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احملـكـمة : هي مـرآة اجملـتـمع ومـنـها
يـــتــــعــــلم الــــنـــاس دروس احلــــيـــاة
والـزواج والــطالق كــظـاهــرة البـد أن
تـخــضع إلى الـتــحـلـيل وهــذا يـدعـو
إلى الـــــتــــــســـــاؤل إن كـــــان الـــــزواج
والطالق مسـألة قدر أم اختـيار? فقد
ـاذا فالن يـتـبـادر إلى أذهـان الـناس 
طـلق زوجـته ومـا هي الـدوافع الـتي
جــعـــلــته يـــتـــخــذ مـــثل هــذا الـــقــرار
الــصـــعب رغم أن هـــذا الــزواج كــان
بـاختـيـار الـطرفـ وأن هـنـاك عالقة
عـاطــفـيـة ربـطـت بـيـنـهــمـا والـعـكس
كذلك بالنسبة للزوجة? لقد أصبحت
ـرأة وهي تـتــردد عـلى احملـاكم لـفك ا
الـنزاع مـع زوجهـا وكـأنـهـا في سوق
ـزايدات هي حلـظـة غـضب شـديدة ا
قـادت بــواحـد مـنــهـمـا إلـى االنـتـقـام
ـعايـير وجتاهل االثـنان الـكثـير من ا
الــتي تـبــنى عــلـيــهـا األســرة فـنــجـد
ـثــال حتـضـر الـزوجــة عـلى ســبـيل ا
قائمة مـدونة فيهـا أسماء حاجـياتها
وكل مـا أحضـرته في جـهاز عـرسـها
وكأن حياتـها الزوجيـة تأسست على
اللباس والذهب والفراش وغاب عن
ذهنها االستقـرار والسكينة وكم هو
مــؤلم والــقــاضي يــنــطق بــاحلـكم : "
بتاريخ كـذا وكذا وبـحضور الـطرف
... حكـمت احملكمـة حضـورياً بـإنهاء
رابط الــزوجـــيــة بــ فالن وفالنــة...

رفعت اجللسة". 
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ثـقفـات يتـعاملن ـا فيـهن ا النـساء 

مع هذه الـقـضيـة بنـفس الـقالب (من
ه) بـاب االنـتـقــام من الـزوج وتـغـر
فـاجلــمـيع يــنـظــر إلى الـطالق أو فك
ربــاط الــزوجـيــة هــو احلل الــوحــيـد
شـكالت األسريـة عنـدما تصل حلل ا
األمــــور إلـى حــــالـــــة الــــيـــــأس بــــ
الزوج حتى لو كـان ذلك صحيحا
أو مــنـــطـــقـــيـــا  فــعـــادة مـــا يـــكــون
"األطفال" ضحـية هذا الـقرار خاصة
في احلـالـة الـتي يـعـيـد فـيـهـا الـزّوج
الـزواج ويـهـمل أبـنـاءه انـتـقـامـاً من
زوجته األولى ألنه غالـباً ما تـتحمل
الـزوجة مـسـؤولـية تـربـيـة أبنـائـها ,
وقد تـضحي بـحـياتـها من أجـلهم و
إن كـانت جتُّــبـر أحـيــانـاً عـلى إعـادة
شكلة طبعاً الزواج لظروف قاهرة ا
ال تـكـمن هـنـا ألن الـطـفل مـثـلـمـا هو
بحاجة إلى أمّه  ,فهو بحـاجة أيضاً
إلى أبيه ولـيس مُهِـمًّا أيـضًا مـعرفة
كم عدد حاالت الطالق التي تسجلها
دوائر األحوال الـشخصـية وكم عدد
"أبــنــاء الــطالق" كـون الــعــمــلــيـة من
الصعب إحـصائها خـاصة بالـنسبة
لألسـر الـعراقـيـة الـتي تـرى اإلجناب
كل سنة عـمليـة ضرورية بل حـتمية
عنـد بعض الـزوجات الـتي تفـكر بأن
إجنـاب األطفـال وسـيـلة لـلـتـحكّم في
الــزوج والــــســيــطـرة عــلــيه حـتى ال
يفرط فيها وهـذه مسألة حتتاج إلى
وقــــفـــــة أخــــرى مـــــا جــــعـل بــــعض
األصــوات تـرتــفع إلعــادة الـنــظـر في
قانون األسرة وبـالتحديـد في مسألة

حتــديـــد الـــنـــسل وابـــتــكـــار حـــلــول
منطقية.
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احلـقــيـقـة إن الـزواج قـضــيـة مـعـقـدة
جــداً لــيس ألن اجملــتــمع ابــتــعــد عن
ديــنه ولــكن الــقــضـيــة هي نــفــســيـة
بـــالـــدرجـــة األولى ألن الـــغـــالـــبـــيـــة
غزى من الزواج العظمى ال تـعرف ا
فــبـعض الــنـاس يــتــزوجـون من أجل
ــتـعـة أو خــوفـاً من الــشـيــخـوخـة ا
والــبـعض من أجـل إجنـاب األطــفـال
دعمـاً لعـائلـته وعشـيرته  ,طبـعاً لكل
واحــد نــظــرته اخلــاصــة في الــزواج
ومـا يـريـده كل واحـد من اآلخـر كـمـا
أن كل واحــد يـــضع شــروطــاً وهــذه
الـشروط قـد تـضـيعه عـلـيـهمـا فـرصاً
ذهـــبــيــة ومن ثــمــة يـــقــضــيــان عــلى
فهوم األسمى للزواج فما نالحظه ا
مـن فـــوضى وشـــقـــاء يـــعـــود إلى إن
الـــبــــعض مـن الــــنـــاس جتــــاهــــلـــوا
الـقوانـ الـطـبيـعـيـة بحـيث جـعـلوا
من الزواج مفـهوماً اجـتماعـياً زائفاً
وجعلـوا من احملبة والـسكيـنة قاعدة
اجــتــمــاعــيــة تــتــمــثل فـي " الــكـذب"
وكـانت الـنـتـيـجـة أن اجملـتـمع الـيـوم
ـثــالـيـة" وأضـاع فـقــد الـكـثــيـر من " ا
الكثير من " القيم"  وقد جعلت منه "
الـفــوضـويـة" ألــعـوبــة وجـرتـهم إلى
احملاكم فكانـت النهايـة الضياع هم
اآلن يــــعـــيــــشــــون فـي عــــالم قــــوامه
"الالهـدفــيـة" وهـذا حـال مـجــتـمـعـنـا
اليوم الـذي اهتم بقـشور احلياة ألن

التضـييق االجتـماعي وتقـسيمه إلى
طــبـــقـــات (فـــقــيـــر وغـــنيّ) أفـــســدت
اجملـتـمع وأفـقـدت األشـيـاء مـيـزاتـهـا

فلم يبق منها إال القشور.
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من أراد أن يــــعـــرف واقع اجملــــتـــمع
الـــعـــراقي احلـــالي  عـــلـــيه بـــزيــارة
َحَـاكِمِ فهـي اجملهـر الذي يـشخص ا
قـــضـــايـــا األســرة ومـــا تـــخــفـــيه من
أســــرار وأمـــراض اجملـــتــــمع كـــكل
مـجـتـمع يـعـيش الـتـناقـضـات في كل
مستوياتها ويكاد أن يصرخ ويقول
" هـل من نـــاصــر يـــنـــصــرنـــا " هــذا
الـتــنـاقض سـبـبـه أن اخلـلـيـة األولى
في اجملــــــتـــــمـع الـــــتـي هي األســـــرة
أصــابــهــا اخلـلـل وفـقــدت تــوازنــهـا
فـمــوضـوع الـزواج والــطالق أصـبح
كـــثــــيـــر االســـتــــهالك فـي الـــنـــدوات
التلفزيونية واجملالس الدينية  وإن
وضـوع حـيـزاً كـبـيراً من أخـذ هـذا ا
النقاش والدراسة غير أن تشخيص
الــداء كــان وال يــزال عــلى مــســتــوى
شـكــلي ألن الـبـعـض يـعـتــبـره حـالـة
طبيعية حتدث في معظم اجملتمعات
 تشـتـرك فيـهـا كل نسـاء الـعالم فال
يـوجد الـيـوم بيت ال تـوجـد فـيه بنت
مطلقـة أو عانس وال توجد أسرة لم
تـمــر بـهـذه الـتـجــربـة كـمـا ال تـوجـد
أسـرة لم تـدخل احملـاكم.لـقـد حتـولت
محـاكـمنـا إلى مقـابـر ولكـنهـا حتوي
مــوتى بـال قــبــور ,فــعـــلــيـــكم زيــارة

األحياء قبل زيارة األموات.
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الزال قانون األحـوال الشخـصية رقم
 188لسـنة  1959 الصـادر في عـهد
الـزعـيم الـراحل عـبـد الـكـر قـاسم ,
معمول به حلد أالن  ,رغم التعديالت
الـتي أجـريت عـلـيـهـا خالل الـفـتـرات
الالحـقـة لـصدوره  ,وكـان حسـب ما
ـرحـلـة الــتي مـر بـهـا أعـتـقــد يالءم ا
الــــعــــراق آنــــذاك ... فـــــلــــمــــاذا? هل
الـــعــراقـــيــون عـــاجــزون عن كـــتــابــة
ـرحلـة احلالـية قوانـ تتـوافق مع ا
وتـــتـــوافق مع شـــرائع الـــســـمــاء أو
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اقــرب إلى الــشــريــعــة اإلسـالمــيـة أو
تقدمة. حتى موافقة لقوان الدول ا
بـــســبب الــقــوانــ الـــســابــقــة الــتي
يــســـتـــنــد إلـــيـــهــا قـــانـــون األحــوال
الـــشــخــصــيــة الـــعــراقي بــ الــزوج
والــزوجــة  ,والــتي عـــدلت بــقــرارات
ــــنـــحل مـــجـــلـس قـــيــــادة الـــثـــورة ا
ـبـاركة من رئـيـسـة االحتـاد الـعام و
لنساء الـعراق في عهد النـظام البائد
الدكتـورة ( منال يـونس عبد الرزاق)
ــنــصـب مــنــذ عــام والـــتي شــغــلـت ا
1976حـتـى عـام 2003 لـيــتالءم مع
أفـــكـــار وأطـــروحـــات حـــزب الــبـــعث
الوضعية آنذاك  ,والشرائع العراقية
ة وباألخص شريعة حمورابي القد
ــــادة 57 مــــنـه الــــتي  ,وخـــــاصــــة ا

نناقشها كما في أدناه :-
1- حــضــانــة األطــفــال في الــقــانـون
الــعـراقي مــدتــهـا 15ســنـة وبــعــدهـا
يخير الطـفل سواء كان ذكراً أم أنثى
في احملكمة  ,يخيـر أما مع والده أو
ــنــفـصــلـة .. فــهل يــعـقل أن مع أمه ا
يختار أبيه بعد مرور 15سنة  ,وهو

دة الطويلة . بعيد عنه تلك ا
2- فـي حـــالــــة تـــرك الـــزوجــــة بـــيت
زوجها بدون طالق  ,يكون لها احلق
في تـرك بـيــتـهـا دون إذن من زوجـهـا
وإقــامـة دعــوة تـفـريـق ودعـوة نــفـقـة

وحضانة لها ولألطفال .
3- في حــــــال أقـــــام الــــــزوج دعـــــوة
مطاوعـة على زوجـته التاركـة لبيـتها
ال جتـبـرهـا احملـكـمـة بـاحلـضـور إلى
الـــبـــيت الــشـــرعي الـــذي طــالـــبت به
احملـكمـة وتـكتـفي احملـكمـة بـالتـبـليغ
في احلــضــور فــقط  ,فــان رفــضت ال
ولـها يـجـبـرهـا الـقانـون عـلى شيء  ,
طالبة بالنفقة حق إقامة الدعاوي وا
واحلـضـانـة لـها ولـألطفـال الـذين هم

حتت رعايتها .
4- الـــبـــيت الــشـــرعي فـي الــقـــانــون
الــعـراقي يــجب أن يــكـون قــرب عـمل
الــزوجــة وان كـان بــعــيــداً عن مــكـان
سكن الزوج ومحل عمله  ,على عكس
ــعـتــاد عــلـيه مــكــان الـعــمل األول وا

عــلى الــدفع والــتــضـيــيق عــلى الــتــجـار
قاول وأصحاب الشركات ومحطات وا
الوقود لـلحـصول على رشـا منـهم وقيام
ـراتب بـإسـمـاع أهل بـعض الـضـبــاط وا
ــديــنــة  في الــسـيــطــرات وغــيــرهـا من ا
األماكن عبارات طائـفية يتعـرضون فيها
لـلـخـلفـاء الـراشـدين والـصـحـابـة وكانت
ـمـارسـات واالسـتـفـزازات وفـسـاد هـذه ا
الــقــادة واآلمــرين احــد أســبــاب ســقـوط

نينوى بيد داعش.
مارسات وقد كتبت عن عودة مثل هذه ا
ـدينـة  في جريـدة (الزمان) بعـد حترير ا
ـــســــؤولـــ في احلــــكـــومـــة ونـــبـــهـت ا
االحتـاديـة واحملـلــيـة الى خـطـورة عـودة
ـمارسـات كما كـتب غيري من مثل هذه ا
ـديـنـة ودعـا وجـهـائـهـا وشـيـوخ أبـنـاء ا
ــثـل هــذه عــشـــائـــرهـــا الى الـــتـــصـــدي 
مارسات واالسـتفزازات ومـحاسبة من ا
ـمــارسـات قـد ـارســهـا الن مــثل هـذه ا
ريع األول أي ديـنة وأهلها الى ا تعيد ا
قــبل ســقــوطــهــا بــيـد داعـش لـكـن بـدون
ــــمـــــارســــات جــــدوى وهـــــا هي هـــــذه ا
الطائفية واالستـفزازات تعود وتتصاعد
ـحـاولـة هـذه األيــام  وآخـرهـا تـمـثــلت 
جــهـات من الــوقف الـشــيـعي االســتـيالء
عـلى عـقـارات وأراضـي تـعـود مـلـكـيـتـهـا
بالوثائق الـرسمية لـلوقف السني ويقف
ـمـارســات بـعض الـفـاسـدين وراء هـذه ا
مـن الـســيــاسـيــ والــعـنــاصــر األمـنــيـة
ــســلــحــة الــذيـن يــريـدون والــفــصــائل ا
احلصول على مكـاسب مالية واحلصول
عـلى مـلـكــيـة بـعض األرضي والـعـقـارات
باستخدام الـنفوذ وحتى القـوة لتحقيق
أهــدافـهم الــشــريـرة الــتي قــد تـؤدي الى

بــعــده خــراب . وبــعــد الــتــحــريــر بــدأت
نـيـنوى تـتـعـافى من الـكـارثـة التـي حلت
بــهـــا  لــكن بــبــــــطء الن الــكــارثــة كــانت
مـهـولـة كـمـا ان الـدعم احلـكـومي ألعـمـار
ـستـوى الـتدمـيـر الذي ـدينـة لم يـكن  ا

حلق بها.
ومع ذلـك فــقـــد دبت احلـــيــاة فـي بــعض
إحيـاء نيـنوى وبـدا النـاس بالـعودة الى
كن مـا تـبقـى من أحيـائـهـا وأعـمـار مـا 
أعـماره ومـا أن اسـتـعادت نـيـنـوى جزءا
من عــــافــــيــــتــــهــــا حــــتى بــــدأت بــــعض
مارسات الطائفـية تثار هنا وهناك من ا
قبل بـعض القادة الـعسـكري والـضباط
سـؤولـ في احلـشد الـشـعبي وبـعض ا
عـن جــهل مـــرة وعن قـــصــد واســـتــفــزاز
إلثـارة الـنـعـرات الـطـائـفـيـة الـتي تـزعزع
ــســلــحـة ــديــنــة بــالـقــوات ا ثــقــة أهل ا
ـمــارسـات ــمـارســات  وتــذكـرنــا هـذه ا
ـوصل بـيد الـقـوات األمـنـيـة قـبل سـقط ا
ـتــمـثـلــة في اخـذ اإلتـاوات من داعش وا
يـسورين مـنهم ديـنة خـصوصـا ا أهل ا
ـتـنع عن دفع وإلـقـاء الـقـبض عـلى من 
اإلتــاوة وإلـصــاق الـتــهم بـهم إلرغــامـهم

نــيــنــوى أم الــربــيــعــ وعــبق الــتــاريخ
واحلـــضـــارة عـــلى أرضـــهـــا قـــامت دول
وحــضــارات ال زالت أثـارهــا مــاثــلـة الى

أيامنا هذه.
نــيــنـوى مــديــنـة الــفن واألدب واجلــمـال
نــيـنــوى الــتي اسـتــبـاحــتـهــا عـصــابـات
داعـش فــدمـــرت كل شئ فـــيـــهــا آثـــارهــا
ومــعــالم حــضـارتــهــا ومــراقـد األنــبــيـاء
ة مـكتـباتـها الـعامرة ومسـاجدهـا القـد
بــالـنــفـائـس واخملـطــوطـات ,جـامــعـتــهـا
الرصينـة بناهـا التحتـية واهم ما دمرته
داعش بــنـيــة مــجـتــمع نـيــنـوى الــعـريق
وقيـمه ومـبـادئه وجتانس فـئـاته وروحة
الوطـنية  ,لكن بـهمـة الغـيارى من أبـناء
ـسلحة وبعـد معارك ضارية مع قواتنا ا
تطرف الذي اسـتباحها ألربع التنظيـم ا
سن عجاف تـمكنت قواتنـا الباسلة من
ـديـنـة من قبـضـة هـذا التـنـظيم حتـرير ا
الــتـكــفــيـري الــذي تــسـبـب في قـتل آالف
األبرياء من أبناء نينوى وهجر أكثر من
مــلــيــون من ســكــانــهــا ودمــر كل أحــيـاء
ــة مـنـهـا وكل ـديــنـة خـصــوصـا الـقـد ا
بـناهـا الـتحـتـية واحـدث فـيهـا خـراب ما

ومـحـاســبـة مـرتـكـبـيــهـا  بـقـوة كـائن من
يـكـونـون  واالسـتـجابـة الى نـداءات أهل
نـيـنـوى وشـيـوخ عـشـائـرهـا ووجـهـائـها
الذين دعوا أكثر من مرة لوقف مثل هذه
ـــمــاريــات في هـــذا الــوقت الـــعــصــيب ا
والـظـروف الـصـعـبـة الـتي يـعـاني مـنـهـا
أهل نينـوى فبدال من مـساعدة أهـلنا في
نيـنـوى على جتـاوز مـحنـهم ومـعانـاتهم
يـتـسـبب الــبـعض من ضـعـفـاء الـنـفـوس
ـشــاكل الـطــائـفــيـة والــفـاســدين إثــارة ا
واالسـتـيالء عـنـوة عـلى أمالك وعـقـارات
وأراضي الـوقف الـسني لـلـحـصـول على
مكـاسب شـخـصـية  ,ثم ما الـفرق في ان
تكون هذه األمالك والعقارات تابعة لهذا
الــوقف أو ذاك فـهي بــالـنــتـيــجـة لــنـفس
الدين وللـدولة وللمـدينة وتخـدم أبناءها
كلهم على اختالف طوائفهم فاعتبروا يا
أولي األلبـاب فدمـاء أهلـنا في نـينوى لم
جتف بعد ومـعانـاتهم  من كارثـة سقوط
تـلكـاتهم مديـنـتهم وتـدميـر منـازلـهم و
واآلم نــزوحـهم  لم تــنـسى بــعـد وكــارثـة
الـعـبـارة لم تــمـحى من ذاكـرتـهم  والـتي
ــسـؤولـ تــسـبب بـهــا الـفــاسـدون من ا
وسمـاسـرة السـياسـيـ وبعض قـيادات
ـديـنة ـتـنفـذة في ا ـسـلحـة ا الـفصـائل ا
وهم أنـفـسهم مـن يثـيـرون االسـتـفزازات
الـطائـفـيـة التي تـثـير حـفـيـظة أهـلـنا في
نينـوى  ويريدون االسـتيالء بالـتهديد و
الــــقـــوة عـــلـى عـــقـــارات وأمـالك الـــوقف
الـسـني إلذكـاء الــشـد الـطـائـفي حتـقـيـقـاً
لــغــايــات وأهــداف وأجــنــدات أجــنــبــيـة
بعيـدة عن نهج ومبـاد ديننا اإلسالمي
احلــنـيف وبـعــيـدا عن الــروح الـعــراقـيـة

الوطنية .

عـواقب ال يـحــمـد عـقـبـاهـا وتـزعـزع ثـقـة
أهل نــيــنــوى بــالــقــيــادات الــعــســكــريـة
واألمـــنـــيـــة وبـــعـض فـــصـــائل احلـــشـــد
ــمــارسـات قــيـادة الــشــعـبي وتــذكــرنـا 
عـملـيـات نيـنـوى وضبـاطـها قـبل سـقوط

نينوى بيد داعش عام 2014.
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فـــلــــمـــصــــلـــحــــة من جتـــري مــــثل هـــذه
ــمـارســات الــطـائــفـيــة واالسـتــفـزازات ا
الالمــبــرر لـــهــا والـــتي تــثــيـــر األحــقــاد
والــضـغــائن وتـغــذي الـشــحن الـطــائـفي
وتوسع الـهـوة ب الـقيـادات العـسكـرية
واألمـنيـة وبـ أهل نـيـنـوى الـذين يجب
ساعدة من احلكومة يحضون بالدعم وا
ـركـزيـة ومن القـوات األمـنـية احملـليـة وا
واحلـشـد الـشعـبي تـمـكـنـهم من لـلـتـغلب
عــلى مـعــانـاتــهم ومـاســاتـهـم وان تـوفـر
ــبــالغ والــتــســهــيالت احلــكـــومــة لــهم ا
الالزمـــة ألعـــمـــار مـــنـــازلـــهـم وأمالكـــهم
ومـديــنـتـهم وتـقـدم اخلــدمـات الـسـريـعـة
والــضـروريــة لـهم خــصـوصــا اخلـدمـات
ــاء والــكـــهــربــاء وإصالح الـــبــلــديـــة وا
ـغـلـقـة ـدمـرة وفـتح الـطـرق ا اجلـسـور ا
ونـقـل األنـقـاض وانــتـشـال مــا تـبـقى من
جثث الشهداء حتت هذه األنقاض وفتح
دارس راكز الصحية وا ستشفيات وا ا
والكليات لـتعود احلياة الى طـبيعتها ال
ارسات طائفية تؤثر ان تثار مشاكل و
ـديــنـة وتـســتـفـز مــشـاعـرهم عــلى أهل ا
وتـزيــد من مـعـانــاتـهم وتـسـيء لـلـعالقـة
بـيــنـهم وبـ الـقـوات األمــنـيـة واحلـشـد

الشعبي. 
طلوب من احلكـومة االحتادية التدخل ا
ــــمــــارســـات ـــنـع مــــثل هــــذه ا بــــقــــوة 
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مـــســـبـــقـــاً من قـــبل الـــزوجـــ قـــبل
انفصالهما .

5- في قـانـون األحــوال الـشـخـصـيـة
الـعـراقي تـكـون احلضـانـة لـلـمـطـلـقة
عـلى األبـنـاء حـتى في حـال زواجـهـا
من شـخص أخـر ,ولـيس لألب احلق
في اســتــعــادة أبـنــاءه قــانـونــاً بــعـد
زواج األم إال في حــــالـــة عــــدم رضـــا
زوجها اجلديد  ,وهذا ما يتم ترتيبه
بينـهمـا حيث يدعـيا بـان األطفال مع
أمــهم فـي حــ هم في بــيت أهــلــهــا

ثال . على سبيل ا
6- تكـون مـشـاهدة األب ألبـنـائه مدة
 4ساعات كل 15يوم داخل احملـكـمة
ــــتــــفـق عــــلــــيــــهــــا  ,وال يــــحق له ا
اصـــطــحـــابــهـم خــارج احملـــكــمــة إال

نفصلة حصراً . وافقة األم ا
 .7عـادة مـا تـكـون حـضـانـة األطـفـال
ده  15عام في ـنـفـصـلـة  عـنـد األم ا
بـيت أهـلــهـا ويـكـون الـقـانـون غـاض
الــنــظــر عن حــرمــة اخــتالط األبــنـاء
وخــاصـــة الــبــنــات عـن إقــرانــهم من
أوالد إخـوانهـا أو أخـواتـهـا سـوياً ,
األمـر الـذي يـؤدي إلى فـسـاد وتـفـكك
اسري ومـشاكـل اجتـماعـية وعـائلـية
وعـــشــــائــــريــــة بــــ تـــلـك األطـــراف
ـــنــــاطق الـــريـــفـــيـــة وخـــاصـــة في ا

البعيدة.
8- في حـالـة حــدوث االنـفـصـال بـ
ـذكـور الـزوجــ وحـسب الـقــانـون ا
يـكــون الـولي الــشـرعي في الــقـانـون
لـألوالد هـــــو األم حــــتـى في حـــــالــــة
زواجهم و ال يجـوز لألب التدخل في

زواجهم وباقي شؤونهم .
9- ال تـأخـذ احملـكـمـة بـكـون الـزوجة
ـنــفــصــلــة مــوظــفــة ولــديــهـا عــمل ا
يشـغلـهـا عن تربـية أبـنائـها بـصوره
صــحــيــحـة  ,آذ يــكــون لــديــهـا عــمل
ده 7 أو 8سـاعـات يـومـيـاً , رسمـي 
كذلك ال تأخذ احملـكمة بعـ االعتبار
ـنـفــصـلـة الـذي قـد مـكــان عـمل األم ا
يــكـــون بــعــيــداً عن ســكن أطــفــالــهــا
سـافة قـد تتـجاوز 100كم وفي هذا
احلـال يــفـقـد األطـفــال حـضـانـة األب

وحتى حضانة األم أيضا عند تركهم
بــعــيـــداً وفي بــيت أخــر ,قــد يــكــون

مؤجر من قبل األم.
10- نـفــقـة الـزوجـة ونــفـقـة األطـفـال
ونـفـقـة احلضـانـة تـقـدر في الـقـانون
العراقي حسب قرارات مجلس قياده
نحل  ,بالرجوع إلى وضع الثـورة ا
ـادي فـقط بـغض الـنظـر عن الـزوج ا
ــاديـــة الــطــالــبــة مـــقــدرة الــزوجــة ا
لـلـتـفـريق والـطالق من حـيث راتـبـها

وإمكانيتها.
11- تستـمر نـفقة األطـفال على األب
احملـروم من أبـنــاءه حـسب الـقـانـون
العـراقي إلى مدة غـير مـنتـهيـة حتى
لــو وصـلــوا إلى مـرحــلـة الــدراسـات
العـليا  ,فهو مـجبـر على دفع النـفقة
وهم بـعديـن عنه ,حتـى وأن تزوجت
ـا ــطــلـقــة ســراً بـشــخص أخــر..  ا
يسـبب مشـاكل شخـصيـة وعشـائرية
أحياناً ب كل األطـراف التي ينحدر

الكثير منها من أصول ريفية .
12- إن قـانون حـضـانـة األطـفال في
العراق بـعيـد كل البعـد عن الشـريعة
اإلسالمية التي فرضها الله سبحانه
وتعالى مقارنـةً مع الدول األجنبية ,
الـذيـن هم اقـرب إلى روح الــشـريــعـة
اإلسالمـــيـــة  ,آذ إن احلـــضـــانـــة في
بــريـــطــانــيـــا ال تــتـــجــاوز أكـــثــر من

5سنوات .
قانون األحوال الشخصية اجلعفري
لقـد أثار قـانون األحـوال الشـخصـية
الشيعي / اجلعفـري جدالً كبيراً ب
األوساط السياسية والشعبية حيث
عبر عدد من العراقي عن مخاوفهم
من أن يـــتــســـبب هــذا الـــقــانــون في
تـقـسيم الـشـعب الـعـراقي فـيـما رأى
آخــرون أن هــذا الـقــانــون هــو ضـرر
ـرأة الـعـراقـيـة وانـتـهاك ـصـلـحة ا

حلقوقها ونكسة لها.
وكانت احلكومـة العراقـية قد وافقت
عــــلى مـــــشــــروع قــــانــــون األحــــوال
الشخـصية اجلـعفري في  25فبراير
2017بحضـور وزير حقـوق اإلنسان
الـــعـــراقي آنـــذاك (مـــحـــمـــد شـــيـــاع

الـسـوداني) لـتـحـيـله فـيـمـا بـعـد إلى
ان العراقي. البر

وقــــلـص هــــذا الـــقــــانــــون سن زواج
الـفتـيـات إلى سن 9سـنوات بـدالً من
18 سـنـة وال يـبـيح الـزواج من غـير
ـسـلـمـات إال مـؤقـتـاً في حـ حـدد ا
قانـون األحوال الـشـخصـية الـعراقي
188 لسنة  1959سن الزواج للفتاة

بـ 18سنة.
وقــد دافع (حــسن الــشــمــري ) وزيــر
العدل العراقي السابق والقيادي في
حـزب الـفـضـيلـة اإلسالمـي في أكـثر
من مـناسـبـة عن الـقانـون الـذي قدمه
إلى مــجــلس الــوزراء وقــال عــنه انه
“غــيـر مــلــزم لـلــطــوائف والـديــانـات
األخـرى فـي الـعـراق كــمـا انـه يـتـرك
اخليار لألسرة في تـزويج الفتاة في

سن التاسعة من عدمه.
Êu½UIÐ b¹bMð

ويـنص هـذا الـقــانـون عـلى أن الـفـقه
اجلعفري في الشريعة اإلسالمية هو
احلــاكم لــلــعـــراقــيــ الـــشــيــعــة في
األحـــوال الـــشـــخـــصـــيـــة كـــالـــزواج
ــيــراث. لــكـن مــنــظــمــة والـــطالق وا
هــيـومن رايــتس ووتش قــد أصـدرت
بيـاناً نـددت فيه بهـذا القـانون فـيما
نظمـة احلكومة الـعراقية إلى دعت ا
ســــحب مـــشــــروع قـــانـــون األحـــوال
الـشخـصـيـة اجلعـفـري والى ضـمان
حــمـايــة اإلطـار الــقــانـوني الــعـراقي
ا يتماشى مع للسيـدات والفتيـات 
وحذرت الـتزامـات الـعـراق الـدولـية ,
ــنــظــمــة من أن مــشــروع الــقــانـون ا
يــنــتـهك اتــفــاقـيــة الـقــضــاء عـلى كل

رأة . أشكال التمييز ضد ا
وهـكـذا سـارت بـنـا احلـيـاة من سيء
إلى أســوء  ,ومـــا خـــطـــطـــنـــا له في
مـرحلـة مـا من عمـرنـا قـد جاءته ريح
صرصر عاتـية واقتـلعته من اجلذور
ــهم إن اخلــريــطــة قـد تــبــعــثـرت .. ا
بالـكـامل ولم تـعد مـوجودة  ,وان ما
خططـنا له وحسـبنا حـسابه لم يجد
أرضية مناسبة للتطبيق وبات هواء

في شبك.
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وسم أصـيلـة الثـقافي الدولي لـهذا الـعام إشـكاالت الواقع مثّل عـنوان النـدوة االفتـتاحيـة 
ـفقـودة" خـصوصـاً ح ـقـراطيـة ا ـوعـودة" و"الد ـقراطـية ا والتـحـدّي في آن ب "الـد
ــقـراطــيـة الــثــقـيل" في حـمل ســؤاالً مــكـمّالً: " أيـن اخلالص?" بـعــد أن وضع " عبء الــد
عـيارية أو اإلجرائية مـأزقاً مثلما قراطية بـصفتها ا الصدارة. لم يحدث أن واجهت الـد
كـنني أن أستحـضر كمّاً هائالً اضية  تواجهه اليوم فـعلى مدى العـقود الثالثة ونـيّف ا
ؤتمرات بـشأنها وأتـوقّف هنا عـند ثالث محافل شاركات والـدراسات واألبحـاث وا من ا
ي" نـظّـمـتهـا جـامعـة فـيـنيـسـيـا (إيطـالـيا) مهـمـة كـان آخرهـا جـلـسة عـصف فـكـري "أكاد
ـقراطية" وقبـلها بعـقد ونصف من الزمان –ندوة دولية (أيار/ (2019حول "مصادر الد
قراطية"  تنظيمهـا في سيؤول (كوريا اجلنـوبية) خريف العام  ?2002حول "آفاق الد
ـتـحـدة األسـبق وذلك عـشـيـة غـزو بـحـضـور مـادلـ أولـبـرايت وزيـرة خـارجـيـة الـواليـات ا
العـراق وسـبقـهـا- ندوة نـظمـهـا مركـز دراسـات الوحـدة الـعربـيـة في قبـرص (لـيمـاسول)
ـقـراطـيــة حـيـنـهـا ــقـراطـيـة في الــوطن الـعـربي". ولم تــكن الـد  1983حـول " أزمـة الـد
ـنا العـربي مطـروحة على بـساط الـبحث كخـيار للـحكم خـصوصاً في وخصوصـاً في عا
ظلّ هيمنـة التيارات اآليديـولوجية الـشموليـة آنذاك: القومـية واليسـارية واإلسالمية. ولذلك
ـقراطية إلى يأتي "سؤال أصيـلة" بعد هـذه السنوات اسـتفهامـياً مثيـراً فهل وصلت الد
طـريق مـسـدود?  وهل ثـمة أسـلـوب حـكم آخـر أفـضل مـنـهـا أو يـتـجـاوزهـا? لـقـد اجتـاحت
قراطـية آخر ما تبقى من قالع الـدكتاتورية واالستبـداد في أوروبا الغربية في وجة الد ا
اضي وشملت الـيونان والبـرتغال وإسبانـيا وبدأ التـململ في أوروبا سبعيـنيات القـرن ا
ـقراطـية السـيّما الشرقـية الـتي انتـقلت من أنـظمـة شمولـية إلى أنـظمـة تتـوجه صوب الد
بـعـد انـهـيـار جـدار بـرلـ في  9نـوفـمـبـر/تــشـرين الـثـاني/ 1989وانـتـهـاء عـهـد احلـرب
وجة إلى أمريكا الالتينية وعدد من بلدان آسيا وأفريقيا ومع أن رياح الباردة وامتدت ا
تـوسط  إلّا أن حـضورها الـلّاحق حتى وإن قـراطية انـكسـرت عند شـواطئ البـحر ا الد
ـة فـي ظل الـنـكــوص والـتـراجع جـاء مـتــأخـراً طـرح عــدداً من األسـئــلـة اجلـديـدة- الــقـد
قراطية وآفاقها أكانت عريقة أم ناشئة وانسداد األفق. وفاض اجلدل حول مستقبل الد
قـراطية  فهي لـيست وحدها التي أم جنينيـة?. وإذا كانت االنتخـابات من مقتـضيات الد
ـقـراطـيـة الـنـظـام" خـصـوصـاً بـضـعف الـتـمثـيل وشـحّ فرص تـقـرر "شـرعيـة احلـكم" و"د
قـراطـية ـشاركـة وعـدم مراعـاة الـتنـوّع الـثـقافي وحـاجـات النـاس وقـيم الـد الشـراكـة وا
ـواطن حيـث بدأت ثـقـته تهـتـز وحمـاسـته تـضعف في األمر الـذي ولّـد عزوفـاً من جـانب ا
ـبـاد الـدسـتــوريـة والـقـانـونـيــة الـعـامـة مـثـل  "الـشـعب مـصـدر اإلقـبـال عـلــيـهـا. وتـمـثّـل ا
السـلطـات" و"حكم الـقانـون" و"فصـل السـلطـات" و" احلقـوق واحلريـات" و" تداول الـسلـطة
ـقراطـية في حـ أن اجلوانب اإلجـرائية عـياريـة - القـيميـة في الد سلمـياً"  اجلـوانب ا
ا يتناسب مع تطور ـناسبة إلدارة التنوّع وتنظـيم شؤون احلكم  العمالنية تتّبع اآلليات ا
قـراطـية كل مجـتـمع. وقـد دلّت التـجـربة الـتـاريخـيـة لنـحـو ثالث قـرون من الزمـان أن الـد
كنـظام تـتطـوّر وتتـقدّم  ولـكن ليس دون مـشكالت ونـواقص وثغـرات وعيـوب فهي لـيست
"مثالية" بل هي كما عبّر عـنها ونستون تشرشل  "الـنظام األقل سوءًا من غيرها"  وبهذا
" بقـدر مـا تعـبّـر عن إمكـانـية " أو "خـشبـة جنـاة" أو " وعـداً عـنى فـهي لـيست  "مـخـلّصـاً ا
إدارة احلكم وتداولية السلطـة وتنظيم التنوّع بـاإلقرار بالتعددية ومثـلما حتمل مشتركات
قيمية وإنسانية عامـة فهي تمتلك خاصيّات خصوصـية وهو ما أشار إليه قرار اجلمعية
ـتــحـدة رقم  47الـصـادر في  4ديـســمـبــر (كـانــون األول) الـعـام 2000 الـعـامــة لأل ا
ـقـراطـيـة وتوطـيـدهـا" . وعـلى هذا األسـاس  فـبـإمـكانـنـا الـقول إن وسـوم " تـعـزيـز الد وا
قراطية سلـسلة جتارب غير مكـتملة تتطـوّر وتتغيّر وتتقـدّم وتتراجع أحياناً وأهم ما الد
فيها هو قدرتها على " إدارة التنوّع" باتباع آليات سلمية وحتى مع خروجها أحياناً على
عـياري باخـتيار احملـكوم لـلحكـام بصورة خـاطئة كـما حصل مع هـتلر أو مع جانبـها ا
ـوجـة الـشـعبـويـة اجلـديـدة التـي أوصلت الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد ترامب إلى صعـود ا
ارك وبولونيا وتشيكيا البيت األبيض أو فوز الشعبوي حالياً في النمـسا وهولندا والدا
واجملر  فضالً عن ارتـفاع رصيدهم فـي فرنسا (حـزب ماري لوبـان) وإيطالـيا (حركة الـ
قراطي) وغيـرها فإن معـاجلة مثل هذا الـتوجه "غير انيـا (حزب البديل الـد  5جنوم) وأ
ـقراطـية ألنـها حـتى اآلن اآللـية الـسلـيمـة واألكثـر قدرة ـقراطي" سـيكـون بـوسائل د الد
. وفي مـنطـقـتنـا واجهت على مـعـاجلة أزمـات احلكم وتـنـظيم عالقـة احلـاكمـ باحملـكـوم
قـراطيـة طائفـة من التـحدّيات الـكبـرى التي تقف حـائالً أمام اجـتيازهـا العـتبة األولى الد
ـذهـبـية" فـضالً عن "الـتـوتـرات اإلثنـيـة والـقومـيـة" و"احلروب مثـل " النـزاعـات الطـائـفـية وا
األهلـيـة " و"الـعنف اجملـتـمـعي بجـمـيع صـوره" و"اإلرهاب الـدولي" و"احلـروب اإلقـليـمـية"
ـقراطية" السـيّما بتـعاظم كوابح مـا قبل الدولة ومـا دونها مثل ناهيك عن "شحّ ثقـافة الد
ـنظور" قـراطيـة ظلّت تراوح "بـ احملظور وا العشـائرية واجلـهويـة وغيرهـا. وهكذا فـالد
وتتجاذبـها عوامل شـتى من شدّ وإرخاء وجنـاح وإخفاق لـكنهـا بالرغم من كل نـواقصها
ـشــتـركــات اإلنـســانـيـة وعـيــوبـهــا تـمــثل خـيــارات وآلـيــات تـســتـجــيب لـلــحـدّ األدنى مـن ا

واخلصوصية الوطنية وليس هناك موديل كامل ونهائي يصلح جلميع اجملتمعات.

{ باحث ومفكر عربي
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على شـخصيـاتهم وتـصرفـاتهم واضحه
كـلـهــا نـتـيـجـة انـعـكـاس لـسـيـكـولـوجـيـة
ـظــلـمـة االعــمـاق ومــنـطـقــة الالشـعــور ا
ومالـها من مـخزون ومكـبوتـات متـرسبة
ومــخــتـمــره نــتـيــجــة احلـرمــان والــعـوز
ـعــانـات مـن االضـطــهـاد عــنـد ــادي وا ا
الـصـغـرواليـافـعـ سـواء كـان عـائلي او

اجتماعي او سياسي ...
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فـاهيم الغير سوية فتتراكم اخلبرات وا
فتؤدي الى ردود افعال سلوكية متفاعلة
مع الــتـركـيــبه الـفـزيــولـوجـيه ومــفـاهـيم
الــتـراث واالدجله ...فــهـنــاك الـكـثــيـر من
الـشـخـصـيات يـصـادفـونـنـا ومـنـهم قادة
مـجـتـمع في مـجـتـمعـنـا نـتـيـجـة تـسـليط
االضـــواء عــلــيـه من االعالم جنــد فـــيــهم
ـؤشـرات الـسـيـكـولـوجـيه الـتي جـعـلت ا
هـؤالء االفـراد يـعــانـون من عـقـد نـفـسـيه
وعــقــلــيــة تــأثــرت فــيـهــا ســلــوكــيــاتــهم
الوظـيفـية واالداريـة وتقـصير فـي العمل
الوظيفي واخلدمـة االجتماعيـة فيفقدون
مصـداقـيتـهم وتـاثيـرهم االجـتمـاعي ب
الناس نتـيجة غيـاب الفكر والـعاطفة في
سلـوكـهم حيث شـهدة حـيـاتهم احلـرمان
الذي عـانو مـنه في صغـر سنـهم بدوافع
الـنـزوات وايـام شـبـابـهم بـحب الـظـهـور
ومحاوالتهـم الثبات الذات مـاب البروز
الي الذي كـانوا يفتقرون له او البحث ا
في شبابهم جميعهم حاولوا البحث عن
نزعاتهم في حب الظـهور ب الناس في
مجتمـعهم فبـعظهم في شبـابه انخرطوا
في نشاطـات مختـلفة واخـرين في افعال
ـة وبـعض عـملـو حـتى مع شـذوذ وجـر
الــعــصــابـات واخلــارجــ عن الــقــانـون
وتهـريب اخملدرات وجـمـيعـهم ان لم نقل
اغــلــبــهم أثــبــتت افـــعــالــهم وســلــوكــهم
ـتـشدد تـوجـههم الـفـكـري اوالـعقـائـدي ا

يالزم حـيـاتـهم ويـنـعـكس عـلى سـلوكـهم
الشخصية الغـيرسوية في مراحل العمر
تـاخرة فـقد أثـبتت الـدراسات الـعلـميه ا
احلــــديــــثه لــــعــــلــــمــــاء الــــنــــفس في ان
السيكولوجـيا في االعماق وماذهب اليه
التحـليل النـفسي على يـد العلـماء امثال
فرويد ويونغ وإدلر وكذالك البيير داكو.
لــقــد حتــدث هــؤالء وغـيــره الــكــثــيـر من
الـعــلـمـاء عـن احلـرمـان واالضــطـهـاد في
ـو الـفـرد وحتـدث الـطـفــوله تـنـمـو مـع 
ردات فــعل في سـلــوكه وفــكـره وتــطـوره
وحتـديـد نـظـرتـه االجـتـمـاعـيه ومـايـنـتج
عـنهـا من ردة فـعل سـلـوكيه وانـطـبـاعيه
بـنـمطـيه مـحـدده فـاجلمـيع اثـبـتـو ان ما
ينـجم من بـعض الشـخـصيـات الذين هم
بــعــمــر مــتــقـدم مـن سـلــوكــيــات وافــكـار
غيرسـويه ومتشدده اومـتلونه غـيرثابته
وبأنانيه هي حصيلة تفاعل في االعماق
كـبـوته منـذ الطـفـوله تتـرجم الى رؤية ا
ومــواقف وفــعل بــردة فــعل انـعــكــاســيـة
نتـيجـة ثمرة اخملـزون الفـكري والـنفسي
كبـوت وترسبـاتهمـا واقترانه بـارتباط ا
ـصـاب مـن االفراد وثـيق وشـامل بـ ا
الـكبـار وسلـوكيـاتـهم وتظـهـر بصـماتـها

تـــعـــال مـــعي الــــيـــوم لـــنـــتـــعـــرف عـــلى
سيكـولوجيـة االعماق وانـعكاسـيتها من
ظـلـمة ومـخـزوناتـها مـنطـقة الـالشعـورا
ومــكــبــوتـاتــهــا .. فـفي الــصــغـر يــنــمـوا
احلرمان والكبت الذي تسببه الصدمات
الـــنــفــســيـــة ان اهــمــلت ولـم تــعــالج في
زمـنـة مخـتـزلة دفـيـنة حـينـهـا فـتتـحـول 
كـبوتة فـتنعكس عـلى السلوك االعماق ا

عند الكبر.
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قبل االحـتالل تعـرض مجتـمعـنا حلروب
وحصـار جائـر فتـعرض االطـفال حـينـها
لـــعــــدة صـــدمـــات حــــرمـــوا مـن الـــعالج
الـــنــفـــسي والــذين هـم الــيــوم فـي عــمــر
اخلـــدمـــة فـي دوائـــر الـــدولــــة الـــعـــامـــة
فــتـعـرضــهم بـاالمس والــيـوم لــصـدمـات
مــتـعـدده نـتــيـجـة مــشـاهـد الـتــفـجـيـرات
ــطـاردات واحلــروب او فـقــدان االبـاء وا
والعنف االسري اواالجتماعي وافرازات
احلـروب كــالـيـتم واحلـرمــان والـتـشـريـد
ومشاهـد الدم وحوادث وجـرائم متنوعه
وعند اهمال هذه احلاالت وعدم االسراع
في معاجلتها في مرحلة الطفوله تختزل
في الــعــقل الــبــاطن وتــتــحـول الـى كـبت

واالنـتقـامي وتـراهم مـظـطربـ الـسـلوك
ومـتلـون ومـتـناقـظـ انتـهـازي فـمرة
مع هذا وتـارة ضد االخـر فتـارة ينـجرف
مع تــيـار فـكـري قــومي وعـلـمــاني وبـعـد
فـتـرة يـتــحـول الى تـيـار فـكـري عـقـائـدي
طـائـفي ثم يـعـود الى تـيـار فـكـري قـومي
وتـارة الـى تـيـار فــكـري يــسـاري ومن ثم
تـشددة الذين الى التـيارات االسالميـة ا
وجـــدوا ضــالــتــهم فـــيه ولــهــذا جنــد ان
اجلـذور الـسـيــكـولـوجـيه لـهـذا الـضـيـاع
ـتـنــاقـضه له واخلــيـارات الـســيـاسـيــة ا
تاثيـرات على سلـوكياتـهم نتيـجة الكبت
واحلــرمـــان وتـــعـــرضـــهم لـالضـــطـــهــاد
الــــســــيـــاسـي والـــفــــكــــري والــــعـــائــــلي
واالجـــتـــمـــاعي في مـــراحل الـــطـــفـــولـــة

والشباب ..
فــــمـــحــــددات الـــســــلـــوك االجــــتــــمـــاعي
لـلشـخـصـيه نتـيـجـة احلرمـان والـتـخلف
ــــطــــاردات والــــشــــذوذ الــــســــلــــوكي وا
اضي ومن ثم االنفتاح واالضطهاد في ا
والـتــطـور واالزدهـار في بـيـئــة مـتـغـيـرة
ا ذهب اليه عـلماء الـتحلـيل النفسي و
ا سبق ذكـره من حرمان وشواذ من اثر 
ســلــوكــيه اخــرى ايــضــا كل هــذه تــتـرك
بصـمات تـراجـعيـة على شـخصـية الـفرد
عـنـد كـبـر سـنه فـتـقـوده الى حـاالت غـيـر
سـويـة في الــتـشـدد اواالنـكـفـاء والـتـردد
والـشــعـور بـاالغـتـراب الــروحي والـعـقـد
الــــــنـــــفـــــســــــيـــــة وغـــــيــــــاب الـــــذات عن
الــتــعــبــيـرالــدقــيق لــلــرؤى والــهـواجس
ـــكـــبـــوتـه حتـــول الى االنــــتـــقـــام وبال ا
انسـانيه اوبال نـظر لـطمـوحات االخرين
ــشـروعه والــرقي لالفــضل في احلــيـاة ا
ــشــاركـة االجــتــمـاعــيه والــســيـاســيه وا
الــروحـيه والــوجــدانـيه مـع االخـرين في
سـبـيل الـبـنـاء االرقى واالمـثل فـقد اثـبت
احملـلـلـ النـفـسـيـ والـعلـمـاء بـتـحـديد
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بغداد

كـونات االساسـية لـلشخـصية وتاطـير ا
وقــواعـدهــا الـســلــوكـيــة وجتـاوبــهـا مع
مـــتــطـــلـــبـــات االرتـــقــاء والـــتـــفـــاعل مع
الــعــصــراواالنــكــمــاش واالنــطــواء عــلى
نغصات واالالم والتحول الذات وخلق ا
الى الـــتــردد والــتــراجـع والــتــوجس من
االقــــدام عـــلـى ســــــــلــــوك ارادي مـــتـــزن

وفاعل.
 كل مـــاســــلف ذكــــره من انـــعــــكـــاســـات
سـلـوكـيـة واحلـرمـان في الـصـغـر يـحدث
عـادة في اجملتـمـعـات االستـبـداديـة التي
تــخـضع لــفــتـرة طــويـلــة من االسـتــبـداد
والـقمع والـتـسـلط وحـرمـان االخرين من
ـارسة فـكـرهم علـى اختالف تـوجـهاته
ـارسـتـهم اسـالـيب االكـراه والـتـشـدد و
والتعـصب كل هذا هو ارتـداد وانعكاس
ـمـارسـات مـخـتـزل فـي اعـمـاق الـفـرد و
ضــاغــطه قــد يــؤدي الى تــكــويـن مــحـدد
لــلـشـخــصـيه بــاجتـاه االغــتـراب ومن ثم
االنـسـحـاب من احلـيـاة الـعـامـة بـرمـتـهـا
مسـتجـيبة لـعامـلي االقصـاء والتـهميش
من جـهه يقـابـلـها احلـرمـان والتـنـكر من
جهه اخرى وهـذا ما يـنسجم مع الـنظام
ـقــراطـيــته الـشــكـلــيـة االســتـبــدادي ود
دكتاتـوريتهم اجلـمعيـة وايضا اسـتبداد
الــنـظــام سـواء كــان نـظـام دكــتـاتــوريـته
فرديه اونظام دكتاتـوريته جماعيه خلف
ـقـراطــيه ومـايـرافــقـهـمـا من سـتــار الـد
ـدمرة للسلوك ثقافة السـلطة والتسلط ا
القـاهره لـلشـخصـية الـسويـة والطـامحه
ــرحـله الى الــبــنـاء واالعــداد والــتـهــيئ 
ـتكـافئة جديـده من النـهوض والـثقـافة ا
ذات الــــبــــعــــد االنــــســــاني والــــقــــيــــمي
ـوا ـا يــحــقق  والــتـواصــلي الــرفــيع 
طبيعيا لشخصية الفرد وفكره منسجما
مع مــتـطــلـبــات الـعــصـر واحلــداثـة وفق

القيم االنسانية.


