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عضو جمعية الصحفي العمانية
اإلعـالم والــدبـــلـــومـــاســيـــة تـــوأمــان
مــتالزمــان يــســتــحــيل فــصــلــهــمــا 
ويـعــرف اإلعالم بـصـورة عــامـة بـأنه
لــسـان الــســيـاســة الــنـاطق وأداتــهـا
ؤثرة في جميع شرائح اجملتمع بل ا
وتـتــعـدى حـدود الـداخـلــيـة لـتـصـبح
إقليمية ودولية استنادًا لقوة احلدث
ونـــــوعه وبـــــالـــــتـــــالـي فـــــإن اإلعالم
والـدبـلـوماسـيـة لـهـمـا تأثـيـر مـبـاشر
عـــــلـى الـــــرأي الــــــعـــــام الــــــداخـــــلي
واخلــــــارجـي. واإلعـالم الــــــعــــــربي )
صـحافـة وأدواتـهـا) هـو إعالم موجه
من قـبل الـسلـطـة الـسـياسـيـة خلـدمة
بـــقــائــهــا  بــيــنـــمــا اإلعالم الــغــربي
الـرأسـمـالي مـوجه سـيـاسـيـاً خلـدمـة
مــــصــــاحلــــهـم االقــــتــــصــــاديــــة أوالً
واسـتـراتـيـجـيـتـهم ثـانـيـاً. وتـتـوشح
الدبلـوماسيـة دائماً بـثوب الصـحافة
ــعــالم الــســيــاســيــة الــتي إلخــفـــاء ا
بداخلهـا وهذا ما سوف نـتطرق إليه
حــيث تــعـتــمـد الــدبـلــومــاسـيــة عـلى
سالحــــ مـــهــــمــــ  هـــمــــا اإلعالم
الـدبلـومـاسي والـسيـاسي  واالثـنان
عــمــلـة واحــدة ذات وجــهــ وسـوف
نتـطرق بـصورة مـختصـرة عن هذين
ـــهــمـــ في عـــصـــرنــا الـــسالحـــ ا
احلـــاضــــر.  اإلعالم الـــدبـــلـــومـــاسي
ـفـتــاح الـذهــبي لـلـســيـاسـة أصــبح ا

اخلارجية للـدولة وليس التقوقع في
بـــنــايـــة الــســـفــارة وعـــدم االتــصــال
بــاآلخـرين ألسـبــاب أمـنــيـة يـعــرفـهـا
اجلـمــيع فـنـحن اآلن في عــصـر عـلم
الـنانـو واالقـتصـاد واسـتـراتيـجـيات
ـــفـــتـــوح ونـــظـــريـــاتـــهــا الـــســـوق ا
اإللكـترونـية ولـيس سلـوكيـات القرن
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ـبادأة إن اإلعالم الـدبلـومـاسي هـو ا
ـبـادرة والتـفـاعل في مـكـان اقـامة وا
الدبـلومـاسي والبـعثـة الدبـلومـاسية
ـضـيف ; حيث يـبـرق لبـلده بالـبـلد ا
فاتـيح التي حصل علـيها بعد بكل ا
أن  تدقيقها ومعاجلـتها وغربلتها
ـكن وتـقـيـيـمــهـا  الـتي من خاللـهـا 
تـــطــويــر الــعـالقــات عــلى مـــخــتــلف
الـصعـد. يـكون اإلعـالم الدبـلـوماسي
ـعالم واحلدود  بـعيدًا عن محدودَ ا
اجلـمـهـور وفــقـاعـات اإلعالم الـدولي
ـكن الـقـول بـأنه هـو الـتلـقي وهـنـا 
واإلرســال مــعــتــمــدا عـلـى احلـقــائق
ـلـمـوسـة  لـذلك ـرئـيـة وا الـثـابـتــة ا
عــلـى الــدبــلــومــاسي الــنــاجح جــمع
علومات الرصيـنة وإعداد التقارير ا
ــســتـــنــدة إلى األرقــام والــتــواريخ ا
ـــكن أن واألسـس الـــرســـمـــيــــة فال 
يصـدر تصـريح من دبلـوماسي حول
مـــشـــروع اقــتـــصـــادي وهــمي أو أن

يـكـون هـنـاك خــلل كـبـيـر في واقـعـيـة
شروع لذلك يعتمد األرقام وأهمية ا
اإلعالم الـــدبــلــومــاسي كــثــيــرا عــلى
البعـثة الدبلـوماسيـة وحنكة الـسفير
وطاقم السفارة. اإلعالم الدبلوماسي
يتطـلب كادرًا محـنكًا مـتمرسًـا لكونه
يــعـكس حـقـل الـسـيــاسـة اخلــارجـيـة
والدولـيـة ب طـرف والـتـأثيـر الذي
ثـله من خالل االتصـال والتـخاطب
مع االحتفاظ بـاخلصوصيـة الوطنية
والـتـعـبيـر عن أهـدافـهـا ومـصـاحلـها
وحــضــورهـا وتــطــويــرهـا  واإلعالم
الدبلوماسي واجـبه هو خلق جسور
تواصل ب اجلمـيع . وأنا أتذكر من
ـهـنـية الـدبـلـوماسـيـة حيث حـياتي ا
كان سفـيرنا ( ع.ع) يـجتمع بـنا كادر
الــســفــارة بــعــد نــهــايــة كـل أســبـوع
ويــطــلب مــنــا حتـديــد عــدد الــكـروت
الشـخصـية الـتي حصـلنـاعيـلها  أي
عـنى كم شـخـصيـة قـابلت ومن هم
ومـا فائـدتـهم لتـطـوير الـعالقـات ب
الـبــلـدين والــذي لم يـحــصل عـلى أي
ـــعــنى أنه كـــســول ال يــقــوم كــارت 
بـواجـبه بــصـورة صـحـيـحـة . وعـلى
الــكــادر الــدبــلــومــاسي أن يــضع في
حـســابـاته أنـنـا  لــسـنـا اآلن في زمن
احلــمــام الــزاجل في نــقـل اخلــبـر أو
اجللوس في غرفـته بالسفـارة ينتظر
وصــــول األخـــبـــار له بـــالـــتـــطـــورات

التـكنـولـوجيـة والتـقنـيات اإلعالمـية
ـتالحـقـة وظـهـور أشـكال احلـديـثـة ا
غــيــر تـقــلـيــديــة لـوســائل الــتـواصل
االجــــتــــمــــاعي من خـالل الـــصــــحف
اإللـكـترونـيـة واإلنـترنـيت لـلـحـصول
عـلـومـة  وعلـيه االنـتـباه إلى عـلى ا
ـعلومات. كل ماهو مـضلل من هذه ا
اإلعالم الــدبــلــومــاسي يــحــدد هـدف
الـــتــصــريح مـــســتــنـــدا عــلى وقــائع
مــلـــمــوســـة مــثل تـــصــريـح بــإعــادة
العالقـات مع الـدولة س أو تـصريح
بـزيـارة هـرم الـدولـة والـتي تـتـضـمن
جـدول الــزيــارة أو تـصــريح بـإطالق
مــحــتـجــز لـديــهــا أو تـوقــيع مــذكـرة
تــفــاهم بــخـصــوص إلــغـاء ضــريــبـة
الدخول  بالتالي نرى بأنه ذو هدف
ـلـوس مـسـتـند إلى مـعـ حقـيـقي 
وقـــائع رســـمـــيــة صـــادرة من أعـــلى

اجلهات.
ويـعـد اإلعالم الــدبـلـومـاسي من أهم
مـــقـــومـــات جنــاح وتـــفـــوق الـــدولــة
اقـتـصـاديـا وهـو هـدف اسـتـراتيـجي
يـرسم من قـبل هـرم الـدولـة. ويـعـرف
بـــأنـه أداة جــــلب لالســــتــــثــــمـــارات
ـنــافع الــوطـنــيـة اخلــارجـيــة لــرفع ا
االقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـي كل اجملـــــاالت
واألنــشــطــة عــدا الــعــســكــريــة وأمن

سيادة الدولة.
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وبالتالي أصبح اإلعالم الدبلوماسي
عيار احلـقيقي لثـقل وهوية الدولة ا
فـي قـضــايــا الــتــنـمــيــة واالقــتــصـاد
والــسـيـاحــة في الـبــلـد حــيث تـقـوم
الـــدول حـــول الــــعـــالم بــــاســـتـــغالل
جــهـــازهـــا الـــدبــلـــومـــاسي خلـــدمــة
مصـاحلـها االقـتـصاديـة وبـذلك يأتي
االعالم الدبلوماسي كأولوية قصوى
لــــــدى الـــــكــــــثـــــيــــــر من األجــــــهـــــزة
الــدبــلــومــاســيــة حــول الــعـالـم كـون
الـسـيـاسـة اخلـارجـيـة هي انـعـكـاسا
للسـياسـة الداخلـية وواحدة من أهم
األدوات لتـحقـيق أهدافـها بـعيدًا عن
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تقلب. السياسية وفلكها ا
ولإلعالم الـسـيـاسي أهـداف وغـايات
مــحـــددة ومــرســومــة  والــســيــاسي
يــــتـــحــــدث إلـى اجلــــمـــهــــور عــــكس
الـدبلـومـاسي الـذي لـيس لـديه عالقة
باجلمهـور والسيـاسي يخدم وسائل
ــارســة الــســلــطــة اإلعالم لــغــرض 
وكـذلك الــتـأثـيـر عــلى األفـراد وعـلى
ثال يعتبر اإلعالم السياسي سبيل ا
احلـــجــر األســـاسي في أمـــريـــكــا في
الـفوز بـاالنـتخـابـات الـرئاسـيـة حيث
عـلـومـات ويـتم رصـدها من تـتدفـق ا
ـتــنـافــسـ  والـذي قــبل الـطــرفـ ا
يعتـبر نقـطة انطالق لـلجمـهور حيث
يــقــوم اإلعـالم الــســيــاسي بــإشــهــار
ـعــلـومـات بــعـيـدا عن الــتـحـلـيل أو ا
التـفـسيـر أو الـتأجـيل  وهنـا يـعتـبر
الـــســيــاسـي احملــنك مـــثل العب كــرة
هاجم أو القدم الذي يـشغل وظيـفة ا
رأس حــربــة الـفــريق حــيث يــســتـغل
الـفرصـة الـسانـحة لـتـسجـيل الـهدف

ولو بالدقيقة األخيرة.
إن أهـــداف اإلعـالم الـــســـيــــاسي هي
الــــتـــأثــــيــــر واحلــــركـــة فـي جـــمــــيع
االجتــاهــات لـغــرض تــســويق فــكـرة
مــعــيـنــة وإن كـانـت غـيــر صــحـيــحـة
كــاحلــرب األمــريـكــيــة الــبـريــطــانــيـة
الحتالل العراق عام 2003 حيث قام
اإلعالم السـياسي بـتسـويقـها لـلعالم
والـتـأثـير عـلـيه. ومن أهـداف اإلعالم
أيــضـا هـو الــتـثــقـيف وبث افــكـارهم
لـغــرض تـوسـعــة قـاعـدتـهم الــفـكـريـة
ذهبـية فلـوال الترابط والعقـائديـة وا
ـا كانت هذه ستـقبل  رسـل وا ب ا
األهــداف مـــطــروحــة عــلى الــســاحــة
اإلعالمــيــة بــاإلضــافــة إلى أن هــنـاك
أهـــدافــا خــارجـــيــة ودولـــيــة لإلعالم
الـــســـيــــاسي لـــغــــرض خـــلق صـــور
إيجابـية وانـطباعـات واقعيـة تعكس
إيجابية مؤسسات هذا النظام  وإن
كانت سلبـياته أكثر من إيـجابياته  
إضافة إلى حتـقيق نـوع من التداخل
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عديـدة هي الـتـحديـات الـتي واجـههـا الـكاظـمي مـنـذ تسـلـمه مـنصب
رئاسة مـجلس الـوزراء الى أيامـنا هـذه وفي  مقـدمة هـذه التـحديات
ـالــيــة اخلــانــقــة وسـوء إدارة وزارات ومــؤســســات الــدولـة األزمــة ا
ــسـتـشـري فـي مـفـاصـلــهـا واحلـراك الـشــعـبي ومـطـالب والـفـسـاد ا
ـتــظـاهـرين وعــدم حتـديــد اجلـهـات الــتي تـقف وراء عــمـلــيـات قـتل ا
ـهم لـلـعـدالة ـتـظـاهـرين والـنـاشـطـ اإلعالمـيـ وتـقـد واخـتـطاف ا
يضاف الى هذا كله جـائحة كورونـا وتأثيرهـا على الوضع الصحي
واالقـتـصــادي في الـبالد لــكن يـبــقى الـتــحـدي األكـبــر الـذي واجـهه
ـتـنـفـذة تعـطـيل كل عـمـلـية الـكاظـمي هـو مـحـاولـة األحزاب والـكـتل ا
إصالح يـقـوم بـهـا الـكـاظـمـي لـبـقـاء الـعـراق في فـوضى الالدولـة أو
حتت رحــمـة الــدولــة الـعــمــيـقــة الــتي تــؤمن لــهـذه األحــزاب والــكـتل
الفـاسدة والـفاشـلة بـقـاءها في الـسلـطة وهـيـمنـتهـا على أمـور البالد
والعـباد  ,لقـد عـمت الـفـوضى وسـوء اإلدارة كل نـواحي احلـياة في
الـعـراق السـيـاسـيـة واألمـنـيـة واالقـتـصـادية والـتـعـلـيـمـيـة والـصـحـية
واخلـدمـيـة وعـمـلـيـات الـبــنـاء واألعـمـار ودُمـرت الـصـنـاعـة والـزراعـة
وأهـمـلت الـفــنـون واآلداب وسـيس الـقــضـاء مـنـذ ان ابــتـلي الـشـعب
ـزيفة ومنذ ان ـقراطية ا شوهة والد العراقي بالعـملية الـسياسيـة ا
سيطـرت األحزاب الفـاشلـة والفاسـدة على مـقاليـد األمور في البالد
وتــقــاســمـــهــا لــلــمــنــاصـب احلــكــومــيــة وكل مـــنــاصب الــدولــة وفق
ـزورين ــقـيـتــة الـتي أوصــلت ا احملـاصــصـة احلـزبــيـة والــطـائـفــيـة ا
ناصب في احلكومة والدولة تعلم واجلهلة الى أعلى ا وأنصاف ا
تخصصة واخلبيرة هنية وا ية ا وأبعدت الكفاءات الوطنية واألكاد
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ال وبسبب  الفوضى وسـوء اإلدارة كثر الفسـاد والرشوة وسرقة ا
الــعــام ونــهب ثـــروات الــوطن  وأهــمــلـت اخلــدمــات وسُــرقت أمــوال
مشـاريع والـبـناء واألعـمـار ومـوازنـات الدولـة من قـبل قـادة األحزاب
والــكــتل وأحــزابــهم ومــقــربــيــهم وأتــبــاعــهم  و فُــقــد األمـن واألمـان
ـسـلحـة اخلـارجـة عن سيـطـرة الـدولة ـيـلـيشـيـات ا وازدادت أعداد ا
وتـصــاعــدت عــمـلــيــات اخلـطـف والـقــتل واالغــتــيـاالت واالعــتــقـاالت
والتـغـيـيب الـقسـري بـعـد ان سلـمت قـيـادة اجلـيش والقـوات األمـنـية
ـهـنـيـ وغـيـر الـنـزيـه ـهـمـة الى غـيـر الـكـفـوئـ وغـيـر ا الـعـلـيـا وا
ناصب الـعسـكريـة واألمنيـة العـليا وضباط الـدمج  وبعـد ان بيـعت ا
بـالـدوالر و تــسـيـيس الــقـضـاء وانــيـطت بــعض مـنـاصـب الـقـضـاء
ـرتش  ,و بسبب هـذه الفـوضى والفـساد والـسرقات للفـاسدين وا
الـكــبــرى ألمــوال الـبــلــد وسـوء اإلدارة والــظــلم واجلــور واسـتــئــثـار
األحـزاب وقـادتـهـا بـأمـوال الـشـعب ازدادت نـسب الـبـطـالـة  والـفـقـر
واجلوع واألمـراض واألمـيـة واجلهل وتـعـاطي اخملـدرات والعـمـلـيات
سـلح وفُقد األمن اإلرهابيـة وجرائم االغـتياالت واخلـطف والسطـو ا
واألمان  ,وبسـبب خـيـانـة الـسيـاسـة الـفـاشـل والـفـاسـدين وبـيـعهم
ناصب لـقادة فـاسدين وفاشـل مـثلـهم الذين سُلـمت ثلث مـساحة ا
العراق لداعش لترتكب جرائم العصر بحق أبناء شعبنا من مختلف
القوميات واألديان فازدادت أعداد األرامل واأليتام وأعداد الشهداء
اليـ من أبنـاء شعـبنـا عن محـافظـاتهم ومـدنهم بـعد وهُجـر ونزح ا
احتالل داعش لها ,و قبل ذلك وفي سنوات  الصراع الطائفي هجر
الين ألســـبــاب ســيــاســـيــة وطــائــفـــيــة وازدادت عــمــلـــيــات الــقــتل ا
واالغـتـيـاالت والــتـصـفـيــات اجلـسـديـة من قــبل مـيـلــيـشـيـات أحـزاب
الـســلـطــة إلفـراغ الــعـراق من كــفـاءاته الــوطـنــيـة  حــتى عم اخلـراب
والـدمـار كل مـدن الـعـراق وعـانى أبـنـاء شـعـبـنـا  مـعـانـاة ال تـوصف
بــسـبب ظــلم الــســاســة الـفــاســدين الــفـاشــلــ وفــسـادهـم الـكــبــيـر
وسـرقـاتـهم ألمـوال الـدولـة والـشـعب واسـتـئـثـارهم  بـأمـوال وثـروات
الـوطن هم وعـوائـلـهم ومـقـربــيـهم وإهـمـالـهم تـقـد ابـسط اخلـدمـات
وتأمـ أبـسط احلـقوق ألبـنـاء هذا الـشـعب وجتـاوزهم على الـقـانون
تنفذة والنظام حتى فقدت الدولة هيبتـها بعد ان سيطرت األحزاب ا
ـسلحـة على كل شيء في البالد واسـتشرى الـفساد وميلـيشيـاتها ا
في كل دوائــر ووزارات ومــؤســسـات الــدولــة وازدادت احملــســوبــيـة
نسوبية  ووصلت نسب البطالة واألمية واجلهل والفقر الى نسب وا
مخيفة  واسـتغل الساسـة الدين للسرقـة وتخدير الـشعب  بخرافات
ـمــارســات مـا انــزل الـله بــهــا من سـلــطــان خـدروا بــهـا الــسـذج و
ـطـالـبـة والـبـسـطـاء وجـعـلـوهـا وسـيـلـة إللـهـاء الـشـعب وإبـعـاده عن ا
بحقوقه  فحرفوا الدين عن قيمه السامية وأهدافه النبيلة  ,هذا جزء
ـكنة ـا فعـلته أحـزاب السـلطة لالسـتئـثار بـها أطول فـترة  بسيط 
وليـتـمكـنوا من سـرقـة كل أموال الـشـعب  حتى وصـلت أمـور البالد
والعباد الى الهاوية السحـيقة التي يصعب اخلروج منها  ,هذا على
الصـعـيـد الداخـلي أمـا عـلى الصـعـيـد اخلارجي فـقـد ركـنت أحزاب
الــســلـــطــة وارتــمت فـي أحــضــان األجـــنــبي ورهــنـت قــرار الــعــراق
السياسي واألمني بيد دول اجلوار الـتي باتت تتحكم حتى في تع
همـة وباعت هذه األحزاب احلكومة ورئـيسهـا وكل مناصب الدولـة ا
أرض العـراق ومـيـاهه اإلقلـيـميـة بـثـمن بخـس لدول اجلـوار وتـنازلت
عن حقـول نـفـطه لهـذه الـدول مـقابل حـفـنـة من الدوالرات  ,وبـعد ان
دمرت أحزاب الـسلطـة الصنـاعة والـزراعة في البالد أصـبح العراق
نتجات الصناعية يصرف مليارات الدوالرات سنويا الستيراد كل ا
والـزراعـيـة من إيـران والـدول احملــاورة األخـرى إلضـعـاف اقـتـصـاد
تهالك بسبب العقوبات نقذ القتصاد إيران ا البلد فأصبح العراق ا
األمـريـكـيـة عـلـيـها نـاهـيـك عن اسـتـيـراد الـغـاز والكـهـربـاء مـن إيران
ـلــيـارات أخــرى من الـدوالرات ســنـويــا  بـعــد ان تـعــمـد الــسـاسـة
والقادة الفاشـلون والفاسدون  تـعطيل تطـوير صناعة الـغاز والطاقة
في البالد ,لـقـد فـرطت أحـزاب الـسـلـطـة بـسـيادة الـعـراق  وبـثـرواته
وحدوده  وبـقـراره السـيـاسي   وباخـتـصار أصـبح الـعراق في زمن
األحزاب اإلسالمـيـة حـديقـة خـلفـيـة إليـران و لدول اجلـوار فـضاعت
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وبـعـد كـل هـذا اخلـراب والــدمـار بــسـبب سـيــطـرة األحــزاب والـكـتل
الفاشلة  ومـيليشـياتها على كل شئ فـي العراق وتدميـرها القتصاد
البلد ظلـمها للشـعب العراقي الذي عـانى األمرين بسبب سوء إدارة
هـذه األحـزاب الــفـاشـلــة والـفـاسـدة  لــلـدولـة وفــسـادهـا وســرقـاتـهـا
صالح الكبرى وطائـفيتهـا وارتمائهـا في أحضان األجنـبي وتقد ا
الشـخصـيـة واحلزبـية والـطائـفـية عـلى مصـالح الـوطن والشـعب وما
جـلـبــته هـذه األحـزاب والــكـتل لــلـشـعب والــوطن من كـوارث وويالت
ومآس ال مثـيل لها  أوصـلت العـراق الى الهاويـة السـحيقـة وبعد ان
ضــاع كل شيء في هــذا الــبـلــد حــتى الــقــرار الــســيـاسـي واألمـني
وضاعت هـيبـة الدولـة فهل يـسـتطـيع الكـاظمي بـعد كل هـذا اخلراب
والدمـار وسـوء اإلدارة واحملـاصـصـة والـفسـاد والـسـرقـات الـكـبرى
يليشيات واالنفالت والتناحر الطائـفي والقتل واالغتياالت وسطـوة ا
األمني وانتـشار الـسالح خارج سيـطرة الـدولة  ان  يواجه الـتحدي
ن يـريد بـقاء الـعـراق في عصـر الالدولة  وان االكبـروهو الـتصـدي 
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احلـضــاري ودعم ثـقــافـة الــدولـة في
احملـافـل الـدولـيــة واإلقـلـيــمـيـة. ومن
أبرز أنواع اإلعالم السياسي اإلعالم
ــنـاســبــاتي  ; ألنه الــتــظــلــيــلي أو ا
يعمل على إخفاء احلـقائق وتلوينها
وهي من أهم سمـاته وهو مـا يسمى
ـنــاسـبــاتي حــيث تـمــلـيه بــاإلعالم ا
احلـاجـات والـظـروف أكـثـر من كـونه
مــنــهــجــا ثــابــتـا فـي سـمــات اإلعالم
الـــــســـــيـــــاسـي أو اإلعالم الـــــدولي 
وغـالـبـا مـا يـبـرز في أوقـات األزمـات
الــسـيـاســيـة أو احلــروب الـداخــلـيـة
األهــلــيـة أو الــدولــيــة  وفي اجلــهـة
األخـرى يبـرز لـنـا اإلعالم الـسـياسي
ـوضوعي الـذي يـرتـكز عـلى إيـجاد ا
ـرتـبـطـة بـاحلـدث وبـثـهـا احلـقـائق ا
كـمـا هي دون تـلـويـنـهـا أو إعـطـائـها
حـــــجـــــمـــــا أكـــــبـــــر من ذلـك. اإلعالم
الـــســـيــــاسي هـــو أداة ونــــظـــريـــات
وأهداف الدولة أو الـنظم السـياسية
الــتي  تـمــثـلــهـا بـاخلــارج والـداخل;
مبـنيـة عـلى استـراتيـجيـات وأهداف
سـيـاسـيـة مـعـيـنـة مـرسـومـة مـسـبـقاً
للـوصول إلى مـا  االتفـاق عليه أو
الـــذي  حتــديـــده ســابـــقــاً. اإلعالم
الـسـيـاسي والـدبـلـومـاسـيـة بـصورة
عـلومات عامة هـو عبـارة عن جمع ا
ــصـدر وحتــلــيــهـا وإرســالــهــا إلى ا
لغرض االنتقال إلى اخلطوة األخرى
ــبــدأ وهــذا عـــمــومــا مـــا يــقـــابــلـه ا
الفيزيائي ( لـكل فعل رد فعل..) مثال
ذلك إذ قـــامـت الــدولـــة "س" بـــإطالق
محتـجز لديـها فعـلى الدولة "ص" أن
تـــقـــوم بــــنـــفس اخلــــطـــوة بـــإطالق
مـحـتجـز الـدولـة "س" تـأكـيـدًا حلسن
الـنـيـة والـبـدء في حتـسـ العـالقات
الـثـنائـيـة بـ البـلـدين. وأخـيـرا فإن
اإلعالم السياسي يعتـمد على نظرية
الــتــأثــيــر اإلعالمي عــلـى اجلــمــهـور
وهدفه األول واألخـيـر غرس الـثقـافة

بدأ الذي يُراد العمل فيه. أو ا
{ دبلوماسي سابق
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بغداد

بـسـبب الـسـياسـات اخلـاطـئـة التي
تــــتــــبــــعــــهــــا زعــــامــــات األحـــزاب
وحكومات الـدول وأرباب الشركات
االحـتـكـاريـة الـكـبـرى عـبـر سـعـيـها
جــمـيــعًـا لــفــرض أدوات الـهــيـمــنـة
والسطو والتسلّط غير العادل على
كلّ شيء بــذرائع واهـمـة وحـجج ال
ترضى بها اإلنسـانية وال يقبل بها
مــريـــدو حتــقــيق احلـق والــعــدالــة
. ــســاواة بــ الــشــعـوب واأل وا
ومن هـذه الـفـايـروسـات الـعـصـريـة
ـة الــتي تــطـرّق إلــيــهـا بــابـا الــظــا
الــفـــاتـــيــكـــان أيـــضًــا " فـــايــروس
اقـتـصـاد الـسـوق اجلـامح والـظـلم
وت االجـتـمـاعي الـعـنـيف حـيـث 
الـنـاس كـاحلـيـوانـات" كـمـا يـقـول.
وقــد رسم قـداسـتُه صــورة مـخـيـفـة
ـسـاواة الـتي نـشأت ـشـكـلـة عدم ا
أو سـتـنـشـأ بــفـعل هـذا الـفـايـروس
االقــتـصــادي والـتي من شــأنـهـا أن
تـــــخـــــلق هـي األخـــــرى أمـــــراضًــــا
اجتماعية ال تقلّ خطورة عمّا خلّفه
ومازالَ يخلّـفه فايروس كورونا في
هـذه األيام كـنتـاج واقـعي القتـصاد
ريض القائم أصالً ومدى السوق ا
تـأثـيـره احلقـيـقي عـلى اجملتـمـعات
والـدول الـفقـيـرة والنـامـية بـصورة
نهك خاصة. ومثل هذا االقـتصاد ا
ناجم بـطبيـعة احلـال بسبب الـنموّ
غـيـر الـعـادل لـثـروات الـبعـض على
حــسـاب عـامـة شـعـوب الـدول الـتي
تـعـاني مـن الـفـقـر واحلـرمـان وعدم
احـــتــــرام حـــقــــوق اإلنــــســـان ومن
جتاهل لـلقـيم اإلنسانـية األسـاسية
من جانب فئـات قليـلة أو أشخاص
قـلـيـلـ يـحــكـمـون الـسـيـطـرة عـلى
ي ومخارجه منـافذ االقتـصاد العـا
سكون بثـروات البلدان والعالم و
من دون ان تــتـحــرك أحــاســيــسُـهم
ـخـافـة الله اإلنـسـانـيـة أو تـشـعـر 
وقــدرة الــسـمــاء.  وإذ يــقــرُّ الــعـقلُ
ـنـطق بأبـجـديـة التـجـارة احلرّة وا
في مـا يُـسـمّـى بـ "اقـتـصـاد الـسوق
" أو "نـــظـــام الـــســـوق احلـــرّ" احلـــرّ
ـعـتـمِـد أسـاسًـا عـلى نـظـام الـربح ا
واخلــســارة في أيّ نــظــام حــيــاتيّ
ـقـابل ال بـدّ من مـعــاصـر إالّ أنّه بـا
تــوفّــر الـنــيــة احلــقـيــقــيـة واإلرادة
الصادقة لقيام سوق موازٍ ال يخرج
عن أدبــيـات "نــظــام اجــتـمــاعي" له
كن ـا  ضـروراتُه االجـتـماعـيـة و
تــــســــمــــيــــتُه بــــنــــظــــام "الــــســـوق
ـكنه االجـتـمـاعي". وهـذا األخـيـر 
ـعقـولة قـاربة ا اعـتمـادَ شيءٍ من ا
ولــــو في حــــدودهــــا الــــدنــــيــــا في
الـتـطـابـق والـتقـارب بـ مـفـهـومي
"الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة" و"الـعـدالـة
االجتماعية" حـينما ينجح مثالً في
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واألمان واالسـتقرار وتـنغّص على
نــفـوس وأرواح ســائــلي الــرحــمـة
والـــراحــة في مــحـــدوديــة الــعــمــر
الــبـشــري عـلى األرض الــتي يـبـدو
علـيهـا تعبُ السـن الـثقيـلة وعدم
ـــقـــدرة عـــلـى حتـــمّل الـــتـــكـــاثـــر ا
الالمـنــتـهي فـي الـنــمـوّ الـســكـانيّ
ـتـزايدة ـتـنـامي وفي شـرورهـم ا ا
يــومًـا بــعــد آخــر بـأشــكــال وطـرق
كـثـيرة مـسـتـنبـطـة في أغلـبـها من
حـاجــة الـبـشــر أنـفـســهم ومن شـرّ

أفعالهم وأفكارهم وسلوكياتهم?
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في زمن كورونا الـذي لم يعرف أن
ـيّـز بـ الفـقـيـر والغـني الـسـيّد
ـــرؤوس والــــعـــبـــد الـــرئـــيس وا
الصغير والكـبير من كال اجلنس
عــلى الـســواء لم تــتــوقف ســيـول
الـــشــرّ بــالــرغم مـن إمــكــانــيــة عــدّ
اجلـائحـة حتذيـرًا ربّانـيًا بـاشتداد
اردة غضب اخلالق على خليقته ا
ودنــوّ مــحــاســبــته لــلــبــشــر غــيــر
ي الــــرحــــمــــة األســــويــــاء وعــــد
واحملـبة فـيما بـينـهم وكذا بـسبب
ضيـق آفاق الـتفـاهم واالبتـعاد عن
احلـــــوار اإليــــــجـــــابـيّ بـــــ األ
والـشــعـوب والــدول عـلى الــسـواء
ومن دون اسـتـثنـاء قـومٍ دون آخر.
وهـــذه من األســــئـــلـــة الـــعـــتـــيـــدة
والـواقـعـيـة الـتي تـكـتـسب أهـمـيـة
أكبـر مع تفشّـي فايروس اجلـائحة
ستجدّ "القد أصالً" الذي شكّل ا
ـرّة أكـثر من صـدمـة لـلـعـالم هـذه ا
نـظرائه من األوبـئـة السـابقـة التي
شــــهـــدهــــا الـــعــــالم في ســــنـــوات
منصرمات مع إمـكانية تمكّن هذه
ــمــيــتـة من اجلــائــحـة احلــديــثـة ا
ـضنـية السـاعية جهـود البـشرية ا
من أجل حصر تأثيره وإيقاف مدّه
وتـــفـــشّـــيـه بـــجـــهـــود الـــطـــيـــبــ
والـطــيـبــات الــبـاقــ عـلى األرض
ّن أكرمـهم اخلالق الـقديـر على و
كلّ شيء أن يـكـونـوا حـمـائم سالم
ورسل خيـر ومحبـة ورحمة لـلبشر
والـبـشـريـة. ولـيس مـسـتـغـربًـا وال
بـعـيــدًا أن يـذكّـرَ بـابـا الــفـاتـيـكـان
وهو أعلى سلطة روحـية مسيحية
مـؤثـرة خالل مـقابـلـة له في تـموز
2020 عــمّـا أصــابَ الــبــشــريـة من
امـتعـاض وقـلق من آثـار اجلائـحة
ــســتــجــدّة الــتي جــلــبت مــعــهــا ا
فـايـروسـات أخـرى قـاتلـة ومـقـلـقة
مــــنــــهــــا اقــــتــــصــــاديــــة وأخــــرى
اجــتـــمــاعــيــة.  فــقــد أجنــبت هــذه
اجلــائـــحــة بـــنــفـــســهــا وأنـــتــجت
فـــايــروســـات ال تــقلّ خـــطــورة في
تـأثــيـرهــا عـلى مــجـتــمـعـات ودول
وشـعوب بـسبب سـلوكـيات الـبشر
من نـــاحــيــة ومن نـــاحــيــة أخــرى

عذبة كثيرة وعديدة آالمُ البشرية ا
ال تُحصى. فمنذ خلقِها دخل الشرُ
أبــوابــهــا بــفــعل امــرأة من حــواء
الــــتي جـــرّبـت مـــا حـــرّمـه اخلـــالق
عـلــيـهـا وعـلـى بـعـلــهـا آدم بـعـد أن
وهـبهـما جـنّة عـدن للـعيش الـطيب
فـيهـا بكل مـلـذات أرضهـا وثمـارها
ومــيـاهــهـا وجــبـالــهـا ومــنـاظــرهـا
وطيـورهـا وحـيـوانـاتـهـا ودبـيـبـها
عـنــدمـا حـلّـلَ لـهـمــا الـتـمــتع بـهـذه
ّـا لم يحلما به جميعًـا وبغيرها 
إالّ من ثمـرة تلك الـتي حرّمـها على
. ومع كـــبـــر الـــزوجـــ الـــفـــتـــيّـــ
وتـنـامي الـبـشــر لم يـتـوقف الـشـرّ
مــتـــمـــثالً بــأحـــداثٍ ســـردهــا لـــنــا
ــقـدسـة الـتــاريخ وبـعض الــكـتب ا
ــاذج بــربــريــة الــتـي نــقــلت لــنــا 
بــعــيـــدة عن طــيــبــة اخلــالق الــذي
تــمــنّى كل الــطــيــبــات وكلَّ اخلــيـر
خلــلــيــقــته حـــيــنــهــا. كــمــا دخــلت
الـبـشـريـة من حـيـنـهـا في سـلـسـلـة
أمراض واوبـئـة وحروبٍ ونـزاعات
وخصومات ال حصر لها ومتنامية
لـــغـــايـــة يـــومـــنــا هـــذا من دون أن

تتوقف أو ترتاح وتيرتُها.
سـؤال مــلحٌّ يــتــبــادرُ إلى األذهـان:
هل كــان ضــمن الـــســرد اخلالئــقي
لـلـخـالق "اجملهـول" مـخـطَّط مـسبق
بــتـرك اخلــلـيـقــة تـنــسـاق لــهـواهـا
ونـــوازعــهــا ورغــبــاتـــهــا ومــجــمل
شرورها كيـفما تشاء وأيـنما تفعل
من دون العـودة لهـذا اخلالق الذي
تــوجَّهُ لـه الــيــوم اتــهــامــات بــتـرك
احلبـل على الـغارب لـلخـارج عن
طاعـته من دون تدخل ربّـاني أبويّ
سـتفـحلة للـحدّ من شـرور العـالم ا
وتزايدهـا يومًا بـعد آخر? وهل في
جـــعـــبــة هـــذا اخلـــالق الـــكـــبـــيــرة
الـواسعـة التي ال حـصر لـها إرادة
ربــانــيــة مـــســبــقــة بــاالســتــمــتــاع
ـة في جـلّـها ـشـاهـد قاسـيـة ومؤ
تـمثـلة عـبر الـتاريخ وعـميـمهـا وا
بــــاآلالم واحلــــســــرات واألمــــراض
واحلروب واجلوائح وأنـواع الشرّ
والـقتل وسـمات الـكراهـية واحلـقد
تـناميـة ب األ والشـعوب منذ ا
فجر اخللـيقة ولغايـة الساعة? فمن
حقّ أيّ إنــسـان أن يــعــود خلــالـقه
لــلــســـؤال واالســتــفــهــام عن أبــوّة
تـفـتقـدهـا الـبشـريـة اليـوم أكـثر من
أي وقـت مــضى. ومن حـقّ الــكــائن
ــقـــهــور الــبـــشــري الـــضــعـــيف وا
ـظــلـوم أن يــتــسـاءل بــجـدّ: إلى وا
مـتى يـبــقى األلم والـشــر يـكـسـران
ـستضـعفـ قسرًا عظـام البـشر وا
ووراثة بـال رحمـة وال شفـقة? وإلى
مـــتى تــبـــقى الـــكــوارث واحلــروب
واألوبــئــة حتــاصــر أهلَ الــطــيــبــة
واإلحـسان وتـنـكلُ بطـالـبي السالم

وبصرف الـنظر عن مـقومات الربح
واخلـسارة وحـيثـيـاتهـا ونتـائجـها
والتي تدخل فـي حسابـات اقتصاد
الــسـوق احلـر في عـالـم الـيـوم كـمـا
أســـلـــفــنـــا إالّ أن الـــبـــارز في هــذا
الــنـــظــام الــطـــاغي غــيــابُ األدوات
ـكن بـهـا حتـقيق اخلـجـولـة الـتي 
مـفـهـوم هـذه الـعـدالـة االجـتـمـاعـية
الــغــائــبــة كــثــيــرًا في ســلــوكــيــات
أصحـاب القرار وفي دهـاليـز "نظام
ـعنيّ والذي يعاني " ا السوق احلرّ
أســاسًـا من الـفــوضى واالسـتـغالل
وحـبّ تـكــديس األمــوال والــثـروات
عــلى حــســـاب الــفــئــات الـــفــقــيــرة
واحملـرومة في الـدول النـاميـة. وما

أكثرها في عالم اليوم. 
فاحلياة ليست فقط ربحًا وخسارة
فـــحــسـب وال حــســـابـــات في هــذه
وتــلك. إنّـــمــا مـــا يـــحــكمُ احلـــاجــة
والـــــضــــــرورة قـــــبل كـلّ شيء وأيّ
شيء هو التركيز على كيفية توفير
قـوت الــبـشــريـة بــأسـهل الــوسـائل
وأكثـرها دينـاميكـية وأيسـرها نيالً
بحيث ال تخلـو من نسمات الرحمة
الــتـي تــقــصــدهــا وتــوفــرهــا قــدرة
الـسـمـاء مع احلفـاظ عـلى الـكـرامة
الـبـشــريـة والـضـرورات احلــيـاتـيـة
لإلنــسـان أيــنــمـا كــان.  فــلـيس من
نـطق القـبولُ بـتسيّـد حفـنة جتارّ ا
ومـقـاولي شـركـات كـبـرى القـتـصـاد
الـسـوق والـتـحــكم بـثـروات الـعـالم
وتــنــامــيــهــا عــلى حــســاب صــراخ
اجلياع وآهـات العطـاش وحسرات
احملـــــرومـــــ من أبـــــسط وســـــائل
. والــسـبب بـسـيط الــعـيش الـكـر
لـكــونـهـم أبـنــاء الـله اخلــالق الـذي
خـــلـــقـــهـم عـــلى صـــورتـه ومـــثـــاله
ليكـونوا أحرارًا ال عـبيدًا أو أدوات
بــيــد فــئــاتٍ جــاحـدة ومــســتــكــبـرة
ومـتـعـالــيـة عـلى الـنــعـمـة الـتي هُم
فيهـا بحيث ال يـخشون مـخافة الله
وال يـقـبـلون بـتـبـنّي رحمـة الـسـماء
وال االســتـجـابـة حلـاجـات اإلنـسـان

احملتاج.
ÕËd « ¡«bŽ√ WO u _«Ë W¹u³FA «

 لـقـد سبق لـبابـا الـفاتـيـكان أيـضًا
بــوصـفه صـاحبَ أرفـع مـركـز ديـنيّ
ـيّ أن ذكّــــرَ مـــــرارًا وتــــكــــرارًا عــــا
ـتــنـامي بــسـبب بــأشـكــال الـقــلق ا
صعود مرض آخر قبل عقودٍ زمنية
لـيـست بـبـعـيـدة مـتـمـثالً بـصـعـود
مرض "الشعبوية" وسط مجتمعات
بــدأت تـكــشّــر عن أنــيـابــهــا وتـقف
حـجــر عـثــرة أمـام فــرص الـتــفـاهم
واحلوار والتـكاتف والتـعايش ب
اجملـــتـــمـــعــات واأل والـــشـــعــوب
والـدول بـســبب سـعـيــهـا لالنـغالق
على ذاتـها عادّا هـذه اآلفة بكـونها
" مضـطهـدة للـروح وقاتـلة لـلنفس"
في آنٍ مــعًـا. واخلــوف كلّ اخلـوف
يـة وأحزاب من جنـوح زعامـات أ
سـيـاسـيـة من مغـبـة االجنـرار لـهذه
ـقـلـقة في قـطـار الـبـشـرية السـكـة ا
ــــتــــأزّم أصـالً بــــســــبب تــــقــــاطع ا
صـالح وحب الهيـمنة عـلى الغير ا
واستبعاد سـبل احلوار والتعايش
الـطـبـيـعي بـحسـب عطـايـا الـسـماء
ومحبـة اخلالق للـبشر حـ خلقِهم
وتــكـرّمِه بــاألرض ومــا عـلــيــهـا من
ثمار وموارد عديدة ال تُحصى لكي

"يكثروا وينموا ويتعايشوا".
قــبل أكـثـر من عــام أصـدت جـريـدة
"الســتــامــبــا" االيــطــالــيــة جلــمــلـة
انـتــقـادات الذعـة وردت عـلى لـسـان

روّج للفكر بابا الفاتيكـان ضدّ ا
الشـعبـوي في دول الغـرب واصفًا
مــا يـقـومــون به من دور ال أخالقيّ
بتصـرّفات انغالقـية غير مـقبولة ال
تــقلّ في خـطــورتــهـا عــمّـا شــهـدته
أوربـا عــلى وجه اخلـصـوص إبـان
تـــنـــامـي هـــذه الـــظـــاهـــرة مـــطـــلع
اضي إبّان الثالثيـنات من القـرن ا
ـرّة (1933م). احلـقـبـة الـهـتـلـريـة ا
فـالـتـمـتّع بــالـسـيـادة ال يـنـبـغي أن
يعني مـفهومًـا انعزالـيًا أو انغالقًا
عـــلى الـــغـــيـــر وعـــلـى بـــقـــيــة دول
وشـعــوب الـعـالـم الـتي تــبـحث عن
االســتـقــرار والــتـعــايش الــســلـميّ
وتسعى للحـصول على لقمة عيش
محـتـرمـة عـبـر الـتـفـاهم والـتـحاور
ومن دون أن تــــفــــقـــد كــــرامـــتــــهـــا
وإنـسـانـيـتَـهـا وحـقـهـا في الـعـيش
الـكــر عـلى أرض الــله الـواســعـة
أيــنــمــا وجــدتْ راحــتــهــا ونــشـدتْ
كن استـقرارهـا. وهذه جـميـعًا ال 
احلصـول علـيها طـبعًـا إالّ بوجود
عـالقات دولـيـة واجـتـمـاعـيـة طـيـبة
ومــســتــقـرّة ال تــخــلــو من احــتـرام
ومـودة ورحـمـة وإنـسـانـيـة نـابـعـة
جــــمـــيـــعــــهـــا من روح الــــتـــعـــاون
والـتــفـاهـم واحلـوار الــهـاد غــيـر

نغلق على الذات.   ستفزّ أو ا ا
إنّ جلوء أصحاب التيار الشعبوي
الســـتـــمـــالـــة فــئـــات مـــهـــزوزة من
ـدى ــدركــة  شــعــوبــهم مـن غــيــر ا
خــــطـــورة هــــذه الـــظــــاهــــرة عـــلى
مجـتمعـاتهم أوالً وعـلى غيرهم من
مـجـتـمـعات الـعـالم الـراغـبـة بشيء
سـاواة والعدالة من التشـاركية وا
في مـصادر الـثروة ومـنافع الـناجت
ــكن أن يــقـوّض فـرص الــوطـني 
الــسالم واالسـتــقـرار ويــهـدّد سـبل
الـــتـــعـــايش الـــســـلـــمي بـــ األ
والـشـعـوب لـيس لـصالـح شعبٍ أو
دولـــة دون غــيـــره أو غـــيـــرهــا بل
تـنظـيم ذلك في حـدود مـا تقـتـضيه
"الـعــدالـة االجــتـمــاعـيـة" وتــفـرضه
احلـاجات اإلنـسانـيـة في حقـبة من

الزمن.
ــكن قــولـه في صــعــود  فــكلُّ مـــا 
الـتـيـارات الـشـعـبـويـة في صـفـوف
فئات أو أحزاب متطرفة في الغرب
وأمـــيـــركـــا بـــصـــورة خـــاصـــة في
الــــســـــنــــوات األخــــيــــرة أنّ هــــذه
التـيارات النـاشزة سـوف لن يُكتب
لـهـا احلـيـاة لـفـتـرة طويـلـة بـسـبب
ســقــوطــهــا األكــيــد في مــســتــنــقع
الـتـمـيـيـز الـعـنـصـري وحتـريـضـها
عــلى تـــنــامي الــكــراهــيــة الــتي لن
يـكـون من ورائـهـا فــائـدة لـشـعـوب
ـــدى مـــثل هـــذه الـــبـــلـــدان عـــلى ا
الطويل. ذلك أنّ ديـناميكـية احلياة
لن تتيح لهـا الهرولة حـتى النهاية
وراء ما حتمـلُهُ مفاهـيمُها الـضيقة
الــتـي ال حــصــرَ لــهــا من مــخــاطــر
ومـنـزلــقـات اجـتـمـاعــيـة وحـيـاتـيـة
مــتــعــددة قـد تــعــيق جــهــود إدامـة
شـــــروط احلــــــيـــــاة والــــــرفـــــاهـــــة
االجتماعية حـ السعي حلصرها
بـنخـبة أو أمّـة أو بلـدٍ دون غيـرها
تـمامًـا كـما سـتكـون حـال التـيارات
ــنــغــلـــقــة األخــرى الــتـي هــتــكت ا
بــالـبـشــريـة في نــزعـتــهـا الـديــنـيـة
ـذهـبـيـة والـطـائـفـيـة والـفـئـويـة وا

ناطقية الضيقة.  والعرقية وا
ّـا ال يــقـبل اجلـدل فـإنّ صـعـود و
ــفــاهــيــمــهـا كـلّ هـذه الــتــيــارات 
نـغلـقـة قد أتى بـها زمن الـضيـقـة ا

ــة الـذي خــلط األوراق وبـدّد الــعـو
األخالق ومـــزّق األ والـــشـــعــوب
باجتاه مفـهوم الهيمـنة على الغير
ـقدّرات والـتسـلّط على الـثروات وا
من دون وازع ضــمـيــر وال خــشــيـة
وال اســــتــــحـــيــــاء. وهــــذا مــــا دفع
ة" الـبـعض لـلـتـشكـيك بـدور "الـعـو
ـفـاهيم ومـا أتت به من مـثل هـذه ا
نضـبطـة في حياة الـشعوب غيـر ا
عـــنـــدمـــا ســـعت دول وحـــكـــومــات
وزعــامــات إلفـــراغ مــحــتــواهــا من
الغـرض الذي وُجـدت من أجله بأن
يكون العالم قـرية صغيرة من أجل
ـزيــد من الــقـوت الــكـر تــوفـيــر ا
وســــبل الــــتـــقــــارب والــــتـــعــــايش
والــتــفـــاهم بــ األ والــشــعــوب

والدول. 
وبدورنـا لسـنا نـنكـر اليـد الطولى
ة الـذي أُسيء تقـديرهُ لـنظـام العـو
والـغـايـة مـن خـلـقه وبــالـتـالي من
ـــــتــــرتـــــبــــة عـــــلى ســــوء اآلثــــار ا
اســـتــخــدامـه في تــنـــامي تــيــارات
ــيـة شــاذة وخــلق خــصـومــات عــا
ٍ وشـــرور كـــثــيـــرة. وفي وزرع فـــ
مقدمـة هذه اآلفات والـشرور يأتي
الـتـيــار "الـشـعـبــوي" الـذي اجـتـاح
أوربا وأمـريكـا بصـورة خاصة ردّا
عــلى مـفــاهــيم مـنــغـلــقـة وتــيـارات
أصولية مهـاجرة وقادمة من بلدان
ومــنــاطـق غــيــر مـســتــقــرّة يــحــمل
روادُهــا ومـحـرّضـوهـا في جـعـبـهم
وضمن أهدافـهم أجندات مـشبوهة
ال تـــــخــــلــــو مـن ســــوء الــــنــــوايــــا
ـقــصـودة بـاجتــاه تـدمـيــر ثـقـافـة ا
ـــنــفـــتح وكــســـر شــوكــة الــغــرب ا
ــســتـــرخــيـــة أكــثــر من شــعــوبـه ا
ّــا ســاعــد ودفعَ غــيــرهـــا. وهــذا 
أربـاب الــتـيـار الــشـعـبــوي لـفـرض
تنـامية هو اآلخر بسبب سطوته ا
ا مـا تتـمتع الـبـلدان الـتي نشـأ و
وصعد فيها من رقيّ وتقدّم وتطوّر
فـي األوضــــــاع االقــــــتــــــصــــــاديـــــة
واالجـتماعـية والـعلـمية والـثقـافية
ـتمـيزة واألكـثر بـالنـموّ والـتطور ا
والتقدّم أكثر من غيرها. وال ننسى
ـالي الـذي الـســبب االقـتـصـادي وا
فرض ذاته وتأثيـره هو اآلخر على
الــســـيـــاســات الـــعـــامــة مـن حــيث
الـــهـــيــمـــنـــة عـــلى رؤوس األمــوال
ـــاكـــنـــة االقـــتـــصــاد واإلمـــســاك 
ي مــا خــلق حــالــة مـن عـدم الــعــا
سـاواة في تـوزيع ثروات األرض ا
الــتي أمــر بـــهــا خــالقُ الــكــون كي
تكون متاحـة جلميع خالئقه ضمن
ـســاواة والـعـدل اإللـهي. مــفـهـوم ا
وفي حــــالــــة خــــروج الـــبــــشــــريـــة
وزعـــــامــــاتـــــهــــا الـــــســــيـــــاســــيــــة
واالقـتـصـاديـة بـصـورة خـاصة عن
ســـــكّـــــة الـــــتـــــفـــــاعل اإلنـــــســـــاني
واصطـفافـها مع الروح الـعنـصرية
الـتي يـفـرضـهـا الـتـيـار الـشـعـبـوي
ـتـنــامي أو الـتـيــارات األصـولـيـة ا
ــتـشــددة فــذلك إشــارة واضــحـة ا
عـلى عـدوانـيـة مـقـيـتـة ضـدّ الـروح
اإلنــســانــيــة الـتـي زرعــهـا اخلــالق
الـقـديـر في نـفــوس الـبـشـر لـتـكـون
بـذرة طـيـبـة لـلـتـفـاهم بـ شـعـوب
األرض واأل والـــــــــدول ولـــــــــيس
لــلـصــراع والـتــصــارع والـهــيـمــنـة
سـتـبـدّة بـهـدف الـقـتل والـتـدمـير ا
والــتـخـريب. فـالـله هـو نـفـسُه هـذه
الـروح. ومَن قـتلَ الـنـفس الـبـشـرية
بدون ذنب كـأنّمـا قتل روحَ الـقدير
! احلالّة في نفوس البشر أجمع

مسقط

Issue 6780 Thursday 8/10/2020
الزمان - السنة الثالثة والعشرون العدد 6780 اخلميس 20 من صفر 1442 هـ 8 من تشرين االول (اكتوبر) 2020م


