجعة ا
واألفكـار السـائدة بعـقل مـفتوح
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الــعــراق  ‘وضع فـي احلــسـاب ‘
أن يـؤسس نوعـا من ( السـلطة )
في هذا البلد  ‘يسمح بـالتناسل
والـتـجـذر في كل سيء بـحيث أن
يكون نـتائج تصرفـاتها يضمن ‘
أوال ان  اليــــســـــمح عـــــلى مــــدى
ــــنــــظــــور  ‘بــــظــــهــــور االرادة ا
الـوطـنــيـة تـتـجـه العـادة احلـريـة
ـعــنـاهــا احلـقــيـقي لــلـعــراقـ
ـسـيرتـة في بـناء تكـون إمـتدادا 
دولـة مـؤســسـاتـيــة الـتي يـوازي
الـــتــــاريـخ هـــذا الــــهــــدف عــــنـــد
الــعــراقــيـــ و يــواكب مــســيــرة
ــــنــــطــــقــــة ‘ دولــــتـه بــــ اهل ا
ــــوازة ذلك كــــان الــــهـــدف ان و
يكون وضع الـذي خلقه االحتالل
في الــعـراق مــنــطــلــقـا لــتــنــفــيـذ
اخملـطط اجلـهـنمـي لذلـك اللـوبي
مـثبت ضـمن اسـتراتيـجتـه البعد
مــــدى خــــدمــــة لـــضــــمــــان االمن
(خـطــوات احلــلم الـصــهــويـني )
ضــــد تـــمـــامــــا  لـــتـــاريخ وارادة
ـنـطـقـة  مع بـداية شـعـوب هـذه ا
الـقـرن الـواحـد والـعشـرين ‘ومن
خـالل الـــتــــوجه لـــهــــذا الـــهـــدف
يــــــشــــــجـع كل مـــــــا يــــــؤدي الى
الـفـوضي وكل مـا يـقـال او يعـلن
عنوي عكس ادي وا عن البناء ا
ذلـك الـهــدف يـكــون ضــمن دائـرة
احملـاربـة مـباشـرة وغـيـر مـبـاشر
من قـبـلـهم وذلك بـالـعـمل اجلـدي
جـدا وبـشــكل مـتـعــمـد ومـدروس
لضـمان انـتـشار الـفسـاد الى حد
يـؤدي بـالـنتـيـجـة الى انـهـيار او
يـاس عنـد اهل العـراق اوال ومنه
ـنــطــقـة . الى زوايـه اخـرى فـي ا
عـــنــدمــا تــقـــراء اراء مــعــتــمــدي
االحــــتالل حـــول من ســـلـــمـــوهم
الــعـراق لــيـكــونـوا في الــسـلــطـة
يــظــهــر امــامـك هــذين الــهــدفــ
بــــوضـــوح  ‘والبــــد أن الـــعــــالم
(احلـضـاري ) اطــلـعـوا عـلى راي
الــــشــــخـص الــــذي نــــصــــبه ذلك
اللـوبي حاكـمـا على الـعراق بـعد
االحتالل  ‘وهو ينشر الرايه بعد
ان اصـبح شـخـصـا عـاديا ضـمن
اسـتــراتــيـجــيـة الــغــرب عـمــومـا
وامريـكا خصـوصا لنـشر اخلبث
حتت عـــنــوان احلـــريــة لـــيــكــون
نتـيـجـتة دفع الـنـاس الى الـياس
كن في الـشرق الـعاطفي وهـذا 

..! أوقــــفـت عــــنـــــد قــــراءة هــــذه
ـعلـومة امـام ( فوضى اعالمـية ا
) فـي الــــــعـــــــراق واحلــــــديث ذو
شجون عن ظاهرة الفساد وقرار
احلكومة الرشـيده ....!! بتشكيل
الـــهــيــئـــات والــلــجـــان حملــاربــة
الــفــسـاد ورغـم ذلك كل االجــهـزة
االعـالميـة تبـدأ بـأعالم احلكـومة
الـرشــيــدة والتـنــتــهي بـتــقــاريـر
الـفــضــائــيــات ( الــتي انــطـلــقت
ال الـسـحت وافرازات اسـاسـا 
الــــــفــــــســــــاد ) مـع ذلك كــــــلــــــهم
مـتــحـالــفـون في فــضح الــفـسـاد
وحـتى الـقضـاء تـهدد   ‘وتـسـير
هــذه الــتــراجــيــديــا فـي الــعـراق
ويـضاف عـليـها تـقاريـر تؤكد ان
ــشـاركـ في (الـفــاسـدين ) هم ا
رفـع الـــصــوت فـي اســـتـــعــراض
الكالم عن بناء الـعراق ومحاربة
الـفـسـاد كحـال بـبـغـاوات اليـؤثر
عــلــيـــهم  إســتـــخــدام مـــكــبــرات
الصـوت  وحتى إطـالق األلعاب
الـناريـة لـتـرهيـبـهم الن ببـسـاطة
اوالَ : ان ظهور وانتـشار الفساد
فـي الـــعــــراق خـــطـط له اشـــرس
وافسـد الـلوبي في امـريـكا بـدقة
لـيـسـتـمر الى مـدى غـيـر مـنـظور
لــلـــغــايــة فـي عــقل ذلك الـــلــوبي
الشـرير  ‘ثـانيـا ان الـببـغاوات (
الـقــادة ) الــذين جــلــبـوا لالرض
الــــتـي زرع فـــيـه الــــفــــســـاد ( اال
نادرمنهم )  (1)ليسوا كما ادعى
الــلـوبي خــطط الحـتـالل الـعـراق
قـادة ومـعـارضـة الــوطـنـيـة  لـهم
تـــاريـخ ( حـــتـى في صــــفـــحـــات
ضئيلة ) يـشهد لهم انهم قادرين
عـلى بـنـاء الـعـراق بـعد ان حـطم
احملتل بـشكل منـظم كل ركائزه ‘
حتـت عـنـوان : لــيـكــون  الـعـراق
قـراطية  في وذجـا لنشـر الد
نطقـة كما ادعى احملتل و طبل ا
له هـؤالء احلــرامـيـة و فـضـحـهم
ـثل احملـتل قـبل ان يـفـضحـهم
الـعــراقـيــون و سـنــاتي الى ذكـر
هذه احلقيـقة في فقرة اخرى من
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أشــرنــا في احــد مــواضــعــنـا أن
الـــلــــوبي الــــذي خـــطط و نــــفـــذ
حتـطـيم اسس وجـود الـدولة في
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نبـداء خواطرنـا اليوم بـنقل هذه
ــعــلــومـة ...!! ( شــكــا مــزارعـو ا
األفـــيــــون في الـــهـــنــــد من تـــلف
محاصيلهم من ذلك النبات الذي
يُــزرع ألغــراض طــبــيــة بــســبب
بـبـغـاوات أدمـنت الـتـغـذي عـلـيه
وقـــــال مــــــزارعـــــون فـي واليـــــة‘
مــادهـيــا بـراديش إنـه فـضال عن
مــوسم غـــيــر مــنــتــظم لــســقــوط
األمـطـار كـان تأثـيـر الـبـبـغاوات
شـــديـــدا عــلى مـــحـــاصــيـــلــهم ‘
وأضــافــوا أن مـســاعـي تـرهــيب
الــطـيــور بــاســتـخــدام مــكــبـرات
الصـوت لم حتدث أثرا مـهما في
الـــــوقت الـــــذي لـم تــــقـــــدم فـــــيه
السـلطات احملـلية أي مـساعدة ‘
ــــزارعــــون من أن تــــلك وحــــذر ا
الــبـبــغــاوات تــكـبــدهم خــســائـر
فــادحــة. ونــشــرت وكــالــة أنــبـاء
آسـيـا الـدولـيـة الهـنـديـة تـغـريدة
تـضـمنت لـقـطـات فيـديـو لبـبـغاء
ــزرعــة يــتـــجــول دون قــلـق في ا
وينـقـر االفيـون وبـعد ذلك يـطـير
حـامال زهــرة خـشــخـاش كــامـلـة
الى وكره لـتكمل متـعة االفيون ‘
ــزارعـون مـا يـنـتـجـونه ويـورّد ا
مـن ذلك األفـــيــــون إلى شـــركـــات
األدوية ولديهم تصريح بزراعته
زارعون  لقناة "إن دي ‘ وقال ا
تي في" التلفزيونية إنه جلأ إلى
استخدام مكبرات صوت وحتى
إطـالق األلعـاب النـاريـة لتـرهيب
وأضـاف الــطــيــور دون فــائـده  ‘
مــفــســرا أن زهــرة اخلــشــخــاش
الـواحــدة تــنـتج من  20 إلى 25
غــــــرامـــــا مـن األفــــــيـــــون لــــــكن
"مـجمـوعة كـبيـرة من البـبغاوات
تـتــغــذى عـلى الــنــبـــــات من 30
إلى  40 مـرة يــومـيــا والـبـعض
مـــنـــهــــا يـــطـــيــــر حـــامال زهـــور
اخلـــــشـــــخــــاش  ‘أشـــــار  احــــد
اخـتـصــاصي نـبـات األفـيـون في
كـلـيـة الـبـسـتـنـة في مـانـدسـاور
قـائال لــصـحـيـفـة "ديـلي مـيل" إن
ــنح الــطــيــور طــاقــة األفــيــون 
فــوريــة مـثـل تـأثــيــر الــشـاي أو
القـهوة عـلى اإلنسان  ‘وقال إنه
ــجـرد جتــربــة الــطــيــور لــهـذا
الـغـذاء سـرعـان مـا تـقع فـريـسة
إلدمانه ) ولله في خـلقة الشؤون

المــريـــكــا ســمـــحت لـــبــعض من
اجلـــنـــراالت الــذيـن شــاركـــو في
األحـتالل ان يـسـاهـمـون في دعم
الـــــفـــــســـــاد في الـــــعـــــراق وذلك
ـافـيا ـشاركـة ( عـلى طـريقـة ا بـا
تنوع ) نظمة لدعم التخريب ا ا
ــتـنــفـذين حتت مع الـفــاسـدين ا
عـناوين شـتى . فتـرى مثال جـهة
ـــــشــــاركـــــة في مـن اجلــــهـــــات ا
العـملـية الـسياسـية مـشاركه في
تـفاصيل الـعملـية ولكن يـتنافس
في الـسبـاق لـلـمزيـد من الـسـرقة
الــتـي تــؤدي الـى هالك الـــعــراق
والـعــراقـيـ  ‘له حــصــة في كل
شـيء من مـــكــــاسب الـــســــلـــطـــة
ويـظهـر على الـفضائـيات ( كـثير
مــــنــــهم ايــــضــــا تــــدار من قــــبل
الــفــاسـديـن ) يـنــتــقــد الـســلــطـة
ـعارضة ويعـلن انه يتـجه نحو ا
بـعـد خـراب الـبـصرة   ‘او بـدعة
اخـــرى : يــحـــافـظ عــلـى جــمـــيع
مـــــكـــــاســـــبه وهي اصـال غـــــيــــر
مـــشـــروعه ولــكـن يــعـــلن خلــداع
النـاس بـانه ضد الـفـساد بـبـدعة
تــعـلــيق الــعـضــويـة او حــضـور

االجتماعات ...!!
 qN'« …œuŽË wŽu « Ê«bI  ©¥®

تنفذين واضح عند اجلميع ان ا
في الـسلـطـة االن انـهم يـخـربون
اليـبنـون : البـطالـة في ازد ياد و
الـتـربيـة والتـعلـيم سيء الى حد
خــطـــيــر جـــرائم مــرعـــبه تــقــرب
اجملــتـمع مـن االنـهــيـار   ‘يــقـول
اآلمـام عـلي عـلـيه الـسالم ( يأتي
على الـناس زمان اليـقرب فيه إال
مـاأحل واليـظرف فـيه اال الفـاجر
ـــنــصف ) واليـــضــعف فـــيه اال ا
وانت تـــتـــذكـــر هـــذا الــنـــوع من
ن شارك في توجه التنبهات  ‘
الناس للـفضيلة  ‘وترى االن من
يـزرع على االرض الـفسـاد يدعي
بـكل صالفـة انه من حمـلـة الفـكر
الـــعـــظــيم  ‘وهـــو اليـــخـــجل من
نـــفـــسه كـــانه مـــتق نـــزيه يـــرفع
صـــوته احــتــجـــاجــا عــلى عــزف

موسيقا في نشاط  رياضي وهو
غـــارق فـي زرع كل مــــاهـــو سيء

على ارض العراق 
...........................................
(  ( 1هـــنـــاك حـــكـــمـــة قـــيـــمـــة الحـــد
احلــكـمـاء يـقـول ( احملـايـد شـخص لم
ـؤكـد خذل يـنـصـر البـاطل ولـكن من ا
احلـق ) ولــكي الاكــون بـــاذن الــله من
الــذيـن يـخــذلــون احلق فـي خــواطـري
اوضـح لــلــقــراء مـــايــلي / ان اول من
تــــكــــلم بــــســــوء عـن مـــشــــاركــــ في
مـايسـمى بالعـملـية السـياسـية هو ابن
الـلـوبي الـشـريـر الـذي خطـط الحتالل
ـر ) واضـاف عـلـيه الـعـراق (بـول بـر
مــديــر مـكــتـبه  ‘وهــذا الــتــصـرف من
الـعـامـلـ في االدارة االمـريـكـيـة ليس
ـشـاركـ في هـيـئات غـريـبـا الن كل ا
مــصــدر الـقــرار االمـريــكي في هــكـذا
ـلــكــون احلــد االدني من مــواقـف ال 
االخـالق فـهم اول من يـفــضـحـون من
يـــســاعــدهـم خــارج هــيـــئــات مــصــدر
الــقـرار االمـريــكي ولـهم هــدف خـبـيث
فـي ذلك  ‘اولـه زرع الــــشك الـى حـــد
الــيــأس بـ اجملــتــمع الــذي يـهــدفـون
فـرض الهيمنـة عليهم . هذا من جانب
ومـن جـانب اخــر ( وهـذا االيــضـاح ‘
الاقـصد به انحيـاز من جانب انتمائي
ــا اشـارة الى تــفــاصـيل الــقــومي وا
ـر ومـديـر مـكـتـبه ) اوضح تـقـيـيم بـر
انــهم حتـدثـوا بـااليـجــابـيـة عن الـقـادة
ـــشـــاركـــ فـي الـــعـــمـــلـــيــة الـــكـــرد ا
الـــســيــاســيــة وهـم : الــراحل اخلــالــد
جـالل  الـطـالـبـاني و الـسـيـد مـسـعـود
ـقراطي الـبـارزاني رئيس احلـزب الد
الـكردستـاني  و الدكتـور برهم صالح
رئـيس اجلـمهـوريـة احلالي  ‘ومع اني
واقف االيـجابـية مـتـفق على نـزاهـة وا
الـــصــادقــة لــهم فـي جــهــدهم  ضــمن
الـعمـلية الـسيـاسية النـهم احلقـيقة هم
وطــوال عـمـرهم كـانــوا مـنـاضـلـ من
اجـل حق شــعــبـهـم وكــذلك الــعـراق ‘
ولــكن ان يــاتي هــذا الـتــقـيــيم من ابن
الـــلـــوبي الـــذي خــرب الـــعـــراق فــذلك
اليــخــلـــوا من اخلــبث اســتــنــادا عــلى

التفكير العدواني لهم : فرق تسد).

ـثالي  ‘فـهـذا الشـخص هـكذا وا
ـتـنفـذين في يـصف كـوكـبـة من ا
الـسـلـطـة بــعـد االحـتالل : يـقـول
عـن احدهـم بانـه كل تـصرفـاته و
تـصـريـحـاته عـاريـة من االهـمـيـة
السياسية   ‘وويصف أخر بانه
ـراوغ قـاتل بال ضـمـيـر و اخـر 
وكذاب بالـفطرة  وفيـهم متطرف
فـي ثـــوب االعــتـــدال وســـيـــاسي
فاشل   ‘ومنهم مهندس مشاريع
الــتـفــرقــة وشق الــصف لــغـرض
عــقــد صـــفــقـــات ســيــاســـيــة مع
االمـريـكــان الخ ....! واصـعب مـا
ـشهـد الـعراقي  ‘ان احملتل في ا
سـلـم الـبــلـد بــيـد هــؤالء بـعـد ان
عاش الناس سنوات القهر حتت
حـصار اقـتـصادي قـاس وظالم ‘
حــيـث  ان االنـســان فـي الــعـراق
كـــــان قـــــبـل االحـــــتالل وصـل به
احلـــصــار الى مـــرحــلـــة لم يــبق
امـامه اال انـتظـار اي فـرج  فلـجأ
الـلـوبي خملـطط السـقـاط الـعراق
الى اســلــوب اخلــداع مــســتــغال
تعـنت السـلطة الـتى كانت حتكم
الــــبـــلــــد في اي تـــراجـع يـــخـــدم
الـتـوجه النـقـاذ الـبـلـد عن طـريق
األرادة الـوطنـية  ‘فتم اسـتغالل
قـسـاوة الـسـلـطـة خلـداع الـنـاس
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في بـداية االحـتالل حيث ظـهرت
تــــصـــرفــــات احملـــتل تــــدل عـــلى
عـدوانيـة عمـليـة االحتالل  ‘كنتَ
تـــــســــمع من ( الـــــطــــيــــبــــ من
العراق ) هـالك  من تصرفات
السلطة قبل االحتالل   ‘يبررون
( من حـــــيث اجلــــهـل بــــبــــواطن
االمـور ) تــصــرفـات الــعـدوانــيـة
لـلـمـحـتل بــان االمـريـكـيـ لـيس
لهم اطالع كامـل بوضع اجملتمع
الــعــراقي وتــعــقــيــداته  وكــانـوا
يقارنونه مع األحتالل االنكليزي
لــلــعــراق وان احملــتـل االول كـان
يـعــرف وضع اجملـتــمع الـعـراقي
لــذا كــانــوا يــتــعــامــلــون مــعــنــا
بسياسة النفس الطويل   ‘ولكن
مع اولـى خــطـــوات مـــا ســـمــيت
بـالـعـمــلـيـة الـسـيـاسـيـة ظـهـر ان
الــــلـــــوبي الـــــذي دفع بـــــاجتــــاه
احــتالل الــعـراق مــهــمـته االولى
وضع احلــجـــر االســاس لــنــشــر
ـــدروس لـــتـــخـــريب الـــفـــســـاد ا
الـعـراق ويكـون الـعـراق منـطـلـقا
نـطقـة بشـكل مسـتمر لتخـريب ا
(ازرعـــوا االفـــيــون  ‘واطـــلـــقــوا
سرب الببغـاء ) فكان احملتل كما
فضحهم مندوبهم سلموا مصير
الـبـلد لـلـذين اشـرنا الى تـقـيـيمه
الكــثـــريــة االعــضـــاء الــعــمـــلــيــة
الــسـيــاســيـة   ‘وهــا كـلــنــا نـرى
نـتــائج اعـمـال ابــطـال الـعــمـلـيـة
الـسيـاسيـة  وهم يعمـلون بـجهد
مـتـمــيـز الكـمـال مــا بـداه احملـتل
يـــبـــدعـــون في نـــشـــر الـــفـــســـاد
ويـتـسـابقـون في ذلك  وأكـثر من
ذلك فـــأن بــعـض الــتـــقـــاريــر في
الـــغــرب ( ولـــيس في الـــعــراق )
كــشف ان األجـهـزة اخملــابـراتـيـة
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بيروت

ومـــتــــحـــرر لــــيـــتـم ردم الـــهـــوّة
الـعميـقة والشاسـعة بيـننا وب
الـعـالـم خـصـوصــاً وإن اسـئـلـة
الــــنــــهــــضــــة األولـى الــــتي رفع
لـواءها مصـلحـون ودعاة تغـيير
في الــعـالم الــعــربي ظــلّت تـدور
حول احلرية والتنمية والهويّة
وهــو مـــا يــدعـــونــا الســـتــعــادة
ـــاذا تـــأخـــر عــــنـــوان كـــتــــاب " 
ـاذا تـقـدم غـيـرهم? ـسـلـمـون و ا
لشكيب إرسالن" لقد دخل العالم
الـيـوم عصـر الـثـورة الصـنـاعـية
الـــرابـــعـــة الــــتي تـــقـــوم عـــلى "
الـرقـمـنـة" والـذكـاء االصـطـنـاعي
ا حمله ذلك من تـغييرات على
تــوازن الـقـوى االقــتـصـادي ومـا
ــــســــتــــوى ســــيــــتــــركـه عــــلى ا
السـياسي فيـما يتعـلق بالثروة
ـوارد والــتـنــمـيــة الـبــشـريـة وا
وتــصــدّعـت إلى حــدود كـــبــيــرة
جــــــــمــــــــيـع الـــــــنــــــــظــــــــريـــــــات
وااليديولـوجيات التي قامت في
ــاضــيــ ولم تــعــد الــقــرنــ ا
قـادرة عـلى مـواكـبـة الـتـطور في
ظلّ الــتــحـديــات اجلــديــدة الـتي
طــرحـتــهـا الــثــورة الـصــنـاعــيـة
اجلديدة األمر الذي يحتاج إلى
سـلّمات مراجعـة للـفرضيـات وا
ـــفـــردات فــــيـــمـــا يــــتـــعــــلق بــــا
والــتــفــاصــيل االسـتــراتــيــجــيـة
والــتــكــتـــيــكــيــة  وبـــالــغــايــات
والوسائل. إن الـوسيلة جزء من
الـــغـــايـــة وال وجـــود لـــغـــايــات
شــريـــفـــة وعــادلـــة دون وســائل
شـــريـــفـــة وعـــادلـــة وإذا كـــانت
الـــوســائـل مــحـــددة ومــعـــروفــة

دى وراهـنـة فالـغـايـات بعـيـدة ا
وغـــيــر مــلــمــوســة أو غــامــضــة
وبـــفـــشـل الـــوســـائـل ســـتـــكـــون
الـنظـريـة قـد وصـلت هي األخرى
إلـى طــــريـق مــــســـــدود وحــــسب
ـهـاتـمـا غـانـدي فـإن الـوسـيـلـة ا
إلى الـغـايـة هي مـثل الـبـذرة إلى
ـكن فـصلـهـما ألن الـشجـرة  ال 
عالقــتــهــمــا عـــضــويــة ويــثــبت
الـبـراكـسـيس أنه جـزء ال يـتـجـزأ
ـــــكن من الـــــنـــــظــــريـــــة الـــــتي 
اخـتـبـارهـا وفـحـصـها والـتـدلـيل
علـى صحـتهـا من خـطلـها عـبره.
لــقــد وضـعـت "مـؤســســة الــفــكـر
الــعـربي" حــزمــة اآلراء واألفــكـار
هـذه في سيـاق أسـئـلـة أمام أهل
ـثقـفـ الـعرب من أجل الـفكـر وا
إعـمـال الـعـقل فـي عـصـر مـا بـعد
عرفة كجـزء من طموحها لقيام ا
عــــالم عــــربـي آمن ومــــســــتــــقــــر
ومـزدهـر وعـادل ومـبـدع ويـبـقى
الـســؤال من أين نــبـدأ? وهــو مـا
سـيـنـاقـشـه مـؤتـمـر " فـكـر- "17
الذي سينعـقد في الظهران حيث
سـيـلـتقي فـيه نـخـبة مـتـمـيزة من
ـعـنـيـ والــعـامـلـ في احلـقل ا
الــفــكــري والــثــقـــافي والــعــلــمي
واألدبي  لــوضع خـريــطـة طـريق
هـــدفـــهـــا إثـــارة وعـي أصـــحــاب
القرار بالقـضايا اجلوهرية التي
ــنـــا الــعـــربي وفــتح تـــواجه عـــا
الــــنـــقــــاش واحلــــوار حـــولــــهـــا
الجتـراح حلـول جديـدة تتـناسب
مع متـطـلبـات الثـورة الصـناعـية

الرابعة.
{ باحث ومفكر عربي

ليس ترفاً أو تعالياً على الواقع
حـ تـنـاقش مـؤسـسـة مـرمـوقة
مـثل "مــؤسـسـة الـفــكـر الـعـربي"
احلـاجـة إلى فـكـر عـربي جـديـد.
ويبدو أن مـثل هذا األمر يصبح
أكـــثـــر إحلــــاحـــاً بل وضـــرورة
مـاسـة في ظل الـفجـوة الـرقـمـية
ــعـــرفــيـــة الـــتي يــعـــيــشـــهــا وا
اجملتمع العربي في ح يشهد
الـــعــالـم الــثـــورة الــصـــنــاعـــيــة
الـرابــعـة وهــو مـا يـحــتـاج إلى
جـــهــد مـــعـــرفي وإرادة واعـــيــة
وحـــوار مــفـــتــوح تـــســهـم فــيه
الـنخب احلـاكمة وغـير احلـاكمة
يـ وعموم من مـفكرين وأكـاد
المح ـــثـــقـــفـــ هـــدفـه رسم ا ا
األولـيـة لـتـجاوز الـواقع الـراهن
سـتلـزمـات الضـرورية ووضع ا
إلنــتــاج فــكـــر عــربي جــديــد من

خالل االستثمار في اإلنسان.
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 ويــــــتـــــطـــــلـب ذلـك رفع درجـــــة
الـــتــحـــدّي واســـتــفـــزاز الـــعــقل
لـلـتـفـكـيـر فيـمـا هـو به مـن أزمة

ـال واالسـتـثـمار) الـتي سـعـدت بـصدور الـعـدد االول من مـجـلـة (دنـيـا ا
وهي خـطوة جـريـئة في يـرأس حتريـرهـا الصـحـفي الـزميل زيـد احلـلي 
اجتـاه صـنـاعـة صـحـافـة اقتـصـاديـة في الـعـراق تـكـون قـادرة عـلى رفع
هنـية والثقـافة االقتـصادية لالعالمي والـقار معا هـارات  ا مـنسوب  ا
النـهـا ذات طـبـيـعـة تخـصـصـيـة تـخـتـلف عـن انـواع الـصـحـافـة االخرى
ـعـيشـة فـيه شريـطة أن مثـلـما تـعـكس وضع اقتـصـاد البـلـد ومسـتوى ا
تـكون ذات مصداقية ال أن يكـون فيها جتميل لـلوقائع أو مغاالة باألرقام
وأن تـكـون لـديهـا حـريـة كـشف ـعـنى ان تـكـون لـهـا عـمـقـاً وحتـليـالً   .
مـواطئ اخللل  ال أن تـتحـول الصـحافـة االقتـصاديـة إلى عالقات عـامة

وبزنس .
ــومــتــهــا واســتــمـــرار د مــا يــقــلـــقــني حــقـــا في صــدور هــذه اجملـــلــة 
يشكل مدخال هـو وجود اكثر من حتد بعد قراءة العدد االول  وجنـاحها
لـعل اول هـذه الـتـحـديـات هو صـعبـا في تـكـوين هـويـة خـاصـة لـلـمـجـلـة 
والكشف عن هـويته السـياسية مـواجهة الواقع االقـتصادي في الـعراق 
ألن االقـتصـاد العـراقي الـيوم يـعيش وبـعده االجـتمـاعي واالقـتصـادي 
وقوة وفقدان عناصر قوته  وتفكك بنيته  اكـثر فترات انحطاطه وضعفه 
زدهر الـصحافـة  االقتصـادية وجناحهـا في اي بلـد من قوة اقتـصاده ا
وطريـقها سـالك باخملاطر ـتحرك  وهذا مـايجعل دور اجملـلة اصعب  وا
وفـسـاد االنـظـمـة الـسـيـاسـيـة في كـشف سـلـبـيـات الـواقع االقـتــصـادي 
ـا يـدعـوني الى الـقـلق واخلـوف ان تـنـحـو اجملـلـة الى واالقـتـصـاديـة  

العالقات العامة من اجل ان حتافظ على استمرارها .
ـرتبط بـثقافـة القار الـتحدي الـثاني  ا

وهي ثـقافـة هشة االقـتصـادية 
تـرتـبط بـعـوامل عـديـدة ابـرزهـا
ادارة الـــنــــظم الـــتـــعــــلـــيـــمـــيـــة
واألجـتماعية والثقافية للحياة 
اضــافـــة الى ضـــعف تـــقــالـــيــد
طيتها  خاصة في الـقراءة  و
اجملـــال األقـــتــــصـــادي  حـــيث
يـــتـــضح ان مـــعـــظم الـــنـــاس ال
واد األقتصادية يلون لقراءة ا
 ويـعـتـبــرونـهـا مـادة ثـقــيـلـة غـيـر
والتــرتــبط بــحــيــاتــهم مــفــهــومــة
الـيومية  بل ان البـعض يعتبرها
تـــرف تــخـص فـــئــة مـــحـــددة من
اجلـمـهور وهـم رجال األقـتـصاد

ورجال األعمال . 
وبـقــدر مـا هي ازمــة قـار  فـأن
الـتحدي الثالث هي ازمـة صحيفة
أقتصادية  وصحفي متخصص
حـــيـث تـــبـــدو صـــنـــاعـــة األخـــبــار
والـتـحــلـيالت قـوالب جـامـدة بـدون
حـــيــــاة تـــفـــتــــقـــر الى اجلــــاذبـــيـــة
والـتـشـويق  ويـفـتـرض ان تـساهم
ـعـلـومات بـإثـراء الطـرح وتـبـسيط ا
وخلق بـالرسوم البيـانية واجلرافيك

عـلـومـة بشـكل صـحيح ثقـافـة اقـتصـاديـة  ليـسـتطـيع الـقـار استـقـاء ا
ـوضوعـات ذات الوزن الـثـقيل الى مـوضوعـات مـحبـبة وحتـويل ا مـبسط
لـلقار  من خالل ربـطهـا بحيـاتهم اليـوميـة . وال شك أن طرح القـضايا
ـواطن واهـتـمامـاته من خالل مـواد مـبـسـطة االقـتـصاديـة الـتي تالمس ا
تغـنيه عن بقية الصحف إن توفرت بها عوامل النجاح والتخطيط السليم
صداقية أيضا.                    فالصحفيون اجليدون يركزون على وا
كـيفيـة تأثيـر األرقام على اإلنـسان الـعادي. فإدخـال الناس الـعادي في
قال ويـجعلـهم قريبـي الصلة القـصة اإلخبـارية سوف يـزيد عدد قـراء ا
لـموسة التي تتركهـا البيانات اجملردة على بـالواقع ويبرهن على اآلثار ا

الناس الذين تكتب القصة اإلخبارية لهم وعنهم.
ـبـاشـرة هي تـرجـمة الـلـغـة االقـتـصاديـة الـصـعـبة ان مهـمـة الـصـحـافة ا
لـلمواطن البسيط مع ضرورة التركيـز على مجمل األخبار التي تنعكس
وازمة عـلى استهالكه من ارتـفاع للسـلع األساسيـة وأسعار مواد الـبناء
الـسكن  وغـيـرها مـن األمور الـتي تـؤثر عـلـيه بـشكل مـبـاشـر فتـبـسيط
شـكلة ـواطن في ا ـفاهـيم االقتـصادية فـن في حد ذاته حـتى ال يقع ا ا
وهـروبه ـضـمـون االقـتـصادي  ـتـجـسـدة في عـدم اسـتـيـعـاب ا ـزمـنة ا ا

منها.
ـالـيــة لـهـا دور تـوعـوي   وبـدون شك  فـان الـصــحـافـة األقـتـصــاديـة وا
الية يـة مثل  االزمات ا وثقـافي في  تعميق ثقـافة القار بالقـضايا العا
صـدرة للنـفط وأثرها صـرفية وانـعكاسـاتها عـلى الدول ا واالنهـيارات ا
عـلى مجـتـمعـنـا واالستـفـادة من توابـعـها بـإبـرازها في قـوالب إعالمـية
قادرة عـلى أن يسـتفيـد منهـا الوطن  وبالـتالي تنـعكس إيجـابياتـها على

واطن .  ا
كـمـا يـؤكـد رجـال االتـصـال ان الـكـثـيـر من الـصـحـفـيـ ولـسـوء احلظ 
ـصطلـحات األقتـصادية الـغامضـة التي يسـتعمـلها مازال يـستخـدمون ا
ـال بـدال من اللـغة الـبـسيـطة والـواضـحة  وهـو أمر رجـال األقتـصاد وا
صطلحات ألن ا اليتـفق مع سايكولوجية الـقار العربي وثقافته وبـيئته 
وهروب القار ـلل  ـتخصصـة كثيرا مـا تسبب البـلبلة وا األقتـصادية ا
وضوعات األقتصادية . وهذا يتطلب من الصحفي تبسيط الـعادي من ا
ألنـها مـازلت عنـد القـار تمـثل شفـرة غامـضة صـطـلحـات وشرحـها  ا
حتـتـاج الى فك رمـوزهـا . كـذلك مـشـكـلـة األحـصـائـيـات واجلداول الـتي
مازال الـكثير من القـراء يجدون فيهـا ارقاماً جافة وصعـبة االستيعاب 
ـتـخـصص ان يـشـرح داللـتـهـا ويـفـسـر مـعـنـاها حتـتـاج من الـصحـفي ا
ويـغلفـها بطـابع أنساني .بـشكل عام للـقار العـادي  ويربـطها بـحياته 
هـنـاك نـدرة (الـصـحــفي االقـتـصـادي) اآلتي إلى مــيـدان الـصـحـافـة من
. مثلما هناك ية) وهو ما توفر لدى الغربي (مرجعية اقتصادية وأكاد
اشكـاليـات ترتبط  بـالصـحيفـة وسياسـتهـا وايدولوجـية الـدولة ونظـامها
األقـتـصـادي  مـنـهـا عـدم وضع حــدود فـاصـلـة بـ اإلعالن والـتـحـريـر
والــتـخــلص من صــحـافــة االسـتـعــراض والـتــرويج وبـيــانـات الــعالقـات
ـوجود. وتغـيـير الـذهنـيـات واخلروج من دروب الـروت وتـبـرير ا الـعامـة
ـسـتوى الـكلي فإشـكـاليـة الـصحـافة االقـتـصاديـة يجب أن تُـعـالج على ا
ولـــيس اجلــــزئي أي من خالل الــــنـــظـــام االقـــتـــصــــادي والـــســـيـــاسي
.وهـــذا يــعــني احلـــاجــة إلى تــبـــني صــحــافــة واالجــتـــمــاعي واالعالمي
االسـتقـصاء والـتقـييم والـنقـد والتـحـليالت والـتحـقيـقات واآلراء من أجل

نشر الوعي االقتصادي في اجملتمع. 
ورسـالة صـعبة امـام الزمـيل زيد احلـلي حتديـات كبـيرة  الـقول االخـير 
واسـتثـمـار فـاقد الـتحـقـيق في دولـة اقـتصـادهـا مـدمـربل غيـر مـوجـود 
لـعــنـاصـره االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة  لـكـن مـا يـخـفف قـلـقي مـعـرفـتي
ـعيـة فـكره الـصـحفي وا ـتمـيـز  وحـدسه الـصحـفي ا هـنـيـتة الـدقـيقـة 
كلـهـا جتعـلـني اطمـئن ان اجملـلة سـالك الـصعـبـة وجـرأته في اقتـحـام ا
سـتـحـقق حضـورواضـحـا في الـواقع االقـتـصـادي الـعـراقي  حـتى ولو
غـامـرة واالحالم والتـمـنيـات  في مـواجـهة دنـيا كـان حضـورا من بـاب ا
وارد وشـعب فقـير فـقـود في عراق غـني ا سـروق واالستـثمـار ا ـال ا ا

االقتصاد واحلال! 
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