
www.azzaman.com

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6479 Monday  14/10/2019 
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6479  االثن 15 من صفر 1441 هـ 14 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

Í√d «  U¼U&≈ 8
W¼«eM « XŽU{ ÊU*d³ «Ë W uJ(« 5Ð

أن تــقــدّم عالمــات مــلــمـوســة عن
كيـفية مـحاربة زعـامات هذه اآلفة
ــتـأصــلـة في بــنـيــة مـؤســسـات ا
الـــــدولــــة عــــلـى أيــــدي األحــــزاب
فاتيح التي تسـلطة على هـذه ا ا
تـدرّ عـسالً وذهــبًـا وتـتـنـافس في
زيد من األموال كسب وتكـديس ا
ــنـهـوبـة ـسـروقــة والـعـقـارات ا ا
بشـتى الـطـرق والوسـائل. أمّـا ما
يــجــري من عالجـــات تــرقــيــعــيــة
خــجــولــة فـــهــذه ال تــقــدّم ســوى
ــهــدّئــات إلســكـات جــرعــات من ا
صــوت الــشــعب وتــخــفـيـف حـدّة
الــغــضب وبــهــدف االســتــعـراض
اإلعالمي والــسـيــاسيّ ولـيس من

ورائها سوى ذلك.    
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ال أحــــد يــــخــــفى عن بــــالـه حـــدّة
الـتـصـريـحـات النـاريـة الـصـاعـقة
لرئيس احلكومة السابق الذي لم
تـتـوقف تـهـديـداتُه بـالـضـرب بـيد
من حــديــد عـلـى رؤوس الـفــسـاد.
وفي الواقع كانت مـجرّد فقّاعات
لالستعراض السياسيّ الرخيص
وتـهدئة الـشارع الـغاضب وكسب
ـــزيــد مـن الــتـــأيــيـــد الــشـــعــبي ا
لـــبــرنــامــجه الــضــبــابيّ الــذي لم
ينضج. وذات الشيء اليوم قريب
من واقع األمس. فـرئـيس الوزراء
الــــتـــوافــــقي احلــــالي لن يــــكـــون
ـقـدوره الـبـتــة إشـاعـة فـضـيـلـة
الــنــزاهــة في صــفــوف حــكـومــته
ومؤسـسات الدولـة التي تنـخرها
ـال الـعـام ومال مـتالزمـةُ سـرقـة ا
ـتـنـوعـة والذي الـغـيـر بـأشكـاله ا
يـجـري من دون وازع ضــمـيـر وال
ـصلحـة البالد والشعب. شعور 

قـــراره وطن له مـــقـــوّمـــات دولــة
ـعايـير الـدولية محتـرمة تـقدّس ا
في الـــتــعـــامل مع شـــؤون الــبالد
وحـفظ كـرامتـهـا وكـرامة شـعـبـها
ــقـراطي وصــيــانـة الــنــظـام الــد
ستـورد على الطريقـة األمريكية ا
-الـغربـية. بل نـستـطيع الـقول إن
احلـكـومات الـسـابـقـة لم تـكن لـها
اإلرادة الــصــادقـة والــوعي الــتـام
ــهـمّــة الـوطــنـيـة لـلــقـيــام بـتــلك ا
أصـالً. والـــــســـــبب واضـح وهــــو
فـقــدان سـمـة الــوالء لـشيء اسـمُه
الـــوطن. فــالـــوطن ومــا فـــيه ومــا
عليه من حجر وبشر وماء وهواء
صارَ بل تُرك رهـنًا إلرادة اجلارة
إيـران وسـيــاسـاتـهـا االنــتـقـامـيـة
تأصـلة ضـدّ العراق الـتاريـخيـة ا
وأهـلـه. وهـذا هـو الـتــاريخ عـيـنه
ا تشهد عليه أعينُنا وما ينطق 
تـسمـعه آذانُنـا وال حاجـة للـتعب
في الـتـحـلـيل والـبـحث والـدراسة
والسـؤال.  بالعـودة إلى موضوع
الـــنـــزاهــة ومـــحـــاربـــة الـــفـــســاد
والـــفـــاســـدين فـــإنّ واقـع احلــال
يـشيـر إلى تـعمّق الـظاهـرة "اآلفة"
أكـثـر وإلى اسـتـفــحـالـهـا بـحـيث
أصبـحت خـارج نـطـاق السـيـطرة
كـالـسـرطـان اخلـبـيث الـذي سـرى
في جـسم أجهـزة الدولـة والعـامة
عــلى الـــســواء لــيس عــلى عــهــد
احلكومة احلـالية فحسب بل في
احلـكومـات التي سـبقـتهـا وكانت
الــــســـــبب فـي اســــتــــشـــــرائــــهــــا
واسـتــفـحـالــهـا. وهـذا مــا تـؤكـده
احملــاوالت اخلــائــبــة لـلــحــكــومـة
ــدّعـيــة الــقـبـض عـلى احلــالـيــة ا
مفـاتيـح مافـيات الـفـساد من دون

فــمـــا تــنــقـــله وســائـل الــتــواصل
ـتـلـفـزة االجـتـمـاعي والـقــنـوات ا
ووســائل اإلعالم كــفــيـل بــتــأيــيـد
واقـع الـــــيـــــوم من ضـــــعف األداء
احلــــكـــومـي وعـــدم قــــدرته عــــلى
مــــواجـــهـــة حـــيـــتـــان الـــفـــســـاد
بـــاخــتـــصـــار لــكـــونــهـم جــزء من
تـركـيـبـة احلـكـومـة وشـبه الـدولـة
الــقــائـــمــة بــســـلــطـــاتــهــا األربع
الـــتــــشـــريـــفـــيــــة واحلـــكـــومـــيـــة
والــتــشـريــعـيــة والـقــضـائــيـة. إنّ
العـتب كلّ العتب يـقع على عاتق
ـعروف باتزانه رئيس احلـكومة ا
وحـكمـته وخبـرته باالسـتفادة من
ســنيّ إقــامــته فـي دولــة غــربــيـة.
لــكـنه كــمـا تــوقــعـنــا مــنـذ تــولـيه
السـلطة كشخـصية توافـقية فهو
مـكبَّل بالـتزامـات وشروط قطـعها
عـلى نـفـسه لصـالح كـتل وأحزاب
سـانــدت تـرشـيــحه وهي تـضـيّق
عـليـه اخلنـاق كـلّـمـا سـعى إلعادة
الــنـظـام واتـخــاذ قـرارات وطـنـيـة
حتــدّ من مــصـالـح هـذه األخــيـرة
وضوعة قطع ومنهـا ما يتعـلّق 
أيـادي حـيـتـان الـفـسـاد. وهـذا مـا
دعــاه لـطـلـب الـسـنــد والـعـون من
اجمللس األعلى للفساد الذي أعاد
همّة تشكيله وأراد تـفعيله. لكنّ ا
صــــعـــبــــة والــــطــــريق طــــويــــلـــة
واألشـواك والـعـوسج تـفـترش كلّ
أرض الـبالد وهي في تزايـد كلّـما
وهـــنت إرادة احلـــكـــومــة وأرخت
احلــبل وتـغــاضت عن مـخــالـفـات
وجـرائم وجتـاوزات هـنـا وهـناك.
والــعــتب اآلخــر يــقع عــلى عــاتق
ـــؤســســـة الـــتـــشــريـــعـــيــة أداء ا
ــتــصــارعــة الــتي أقـلّ مــا يُــقـالُ ا
ــرحــلــة أنــهــا عــنــهــا فـي هــذه ا
واقــعـة في حــيص بـيص بــسـبب
إخـفـاقهـا في وضع حـدود قاطـعة
ضدّ سـيـاسـة التـوافق واجملـامـلة
فـي اتــــــخــــــاذ الــــــقــــــرارات وسنّ
الـقـوانــ والـتي بـانت واضـحـة
مـنـذ تـشـكـيـل احلـكـومـة احلـالـيـة
وفـي عـدم اكـتـمـال نـصـابـهـا بـعـد
مــضيّ أشــهـر عــلى تــشــكــيــلــهـا.
ويـــأتي ســـكــوتـــهـــا عن ســـرقــات
وعـمـلـيـات فسـاد مـتـنـوعـة جتري
في كلّ زاويــة وكلّ مـــنــطــقــة وكلّ
مـحــافـظــة وكلّ دائـرة من دون أن
تـــقــــوى عـــلى صــــنـــاعــــة تـــاريخ
تشـريعي مشرّف بـسبب تكبـيلها
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إســرائــيـل عــبــر تــمـــثــيل وزيــرهــا
الـسابق لـلـطـاقـة والـبني الـتـحـتـية
بنـيـامـ بـالـيعـازر لـكن  جتـمـيد
ــشـروع ألســبـاب ســيـاســيـة. ذلك ا
ــعــروف أن تـركــيــا ال تــمـلك فــمن ا
الـغاز بـحيـث لديـها فـقط ما يـقارب
ــئـة  من إحــتــيــاطي الــغـاز 10 بــا
الـطـبيـعي بـحيث يـقتـصـر ذلك فقط
عــلي اإلسـتـهـالك احملـلي والـسـؤال
ــشـــروع الــذي ـن ذلك ا ـــطــروح  ا
يـحــمل إسم نـبـي إسـرائـيــلي. فـمع
مــــطــــلـع ســــنــــة  2011تــبــ ذلك
اخملــطط اإلســتــراتــيـجـي الـكــبــيـر,
بــحـــيـث حتــولـت دولـــة إســرائـــيل
الـعـظـمي في لـيـلـة وضـحـاهـا بـعـد
ـعـروف اخلـراب الـعـربي الـكـبـيـر ا
بالثورات العـربية إلي إمبراطورية
غاز طبيعي تملك أضخم احتياطي
من الـغـاز لـتـتحـول بـذلك إلـي أكـبر
مــصـدر لــتـلك الــطـاقــة في مـنــطـقـة

الشرق األوسط. 
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إذ انـطــلـقـت الـعــمـلــيـة بــاكـتــشـاف
مـجمـوعـة كبـري من احلقـول للـغاز
تـوسط وهي في الـبـحـر األبـيض ا
إلي حـد اآلن مـشـكوك في مـلـكيـتـها
ــيـاه اإلقــلـيــمـيـة نـظــرا لـتـقــسـيم ا
واإلقــتــصــاديــة وإحــتــســاب أقــرب
ـــســافـــة بـــ احلــقل نـــقــطـــة في ا
واألراضي التـرابيـة ب قـطاع غزة
ومـصـر وقبـرص ولـبنـان. نـذكر من
ب تلك اآلبار الضـخمة حقل الغاز
نـافـياثـان وهوحـاليـا األكـبر بـحيث
يـحتـوي عـلي أكـثر من  400مـلـيار
متر مـكعب وحقل شمـشون القريب
جــغـــرافــيــا من مــصــر ,إال أنــهــمــا
حسب التـقسيم اجلـغرافي يعودان
إلي مــلــكـيــة دولــة مـصــر لــكن قـوة
وغـطرسـة دولة إسرائـيل انـتصرت
في تلك الـصفقـة اإلستعـمارية علي
مصـادر الـطـاقـة. أيـضـا حـقل تـمار
الــقــريـب لــسـواحـل لــبــنــان والـذي
احــتـلــته إسـرائــيل بــتـعــلـة أنه من
اكتشافـاتها أما احلقل الـذي يعتبر
األبــعــد في مــيـاه الــبــحــر األبـيض
توسط وهوحقل ديفروت القريب ا
مـن جزيـرة قـبـرص والـذي تـعـتـبره
إســرائــيل أنه في نــطــاق مـيــاهــهـا

اإلقـتـصــاديـة الـقـادرة عــلي تـدمـيـر
جــمــيع هــيــاكل الــدولــة عن طــريق
تـخــريب إقــتـصــادهـا. فــالــتـجــربـة
السـابـقـة أثـبتت بـشـاعـة مـا حصل
في بعض الـدول التي فرض عـليها
حــصــارا ســابــقـــا بــحــيث تــســبب
إرتــفــاع نـسـب الـتــضــخم الــسـريع
والرهيب وإنهيـار العمالت احمللية
مـقابلـة سلـة العـمالت األجنـبية في
وصــول الـــنـــمــواإلقـــتـــصــادي إلي
احلــضــيض ودون الــصــفــر وكــبح
الـتــنــمـيــة وهــروب اإلسـتــثــمـارات
ـبـاشـرة وبالـتـالي تأزم األجـنـبـية ا
األوضاع اإلقتصاديـة واإلجتماعية
والــدخـول في دوامـة أزمـات مـالـيـة
حادة. بـالـعـودة لـلـحـدث الـرئـيسي
واألهم والذي هـومحل صـراع قائم
ـنــطــقــة الــشـرق األوسط حــالــيــا 
وذلك عــبــر بـروز مــصـطــلح جــديـد
يـسـمي بـحـرب الـغـاز اإلقـتـصـاديـة
بــــحـــــيث أعـــــلـن رئــــيـس الــــوزراء
اإلسرائـيـلي بـنـيـام نـتـنـيـاهوعن
ـياه خـطة حلـمـايـة حـقـول الـغـاز 
ــتـــوسط وذلك الـــبـــحــر األبـــيض ا
ـفـاجـئة مـطـلع سـنة خالل زيـارته ا
 2019لــتـلـك احلـقــول مع تــكــثـيف
الـتـدريــبـات الـعـسـكـريـة الـضـخـمـة
حتت شـعـار "الـضـرب بـقـبـضـة من
حـــديـــد" عــلي كـل إعــتـــداء. إذ هــذا
ــلف الــذي أخـذ بــعــداً سـيــاســيـاً ا
دولـــيـــاً أصـــبــحـت تـــتــشـــابك فـــيه
ـصـالـح اإلقـتـصـاديــة والـعالقـات ا
الــدولــيـة والــدبــلـومــاســيـة في ظل
الـــتــــطــــبـــيـع الـــكــــلي جلـل الـــدول
اخلليـجية مع دولة إسـرائيل. فقبل
إنــدالع الــثــورات الــعــربــيــة قــدمت
دولة قطر مشـروع مد أنابيب الغاز
عــــبــــر األراضي الــــســــعـــوديــــة ثم
األردنـيــة مـرورا بــسـوريـا وتــركـيـا
قــصـد تـصـديـره لإلحتـاد األوروبي
ـسـتـهلـك األكبـر لـلـغـاز الـطـبـيعي ا
لكن فـشـلت الـصفـقـة نـظرا لـتـقارب
مـصــالح الـرئــيس الـســوري بـشـار
ــــصـــالـح الـــروســــيـــة األســــد مع ا
واإليـرانـيـة. كـما تـقـدمت تـركـيا في
هــذا الـصــدد سـنـة  2005بــإنـشـاء
ــــعـــروف ــــشــــروع الــــضــــخـم وا ا
"بنابوكتوللغاز" والذي شاركت فيه

ــــا ال شك فـــيـه تـــعــــد الـــثـــروات
الـطبـيعـية مـنهـا الغاز والـنفط أهم
ـــصــادر الـــرئــيــســـيــة لـــلــثــروات ا
داخيل الوطـنيـة التي حتـسن من ا
الـية للـميزانـية العـموميـة وتزيد ا
من تـراكم الـناجت احملـلي اإلجـمالي
الــســـنــوي. كـــمــا تــبـــ الــيــوم أن
الـصـراعـات اإلقـلـيـمـيـة في مـنـطـقة
الشرق األوسط وخاصـة منها ملف
دولــة سـوريــة الـضـحــيـة لـألطـمـاع
ـــصــدر الــدولـــيـــة أصــبـــحت هي ا
األساس في ذلك الـصراع اإلقـليمي
ــنـاطق من أجل الــســيـطــرة عــلي ا
اجلـغرافـيـة لتـسهـيل مرور مـصادر
ــســتــهــلــكــة الــطــاقــة إلـي الــدول ا
وخاصة منـها األوروبية. إذ أصبح
رهان وضع الـيد علي دولـة سورية
مـــكــســـبـــاً مـــالــيـــًا وثـــورة كـــبــري
بـاعــتــبــارهـا مــوقع إســتــراتــيـجي
لــتـســهــيل الـعــمــلـيــات الــتـجــاريـة
خـاصـة في مـجال الـطـاقة. بـالـتالي
ـكن القـول الـيوم أن مـا حدث في
ـاضـيـة سـوريـة خـالل الـسـنــوات ا
ومـازال يـحـدث إلي يـومـنـا هذا من
ظلم من قـبل بعض القـوي العظمي
الــتي خــربت بــنـيــتــهــا الـتــحــتــيـة
وشــردت شــعـــبــهــا هـــوبــاألســاس
نتـيـجة لـلـرغبـة في الـسيـطـرة علي
الـنـفوذ اإلقـلـيمـي إلشبـاع رغـباتـها
وأطمـاعهـا اإلقتصـادية الـتي تخدم
مــصـاحلــهـا الــشـخــصـيــة فـقط. إن
احلـروب الـعـصـريـة أخـذت طـابـعـاً
جــديـداً ومــتـنـوعــاً مـنــهـا احلـروب
الــتي تـــدار بــالـــوكــالـــة عن طــريق
عــصــابــات ومــجــمــوعــة إرهــابــيـة
أوعــمالء والـــتي أغــلـــبــهـــا حتــقق
للقوي الـعظمي انتـصارات ضخمة
كنة. كذلك احلروب بأقل خسائر 
اإلعالمية والنفسية التي تشن عبر
وسطاء قصد تـأليب وتغليط الرأي
الـــعــام احملـــلي واألجــنـــبي وخــلق
ا يـسموها هم ثورات الفوضي و
قراطية, الربيع العربي ونشر الد
إال أن هذا القنـاع سقط وتب مدى
ســيــطـرة تــلك الــقــوي عـلـي بـعض
األنـظمة الـسياسـية والـتحكم فـيها
عن بعد. أما األخطر من مجمل تلك
احلـروب احلــديـثــة نـذكــر احلـروب
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هي األخـرى بــســيـاســة الــتـوافق
واحملــاصـــصــة وتـــقــاسم األدوار
ناصب كاسب عبر ا والغنائم وا
الـتي تـتـصـارع عـلـيـها. وهـذا من
األســبــاب الـتـي يـقـف حـائالً دون
الـقـدرة على وضع حـدود لـلفـساد
وإيـــجــاد حـــلــول جـــادّة ألشــكــال
الــــــتـــــراخـي الــــــقـــــائـم في األداء
احلــــكـــومي مـن حـــيث تــــطـــويـــر
ــــراقـــــبــــة اجلـــــادة وحتــــســــ ا
اخلدمات العامة والسيّما باتخاذ
قــــرارات صـــائــــبـــة وفــــوريـــة في
مــعـاجلـة أزمـة الـكـهـربـاء األبـديـة
ـعـنيـة في بـسـبب غـرق الـوزارة ا
أروقــة الــدراســات والــتـحــلــيالت
والـتــخـمــيـنــات بـالــرغم من قـدرة
ا الدولة على اتـخاذ قرار مشابه 
أقــدمت عــلــيـه مــصـر فـي تــوفــيـر

طاقات كبيرة في فترة قياسية.
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 والــعـراق قـادر عـلى تــنـفـيـذ ذات
الــــــســــــيـــــاســــــة وذات الــــــقـــــرار
بـــاالســتــفــادة مـن زيــادة أســعــار
يـزانية من النـفط والفـائض في ا
ـتـحـقـقـة. لـكنّ الـصـراع األمـوال ا
القـائم حول مـنع حتقيق االكـتفاء
الــذاتي من هــذه الـصــنــاعـة كــمـا
يـبـدو لـيس بـيـد أهل الـوطن بل
تتـداخل فيه مـصالح دول اجلوار
من أجـل إبــقـــاء الــشــعـب حــائــرًا
وبـــاحــثًـــا دائــمـــيًــا عن احلـــاجــة
والـفاقة ومـستهـلكًا مـستمـيتًا في
اسـتـيـراد كلّ شيء كي ال تـقوم له
قــــومـــة اإلنـــتــــاج والـــتـــصــــنـــيع
واإلبــداع. وهــذا يــعـــني أنّ الــكلّ
مــثل الــكـلّ مـشــارك أو مــوافق أو
ساكت عن كـشف احلـقـيقـة بـشأن
مـــــــا يـــــــجــــــري مـن خـــــــروقــــــات
وجتــاوزات كـي ال تــفـــتح جـــهــنّم
نارها عليهم جميعًا. وحينها الت
ســـاعــة مـــنــدم! وحـــتى حــيـــنــمــا
ــــــؤســـــســـــة حتــــــفـــــظـت هـــــذه ا
"الـتـحــاصـصـيّـة الـتــعـبـانـة" عـلى
ا سُـمّي بـاجمللس وكـلـة  هـام ا ا
ـكـافـحـة الـفـسـاد بسـبب األعـلى 
ادّعـاء تـداخــلـهـا مع مــهـام جلـنـة
ـانية والتجاوز على النزاهة البر
مهـامـها األخـيرة فـإنـها لم تـبدي
ذلك احلــــــــرص واجلـــــــدّيــــــــة في
التكاتف والـتناسب والتعامل مع
أداء هـــذا اجملـــلس عـــلى أســـاس
ضيّ مـصـلـحة الـوطن الـعـلـيـا بـا

في الــبــرنــامج الــذي حُــدّد له في
مــجـلس الــوزراء كـفــرصـة أخـرى
لـلقـضـاء عـلى آفة الـفـسـاد. وهذا
ما فـتح األبـواب لـزيادة الـشـكوك
وسط عــامــة الــشــعب مـن مــغــبّـة
ـتـعــددة الـتي تـقـاطـع األجـهــزة ا
تـدّعي جـمـيـعًا مـراقـبـة ومـحـاربة
الفسـاد وحيتانه فـيما هذه اآلفة
تـتـنـامى بـشـكل مـسـتـمـرّ وتـتسع
مــديـاتُــهــا. ويــكــفي مــا نــسـمــعه
ونشاهده وآخرها ما حتدثت به
إحــدى الـــقـــنــوات الـــفـــضــائـــيــة
وكــشـفــهـا بــالـوثــائق أشـخــاصًـا
يتقاضون أكثر من عشرين مرتبًا
وبـأشـكـال وصيغ مـتـعـددة فـيـما
اليـة صاغرة وال أجهـزة الدولـة ا
حتــرّك ســـاكــنًـــا.  ال شكّ أنّ مــثل
هـــذه الــتـــجــاوزات واخلـــروقــات
تـساهم بشـكل أو بآخـر في إعاقة
عــمل الــشــرفــاء مـن الــوطــنــيــيّن
ـتـبـقـ من أصـحـاب الـضـمـائر ا
احليّة في أجهزة الـدولة الوطنية
من حـيث الـبـقـاء عـلى احلـياد أو
الــســكــوت أو اخلــوف من كــشف
ـتعـددة القـائمة. أعمـال الفـساد ا
ّـا خــلق هـوة كـبـرى بـ وهـذا 
الدولة والـشعب في مسـألة تزايد
فـــقـــدان مــصـــداقــيـــة احلــكـــومــة
احملـصّصاتـية الـضعيـفة القـائمة
مـنذ تـشكيـلهـا وعدم قدرتـها على
تـنــفــيــذ تــعــهـداتــهــا بــتــضـيــيق
اخلناق على الفاعل األساسي
ّن هم ضمن في مسألـة الفساد 
تــركـيـبـة الـســلـطـة نـفــسـهـا الـتي
تــدّعي مــكــافــحــة هــذه اآلفــة. وال
ــكن تـــبــيّن اخلــيط أدري كــيف 
األبــــــيض مـن اخلــــــيـط األســـــود
حـيـنــمـا يـكـون الـقـاضي واجلالّد
ـــتـــهم جـــزءًا من تـــشـــكـــيـــلـــة وا
الــسـلــطـة ذاتــهـا. لــعـمــري إنـهـا
ألحجية محيّرة حقًا!  لقد تعددت
سـميات بوجـه مكافحـة الفساد ا
وتنوعت جلانُه وتـشكيالتُه فيما
الفـعل احلقـيقـي لألداء والتـنفـيذ
شــــبـه غــــائب. وإذْ يــــبــــدو قــــرار
االتــهــام أصـعـب بــسـبـب تـقــاطع
ــتـــهم مــهــدّدًا ـــصــالح يـــقف ا ا
بــنـسف الــعــمـلــيـة الــســيـاســيـة
مــلـــوّحًـــا بــحـــصــانـــته ومـــذكٍّــرًا
بـجهـاديـته ونـضـاله وفـتاوى مَن
يــنــاصــرُه. كــان الــله في عــونــنـا

جميعًا! 

تــــــــقـــــــاطـع الـــــــرؤى واإلرادة في
معـضلـة كيـفـية الـتعـامل مع ملف
ستشـري في مؤسسات الفسـاد ا
الـدولـة الـعـراقــيـة مـا بـعـد كـارثـة
الغـزو األمريكي في  ?2003وكذا
في مـسـألـة إيـجـاد أفـضل الـسـبل
وأسهـلهـا وأقـلّهـا خسـارة وإثارة
لـــلـــحـــســاســـيـــات بـــ األحــزاب
تسـلطة عـلى احلكم قد والكـتل ا
وضـعـت احلـكــومــة احلــالــيـة في
مـأزق شــديـد  بل فـي حـيـرة إزاء
ـا تـعــهـدت به كـيــفـيــة االلـتــزام 
ــوضـوع بال شك له لـلــشـعب. وا
إشكـالياتُـه وحيثـياتُـه وتوقيـتاتُه
بـحسب مـا مخـطَّط له مِن قبل مَن
يــديـرون دفــة الــعــراق مـن خـارج
األسـوار. أمّا القـائمـون على حكم
الـبالد في الـظـاهر فـلـيـسـوا كـما
يــــبـــــدو من واقـع احلــــال ســــوى
أدوات لــتـنـفـيــذ إرادات وتـسـيـيـر
معـامالت وتسهـيل سرقات البالد
والــســمــاح بــإحــداث تــغــيــيـرات
درامـاتـيكـيـة في جـغـرافـيـة البالد
ـــغـــرافــــيـــتـــهـــا وفي مـــواقع ود
وأمـكنـة ومـناطق مـنـتخـبـة سواء
في العاصمة بغداد أم في مناطق
ومـدن طـالـهـا اإلرهـاب والـتـدمـيـر
والتخـريب بهدف إعادة تشـكيلها
وفـق تـــــــلـك اإلرادات واألهـــــــداف
والــــســـيـــاســــات. في الـــواقع إنّ
ـــذهــبـــيــة تـــوالي احلـــكــومـــات ا
تالحقة منذ سقوط نظام البعث ا
عــلـى أيــدي الـــغـــزاة األمــريـــكــان
وأعـــــــــــوانـه وأذيــــــــــالـه وأدواتـه
بـالـطريـقـة اخملـزية الـتي شـهـدها
العالم لم تـسعى بصدق وحرص
للتأسـيس لوطن حرّ ومستقلّ في

زود اإلقتصـادية بإعتـبار روسيا ا
الــرئـيـسي لـإلحتـاد األوروبي عـبـر
ئة  وأيضا غازبروم بنسبة 30 با
ـنـافـسـة مـشـروع الـغـاز اإلسالمي
الذي تعده حـاليا إيران بـالتنسيق
مـع روســـيــــا وتــــركــــيـــا فـي إطـــار
الـتـحـالف الـدولي الـثالثي احلـالي

ب تلك الدول.
“Uſ d¹bBð

 إذ يـعتـبـر مـشـروع تـصـديـر الـغاز
اإليراني عبر األراضي العراقية ثم
الــتــركــيــة وإلي اإلحتــاد األوروبي
أقــرب مـشـروع لإلجنـاز لـكن يـبـقي
هــنـاك عــائق وهــومـعــبـر األراضي
الــعـــراقــيــة الـــتي تــرفـض حــالــيــا
احلـكـومـة مـرور خط تـلك األنـابيب
ألسـبـاب إقلـيـمـيـة وجـغـرافـيـة. أما
مشروع قطـر فقد دفن نهـائيا نظرا
لألزمـــــة الـــــقــــطـــــريــــة مـع الــــدول
اخلـليـجـية وقـطع جـميع الـعالقات
اإلقـتـصاديـة والـدبلـوماسـيـة معـها
وفـرض عـليـهـا حـصار جـائـر عطل
جــمــيـع مــصـــاحلــهـــا الــتـــجــاريــة
ـنــطـقـة ونــفـوذهــا اإلقـلــيـمي فـي ا
خاصة منها مـشروع تصدير الغاز

نحواإلحتاد األوروبي. 
فــمـصـائـب قـوم عـنــد قـومــا فـوائـد
بـــحــــيـث يـــبــــقي مــــشــــروع دولـــة
ــنــطــقـة إسـرائــيل الــعــظــمي في ا
ــخـزونــهـا من الــغـاز الــطـبــيـعي
الـــكــبـــيــر أقـــوي وأقــرب مـــشــروع
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ عـــلي أرض الـــواقع.
فــمــؤخـرا تــبـنـت شـركــة إمـاراتــيـة
شـروع وزيارات وزير إجناز ذلك ا
اخلـارجـيـة اإلسرائـيـلي يـإسـرائيل
تتالية ألبوظبي والتطبيع كاتس ا
الــعــلـــني تــنــدرج ضـــمن مــشــروع
صــفــقــة تــصــديــر الــغــاز إلي دول
اإلحتاد األوروبي. بـالتالي تـتحول
تـلك الـدولـة الـصـغـيـرة في احلـجم
في مــنـــطــقــة الــشــرق األوسط إلي
أكبـر دولة منـافسة لـلغاز الروسي.
فــــعـــــلي الـــــرغـم من الـــــصــــادرات
الـضخـمة لـلغـاز الروسي نـحودول
اإلحتــــــــاد األوروبي ,إال أن هــــــــذا
ـزيد من األخيـر يحـتاج إلي ضخ ا
الـغـاز خــاصـة عـبـر أنــابـيب الـغـاز
غرب للطاقة النرويجي ومشروع ا
الــذي يــوفــر كـمــيــات ضــخــمـة من
الــغــاز اإلفــريــقي عــبــر أراضــيــهــا
نــحـــوإســـبــانـــيـــا ثم دول اإلحتــاد

األوروبي.
 لـكن يــبــقي غــاز مـنــطــقـة الــشـرق
األوسط هـواألهم في تـلك الـصـفـقة
ـلـيـارات اإلقـتـصـاديـة الـضـخـمـة 
الــدوالرات والـــتي تــشـــهــد حـــربــا
حقيقية غـير مباشرة ب إسرائيل
وإيــران وقـطـر ,فــفي ذلك الــسـيـاق
وقـعت دولـة سـوريـة ضـحيـة لـتـلك
التجاذبـات والصراعات اإلقـليمية.

كــمـــا أن أزمــة دولــة قــطــر مع دول
مـجلـس التـعاون اخلـلـيجي عـطلت
تنـفـيـذ مشـروعـهـا الطـمـوح وحول
إهتمامـها بتصدير الـغاز الطبيعي
عــبــر مـــد أنــابــيـب غــاز نــحــودول
جـنـوب شـرق آسـيـا والـتي تـعـتـبر
سـوق إقـتـصاديـة واعـدة وصـاعدة
بــحــيث حتــقق لــهــا أربـاح مــالــيـة
ضـخمة وصـفقـة جتاريـة محـترمة.
أمــا الـصـراع اإليــراني مـازال قـائم
نظـرا لـتشـبث هـذا األخيـر بـتنـفـيذ
ــســمي بــخط أنــابــيب مــشــروعه ا
الــغــاز اإلسـالمي بــالــتــنــســيق مع
حتــالــفـه بــ روســيـــا اإلحتــاديــة
وتـركيـا الـعثـمانـية. فـاليـوم أصبح
نــتــنــيــاهــويــتــبــاهي بــالــتــطــبــيع
اخلـــلـــيـــجي "الـــعــــلـــني" من خالل
زيـارات مسـئـوليه لـكل من سـلطـنة
عــــمــــان والــــبــــحــــريـن واإلمـــارات
ــتـحـدة والـسـعي لـفـتح الـعـربـيـة ا
قــنــصــلــيــات وســفـارات وتــمــثــيل
سـتوي مع تلك دبلـوماسي رفـيع ا
شروع الدول واألهم هوإفتخاره 
مــد خط لــلــسـكك احلــديــديــة الـتي
تـنــطـلق من مـديـنـة حــيـفـا لـتـشـمل
السعـودية واإلمارات وبـقية الدول
اخلليجية. فـالتطبيع أصبح واقعا
ولم يـــــعـــــد ســـــرا والـــــتـــــمـــــثـــــيل
الـــدبــــلــــومـــاسـي ســـيــــصــــبح من
أولويات احلـكومات اخللـيجية مع
دولـة إسـرائـيل خـاصة بـعـد نـتائج
ـــنــــامـــة اإلقــــتـــصــــاديـــة ورشــــة ا
بــالـــبـــحــريـن لــســـنــة  2019حتت
رعــايــة صـهــر الــرئــيس األمــريـكي

ترامب جارد كوشنير. 
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بـالــتــالي ســيـعــود ذلك الــتــطــبـيع
الــــشــــامل والــــكــــامل والــــزيـــارات
الـعــلـنــيــة بـ الــدول اخلـلــيـجــيـة
ودولـة إســرائـيـل بـثــمـاره من أجل
تـصـفــيـة الـقـضـيــة الـفـلـســطـيـنـيـة
نـهائـيـا وخـلق عـدوجـديـد مـشـترك
وهــواخلـطـر الــنـووي اإليـراني في
ـشـاريع ـنـطـقـة والـتـركـيـز عـلي ا ا
اإلقـتـصـاديـة الـضـخمـة عـلـي غرار
صالح التجارية مشروع "نيوم" وا

شتركة.  ا
عمـوما سـيشكل الـغاز اإلسـرائيلي
ـتوسط في مـيـاه الـبحـر األبـيض ا
احلــــدث اإلقـــــتـــــصــــادي الـــــبــــارز
مـسـتــقـبال والـذي سـيــحـولـهـا إلي
ــنـــطــقـــة بـــحــيث نـــواة قــوة فـي ا
ستضمن تفوقها علي جميع الدول
اخلــلـــيـــجـــيـــة خـــاصـــة بــعـــد ذلك
التـطبـيع اخلليـجي الكـبير ووضع
دولــة إيـران اإلسـالمـيــة في قــفص
اإلتـهــامـات اإلقــلـيــمـيــة والـدولــيـة
ـا سـيـشـمل الـتـطـبـيع قـريـبـا ولـر
دول عـــربــــيـــة أخـــــــري بـــشــــمـــال

إفريقيا.

ـكن بـأي حـال من اإلقـلـيـمـيــة وال 
األحوال بالتخلي عنه لصالح دولة
قـبــرص. تـلـك الـثــروة الـطــبــيـعــيـة
الهـائلة من إحـتياطي الـغاز حولت
إســرائـيل إلي أكــبـر دولــة مـنــتـجـة
ومـصدرة لـلـغاز في مـنطـقة الـشرق
ـنــافس ــا ســتــكــون ا األوسط ور
الـثــاني مــسـتــقـبال لــتــصـديــر تـلك
الــــطــــاقــــة اخلـــام بــــعــــد روســــيـــا
ــسـتـهــلك األكـبـر اإلحتـاديــة نـحـوا
ـيـا دول اإلحتاد األوروبـي. لكن عـا
فــلـمن هــنـا يــكــمن مــربط الــفـرس ,
ســتـصـدر تـلك الــثـروة الـطـبــيـعـيـة
الــطـائـلـة والــتي سـتـعــود خلـزيـنـة
ــــلـــيـــارات أوحـــتي إســــرائـــيل بـــا
بـالـتريـلـيونـات من الـدوالرات. ففي
هـــذا الــصــدد تـــســارعت إجنــازات
ــــشـــــاريع الـــــتــــخـــــطـــــيــــطـــــيــــة ا
د خـطوط أنابيب واإلستـراتيجـية 
تـصـدير الـغـاز إلي الـدول اجملاورة
مثل مـصر واألردن. أما بـخصوص
دول اإلحتـــــــاد األوروبي تـــــــبـــــــقي
ــســافـــة هي الــعــائـق الــرئــيــسي ا
لــلــتــصــديــر إذ تــشــيــر الــدراسـات
احلديثة في هذا اجملال أن كلفة مد
خط أنبـوب غاز بـحري مـباشر إلي
الـيـونـان يتـكـلف قـرابة  7مـلـيارات
ـشروع دوالر ومدة زمـنيـة إلجناز ا
تصل إلي  10سـنـوات نـظـرا لـبـعد
ـســافـة الــتي تـصل إلي أكــثـر من ا
 2200كلم. أمـا بخصـوص تصدير
الـغـاز عبـر جـزيرة قـبـرص أولبـنان
أوسوريـة يـعـتـبـر مسـتـحـيال نـظرا
ـلف بـحـيث ال يـعـتـبر لـرفض ذلك ا
شـريك إقـتـصــادي لـدولـة إسـرائـيل
نـظــرا لـتـجــر الـتـطـبــيع بـ تـلك
ــشــروع الـــدول أومــنــافــســـة ذلك ا
الـتصـديـري للـغـاز خاصـة مع دولة
قـبــرص. فــمـؤخــرا عــقـدت صــفــقـة
إقـتصـاديـة ضخـمة لـتصـدير الـغاز
اإلســرائــيـــلي نــحـــومــصــر والــذي
إعـتـبارهـا رئـيس الـوزراء بنـيـام
نـتنـياهـونصـرا عظـيمـا  حتقـيقه
في عـهـدته ويوم عـيـد وطني لـدولة
إسـرائـيـل الـعـظـمي وذلـك بـصـفـقـة
اقتصاديـة لتصدير  64 مليـار متر
مـكـعب من الـغـاز اإلسـرائـيلـي علي
ــبـلغ 15 مـدة  10سـنــوات تـقـدر 
مــــــلــــــيــــــار دوالر. أمــــــا اخملــــــزون
اإلسـرائــيــلي من ذلك الــغــاز مـازال
كبـيرا جدا ونـتنيـاهويحـلم بإجناز
تـاريـخي له يعـود عـلي شـعب دولة
إسـرائيل بـالـرفاهـية ويـحولـها إلي
إمـبـراطـوريــة إقـتـصـاديـة ومـصـدر
ثروة مـالـيـة ضـخـمة جتـعـلـهـا مثل
ســويـسـرا يــتـمـتـع شـعـبــهـا بـدخل

تاز.  فردي خام مرتفع و
ففي هـذا الـصـدد تـتحـول الـقـضـية
ــنــطــقـة إلـي صـراع إقــلــيــمي في ا
ــصـالح بــرمـتــهـا نــظـرا لـتــشـابك ا

قبل الـبدء بالتـفاصيل البد من االشـارة الى ان كل ماسيذكـر في هذه السطور من
ـا رصـد لـبـعـض الـسـلـوكـيـات مـواقف ومـشـاهــدات التـخص أحـدا بـذاته أبــدا وا
سـتسـاغة في اجملتـمع االنسـاني السـوي التي اسـتشـرت بيـننا االجتمـاعيـة غيـر ا
عـبـر وسائل الـتـواصل االجـتـماعـي مؤخـرا بـحـجة انـهـا من احلـريـات الشـخـصـية
تاحـة عبر خدمات الـعالم االفتراضي وهنا البـد أن يلتفت اليـها العقالء من عامة ا
الـنـاس لـكي يـعـمل اجلـمـيع وبـحـرص شـديـد عـلى مـعـاجلـتـهـا والسـيـمـا أصـحاب
االخـتـصاص فـي علم الـنـفس واالجتـمـاع وكذلك رجـال الـدين واخلطـبـاء والفـقـهاء
ثـقـف وهي مـسؤولـيـة اجلمـيع حذرا مـن تفـاقمـهـا مع وجوب تـفهم والـتـربويـ وا
ـقــاصـد والـنـيــات احلـسـنـة مـن احلـديث عـنـهــا بـجـرأة وتـشــخـيص عـلــلـهـا الـتي ا
التنسـجم مع التقاليد واالعراف االنسانية واالجتماعـية النبيلة التي نطمح للتمسك
بهـا مادامت تهدف الى بناء اجملتمع بصورة انسـانية حضارية مشرفة بعد أن من
والله عـز وجل عليـنا بكـثيـر من النعم الـتي التعـد والحتصى ومن ضمن تـلك النعم
الـعظـيمـة هي العـلوم احلـديثـة التي أنـتجت ثورة عـلمـية جـبارة الـهدف مـنهـا خدمة
االنـسـان والعـمل عـلى تـخـفيف مـتـاعـبه ومـعانـاته الـتي أصـبـحت تـؤثر سـلـبـا على
حياته الـيومية بكل مفاصلها كان أهمـها تكنولوجيا االنترنت واالتصاالت ووسائل
التواصل االجـتماعي اخملتلـفة بكل مسمـياتها العـلمية وااللكـترونية احلديـثة ومنها
ـية لـلتـواصل ب ـنصـة احليـوية الـعا تـطبـيق أو حسـاب الفـيسـبوك الـذي أصبح ا
ماليـ الـبـشـر ومن مخـتـلف اجلـنـسـيات عـلى سـطح الـكـرة األرضـيـة حتى وصل
الي من الناس احلال في أهمية االنترنت وأجهزة الهواتف الذكية الى استغناء ا
عن مشـاهدة أو متـابعة بـعض الفـضائيـات بكل مـغرياتـها وحـداثتهـا وكأن وسائل
وبـايل احملـمـولة احلـديـثة الـتواصـل االجتـمـاعي وتيـسـرهـا في تطـبـيـقات أجـهـزة ا
اصـبـحت الـبديل لـتـلك الـفـضـائيـات وبـعـد مـضي سـنوات عـديـدة عـلى وجـود هذه
ـسـتـخـدمـ لـها مـازالـوا عـاجـزين عن فـهـم االسالـيب اخلـدمـة اال أن كـثـيـراً من ا
الـصـحيـحـة لالفـادة من هـذه اخلـدمـة وتسـخـيـرهـا الى مـاينـفـعـهم ويـنـفع اجملـتمع
االنـسـاني  بـشـكل عـام من خالل الـتـواصل وتـبـادل اآلاراء واألفـكـار والـطـروحات
واضـيع واالطالع على آخـر االخبار ـختـلف ا والتـعرف عـلى ثقـافات الشـعوب و
والعلـوم واالبتكـارات والدراسات االنـسانية واالجـتماعـية والطبـية التي تـتجدد ب
شترك بتلك عمـورة والسيما البـلد الذي يعيش فيـه ا فتـرة وأخرى في كل أرجاء ا
اخلــدمـة الـعـلـمـيـة الـعـظـيـمـة وقـد يـطــول احلـديث عن أثـر تـلك اخلـدمـة ايـجـابـا في
تـعلـمـة الواعـية الـتي التـهدر وقـتـها عـلى مواضـيع تـافهـة أو جداالت اجملـتمـعـات ا
ـكن أن يخدم عقيـمة النهـاية لهـا مسـتثمـرين تلك الـنعمـة العلـمية احلـديثـة بكل ما
مصـاحلها االنـسانـية اما في اجلـانب اآلخر من االسـتخدامـات لهـذه التكـنولـوجيا
ـة  يلجأ ن تـصدر منـهم تصرفـات سلبـية مؤ ـؤلم حقا حـيث  جتد الكـثير  فهو ا
ـسـتـخـدمـ لصـفـحـات الـفـيسـبـوك ووسـائل الـتـواصل االجـتـماعي الـيهـا بـعض ا
األخـرى من الــذين اليـتـمـتــعـون ولـو بـاحلـد األدنـى من الـوعي واالدراك االنـسـاني
واضيع والصور والفيديوهات التي والثـقافي واالجتماعي عندما ينشرون بـعض ا
غـالــبـا  مـاتــخـرج عن ســيـاق الـذوق الــعـام لـلــمـجــتـمع حـتـى أصـبـحت صــفـحـات
الـفيـسبـوك للـكثـير منـهم عبـارة عن معـرض فوضـوي  للـصور الـشخـصيـة البـحتة
ـوضـوع أو مـعـنى أو خـبـر نـافع عـام يـخـدم الـنـاس كـمـا نـشـاهـد الـتي التـتـعـلق 
ـضـمـون وهي لـيست سـوى كـلـمات مـنـشورات هـزيـلـة غبـيـة تـفتـقـر الى الـهدف وا
ومفردات التـصلح بـأن يطلع عـليـها عامـة النـاس والسيمـا الذين يـتمنـون أن تسود
تـزن ب شـرائح اجملتـمع اخملتلـفة وفي كـثيـر من األحيان الكلـمة الـطيـبة والفـعل ا
نرى البـعض يسـتعـرض لنـا تفـاصيل يومـياته الـشاردة مـنهـا والواردة وكـأنها في
غاية األهـمية والـضرورة لكي يـطلع عليـها سكـان الفيسـبوك سيـما األصدقاء ومن
ـنشـورات تكـون فارغـة احملتـوى ويأتي أصـحابـها بـكلـمات الالفت ان معـظم تلك ا
مشـوهة شـكال ولغـة ومضمـونا وبال غـاية أو هـدف واضح سوى انـها اسـتعراض
طلـع عليـها يشعـرون باالشمئزاز وظهـور اليدل على الوعي واالدراك مـا جتعل ا
خـتلف ـتابـع الى حـد التـشويش عـليـهم  ـا يصـل تأثـيرهـا على ا والـغثـيان ور
واقف ـواضيـع وا ـفـاهـيم  كـما وصـلت احلـالـة عـنـد الـبعـض بأن يـقـوم بـنـشـر ا ا
العائـلية اخلاصة به بـكل تفاصيلهـا والتي التستوجب الـنشرمن الناحـية االنسانية
واألعـراف االجـتمـاعـية والـتـربويـة وكل مـايهـتـمون به هـو ظـهور أو ورود أسـمـائهم
ـتابع أو يعلق البعض ا يـخجل منها ا وصورهم عـبر صفحات الفـيسبوك التي ر
ـعـنى مـنور مـنـهم عـلى مضض أو لـغـرض اجملـاملـة فـقط  بـكلـمـة  مـنؤؤؤؤور أي 
حـتى لـوكانت صـورة ألحد الـراحلـ عن الدنـيا حـينـها سـيشـعر الـناشـر بسـعادة
غامـرة وكأنه قـد خدم االنسـانيـة بأهـميـة منـشوره أو صـورته وهويـحتـسي الشاي
الـذي يخـبـرنا عـنه النـاشر بـأنه شاي أبـو الهـيل  وآخـر يسـلسل لـنا لـقطـات صور
ـديـنة وحـتى سـاعة رقـوده على سـريـر النـوم وآخـر يظـهر تـنـقالته اليـومـية داخل ا
نفـسه ومن معه في أماكن توحي للمتـابع بأنه في غاية الراحـة والهناء والسعادة
نـشورات لـيسـوا بـسعـداء فعال وبحـسب آراء اخملتـصـ ان أكثـر أصحـاب تلـك ا
ـقصودين من ا يـتظـاهرون بالـسعـادة والغـرض من النـشر هـو اطالع بعض ا وا
رفـهـ وان وجـودهم في أماكن قـربـ لـهم أو بعض األصـدقـاء عـلى انهـم من ا ا
يـزة أو جميلة سواء كانت داخل الـبلد أو خارجه هو امتيـاز خاص بهم يفتقر له
ثل قصودين  اآلخرون كـذلك لهم فيها مـآرب أخرى التخلـوا من محاولة اغاظـة ا
ـنـشـورات وكــمـا يـقـال اجلـواب واضح من عـنـوانـه ولـو اسـتـعـرضـنـا بـعض تـلك ا
ـا وحسرة علـى تناقاضـات الكثير شاهـدات على صفحـات الفيسـبوك سنزداد أ ا
ـستـخدمـ لتـلك التـكنـولوجيـا من حيـث الرأي والتـقلـبات الـفكـرية والـنفـسية من ا
تدين علمانيا أو ستمرة كل حسب درجة وعيه وثقافته فيوم ترى فيه ا زاجيـة ا وا
الـعـلـمـاني يـصـبح مـتـديـنـا ويـوم آخـر تـرى فـيـه مـنشـورات عـجـيـبـة غـريـبـة لـبـعض
ت ـثـقفـ أو الصـحفـي واالعـالميـ أو السـياسـي ال احملـسـوب عـلى طبـقة ا
سمـياتهم أو عنـاوينهم الـرنانة وآخـر ينشر صـورته وهو نائم عـلى السرير بصلـة 
ويضع عـليها ايقونة اخوكم يشعر بالتعب وآخر ينشر صورة له وهو يقود سيارته
الـعـاطلـة داخل كـراج بـيـته ويـكتـب عنـهـا اخـوكم مـتوجـه الى األرجنـتـ ادعـوا لـنا
ـطاعم وأمامه ماعون تشريب باقالء مع بالـسالمة وآخر ينشر صورة له في أحد ا
البـيض بالدهن احلـر واللـيمون والـبصل األخـضر ويكـتب مكانـكم خالي وسـهمكم
العافـية احبتي ( القوالي ) يعني الغوالي أو الغال وكأن القضية فيها اختراع أو
نجز الكـبير وأخرعاشق للكباب ابتكـار علمي جديد والبد من اخبار الـناس بهذا ا
لـيأخـذ مـعه سـيلـفي اليـخـلو من الـطـرشي والـل وخـبـز التـنـور احلـار ويقـول انـها
ـطــعم الـراقي  حــتى تـرى الــتـهـاني ـفــضـلــة وتـمـنــيـتــكم مـعي في هــذا ا أكـلــتي ا
والتـبريـكات والـعافـيـات والاليكـات تهل عـليه مـن كل االجتاهـات وأخر يـعرض لـنا
ـة أو ماعـون الكـبـة ويكـتب مع الصـورة عاشت يـد أم فالن على صورة جلـدر الدو
هاي الـوجبة الدسمـة تفضلـوا اخواني وشاركونـا والف عافية وآخـر ينشر صورة
لسمـكة مشوية وبجانبـها الطماطة  وحبات زيـتون  وراس بصل حار ويكتب وينهم
سكوف تعالوا اخواني بس التاكلون !!  وآخـر ينشر صورا لعملية ختان عشـاق ا
خاصـة ويعرض كل تفاصـيلها اجلـراحية دون حسـاب للذوق العـام  وآخر يلتمس
ويـرجـو األصدقـاء عبـر حـسابه الـفـيسـبوكـي الدعـاء له عنـد الـرب الكـر بـالشـفاء
العـاجل كونه يـعاني من مـرض األنفـلونـزا وكأن الـله جل جالله اليـتقبـل الدعاء اال
عـن طريق الـكـتـروني افـتراضي وحـال حـصـوله عـلى الاليك واالعـجاب والـكـلـمات
سيـكون الشفـاء مضمونـا  وآخر ينشـر صورة لوالدته أو والـده أو ابنه أو ابنته أو
رضى وهم حتت تـأثـيـر الـتخـديـر الـطبي أو الـعالج الـسـريري احد من ذويه مـن ا
ة يصعب النـظر اليها دون االلتـفات الى عدم احقية وفي حالة انـسانية صحيـة مؤ
اي شـخص ومـهـما كـانت درجـة قـرابته لـلـمـريض بأن يـصـوره وهـو في حالـة غـير
ة  السـتدرار العطف ؤ طبيـعية ثم يـعرضهـا على عامـة الناس واسـتغالل احلالـة ا
والعـبارات االنسـانية من قـبل اآلخرين والـتلذذ بـاشارة االعجـاب أو التعـليق الذي
ريض وكرامـته وخصوصيته لذلك تقوم وسائل اعالم يأتي عـلى حساب انسانية ا
قاطع الصوتية أو جزء من صور األشخاص الذين تحضربحجب بعض ا العالم ا
يتـناولون أخبـارهم أو قضاياهـم التي لها تـأثير في نصـح اجملتمع أو توجـييه نحو
احلذر من قـضايا مـختـلفة عـندهـا حتى اجملرمـ يتم تـظليل وجـوههم  وحـركاتهم
احترامـا خلصوصية وكرامة أصحـابها الذين اليرغبون بالـظهور على عامة الناس
ــا نـقع بــاخلـطــأ ونـحـن نـقـوم بــالـتــصـويــر في األمـاكـن الـعــامـة دون اعــتـبـار وطـا
خلـصـوصيـة الـناس اذ  اليـجـوز لنـا ان نـصور في مـكـان عام يـظهـر فـيه اآلخرون
دون االسـتـئــذان مـنـهم وهــذا حق قـانـوني واعــتـبـاري يـســري في كل الـدول الـتي
حتترم خـصوصية األفراد وحتفظ حقوقهم االنسانـية  فكيف لنا ونحن نقوم بنشر
ــرضى من ذويــنـا أو صــور أو مــقـاطع فــيـديــويــة تـوثق حــتى حــاالت احـتــضـار ا
أصدقـائنا  وهم على فراش العافـية حتت ذرائع غير منطقـية ? كما الننسى تواجد
ـهنـي على تـلك الصفـحات والذين ـثقفـ وأصحاب االخـتصاص وا الكثـير من ا
ـواضـيـع والـصـور ذات الـدالالت االنـســانـيـة واالجـتــمـاعـيـة والــعـلـمـيـة يـنــشـرون ا
ا والثقـافيـة والسيـاسيـة الراقيـة النافـعة الـتي تخدم اجملـتمع في شـتى اجملاالت 
شترك في تطبيقات الهواتف الذكية على متابعتها دائما وهذا يجبـر الكثير من ا
نـشورات في كل مكـان ويبقى تابـع لـتلك ا ـستوى فـهم وثقافـة ا مرتبـط أيضا 
واحلديث عن قـضايا العـالم االفتراضي بـكل تأثيـراته االيجابـية والسلـبية مـفتوحا

راحل والتطورات اجملتمعية واخلطوات العلمية القادمة .     مع كل ا
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