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ـهـدي الـعــراق مـنـذ تـسـنـمه رئـاسـة لـلـمـرة األولـى يـغــادر الـسـيـد عــادل عـبــد ا
الــوزراء مـتـوجــهـاً الى مـصــر  والـتي بـدورهـا اسـتـقـبـلت رئـيس وزراء الـعـراق
بـحـفاوة عـالـية وبـأهـتمـام بـالـغ  كمـا صـرح رئيس الـوزراء الـعراقي بـكالم بـليغ
وذي مـغـزى عـنـدمـا وصف مـصـربـ " الــشـقـيـقـة الـكـبـرى " كـأعالن أولي لـعـودة

العراق الى حضنه العربي تدريجياً .
فلـيس غريب عـلى االشقــاء العــرب ان يلـتـقـوا ويـتقـاسمـوا الوجـع ويـبحـثوا في
ـشـتـركـة إليـجـاد اخملــارج الالزمـة والـتي من شـأنـهـا ان تـكـون حـلـوالً الـهـمـوم ا
ـشهد العـربي  والغريب في الزيارة تراكمة في ا جذرية لـكثير من الـتعقيـدات ا
الـعـراق ان حــكـومـة الــعـراق لم تُـعــلن عن حـضـور قــمـة  ثالثـيــة تـشـمل (مــصـر

اذا   أختيار هذا  التوقيت  وماهـو جدول اعمال القمة ? واالردن)  و
ـتابعة  أجتماع شهد مفـرح ويثير االرتياح في النـفوس العربية  للوهـلة األولى ا
ـصــيـريـة .. ولــكن اي قـضـايـا? الــقـادة الـعـرب وهـم يـتـبـاحــثـون في الـقــضـايـا ا
ـشـهد الـعـراقي كبـيـرة ابتـداء من عــدم التـوافق الـسيـاسي وازدياد فـتـعقـيدات ا
فـتعـلة مـروراً بأرهاب شـاكل احلقـيقيـة وا مستـويات الـسخط الـشعـبي بسـبب ا
داعش واستـمرار تـهديـده للعـراق وصوالً الى الـتهـديدات االمـريكـية إليـران عبر
االراضي الـعـراقـيـة  بـيـنـمـا جُل مـشـاكـل مـصـر واضـحـة يـتـقـدمـهـا األقـتـصـاد
بـاالضـافـة الى صــراع سـيـاسي حتـول الى ارهـاب يـتــمـدد في صـحـراء سـيـنـاء
ـدن خـروقـات أمـنيـة مـتـفـرقة عـادة مـا تـسـبب الـقلق وبـعض مـناطـقـهـا وتـشهـد ا
واطن . اما االردن فانه بلد يأن من الضعف االقتصادي لعدم الدائم لـلسلطة وا
وارد كمـا انه يتـعرض لـضغـوط كبيـرة من قبل اسـرائيل بـحكم الـوصايا توفـر ا
قـدس وبحكـم اجلوار اجلغـرافي ايضـاً مع اسرائيل  أن الهـاشمـية على بـيت ا
ـطـلــوب من االردن  هـو  لـعب دور كــبـيـر قــد اليـتـنـاسب مـع اقـتـصـاده ووضع ا
ـشـاكل داخــلـيـاً ــعـيـشي لــلـسـعـي ألدخـاله في حــالـة احلـرج واثــارة ا مــواطـنه ا

السامح الله . 
تمثل بداعش وقضية االعتراف شترك في هذه القمة  االرهـاب ا يظل  الـعامل ا
بـاجلـوالن  بـاالضــافـة الى مـاتـنــاقـلـته وســائل االعالم واحملـلـلــون حـول تـوطـيـد
عـلومات االمنيـة . اقتصادياً العالقات االقـتصادية ب الـبلدان العربـية وتبادل ا
لم تكن خـيمة الصـحراء ببـعيدة زمـنياً عن الـقمة  و عـقد اتفـاق اقتصادي مع
ـق ـهـدي ونـظـيـرة االردني  احلـضـور ا االردن بـحـضـور الـسـيـد عادل عـبـد ا
والذي اخـتصر على الرؤسـاء ووزراء اخلارجية ومدراء اجـهزة اخملابرات يحمل
نـطقـة وما يجب كثـير من الدالالت ويـعطي كـثيـراً من االشارات حول مـستـقبل ا
سـؤولية القـادمة  ال اعتقد ان يتخـذ العرب من مواقف مـشتركة لـتحمل حجم ا
ان االتـفـاقــات االقـتـصـاديــة هي من جـمـعـت الـقـادة ورؤسـاء اجــهـزة اخملـابـرات
واسـتـبعـد ان ينـاقش الـقادة داعش بـعـدما حـقق الـعراق انـتصـاراً كـبيـراً عـليـها
وكـسرَ هـيـبـتهـا وقـوتـها وأضـعـفـها لـدرجـة انـها التـسـتـطـيع قيـادة مـعـركة داخل
عارك الـسابقة الـتي سيطرت من خاللـها على ارض واسعة من العـراق بحجم ا

زعومة او الفانية . العراق وسوريا لتُعلن دولتها ا
و حسب الـقراءة األوليـة للقمـة فان اسرائـيل تضغط بـاجتاه االعتـراف بوجودها
وباجلـوالن ارض اسرائـيلـية ومـستـعـدة ألستـخدام وسـائل الضـغط االقتـصادي
على االردن واالمـني عـلى مصـر وتصـعـيد من نـوع أخر في الـعـراق بالـضد من
الــتـهــديـدات األيــرانـيــة من خالل الــتـلــويح بـعــودة داعش .. انـا اعــتـقــد ان هـذا
وضوع لم يـكن شأن الرئاسات بعدما اطـلقت الشعوب العنـان للحرية فامريكا ا
هي من دعمت ثـورة الشعوب العربية على قادتهـا لينقلب السحر على الساحر 
ـكن ان يـثور عـلى الـظـلم والفـسـاد والتـردي  لـكن ثورتهُ ـواطن الـعربي  نعم ا
الكـبرى سـتكـون عنـدما تُـمس كرامـة األرض حيـنهـا لن تكـون االمور كـما يُـحاك
لـهـا في دهـالـيـز الـظالم من مـؤامـرات لـلـسـيـطـرة والـتـمـدد عـلى حـسـاب االرض
العربـية .. نـعم البلـدان العـربية في حـالة ضـعف ووهن وتفكك كـأنظـمة سيـاسية
اما الـروح الوثابة في نفوس العرب فباقيـة ولن تطفأ نارهم حتى تعود اراضيهم
ـهدي ان يَـعلم الـشعب بـأهمـية الـقمة احملـتلـة الهلـها  تـمنـيتُ على الـسيـد عبد ا
ـرحلة الـقادمة من تـدابيـر لتدارك مـا قـد تؤول وجدول اعـمالهـا ومامطـلوب في ا
ان اسـتضـافة الـسيـد رئيس مـجلس الوزراء اليـة  االمور  وبعـكسـة فعـلى البـر
بعـد عودته والـتعـرف من خالله عن ماحـدث في قمـة مصـر الثـالثيـة  وعلـينا ان
الننـسى نحن دولة احزاب واستحقـاقات مكوناتية وتلك  –سُـنة- سيئة انسحبت

على التأثير بقوة في القرار العراقي .
واخيـراً نقول ; كل اجـتماع عـربي نأمل به خيـرِاً ونتمـنى ان يرتقي الـى مستوى

نطـقة التي تهالكت بسبب االرهاب سـؤولية جتاه شعوب ا ا
وضعف اخلدمات وانخفاض دخل الفرد وغياب احلقوق
 كل االنــظـار تـرنــو صـوب الــقـاهــرة وتـتــطـلـع لـعـودة
ـسـتـقـبل الـقـريب صـونـاً الـدوراحملـوري لــلـعـراق في ا
لألســـــتـــــحـــــــــــقـــــاق الـــــوطـــــنـي اوالً وضـــــــــمـــــانــــاً
للـدورالعــــــربي ثـانيـاً وحـــــفـاظاَ لـتــــوازن الـعالقات

االقليمـــــية ثالثًاً .
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لم يستعص على أي عراقي التمييز ب ما عليه دول اجلوار  –في اقل تقدير –
الـعربـيـة مـنـها واألجـنـبـية ومـا آل الـيه حـال بـلدنـا  اذ تـتـمـيز عـلـيـنـا  بكل شيء
تقـريـبـا  السـيمـا فـيـما يـتـعـلق بـابراز هـويـتـها واحلـفـاظ عـلى مـعالم حـضـارتـها
وتاريـخهـا  وذلك التـميـيز الـواضح يبـدأ من احلدود الى احلـدود  فدول الـعالم
تعتـز بهويتها وثقافـتها ال شعارا مقيتا وتـزييفا إعالميا وحاجة انـتخابية تختفي

تسلطة على رقابنا .  خلفها كل تشوهات الفكر وانانية الذات احلاكمة وا
فقـد ظهرت مـلفاتـنا بال تـخطيط بال اسـتراتـيج بال فكر بال عـمل حقـيقي جاد لم
ـكن .. نـر فــيه وال أي صـورة من صــور ( وجه الـله ) لــدرجـة بـدى بـاســوأ مـا 
كن الي زائـر اجنـبي ان تـطأ قـدمه ارض العـراق حتى يـستـغرب والثبـات ذاك 
ـا يـرى من حـضـارة عـمـرها سـتـة االف سـنـة او اكـثـر وشـعـبـهـا يعـيش اشـبه
باحلـضـيض اجلاهـلي او دون ذلك .. فـشـواهـد حضـارتـنا بـائـسـة لم حتفظ ولم
الي من كن لها ان تدر علينا مالي ا ـية  تعزز ولم نـستفد منها كسياحة عا
الذهب (الـتاريخي) إذ هي جـازت التسـمية بـعد ان نهب الـذهب األبيض وفلـسنا

منه كشعب وكدولة خالل مائة عام منصرم .
هل لديـنا سـياحة واثـار حضـارية يـتوق الـيها الـعالم  اين هـي وكيف تدار ومن
يـسيـطر عـليـها ومن يـتحـمل مسـؤوليـة احلفـاظ علـيهـا وتطـويرهـا بعقـل حضاري
بـجـود عالـيـة حتت عـنوان مـصـالح الوطن  الـعـلـيا. اإلجـابـة على هـذا الـسؤال ال

حتتاج الى كثير من التفكير لنصل الى نتيجة منطقية واضحة للعيان .. 
فمـجرد ان نـزور اثــــــارنا بـأي مكـان شمـاال او جنــــــــوبا سـنجـد الطــــــــريقة
االمـيـة والعـشـوائـيـة واالرجتـــــــالـيـة والـشـخصـــــــيـة الـتي تـدار بهـا شـواهـدنا

وهوياتنا. 
لك قدرة فمن ال يـجيد احلفاظ وعرض وإظهـار هويته التاريخية بـالتأكيد انه ال 
احلفـاظ على ذاته فـضال عن تطـويرهـا وتنـميـتهـا ومنـافسـة احلضـارات األخرى

فيها .
ت سلـمان بـاك ذلك االسم التـاريخي حلـضارة امـتنـا العـربيـة اإلسالميـة التي 
وازدهـرت هـنـا عـلى ارض الـعـراق واستـطـاعت ان تـسـجل اسـمـها فـي سجالت
ـذكور في ـية بـصـورة يعـتـد بهـا  لـدرجة اصـبح طـاق كسـرى ا احلـضـارة العـا
قـوامـيس الـتـاريخ الـقـد واجلـديـد مع قـبـر ومـزار الـصـحـابي اجلـلـيل (سـلـمان
الفـارسي) او احملمدي على لسان نبـينا محمد (ص) الذي قـال عنه (سلمان منا
يـة الـتي يجب احلـفاظ نـدرجة ضـمن لـوائح االثار الـعـا اهل البـيت) من االثـار ا

عليها .. 
ـقصودة قـبل أيام  ولألسف الـشديد كـما يـحدث بكل دنـية ا ـرقد وا وقد زرت ا
مؤسـسات ومـدن العـراق من خراب وضيـاع وتهـميش وجـدت (طاق كـسرى) قد
كـسـر مـرة أخـرى بـوضعـه احلالـي الذي بـدأ فـيه كـانه جـزء من انـقـاض عـراقـنا
ـبـاح من كل قـوى االستـغالل والـبـشاعـة واالسـتـعمـار وعـقول ـسروق ا ـهـدم ا ا
اجلاهلـية واالميـة التي تربـصت بنا وخـنقت انفـاسنا وضـيعت هويـتنا واسـتغلت
كن لـها ان تـدفن .. فما الـفرق بـ متـاحف تسرق حد دفن مـعالم تـاريخيـة ال 
من قـبل عـصـابـات داعش اإلرهـابيـة وبـ مـعـالم تاريخ تـهـمش وتـضـيع وتـنسى
وتخـرب حتت يد قوى الـفسـاد واالمية ?مـنذ أجـيال واجيـال كانت تـغني (الي ما
دارس والسفرات يزور الـسلمان عمره خسـارة) هكذا سمعناهـا ورددناها في ا

ـؤسسـاتيـة والوفـود األجنبـية وهي الريـاضيـة والعـائلـية وا
ـرقــد لـلـصـحـابي اجلـلــيل الـطـاهـر سـلـمـان تـزور ذلك ا
الــفــارسي وكــذا لــطــاق كـســرى.. نــدعــو حـكــومــتــنـا
لف الـثقافي ومسـؤولينـا الى ضرورة إعـادة النظـر با
عامـة بصورة تعيد له هـويته الثقافيـة احلقة بعيداً عن

أي تزييف او تسخيف ..
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- الـرئيـس بوتـفلـيقه اليـحكم اجلـزائر مـنذ
عــــدة ســــنــــوات ألنه مــــريـض وغــــائب عن
الــســلـــطــة ومــراكــز صــنع الــقــرار األن فى
اجلـزائـر تتـحكم فـيهـا قـوى غيـر دستـورية
مـقـربة من حـاشـية الـرئـيس أما إعالنه عن
سـحب ترشحه لـلرئاسة فجـاء بضغوط من
الـشـارع اجلزائـري الذى أجـبر الـقوى غـير
الــدســتــوريــة عن ســحب تــرشــحـه لــواليـة
خـامسة ألن الـشعب احلزائري يـريد تنحي
الــرئــيس الــفــوري عن الــســلــطــة والــقـوى
احملــيــطــة به وإجــراء انــتــخــابــات حـرة ال
ان فالوضع تـتحكم فيـها احلكومة أو الـبر
الـذى تـعيـشه اجلزائـر حالـيا هـو من صنع
الـقـوى غيـر الدسـتوريـة وهم قـله استـولوا
عـــلى مـــراكــز صـــنع الـــقــرار فى اجلـــزائــر
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عــلى الــرغم من اعالن الــرئـيس اجلــزائـري
عـبـدالـعزيـز  بـوتفـلـيقـة عن عـزمه عـلى عدم
الـــتـــرشح لــفـــتـــرة رئــاســـيـــة اخــرى إال أن
مــظــاهـرات الــشــعب اجلــزائـري اســتــمـرت
ـطــالـبـته بـالـتــنـحي نـهـائـيــا عن الـسـلـطـة
ورفــضـهـا جتـديـد مـدة رئــاسـته عـامـاً أخـر
وفـى ظل الغـمـوض الـذى يكـتـنف األوضاع
فى اجلـزائـر خـالل الـفـتـرة الـقـادمـة  وهـنا
حتــدث لـلـزمـان  رئـيس الـوزراء اجلـزائـري
السابق على بن فليس في احلوار اآلتي

{ هل ترى أن إعالن الرئيس اجلزائرى عن عدم
ـدة عام تـرشحه لـفتـرة خامـسة مع تـمديـد واليته 
أخـــر هي مـــحــاولـــة مـــنه لاللـــتـــفـــاف عــلى إرادة

اجلماهير  ?

لك:(نـعم هذا ما قصـدتُ بالضبط) هذا
الـنـوع من إعـادة الـفـكـرة بـ الـطـرف
يـــجــــنب أطـــراف الـــنـــقـــاش أي ســـوء

تفاهم".
4- حتديد نقاط اخلالف منذ البداية:
اخلـالف ما بـ اجليـران حول احلدود
الـفاصـلة سواء كـانت امتداداً لـبناء أو
ـكن أن ــنـزلــ  وجــود شـجــرة بـ ا

. يكون مريراً وطويالً
·öš WDI½

تـــقــول لــيـــز ســتــوكـــو وهي أســتــاذة
جـامـعـيـة في الـتـفـاعل االجـتـمـاعي في
ـتـحدة: ـملـكـة ا جـامـعـة الوبـورو في ا
". وتـضـيف "حـدد نـقـطـة اخلالف بـاكـراً
سـتوكو أن أفضل طريـقة هي التصرف
مــنـذ الــبـدايــة قـبل اإلغــراق بـوجــهـات
الــنــظـر كــمــا يــسـاعــد الــرد بـطــريــقـة
بــشـوشــة ولــبـقــة دائـمــاً في مـواجــهـة
اجلــــار "إلن ذلك يــــخـــفـف االحـــتــــقـــان
ويُــنــشئ مــســاراً مــخــتــلــفــاً ألي جــدل

محتمل". 
ا توافق عليه: 5- التفكير مليّاً 

قـد تـكـون هذه الـفـكـرة مـستـغـربـة لكن
لـتـخـوض جدالً نـاجـحاً عـلـيك أن جتد
أسـساً مـشتـركة لـلجـدال. وحسب كـلير
تـشـامـبـيـرس مـحـاضـرة في الـفـلـسـفة
الـــســـيــــاســـيـــة في كـــلــــيـــة جـــيـــسس
كـامبـريدج: "إذا كنـا ال نتفق عـلى القيم
ـكــنـنــا اخلـوض في األســاسـيــة فال 

نقاش.
ـباد إمـضـاء الوقت في الـعـمل على ا
الــتي تـشـتــرك بـهـا مع طــرف الـنـقـاش
اآلخــر ســتــؤتي نــفـعــهــا "كــلــمــا كـنت
مـحـدداً في نـقـاط خالفك وتـشـابهك مع

اآلخر كلما نتج نقاش أفضل".
قــد تـخـتـــــــــــلـفــان عـلى نـوع اجلــبـنـة
الـتي تريدان شـــــــــرائها لـــــــــكن إذا
لـم يـــكن األســـــــــــاس أن الـــــــطـــرفـــ
راغـــــبــــان فـي اجلـــــ لن تـــــصال إلى

نتيجة".

مـصـاحلـها ولم تـكن االنـتخـابـات أمر وارد
بـــالـــنــــســـبه لـــهـــا وحــــتى إذا جـــرت تـــلك
االنـتـخـابات فـإنـها سـوف تـكـون مسـرحـية
هـزلـية ألن من يـحكم اجلـزائر غـير مـوجود
إال أن إرادة الـــشـــعب اجلـــزائــري خـــاصــة
طــبــقــة الــشـبــاب فــرضت إرادة الــتــغــيــيـر
وأثـبـتت قـدرتـهـا عـلى الـتـضـحـيـة من أجل

حرية شعب اجلزائر .
{ وما تعـقيبكم عـلى تصريحـات وزير اخلارجية
عارضة فى ثـل من ا اجلزائري بـأن مشاركة 

احلكومة يضمن نزاهة االنتخابات ?
-احلــــزب الـــذى أقـــوده ال يــــشـــارك فى أى
حــكـــومــة حــالـــيه وحــتى نــضـــمن نــزاهــة
االنـتـخـابـات البـد من وجـود إدارة حـيـادية

تشرف عليها .
{ وهل ستتـرشحون النتخابـات الرئاسة القادمة

كما حدث فى انتخابات عام 2014.
- االنـتخابات لم يتحدد موعدها حتى األن
ـنـاخ الذى وعـنـدمـا يأتي وقـتـهـا ويدرس ا
سـوف جتـرى فيه والـقواعـد التى حتـكمـها
سـوف نحـدد موقـفنا مـنهـا وأنا بـطبـيعتي
ـــــوقـــــراطـي وعـــــنـــــدمـــــا جتـــــري رجـل د
االنــتـخـابـات فى شـفــافـيـة ونـزاهه ويـكـون
الــرأي مـن الــشــعب فــإنـــني ســوف أتــقــبل

نتيجتها بغض النظر عمن يفوز بها .
ــشــاركــة رمـــوز جــزائــريــة { ومــاهى رؤيــتــكـم 
شـــــــاركت فـى حـــــــرب الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر وعـــــــلى
ـنـاضــلـة اجلـزائـريـة جـمـيـلـة رأســــــــــــــــــــهـا ا
ـطـالـبـة ـظـاهـرات الــشـعـبـيـة ا بـوحــريـد فى تـلك ا

برحيل بوتفليقة ?
- جـمـيـلـة بوحـريـد رمـز من رمـوز اجلـزائر
الـعـظـيـمـة التـى سوف تـظل دائـمـا نـفـتـخر
بـها فلـقد ضحت فى شـبابهـا بكل شيئ فى
سـبـيل حريـة اجلزائـر واليـوم تضـرب مثال
أخـر فى الـتـضـحيـة لـتـكـون قدوه لـلـشـباب

اجلزائري الذى يطالب بحريته .

ومـعهم إعـالم فاسـد وقد أرادت تلـك القوى
أن حتكم اجلزائر بأساليب القرن العشرين
الـتى تريدها بينمـا يريد الشعب اجلزائري
أن يـــحــدد مـــصــيـــره بــنـــفــسـه وأن حتــكم
اجلـزائــر بـأسـالـيب الـقـرن الـعـشـرين الـتى
يــريــدهـا ولــيس كــمــا تـريــد تــلك الـطــبــقـة

الفاسدة .
{ ولــكن الـبــعض يـشــكك فى صـحــة بـوتــفـلــيـقـة
خاصة بـعد ظهوره مع رئيـس األركان أحمد قايد

صالح ?
- هــذا أسـلـوب من أســالـيب اخلـداع الـذى
اعـتادت تلك الطبقـة الفاسدة خداع الشعب
بـهـا ألن الرئـيس بوتـفـليـقة غـائـبا ومـغيـبا
مــنــذ عــدة ســنــوات وأرادت تــلك الــطــبــقـة
اإلعـالن عن إعــادة تــرشــحه حــفــاظــا عــلى

{ هنـاك تخوفات من اسـتغالل االسالمـي لتلك
التـظـاهرات لـلـتـسلق الى الـسـلـطة كـمـا حدث فى

بلدان عربية أخرى فما هى وجهة نظرك ?
- الــــتـــخــــوف الــــوحـــيــــد هـــو أن تــــكـــون
االنــتــخـــابــات غــيــر نــزيــهه أمــا إذا كــانت
االنـتخابات نزيهه فإن كل القوى لها احلق
ـشـاركـة فى تـلك االنـتـخـابـات وعرض فى ا
بـرامجـها على الـشعب والشـعب له احلرية

فى اختيار من يريد .
ـوقف اجلـيش اجلـزائري من { ومـاهى رؤيـتـكم 

تلك االجنازات ?
- اجلـــيش اجلــزائـــري هــو ســلـــيل جــيش
الـــتـــحــريـــر وهــو جـــزء من هـــذا الـــشــعب
ويـعيش همومه وبالـتالي فإن هذا اجليش
ـواطـنـ ألنه لن يـكـون خـارج طـمـوحـات ا
يــعــاني كــمــا يــعــاني الــشـعـب من ارتــفـاع

االسعار والتضخم ونقص الدواء .
{ هنـاك من يرى أن مـا يحـدث األن فى اجلزائر
هو امتـداد لثورات الـربيع الـعربي فمـا هى وجهة

نظرك ?
- لــيـس هــنــاك عالقــة بــ مــا يــحــدث فى
اجلـــزائـــر وثـــورات الـــربـــيع الـــعـــربي ألن
اجلــزائـر لــهـا خــصــوصـيــة تـخــتـلف عــمـا
يــجــري فـى ســوريــا أو الــيــمن أو لــيــبــيــا
فـالـشـعب اجلـزائري اليـقـبل تـدخل أحد فى
شـئـونه واحملـلـلـ الـذين يـربـطـون بـ ما
يـحدث فى اجلزائر وثورات الربيع العربي
ال يـفهمـون طبيـعة الشـعب اجلزائري الذى
دفع مـليـون ونصف مـليـون شهـيد من أجل

حريته .
ـستقبل اجلزائر { فى النهـاية هل أنت متفائل 

رحلة القادمة ? فى ا
- مــتــفــائل جــدا فــالــشـعـب اجلـزائــري فى
ــــهــــاجــــريـن فى اخلــــــــــــارج الــــداخـل وا
ا يـجري ومصمـمون على نـــــيل فـرحون 

جـونـاثان روتش "إذا كـنت تـشعـر بأنك
عـلى حق فـهـذا ال يـعـني بـالـضرورة أن
هـذا صحيح بل إن ذلك غالـباً ما يعني

أنك مخطأ".
وتـوافقه الرأي كلير تشـامبيرس قائلة:
"عـلـيك الـتـشـكـيك بـافـتـراضاتك وإدراك

حدود موقعك من النقاش".
10- التقبّل إن كنت على خطأ:

جـزء كبير من اجلدل يـتضمن أن تتقبل
احتمالية أن تكون على خطأ.

ـدير التـنفيذي يـقول جيـوف مولغان ا
ــؤسـسـة نــيـســتـا لـتــسـويق االبــتـكـار
ي: "يــجب أن يـكــون األشــخـاص الــعــا
راغــبــ في تــخـطي األمــر إن خــسـروا
اجلـــدال فــهـــذا من شـــأنه "أن يُــظـــهــر
نـضجاً وشجاعة حقيقة وال يجب على
". وتؤكد أحـد أن يستاء إذا كان مخطئاً
ديـبورا فيشيـر هذا الرأي قائلـة: "علينا
الــشــعــور بــاحلـمــاس ألنه كــان لــديــنـا
فـرصــة لـتـطـويـر أنـفـسـنـا وتـعـلم شيء

جديد".
 -11التحلي باللباقة عند الفوز:

وأخــيــراً ولــيــــــــس آخــراً عــلــيــنـا أن
نـكـون لبـقـ عـند فـوزنـا بالـنــــــــقاش
ـطلـوب أن تتـمتـع بالروح فـليـــــــــس ا
الـرياضـية فقـــــــــط عـنــــــــدما تـخسر
بـل أن تكـــــــــون كـذلك فـي حـالة الـربح
هـــو عــلى نـــفس الـــقــدر من األهـــمــيــة.
ويـقول جون أوبـراين رئيس اجلـمعية
ـعـارضة "كـاثولـيك فور الـكـاثولـيـكـية ا
تـشـويس" في العـاصـمة األمـريكـــــــــية
واشــنـطـن: "طـريــقـة مــعــامـلــة اآلخـرين
عـندما نـفوز علـيـهم موضـوع في غاية
األهـمـيـة فـالـقـدرة عـلى االسـتـيـعـاب ال
يـعـني احتـواء من يشـبهـونا في اآلراء
بل اسـتيـعاب من يخـالفـونا في الرأي".
ويـضـيف أوبراين: "هـذا يـعني إدراكـنا
أنــنــا نــعــيش في نــفس الــشـــارع وأن
هــناك مـكانـاً فيه لـكل األشخـاص ولكل

األفكار".

6- جتـنب االعـتمـاد عـلى ما هـو أسهل
لك: 

آمي غـالو خبيـرة في ديناميكـيات بيئة
الــعــمل وتــســاعــد زمالء الــعــمل عــلى
حتـقـيق نـقاشـات بـنّاءة وحتـثـهم على
"اخلـوض في مـسـاحـات جتـعـلـهـم غـير
ساحات هي مرتاح عادة" ألن "هذه ا
الـتـي قـد تـسـاعـد في تـغـيـيـر مـنـظـورك
لألمـور وجتـعـل الـنـاس أكـثـر انـفـتـاحاً
عـلى تقـبل أفكار جـديدة". وهذا يـساعد
عـــلى حتــفــيـــز اإلبــداع من خالل رؤيــة

األشياء بطريقة مختلفة.
7- عدم شخصنة النقاش:

اجلـدل ال يعـني أن تكـون فظـاً بل ال بد
من جتـنب اإلهانـات الشخـصية إلجراء
نـــقــــاش بـــنّـــاء. وقـــد أتــــاحت وســـائل
التواصل االجتماعي كل أنواع التمييز
ـعـامـلـة والـهـجـمـات مـجـهـولة وسـوء ا
الـهويـة لكن لـيس لهـذا مكـان في حالة

النقاش واجلدل.
wLKŽ ‰bł

ويـقول جونـاثان روتش احلاصل على
زمـــالـــة في مـــعـــهـــد بـــروكـــيــنـــغـــز في
ــكـــــــنــنــا تــعـلـم عـدة واشــنــطن إنه 
أشـياء من جـدل علــــــــمي متـحرر. بكل
ـــنـــاقـــشــة ولـــيس بـــســـاطــة: "هـــدفك ا

الشخص".
نطقية وليس العاطفية:  -8

حــاول أال تـتـسـرع بـالــكالم خـذ نـفـسـاً
عـمــيـقـاً لـتــــــــــنـاقـش بـشـكل مـنـطـقي.
تــعـتـبــر ديـبـورا فــيـشـيــر أسـتـــــــــاذة
جـامـعيـة في علم الـفـــــــــلك في جامـعة
ـكنـنا الـتعـلم أكثـر حتى من يـيل أنه 
الـطريـقة التي يـختلف بـها العـلماء: "ال
يــصـــرون عــلى الــتــمـــسك بــصــورتــهم
وحــقـيــقـتــهم بـطــــــريـقــة عـاطـفــيـة بل
وتـــتــغــيـــر آراؤهم إذا واجــهـــوا نــقــداً

منطقياً".
9- التشكيك دائماً برأيك:

"تـعلّم أن تـشكك بنـفسك" حـسبمـا يقول

ــــــصــــــالـح لــــــيس اخــــــتـالف اآلراء وا
بـالـضرورة شـيئـاً سـلبـيـاً بل قد يـكون
االخـتالف الـصـحي سـببـاً في جنـاحـنا

بطرق لم نتوقعها قط.
لــذا ال داعي لـتـجـنـب اجلـدل والـنـقـاش
ــؤلــفــة تــيــمــانــدرا حــســبــمـــا تــقــول ا
هــاركـنـيس في كــتـابـهـا "كــيف تـخـالف
ـبــتـدئـ إلجــراء نـقـاش الــرأي: دلـيل ا
هم أن تسأل نفسك إن كنت أفـضل" وا
قادراً على النقاش بطريقة بنّاءة أم ال.
ويــبـحث كـتـاب هــاركـنـيس في كــيـفـيـة
ـــــصــــالـح والــــرؤى إدارة تـــــضــــارب ا
األخـالقــيـــة واجلــدل حـــول احلـــقــائق
وحــتى االخـتالف الـعـادي لـآلراء حـول

فيلم أو ماشابه.
وهــذه بــعض الــنــصــائح مـن اخلــبـراء
لـــلـــتــــوصل إلى أفـــضـل الـــنـــتـــائج في

النقاش:
1-اإلصغاء لآلخر:

غـالبـاً ما يـتمـلكـنا احلـماس لـلدفاع عن

آرائـنا بشراسـة ونرفض االستماع إلي
الــــرأي اآلخـــر لـــكن ال يــــجب جتـــاهل
حــديث الـشـخص الـذي جتـادله. تـقـول
يـة األفكار" كـليـر فوكس مديـرة "أكاد
فـي لـنـدن: "هــنـاك افـتــراض مـسـبق أن
الـــطــرف اآلخــر في الــنـــقــاش مــخــطئ
ويـــجب إلــغــاؤه بـل ويــجب أال نــدخل
معه في حديث". لكن في كل جدل هناك
طــرفــان عـلـى األقل وبـاالســتــمـاع إلى
اآلخــر فــإنك تـكــتــسب مــعـرفــة ودرايـة
وتـصـقل رأيك وحتـسـنه. ولـدى فوكس
ـــان كـــبــيـــر بـــقــوة اجلـــدل بـــحــيث إ
أصـــبــحت واحــدة مـن رواد مــســابــقــة
الــنــقــاش "ديـبــيــتــيــنغ مــاتـرز" ودعت
مــدارس في كــافــة أنــحـاء بــريــطــانــيـا
سـابـقة لـلـمشـاركـة. وبعـد مـا حقـقـته ا
مـن جنــاح أحلــقت مــســابــقــة بــنــفس

االسم في الهند.
2- محاولة التعاطف:

ـهم أن تسـتـمع فقط لـآلخر لـيس من ا

ـا يـقولـه. كريس عـلـيك اإلصـغـاء فـعالً 
دو مــيـيـر عـالم األعــصـاب في جـامـعـة
"كـينغ كوليج" في لندن يقول: "عادة ما
يـأخذ النـاس موقعـاً ويغرقـون أنفسهم
ـنـاقـشـة "بـتـحـدٍ فـيـه" بـحـيث تـنـتـهـي ا

وعراك".
ــــوقف ــــكن جتــــنب هــــذ ا فـي حــــ 
بــسـهــولـة مـن خالل إظـهــار الـتــعـاطف
حــسـبـمـا تـقــول كـلـيـر فــوكس: "عـلـيـنـا
الـبـدء من نـقـطـة الـتـشـابـه بـيـنـنـا وب
األشـخـاص الـذين يـخـتلـفـون مـعـنا في
الــرأي. يـجب الـتـفـكــيـر من مـنـظـورهم
ومن يـعـلم قد تـغيـر رأيك عنـدما تـفعل

ذلك".
3- إعادة ما قاله اآلخر:

يـــقــول كــريس دو مـــيــيــر: "غـــالــبــاً مــا
يـحـصل تـصعـيـد لـلجـدال بـسـبب سوء
تـفاهم" لكن هنالك طريـقة ذكية لتجنب
ذلـك "سيسـاعدك أن تـردد ما قـاله اآلخر
ــا كــان يـقــوله حـتى يــقـول لــلـتــأكـد 

½UI‘∫ يجب أن يكون هدفك النقاش وليس الشخص الذي تناقش
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الشباب. وهو ما اتضح مرارا وبشكل
مـــقــنع عـــلى الــعــديـــد من الــعـــيــنــات
ـــتــنــوعــة".إذن هـل نــحن حــقــا إزاء ا
انـتشار وبائي للـنرجسية أم أن األمر
ال يــتــعـــدى كــونه ذعــرا مــعــنــويــا من
الـــنــرجـــســيـــة?دافــعـت جــ تـــويــنغ
أســتـاذة عــلم الـنــفس بــجـامــعـة سـان
ديــيـغــو بــقـوة في كــتــابـهــا عن وبـاء
ــرض يــشــهــد الــنـــرجــســيــة عن أن ا

انتشارا.
WOLKŽ WÝ«—œ

وتـوصـلت تويـنغ في دراستـها إلى أن
طالب الـكـليـات األمـريكـيـة باتـوا أكـثر

نرجسية من ذي قبل.
وثـمـة اسـتبـيـان يُـستـخـدَم مـنذ حـقـبة
الــثــمــانـيــنــيــات يُـســمى "اســتــبــيـان

الشخصية النرجسية".
ن ـقارنـة عيـنات طالب الـكلـيات  و
أكـمـلوا االسـتـبيـان في الـفتـرة مـا ب
عـامي  1982 و2009 والـطالب الذين
أكـلـموه هـذه األيام تـوصلت الـباحـثة
تــويــنغ إلى أن ثـمــة زيــادة في نـســبـة
عـــدد الــطـالب الــذيـن يــســـتــخـــدمــون
مــصــطـــلــحــات نــرجــســيــة في وصف
أنــفــسـهـم.تـقــول تــويـنغ: "ثــمــة زيـادة
ـئوية لطالب كـبيرة جدا في الـنسبة ا
عدل الـكليـات الذين قالوا إنـهم فوق ا

عــــلى الــــطــــريق لــــتــــحـــقــــيق
أهدافهم".

وأضـافت: "وثمـة أيضا زيادة
كـبـيـرة في نـسـبـة األشـخاص
الـــذين اعـــتــقـــدوا أنـــهم فــوق
ـعـدل فـيـمـا يـتـعـلق بـقـدرتـهم ا
عــلى الـقــيـادة وفــيـمــا يـتــعـلق
بــثـقــتــهم في ذكـائــهم وبــثـقــتـهم

بأنفسهم اجتماعيا".
ُقـرّ بنـرجسـيته الذي الـنرجـسي ا
يـسـاعـد من يعـيـشون مع "مَن

على شاكلته"
ويـقــول إنه عـلم بـنـرجـسـيـته
فـي وقت مــبــكــر: "اعــتــدت عــلى

ن حـولي وكنت في كـلمـات اإلطراء 

اجلـامـعـة عـنـدما أخـبـرتـني صـديـقتي
آنـــذاك (وكــانت تــدرس عـــلم الــنــفس)
أنــهـا تــعـتـقــد أنـني أعــاني اضـطـراب
الــشـخــصـيـة الــنـرجــسـيــة".ومـنـذ ذلك
احلــــــ وهــــــو يُــــــشــــــخَّـص بــــــهـــــذا
ــرض.يـقــول تــيـودور: "أتــفـهم ألني ا
عـلى مـسـتـوى من الـذكـاء والـوعي لمَ
يــعـتـقـد الــنـاس أن مـا أفــعـله هـو أمـر
ـا مــؤلم - لــكــنــني ال أبــالي بــذلك طــا
أنــــني أشـــبـع احـــتـــيــــاجـــاتي".واآلن
تـسـاعـده حـالـته في تـدبـيـر مـعـيـشته;
فـقد نشر لنفسه سلسلة من الكتب عن
الــنـرجـســيـة كـمــا يُـحـصّل  70دوالرا
نـــظـــيــر تـــقــد كـل اســتـــشـــارة عــلى
ــا ن يــعــتــقــدون أنــهم ر اإلنــتــرنـت 
يـعـيشـون مع أشخـاص عـلى شاكـلته
ويـقدم لهم الـنصح في كـيفية الـتعامل
مـــعــــهم.ويـــحـــرز إتـش جي تـــيـــودور

جنــاحـا في أعــمـاله
وهــو يـعـزي ذلك
إلـى كــــثــــرة
أعـــــــــــداد
الــــنــــرج
: ســيــ

إذا مـا أخذت جولـة سريعـة في فضاء
مـــنـــصــات الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
فــلـسـوف تـخـرج ولــديك انـطـبـاع بـأن
الـنــرجـسـيـة تـسـود الـعـالم ... الـعـالم

الرقمي على األقل.
ولن تـكـون مـخطـئـا; فـخبـراء الـصـحة
الـنفـسيـة يتـفقـون على أن الـنرجـسية
بـــاتت أكــثـــر شــيـــوعــا فـي حــيـــاتــنــا

اليومية وأكثر ظهورا عن ذي قبل.
واسـتتـبع صعـود هذا الـتوجه صدور
أعـداد كـبـيـرة من التـدويـنـات والـكتب

. عن النرجسية أخيراً
فاجأة أن وعـلى كل فليس من قبيل ا
بـات "اقتفاء الـنرجسيـة" أشبه بنشاط
ريـــــاضي عـــــلـى وســــائـل الــــتـــــوصل
ــــثــــابــــة االجــــتــــمــــاعـي الــــتي هي 

وطنالطبيعي لـ"جيل السيلفي". ا
ـاذا زادت أعـداد الــنـرجـسـيـ ولــكن 
أكــــــثـــــــر من أي وقـت مــــــضـى عــــــلى

اإلطالق?
لـكن وقبل كل شيء: ماذا نعـني بكلمة

"نرجسي"?
يُـعرّف قامـوس كولينـز كلمة نـرجسية
بـأنــهـا "اهـتـمـام اسـتـثـنـائي أو عـجب

ظهر اجلسدي". بالذات ال سيما با
إنـهـا تـعبـر عن مـستـوى مـتـضخم من
حب الـذات واالهتـمام الـزائد بـالنفس
لـصالح إشباع رغبة الرضا عن الذات

بالغة في أهميتها وقدراتها. وا
وتــنـطــوي الـنـرجــسـيـة عــلى عـدد من
الـسـمـات الـشـخـصـيـة يـتسـم بهـا كل

منا بدرجات متفاوتة.
لـكن في أكـثر حـاالتـها تـطـرفا تُـصنّف
كــمـرض يــصـيب الــصـحـة الــنـفــسـيـة
اســــمه "اضــــطــــراب الــــشـــخــــصــــيـــة

النرجسية".
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يــقــول د. تــنــيــســون لي اســتــشـاري
بــــريــــطــــاني مــــتــــخـــصـص في عالج
اضـطراب الـشخـصيـة النـرجسـية إن
ثــمـة تــسـعــة مــعـايــيـر تــشـخــيـصــيـة
لـلـمرض كـمـا هو مـنصـوص عـليه في

الـدليل التشخيصي واإلحصائي الذي
يـسـتخـدمه أطبـاء الـنفس والـباحـثون
حــول الــعــالم. ولــتــشــخــيص مــريض
بــالـنـرجــسـيـة يــجب أن تـظـهــر عـلـيه
عـايير التالية: خـمسة على األقل من ا
إحــســاس مــتــعــاظم بــأهــمــيــة الـذات
•خـيـاالت بـالـنجـاح والـنـفوذ •اعـتـقاد
ـطالبة بـخصوصيـة الذات وتفردّها •ا
بـــتـــلــقـي إعــجـــاب مـــفــرط•إحـــســاس
بــاالســتـحــقـاق •االتــســام بـاســتـغالل
األشـــخـــاص •االفـــتـــقـــار إلـى إظـــهــار
الــــتـــعــــاطف مـع اآلخـــرين •احلــــســـد
•اســتــظـهــار ســلــوكـيــات واجتــاهـات
مــتـغـطـرســة مـتـعــجـرفـة كـلــنـا يـعـرف
شــخـــصــا تــظـــهــر عــلــيـه بــعض تــلك
الـــســمـــات. لــكن مـــتى يــصـــبح األمــر

اضطرابا?
يـقول د. لي: "يـصبـح اضطـرابا إذا ما
تـكـثف ظهـور تـلك السـمـات على نـحو
ـــــعــــانــــاة أو يـــــســــبـب نــــوعـــــا من ا
الــصـعـوبـات لألفــراد الـذين يُـظـهـرون

ن حولهم". تلك السمات أو 
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تـوصلت دراسـة أجريت على عـينة من
األشـخاص بـاستـخدام معـاييـر الدليل
الــتــشــخــيــصي واإلحــصــائي إلى أن
ـئـة مـن األمـريـكـي نـسـبـة سـتـة في ا

نرجسيون.
عــلـى أن ثـمــة خــمـس دراســات أخـرى
عـلى األقـل اسـتـخـدمت مـعـايـيـر أكـثر
تــشـددا تــوصـلت إلـى عـدم وجـود أي
شــخص نـرجـسـي في الـعـيــنـات الـتي
أجــــريت عـــلــــيـــهـــا حــــتى في حـــاالت

االستعانة بعينات كبيرة.
وعـليه فـبحسب اخلـبير الـذي تسأله
ـكن أن يـكـون اضطـراب الـشخـصـية
النرجسية شائعا جدا أو بالغ الندرة.
وفـي الواقع ال يـعتـقد بعـض اخلبراء
أن األمـر يتـعلق بـالدليل الـتشـخيصي

واإلحصائي.
يــقــول د. لـي الــذي يــعــتــقــد أن مـدى
ـرض يفوق مـدى إدراكنا له: انـتشار ا

"أعـتــقـد أنـنـا بـصـدد مـرض ال يـحـظى
بـــالـــقـــدر الـــكــافـي من الـــتـــشــخـــيص
." تخصص الطبي واالهتمام من ا
وتـقـدّم أنوشـكا مـارس الـتي غادرت
شـريـكا ظـهرت عـليه سـمات اضـطراب
الـشخصيـة النرجسـية وهي اآلن تدير
مــكـتب اسـتـشـارات نــفـسـيـة نـصـائح
آلخـــرين في كـــيــفــيـــة الــتــعـــرف عــلى

النرجسية في شخص ما.
وتـوافق أنـوشـكـا: "النـرجـسـيـة مرض
وبــائي. مــنـتــشـر بــكـثــرة من حـولــنـا
بـالـتـأكـيـد".مـاذا تـقـصـد عـنـدمـا تـقـول
أريــد عالجـا?يـقــول د. لي إن كـثـيـرين
مـن ذوي اضـــطــــراب الـــشــــخـــصــــيـــة
الـنرجـسية يـأتون إليـه معتـقدين أنهم
يــعــانـون اكــتـئــابــا - لـكن الــعــقـاقــيـر
ـضادة لالكتـئاب في الواقـع ال تظهر ا
أي أثــر عــلى من يــعــانــون اضــطـراب

الشخصية النرجسية.
ويـــــنــــبـه د. لي أن "عـالج اضــــطــــراب
الـشـخـصـيـة الـنـرجـسـيـة لـيس بـاألمر
الـيسيـر"; فهو من الـعالجات النـفسية
الــتي ال تــسـيــر بـســهـولــة; فـعــادة مـا
تــكــون هــنـالـك صـعــوبــة في اعــتـراف
عاناة من أي مرض فضال رضى با ا
عن مـيلهم في الـعموم إلى إلـقاء اللوم

على اآلخرين.
وال يـخضع الكثيرون جللسات العالج
إال مـتأخرين أو ال يلجـأون إليها على
اإلطـالق; إما ألنهم ال يؤمـنون بجدوى

عالِج. العالج أو بأهمية ا
األخــــبــــار الـــســــارة هي أن مــــعـــدالت
الــنــرجـســيـة تــمــيل إلى الــتـراجع مع

التقدم في السن.
يــقــول بـريــنت روبـرتـس أسـتــاذ عـلم
الـنفـس بجـامعـة إيلـيونـز: "ثمـة عالقة
قـويـة نـسبـيـة بـ النـرجـسـية والـفـئة
الـعـمـريـة و تـضـعف هـذه العـالقة مع

التقدم في السن".
ويـــضــيف روبـــرتس: "في الــواقع إذا
يـته فهو كـان هنالك شـيء أعتقد بـعا
حـقيقة أن كبار السن أقل نرجسية من

"أعـتـقـد أن اجملـتمع شـهـد حتـوال; لـقد
بــات أكـثــر نـرجــسـيــة بل وبـات يــفـرز
".وقــد حـصل ــزيـد مـن الـنــرجـســيـ ا
عـــلـى بـــيـــانـــات من ثالث جـــامـــعـــات
مـختلـفة وهو يرى طـبقا لـطريقته في
الـتحـليل أن مـعدالت الـنرجـسيـة لدى
الــطالب شــهــدت بـالــفــعل زيــادة عـلى
مــدار ثالثــ عـامــا.وخــلص روبـرتس
إلـى أنه عـــــلى الــــرغـم من ســـــهــــولــــة
الــتـعــرف عــلى الـنــرجـســيـة إال أنــهـا
صــعــبــة الــقـيــاس.وال شك أن وســائل
الـتواصل االجـتماعي تـشجع الـسلوك
الـنرجسي - واألنـكى من ذلك أن لدينا
رجـال يعـيش في الـبيت األبـيض عادة
مـا يُـتــهم بـالـنـرجـسـيـة نـفـوذه بـعـيـد
ـدى.ولو أن هنالك شيئا مؤكدا فهو ا
أن افـتـتانـنا بـالنـرجـسيـة ال يُظـهر أي
مؤشرات على التراجع.
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