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وكـذلك رفـضهم االجـابـة على جـميع
ـســوحــات واالسـتــبـيــانــات الـتي ا
تـــخص الـــبـــاحـــثــ الـــعـــلـــمـــيــ
يـ والطلـبة والهروب من واالكاد
اعــطــاء أي مـعــلــومــات إحــصــائـيه
كن ان تـفـيد صحـيـحـة أوصحـيـة 
الدولة ومستقبل االجيال ومن يقوم
بــهـكـذا مـسـوحــات او اسـتـبـيـانـات
يــعــتــبــرونـه عــدوهم او تــلــصق به
تـهـمـا جـرميـة بـعـيـدة عن الـنـضوج
الفكري والثـقافي والتربوي .بحيث
ال يـسـتطـيع الـيوم أي بـاحث عـلمي
ي او طـالب يـسـتـطـيع اجراء اكـاد
ان او في أي مـسح بـياني في الـبـر
وزارة او مــؤســسـة من مــؤســسـات
الـدولـة مــهـمـا كــان حـجـمــهـا وهـذا
نفس ما كان يحـدث في عهد النظام
الشمولي بل اشد ..حيث النرجسية
وتـــعــــظـــيم الــــذات والـــغــــطـــرســـة
واالسـتـهـانــة بـاجملـتـمع الـتي عـمت
جـمــيع مـؤســسـات الــدولـة اضــافـة
ـــــالـي مع لـــــلـــــفـــــســـــاد االداري وا
االلـتصـاق بالـقوة من خالل تـمجـيد
وتــــضــــخــــيـم صــــورته الــــذاتــــيــــة
ـبالغ بـصورته وطـريقة واهـتمامه ا
كـالمه دائـمــا يــسـتــعــرض عـلى انه
مـبـعـوث الـعـنـايـة االلـهـيـة كـمـا هـو
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 ونرى بـعـضـهم يكـثـرون استـعـمال
ـفـرط لـكـلـمـة (نـحن )عـند احلـديث ا
ويــبــالـغ في اعــطـــاء الــثــقـــة بــذاته
وسـلوكه الـواضح باحـتقار وازدراء

والـــزامــهم بــعــدم الــتــرشح في أي
انـتـخـابــات مـقـبـلـة.. فــالـعـراقـيـون
خلصهم االحتالل من (ميغالومانيا
) صـــدام وجـــنــــونه بـــالــــعـــظـــمـــة
ووطـنــيــته الـزائــفـة وســلــمـهم الى
(مـيـغالـومانـيا) الـساسـة واالحزاب
ـريضة نفـسيا وتعاني االسالمية ا
ـزمن ) والـتي (وسـواس الـعـظـمه ا
تتستر بستار ديني شوهت صورة
الـدين وولدت احـبـاطا عـقائـديا في
اجملــتــمع .. حــيث يــعــاني ســاســة
وزعـمـاء االحـزاب الـعـراقـيـة الـيـوم
من اضـطـرابــات الـشـخـصـيـة الـتي
زادت عـن حــدهـــا عـــنــد بـــعـــضــهم
فتحولت الى متالزمة الغطرسة ..
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 ومـنــهـا الـشـخــصـيـة الـنــرجـسـيـة
العـاشقـة لـذاتهـا وهذه الـنـرجسـية
نـــراهـــا مـالزمه جلـــمــــيع ســـاســـة
الـــعــراق .. وكـــذلك الـــشــخـــصـــيــة
ــسـتــهــيــنـة بــاجملــتــمع كــســبـيل ا
لالســتـمــرار في الـقــوة والــسـلــطـة
ـطـلقـة وأضيف هـنـا أنه دائمـا ما ا
يــخــفي الـــســيــاســـيــون واحلــكــام
ـقـراطي مـرضــهم في الـنـظــام الـد
كما هو احلال في النظام الشمولي
خوفاً من أن تكون لذلك آثار سلبية
على انـتـخـاباتـهم الـتالـيـة وتتالزم
هـذه الــسـريــة مع فـتــرات حـكــمـهم
خـوفـاً من أن يـشوب قـراراتـهم عدم
ــــصــــداقــــيـــــة كــــمــــا هــــو حــــال ا
مـنـظـرالـكـونـفـشـيـوسـيـة الـعـراقـية
ونــرجــسـيــة ابــو الــســبع صــنـايع
والــسـيـد زوج الـعـلــويـة (الـتـشـور)
موفق أغـا الـعـظيم ..وهـكـذا جـميع
الساسة .. ويـبدو أن األطباء الذين
يعتنون بهؤالء احلكام أمام مشكلة
أخالقــيـة فــهــو حـسب اداء الــقـسم
الـذي الـزمهم به (ابـقـراط )يجب أن
يـلتزمـوا الصمت والـسرية ولـكنهم
أيـــضــا مـــســـؤولــون عن حـــمـــايــة
ــرضى اجملـــتــمـع من شــر هـــؤالء ا
حــــــــيـث ان مــــــــرض احلـــــــــاكم او
الــســيــاسـي قــد يــؤثــر ســـلــبــا في
ــا قــد يـؤدي إتـخــاذه لــلــقـرارات 
بـالـوطن إلى كوارث تـؤثـر بالـسلب
ـصـابـون بـهذه عـلى اجملـتـمع .. فـا

االضــطـرابــات الــنــفــسـيـه الـتي 

 إســــتـــخــــدم عـــالـم الـــنــــفس إريك
إريـــــــكــــــــســــــــون مـــــــصــــــــطــــــــلح
الـسـايـكـولوجـيـا  الـتي يـعـني بـها
دراســــة الــــوظـــائـف الــــعـــقــــلــــيـــة
والــســلــوكـيه وعـالقـتــهــا بـالــنــمـو
الـنـفــسي لـلـشــخص ضـمن بــيـئـته
االجـتـمـاعــيـة وتـفـاعــله مـعـهـا وان
يــكــون الــفــرد مــدركــا لــعالقــته مع
بــيــئــته االجــتــمــاعــيــة فــمــتالزمــة
الغطرسة والنرجسية وداء العظمة
ـسـتهـينـة باجملـتمع والشـخصـية ا
اضطـرابات سـيكـولـوجيـة افرزتـها
شـهوة السـلطة عـند ساسـة العراق
وزعمـاء االحزاب في كل مـؤسسات
الـدولـة الـعـراقـيـة فـاصـبـحت وبـاال
عـلى اجملـتمـع العـراقي .. لـذا وقبل
ـوضوع نوجه نداءنا الدخول في ا
ــتــحــدة لـوضع ..ونــهــيب بــاال ا
دستور عراقي جديد يقوم بالوقاية
فـي مـواده الــدســتــوريــة ال تــسـمح
بـــاإلدمــان عــلى شــهــوة الــســلــطــة
ــــــرشــــــحــــــ ويــــــجـب فــــــحص ا
لالنـتـخــابـات لـتــاكـيــد خـلـوهم من
االمـراض النفـسيـة بعـد ان افتضح
أمــر بـــعــضــهم ومــعـــاجلــاتــهم في
ـصـحات الـنـفـسـيـة خـارج الوطن ا
وللحـد من حتقيق البـقاء في القوة
ــدة ال تـــتــعــدى اربع والـــســلــطـــة 
ســــنـــــوات مع ضــــرورة االشــــراف
ي على االنتخابات والشفافية اال
ـســاءلــة الـفــوريــة .. نـريــد قـوة وا
ـواطن الـسـوي ولـيـست وسـلـطـة ا
ـــريض قـــوة وســـلــــطـــة احلـــاكـم ا
ـتشـدد الذي تـسبب بزهق وحزبه ا
ـــــطــــلق االرواح مع االمـــــتــــثــــال ا
لـلقـانون وتـنفـيذه..فـاالحتالل الذي
جاءنا بساسة مرضى نفسيا طغاة
ــؤســسـات واحــزاب جتـهل ادارة ا
ـواطن ادارة سـلــيـمــة وهـدرت دم ا
ونــهــبت الــثــروات ومــزقت الــوطن
والــوحــدة الـوطــنــيــة تــعــاني عـدة
اضــطــرابــات مــنــهــا كــمــا اسـلــفت
ـواطن اضـطـرابــات االسـتـهـانـة بـا
واضـطـرابــات مـتالزمـة الـغـطـرسـة
وداء الــعـظــمــة لـذا وجب اخــضـاع
هـــؤالء الــســاسـه الــعــراقـــيــ الى
فحص نفسي اجباري في مصحات
نـفسيـة دولية بـاشراف اليـونسيف
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عــــنـــــد قــــراءة خــــارطــــة الــــوضع
الـسـيـاسي الـعـراقي  جتـد الـذات
لـعـونـة  تتـحـكم في الـعـديد من ا
ـسارات الـسياسـية والـسلـطوية ا
ـذهـبـيـة والـعـرقـية والـكـتـلـويـة وا
قابل والقـومية  فـيما تـنحسـر با
ــواطـنــة والـوطــنـيـة والــعالقـات ا
اجلـمــعـيـة بـ الــنـاس واحلـقـوق
والـشروط االنـسـانـيـة ومتـطـلـبات
احلــصـــول عــلى ابـــسط حــاجــات
الـبـشر في هـذا الـعصـر  ولم يـعد
هذا الـتناقض الـصارخ ب الذات
ـواطـنة من االنـانـيـة من جهـة  وا
ــقــابــلــة  ولــيــد ظـروف اجلــهــة ا
فرضتها ازمات البالد واشكاليات
الصـراع ضد االرهاب  كـما يدعي
البعض  قد يـكون ذلك جانبا منه
ا ـسـألـة  وإ  ولـكنـه لـيس كل ا
هـو نـتــيـجــة طـبـيــعـيــة لـتـركــيـبـة
الـسـلـطة ومـخـرجـاتـهـا من جـهة 
واقع ونـتـيجـة لـتـوزيع االدوار وا
صـالح والفوائـد ب الطوائف وا
السيـاسية التي  تـركيب النظام
على اساسها من اجلهة االخرى .
وبـالـرغم من الـنـكـسـات الـكـبـرى 
واالنـــحــطـــاط في الـــســـلــوك  في
الـسـيـطرة والـنـهب لـلـمـال الـعام 
ــشـ بـ مــركـبـات واالنــقـسـام ا
اجملـــتـــمـع الـــذي كـــان نــــتـــيـــجـــة
حملــاصــصـــة الــســلـــطــة وتــدويــر
الـــطـــائــفـــيـــة لـــصـــالح كـــيـــانــات
وشـخـصـيـات سـيـاسـيـة بـذاتـهـا 
نـــقــــول بـــالـــرغم مـن ذلك لم جنـــد
هـنــاك مــراجــعـة حــقــيـقــيــة لــتـلك

االســـبـــاب  واخلـــروج بـــافـــكـــار
ومعـاجلات حقيـقية مـوضوعية 
ـوجـود هو ذات الـسـلوك ـا ا وإ
وذات الـنـهج  لـكـون هـذه الـقوى
واالطـراف والـتجـمعـات الكـيانـية
الـســيــاسـيــة تـدرك تــمـامــا  بـان
خروجهـا عن تلك السـياسات هو
ــثـابـة حــفـر قـبــورا لـهـا  وهي
لـيـست مــسـتـعـدة ان تـفـعل ذلك 
ســيـمــا وإنـهــا حتـصـل عـلى دعم
خـارجي لطـريقـة عمـلهـا ونهـجها

وسياساتها .
ـنافـسة الـسيـاسية في إن فـكرة ا
واطنة االنتخـابات القادمـة ب ا
من جــــهـــة وبــــ احملـــاصــــصـــة
ـقابلة هي ذهبـية من اجلهة ا وا
فكرة جذابة لالنسان العراقي إذا
مـااحـسن االخــتـيـار  ووضع في
االعـتـبـار ازمـة الـوطن واالنـسـان
والــــدولــــة الـــــتي ســــبـــــبــــتــــهــــا
احملــاصــصــة طــيــلــة الــســنــوات
ـاضية  والبـد من اخـتراق هذه ا
اجلـبهـة الـتي وضعت الـبالد ب
جـــبــهـــتي الـــتـــفـــكك اجلـــغــرافي

والصراعات الدموية .
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ولكن البد من االخذ في احلسبان
واطنة الذي سيدخل  إن جسم ا
ببرنامج وطني منافس  الجسام
ــــذهــــبــــيــــات احملــــاصــــصــــة وا
والـعرقيـات  سيـكون بـالضرورة
جـسـمـاً غـريـبـاً في هـذا الـوسط 
ـشتركة وستـحاول كل االطراف ا
في الـســلـطــة وتـلك الــتي تــنـخـر

ال العـام حتريك ادواتهما من با
الــعــامــة لــلـــتــشــويه واحملــاربــة
والشخصـانية بغيـة التأثير على
ــواطـنــة واحلـد من انــدفـاعــات ا
تاثيراتها  وقد يصل االمر بهذه
االطراف مجتمعة بان تعمل على
ــاضي ولـبــسه لــبـوسـا تــدويـر ا
علـى غيـر احلـقـيقـة  لـكي يـصار
عــزل االخـتــراق الــوطــني بــغــيـة
االســتــمـرار في الــســيـطــرة عـلى
السلطة كما يحصل في كل مرة 
ــكن ان تــلـعب وقــتل اي فــكـرة 
دورا مــهـمــا في صـيــاغـة الــعـمل
خــارج تــشــكــيـــلــة احملــاصــصــة

لعونة . ذهبية والذاتية ا وا
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نـتــيـجـة لـهـذه الـسـيـاسـة  وتـلك
التـوزيـعات الـطـائفـية لـلـسلـطة 
اصبح العراق في وضع اليحسد
عــــلـــــيـه  وان دوره الـــــذي كــــان
مــحـوريــا في الــشـرق والــسـاحـة
الـعـربـيـة  حتـول االن الى اشـبه
بــــالـــهــــامـــشـي  وان كـــيــــانـــاته
السيـاسية التي اتـفقت على الية
احلــكم بــطــريــقـة الــتــوزيع عــلى
قــاعــدة احلــســابــات الــطــائــفــيـة
والـعــرقـيـة  هي االن تــبـحث عن
مـــخـــرجـــات لـــهـــا عـــلى اســـاس
مـاحتـققه من جـغرافـية مـفصـولة
عن جـسم الـوطن وخـارطـته لـكي
تــقــيم عـلــيــهـا دويالتــهـا دون ان
ـركز من احلـفاظ تـتمـكن سلـطة ا
عـلى وحدة الـعـراق وكبح جـماح

التوجهات االنفصالية . 
والبد من رؤية احلـقائق اجلارية
 فــإن اي انــفـصــال يــتـحــقق في
شـمـال الـعـراق  هـو بـالـضـرورة
ســــيــــجـــر الـى انــــفـــصــــاالت في
االجزاء االخرى  وهـذا هو نتاج
ــتــبـنــيــة حلـكم ســلــطـة احلــكم ا
الــطــوائف  ولــعـل اي مــراجــعـة
الدبـيـات الـنــظم وكـذلك االحـزاب
ـتــبــنـيــة لالتــفـاقــات الــعـرقــيـة ا
والطـائفـية فـيمـا بيـنهـا  سيـجد
حـــتــمــاً إنـــهــا الت الى الـــتــفــكك
والــتــشــرذم والـــصــراعــات عــلى
وارد  ووضع ياه وا االماكن وا
الـعـراق إذا لم يـتم معـاجلـة ازمة
ـــداورة بــ احلـــكم وطـــريــقـــة ا

كــيـانـاته واشـكـالـيـة الـتـعـكـز عـلى
الطـائفة في الـوصول الى السـلطة
النــعـتـقــد سـيـكـون افــضل من تـلك
االنــظــمـة الــتي اعــتـمــدت االعـراق

والطوائف  في حكمها .
الـعـراق يـعــيش االن في اشـكـالـيـة
حـاكــمـيــة مـعـقــدة  فـبـعــد الـدمـاء
ـوصل الـغـزيـرة الــتي سـالت في ا
والــــرمــــادي وتــــكــــريت وحــــوض
ـــــوصل وكـــــركــــوك دفـــــاعــــا عن ا
اســـتـــقـاللـــيـــة الـــعـــراق ووحـــدته
وخـالصه من االرهـــــاب  خــــرجت
اربـيل مـطـالبـة بـاالنـفـصـال رافـعة
الــعـلـم االسـرائــيــلي دون اعــتــبـار
ـــشـــاعـــر مـاليـــ الـــعـــراقـــيــ 
وسيخرج مثلها اقوام اخر  نقول
بـــالـــرغم مـن هـــذه الـــدمـــاء وتـــلك
االنـتـصـارات لم تـوضـفـهـا سـلـطـة
ـــصـــلــحـــة قـــوة الـــعــراق احلـــكم 
وحـمـايته  بـل ظلت دائـخـة تائـهة
ن يساعدهـا من االيراني تفكـر 
واالتــراك والــدول االخــرى  وهـذا
ـبـنـيـة بـالـطـبع هــو حـال الـنـظـم ا
على شراكة الطوائف والعرقيات 
فـهـوم الوطـنـية في ادارة والغـيـة 
ـواطـنـة في جتـسـيد الـسـلطـة  وا
احملبـة للوطن .نحـن نأمل ان تفرز
االنــتــخـابــات الــقــادمـة تــشــوفـات
حـقيـقيـة الزمة الـوطن واسبـابها 
وهـــنــا البـــد مـن ظـــهــور الـــنـــخب
الوطـنية والفـصائل الشعـبية على
اخـــتالف مـــواقـــعـــهـــا الـــفـــكـــريــة
واالجتماعيـة بالعمل على اختراق
جـبـهـة احملـاصـصـة وحتـقـيق دور
واطـنة والوطـنية  فـاعل جلبهـة ا
وهـــــــذا االمـــــــر يـــــــحـــــــتـــــــاج الى
اصطفافـات وطنية عاليـة الفعالية
من كـافـة فصـائل اجملـتمـع  سيـما
وان جتـربــة تـكـتالت احملــاصـصـة
في احلــكم لم حتــقق شـيــئـاً يــذكـر
للـمـواطن عـلى مسـتـوى اخلـدمات
والـتـشـغـيل واالقـتـصـاد والـبـناء 
وهـي كـــذلك فـــشـــلت فـي حـــمـــايــة
وحـــــــدة الــــــــوطن والــــــــعالقـــــــات
االنسـانية ب فـصائله اجملتـمعية
 وهـــذا االمـــر يــعـــطـي مـــســـاحــة
واسعـة للـمخلـص من اجل عراق
قــــوي ومــــواطن له تــــاثــــيــــره في

شاركة بالقرار ..  ا
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هلسنكي

اراء االخــــرين ويــــعــــتــــبــــر ان حق
مساءلته هـو من اختصاص الله او
الــتـــاريخ ولـــيس مـن حق الـــشــعب
وهــو يـفــتـقــد الـتــواصل مع الـواقع
وكثيرا مـا يلجأ للـتوتر واألنفعاالت
االنـدفــاعــيـة ودائــمـا يــتــحـاشي أو
يـتـجـنب االسـتـعـانـة بآراء اآلخـرين
وكـثيرا مـايخص نفـسه باالستـقامة
األخالقــــيــــة دون الــــنــــظــــر إلى أي
اعـتــبــارات عــمــلـيــة أو الــتــكــالـيف
تحلي ادية ويعد نفسه هو فقط ا ا
باألخـالقيـات واحلـقـيقـة الـواضـحة
ـرض لــلـعــامــة هـو االســتــهـتــار وا
الـسـايـكــولـوجي وعـدم الـكـفـاءة في
صـــنع قـــراراته .. وتـــعـــتـــبـــر هــذه
ـتفردة ـتمـيزة وا الـسلـوكيات هي ا
لــــهـــذه االضـــطـــرابـــات وبـــاألخص
(ذوبــــان الــــذات مـع الــــســـــلــــطــــة)
و(اسـتعـمال لـقب نحن) و (االعـتقاد
الـــراسخ بـــتــــبـــرئـــته أمـــام الـــله و
الـتــاريخ ) و( انـدفــاعـيــته بـاتــخـاذ
الــقــرار) (واقــتــنـاعه بــاالســتــقــامـة
األخالقــــيـــــة بــــغض الـــــنــــظــــر عن
ـــمــاحـــكــات الـــعــواقـب). كل هــذه ا
الــســايــكــولــوجــيــة تـصــنف ضــمن
االضـــطـــرابـــات الـــشـــخــصـــيـــة في
تـصــنــيــفــات األمـراض الــنــفــســيـة
ــيـــة .. فــمـــاذا نـــعــمـل نــحن الـــعـــا
الـعـراقيـ مع هـؤالء سوى الـلـجوء
ـتحـدة لـلـتدخل في نـاشـدة اال ا
الــــشــــان الــــعـــراقـي وعــــزل هـــؤالء
الــــســـاسـه وجتــــمــــيـــد احــــزابــــهم
خلـطـورتـهـا علـى اجملـتمـع العـراقي

وعلى وحدة الوطن ..
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اوكرانيا 

خلقنا الله في احسن تقو واول
مـا قـاله اللـه للـنـبي االمـ مـحـمد
(ص) اقــــرأ.. وهـــــذا دلـــــيل عـــــلى
اهمية القراءة فمـنها نتعلم ونعلم
وعـلـيـنــا االهـتـمـام بــهـا فـالـقـراءة
تـعــلم وطـمـوحــنـا ان كل شيء مع

االلتزام بالقيم النبيلة?.
فهـناك نوعـان من القيم يـا احبتي
قـيم انـسـانــيـة وقـيم اجــتـمـاعـيـة
واحــــيــــانـــا يــــقـع الـــصــــراع بـــ
الـنـوعـ واحـيـانـا حتـاول الـقـيم
االنـسـانـيـة ان حتـتل مـكـان الـقـيم
االجـتــمــاعـيــة.. واحـيــانـا يــحـدث

العكس.
ـيل ونالحظ دائـمـا ان اجملــتـمع 

الى الــقـــيم االجـــتــمـــاعــيـــة عــلى
حـسـاب القـيم االنـسانـيـة اذا كان
حـظه مـن الـتــقــدم قـلــيال ولــكـنه
يل الى تغليب الـقيم االنسانية
عـلى االجــتـمـاعــيـة اذا كـان حـظه

من الرقي كبيرا.
وح نزلت رساالت السماء كان
مــحــور الـصــراع االســاسـي لــهـا
انـــــهـــــا حـــــاولت احـالل الــــقـــــيم
االنـسـانــيـة الـعــلـيـا مــكـان الـقـيم

االجتماعية السائدة.
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ـــــال قـــــيـــــمـــــة ان الـــــثــــــراء او ا
اجـتــمـاعــيـة.. والـســلـطـان قــيـمـة
اجـتـمـاعـيـة.. واالبـهـة او الـنـفـوذ

قــيــمــة اجـتــمــاعــيـة.. واالقــتــنـاء
واالكتـناز واالسـتهالك والتـفاخر
ـــأ قــيم ــظـــهــر االفــراح او ا
اجــتـــمــاعــيـــة.ومــعــظـم الــقــيــود
االجـتـمــاعـيـة تـدور حـول اشـيـاء
ــال والـقــوة واجلـمـال مــاديـة كـا
الشكلي.اما القيم االنسانية فهي
صـحة الـفـؤاد وسالمته بـتوحـيد
ـــــان بـــــحب اخلـــــالـق وهي اال
اخلــــيـــر وخــــوض احلـــرب ضـــد
الــــشــــر وهي تــــنــــويــــر الــــذهن
ـعــرفــة االنـســانـيــة وتــهـذيب بــا
الــوجــدان بــالــثــقـافــة وهي حب
اجلـمـال الـداخــلي الـذي تـخـضع
فيه الرغبة للحكمة ويتوازن فيه
الضمير مع كلمات الله سبحانه.
اي ان مــعـظم الــقـيـم االنـســانـيـة
تـــدور حــول اشـــيـــاء مــعـــنـــويــة
كــالــتــوحـيــد وجــمــال احلـقــيــقـة

والصدق.
ومن هنا كـان الصراع ب نوعي

القيم.
ولـــعل اخــطــر صــراع يــدور بــ

نـوعـي الـقــيم يــدور في الـزواج..
فـي اخـــتــيـــار الـــشـــخـص االخــر

ليكون رفيقا لنا في احلياة.
تــأمل شـــابــا يــريــد ان يــتــزوج..

تأمل رغباته في العروس.
انه يريدها جميلة الشكل.. غنية.
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 ويــريـدهــا من عـائــلـة نــفـوذهـا..
ويــريــد جــهــازا يــتــفق مع وضع

ادي واالجتماعي. العروس ا
او تـأمل فـتــاة تـريـد ان تـتـزوج..
انـهـا هي االخـرى تـريـده مـقـبول
لك الشكل وحـبذا لو كان غـنيا 

سـيــارة ودارا في مــنــطـقــة راقــيـة
وعـــــدة ارصـــــدة فـي الـــــبـــــنـــــوك.
ويـسـتـحــسن ان يـكـون من عـائـلـة
لـهـا نـفــوذهـا االجـتـمـاعي.. اي ان
االخـتـيار هـنـا يـنـصب عـلى الـقيم
االجــتــمــاعــيــة.. وهــذا االخــتــيــار

يؤدي الى نتائج ليست مرضية.
لـم يـــســأل احـــد الـــعـــروســـ عن
االخـــر.. هل هـــو مـــؤمن ام ال? هل
هـو طــيب الــقـلـب او ال? هل يـحب
االطفـال ويعطف عـلى البؤساء او
ـا ال? هـل يـعــطي احلــيـاة اكــثــر 
يـأخـذ منـها او يـقـتصـر دوره على

االستهالك فيها?
WO½U ½« rO

لم يسأل احد الـعروس عن القيم
االنسانية العليا.

ان االسـئــلـة كـانت مــحـصـورة في
مــجـال الـقـيم االجـتــمـاعـيـة. وهـذا
ا يؤدي في النهاية الى الطالق
فأقسم بالله عظم شأنه ان االتكال
عــلى الــله بــصــدق يــنــجي من كل

شيء مكروه.
والـــفــرق بــ الــقــيم االنــســانــيــة
واالجــتــمــاعــيـــة هــو الــفــرق بــ

لكية الزائفة. اهية احلقيقية وا ا
اذا سـألنـا عن شـخص ما بـقولـنا:

من هو?
كان السؤال عن القيم االنسانية.
الن اجلـواب سـيـحــدثـنـا عن عـقـله
وضـــــمــــيــــره وحـــــظه مـن الــــرقي
والـثقـافـة. فاذا سـألنـا عن شخص
ما بقـولنا: ما عـنده? او ما وضعه
االجتماعي? كان السؤال عن القيم
االجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة الن اجلــــواب
ســيــحـــدثــنــا عـن امالكه وامــواله

وعقاراته ومنقوالته.
واالنـسـان هــو الـذي يـحـمل قـيـمـا
انسانية القيمـا اجتماعية. نتمنى
ان تـكــون اقـوالـنــا اعـمـاال واال مـا
قـــــيـــــمـــــة االحـــــاديـث اذا لم يـــــتم
تـطـبـيـقـهـا او مـحـاولـة تـطـبـيـقـها
ولـهــذا فـأن االنـسـان فـي الـنـهـايـة
ـلك اي شيء غـيـر عـمل يــذهب ال
افــاد به الــنــاس ونــيــته خــالــصـة
لـوجه الـله لـيـكـون عـمـله ذا قـيـمـة
في الـــدنــــيـــا وله االجـــر فـــيـــفـــوز
بـالـدنـيـا واالخـرة وذلك هـو الـفوز

العظيم.
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ذكـــرهــا لــيس عــنــدهم الــبــصــيــرة
عرفة طبـيعة سلوكهم وواحدة من
وسـائل الـعالج هـي الوقـايـة في ان
يـفـحص قـبـل الـتـرشـيح كل مـرشح
ـكث الـسـيـاسي لالنـتـخـابـات وال 
او احلــاكم او رئـــيس الــهـــيــئــة او
ـسؤوليـة اكثر ؤسـسة في محل ا ا
من مدة اربع سـنوات الن بـقاءه في
ــــســــؤولــــيــــة يــــؤدي الـى ضـــرر ا
لـلـمـواطن والـوطن ...كـمـا هـو حال
انــتـــخـــابــات مـــجـــالس االقـــضــيه
والــــنـــواحـي الــــذين مــــضى عــــلى
تـعيـينـهم اكثـر من ستـة عشـر عاما
ن لم بال انــتـخــابـات وبــعــضـهم 
يحملون شهادات تؤهلهم لالدارة .
ــصــابـ ومــا اسـلــفـت ذكــرة من ا
بــاالضــطـرابــات الــنــفــســيــة الــتي
تـنـطـبـق كـثـيـرا عـلى الــسـيـاسـيـ
ـهنية ويشمل أيـضا كل الوظائف ا
في دوائـر الـدولــة وشـتى اجملـاالت
ـؤسـسـات والـهـيـئـات والـبـنـوك كـا
..الخ فهؤالء وبعض ساسة العراق
ســبق وان تــعـرضــوا لــلـمــطـاردات
واالبــعــاد والـهــجــرة والـســجن من
النظام الشـمولي السابق وبعضهم
كـانـوا اسـرى حـرب بـسـبب حـروب
ـا تسبب في اصـاباتهم الطـاغية 
بـامـراض نــفـسـيــة مـتـعــددة مـنـهـا
عدائية للمجتمع وللوطن وها نحن
جنني ثـمار امراضـهم النفـسية في
الترهيب واالغتياالت واالختطافات
وسرقـة االموال العـامة للـبلد وزرع
الـطـائـفـيـة وهـدم الـبنـيـة الـتـحـتـية
لـلـوطن بحـجة اجـتـثاث كل مـا بني
في عهد الـنظام الشمـولي بسياسة
االنـتـقــام والـغـطـرسـة واالسـتـقـواء
بامريكا واعـداء العراق والعراقي
وجتـــاهل الــتـــســـامح الــديـــني في
الـعـقـائد ويـعـمـلـون عـكس مـاتنص
عليه العقيدة الدينية في ح انهم
يـدعون انـهم عـقائـديون اسالمـيون
...فـاسـتـخـدمـوا الـعـقـيـدة الـديـنـيـة
لـلمتـاجرة السـياسيـة وغش الناس
والدليل مـانشاهدة في سـلوكياتهم
وتــعـظــيم ذواتـهم ومــعـانــاتـهم من
مـيغـالومانـيا أي وسـواس العـظمة
ــــقـــابالت عـــلى في الـــلـــقـــاءات وا

رئية .. وسائل االعالم ا

ظــــلّت الـــعـالقـــة بـــ الــــســـيـــاسي
واحلـــقـــوقـي والـــديـــنـي من أعـــقـــد
الــقــضــايــا الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة
واحلـقوقـيـة في العـالم العـربي على
اإلطالق ألنهـا عالقة حتيط بـجميع
جوانب احلـياة في توجّـهات الدولة
واجملـتـمع والـفـرد. ومع أن الـعالقـة
منفصلة بحكم تنوّع حقولها لكنها
مـتّصلـة ومتـداخلة ومـتفـاعلة وهي
تـشمل الـوحدة والـصراع في آن إذْ
ـكن فكّ االشـتبـاك فـيـما بـيـنـها ال 
ألنــهـــا عالقــة عـــضــويــة وجـــدلــيــة
وروحـــيــــة في اآلن.  واألمــــر لـــيس
جــــديــــداً لــــكن بــــعـض مــــظــــاهـــر
االختالفات أخذت تزداد تعقيداً بل
اتــخــذ بــعـضــهــا شـكـالً تـصــادمــيـاً
أحـــيـــانــــاً ســـواء فـــيــــمـــا يـــخص
الـتـشريـعات والـقوانـ وخصـوصاً
ـرأة  أو فــيــمــا يــتـعــلق بــحــقــوق ا
ـطلبـي احلقوقي قـضايـا النـضال ا
والسيّمـا ما يخصّ حـقوق اإلنسان
وكـالهمـا يالمس عـلى نـحو مـبـاشر
ـعادلـة وهو مـوقع الدين فـي هذه ا
يــتـعــلّق بــالـفــتــاوى واالجـتــهـادات
الـفقـهيـة التي تـتعـارض أحيـاناً مع
الــسـيـاسي واحلــقـوقي وقــد تـتـرك
صــراعــات الــديــني مــعــهـمــا أو مع
أحــدهـــمــا تــأثــيــرات مــجــتــمــعــيــة
انـقسـامـية أحـيـانـاً وخصـوصـاً لو
ــا أخــذ بـــهـــا فـــريق من الـــنـــاس 
يـتـعــارض مع الـقـوانـ الـوضـعـيـة
لـلـدولة. وإذا كـان الـسيـاسي يـهدف
الــوصــول إلى الـســلــطــة لـتــطــبـيق
بـرنـامـجه فإن احلـقـوقي يـهدف إلى
تـقــيـيـد أداء الــسـلـطــة الـسـيــاسـيـة
بــشــكل خـاص والــسـيــاسي بــشـكل
ـعـاييـر  والـقيم عـام بإلـزامـهـما بـا
اإلنــســانـــيــة الــتي تـــؤكــد حــمــايــة
ـعنى احلقـوق واحلـرّيـات. وبـهـذا ا
تـختلف آلـيات الـسيـاسي عن آليات
احلقـوقي والديني ومـثلمـا تختلف
الــغــايــات فــالــوســائل هي األخــرى
تــكــون مــخــتــلــفــة في الــكــثــيــر من
األحـــــيـــــان. وفـي حـــــ يـــــحـــــاول
السياسي تمرير برنامجه من خالل
ســلـطــة الــدولـة خـالل وجـوده  في
احلـكم أو في معـارضـته ح يـكون

خــارج احلــكم بــيــنـمــا يــســتــخـدم
الديـني الوعظ واإلرشاد والـفتوى
أحـــيـــانـــاً لـــفــرض رأيـه وتـــعــمـــيم
وجــهـات نـظــره. وإذا كـانـت آلـيـات
الـــســـيــاسـي "آنــيـــة" فـــإن آلـــيــات
احلقوقي "بعدية" أي أن حركته في
الـغالب هي بـعد وقـوع االنتـهاكات
ـنع ال تزال ألن آلـيـات الـوقـايـة أو ا
مــحـدودة جـداً. أمــا آلـيــات الـديـني
فـأنـهـا "آخـرويـة" ويـزداد االحـتدام
حــ يُـراد اعــتــبــارهـا دنــيــويـة أو
إقحامها بالـشأن السياسي اليومي
أو بـالـشـأن احلــقـوقي والـقـانـوني.
وإذا ما أريـد زج الـدين بـالـسـيـاسة
أو تدي الدولة فسيدخل الدين في
ضاربات خصوصاً وأن من حقل ا
ـارسه بـشـر يـصـدرون تـعـلـيـمـات
عــلـى شــكل أحــكـــام أو فــتــاوى قــد
تـكون صـحيحـة وقد تـكون خـاطئة
وهي آراء فـقهـية من صـنع اإلنسان
ولــيـست وحـيــاً إلـهـيــاً األمـر الـذي
سـيفـقد الديـن جانبه الـروحي. فهل
كن رسم "اسـتـراتـيجـيـة" تـتوافق
فيهـا السيـاسة مع احلقوق دون أن
تتـعـارض مع الـقـيم الديـنـيـة حتى
وإن اخــتـلــفت األهــداف وبـالــطـبع
بـــالـــوســائـل أيــضـــاً? إن مــثـل تــلك
كنة ح تتصالح االستراتيجيـة 
احلـقــول الــثالثــة مع نـفــســهـا أوالً
وثـانــيــاً في إطـار عــقــد اجـتــمـاعي
يعلي من شأن الدولة ويبقى الدين
تـعــبـيــراً عن حـاجــة روحـيــة تـربط
اإلنـسان بـخالـقه وال ينـبغي حـشره
في العمل الـسياسي اليومي أو أي
عــــمـل من شــــأنـه أن يــــبــــعــــده عن
وظــيـفــته الــتي يـفــتــرض فـيــهـا أن
تكـون تـوحيـديـة وجامـعـة. ومثـلـما
تـبــدو هـذه الــعالقـة مــتّـصـلــة فـهي
مـنفصـلة ب الـسيـاسي واحلقوقي
والــديـني أي بــ اآلني والـبــعـدي
واآلخــروي وهي عالقــة مــركّــبــة ال
تــزال تـشـغل الــفـكـر الــسـيـاسي في
مــنــطـقــتـنــا الـعــربــيـة واإلسالمــيـة
ويـزداد أمرهـا صعـوبة بل وخـطراً
أحـيـانـاً حـ تـنـتـقل مـن الـتـنـظـير
إلى التنفيذ وخصوصاً ح يتجه
الـــدين بــــفـــعل عــــوامل وضـــغـــوط

مـخـتـلـفـة إلى الـتـعـصّب والـتـطـرّف
والـعـنف واإلرهـاب ويتـخـذ مـنحىً
طـائــفــيـاً ســيــاسـيــاً. ومــا الـفــتــنـة
الــطـائــفــيــة في مـجــتــمــعـاتــنــا إلّـا
ـثل هـذه االسـتـقـطـابـات انـعـكــاس 
والتخندقات ب الدين والسياسي
وبـ الديـني واحلقـوقي وبعـضها
ـقـدس يـذهب بــعـيـداً لـيـقـول بـ "ا
ــان والـكــفـر" ــدنّس" وبـ "اإل وا
فينهي النقاش واجلدال بوضع حدّ
له خصوصاً وأن الدين عقيدة في
حـ إن كل مـا يـتعـلق بـاحلـقوق له
عالقة بـالعقل والـتطور والـتقدم في
حـــاجــات اإلنـــســانـــيـــة الــروحـــيــة
ــاديــة مـــثــلــمــا هـــو انــعــكــاس وا
لألوضاع االجتماعـية واالقتصادية
والــثــقـــافــيــة.  وكــثـــيــراً مــا جــرت
محاولة لتدوير نصوص دينية لكي
تصبُّ لـصالح حـاكم أو سياسي أو
ـسـألـة لـيست بالـعـكس من ذلك وا
ــة فـــحــسب بـل  هي جــديــدة قــد
أيـضـاً وال تـتعـلّق أحـيـانـاً بـالـعالم
الــثــالث بل إن بــعـضــهــا بــالــعـالم
ــتــقـــدّم فــاحلــرب عــلى الــعــراق ا
حـسب رؤيــة جـورج دبـلــيـو بـوش
ــثـابــة و"حي الــهي" أو "وعـد هي 
ربّاني". وكانت رحلة ابن رشد نحو
احلقـيـقة قـد حـمـلت التـبـاس عالقة
الــــســـيـــاسي بـــالـــديــــني والـــعـــقل
الــتـســاؤلي بــالــعــقل الــتــبــشــيـري
ـاني. والـعـقل الـنـقـدي بـالـعـقل اإل
ـــلف الـــديـــني وقـــد حـــمل داعـش ا
واحلـــــقـــــوقي والـــــســـــيـــــاسـي في
أطــروحــته إلقــامــة "دولــة اخلـالفـة"
بــتــأثــيم وحتــر وجتــر كل رأي
مـخالف لـتوجـهاته الـتي تزعم أنـها
ارسات تقـوم على الـدين وهنـاك 
بــاسـم الــدين ال يــجـــمــعــهــا جــامع
بقـيـمه فضالً عن الـقـيم اإلنسـانـية
ــشــتـركــة والــتــطــور الــســيــاسي ا
والـقـانــوني والسـيّـمـا الـدسـتـوري
الذي وصل إليه اجملتمع اإلنساني.
وحــ نـقــول داعش فــإنــنــا نــعـني
ـظـهــر األكـثـر هـمـجـيـة لإلرهـاب " ا
اإلسالموي" ولـلجماعـات التكـفيرية
ــخـتــلف مــسـمــيّـاتــهـا. إن إقــامـة
عـالقـــة ســـويّــــة بـــ الـــســــيـــاسي
واحلــقــوقي والــديــني حتــتــاج إلى
ـرجـعـية الـدولـة بوصـفـها اإلقرار 
هي الـــفـــيـــصـل في احلـــكم وهـــذه
األخــيــرة يـفــتــرض فــيـهــا احــتـرام
اجملــال الــديــني وحــرّيــة الــعــبــادة
ـارسـة الــطـقـوس بـكل مـا يـوفّـر و
قيام الدولة بواجبها مثلما يحتاج
إلى تلـبية احلـدّ األدنى من احلقوق
واحلـريــات كـونــهـا ال غــنى عـنــهـا

لتقدّم الدولة.
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