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فـي عام  1970 اصـطـحــبـني ابي رحـمـه الـله الى مـدرســة احملـمـديـة االبــتـدائـيـة
وكـانت عـبارة عن بـيت مسـتاجـر في منـطقـتنـا  لـكنه بـيت ليس اعـتيـاديا  فـالله
هـنيـة فضال عن الـتربـوية وحده يـعلم  كم خـرج من كفـاءات العـراق العـلـميـة وا
والـوطـنـيـة . كل الـذي اتـذكـره من تـلك االيـام االولى  اني كـنـت البـس دشـداشة
ـدرســة لـلـتــسـجــيل .. اذ كـانت زي الــفـقـراء ولــبـسـهم بــازة بـاول ظــهـوري في ا
ـتعـددة  بجـامة او دشـداشـة او قمـيص واشيـاء اخرى .. بالـوانهـا واشكـالهـا ا
وقـد طـلـبـوا من ابي نـصف ديـنـار رسم الـتـسـجيـل وقد امـتـنع عن الـدفع  حتت
بلغ الباهظ انذاك .  فيمـا كان ابي يتباكى محاوال التخلص حجـة عدم امتالكه ا
ـعاون : ( انـهم فقـراء وال ينـبغي عـلمـ يهـمس باذن ا من الدفع  انـبرى احـد ا
ـدرسة ان يـحـرم هـذا الـطـفل من الـتـعـلـيم حتت عـنـوان الـرسم  لـذا اقـبلـه في ا
علم  ال اتـذكر اسمه وال شكله  وساتـكفل بدفعه عنـد استالم راتبي ) ..  ذلك ا
ثل واالخالق ـثل نفـسه  بقدر مـا هو نـتاج بيـئة ومـجتمـع  حمل من ا لم يكن 
ـسؤولية مـا يجعله جديـرا بان يودع النـاس فلذات اكبادهم والتـضحية وحتمل ا
ـديـر كلـمـة عن اهمـية عـنـده .اول يوم  اخـذونـا الى اصطـفـاف السـاحـة والقى ا
ـتـعلم والـدراسـة في مـستـقـبل الفـرد واجملـتمـع  مع اني لم ادرك اغلب اجليل ا
ـعاني  لكـنهـا ظلت المعـة راسخـة في ذهني  وعقـلي البـاطن حتى اخذت تلك ا
تـهـديـنـي بال هـوادة الى جـادة الـصـواب  اشـكـر الـله جل وعـلى واثـنى واتـرحم
يـدانـيـ حقـا .. حـفظـهم ورحـمـهم واحسن عـلى اولـئك الـبنـاة االوائل والـقـادة ا
الـيـهـم من كل سـوء . في الــصف االول وفي الــيـوم االول والـدرس االول  دخل
عـليـنا رجل قـصيـر القـامة يـحمـل كارزمـا الرجـولة والـقيـادة  منـحنـا االحساس
بـالـدفء واالبـوة من اول ابـتـسـامـة  ارتـسـمت عـلى وجـهه واتـسعـت مع حـدقاته
لتضـمنا جميعا  ثم وزع علـينا حلوى من كيس صغيـر كان يحمله واخذ يحكي
لـنا قـصص ويـسـالنـا عن هـواياتـنـا واسـمائـنـا وامنـيـاتنـا ومـواهـبنـا  حـيث غنى
البـعض وصفق اخرون ونكتوا حتى ضـحكنا وضحكنـا دون ان يتكلم بالدراسة
ـعلم صـدام )  لم انس قـوله الذي او يتـطـرق لهـا اطالقـا .. عرف نـفـسه انه ( ا
خــتم بـه احلــصــة االولى في حــيــاة جــيل لــيــته يــتــكــرر  حــيث قــال: ( من االن
فصاعـدا انا معـلمكم ومـربيكم ووالـدكم ) . في احلصة الثـانية تـناول الطـباشير
وبـدا يـعـلـمنـا احلـروف  اذ كـان يـسـتـخدم اصـوات الـطـيـور وبـعض احلـيـوانات

اء والهواء ..  االلفية وا
غـيـر ذلك من عـناوين مـجـتـمعـيـة بـيئـيـة دالة  تـرسـخت في االعـمـاق لم تمح الى
ائة مـن طلبة صـفنا كـانوا متـميزين  لم يرسب اال اليوم . بـال مبالغـة تسعـ با
واحـد من اربـعـ  اكـمـلـوا الـصف االول وهم يـجـيـدون الـقـراة والـكـتـابـة  وقـد
عـاهد... لم اره ـتـوسطـة واالعداديـة واجلامـعـات وا تخـرجنـا من االبـتدائـية ثم ا
مـنـذ اكثـر من خـمـسة واربـعـ عامـا  اذ اخـتص اسـتاذ صـدام بـتعـلـيم الصف
ن هم اهل لـذلك االئـتـمـان االول انـذاك  كـامـتـيـاز عـلـمـي وتـربـوي ال يـعـطى اال 
ركزت عـلـيه واعـدت ذاكـرتي حتى ـسـؤولـيـة . قبل ايـام حلـظت رجال كـبـيـرا  وا
ظهـر في العقل الباطن  انه استاذ صدام بعينه  سلمت عليه وكنت انوي تقبيل
يديه وراسـه واحتضنه وابكي  على فقد امي وابي وما ضاع من عمري ووطني
ومجـتمعي وارثي وحاضري ومستقبـلي ... حتى كفكف دموعي بذات االبتسامة
التي اطل بـها عـليـنـا قبل اكـثر من اربـعة عـقود .. فـقـلت له ساكـتب عنك شيء 
فقـال : ( انا صدام سـعيد من مديـنة العـمارة  ولدت في نـينوى عام 1936 كان
اليـة ثالث سنوات ابي عسـكريا هـناك  ثم انـتقلـنا الى كـركوك مـعه  تعلـمت با

ثم دخلت ( مدرسة غازي االبتدائية في كركوك ). 
وتـخرجت في االعداية عام 1959 فدخـلت دورة تربويـة مدة سنـة  تعيـنت بعدها
مـعـلـما  في مـدرسـة ( حالوة الـقـريـة باحلـويـجـة ) الـتي كان مـاؤهـا من الـبـئر .
ـدرسـة احملـمـديـة في مـديـنة عـمـلت بـهـا اربع سـنـوات  ثم انـتـقـلت الى بـغـداد 
احلـريـة الـتي تـقاعـدت فـيـهـا ومـا زلت اسـكن ورزقت الـكثـيـر من االولـد والـبـنات
كـبـروا وخـدمـوا بـلدهـم كل بـاختـصـاصه  واعـيش ايـامي االخـيـرة انـتـظـررحـمة
رض مني ماخذا .. الرب  بـعد ان اديت االمانة لوطني واسرتي واخـذ الكبر وا

ثم سالته عن امنيته وحكمته االخيرة .. قال : ( اسال الله
ن عـلى شـعـبـنـا الطـيـب باخلـيـر واالمن والـرقي .. ان 
وان تتـاح لالجيـال فرصـة تعـليم فـضلى  تـليق بـتاريخ
وامــكـانـات الـعــراق الني ارى فـرقـا حـضــاريـا واسـعـا
جـدا مــا بـ جــيـلــنـا واالجـيـــــــال الالخـقــة  والـله ولي

االمر) .
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والــــتــــوتــــر. وفـي عـــام 2012 أجـــرى
باحثون أمريكيون جتربة حول مسألة
الـتـراسل بــالـبـريـد اإللــكـتـروني الـذي
يُـنـظـر إلـيه بــاعـتـبـاره قـد يـكـون أكـثـر
وسيلة تـقنية تشـتت االنتباه في مكان
العمل خالل القرن احلادي والعشرين.
وفي إطار هذه الـتجربة وضع الـعلماء
ـراقــبـة نـبــضـات الــقـلب لـدى أجـهــزةً 
الـعـاملـ في بـعض األمـاكن ووجدوا
أنه  رصـد زيـادة في ضـربـات الـقلب
ــعــدالت الــتــوتــر لــدى من وارتــفــاعــا 
يتـصفحـون رسائل الـبريد اإللـكتروني
في مــكـــان الــعــمـل ويــتــنـــقــلــون بــ
تــطــبــيــقــات ومـواقـع مــخــتـلــفــة عــلى

اإلنترنت في الوقت ذاته.
وبطبيعة احلال; ال توجد وسيلة تكفل
لك االنفـصال بـشكلٍ كـاملٍ عن األجهزة
والـــوســـائط اإللـــكــتـــرونـــيـــة. فــلـــيس
ـــقـــدورك - مـــثـالً - أال تـــطـــلع عـــلى
رسـائل الـبــريـد اإللـكــتـروني اخلـاصـة
بـعـمـلك.وتـقـول بـامـيال راتـلـيدج وهي
خـبـيرة فـي عـلم الـنـفس ومـتـخـصـصة
رء عالقته كاملة في اإلعالم إن قطع ا
بـوســائل الــتـواصل االجــتــمـاعي دون
ســــابق إنــــذار يـــعــــني "تــــخـــلــــيك عن
مـسـؤولـيـتك فـي الـتـجوال فـي جـنـبات
الــعــالم الــذي نــعـــيش فــيه في الــوقت
الـراهن".ونـظـراً السـتـحـالـة هـذا األمـر
يـتـمــثل الـبـديـل في أن يـتـعــلم كل مـنّـا
كــيف يُـقـلص اسـتـخـدام هـذه األجـهـزة
خالل ساعات النهار وأن يتحلى بقدرٍ
أكــــبـــــر مـن الــــوعـي عــــلـى صــــعـــــيــــد

استخدامه لها.
وتــلـــخص راتــلـــيـــدج رأيــهـــا في هــذا
الـصـدد بالـقـول إن الهـدف هـنا يـتـمثل
في أن تتـمكن مـن توفيـر بعض طـاقتك

وقدرتك على التركيز.
لكن تخـصيص ساعة تتـوقف فيها عن
التـعامل مع الـتكنـولوجـيا ووسائـطها
ـتــعـددة خالل يــوم الـعـمـل ال يـعـني ا
االختباء في غرفةٍ مـظلمةٍ أو االنهماك
في التـأمل في حجـرةٍ مخصـصةٍ لذلك
أو حــتـى وضع هــاتـــفك احملـــمــول في

درجك وإغالقه عليه.
وتكمن البـراعة هنا في كيـفية التوقف
ـهام مـتعددةٍ عن محـاولة االضـطالع 
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اضي استـحدثت شركـة "آبل" الشـهر ا
خـاصيـة جديـدة تسـمح للـمسـتخـدم
بــاالطالع عـلى تــقـاريــر دقـيــقـة بــشـأن
الـــوقت الــذي قـــضــوه في اســـتــخــدام

أجهزتهم اإللكترونية.
وإذا لم تـكن قـد ألـقـيـت نـظـرة عـلـيـهـا

فلتعلم أنه يجدر بك أن تفعل.
فـــبـــغض الـــنـــظـــر عن اجلـــهـــاز الــذي
سـتـتـعـرف عـلـى فـتـرة اسـتـخـدامك له
وما إذا كـان هاتـفك الشـخصي أو آخر
تستـخدمه ألغراض العـمل لن يختلف
غــالــبــا رد فــعــلك عـــني فــقــد أطــلــقت
صـــيـــحـــة تـــعـــبـــر عن صـــدمـــة وذعـــر

زوجيْن بروح الدعابة.
فالكثير منّا يكرسون فترات طويلة من
الـوقت بـالــفـعل السـتـخــدام أجـهـزتـهم
اإللكترونية مـثل حواسيبهم اآللية أو
احلـــواسب احملـــمــولـــة الــلـــوحــيــة أو
ـنزل أو الـهـواتف الـذكـيـة سـواء في ا
في العمل. والـالفت أننا غـالبا ال ندرك
أنــنــا قـضــيــنــا كل هــذا الـوقـت ونـحن

نستخدم تلك األجهزة.
وإذا مــا حتـدثـنـا عن يــوم الـعـمل عـلى
وجه التحديد فسنجد أن جانباً كبيراً
كن أن يُـستـهـلك في أشيـاء مثل مـنه 
رسـائل الــبـريـد اإللــكـتـرونـي وتـصـفح

اإلنترنت.
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كن لكن هذا النـوع من التكنـولوجيا 
أن يــجـــعــلـــنــا أقل إنـــتــاجــيـــة ولــيس
ــكـن أن يــفــيــدك مـا الــعــكس. وهــنــا 
نـصفه بـعملـيات "الـتطـهر من الـسموم
التـكنولـوجية" خالل وجـودك في مكان
ــدة سـاعـة واحـدة الـعـمل حــتى ولـو 
يوميـاً. وفي البدايـة ال بد من اإلشارة
إلى أن الـدراسـات أظـهـرت الـتـأثـيـرات
كن أن يُخلّـفها الهوس السيئـة التي 
بالتكنـولوجيا على الـصحة والسعادة
والـقدرة اإلنـتاجيـة. كمـا أن النـظر إلى
شـاشـات األجـهـزة اإللـكـتـرونـيـة يـؤدي

. إلى إجهاد العين
وشـيـوع ثـقـافـة الــتـراسل اإللـكـتـروني
بـيــنك وبــ زمالئك في الــعــمل طـوال
ساعات الليل والـنهار وعلى مدار أيام
األسـبـوع يـجـعـلـك تـشـعـر بـاالكـتـئـاب

من حـــسـن طـــالـــعك عـــلى أي حـــال أن
هناك خبراء قـادرين على مد يد العون
لـك من خالل وضع اســـتـــراتـــيـــجـــيــةٍ
ــســـاعــدتك عــلى مــدروســةٍ بــعـــنــايــةٍ 
حتـقــيق هـذا الـهــدف. فـتـوفــيـر سـاعـة
واحدة يوميـا تبتعد فـيها عن األجهزة
كان عمـلك يعتمد على التكنولـوجية 

التخطيط الذكي ال أكثر.
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فالغـالبيـة الساحقـة من اخلبراء الذين
ـــوضــوع الــتـــقـــيــتـــهم إلعـــداد هــذا ا
أوصوا بـأن يقـتصر تـصفـحك حلساب
بريـدك اإللكتـروني على أوقـاتٍ محددةٍ
خالل يـومك وهـو مـا يـعـني أن تُـوقِف
خاصيـة تلقي إشعـارات تلقائـية تظهر
في ركن الـشـاشـة كـلـمـا تـلـقيـت رسـالة
جـديـدة أو أن تـعـد مــجـمـوعـة رسـائل
تُـرسل تـلـقـائـياً إلخـبـار من يـراسـلونك
ـكـتب" في األوقـات الـتي أنك "خـارج ا
تــقــرر أنك لن تــتــصـفـح فـيــهــا بــريـدك
اإللــكــتــرونـي خالل الــيــوم. بــعــد ذلك
بوسعك حتديد فترت أو ثالث فترات
في كل يـــوم تُــمـــشط فـــيـــهــا صـــنــدق

الرسائل الواردة إليك.
ــــقــــدورك بـــــالــــطـــــبع أن تـــــطــــبق و
االســتــراتـيــجــيـة نــفــسـهــا عــلى بـاقي
الوسائط واألجهزة التكنولوجية التي
يـشـكل الـتعـامل مـعهـا أحـيانـاً مـصدراً
لإللــهــاء والـتــشــتـيـت مـثل اســتــخـدام
الــهـــواتف الــذكـــيــة وتـــصــفـح مــواقع

التواصل االجتماعي.
وباسـتطـاعتك أن حتدد لـنفـسك فترات
قــصــيـــرة تــتــوقف فــيـــهــا تــمــامــاً عن
التفاعـل مع أي أجهزة إلكـترونية على
اإلطالق وهــــو مـــا تــــقـــوله ســــانـــدرا
سـوغــاتس-إمـتش الــتي تـنــصح بـأن
يحـدد كل منّـا أوقاتٍ مـعيـنةً خالل يوم
كان العمل لكي يـتمشى فيـها خارج ا
الـــذي يــعـــمل فــيـه وأال يــأخــذ هـــاتــفه

احملمول معه خالل تلك الفترات.
وإذا كـــان الــــطــــقس غــــيــــر مــــــــوات
فــبـــوســـعك أن جتـــــــول في أرجــــــــاء
مـكـان عـمـلك وأن تـتـبادل احلـديث مع
زمالئك وأن حتـــظى بـ "وجـــبـــة غــداءٍ
حـقـيـقــيـة".ال تـتـطــلب كل الـوظـائف أن
رء أمـام جـهاز كـمـبيـوتر أو يـجـلس ا
أن يـبقى مـرتبـطاً بهـاتفه الـذكي طوال
ـكن الـقول الـوقت.ومن جـهـة أخـرى 
إن احلصـول على سـاعةٍ تنـفصل فـيها
عن التكنولوجيا خالل يومك ال يعالج
ـــــشــــكـالت األكــــبــــر في واقـع األمــــر ا
واألوسع نـطاقـاً التي أكـسبـتك عاداتك
السيئة وهو ما يشبه في ذلك جناحك
في نـــيل قــسطٍ أكــبـــر من الــنــوم عــلى
ـثـال.لـكن مـحـاولـتك لـلـتـوقف سـبـيل ا
فاجئ ودون أي مقدمات عن التعامل ا
مع األجهزة التـكنولوجيـة - كما يفعل
ـديــرين الـتـنـفـيـذيـ أو بـعض كـبـار ا
تخصص في التقنية - قد اخلبراء ا
تـؤدي إلى أضرار تـفـوق ما جتـلبه من
منافع.ومن بـ من يتبـنون هذا الرأي
غـلـوريـا مـارك وهي أسـتـاذة بـجـامـعة
كــالـــيــفــورنــيــا والــتي قــادت في عــام
 2012 فـريـقـاً بـحـثـيـاً أجـرى الـدراسة
الـتـي حتـدثــنــا عــنــهـا ســابــقــاً بــشـأن
استـخدام البريـد اإللكتـروني إذ تقول

في آن واحـد خاصـة تـلك الـتي جتمع
فـيـهـا بـ استـخـدام أجـهـزة ووسائط
إلــكــتــرونــيــة من جــهــة وتــطــبــيــقــات

وبرامج من جهة أخرى.
وتــقـــول ســانــدرا ســوغـــاتس إمــتش
وهي أســتــاذة مــتــخــصــصــة في عــلم
األعصـاب في جامـعة سـان دييـغو إن
"خبـراء األعصـاب أوضحـوا بجالء أن
ـخ اإلنـسـانـي لـيس مُـعــداً ألن يـكـون ا
قادراً عـلى أداء مهامٍ مـتعددةٍ في وقتٍ
ــهــمـة تــلـو واحــد بل كي يــضـطــلع 

أخرى على نحو متوال ومتسلسل".
ـيـز أي فـمــخك بـحــاجـةٍ لــوقتٍ لـكـي 
مـهمـةٍ جديـدةٍ تُـناط به ويـتعـرف على
علومات اخلاصة بها ويولي تركيزه ا
إلـيـهـا. وقـد أظـهـرت الـدراسـات - كـما
تقـول سوغـاتس إمتـش - أن "التـركيز
عـلى مــهـمــةٍ واحـدةٍ فــقط في كل مـرة
ـستوى يتـيح لك الفـرصة لالحتـفاظ 
ـهـمـة الـتي انـتـبـاهك وكـذلـك إلجناز ا

تتوالها على نحو أكثر كفاءة".
وتــشــيــر إلـى أن االســتــفـــادة بــفــتــرة
قصيرة "تطهّـر فيها جسمك من سموم
التكنولوجيا" يوميا يساعد مخك على

حتقيق هذا الهدف.
ويقـول ماتـياس هـولويغ وهـو أستاذ
جـــامـــعـي في مـــجـــال كـــيـــفـــيـــة إدارة
األنــشـطــة في جـامــعــة أكـســفـورد إن
ـرء ــنــوطــة بــا ــهـام ا زيــادة حــجم ا
تعـني اضـطـراره لـلتـنـقل فـيـما بـيـنـها
بـوتيـرةٍ أكثـر سرعـة. ويشـير إلى أنـنا
في كل مــرة "نـنــتـقل فــيـهــا من مــهـمـةٍ
ألخرى نـكرس وقتـاً للتـجهيـز للمـهمة
اجلـديــدة مـا يـجـعــلـنـا أقل إنــتـاجـيـةً
بوجهٍ عـام".يـعني ذلك أنه من الـصعب
أن نــوقف هـذه الــدائـرة مـا لـم نـنـجح
في الظفـر بوقتٍ قصـيرٍ نبـتعد فيه عن
التكنولوجيا. فعقولنا صارت تتوق -
كــمـا يــقــول هـولــويغ - إلى "اإلشــبـاع
الـفـوري عبـر تـصفح حـسـاباتـنـا على
تـطـبـيق واتس آب أو مـوقع فـيـسـبوك
أو ذلك احلـــســاب اخلــاص بـــالــبــريــد
اإللــكــتــروني كل 10 دقــائق. لــكن ذلك
يتناقض لألسف الشديد مع االنخراط
في الـعـمل بـشـكـلٍ مـنـتج".كـيف تـطـهـر
جسمك من السموم التكنولوجية

إن "ابــتـعـاد شـخص اعـتـاد الـتـدخـ
عـــنـه لـــفـــتـــرةٍ من الـــوقـت يـــصـــيـــبه

بالتوتر".
ورغم أن طبـيعة عـملك قد جتـعل فكرة
إنهاء وجـود التكـنولوجـيا في حياتك
أو تــقـلــيص هـذا الــوجــود أمـراً غــيـر
واقــعـي عــلى اإلطـالق فــإن غـــلــوريــا
ـؤسـسات مـارك تـرى أن الـشـركـات وا
مـــســؤولـــة عن ضـــمـــان أال يـــتـــحــول
الـعـاملـون فـيهـا إلى "عـبيـد للـتـقنـيات

احلديثة".
ـكن لـتـلك ومن بـ اخلـطـوات الـتي 
الشـركات القيـام بها فـي هذا الشأن -
حسبما تقول هذه األستاذة اجلامعية
- أن تــرسل إدارتـهــا رســائل الــبــريـد
اإللــكـتـروني في أوقــات مـحـددة خالل
يـــــوم الـــــعــــمـل إذ أن "إرســـــال هــــذه

الرسائل في مجموعاتٍ قد يفيد".
ط تــعـرض ومن شــأن ذلك تــغــيــيــر 
ـوظـف لـرسائـل البـريد اإللـكـتروني ا
اخلــــاصـــة بــــالـــعــــمل فــــبـــدالً من أن
ُــشــتــتـة يُــمــطــرون بــهـذه الــرســائل ا
لالنـتـبـاه والـتي جتـعلـهم أكـثـر تـوتراً
وأقل كـفاءةً سـيصـبح الـتعـامل معـها
مـجـرد مـهـمـةٍ إضـافـيـةٍ من مـهـام يـوم
الـعـمل. كـمـا أن ذلك سـيـفـضي إلى أن
ـوظــفـون مع تـلك الـرسـائل يـتـعـامل ا
عـنــدمـا تـتـسـم بـأهـمـيــةٍ قـصـوى وفي
الئم لـــذلك ال أن يــشـــعــروا الــوقـت ا
طـوال الـوقت بـأنـهـم مـضـطـرون لـلـرد

عليها بشكلٍ فوري.
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ــوضــوع من قــبل. وقــد نـوقـش هـذا ا
فقد صدر قانون في فرنسا عام 2017
يسمح لـلعامـل أن يتجـاهلوا رسائل
الـبـريد اإللـكتـروني اخلـاصة بـالـعمل
إذا ما تلقوها خارج أوقاته الرسمية
كـمـا أن الـسلـطـات احملـليـة في مـديـنة
نـيــويـورك بـحــثت اسـتـصــدار قـانـون
خاص بهـا في هذا الشـأن خالل العام
ـاضي. وقــد كــانت شـركــة "فــولـكس ا
فـــاغن" ســـبــاقـــة في هــذا الـــصــدد إذ
تــوقــفت اعــتــبــاراً من عــام 2012 عن
إرســــال رســـائل بــــريــــد إلـــكــــتـــروني
ــوظــفــيــهــا في غــيــر أوقــات الــعــمل
الـرسمـية.وهـكذا فـعلى الـرغم من عدم
وجـود وسـيــلـةٍ تـكـفل لـلــكـثـيـرين مـنّـا
اإلفالت من قبضة التكنولوجيا بشكلٍ
كـامل فــإن ذلك ال يـجــعـلــنـا نــقـلل من
أهـميـة التـحـرر منـها في مـكان الـعمل
لساعة واحدة يومـياً.وبوسعنا إيجاد
هـذه الفـترة الـزمنـية من خالل تـرتيب
جـدول يـومـنا عـلى نـحـو أكثـر بـراعة
وكذلك تـغييـر الطريـقة التي نـستخدم
بهـا األجهزة والوسـائط الرقـمية. وما
طـاف بهذه لم يحـدث ذلك سينـتهي ا
الـتـقـنيـات وقـد أصـبحت - كـمـا تـقول
بــامــيال راتــلــيــدج - تــســبب مــتــاعب
ومشكالت تفوق ما جتلبه من فوائد.
وتـخــلص راتــلـيــدج إلى إن اضــطـرار
ـرء إلعـادة تـوجـيه وتركـيـز انـتـباهه ا
خالل تنـقله من وسـيط أو جـهاز آلخر
- أو بــ نـــافــذة إنــتـــرنت وأخــرى -
مــرهق ذهـنـيـاً بـشـكل أكـبـر من إجنـاز
ـهـمة الـتي يـتنـقل بـ هذه األجـهزة ا

بغدادإلتمامها في األساس.
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ــــعــــنى مــــضــــاف أن جــــنــــسـه و
اإلنسان فـي العالقة مع الـله مكلف
ــــكـــارم األخالق.(و بـــالـــتــــحـــلي 
الحظ أن الدكتور احلريثي أشار ا
إلى اجلــذور الـتــاريـخــيــة لـقــاعـدة
الـتـحـسـ و الـتـقـبـيح مـنـوهـاً في
بـحثـهـا على يـد الـفالسفـة اإلغريق
ومــــؤكـــــداً أن أفالطــــون هــــو أول
الـذين جلـأوا إلى الـقـول بـاخلـير و
الــشـــر مـــســتـــنـــداً إلى مـــا طــرحه
ســقـراط و هـذا يـعــني عـلى حـسب
ـعتـزلة رأي الـباحث احلـريثي أن ا
اطـلــعـوا عـلى فــلـسـفــة الـيـونـان و
أنـهم تـأثـروا بأجـزاء مـنـهـا و لكن
لـيس من الـصـحـيح أن نـقـول أنهم

استنسخوا أصولهم منها.
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ـعـتـزلـة لم يـكن إن جـوهـر مـوقف ا
ا بـالعـقيدة مـتأثـراً بالـيونـان و إ
االسالمـيــة و يـعــتـقـد الــبـاحث ان
ـعتـزلة هو الـذي يقرر العـقل عند ا
احلـــسن والـــقــبـــيح ألن الـــوجــوب
مـصـلـحـة و القـبح مـفـسـدة و بذلك
فـهم أولـيـاء هـذا الــفـكـر الـقـائل أن
العقل هـو ميزان من محـتوى فكرة
الــعـــدل اإللـــهـي و إكــمـــال مـــعـــنى
الـتـكـلــيف اإللـهي لإلنــسـان و هـنـا
تـبقى لإلرادة اإلنـسانـية ثـقلـها من
مـنــظــور الـوعـي اإلرادي و غـائــيـة
الـــعـــقل ( أي إذا كـــان ثـــمـــة مـــانع
لـتــحـقـيـق الـفـعـل و انـتـفت اإلرادة
يكون الفعل ال إرادياً) و لذلك تأتي
صاحبـة األخالقية للـفعل بكل ما ا
تــتــضــمن من قــيم ديــنــيــة و عـرف
وضـمـيـر بوصـفـهـا أساسـاً مـحدداً
ـــزاوجــة لألخالق و ضـــمن هــذه ا
ـعــتـزلــة إلى أن الـله أنّب يـشــيـر ا
ــعــرفـة اجلــاهـلــ ودعــاهم إلى ا
ــعـايــنـة الــذهـنــيـة والــتـبــصـر وا
ـــزيــد مـن اإلهــتـــمــام من أجل بــا
صالح اإلنــــــــســـــــان و وجـــــــوده
الـدنـيـوي الـقـائـم عـلى تـراكـمـيـة
أخالقيـة انتـصاراً لـقوله تـعالى:
(وال تقف مـا لـيس لك به علم ان
الـســمع و الـبــصـر والــفـؤاد كل
اولــئك عـنـه مـســؤوالً ) وهـكـذا
عـتـزلة عـلى تـوضيح أن عـمل ا
مـعــيـار الــعــقل أسـاس ألحــكـام

ـالحظ أن الـــــــقــــــــيم واألخـالق.و ا

وهــو الـتـحـول الــذي البـد أن يـتـيح
ـنـهج ــتـأتـيـة من هـذا ا لـلـحـكـمـة ا
تــصــحــيح أخــطــاء كــثــيـرة حلــقت
بتـاريخنـا و نصح أيـضاً ان نضع
أمـام طـاوالت الـقـضـاة مـا يـعـيـنـهم
تـــراثــيــاً فـي اإلفــادة من الـــقــانــون
الطبيعي و قواعد العدالة بوصفها
رأس الفضائل وهـكذا أيضاً إن ما
يـحــسب لـلــبـاحث الــدكـتــور أحـمـد
ـــعـــتـــزلــة احلـــريـــثي في كـــتـــابه ا
خالصــاتـه الــواضــحــة عـن مــعــنى
االعــــتـــــزال مــــشــــيـــــراً إلى جــــذور
الـتسـمـيـة الـتي ال تـعـني الـقـطـيـعة
ــا اخلـــالــصـــة أو اإلنــكـــفــاء و إ
عـايـشة من مـنـظور قـنـاعة تـعـني ا
ـراجعـة و االستـبصـار و اتساع با
اإلجتهاد انتصاراً للعقل وفي هذا
ــعـتـزلــة قـد قـدمـوا الـشــأن يـكـون ا
عرضاً جدلياً مـهماً في التعامل مع
القانون و الفعل على قاعدة أصول
التوحيد و العدل و الوعد والوعيد
ــنـزلــتـ .وتــنـاول ــنـزلــة بـ ا وا
الــبـاحث الـدكـتـور أحـمـد احلـريـثي
ـعـتـزلة مع دور أبـرز شـخـصـيـات ا
الـــنــــشـــأة و اإلكــــتـــمــــال من خالل
(مـــدرســة الــبـــصــرة) انـــطالقــاً من
ـؤسس واصـل بن عـطـاء الـغـزال ا
مــروراً بـعـمـرو بن عــبـيـد ابن بـاب
وابي هـذيل الــعالف وابـراهـيم بن
سـيـار النـظـام وصـوالً الى مـدرسة
بـغـداد اإلعـتزالـيـة الـتي قـامت على
ــعـتــمــر الــهاللي ثم يــد بــشــر بن ا
تمـام بن االشرس وجعـفر بن حرب
الـهمـداني و ابو احلـس اخلـياط
أمــا أشــهــر دور لــلــمـــعــتــزلــة قــبل
ركــودهـا فـكـان عــلى يـدي ابي عـلي
اجلــبـائي وابـي  هـاشم اجلــبـائي
والـقــاضي عـبــد اجلـبـار بـن أحـمـد
الــــهـــمـــداني و اذا كـــان يـــقـــال ان
ــعـتــزلـة تـمــثل ثــورة الـعـقـل فـقـد ا
اعــتـمــد الــبــاحث في ذلك رؤيــتــهـا
لقـاعدة التـحس والـتقبـيح مقرّين
بـأن الـله عــادل وأن أعـمـالـه لـغـايـة
وسـيــلـة الــعــدل ورتـبــوا عـلى ذلك
اقـــتــــدار اإلنـــســــان عـــلى أفــــعـــاله
واخـتـيـاره لهـا بـشـرط األول أن
تــكـــون لــلــعــقل اإلنــســاني أحــكــام
ناجتـة عن تعـلقه بـفعـله و الثاني
أن تـكـون لـلـفعل أحـكـام تـعـود على

أن يـفوض بـاحث نفـسه مـسؤولـية
االستقصاء و االستبيان و مالحقة
زيد مـن اإلصرار بهدف الوقائع بـا
احلصول عـلى استنتـاج مقنع فإنه
بــذلـك قــد وضـع قــدرته أمـــام حتــدٍ
على درجة من الصعوبة لكنها في
كـل االحــوال صـــعـــوبــة تـــســـتــحق
ضمونة و أرى غامرة الذهنية ا ا
أن الباحث الـقاضي الدكـتور أحمد
ـزيد من احلـريـثي قـد خـاض ذلك 
الــثــقــة و الـتــأني  و االســتــبــصـار
وضـوع تراثي تـغلـفه حسـاسية و
شكـوك و تضاد و يـق وقـبول ب
هـذا الـرأي أو ذاك و الـسـؤال هـنـا
هل جنح الباحث الدكتور احلريثي

عتزلة? في ذلك ضمن كتابه ا
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إن من يـقــرأ هـذا الــكـتــاب يـجـد أن
الـبـاحث أحسن إلـى حد بـعـيد أداء
ـهمـة التـاريخـيـة التـحلـيلـية هـذه ا
االســـتــشــرافــيــبــة إذ قــدم عــرضــاً
بـانـوراميـاً واسـعـاً عن هذه الـفـرقة
اإلسـالميـة مـسـتقـطـعـاً لهـا عـنـواناً
فـرعي (األحـكـام الـعـقـلـيـة و مـباد
الــقـانــون الــطـبــيــعي) وبــذلك جـاء
ـوضـوع ملـبـياً اسـتـحقـاقـات هذا ا
الـــعـــنـــوان.عـــلى أســـاس مـــا يــراه
صادر الباحث إن اشتكى من قلة ا
فـــإن ذلـك ال يـــلـــغـي حـــقـــيــــقـــة أنه
استطـاع أن يوفر دفـعة معلـوماتية
ـتلقي و هي حتلـيلـية تـشبع ذهن ا
عمـوماً لـيست شـحيحـة.لقـد انطلق
الـــدكـــتــــور احلـــريـــثـي في رصـــده
ـعـتـزلـة من بـاب األول لـظـاهـرة ا
تـضــمن االحـكـام الــعـقـلـيــة عـنـدهم
مــســلـــطــاً الـــضــوء عــلـى قــاعــدتي
الــتــحــســ والـتــقــبــيح (اخلــيـر و
الـشـر) في إطاراجلـذور الـتاريـخـية
لــتـلك الـقـاعـدة و مـا ورد في الـذكـر
ـزيد من احلـكيم عـنهـا و تـوقف با
مــســؤولــيــة الــفــحص عــنــد مــبــدأ
الــذاتــيـة و حــاكــمـيــة الــعــقل و مـا

لإلرادة في ذلك من تــأثـيـر ثم درس
األحـكــام الــعــقــلــيــة ضــمن مــنــافـذ
اســتـحــصـلــهـا مـن مـعــايـيــر ثالثـة
الـعـلم واالخـتـبار و الـذاتـيـة كـما
ـتالزمـة بـحـثـيـة ذكـية من اقـتـرب 
األبـعـاد الـعمـلـية لـألحكـام الـعقـلـية
في شق نفي القدر مقابل القدرة
ــســؤولــيــة و فــكــرة الــضـرورة و ا
والـــــــــــــــــواجــب األخـالقــي.الــالفـت
لالنــــتــــبـــاه أيــــضــــاً أن الـــقــــاضي
احلريـثي وجد أبعـاداً سيـاسية في
ـعتزلة ضمـن (مدرسة بغداد) فكر ا
مـن عـدة زوايـا في مـقـدمـتـهـا األمـر
ــنــكـر و ــعــروف والــنـهـي عن ا بــا
بـدأ وشروطه كـيفـيـة سيـادة هـذا ا
و آلــيــات تـــنــفــيــذه ثم عــرّج عــلى
الـسـلـطـة و مـشروعـيـة الـثـورة أما
الباب الثاني فقد رصد الباحث من
ـــقــــارنـــة بــــ الـــقــــانـــون خاللـه ا
الــطــبـــيــعي في الــفــكــر الــغــربي و
ــعـتــزلـة األحــكــام الـعــقـلــيـة عــنـد ا
متناوالً اجلذور التـاريخية للقانون
الــطـبـيـعي و أحــواله في الـعـصـور
الــوســـطى و مــســيـــرته من عــصــر
الـنــهـضــة إلى الــعـصــر احلـديث و
أجـرى مـقارنـة بـ نـظريـة األحـكام
العقـلية ومبـاد القانون الـطبيعي
و كـــانت مـن حـــصـــيـــلــــتي رحـــلـــة
الــــــبــــــاحث األولـى الــــــنــــــتــــــائج
ستخلصة من البحث في األحكام ا
ـعتـزلـة والـثـانـية الـعقـلـيـة عـنـد ا
ــسـتـخـلـصـة من تـخص الـنـتـائج ا
ــقــارنــة لــكــنه لم يــكــتفِ في ذلك ا
ا قـدم للـمتـلقي أربع تـوصيات وإ
دعــا فـيـهـا إلى ضـرورة اسـتـحـداث
قــوانـ إسالمـيـة مـن قـراءة الـفـكـر
اإلسالمي بــعـــد حتــريــره من ركــام
ـغــلـقـة و الــوصـايــة و الـسـلــفـيــة ا
ضــــرورة تــــدريـس مــــادتي تــــاريخ
ـعــاهـد الــقـانــون و فــلـســفـتـه في ا
يات احلقوقية و دعا إلى واالكاد
فتح الفرصة أمـام العقل لإلجتهاد

الــدكـتــور أحــمـد احلــريــثي أعـطى
ـوضوع القانون اهتمـاماً واضحاً 
الـــطــبـــيــعـي في الـــفــكـــر الـــغــربي
ومقـارنـته بـاألحـكـام العـقـلـيـة عـند
ـعـتـزلـة مــخـصـصـاً أكـثـر من 97  ا
ـوضوع صـفحـة من الكـتاب لـهذا ا
و أرى أنه جلأ إلى هذه االطالة في
اســــتـــعـــراض الـــرؤيــــة في هـــذين
الشأن العقـل والقانون للوصول
ـعتزلة إلى مقارنـة دقيقـة مع فكر ا
إذ لــوال ذلك لـضــاعت عـلـى الـقـار
ــفـاهــيم من الــكــر الـكــثــيــر من ا
ــقـــارنــة تــقـــتــضي مــحــتـــوى أن ا
ــعـلــومـات وهــو مـا ـعــادلـة في ا ا
تـــــوصـل إلــــيـه بــــاإلشـــــارة إلى أن
اإلنــــســـــان كــــائـن مــــســــؤول وأن
ـنـطق الـضــرورات الـعـقــلـيـة هـي ا
األول واألســـــاس لـــــنـــــيـل مـــــركــــز
ــسـؤولــيـة وأن نــظــريـة األحــكـام ا

الـعـقلـيـة تقـر بـوجود مـبـاد وقيم
عـــامــــة خـــالــــدة خـــلــــود الـــوصف
والـقـيـمة الـكـامـنـتـ في الـفـعل.إن
عـتزلة على أهـمية العقل إصرار ا
عـتزلـة أيضاً و مـا يلـفت في فكـر ا
أنهم ال يرون اخلير و الشر صفات
ذاتية في األشياء فـجميع الصفات
عـنـدهم نـتـاج ألن األشـيـاء جـواهـر
وأعــــــــــــراض و األعــــــــــــراض وفـق
تفـسـيـراتـهم خـصـائص فـيـزيـائـية
كــاحلــركــة و الـــســكــون و هي في
حتــول مــسـتــمــر و بـيــنــمــا يـذهب
الغرب للداللة على العقل والقانون
عتزلة بأطر وضعية معـينة يرى ا
أن ذلك ال يــنــفـصـل عن الـدين و أن
سالمة النـظام القانـوني يتمثل في
انــســجــامه مع ثــوابـت الــشــريــعـة
اإلسـالمـــيـــة.إن كـــتـــاب احلـــريـــثي
عتزلة) جدير بالقراءة ألنه يسلط ا
الــضــوء عـــلى حــقـــبــة مـــهــمــة من

الفلسفة اإلسالمية.

تـقـدمة في الـدولـة وفشل مـعظم الكـات ا في غـيـاب معـايـير اخـتيـار أو ارتـقاء ا
األنـظـمـة الـتي تـوالت عـلى حـكم كـثـيـر من الـبـلـدان الـتي حتـولت إلى نـظـم ثـورية
وشمولـية سواء كانت بايديولوجيات دينية أم سيـاسية وبأشكال مختلفة ومتنوعة
بـ حــزب وآخـر أو حـركــة وأخـرى كــمـا حــصل ومـا يــزال يـحـصـل في بـلـدان
الشـرق األوسط عموما وأكاد اجزم في غالبية افريقيا وامريكا الالتينية واسيا
ظهـرت على سـدة احلكم مـجامـيع من الفـاسدين والـلصـوص حولت بـلدانـها إلى
تميزة ودفعت إلى صالـة قمار كبيرة ومـعتقل مرعب لكل الـكفاءات اخلالصـة وا
ال والسلطة أفواج من النكرات والتافه لتنفيذ برامجها في مفاصل التحكم با
الفـسـاد واإلفـسـاد. وبـعـيداً عن الـتـصـنـيـفـات الرأسـمـالـيـة والـشـيوعـيـة لـطـبـقات
اجملتـمع وتعريـفهم لـلشرائح سـأحتدث هنـا عما قـاله ابن خلدون (1)   عن حكم
أســافل الــنــاس ومــا ذكــره أحـد أعــيــان الــفــرات األوسط إبــان حــكم الــهـواشم
ــا كــان يـتــولى إضــافــة إلى رئــاسـة ووزيــرهم األول نــوري الــسـعــيــد الــذي طـا
احلكـومة أحد منصبي الداخـلية أو الدفاع وأحياناً اخلـارجية أيضاً لكي ال يقع
ـنـاكـفـات أو الـبـازارات الـعـراقيـة لـلـمـنـاصب احلـلـوب الـتي نـشـهد الـقـوم بهـذه ا
مسـرحيـاتهـا ومهـازلهـا اليـوم. قبل أكـثر من نـصف قرن تـوسط شخص مـا لدى
أحد أعـيـان الفـرات األوسط وهـو الشـيخ عـبود الـهـيمص (2) طـالبـاً مـنه توصـية
نوري السـعيد لـقبول ابـنه في كليـة الشرطـة أو العسـكرية حـينهـا وبعد الـتحري
ـكن قـبـوله ألسـبــاب تـربـويـة واجـتـمــاعـيـة تـتـعـلق والـتــدقـيق قـال له الـبـاشــا ال 
بأسـرته مؤكـداً أنه ال يسـتطـيع أن يقـبل شخص فـيه عاهـات تربـوية واجـتمـاعية
في موقع سـيكون فـيه بعد سـنوات برتـبة عالـية يـتحكم من خاللـها بآالف الـبشر
وعوائـلهم.  وقـبل اخلوض فـيمـا قاله ابن خـلدون أو الـشيخ عـبود الـهيـمص نقالً
عن الــبـاشـا نـوري الــسـعـيـد فــأن األسـافل والـلـصــوص والـسـفـهـاء ومــتـسـلـقي
ط السـلوك ـنـاصب واالمتـيازات ال عالقـة لهم بـالـطبـقة الـتي ينـتـمون إلـيهـا و ا

ارسونه.  الذي 
فـقد شـهـدنا فـي حيـاتـنا أنـبل الـبشـر بـ الفـقـراء ومنـهم والـعكس صـحـيح ب
نحرفة والقيم الـدنيا التي تنتج هذا األثرياء. إنـها حقاً البيئـة الفاسدة والتربيـة ا
النمط من الـفئات االجـتماعيـة وتتعـلق حتمـاً بالبـيئة التي يـنشأون فـيها والـتربية
الـتي يـتـلقـونـهـا في طـفولـتـهم والـسنـوات األولى من نـضـجـهم وفي الـوقت الذي
ـتـحضـرة في مـعاجلـة هـذه اجملـاميع ; بل ومـنـعـها من الـتـسلط أو تـهـتم الدولـة ا
التـحكم بأي شكل من األشـكال وفي كل مفـاصل الدولة فإنـها تنمـو وتتمدد في
ـــتــخـــلــفـــة ســواءً أكـــانت دكـــتــاتـــوريــة أو حـــتى في مـــراحــلـــهــا األولى الــدول ا
ـهرجـانات ـقـراطيـة وخـير مـثال مـا نـشهـده في بـلدانـنا الـتي تـعج اليـوم  بـالد
الي واإلداري والسـياسي نـاهيك عن االجـتماعي واألخالقي وأسواق الـفسـاد ا
ـا قـاله ابن خـلـدون عن هـذه الـشـريـحـة الـتي تـسـلطـت علـى رقاب ولـيس أروع 
ـقراطـيـة أتـاحت لـهـا في لـعبـة االنـتـخـابـات والقـيم الـقـبـلـية البـشـر من مـنـافـذ د
فكر ناصب بالسحت احلرام أن تنفذ إلى مواقع حذرَ منها ا البـائسة وجتارة ا
الكبـير منـذ أكثر من سـتة مئـة عامِ حيـنما قـال: "ال تولوا أبـناء السـفلة والـسفهاء
قـيـادة اجلـنود ومـنـاصب الـقـضاء وشـؤون الـعـامة ألنـهم إذا أصـبـحوا من ذوي
نـاصب اجتهدوا في ظلم األبرياء وأبـناء الشرفاء وإذاللهم بشـكلِ متعمد نظراً ا
ـســتـمـر بـعــقـدة الـنـقص والـدونــيـة الـتي تالزمــهم وتـرفض مـغـادرة لــشـعـورهم ا

طاف إلى سقوط العروش ونهاية الدول".  ا يؤدي في نهاية ا نفوسهم 
وليـنظر كلّ منا أينـما كان وفي أي مكان إلى ما حـوله ليرى ما ذكره ابن خلدون
وفعـله البـاشا نـوري الـسعـيد في شـخـوص أُناس تـولت أو تسـلـقت في غفـلةِ من
الزمن وبسلم صد مواقع التسلط والتحكم في دول صنفتها منظمات الشفافية

ية بأنها األفشل واألكثر فساداً في العالم! العا
∫WOýU(«

اوال- ابن خلـدون هـو عـبد الـرحـمن بن مـحـمد ابـن خلـدون أبـو زيـد ولي الدين
احلـضــرمي اإلشـبــيـلي (732 -808م) ولـد في تــونس وشب فـيــهـا وتــخـرّج من
جـامـعة الـزيـتونـة ويـعـد ابنُ خَلـدون مـؤسسَ علـم االجتـمـاع احلديث ومن عـلـماء

التاريخ واالقتصاد.
ثـانـيــاً- عـبـود الــهـيـمص ( 1989-1904) من أعــيـان وشـيـوخ
الفـرات األوسط ( محافظة بابل ) وهو أحد شيوخ عشائر
الـبــو سـلـطــان من قـبــيـلـة زبــيـد ومن كــبـار رجـال اإلدارة
لـكي واحد ثـوار العـشرين ورجل السـياسـية في الـعهـد ا

عروف. ان ا البر
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