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صـادقة غـيـر عاديـة لـبعض الـقادة.
ـــثــال  وصف أحــد عــلى ســـبــيل ا
العامل في الوكالة رئيس الوزراء
السوفيتي نيـكيتا خروتشوف بأنه
ـثـل غـيـر بـارع"  والـذي يـوضح "
أحــيـــانًــا نـــقــاطه بـــأكــثـــر الــطــرق
الــســوقـيــة فــظـاعــة  ولــكن أيــضًـا
تلك في يشير إلى "أن خروشوف 
بـعض األحــيـان كــرامـة شــخـصــيـة
كـــبــيـــرة".  اإلبالغ عـن الــرئـــيس
الــعـراقي صـدّام حـسـ بـأنّه "غـيـر
ذهاني  –أي غـيـر مـجـنـون"  ولكن
لـــديه "تـــوجّه قـــوي نـــحــو جـــنــون
الـــعــــظـــمـــة".في عـــام 2009 بـــعـــد
اإلطاحة برئيس هندوراس مانويل

زيـاليـــا في انــــقالب عــــســـكـــري 
الـــتــــخـــطــــيط له مـن قـــبـل وكـــالـــة
ركزية  قامت صحيفة اخملابرات ا
مـيـامي هـيـرالـد  وهي الـصـحـيـفـة
ـفـضـلـة بـالنـسـبـة ألصـحـاب حكم ا
القلة والطغـاة في أمريكا الالتينية
ـصـادر بأن  بـطـرح قـصـة سـيـئـة ا
زياليـا كـان "معـاديًـا لـلسـامـية". في
قــضـيـة زياليــا   الـكـشف عن أن
ـوجهـة إلـيه حـول إصـابته الـتـهم ا
ـــرض عــقـــلي تـــمت فـــبــركـــتـــهــا
ونشـرها عـلى نحـو واضح من قبل
مـصـادر استـخبـاراتـية إسـرائـيلـية
في مــيــامي  والــتي كــانـت تُــطـرح
ضـد تأكـيدات زاليـا الـصادقـة حول
تــــــورّط إســــــرائـــــــيل فـي انــــــقالب
هندوراس. وتـب قضـية زياليا أن
لـيس جمـيع االدعـاءات التـي تشـير
إلى أن زعــيــمــاً يــعــاني مـن إعــاقـة
نــفـســيـة صـحــيـحــة. واسـتــخـدمت
أســالــيب مــشـابــهــة ضــد الــرئـيس
اإليـراني الـسـابق مـحـمـود أحـمدي
ـــعــــروف أن وكــــالـــة جنــــاد.ومـن ا
ـركــزيــة تــكــذب حـول اخملــابــرات ا
بعض القادة في التـنميط النفسي.
تــقــريــرهــا عن الــرئــيس الــهــايــتي
السابق جـان برتراند أريـستيد هو
ــلف مـــثــال عـــلى ذلك. وقـــد ذكـــر ا
الــشـــخــصـي لــوكـــالــة اخملـــابــرات
ــركـزيــة أن أريــسـتــيــد "عـانى من ا
اكتـئاب هوسي وسـعى للعالج في
مــســتــشـفـى مــونـتــريــال في أوائل
الـثـمانـيـنات  وكـان يـتنـاول عـقارًا
قـــويًــا مـــضــادًا لــلـــذهــان". وقــد ردّ
مـسـتشـفى الفـونتـ في مـونتـريال
قـائالً إن أريـسـتيـد لم يـكن مـريـضاً
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رئــــــــــاســــــــــتـه. وقــــــــــال كــــــــــريـس
مــوتـســواجنــوا  وهــو مـســتــشـار
ـبـابـوي احلـالي خـاص لـرئـيس ز
إمــــرســــون مـــــنــــانــــغـــــاكــــوا  في
تصريحـات مايو / أيار 2017 إلى
نادي هراري للصحافة أن موجابي
"غــيـر مـسـتــقـر عـقــلـيًـا". فـي يـنـايـر
2018 صـــرح مـــنـــانـــغـــاغـــوا بــأن
الــسـيــدة األولى الــسـابــقــة غـريس

موغابي "ليست سليمة عقليًا".
ال يـوجـد مـا يـشـيـر إلى أنه يـنـبغي
إزالــة الـــقــادة الــذين يـــعــانــون من
مـرض عــقـلي من مـنـاصـبـهم جملـرد
ظروفهم الـنفسـية. عنـدما ينتج عن
ـرض أفــعــال مـدمــرة يــكـون هــذا ا
هـنــاك مــا يـبــرر اإلزالـة. ويُــقـال إن
الــرئــيس أبــراهــام لــيــنــكـولـن كـان
يــعـاني مـن اكـتـئــاب سـريـري. ومع
ذلك  فـــإن تــصـــرفـــات لــيـــنـــكــولن
كــرئـيس يُـشـاد بــهـا بـوجه عـام من
ــؤرخــ إلنــقــاذه الــواليــات قــبل ا
تـحدة. قـام طبـيب رئيس الوزراء ا
الـبـريــطـاني ويـنـســتـون تـشـرتـشل
بـتـشــخـيص حـالـة االكــتـئـاب الـتي
يــعـاني مــنــهـا مــريـضـه عـلى أنــهـا
ـزاج ثـنائي نـاجتـة عن اضطـراب ا
القـطب.ومع ذلك  لم يشـر أحد إلى
أن تـشـرشل غـيـر قـادر عـلـى الـقـيام
بـواجبـات السـلم واحلرب عـلى حدّ
سـواء كـرئيـس للـوزراء. من نـاحـية
أخـــرى  جــــعـــلـت االضـــطــــرابـــات
ا ُبـلّغ عنها لدى هتلر   العقلية ا
في ذلك انـــفـــصـــام الـــشـــخـــصـــيــة
والــــشـــخــــصـــيــــة الـــنــــرجـــســــيـــة
والشخـصية السـادية واضطرابات
ــعـاديـة لـلـمـجـتـمع  الـشـخـصـيـة ا
هـدفاً مـشروعـاً لإلزالة بـأي وسيـلة
ـكنـة.عنـدما يـتم عبـور اخلط ب
قائدٍ حميد يعاني من اكتئاب عقلي
إلى قــائــدٍ خــبــيث يــعــانـي رغــبـات
ـوت والـدمار اجـتـمـاعـيـة تـهـدّد بـا
فـهـو إشـارة واضـحـة عـلى ضرورة
إزالة هـذا اخلطـر من السـلطـة على
الفور وبدون جدل سياسي خبيث.
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رئــيس أمـريـكي يــعـاني من مـرض
عقلي. في 20 ايلول 2007 اقترح
الــرئـيس جــورج دبـلــيـو بـوش في
مؤتمـر صحفي في الـبيت األبيض
أن الـزعـيم الـعـراقي صـدام حـس

قتل نـيلسـون مانـديال. قال بوش 
" اآلن  أين "سمـعت أحدهم يـقول 
مـانـديال? حــسـنـا  مــانـديال مـيت.
ألن صـدام حـسـ قـتل كل مـانديال
كـــان مـــانـــديال آنـــذاك عـــلى قـــيـــد
احلـــــيـــــاة في سـن الـــــتـــــاســـــعــــة
. وفي عام 2003 أجرى والتسـع
مـــانــديال حتـــلـــيالته الـــنـــفــســـيــة
اخلـاصــة بـبـوش  مـشـيـرا إلى أن
بـــوش هـــو" رئــيـس لــيـــست لـــديه
بــصـيــرة  ال يــسـتــطـيـع أن يـفــكـر

بشكل صحيح ".
في عام 1977 خـلص حتـلـيل سي
أي ايه لــسـمـات شـخـصـيـة زعـمـاء
الـعـالم اخملـتلـفـ إلى أن شـمـعون
". واعـتـبـر بـيـرس كـان "مـتــعـجـرفـاً
رئيس الوزراء الـبريطـاني جيمس
كــــاالهـــــان "مــــثــــقــــفــــاً من الــــوزن
ـــلف اخلـــفــــيف". وقـــد  جــــمع ا
الفرنسي الرئيس فاليري جيسكار
: "أرستقراطي" ديستان في كلـمت
ـانـيـا و "بـارد". وُصف مـسـتـشـار أ
الــغـربــيـة هـيــلـمــوت شـمــيت بـأنه
"مغـرور"  ورئيس الوزراء الـكندي
بيير ترودو "سـاحر" مع الكثير من
ـشــاكل الــشــخـصــيـة فـي عالقـته ا
الــزوجـيـة  الـزعـيم الـصـيـني هـوا
كـو فـنغ  "داهـيـة" ولــيس مـلـتـزمًـا
كـليًـا بـاأليديـولوجـيـة الشـيوعـية 
الرئيس حافظ األسـد "ماكر  ماهر
 ولـبق"  والــدكـتــاتـور األوغــنـدي
كن التنبؤ به" و عيدي أم  "ال 

"قاتل جماعي محتمل".
كـــان عـــيـــدي أمـــ  في الـــواقع 
قـاتالً جــمـاعــيـاً. وخــلـصـت وكـالـة
ـركـزيـة أيـضـا إلى أن اخملـابـرات ا
الــعــديـــد من الــقــادة يــعــانــون من
إدمــان الـــكــحــول. آخـــرون كــانــوا
مـرتـبـطـ بـثــرثـرة الـقـيل والـقـال.
ـركـزيـة حتـدت وكـالـة اخملـابـرات ا
تـصور الـعالم لـرئيس كـوستـاريكا
ثالث مـرات  خــوسـيه فـيـغـوريس
فــيـــريـــر  بــاعـــتـــبـــاره رجل دولــة
مــحـتـرم عـلـى نـطـاق واسع. قـررت
ـــركـــزيــة أن وكـــالـــة اخملـــابـــرات ا
فيغـوريس وبعض أفراد أسرته لم

. يكونوا أكثر من محتال
قـــــدّمت مـــــلــــفـــــات الـــــسي آي إيه
النـفسـية في وقت سابق تـقيـيمات
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نـظل نقـرأ والنـطـبق.. نـناقش والنـفـهم.. مـعـنى الـنقـاش فـلـلـنقـاش قـواعـد وأول هذه
القواعـد ان نكون نفهم ما نقول.. ومن اين جئـنا بهذا القول هل هو عن قراءة لكتب
مؤلفـوها مؤلـفون مرمـوقون .. فاحلـديث كله هو حـديث احداث وليس سـياسة ولكن
ا وجدت اجلهل في الـناس فاشياً.. جتاهلت حتى قيل عري:  كمـا قال ابو العالء ا
اني جاهل. وهـنا اريد ان احتـدث بكل صـدق وامانـة في مسـألة التـقدم والـتحديث
هناك عـجزان ال عجز واحد عجز "السلـفي" عن فهم العصر وعجز "العصري" عن
ـطــلـقـة وبـعـد الـبـوصـلـة الـتي فـهم الـتـراث. عـنـدمـا يـولـي الـسـلـفي الـتـراث ثـقـته ا
ـا يخطئ بحق نفسه وبحق التراث. فالـتراث نتاج عصر مع هو غير التخطئ ا
ا اليـقل هـو عـنهم عـصـر هذا "الـتـراثي" اخملـلص وظـروف غيـر ظـروفه ورجـال ر
شـأنـا ولكن يـفـترض انه اوسع مـنـهم مـعرفـة بـأوضاعه اجلـديـدة الطـارئـة التي لم
تـكن اوضـاعـهم هم. واليعـني ذلك حتـريض هـذا السـلـفي على االسالف. فـعـليه بال
ريب ان يــوقــرهم ولــكن عــلـيـه ان يـتــجــنب مــاهــو واقع فــيه اي الــوقــوع في اسـر
ـكنـنا ان نـفهم عـصرنـا بعـيني رجـال ينـتمون الى جـاذبيـتهم. وفي الـوقت الذي ال
كننا ان نفـهم هذا العصر فهما دقيـقا ومعمقا معا لن لم يكن العصـور الغابرة ال
ة . فليس صحـيحا ان الثقافة القد قد اضفنـا الى ثقافتنا العصريـة ثقافة االقدم
الحتـمل شيـئـا مفـيدا لـهـذا العـصـر وليس صـحيـحـا ان االقدمـ عـبارة عن عـظام
وتا حتى السـاعة على الرغم من نخـرة وجثث متهـرئة. ان افالطون وارسطو لـم 
. ومع ان الفلسفة الوجودية هي احدث فلسفة انهما ماتا باجلسد قبل االف السن
معاصـرة فانه ليس باالمكان فهم هـذه الفلسفة واستـيعاب دقائقها من دون قراءة
ـكن "لـلتـقدمي" ان . وفي مسـألـة التـقدم والـتـحديث ال كل الـفكـر الـفلـسفي الـقـد
ـشاكل هـذا الـوطن ان لم يـكن قد درس يـعطـي وصفـة صـحيـحـة سلـيـمـة لوطـنه و
تـاريـخه وتـراثه ودقـائق  هذا الـتـاريخ وهـذا الـتـراث واال كان كـمن يـعـطي وصـفة
طـبـية واحـدة جلـميع االمـراض في حـ يثـبت الـواقع ان لكل مـرض خـصوصـيته
وبـالـتالـي وصفـته الـتي البـد ان تخـتـلف عن أي وصـفة اخـرى. وكـمـا نالحظ وجود
هذين العـجزين: عـجز السـلفي عن فهم الـعصـر وعجز الـعصري عن فـهم التراث
جنـد حاجـة جديـدة الى نقـدين اخرين واجـب ايـضا نقـدنا لـتراثـنا ونـقدنـا لتراث
االخـرين. فـكمـا يخـطئ الـسلـفي في وقـفة الـورع واجلزع والـتـقديس امـام تراثه
ـاثـلـة امـام تـراث االخـرين وخـصـوصـا امـام الـفـكر يـخـطـئ الـعـصـري في وقـفـة 
عـاصـر. اذ لـيس كل فكـر حـديث مـفيـد حـتـما ولـيس كل فـكر االوروبي والـغـربي ا
حـديث مالئم لـنا ولـظروفـنا بـالذات. فـقد يـكون هـذا الفـكر االجـنبي احلـديث افراز
بيئة مـختلفة تـمام االختالف عن بيئـتنا وقد نصاب حـ نستعمـله بتعسف بسوء
الهضم هـذا ان لم تستـفحل امـراضنا وتـستشـري تمـاما كمـا يحصل عـند بعض
رضى فيـما اذا اعطوا دواء اليـنطبق على مـا يشكون مـنه. علينـا ان نوقر التراث ا
ولكن علـينـا اال نسجن انـفسنـا فيه وعـلينـا ان ننفـتح على كل جـديد ولكن من دون

ثـقـف ؤسف ان اكـثـر ا ان نـصـاب بـاالنهـيـار امامه. ومـن ا
الـعـرب يتـمـثلـون في الـسلـفي والـعصـري الـلذين حتـدثا
ثـقف الى عنـهمـا في ح يـنبـغي ان نصل مع هـؤالء ا
معـادلة اسلم وافضل معادلة نقدية لكل من قيم التراث
وقيم الـعصر في آن واحد. وان نحترمها ونأخذ من هذا
أو ذاك ماهـو اصلح لنا وما يناسـبنا ونعلم ان لكل زمان
دولـة ورجــال.. وان نـطــمح نــحـو االفــضل دائـمــا والى غـدٍ

مشرق عزيز.

قد يجادل علماء السياسة بأنّ دقّة
وصـــرامــة الـــتــرشح لـــلــمـــنــاصب
الـــســيــاســيــة إلـى جــانب اجملــهــر
الـفــاضح الـســاطع في الـصــحـافـة
سـوف تـســتـبـعــد عـادة أي مـرشح
يـعـاني مـرضـاً عــقـلـيـاً. سـواء كـان
القادة السياسـيون يحصلون على
ـقراطـية أو مـناصـبـهم بصـورة د
من خالل وسـائل غـيـر دسـتـورية 
ـــرض الــعــقـــلي بــ فـــإن درجــة ا
الـقـيادات الـعلـيـا للـدول في جـميع
أنحـاء العـالم في التـاريخ احلديث

كانت عالية بشكل ملحوظ.
ثـال  في عام 2014 على سـبـيل ا
عندما قام رئـيس الوزراء الياباني
شينزو آبي  بزيارة مـثيرة لـلجدل
إلى ضــريـح يــاســوكـــوني  حــيث
دُفن الـعــديــد من مــجــرمي احلـرب
ـعــدومــ مـن احلـرب ُــدانــ وا ا
ـيـة الـثـانـيـة  كـان ذلك بـرغم الـعـا
االعـــتــراضـــات الــقــويـــة من وزيــر
شـؤون مجـلس الوزراء يـوشـيهـيد
ســـوجـــا ورئـــيس الـــوزراء األمــ
ـاي تـاكــايـا. وحـّذر الـتــنـفـيــذي إ
مــســـاعــدو رئـــيس الــوزراء من أن
عالقات اليابان مع الص وكوريا
اجلــنــوبـيــة ســتـتــدهــور أكــثـر من
زيــارة الـضــريح. لــكن جتـاهل ابي

مشورتهم.
أدى غـــــضـب شـــــيــــــنـــــزو ابـي مع
واشـــنــطن بـــســبب انـــتــقــاد إدارة
بــــــاراك أوبـــــامــــــا لـــــزيـــــارتـه إلى
ياسوكـوني باإلضافـة إلى جتاهله
لـنـصــيـحـة أقـرب مــسـاعـديه  إلى
جـــعل الــعــديــد مـن الــســيــاســيــ
الــبــارزين في احلــزب الــلــيـبــرالي
ـقـراطي يـتــسـاءلـون عـمـا إذا الـد
. في اليابان  كان آبي عاقالً تماماً
كـــمــــا هــــو احلــــال في الــــواليـــات
ــسـتــحـيـل إجـبـار ـتــحـدة  من ا ا
الـرئيس الـتنـفيـذي على اخلـضوع

للفحص العقلي.
لــقــد قــامت وكـالــة االســتــخــبـارات
ركزية األمريكيـة منذ فترة طويلة ا
بإعطـاء حملة عن الزعـماء األجانب.
في عـــام 1984 عـــاد نـــائب مـــديـــر
االســــــتـــــخــــــبــــــارات في وكــــــالـــــة
ــركــزيــة روبــرت االســتــخــبــارات ا
غــيـتس  الــذي أصـبـح فـيــمـا بــعـد
مدير الـوكالة في عـهد جورج بوش
األب  تــسـمــيــة قــسم عــلم الــنـفس
الــســيـــاسي في الـــسي آي إيه إلى
مركز علم الـنفس السياسي  أعطى
غيتس أيضا هذه الوحدة وضوحاً
أعــلى داخل مـــجــتــمع اخملــابــرات.
واليوم  طوّر الـ   سي آي ايه بناءً
عــــــــلى مــــــــصـــــــادر وأســـــــالــــــــيب
اســتـخــبـاراتــيـة - مالمح نــفـســيـة
حول مختلف قادة العالم. ومن ب
هـؤالء زعـيم كوريـا الـشـمالـيـة "كيم
جــــــونـغ أون"  ورئـــــيـس الـــــوزراء
اإلسـرائـيــلي بـنـيـامـ نــتـنـيـاهـو 
والــرئـيس الـســوري بـشـار األسـد 
والــرئـيـس الـفــنــزويـلي نــيــكـوالس
مــادورو  والـرئــيس الــتـركي رجب

طيب أردوغان.
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ثل  فإن وكاالت االستخبارات وبا
في جــمــيع أنــحــاء الـعــالم حتــافظ
على مـالمح نفـسيـة لقـادة الواليات
تحـدة. كشفت األنـباء األخيرة أن ا
الـــرئــيس دونـــالــد تــرامـب يــعــاني
جـنـون الـعـظـمة  أوهـام عـاطـفـية 
نــــوبـــات من الـــغــــضب  والـــكـــذب
المح الـنفسية القهري. ال شك أن ا
لتـرامب  التي حتـتفظ بـها وكاالت
االســتــخــبــارات  تـقــزّم تــلك الــتي
تُمسك عـلى زعماء الـعالم اآلخرين.
يقدم ترامب موضوعًا ثريًا لألطباء
الــنـفــسـيــ ووكـاالت عــلم الــنـفس
وخـــبــــراء األعـــصــــاب في وكــــالـــة
االســتــخــبـــارات.تــرامب لــيس أول

أبـداً. كمـا نفى أريـسـتيـد استـخدام
ـــــضـــــادة أي نـــــوع مـن األدويـــــة ا

ا في ذلك الليثيوم. للذهان  
وعلى الرغم من أنها رمية رخيصة
أن تتهم زورا زعيماً سياسياً عاقالً
تمـاماً بشىء مـعاكس كـلّياً  إال أنه
ال يزال هـناك مـا يكفـي من الوثائق
من مــصـادر طــبـيــة لـلــتـشــكـيك في
الــقــدرات الــعــقــلــيــة لــبــعـض قـادة
الـعــالم. في تـمـوز 1998  إجراء
حتـــلــــيل نـــفــــسي عـــلـى الـــرئـــيس
الـــفــــلـــبـــيـــنـي احلـــالي رودريـــغـــو
دوتيرتي .  إجراء التحليل خالل
إلـــــغـــــاء دوتــــيـــــرتـي لـــــزواجه من
ـرمان  والـذي حصل إلـيزابـيث ز
خالل فـتـرة عمل دوتـيـرتي كـرئيس
لبلدية مدينة Davao. قام الدكتور
نـــاتــيـــفـــيــداد ديـــان بــتـــشـــخــيص
دوتيرتي بأنه يعاني من "اضطراب
ـعـاديـة الـشـخــصـيـة الـنـرجــسـيـة ا
لــــلـــمـــجــــتـــمع  والــــذي يـــتــــمـــيـــز
بـ"الالمـــبـــاالة الـــعـــمـــيـــاء  وعـــدم
احلساسـية والتركـيز على الذات" 
بـاإلضـافـة إلى "اإلحـسـاس الـكـبـيـر
بـاالستـحقاق الـذاتي والـسلـوكيات

التالعبية". 
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كما ذكر تقرير الدكتور دايان أيضًا
أن دوتـيـرتي كـان لـديه "مـيل واسع
النطاق إلى إهمال وإهانة اآلخرين
وانـتـهــاك حـقـوقـهـم ومـشـاعـرهم" 
و"كـان غـيـر قـادر عـلى الـتـفـكـير في
عــواقـب أفــعــاله"  كـــمــا كــان لــديه
"قــــدرة ضــــعـــــيــــفــــة عــــلى احلــــكم
ـوضـوعي"  وأنه فـشل في "رؤيـة ا

األشياء في ضوء احلقائق ".
وفـيـمــا يـتـعـلـق بـزواج دوتـيـرتي 
خـلص دايـان إلى أن دوتـيـرتي كان
"غيـر قادر نـفسيـا على الـتعامل مع
االلـتــزامـات الـزوجــيـة األســاسـيـة"
بـــســـبب "عـــدم قــدرتـه عــلـى الــوالء
وااللتزام" و "عدم القدرة على الندم
ـــكن أن والـــشـــعـــور بـــالـــذنب". و
ينطبق هذا التـصوير النفسي على
. وفي ــيــاً زعــيم أخــر مــعــروف عــا
تــصــريـــحــات صــدرت مــؤخــراً في
الــقـدس  قـال دوتــيـرتي إن تـرامب

"صديق جيد" يتكلم لغتي.
كـــمــــا  الـــتـــشــــكـــيك فـي سالمـــة
ــبـــابــوي الــرئـــيس الـــســـابق لـــز
روبــرت مـوكــابي في نــهــايـة فــتـرة
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تعلم الوالد محي عارف التصوير عن
ابـيه الــذي كـان ضــابـطــاً في اجلـيش
الـعـثـمـاني والـغـريب ان الـوالـد تـعـلم
الـتصـوير وتـصنـيع مكـائن التـصوير
أو مـا يـسـمى الـكامـيـرات عـنـدما وقع
االب أســـيـــراً في مـــديــنـــة الـــســويس
ـــــصــــريـــــة اذ حتـــــول من اجلـــــيش ا
العثماني الى اجلـيش العربي بقيادة
لك حـسـ الـذي أعلن مـلك احلـجـاز ا
الثـورة العربيـة حيث أنضـم كثير من
أهل بـغداد الـى هذا اجلـيش والـثورة
الـعربـيـة مـنـهم نـوري بـاشـا الـسـعـيد
وجعـفر العـسكـري وياس الـهاشمي
وغــــيـــــرهم كــــثـــــيــــر اذ ان من صــــور
(األهـــلي) اخلـــــــــالـــدة كــانت حـــفــلــة
تــتــويج األمـــيــر فــيــصل مـــلــكــاً عــلى
الـــعــــــــــراق الــذي جـــرت في قـــشـــلــة
بــــغــــداد في 1921/8/23 وكــــانت وال
تـــزال هــذه الـــصــورة تــذكـــر وتــتــردد
ـنـاسـبة حـيث يـظـهر وتـرفع ألهـمـية ا
ــلـك فــيـــصل االول واحلــاكم فـــيــهـــا ا
االنــگــلــيـــزي الــســيــر بـــرسي كــوكس
والـسـيـد مـحـمـد صـدر الديـن  ورستم
ـلك الـلــبـنـاني الـذي حـيـدر  صـديـق ا
رافــقه مــنــذ اعـالن الــثــورة الــعــربــيـة
وحــســ أفـــنــان ســكــرتـــيــر مــجــلس
س ( بـــيل) الــشــخــصــيــة الــوزراء وا
االنــگـــلـــيـــزيــة الـــثـــانـــيـــة في بـــغــداد
لك واجلنرال كـورنواليس مسـتشار ا
فـيــصل االول ومن الـصـور اخلـالـدة (
لألهلي)  احلوادث العظيمة والوقائع
اخلـطـيـرة الـتي مـرت بـبـغـداد بـحـيث
كـان شـاهـدا على بـغـداد في نـشـاطات

في الدليل الـرسمي للمـملكة الـعراقية
يــذكــر ان عــدد مـحــال الــتــصــويـر في
بــــغــــداد عــــشــــرة  فـــــقط هي آرشــــاك
وألــــدورادو وجــــعــــفــــر احلـــســــيــــني
والــصـــبـــاح وعــبـــد الـــرحـــمن عــارف
بـحــسب الـدلـيل الــرسـمي لـلـمــحـكـمـة
الـــعــراقـــيـــة لــســـنــة 1996 وعـــبــوش
وشــريـكه ومـحــمـد نـورسي في شـارع
الــرشـيــد وبـيــزجنــيـر وتــاوبـر وعــبـد
الكر في شارع الهـنيدي أي الشارع
الــــذاهـب من الــــبـــــاب الــــشـــــرقي الى
مـعـسـكـر الـرشــيـد ويالحظ ان جـمـيع
محالت التـصوير في بـغداد باجلانب
الــشــرقي الــرصــافــة وال يــوجـد مــحل
لــلـتــصــويــر في اجلــانب الـغــربي من
بـغـداد أي الـكـرخ وهـنـالـك تـمـايـز ب
صورين ومـحالت التصويـر ببغداد ا
ـصـور ـصـور االهـلي وا  ولــقـد كـان ا
أرشـاك في مـقـدمـة مـحالت الـتـصـوير
في بغـداد عندمـا دخل التـصوير ألول
مرة بـبغداد في الـربع االول من القرن
ــنح الــعــشــريـن واذا كــان الــبــعض 
أرشـاك االولويـة في ذلك فـأن الـبعض
االخـر يــرى ان االولـويــة واالفـضــلـيـة
هـي لألهـــلـي ذلك ان عـــبــــد الـــرحـــمن
عــــارف  وولـــــده قـــــدوري قــــد تـــــولى
تــأســيس أول ســتــوديــو لــلــتــصــويـر
الـفـوتـوغـرافي بـبـغـداد سـنـة 1921 م
أي بعد أشهر من قيام احلكم الوطني
بـعــد تــشـكــيل أول مــجـلس وزراء في
تـاريـخ بـغـداد سـنـة  1920 فـلـقـد بـدأ
استوديـو التصويـر هذا على يد األب
بـد الرحـمن عـارف ثم ولده قـدري وقد
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أهـلـها احلـكـوميـة الـرسمـيـة واالهلـية
ـناسـبـات االجتـماعـية الـشخـصـية وا
واالقتصـادية والتنـظيميـة والتجارية
والـشــخـصـيـات الــبـغـداديـة وعــمـلـهـا
ومناصـبها وادوارها في حـياة بغداد
كـذلك تــولى تــصـويــر شـوارع بــغـداد
وطـــرقــــهــــا ومـــحالتــــهــــا وأزقـــتــــهـــا
وجــوامـــعــهــا ومـــدارســهـــا وآثــارهــا
وتراثهـا مند بنـائها في عهـد اخلليفة
ا ـنصـور مروراً  العـباسي الـثاني ا
ترك حكام بغداد من عباسي ومغول
وجالئري وقره قيـونلو وآق قيونلو
وفــرس وعـثــمـانــيـ كــأبـواب بــغـداد
وجـوامـعـهـا وخــانـاتـهـا وحـمـامـاتـهـا
ومـدارسهـا ودور احلكـومة في بـغداد
ومحاكمها وسكك احلديد ونهر دجلة
ومـنــشـآتــهــا ومـقــاهـيــهــا ومالهـيــهـا
وســـيــنـــمـــاتــهـــا وأزيـــاء أهل بـــغــداد
وبــأخـتـصـار صــور االهـلي كل مـا في
بــغــداد في الــنــصف االول من الــقــرن

العشرين. 
ـا ثـبــته االهـالي بــالـصـورة وقـلـيـل 
تــــأســــيس اجلــــيش الــــعــــراقي في 6
كــانــون ثـان 1921 ومــؤتــمــر االدبــاء
االول لــســنـة 1922 والــذي  عــقـده
حتت عنـوان سوق عكـاظ حيث شارك
فــــيه مــــثـــقــــفــــو بـــغــــداد وادبــــاؤهـــا
وشـعرائـها  كاالب انـستـاس الكـرملي

وجـــعــــفـــر أبـــو الـــتـــمـن والـــزصـــافي
والــزهـاوي وغـيـرهـم من ادبـاء بـغـداد
في تــلك الـــفــتــرة ومن صــور االمــاكن
التراثية أبواب بـغداد العباسية التي
اســـتــــمـــرت حـــتى أًزمــــان مـــتـــأخـــرة
والــــتـــظـــاهـــرات واالضـــرابـــات واول
مجلس لغرفـة جتارة بغداد وتأسيس
القوة اجلوية وتـشييع الشيخ ضاري
بــعـد وفــاته بـالــسـجن لــقـتــله الــقـائـد
االنــگــلــيــزي (لــچــمــان)  ومــا يــســمى
بـــوثــبـــة كــانـــون ضــد الـــشــخـــصــيــة
الــوطـنــيـة صــالح جـبــر والــتي كـانت
ــعــاهــدة الـــبــريــطــانــيــة دوافــعـــهــا ا
العراقية وحقيقتها انه أول شخصية
من عـائـلة فـقـيرة اذ والـده كـان جناراً
ورافقوا الوجود االنـگليزي ببغداد اذ
كــانـت اجلــمــاهــيــر ال تــعــلم االحــكــام
ـعـاهـدة اجلـديـدة الــتي تـتـضـمـنــهـا ا
اجلـديــدة الـتـي سـتــحل مـحل أحــكـام
عـاهدة التي كـانت ساريـة بحيث لم ا
يــتــطــرق أي مـــؤرخ أو ســيــاسي الى
عـاهدة اجلديدة التي أرادها حقيقة ا
ـعـاهـدة الـسـابـقة صـالح جـبـر مـحل ا
الــتـي كــانت ســاريـــة وبــســبب وثــبــة
ـعـاهدة كـانـون هذه أسـتـمر الـعـمل با
السابقة اجملحـفة بالعراق ومن صور
االهـــالي الــــفـــنـــانــــون والـــفــــنـــانـــات
ـــــمــــثالت ورجــــال ـــــمــــثــــلــــون وا وا

الـسـيـاسـة وخـاتـونـات بغـداد في ذلك
ــــطـــربـــات ـــطــــربـــون وا الــــزمـــان وا
والـراقـصـات مـنـهم محـمـد الـقـبـانچي
وحـقي الشـبلـي وجلـيلـة وبدريـة أنور
وزكيـة جورج وسلـيمة مـراد وصديقة
الية وغيرهمِ والفنانون العرب عند ا
زيـازتــهم بـغــداد مـنــهم عـبــد الـوهـاب
ويوسف وهـبي وأم كلـثوم واحلفالت
ـسـرحـيـة وابـطـال احلـركـة الـفـنـيه وا
ـلوك وفرق الريـاضية والـسيـاس كا
الـكـشـافـة وابـطـال الـزورخـانـة عـباس
الــديك ومــجــيــد لــولــو ومــهــدي زنـو.
وصـور االهـالي بغـداد بـشخـصـياتـها
الـهـزلـيـة والـشـعـبـيـة مـنهـم حـبـز بوز
نــوري ثـابت وقـــــــــزمـوز ومـال عـبـود
الــكــرخي والــقــزم الــظــريف خــلــيــلــو
وشـــفـــتـــالـــو واخلالصـــة ان االهـــالي
ــثـــــــــابــة تـاريخ بــغـداد خالل عـدة
قـــرون بــالــصــور فــلـــقــد كــانت صــور
االهــالي ال جتـعل االحــداث والـوقـائع
الـبـغداديـة بـعـيدة عن مـاكـنة تـصـوير
االهــــلي يــــوم كـــان الــــتــــصـــويــــر من
العجيب الغـريب بحيث ال يتيــــــــسر
لـــــــكـل واحــــــد مـن أهــــــــل بـــــــغــــــداد
الوصول الى كاميرا تصوير حتى ان
ــدنــيــة أو مــا هــويــات االحــــــــــوال ا
يــســمى بــاجلــــــــــنـســيــة وقــتــهـا بال

صورة.
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نـاسب في مجـلس النواب وإن كنت أتـمنى لـهذه احلكـومة ان تـشهـد التصـويت ا
نـســتـقـر عـلى حــكـومـة تـلـبـي مـطـالب اجلـمـاهــيـر ..  لـكن قـراءتـي لـآللـيـات الـتي
تـفائل يـشعر بإن كلف  جتـعل أكثر ا اعتمـدها السـيد رئيس مجـلس الوزراء ا

قترحة لن ترى النور وألسباب جوهرية  أهمها : احلكومة ا
كـلف استنـد الى استراتـيجيـة التـكتم على اخـتياراته دون مـحاولة - أن السيـد ا
ـتـحـكـمة بـالـقـرار .. آخـذا" في احلسـبـان ان كـتـلتي ـتوازن لـألطراف ا الـكـسب ا

الفتح وسائرون تمثالن احلجم والرصيد األعلى في مجلس النواب .
ــتـــأخــر عن مــرشــحي قــائــمــتـه  الــتي ضــمت عــددا" من اخلــبــرات - األعالن ا
احملـتـرمـة  لـكن الــكـثـيـر مـنـهـم من كـبـار الـسن ومن غــيـر ذوي اخلـبـرة في عـمل

الوزارات التي رشحهم اليها .
واذا مـا أخــذنـا في احلـســبـان أن تـصــريـحـاتـه األولى كـانت تــصب بـاجتـاه دعم
قـبول بـ طبيـعة الـتصريح وااللـتزام وب الشبـاب  فقـد حصل التـناقض غـير ا
ـرشـحـ ...... ولـكي نــضـمن االسـتـفـادة من جتـربـة واقع مـا تـضـمـنـتـه قـائـمـة ا
أرهــقت الـعــراقــيـ عــلى مــدى مـا يــقــارب الـشــهـريـن وأكـثــر .. أعـتــقــد أن عـلى
الـشـخصـية اجلـديدة الـتي ستـكـلف  والتي نـأمل أن تكـون مـستـقلـة حقـاً وحتقق
طلوب بـ رؤى كتل سيـاسية وأحـزاب قائمـة وب مطـالبات اجلـماهير التـوازن ا
الــشـبـابــيـة الــسـاخـطــة عـلى ســنـوات عـجــاف واجـهت الــشـعب الــعـراقي وبـددت
طموحـاته باألنتقال الى مستقبل أفضل .. تـطلب ذلك من وجهة نظرنا الشخصية
نـصب رئاسة الوزراء بـعرض أفكاره عـلى القيادات الـسياسية  أن يهـتم القادم 
للـمكونـات ومحاولـة كسب دعمـهم األولي دون الدخول في الـتفاصـيل واألسماء 
سبق .. وفي نـفس الوقت تكون الـفرصة سانحه ليتـجنب مشكـلة عدم التـنسيق ا
ـوالـيـة لألحـزاب أمـامه لألنـسـحــاب واألعـتـذار اذا فـرض بـعض الـشـخــصـيـات ا

رشح الذين يعتقدأنهم األفضل . والكتل على برنامجه احلكومي وا
رحلة  أعتقد إن وصف ا

االنـتقـاليـة سيـنطـبق على جـميـع األشيـاء والتحـركات واألفـعال الـتي  سـيقـوم بها
رشح اجلـديد  لذلك عليـه أن يؤمن بإن التغـيير الكـلي غير مقـبول وأن األنتقال ا
ـرشح مستقل من حالة الـسيطرة الكاملـة للكتل السياسـية الى حالة القبول 
 يـنـبـغي أن تــكـون تـدريـجـيـة وعـلى مـراحل .. تـبـدأ بـتـشـكـيـلـة حـكـومـيـة  مـؤهـلـة
شـاكل الـعراق وتـسـتمـر بـتحـديـد موعـد األنـتخـابات ومـتخـصـصة وذات خـبـرة 
تـظـاهرون .. وتـنـتـهي بتـسـليم دة الـزمـنيـة الـتي يـنادي بـهـا ا ـقبـلـة في حـدود ا ا
لف خالل مـدة التتـجاوز الـسـنة الى حـكومـة تكـون قادرة عـلى اتخـاذ قرارات  ا
تعيـد للعراق مـكانته االقتصـادية والسياسـية واالجتماعـية . لست من األشخاص
تمرس لـها  لكن شعوري بصفتي الذين يـحبون السياسة ولسـت أدعي بفهمي ا
من أبنـاء الـعراق الـذين عاصـروا آالمه وحـروبه وحكـومـاته .. ومن نظـرة ايـجابـية
ستقبل قد يكون أفضل  اضطررت أن أتصارع مع نفسي لقول كلمات صدرت

من الــقـلب والــعـــــقل ( بــشـكل مــبـاشــر  دون حك او شـطب او
مسح ) .. 

سـؤول واخملتص قد تـساعد في أن توفـر  للسادة ا
ـشــاكل الـتي تــفـهــمـا" مــعـمــقـا" ألصـل ا بــالــسـيــاسـة 
ـقـبـلـة يـشـهـدهـا الـوطن .. عـسى ان تـكـون  شـهـورنـا ا
ـا نــعـيش ... في بالد وســنـواتـنــا الـقـادمــة  أفـضل 

أكرمها الله باألنبياء وآل البيت والصاحل .
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عـنـدمـا سـمـعت من يـفـتي بـاالمــتـنـاع عن صالة اجلـمـعـة خـشـيـة انـتـشـار مـرض
فيـروس الكورونا تذكرت الـرئيس التونسي احلـبيب بورقيبـة يوم طلب من الشعب
الـتـونـسي عـام 1962 عـدم الــصـيـام في شـهـر رمـضـان كـمـا دعـا الى عـدم اداء

مناسك احلج. 
كـان بو رقـيبـة علـمانـياً اشـتهـر بإصـدار العـديد من الـتصـريحـات والقوانـ التي
تـعـد مثـيرةً لـلجـدل"وكـان يرى أن الـصيـام يـعطل الـطاقـات وأنـنا بـحاجـة إلى هذه

الطاقات لنبنى البلد
واقتـرح أن يقـضي العـامل األيـام التي أفـطـرها عـندمـا يُحـال إلى الـتقـاعد أو في

أوقات أخرى.
ولكي يـؤثر بو رقيبة عـلى الشعب التونـسي لالستجابة لـرأيه أستدعى الطاهر بن

عاشور وهو عالم كبير وكان رئيسا جلامعة الزيتونة 
اثلة للجامع األزهر في مصر التي لها مكانة إسالمية معروفة 

ـنبر و ليقـنع التـونسيـ باإلفـطار في شهـر رمضـان صعد الـطاهـر بن عاشور  ا
وقـال في خـطـبـته "بـسم الـله الـرحـمـن الـرحـيم يـا أيـهـا الـذين آمـنـوا كـتب عـلـيـكم
الصـيام كما كـتب على الذيـن من قبلـكم لعلـكم تتقون. ثـم قال" صدق اللـه العظيم

صـدق الــله وكــذب بـو رقــيـبــة". وكـانت هــذه من أقـصــر خـطب
اجلمـعة في التاريخ وحاول بورقيـــــبة في خطــــاب ألقاه
في صــفــاقس يــوم 29 نــيــسـان أبــــــريل 1964 ثــني
ـقدّسـة وأداء مـنـاسك التـونـسـيـ من زيـارة األمـاكـن ا
قـادير مالية من ا فـيه من إهدار  احلج في الـسعودية 
ـقامـات األولـياء العـمالت الـصـعبـة ودعـا إلى التـبـرك 

والصاحل بدال عن احلج.

ضريح ياسوكوني

شينزو آبييوشيهيد سوجا واين مادسن

بغداد في ثالثينات
اضي القرن ا


