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ل��ي�����س ب�����س��ب��ب ال��ل��ب��ا���س �أو ال�����ش��ك��ل...
تن�ش ��ر ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ ��ر م�شاه ��د للتحر�ش
اجلن�سي عل ��ى و�سائ ��ل التوا�ص ��ل االجتماعي
والقن ��وات الإعالمية �أو يت ��م التناقل ال�شفاهي
حلوادث تقرب م ��ن املروعة بح�س ��ب املقايي�س
االجتماعي ��ة املحافظ ��ة للمجتم ��ع العراق ��ي.
م�شاهد وحوادث ت�شتمل على اعتداءات تطول
بنات �شاب ��ات �صغريات ال�سن يح�ص ��ل �أنْ يكنّ
يف �أماك ��ن عام ��ة ،يف الغال ��ب لي� ��س مبفردهن،
و� مّإنا برفق ��ة عوائلهن .معروف �أنّ حوادث من
هذا الن ��وع ال تقت�ص ��ر على الأماك ��ن العامة بل
وت�ص ��ل القاعات املغلقة والأماك ��ن املحمية مبا
فيه ��ا م�ؤ�س�سات حكومي ��ة ومدار�س وجامعات
ت�شه ��د الي ��وم تزاي ��د ًا مقلق� � ًا حل ��االت م ��ن هذا
النوع.
ي ��راد بالتحر� ��ش �أو ما ي�سمى"�س ��وء الت�صرف
اجلن�س ��ي"�أنْ يتط ��اول ط ��رف على ط ��رف �آخر
لين ��ال من �إرادته ويحط م ��ن مكانته .تطاوالت
بلغ ��ت ح ��د �أنْ تو�ض ��ع فئ ��ات عمري ��ة كاملة من
الفتيات يف �س ��ن ال�شباب مث ًال يف خانة اخلطر
والرخاوة االجتماعية نتيجة اال�ست�ضعاف لهن
واال�ستهانة بهن ،وبالت ��ايل اال�ستقواء عليهن.
ويزي ��د الط�ي�ن ب ّل ��ة عندم ��ا تقاب ��ل �شخ�صي ��ات
ر�سمية ذلك بالإنكار والت�شكيك والتكذيب با�سم
احلف ��اظ عل ��ى �سمعة وكرام ��ة امل�ؤ�س�س ��ة� .أدت
مواقف حتفظية من هذا النوع يف احلقيقة �إىل
ت�صاع ��د مدي ��ات التطاول واالعت ��داء و�ضاعف
م ��ن الكلف املادي ��ة الالزمة لتوف�ي�ر م�ستلزمات
التعلي ��م واملعي�ش ��ة للفتيات على وج ��ه التعيني
من قب ��ل عوائلهن كما يف ت�أم�ي�ن خطوط النقل
اخلا�ص ��ة وتوف�ي�ر الفائ� ��ض م ��ن اخلدم ��ات
حلمايته ��ن وحت�صينهن .باملح�صل ��ة� ،صار �أمر
القي ��ام برتبية الفتيات ورعايتهن وبخا�صة يف
املدن ،عبئ ًا اقت�صادي� � ًا واجتماعي ًا مرهق ًا �ساهم
يف �أحاي�ي�ن كث�ي�رة بحرم ��ان العدي ��د منهن من

موا�صلة التعليم والعمل.
مع ��روف �أنّ النم ��ط الأك�ث�ر �شيوع� � ًا وانت�شار ًا
للتحر�ش على �صعيد احلياة االجتماعية هو ذاك
الذي ميار�س م ��ن قبل الذكور �ضد الإناث ،و�إنْ
كانت هناك �أمناط �أخرى �أقل �شيوع ًا وانت�شار ًا
ت�أخ ��ذ اجتاه ًا معاك�س ًا �أو �ضمن نف�س اجلماعة.
يقابل املجتمع ظاهرة من هذا النوع بتف�سريات
مرتبكة تلقي بالالئمة على ال�ضحايا من الإناث
بداعي اللبا�س الذي يرتدينه �أو ال�شكل احل�سن
ال ��ذي يتمتعن ب ��ه .فالفتيات والن�س ��اء بح�سب
الفه ��م االجتماع ��ي التقليدي ال�سائ ��د واملقبول
غ�ي�ر موث ��وق به ��ن حت ��ى يثب�ت�ن العك� ��س فيما
الرجال موثوق بهم حت ��ى يظهروا خالف ذلك.
يالحظ م ��ن خالل النظ ��ر �إىل كث�ي�ر من حاالت
التحر�ش �سواء الفردية �أو اجلماعية كما حدث
م ��ع �آالف الإيزيديات ومبا ال ي ��دع جما ًال لل�شك
�أ ّن ��ه ال اللبا� ��س وال ال�ش ��كل احل�س ��ن ه ��و الذي
يف�سر ظاهرة من هذا النوع.
فالأع ��داد الكبرية من الفتيات والن�ساء اللواتي
يتعر�ضن المتهانات من هذا النوع ت�شهد خالف
ذل ��ك .كثري من ه� ��ؤالء املع ّنفات به ��ذه الطريقة
حمجب ��ات �أو يحافظ ��ن عل ��ى الظه ��ور بطريقة
حمافظة م ��ن حيث امللب�س ويتمتعن يف الغالب
ب�أ�شكال ومالمح وجهية وج�سدية اعتيادية جد ًا
وق ��د ال تكون الفتة ،على الإطالق .وفيما يتعلق
بالن�ساء الإيزيدي ��ات اللواتي �سبني واختطفن
واغت�صنب �أثناء الغ ��زو الداع�شي للمو�صل فقد
كان ��ت للظروف الت ��ي ح�شرن فيه ��ا �أ ّنها مل تبق
لأجمله ��ن �أثر ًا حيث العن ��ف والقذارة والإهانة
والتجويع .وميكن �أنْ يق ��ال نف�س ال�شيء فيما
يتعل ��ق بن�س ��اء وج ��دن �أنف�سه ��ن يف مرتبة من
ي�س ��اوم معهن على �شرفهن وكرامتهن من حيث
�أنّ ظروف االمتهان والتحقري التي يح�شرن يف
خ�ضمه ��ا ت�سلبهن كل ما ميكن �أنْ يبقي لهن �ألق ًا

م���ب���د�أ ت��ق��ا���س��م ال��ن��ف��وذ

 يعقوب يو�سف جبر
م�صطل ��ح ال�ص ��راع ال ��دويل ل ��ه الكث�ي�ر
م ��ن ال ��دالالت الت�أريخي ��ة وال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة� ،أوىل ه ��ذه ال ��دالالت تن ��ازع
النف ��وذ ب�ي�ن ال ��دول الك�ب�رى ،فم ��ن يهيم ��ن
عل ��ى خارطة ال�صراع ال ��دويل هما الدولتان
الكربيت ��ان رو�سي ��ا والوالي ��ات املتح ��دة،
والدالل ��ة الثانية� ،إن نطاق ��ه وميدانه الدول
ال�ضعيفة والنامية الفتقارها ملقومات احلياد
رغم بروز القوة الثالثة املتمثلة مبنظمة دول
ع ��دم االنحي ��از لكنها رغم املب ��ادئ احليادية
الت ��ي تبنتها يف م�ؤمت ��ر باندونغ ،مل تتمكن
م ��ن تطبيق تلك ��م املبادئ ،فما ت ��زال تخ�ضع
لإرادة الدولت�ي�ن الكربي�ي�ن ،فمث�ل ً�ا جن ��د �أن
العراق و�سوريا رغ ��م �أنهما ع�ضوان مهمان
يف منظمة دول عدم االنحياز ،لكنهما اجنرفا
يف وحل ال�صراع الدويل القائم ،لذلك بقيت
الهيمنة الدولية قائمة متمثلة ب�صراع دويل
ميدانه ال�شرق الأو�سط ،ومل ي�ستطع العراق
اخلارج من نظ ��ام بولي�س ��ي دكتاتوري منذ
�سن ��ة  2003وحت ��ى الي ��وم م ��ن التحرر من
ربق ��ة ه ��ذا ال�ص ��راع وكذل ��ك �سوري ��ا� ،إذن
ذهب مبد�أ احلي ��اد �أدراج الرياح و�ساد مبد�أ
الهيمنة الدولية ،فك ��م تكبد العراق و�سوريا
م ��ن خ�سائر مادي ��ة ومعنوية خ�ل�ال احلقبة
احلالية وما قبلها نتيجة ال�صراع الدويل؟
لك ��ن من ه ��و الرابح؟ م ��ن امل�ؤك ��د �أن الرابح
هو الدولت ��ان الكربيتان (رو�سيا والواليات
املتح ��دة) وم ��ا ه ��و حج ��م الآث ��ار ال�سلبي ��ة
املرتتبة على الع ��راق و�سوريا ،الناجتة عن
احلرب على الإرهاب؟ الآثار كبرية و�ستمتد
�إىل حقب �أخرى ،فالإرهاب املتولد يف العراق
و�سوري ��ا تولد لأنهما بيئت ��اه اخل�صبة ،مما
ف�سح املج ��ال لتدخ ��ل دويل و�إقليمي فيهما،
فرغم �أن الإرهاب تقل�ص كثري ًا و�أو�شك على
�أن يلف ��ظ �أنفا�سه الأخرية ،لكن �آثاره �أخطر،
منه ��ا متك ��ن الدولت�ي�ن الكربيني م ��ن تعزيز
نفوذهما يف املنطقة ،فلم يعد ب�إمكان العراق
و�سوري ��ا التحرر من الهيمن ��ة الدولية التي
�ستمت ��د �إىل حقب �أخ ��رى ،حتى لو افرت�ضنا
حدوث ا�ستق ��رار �سيا�سي ن�سبي يف العراق
و�سوريا؛ بعد �أن ت�ضع احلرب على الإرهاب
�أوزاره ��ا �سيظ ��ل املل ��ف ال�سيا�س ��ي بي ��د
الدولت�ي�ن الكربي�ي�ن يخ�ضعان ��ه لإرادتيهما،
و�ستتحكم ��ان مب�ص�ي�ر الدولت�ي�ن �سوري ��ا
والع ��راق ،وف ��ق مب ��د�أ تقا�سم النف ��وذ ،ترى
كي ��ف �سيكون �شكل النظام ال�سيا�سي يف كل

من العراق و�سوريا يف امل�ستقبل القريب؟
مبوجب املعطيات وميزان القوى� ،سيكون
الع ��راق و�سوري ��ا منطقتي �ص ��راع ايجابي
ب ��ارد ل�ضم ��ان م�صال ��ح رو�سي ��ا والوالي ��ات
املتح ��دة ،وال تتمك ��ن �أية ق ��وة دولية �أخرى
يف الع ��امل م ��ن مناف�ستهم ��ا عل ��ى النف ��وذ،
لأنهم ��ا ع ��ززا وجودهم ��ا ونفوذهم ��ا يف
املنطق ��ة ،و�ضمن ��ا م�صاحلهم ��ا االقت�صادية
دون من ��ازع لهما� ،أما الدول الإقليمية ومنها
�إي ��ران وتركيا وال�سعودية امل�ؤثرة يف امللف
ال�سوري العراقي ،فهي دول تدور �أي�ض ًا يف
فل ��ك الدولتني الكربيني ،باحث ��ة عن حتقيق
م�صاحله ��ا ول ��و ب�أق ��ل التكالي ��ف والأثمان،
فه ��ذه ال ��دول �ساهم ��ت يف �إذكاء ال�ص ��راع
ال ��دويل يف �سوري ��ا والع ��راق ،وعك�س ��ت
�سيا�ساتها اخلارجية وت�صارعها على النفوذ
الإقليمي على �سوريا والعراق ،فما يهم هذه
الدول هو �ضمان م�صاحله ��ا ولي�س م�صالح
الع ��راق و�سوري ��ا مطلق� � ًا� ،إذن نح ��ن �إزاء
نوعني من ال�صراع ،الأول الدويل والثاين،
م ��ا يتفرع وهو ال�ص ��راع الإقليمي ،فمتى ما
توقفت عجل ��ة ال�صراع الدويل �ستتوقف بال
�أدنى �ش ��ك عجلة ال�ص ��راع الإقليمي ،لكن ما
ه ��و امل�شهد القادم بعد قرب االنق�ضا�ض على
الإرهاب يف املنطقة؟
امل�شه ��د وا�ض ��ح املالم ��ح ،حي ��ث �ست�ش ��كل
املفاو�ض ��ات الرو�سي ��ة الأمريكي ��ة الفي�ص ��ل
يف ر�س ��م خريطة البلدي ��ن وحتديد احلدود
ال�سيا�سي ��ة لل ��دول الإقليمي ��ة الفاعل ��ة يف
املنطق ��ة وع ��دم ال�سم ��اح له ��ا بالتم ��دد عل ��ى
ح�س ��اب بع�ضه ��ا البع� ��ض� ،سيت ��م تقا�س ��م
النفوذ عل ��ى الهيمنة ال�سيا�سي ��ة يف العراق
و�سوريا وفق املعياريني الدويل والإقليمي،
و�ستك ��ون الأعلوي ��ة للمعي ��ار ال ��دويل،
و�ستحق ��ق الدولت ��ان رو�سي ��ا والوالي ��ات
املتح ��دة ،اهدافهم ��ا القريب ��ة و�ستخطط ��ان
و�سرت�سم ��ان الأه ��داف امل�ستقبلي ��ة البعيدة
بعناي ��ة تامة ،لأنهم ��ا ميلكان عن�ص ��ر القوة
والنفوذ والهيمنة.
اخلال�ص ��ة� ،أن معاه ��دة دولي ��ة �إقليمي ��ة
�ستنبث ��ق ع ��ن ال�ص ��راع ب�ي�ن الدولت�ي�ن بعد
�أن ت� ��ؤول املفاو�ضات ح ��ول امللف ال�سوري
�إىل ه ��ذه النتيج ��ة ،ناهي ��ك ع ��ن ال�ضغ ��ط
الذي �ستمار�سانه عل ��ى الأطراف ال�سيا�سية
يف الع ��راق لك ��ي تلت ��زم مب ��ا ه ��و مر�س ��وم
وخمطط له ��ا دون �أن تتمكن ه ��ذه الأطراف
من االنفالت من ربقة م ��ا يتم التخطيط لها،
�إذن نح ��ن �إزاء و�ض ��ع �سيا�س ��ي يف �سوري ��ا
والع ��راق ي�شبه �سيا�سة الب ��اب املفتوح التي
فر�ضته ��ا الدول الأوربي ��ة يف القرن املا�ضي
على ال ��دول الإ�سالمية �إبان فرتة اال�ستعمار
احلدي ��ث ،ونح ��ن �إزاء �سيا�س ��ة االمتي ��از
الت ��ي فر�ضتها ال ��دول الأوربية �ض ��د الدولة
العثماني ��ة ،و�سيا�سة االنت ��داب التي فر�ضها
الربيطاني ��ون عل ��ى الع ��راق ودول �أخ ��رى،
نخل� ��ص مم ��ا قلن ��اه� ،أن الع ��راق و�سوري ��ا
�سيظالن ل�صيقني مبب ��د�أ الهيمنة الدولية لن
ين ��اال ال�سيادة القانونية مهما بذال من جهود
لثق ��ل الآثار الت ��ي خلفها الإره ��اب والتدخل
الدويل والإقليمي فيهما.

 د .الهاي عبد الح�سين
�أو تفتح ًا من �أي نوع كان.
وعلي ��ه ،يحدث التحر�ش لي�س ب�سبب املظهر �أو
ال�شكل الذي حتظى به الفتيات والن�ساء ،و� مّإنا
ب�سبب الطريقة الت ��ي �سمح املجتمع من خاللها
بتط ��ور حقيقة التماي ��ز الطبيعي والبيولوجي
ب�ي�ن اجلن�سني والتي �أ�ضف ��ى عليها معاين �أدت
خ�ص الذكور
�إىل و�ضعهما �ضمن تق�سيم تراتبي ّ
من خالله بقيمة �أعلى فيما �سلب الإناث �أي قوة
وقيم ��ة تذك ��ر .ولعب ��ت عوام ��ل كث�ي�رة دورها
املر�سوم لتدعيم هذا امل�سار امل�شوّ ه للعالقة بني
اجلن�سني لتكري�س فكرة اال�ست�ضعاف للفتيات
والن�س ��اء والرتويج لإ�شاع ��ة �سلوكيات ممهّدة
تتمث ��ل فيم ��ا ي�س ّم ��ى بـ"التنمر"االجتماعي من
قبل طرف �ضد طرف �آخر.
امل�ؤ�س ��ف �أنْ ي�سهم �أ�شخا� ��ص يتمتعون مبكانة
ق ��د ينظ ��ر �إليها عل ��ى �أ ّنه ��ا حمرتمة عل ��ى وجه
العم ��وم يف املجتم ��ع كم ��ا يف �أنْ يكون ��وا
�شع ��راء �أو ك ّتاب ًا وتدري�سي�ي�ن و�سيا�سيني وما
�إليه ��م ب�إ�شاعة �سلوكيات و�أف ��كار تف�سح املجال
لتنام ��ي �أخالقي ��ات التطاول الت ��ي متار�س من
قب ��ل الذك ��ور �ضد الإن ��اث والتي يتمث ��ل �أق�سى
و�أ�شر� ��س �صفحاته ��ا بتل ��ك الت ��ي توج ��ه �إىل
ال�شاب ��ات �صغ�ي�رات ال�س ��ن على وج ��ه التعيني
ممن ي�ست�ضعفن لرقتهن وحيائهن وان�سحابهن

و�أحيان� � ًا لبالهته ��ن و�سذاجته ��ن وق ��د يك ��ون
لت�شاطره ��ن .يح�ص ��ل هذا عندم ��ا ين�شر بع�ض
ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص ق�صيدة �أو �ص ��ور ًا ال مكان
للجم ��ال فيه ��ا �أو عندما يع�ب�رون بكلمات نابية
ومف ��ردات وع ��رة يطلق ��ون من خالله ��ا تعابري
جارح ��ة للحياء .يبع ��ث ه�ؤالء من خ�ل�ال ن�شر
�أعم ��ال تفتق ��ر �إىل احل� ��س االجتماع ��ي الأدبي
امل�س� ��ؤول بر�سائ ��ل ي�سه ��ل ا�ستيع ��اب معانيها
الركيك ��ة و�صوره ��ا الفج ��ة من قب ��ل الكثري من
ال�شب ��اب مم ��ن يتخذون م ��ن مواق ��ع التوا�صل
االجتماعي مدر�سة يتعلمون فيها بل ويكت�سب
الن�ش ��اط املروج ل ��ه �إعالمي ًا من ه ��ذا امل�ستوى
�أهمي ��ة �أك�ب�ر بالن�سب ��ة �إليه ��م لأ ّن ��ه ي�أت ��ي ممن
يعتربونه قدوة ومقيا�س ًا ومث ًال �أعلى.
الغري ��ب �أنْ يح�صل هذا يف جمتمع يفاخر ب�أنهّ
جمتمع �أخالقي انطالق ًا من حقيقة علمية م�ؤكدة
ه ��ي �أ ّن ��ه كمجتمع م�سل ��م ال يف�صل ب�ي�ن الن�ص
القان ��وين والعرف الأخالقي ب ��ل ميزج بينهما
لريت ��ب على املخالفة القانونية عقوبة م�ضاعفة
من خالل الوزن الأخالقي امللحق بها .هذا على
ال�ضد مما يح�صل يف املجتمع الغربي احلديث
ال ��ذي يف�صل بني القان ��ون واللوائح الأخالقية
للمجتمع ب�صورة وا�ضحة مما يخفف من تبعة
املخالف ��ة ويكتف ��ي ب�إن ��زال العقوب ��ة القانونية

بح�س ��ب الن� ��ص القان ��وين املخ�ص� ��ص لها .اال
�إنّ االهتم ��ام احلقيق ��ي وال�ص ��ادق وامل�س� ��ؤول
بتطوي ��ر نوعية احلي ��اة االجتماعية يف الغرب
�أدى �إىل االهتم ��ام باجلوان ��ب الأخالقي ��ة
والأدبي ��ة العام ��ة مم ��ا ت�سب ��ب باعتب ��ار �س ��وء
الت�صرف اجلن�سي ق�ضي ��ة ر�أي عام .بل ويدفع
بكث�ي�ر م ��ن احل ��االت الت ��ي يك�شف عنه ��ا حتى
بع ��د م�ضي عقود م ��ن الزمن عل ��ى حدوثها كما
يحدث الي ��وم يف الواليات املتح ��دة الأمريكية
�إىل قاع ��ات املحاكم للمحا�سب ��ة عليها واملطالبة
بالتعوي� ��ض املادي عن خد�ش حلق بالكرامة �أو
�ضرر �أ�صاب من تعر�ض لها من الن�ساء.
�أدى تزاي ��د االهتم ��ام باجلوان ��ب الأدبي ��ة
والأخالقي ��ة عل ��ى ال�صعي ��د االجتماع ��ي غ�ي�ر
الر�سم ��ي يف الغ ��رب �إىل �إ�سق ��اط �شخ�صي ��ات
كب�ي�رة تتمت ��ع بنف ��وذ واعتب ��ار كبريي ��ن مث ��ل
�سيا�سي�ي�ن كب ��ار يخو�ض ��ون مع ��ارك انتخابية
وم�س�ؤول�ي�ن حكوميني ورج ��ال �أعمال وجنوم
فن و�أبط ��ال ريا�ضة .ولكن الو�ضع يف املجتمع
العراق ��ي امل�سل ��م ي�سري باجت ��اه خمتلف ،حيث
تظه ��ر �أعم ��ال ويع�ب�ر ع ��ن ن�شاط ��ات ب�صيغ ��ة
تعليق ��ات وق�صائ ��د �شع ��ر و�ص ��ور وعب ��ارات
لأ�شخا� ��ص يدع ��ون و�ص�ل ً�ا بالثقاف ��ة واملثقفني
دون �أنْ ترم�ش لهم �شعرة �أو ت�ؤثر يف �شعبيتهم.
ويكم ��ن ال�سبب يف ه ��ذه الظاه ��رة �أنّ املجتمع
يحميه ��م ويتف ��ادى التعري� ��ض به ��م وف�ضحهم
ويرتاجع بو�ضوح ع ��ن ا�ستهجان �أفعالهم .لقد
�أدى الت�س�ت�ر والتكتم وع ��دم ال�سماح للجان �أو
هيئات م�ستقلة تعم ��ل بحيادية حلماية الن�ساء
والفتي ��ات م ��ن ا�ستبداد ظواهر م ��ن هذا النوع
�أنْ �ساهم ��ت بتق ��دمي درو� ��س جماني ��ة ت�أهيلية
للقادم�ي�ن اجل ��دد م ��ن امل�ستعدي ��ن بالتالع ��ب
باملنظوم ��ة القيمي ��ة والأخالقي ��ة للمجتم ��ع
لي�شبوا على ذات القواعد املعتلة.

يخ�ص�ص قانون العقوبات رقم  111وتعديالته
لعام  1969الف�صل الثالث ،املواد 404 – 400
ملعاجل ��ة خمتل ��ف جوان ��ب التحر� ��ش مب ��ا فيها
ال�سلوكي ��ات املخلة باحلي ��اء �أو املطالبة ب�أمور
خمالف ��ة ل�ل��أدب م ��ن ذك ��ر �أو �أنث ��ى وي�ضاع ��ف
العقوب ��ة يف حال ��ة العود �إليه ��ا� .إال �إنّ القانون
ال ��ذي ال يحظى ب�سند اجتماع ��ي وثقايف يقوم
عل ��ى مبد�أ املواجهة �أو ًال ب�أول ،يبقى مادة قابلة
لالخ�ت�راق والتجاوز و�سوء التف�سري وبالتايل
�س ��وء التطبيق� .إنّ ما ينق�صن ��ا تطوير القناعة
لدى الأجهزة الأمني ��ة املخت�صة ورفع م�ستوى
الوعي بحيث ال يح ��رف الأمر وي�ستهان به من
خ�ل�ال الوق ��وع بالالئمة على املظه ��ر �أو ال�شكل
بل وحت ��ى ال�سلوكيات الربيئ ��ة التي متار�سها
ال�شاب ��ات عموم ًا بعفوي ��ة ودون �إ�ضفاء معاين
م�صطنع ��ة عليها .يب ��دو معقو ًال الق ��ول� ،إ ّنه لن
يح ��دث تغيري عل ��ى هذا ال�صعيد م ��ا مل متار�س
امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة م ��ن عائل ��ة ومنطق ��ة
ومدر�س ��ة وم�ؤ�س�س ��ة عمل دوره ��ا يف ت�شذيب
النزع ��ات العدوانية وتهذيبه ��ا لتت�أهل ملمار�سة
العي� ��ش يف ظ ��ل حي ��اة اجتماعي ��ة �سليم ��ة
ومقبولة.
كم ��ا �إنّ �أمور ًا من هذا الن ��وع ال تعالج بالن�صح
والتوجي ��ه �أو الرتي ��ث حل�ي�ن توف ��ر القناعات
الالزم ��ة و� مّإن ��ا مطل ��وب التح ��رك تنظيمي� � ًا
وقانوني� � ًا لوقفه ��ا وبالطريق ��ة الت ��ي ال ت�سمح
باحتم ��ال التالع ��ب والعبث به ��ا ل�ضمان توفري
بيئ ��ة اجتماعية �آمنة وم�ستق ��رة ت�ساعد الأفراد
على العمل والإجن ��از والتميز .فيما عدا ذلك ال
غرابة يف ا�ست�شراء الف�ساد على م�ستوى الأداء
املهن ��ي لآالف امل�شتغل�ي�ن وال�شع ��ور بال�ضج ��ر
والول ��ع بالعطل واملنا�سب ��ات فقط لالبتعاد عن
ميدان احلياة االجتماعية خارج املنزل التي مل
وم�شجعة.
تعد �آمنة ومريحة
ّ

مراك��ز اال�ست�ش��ارات "ثين��ك تان��ك" امل ّموهة التي تق��ود العامل
ي�سلط هذا المقال
ال�ضوء على مجاميع
الليبراليين الجدد
المتنفذين الذين
يدفعون ب�أجندة ال�سوق
الحرة العالمية.
 جــون غــــريـن*
�أمر حم ّت ��م �أن جت ��د يف دوائر الإعالم
َمنْ ي ّته ��م ال�شيوعي�ي�ن واال�شرتاكيني
عل ��ى �أنهم ج ��زء م ��ن م�ؤام ��رة عاملية،
فيما يج ��ري التمويه عل ��ى امل�ؤامرات
احلقيقي ��ة الت ��ي ي�ؤ�س�س له ��ا اجلناح
اليمين ��ي للنخب ��ة الر�أ�سمالي ��ة ،ب�شكل
حمبوك بتواط�ؤ اكادميي و�إعالمي.
رمب ��ا تكونون ق ��د �سمعت ��م مبجموعة
"بلديربريغ غروب" Bilderberg
 ،Groupولكن ه ��ل تعرفون �شيئ ًا
ع ��ن جمعية "مونت بيلرين" Mont
Pelerin Society؟ واذا كنت ��م
ال تعرف ��ون فعليك ��م �أن تعرف ��وا ،لأنها
تعت�ب�ر واح ��دة م ��ن اك�ث�ر املنظم ��ات
اليميني ��ة �شبه ال�سرية نف ��وذ ًا و�سلط ًة
يف العامل اليوم.
ت�أ�س�س ��ت ه ��ذه اجلمعي ��ة يف الع ��ام
 1974م ��ن قبل الربوفي�سور فريدريك
هايك (م�ؤلف مرجع اقت�صاديي جناح
اليمني :الطريق نحو عبودية االر�ض
))The Road to Serfdom
يف اعق ��اب احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة.
ويف االجتم ��اع االول للجمعي ��ة
ا�ستدع ��ى الربوفي�س ��ور هاي ��ك 39
عامل� � ًا ،اغلبهم من علم ��اء االقت�صاد مع
بع�ض امل�ؤرخ�ي�ن والفال�سفة ،ملناق�شة
مو�ضوع" :الدول ��ة وامل�صري املحتمل
لليربالية الكال�سيكية".
هدف املنظم ��ة هو ترويج م ��ا يعتربه
امل�ؤ�س�س ��ون قي ��م احل�ض ��ارة الغربي ��ة
املع ّر�ض ��ة للخط ��ر وملناق�ش ��ة كيفي ��ة
مواجه ��ة ومكافح ��ة "هيمن ��ة الدول ��ة
ومب ��د�أ التخطي ��ط الكين�سي ��اين �أو
املارك�س ��ي الذي كان يجت ��اح العامل".
يف ال�سن ��وات الأوىل ركزت اجلمعية
على م�ش ��اكل ال�شيوعي ��ة واجلماعية.
وعق ��د لق ��اء للمجموع ��ة يف منتج ��ع
جبل مونت بيلرين يف �سوي�سرا التي
اقتب�ست ا�سمها منه.
بالإ�ضاف ��ة اىل هاي ��ك� ،ض� � ّم م�ؤ�س�س ��و
املجموع ��ة واع�ضا�ؤه ��ا الأولي ��ون
االقت�ص ��ادي الليربايل املتجدد ملتون
فريدم ��ان ،والفيل�س ��وف الربيط ��اين
كارل بوب�ي�ر (مداف ��ع ق ��وي ع ��ن
الدميقراطي ��ة الليربالي ��ة ومعار� ��ض
مف ��وه للمارك�سي ��ة) ،وامل�ؤل ��ف

الب�ي�رويف املحاف ��ظ ماري ��و فارغا�س
ليو�س ��ا ،والراح ��ل جيم� ��س بو�شانان
(الفائ ��ز بجائزة نوب ��ل وم�ؤلف كتاب:
نظرية خيار اجلمهور ،وم�ؤ�س�س كلية
فرجينيا لالقت�صاد ال�سيا�سي).
الأع�ض ��اء ج ��رى انتقا�ؤه ��م ب�ش ��كل
رئي�س م ��ن الوالي ��ات املتح ��دة ودول
اوربي ��ة غربي ��ة وا�شتمل ��وا عل ��ى
م�س�ؤولي�ي�ن حكوميني كب ��ار وفائزين
بجوائ ��ز نوب ��ل و�صحافي�ي�ن وخرباء
يف االقت�ص ��اد وامل ��ال واكادميي�ي�ن
وعلم ��اء قان ��ون من كل انح ��اء العامل،
يجتمع ��ون مع ًا ب�ش ��كل دوري ملناق�شة
حتليالت لـ"افكار وتوجهات واحداث
راهنة".
يت ��م جل ��ب اع�ض ��اء اجلمعي ��ة اىل
م�ؤ�س�سات بحوث وا�ست�شارات"ثينك
تانك"حكومي ��ة لي�صبح ��وا اداة
ل�صياغ ��ة �سيا�س ��ات اقت�صادي ��ة لكثري
من الدول .انه ��م الالعبون الرئي�سون
املخفي ��ون الذي ��ن يتحكم ��ون مبقاليد
�سيا�سة احلكومات.
وتفتخ ��ر الآن جمعي ��ة مون ��ت بيلرين
التي ماتزال ن�شطة ج ��د ًا ب�ضمها اكرث
م ��ن  500ع�ض ��و قادمني م ��ن اكرث من
 40بل ��د ًا ،وتلتق ��ي يف اجتماع �سنوي
ويحت ��ل اع�ضا�ؤه ��ا منا�ص ��ب مرموقة
ومتنف ��ذه يف املج ��االت االكادميي ��ة
وكم�ست�شاري ��ن حلكومات يف خمتلف
انح ��اء العامل.لك ��ن يف الوق ��ت ال ��ذي
تعت�ب�ر في ��ه جمعي ��ة مون ��ت بيل�ي�رن
واحدة م ��ن �أهم واكرث منظمات جناح
اليمني نف ��وذ ًا يف الع ��امل ،ف�إنها جمرد
منظمة واحدة م ��ن بني كثري ،جميعها
تتمت ��ع بارتباط ��ات متداخل ��ة وتعمل
�سوي ًا عن كثب فيما بينها.
ه ��ذه املنظمات تقوم بلع ��ب دور خفي
لي� ��س فقط بالت�أثري م ��ن خالل نفوذها
بل عل ��ى الأرجح يف حتدي ��د خطوات
عملي ��ة اتخ ��اذ الق ��رارات ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادي ��ة يف كث�ي�ر م ��ن البلدان.
ويفعل ��ون ذل ��ك م ��ن خ�ل�ال اال�ستعانة
بكب ��ار ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة
واالقت�صادية والإعالمية.
جمي ��ع ه ��ذه املنظم ��ات يت ��م متويلهم
ب�ش ��كل ب ��اذخ م ��ن خ�ل�ال �ش ��ركات

وم�ؤ�س�س ��ات عابرة للح ��دود ،مت ّكنهم
م ��ن "�ش ��راء" كب ��ار ال�شخ�صي ��ات
الأكادميي ��ة والوجوه العامة املرموقة
مم ��ن ي�ساع ��دون يف من ��ح اجنداته ��م
مظهر ًا يدعو لالحرتام.
وب�إم ��كان ه ��ذه املنظم ��ات ،م ��ن خالل
املن ��ح والزم ��االت وخدم ��ات الرعاي ��ة
وم�شاري ��ع الن�ش ��ر وحق ��وق االمتياز،
�أن ت�شرتي �أي�ض ًا حقوق الو�صول اىل
م�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م الع ��ايل وو�سائل
الإعالم.
بجان ��ب جمعي ��ة بيل�ي�رن هن ��اك
الثالثي ��ةTrilateral
اللجن ��ة
 ،Commissionوهي جمموعة
نقا� ��ش غ�ي�ر حكومي ��ة وغ�ي�ر حزبي ��ة
مت متويله ��ا عام  1973م ��ن قبل رجل
امل ��ال ديفي ��د روكفيل ��ر ،لتعزيز تعاون
�أقرب ب�ي�ن ام�ي�ركا ال�شمالي ��ة واوربا
الغربي ��ة واليابان.مدرا�ؤها احلاليون
ه ��م م�ساع ��د وزي ��ر الدف ��اع االمريكي
ال�ساب ��ق ل�ش� ��ؤون االم ��ن ال ��دويل،
جوزي ��ف ناي جون�ي�ر ،ورئي�س البنك
املرك ��زي االورب ��ي ال�ساب ��ق ،ج ��ون
كالود تري�شي ��ه ،ورئي� ��س هيئة �شركة
تاكيتا للمواد ال�صيدالنية يو�شو�شيكا
ها�سيغاوا.
جمموع ��ة �أخ ��رى م ��ن ه ��ذه املجاميع
املتداخل ��ة ،ه ��ي م�ؤ�س�س ��ة ،هرييت ��ج
Heritage
فاوندي�ش ��ن
 ،Foundationوه ��ي جمموع ��ة
�ضغط (لوبي) تتخذ من وا�شنطن مقر ًا
له ��ا وتلعب دور ًا متنف ��ذ ًا يف الواليات
املتحدة ،وكانت مهمتها منذ ت�أ�سي�سها
عام � 1973صياغة وترويج �سيا�سات
عام ��ة حمافظ ��ة ،م�ستن ��دة �إىل مبادئ
امل�شاريع التجارية احلرة وحمدودية
احلكوم ��ة واحلرية ال�شخ�صية والقيم
التقليدية االمريكية ،والدفاع الوطني
القوي.
ه ��ذا م ّه ��د الطري ��ق لتو�س ��ع هائ ��ل
ملنظوم ��ات الدف ��اع ال�صاروخ ��ي
االمريكي ��ة .وتق ��ول امل�ؤ�س�س ��ة يف
موقعه ��ا االلكرتوين":بع ��د جه ��د دام
� 20سن ��ة بذلته م�ؤ�س�س ��ة هرييتج يف
تهيئ ��ة الأ�س� ��س القانوني ��ة والفني ��ة
وال�سيا�سي ��ة يق ��وم الرئي� ��س بو� ��ش

ب�إلغ ��اء معاه ��دة مكافح ��ة ال�صواريخ
البال�ستية فا�سح� � ًا بذلك الطريق لن�شر
دفاعات �صاروخية".
وقالت م�ؤخ ��ر ًا �إن"دونال ��د ترامب قد
�أع ّد قائمته من مر�شحي املحكمة العليا
املحتملني من خالل تو�صيات م�ؤ�س�سة
هرييتج ،وكذل ��ك الكثري من تو�صياته
ال�سيا�سية".
وت�ستم ��ر املجموع ��ة الآن ب�إعط ��اء
دع ��م كب�ي�ر للرئي� ��س ترام ��ب ،ويدعو
موق ��ع امل�ؤ�س�س ��ة االلك�ت�روين �أي
�شخ�ص"لالن�ضم ��ام حلمل ��ة جتفي ��ف
امل�ستنق ��ع ،وتق ��ول �إنه ��ا هن ��اك
مل�ساعدته ��م فق ��ط يف حت�شيد اجلهود
جلع ��ل االدارة تتبنى حل ��و ًال �سيا�سية
حمافظ ��ة تعم ��ل عل ��ى تقلي� ��ص حجم
احلكوم ��ة وا�ص�ل�اح نظ ��ام ال�ضرائب
والغاء م�شروع (اوباما كري) لل�ضمان
ال�صحي وت�أمني حدودن ��ا .كن ع�ضو ًا
يف م�ؤ�س�س ��ة هرييتج ونادي بالتغيري
الذي تريد �أن تراه يف وا�شنطن".
معه ��د� ،آدم �سمي ��ث الربيط ��اين يعترب
ه ��و الآخ ��ر ج ��زء ال يتجز�أ م ��ن �شبكة
هذه املنظمات العاملية ،وهو يعلن عن
�شهرت ��ه الطنان ��ة بالقول":ا�ستخ ��دام
اال�س ��واق احلرة خللق عامل اكرث ثرا ًء
واكرث حرية و�سعادة".ومنذ ت�أ�سي�سه
ع ��ام  1977يعت�ب�ر املعه ��د �أح ��د �أه ��م
مراكز"الثين ��ك تانك"اال�ست�شارية يف
الع ��امل ،ويتمي ��ز بنف ��وذه الكب�ي�ر يف
الإعالم واالو�ساط االكادميية ،وغالب ًا
م ��ا ينق ��ل عن ��ه كم�ص ��در للمعلوم ��ات.
وكان يعت�ب�ر م ��ن ب�ي�ن املحرك�ي�ن
الرئي�س�ي�ن وراء ث ��ورات اخل�صخ�صة
يف الثمانينات والت�سعينات".
ب�ي�ن �أه ��م ع�شرة كت ��ب يو�ص ��ي املعهد
بقراءته ��ا والت ��ي �ساهم ��ت يف تعزيز
اف ��كار الليربالية هي الكتب التي �ألفها
م�ؤ�س�س ��و جمعية مون ��ت بيلرين مثل
كت ��اب :الر�أ�سمالي ��ة واحلري ��ة ،مل�ؤلفه
فريدم ��ان ،وكت ��اب :د�ست ��ور احلري ��ة
والطريق نحو العبودية ،مل�ؤلفه هايك،
وكت ��اب :جمتم ��ع مفت ��وح واع ��دا�ؤه،
مل�ؤلفه بوبر.
اجلي ��ل الق ��ادم ( )TNGه ��و
�شبك ��ة معه ��د �آدم �سمي ��ث لليربالي�ي�ن

الكال�سيكي�ي�ن والليربالي�ي�ن دون
الثالث�ي�ن م ��ن العمر .وه ��م يجتمعون
يف منطق ��ة وي�ستمن�س�ت�ر خالل معظم
ا�شهر ال�سن ��ة .وبني املتحدثني م�ؤخر ًا
يف هذه اللق ��اءات الكات ��ب ال�صحايف
غويدو فاوكي�س وامل�ؤرخ تيم �ستانلي
والنا�ش ��ط بي�ت�ر تات�شي ��ل واع�ض ��اء
الربمل ��ان لي ��ز ترو� ��س وديف ��د داف� ��س
ودوغال� ��س كاروي ��ل وع�ض ��و معه ��د
اين راند ،ي ��ارون بروك ،ومالك نادي
�سرتب ،بيرت �سرتنغفيلو.
وللمعه ��د �أي�ض� � ًا عالق ��ات وطي ��دة مع
�شبك ��ة وا�سع ��ة ومعق ��دة م ��ن مراك ��ز
ا�ست�شارات"ثين ��ك تانك"يتم تن�سيقها
م ��ن خ�ل�ال �شبك ��ة اطل� ��س Atlas
 ،Networkومقرها يف وا�شنطن،
والتي اعربت عن هدفها بتعزيز حركة
التحرر العاملية و�شبكة اطل�س منطمة
غ�ي�ر ربحية تقوم برب ��ط �شبكة عاملية
م ��ن مئ ��ات منظم ��ات ال�س ��وق احل ��رة
ح ��ول العامل م ��ن اجل"تعزي ��ز ق�ضية
احلرية".
ت�ضم هيئتها االدارية  486م�شارك ًا من
 93دول ��ة ،مابني م�ؤ�س�سات ثينك تانك
ومنظم ��ات ميينية .ت�ؤكد هذه ال�شبكة
بانه ��ا ا�ستطاع ��ت ه ��ي و�شركا�ؤه ��ا
خل ��ق بع�ض"�أهم االجن ��ازات العاملية
يف جم ��ال احلرية".وتق ��وم برعاي ��ة
منا�سب ��ات من ��ح اجلوائ ��ز وتتخلله ��ا
جوائز نقدية باذخة ،ممّولة من جهات
كث�ي�رة بينه ��ا معه ��د ت�شارل ��ز كوت� ��ش
الذي �أ�س�س ��ه ملياردير نفط كن�سا�س،
ت�شارل ��ز كوت� ��ش ،وهو �شقي ��ق ديفيد
كوت� ��ش ،وكالهما داعم ��ان متحم�سان
لق�ضايا جناح اليمني.
وق ��د ا�ستخدم ��ت عائل ��ة كوت� ��ش
م�ؤ�س�ساته ��ا اخلريي ��ة لتخ�صي� ��ص
ع�ش ��رات املاليني من ال ��دوالرات لدعم
مراك ��ز ا�ست�شارات"ثينك تانك"م�ؤيدة
لل�س ��وق احل ��رة وحت ��ارب اج ��راءات
حماية البيئ ��ة وتنفي خماطر الت�سبب
الب�شري بتغريات املناخ.
تق ��وم جمموع ��ة بلديرب�ي�رغ غ ��روب
بعقد م�ؤمترات خا�صة �سنوية بدعوة
 120اىل � 150شخ�ص� � ًا م ��ن النخ ��ب
ال�سيا�سي ��ة االوربية و�شم ��ال امريكا،
ب�ضمنه ��م خ�ب�راء يف ال�صناعة واملال
والأو�س ��اط االكادميي ��ة واالعالمي ��ة،
وق ��د مت ت�أ�سي�سها يف العام  1954من
قبل الأمري برينهارد يف هولندا.
الطريق ��ة الوحي ��دة ملواجه ��ة هك ��ذا
منظم ��ات مبهم ��ة وخط�ي�رة ،مث ��ل
الت ��ي �أدرج ��ت ا�سما�ؤها �أع�ل�اه ،هي
مبوا�صل ��ة ت�سلي ��ط ال�ض ��وء عل ��ى
ان�شطته ��ا ،وتبي ��ان م ��ن �أي ��ن ت�أت ��ي
متويالته ��ا وف�ض ��ح �أ�ساليبه ��ا غ�ي�ر
الدميقراطية يف العمل.

* عن �صحيفة "مورننغ �ستار ديلي"
ترجمة حامد �أحمد

