
مع الــعـام الــســابق.ويـقــول مـراقــبـون ان
ز عالقة الرئـيس بصـحيفـة نيويـورك تا
ــا كــان تــواقــا لــلــفــوز مــتــقــلــبــة ولــطــا
بتـغطـيتـها الصـحافـية اال ان انـتقـاداتها

اثارت غضبه.
ويأتي اللـقاء في وقت تـشهد الـعالقة ب
ترامب واالعالم توتـرا كبيـرا مع توجيهه
باستمرار انتقادات لتقارير وسائل اعالم
يــعــتـــبــر اخــبـــارهــا "مــضـــلــلــة".واثــارت
تـغـريـدات تــرامب االخـيـرة شـكـوكـا حـول
مــدى جنـــاح الــلــقــاء مع ســالــزبــرغــر في

تخفيف تلك التوترات.
وعـلق مـحـرر ســابق في الـصـحـيـفـة عـلى
وسائل الـتواصـل االجتـماعي عـلى فرص
حـصــول مـصـاحلـة بـالــقـول "ال حتـبـسـوا
انــفــاســكـم".ويــبــدو ان عالقــة تــرامب مع
االعالم بــــلـــغـت ادنى مــــســـتــــويـــاتــــهـــا.
اضي نشب خالف ب شبكة فاالسبوع ا
"سي ان ان" والــرئـاســة االمـيــركـيــة الـتي
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ـكن أن يــجـعل األمــر يـبـدو خالل احلــديث 
كما لو كانوا يغيرون مواقفهم على الصعيد
الــسـيــاسي كـذلك "لــذا يـتــلـقــون تـوجــيـهـات
بالوقوف بثبات وأن يظهروا بشكل متوازن

للغاية عبر وضع الساق مُتباعدين".
وتقول وود - الـتي أجرت دراسـات حتليـلية
بـشـأن الـكـيـفـيـة الـتي يـسـتـخـدم من خاللـهـا
الـعـديــد من الـسـاسـة الــوقـوف في وضـعـيـة
رء اتبـاع قاعدة ُسيـطر" إنه يـتع عـلى ا "ا
ـوقف بـسـيـطــة أال وهي أن يُـدرك طـبـيـعـة ا

ر به قبل اختياره وقفةً بعينها. الذي 
وتـسـتطـرد بـالـقول "يـتـعـ أن تكـون (هـيـئة
ـا ـا يــجـري حــولك; و وقــفـتك) مــدفـوعــةً 
مـكن أن يُنـظر تقـوله ومن يـوجد مـعك. من ا
إلـى مـا تــفــعـلـه بـشــكلٍ ســلــبيٍ لـلــغــايـة إذا
حـاولت أن تُظـهـر القـوة وأنت تـفتـقـر إليـها
أو أن تـبــديـهــا في وقت يـتــوجب عـلــيك فـيه

إظهار مشاعر الصداقة بدالً منها".
وتشـكل رئـيسـة الوزراء الـبـريطـانيـة تيـريزا
ــوذجــاً آخـــر لــلــســيـــاســيــ الــذين مــاي 
ُـهيمن أو ضُبِـطوا وهم يـتخـذون وضعـية "ا

ُسيطر" أمام العدسات. ا
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فهي تُشاهـد - مثلها مـثل باقي ساسة حزب
احملـافـظــ الـذي تـنـتــمي إلـيه - وهي تـقف
مُـبـاعـدةً بـشـكلٍ كـبـيـرٍ بـ الـسـاقـ بـيـنـمـا
تضع يـديهـا مبسـوطتـ إلى جانـبيـها. وقد
أدى اعـتــيـاد أعــضـاء احلـزب الــوقـوف عـلى
ُهيمن هذه الشاكلـة إلى نحت عبارة "وقـفة ا

." على طريقة احملافظ
وتــقـول بــاتي وود "إنه وضع يــنـطــوي عـلى
هـيـمـنـة وسـيـطـرة ولـكن مـا تـراه فـيـهـا (أي
تيريـزا ماي) عبـارةً عن استعـراضٍ النتصارٍ
مـتـواضعٍ. بـجــانب ذلك تُـرى هـذه الـسـيـدة
وهـي تــمـــيل إلـى الــوراء وهـــو مـــا يـــجــعل

وضعيتها أكثر توازناً قليالً".
ـكن أن يـواجـهـها لـكن ثـمة مـشـكـلـةً أخرى 
الـقـادة السـيـاسـيـون عـلى وجه اخلـصوص
الذين يتعاملون مع أُناسٍ من مختلف أنحاء
عـمـورة. ويتـمـثل ذلك كمـا يـقول وَيـسون ا
في أن اتـخـاذ تـلك الـوضـعـيـة الـتي تـنـطـوي
عـلـى هـيـمـنـةٍ وســيـطـرةٍ هـو أمــر غـيـر مـجـدٍ

تماماً إذا ما جُرِّبَ مع ثقافات بعينها.
ضي الرجل قائالً "هناك اعتقاد مفاده أن و
تلك الوضـعية ستـجعلك تـبدو مُهيـمناً (على
من حـولـك) ولـكن فـيــمـا قــد يَـصْـدُقْ ذلك في
دولٍ قائـمة عـلى (النـزعة) الـفردية تـلك التي
يسـودها مـا نُـطلق عـليه اسم 'ثقـافة األنا?'
فـإن الــوضـعـيـة نــفـسـهـا تُـتــرجم عـلى نـحـو
شـديد الـسـوء في البـلـدان التي تُـعـد من ب
الدول الـتي تسـودها 'ثقـافة اجملـموع 'وذلك
لـتــركـيـزهـا عــلى الـعـمل اجلــمـاعي أكـثـر من
النزعة الـفردية".ويضيف وَيـسون بالقول إن
الوقـوف على هـذه الشـاكلـة لن يُجـدي بشكل
خـــاص في بـــعض الــدول اآلســـيــويـــة الــتي
يحتقر مواطنوها في أغلب األحيان فكرة أن
يـظـهـر اآلخرون عـلى أنـهم أصـحـاب هـيـمـنةٍ

ادية واجلسدية. وسيطرةٍ من الوجهة ا
وبوجه عـام يـذهب وَيسـون ووود للـقول إن
ـثل - رغم تـبـني هـذه الوضـعـيـة لـلـوقوف 
وجـود حتديـات - وسـيلـةً مـثـيرةً لالهـتـمام
ـرء الـعـمل عـلى االسـتـفـادة مـنـهـا يـجـدر بـا
ســواء كــان شــخــصــيــةً عــامــةً تــظــهــر أمـام

اجلمهور أم ال.
ويوصي االثنان بـأن ينتـفع اإلنسان من هذا
األمـر بـشـكل فـردي ودون وجـود أحد حـوله
ــؤكــدة من أجـل احلــصــول عـــلى "فــائـــدته ا
تمثلة في زيادة الشعور بالقوة" بدالً من وا
اسـتـخدامـه بهـدف مـحـاولـة فرض الـهـيـمـنة
عــلى مـــوقفٍ مــا يــوجــد به آخــرون وبــسط

السيطرة على هؤالء كذلك.
ويلخـص وَيسون نـصيحـته هذه بـالقول "قم
بـذلك بعـيـداً عن األنـظار أو فـلـتـفعـله بـذكاء
إذا قــــررت أن تُــــقْـــــدِمَ عــــلــــيـه عــــلى رؤوس
األشـهاد. وال تُـبـالغ في مـا تـفـعله مـهـمـا كان

األمر الذي تقوم به"
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يــسـعى كـثــيـر من الـقــادة والـسـيــاسـيـ إلى
فـرض سـيــطـرتـهم عـلى مـن حـولـهم وإظـهـار
صورين وذلك من نفوذهم أمام اجلماهير وا

خالل الطريقة التي يقفون بها.
ـسـؤول عن الـشؤون يـقـول روبرت وَيـسـون ا
ــيـة في شــركــة "ديـبــرَتس" لــلــتـدريب األكــاد
رء أن يجعل مالمحه هني إنه يتع على ا ا
تــبـدو مـســتـرخــيـة تـمــامـاً إذا أراد أن يــتـخـذ

وضعاً جسدياً يوحي بالسلطة والنفوذ.
ويــقــول ويــســون إن اتــخــاذك لــهــذا الــوضع
ـجـرد أن ســيـفـقـد تــأثـيـره بــشـكل تـلــقـائي 

يشعر الناظر إليك بأنه مُصطنع.
عـنـدما اخـتـيـر السـيـاسي الـبريـطـاني سـاجِد
جافيد قبل نحو شهرين وزيراً للداخلية كان
ــتــوقع أن يـصــبح مــحـطــاً الهــتـمــامـات من ا
ــرة وســائل اإلعالم ولـــكن ذلك حــدث - في ا
األولى عـــلى األقـل - ألســبـــابٍ ال عالقــة لـــهــا
بسيـاساته. فـعندمـا وصل إلى مكتـبه اجلديد
كانت الـوضعيـة التي وقف بـها أمـام عدسات

التصوير هي ما استرعى االهتمام.
فأمـام مبـنى وزارته في منـطقة ويـستـمِنـستر
بقلب لـندن وقف جافـيد مُواجهـاً للصـحفي

وهو يُباعد بـ ساقيه على نحـوٍ غير معتاد.
وبـــالـــنــســـبـــة لـــرؤســـاء حتـــريـــر الــصـــحف
ٍ البـريطـانـية بـدت هذه الـوضعـية وكـأنهـا ت
من جانب الوزير للوضع الكالسيكي للوقوف
أمام عـدسات التـصويـر بشـكلٍ يوحي بـالقوة

والنفوذ.
لـكن ذلك لم يـحل دون اتـخاذ الـصـحـفـي من
هــذا األمـــر مــوضــوعـــاً لــلـــمــرح والــفـــكــاهــة
والـسـخـرية قـلـيالً إذ نـشـروا صـوراً لـسـاسة
بـريطـانـيـ آخـرين وهم يـتخـذون وضـعـياتٍ
ـاثـلـةً وكـتـبـوا حتـلـيالت تـتـناول جـسـديـةً 
األســبــاب الـتي يُــحــتــمل أن تـكــون قــد حـدت
بـجــافــيــد لــلــوقــوف بـهــذه الــوضــعــيــة أمـام
الـكـامـيــرات.في واقع األمـر اتـضح الحـقـاً أن
ا لم يـكن يقصـد اتخاذ الوزير الـبريـطاني ر
تـلك الوضـعـيـة من األصل فلـقـطـات الفـيـديو
بدا أنـها تُـظـهر أنه صُـورَ في منـتصفٍ حـركةٍ
مــا; حتـديـداً خـالل تـغـيــيـره لـوضــعه تـلــبـيـةً
. لـكن ما حدث صـورين الصحـفي لطلـبات ا
أثـار تسـاؤالتٍ مـثيـرةَ لالهـتـمام حـول فـوائد
ـرء مـثل هـذا الــوضع أمـام عـدسـات اتـخــاذ ا
ـصـورين ومـا إذا كـان ذلك يُـحْـدِثُ الـتـأثـير ا

الذي يحسبه من يُقْدِمون عليه أم ال.
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تتـمثل الـهيئـة التـقليـدية لـوضعيـة التـصوير
ـرء قوةً الـتي تنـطـوي على إيـحـاء بأن لـدى ا
وســلــطـــة في وقــوفه مُـــبــاعــداً بـــ ســاقــيه
وواضعـاً يديه في األغـلب على جـانبـيه وهو
يــنــظـر مــبـاشــرة جلــمـهــوره. ويُـقــال إن هـذه
الوضعية جتعل من يتخـذها يشعر بأنه أكثر

ثقة بل ويبدو ذلك على مالمحه أيضاً.
لـكـن األمــر لــيس بــالــيــســيــر كـمــا يــبــدو في
الــظـاهـر. فــقـد تـعـرض الــعـديـد مـن الـسـاسـة
لــلــسـخــريـة بــســبب وقـوفــهم مُــبـاعــدين بـ
ــســافـةٍ أكــبــر من الالزم. وتــبـرز ســيــقـانــهم 
الـصـعـوبـات الـتي تـكـتـنف هـذا األمـر قـاعـدةً
مـهمـة تَـصْدُقْ عـلى عـمـليـات الـتجـمـيل كذلك
ومــفـادهـا بــأن اتـخـاذ وضــعـيـة مــثل هـذه لن
يفيدك إال عندما تفعله بشكل حكيم ومتحفظ
لـلـغـايـة بحـيث ال يـالحظ اآلخـرون أنك تـقوم
به.وفي هــذا الـصـدد يــقـول روبــرت وَيـسـون
ـيـة في شـركـة ـسـؤول عن الـشـؤون األكـاد ا
ـرء بـحـاجة ـهـني إن ا "ديـبـرَتس" لـلـتـدريب ا
إلى أن يبدو مـسترخـياً تمـاماً إذا ما أراد أن
يؤتي اتخاذه لـتلك الوضعـية ثماره قائالً إن
هـذا األمـر يـفـقــد تـأثـيـره عـلى الـفـور وبـشـكل
تلقائي إذا مـا شعر احمليـطون بك أنه يحدث
على نحـوٍ مصـطنع.ويضـيف وَيسون بـالقول
إنـه من الــــصـــعـب بـــوجـهٍ عـــامٍ اإلشــــارة إلى
سـياسيٍ بـعـينه والـقـول إنه أتقن اتـخـاذ هذه
الـوضعـيـة نظـراً إلى أن من أجـادوها فـعـلوا
ذلك بتـكتـم. ويحث وَيـسون من يـفتـقرون إلى
الثـقة في أنـفـسهم عـلى محـاكاة لـغة اجلـسد
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واشــــنـــــطـن (أ ف ب) - كــــشـف نـــــاشــــر
ـز امس انه التقى صحـيفة نـيويـورك تا
الـــرئــــيس دونــــالــــد تـــرامـب في الــــبـــيت
االبـــيض وحــذره بـــلــهـــجــة قــاســـيــة من
ؤذيـة" لهـجماته التـداعيـات "اخلطيـرة وا

تكررة على الصحافة. ا
لـكن يبـدو ان الـلقـاء مع نـاشر الـصـحيـفة
آرثر غريغ سـالزبرغـر لم ينجح في تـبريد

توترة ب ترامب واالعالم. االجواء ا
وهـاجم تــرامب عـلى تـويــتـر من وصـفـهم
ـعـادين لــتـرامب في قـطـاع بـ"الـكـارهــ ا
الصـحافـة احملـتضـر" معـتبـرا انهم "غـير

." وطني
وعُـقد االجـتـمـاع بـ ترامب وسـالـزبـرغر
في  20تــمـــوز/يــولــيــو بــنــاء عــلى طــلب
الــبـيت االبــيض الجــراء لـقــاء بــدا وكـأنه

جلسة تعارف روتينية.
وقـال سـالـزبرغـر ان الـلـقـاء الـذي حـضره
مدير صفحة الرأي في الـصحيفة جيمس
بيـنيت بـقي سريـا بنـاء على رغـبة الـبيت
االبيض الى ان اعلنه تـرامب على تويتر

صباح االحد.
واعـلن تـرامب في تـغـريـدة انه "عـقـد لـقاء
جــيـدا جــدا في الــبــيت االبـيـض مع آرثـر

غريغ سالزبرغر".
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وتـابع الـرئـيـس االمـيـركي "لـقـد امـضـيـنـا
الـكـثيـر من الـوقت ونـحن نـتـكلـم عن الكم
الهائـل من االخبار الـكاذبـة التي تنـشرها
وسائل االعالم وكيف بـاتت هذه االخبار
الـكـاذبـة تـخـتـصـر بـكـلـمـة واحـدة +عـدوة

الشعب+ هذا امر محزن".
وفي بــــيـــان الحـق نـــشــــرته صــــحـــيــــفـــة
ــز" اعـلـن سـالــزبــرغـر ان "نــيــويـورك تــا
تـغــريــدة تــرامب تــشــكل عــمــلــيــا "الــغـاء
لسـريته" مـشـيرا الى ان االجـتمـاع اتّسم

باجلدية.
وتابع سالزبرغر في بيانه "قلت بصراحة
لـلـرئـيس انــني ارى ان كالمه لـيس عـامل
فـــرقــة فــحــسب بـل هــو خــطــيــر ويــزداد

خطورة".
وتـــابع "قـــلـت له ان تـــعــــبـــيـــر +االنـــبـــاء
ـضـلــلـة+ غـيـر صــحـيح ومـؤذ اال انـني ا

تــرامب في تـغــريـدة ان ســالـزبــرغـر االبن
يـــشـــكـل "فـــرصـــة اخـــيـــرة" لـــكـي تـــثـــبت
الصحيـفة حيـادها وتنشـر االخبار "بدون
خــوف او مـحــابـاة".لــكن مـذّاك وبــعـد ان
ـــشــاكل ـــز وغــيـــرهـــا ا تــنـــاولت الـــتـــا
الــشـــخـــصــيـــة والـــســيـــاســيـــة لـــتــرامب
تـكررة عـمد تـرامب مرارا و"مغـالطـاته" ا

الى شن هجمات مضادة.
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ومن بـ االوصـاف الـتي اطـلـقـها تـرامب
ــز في عــلـى صــحـــيــفـــة نـــيــويـــورك تـــا
تــغـريــداته شـبه الــيـومــيـة انــهـا "فــاشـلـة
وفــاســـدة" و"مـــنـــحــازة" وبـــانـــهـــا اســوأ

الصحف "وتغطيتها االقل دقة".
ـقـابل تـدافع الـصـحـيـفـة عن مـهـنـية في ا
صحـافييـها وتـؤكد انـها بعـيدة كل الـبعد
وا عن ان تـكون "فـاشلـة" وانـها حـقـقت 
في  2017 وارتـفعت مـداخـيـلـها الى 1,7
ئـة مـقـارنة مـليـارات دوالر بـنـسـبة  8 بـا

رفضت دخول مراسلة الـشبكة الى البيت
ـؤتـمـر االبـيض لـلـمـشـاركـة في تـغـطـيـة ا
ـشترك الذي عـقد ب ترامب الصحافي ا
فـوضـيـة االوروبيـة جـان كـلود ورئـيس ا
يـونـكـر.واعـتـبـر اولـيفـيـيه نـوكس رئـيس
كـلفـ تـغطـية اخـبار ـراسلـ ا رابطـة ا
البـيت االبيـض تصـرف الرئـاسة ردا "في
االجتاه اخلاطئ" استهدف مراسلة تؤدي

عملها فحسب.
ويأتي حتذير سـالزبرغـر من اعمال عنف
ضـد صحـافـيـ بـعد بـضـعـة اسـابيع من
مقـتل خمـسة موظـف في صـحيـفة جراء
اطالق نـار داخل مـكتـبـهـا في انـابـوليس
28 فـي واليـــــــــــة مــــــــــيــــــــــريـالنــــــــــد فـي 
حزيران/يونيو.واكـدت الشرطة ان مطلق
ة للـصحـيفة النـار كان يكـن ضغيـنة قـد
على خـلفـيـة مقـالة نـشرت في  2011 عن
قـضــيـة حتــرش جـنـائي رفــعت ضـده من

درسة الثانوية. احد زمالء ا

ابديت قلـقا اكبر ازاء وصـفه للصـحافي
ب+اعـــداء الــــشــــعـب+".واضــــاف نــــاشـــر
الـصـحــيـفـة "حـذرته مـن ان هـذه الـلـهـجـة
الـنـاريـة سـتـسـاهم في زيـادة الـتـهـديـدات
ـكن ان حتض عـلى ضـد الـصـحـافيـ و
العنف" بـعدما اعـتبر ان "هـذا ما يحصل

بالفعل في اخلارج".
وقـال ايـضـا "ان بـعض االنـظـمـة تـسـتـغل
الـلغـة الـتي يسـتـخدمـهـا الرئـيس لـتبـرير

." قمعها الواسع للصحافي
وتــابع سـالــزبـرغـر "نــاشـدته الــعـودة عن
هذه الهجمات على الـصحافة التي اعتقد

بانها خطيرة ومؤذية لبلدنا".
وقـال ايـضـا "حــذرته بـان ذلك قـد يـعـرض
ارواحــا لـــلــخــطـــر ويــؤذي قـــيم امـــتــنــا
ــوقـراطــيـة ويــؤثـر عــلى الــتـزامــنـا الــد
بــالــدفــاع عن حــريــة الــتــعــبــيــر وحــريــة
الــصــحــافــة" مـع الـتــأكــيــد ان لــلــرئــيس
بـالـطــبع احلق عـلى غـرار مــا كـان يـفـعـله
اسـالفه في انــتــقــاد طــريــقــة الــصــحــافـة

لتغطية اعماله.
واكـتـفى الـبيت االبـيض بـتـأكـيـد حـصول
االجــــتـــــمـــــاع من دون الـــــكـــــشف عن اي
تــــفــــاصــــيـل. اال ان تــــرامب اصــــدر اربع
تغـريـدات بعـد ساعـات من صـدور تقـارير
حول اللقاء هاجم فيـها مجددا الصحافة
مـــعـــتــبـــرا ان وســـائل االعالم هـي "الــتي
تــعــرض ارواحـا لــلــخــطــر ولـيس ارواح
الــصــحــافــيــ وحــدهم (...) عــبــر كــشف

معلومات داخلية لالدارة" االميركية.
كمـا اعتبـر ترامب في هـذه التـغريدات ان
ـز "الــصـحــيـفــة الـفـاشــلـة نــيـويــورك تـا
وواشـــنــطن بـــوست الــتــابـــعــة المــازون
قاالت السيئة حتى لو تكتفيان بكتابـة ا
كــان االمـر يــتـعــلق بــاجنـازات ايــجـابــيـة

جدا".
وغــالـبــا مــا تـشــكل صـحــيــفـة "واشــنـطن
ــلــكــهــا صــاحب شــركـة بــوست" الــتي 
امــــازون جــــيـف بــــيــــزوس عـــــلى غــــرار
ز" هدفا النتقادات ترامب. "نيويورك تا
وعــنــدمــا تــولى ســـالــزبــرغــر صــحــيــفــة
ـز" خـلــفـا لـوالـده بـعـد ان "نـيــويـورك تـا
امـضى سنـوات كـمـراسل ومحـرر اعـتـبر

يـة لـوجـدنا دوالً تـعـيش حـالة لو نـظـرنـا إلى اخلارطـة اجلـغـرافيـة الـعـا
الرفـاه والـسعـادة  مـستـوى الـدخل الـقومي عـال  مـستـوى اخلـدمات
ـواطن مـوجودة  درجـة الفـسـاد تكـاد تكـون معـدومة جيـد  حصـانة ا
في ح على اجلـانب االخر هـنالك بـلدان علـى درجة عالـية من الـفقر
والعوز  تعيش شعوبهـا وضعاً مزرياً  بلدان تكـاد تكون متخلفة بكل
مـعـنى الـكـلـمـة  تـعـاني شـعـوبـهـا احلـرمـان واجلـهل والـتـخـلف  لـيس
واطنة حيث الفساد واجلهل وانعدام اخلدمات هنالك احترام حلقوق ا
ـتدني  حـيث تصـرف الواردات على ـعاشي ا سـتوى ا  ناهـيك عن ا
الرغم من محدوديتها على مـلذات الطبقة السيـاسية احلاكمة واعوانها
ـتشـبـثـ بالـسـلطـة واجلـاه  واغلب وعلى راسـهـا ااحاكـم نفـسه من ا
ميـزانياتـها تـنفق الغـراض التـسلـيح و اشعـال نار الـفتـنة والـصراعات
ب ابناء الوطن الـواحد او خلق نزاعات اقـليمية ال طـائل منها الغرض
ـسلـوبـة ال في بـنائه بـنـية ـطالـبـة بـحقـوقه ا ـواطن عن ا منـهـا أشغـال ا
سليمة من خالل توفر التعليم واخلدمات ونشر ثقافة احملبة والتسامح
ـتطورة والـناهضـة وهذه الدول او البنـاء والتنـمية وبـ تلك الـبلدان ا
تـخلفـة  سلم تتـرتب على درجـاته الدول البـاقية الـتي تعيش الفقـيرة ا
حـالــة الـوســطـيـة فـي الـدخل الــقـومي والــنـشــاط االقـتــصـادي واالمـان
الوطني  لـكن لالسف الشـديد هـنالك بلـدان تمـتلك كل مقـومات الـبناء
وارد والتطور واالزدها لتوفر كـثير من العوامل فيهـا  منها ضخامة ا
وقـع اجلغـرافي ووجود اخلـلفـية نـاخ وا الطـبيـعيـة والـبشـرية وجـودة ا
التاريخية التي تمتاز برقـي احلضارة  اال ان تلك البلدان تعيش حالة
شـاذه غـيـر طـبـيـعـية غـارقـة فـي حـالة االسـتـبـداد والـتـهـور عـلى يـد من
يـحـكــمـهــا  فـقـد مــرت وال زالت تـمــر مـنـذ عــقـود من حــالـة شـاذة من
ـبنـي على الـفـرديـة والـتسـلط والـقـهر او سيـطـرة احلـكم الـدكتـاتـوري ا
وارد ـقـراطـية الـتـوافقـيـة  حـيث احلروب تـاكل الـشـباب وتـهـدر ا الد
وتخـرب االقتصـاد وحالـة اخلوف والـتهـميش والـفسـاد بانواعـه والقتل
ا خـلق مجـتمـعاً والتـعذيب اجلـسدي والـنفـسي ومصـادرة احلريـات 
تمدن مـنغلق عـلى نفسه معقـداً ال يؤمن بالـتعدديـة وال يؤمن باحلـوار ا
حتت مـسـميـات كـثـيـرة مـنـها الـطـائـفـيـة والـقبـلـيـة  سـبـبت هـذه احلـالة
انحـسـار قـدرات مثل تـلك الـبـلـدان وسبـحت في بـحـر من الـتنـاقـضات
وعـدم االسـتـقــرار ونـشـأ جـيل بل أجــيـال غـائب عـنــهم احلس الـوطـني
ـسؤولـيـة وغائب عـنـها ايـضـا معـرفة وغائب عـنـهم الوعي والـشـعور بـا
احلـقــوق والـتــنــصل عن الــواجـبــات  وانـتــشـرت حــالــة عـدم الــتـوافق
ـعـتـقـد والقـانـون وانـتـشـار حالـة الـفـسـاد عـلى نـطاق واسع واحتـرام ا
حتى يـبدو كأنـه سمة الـعصـر وانتـشار حـالة الـتخلف مـن خالل هبوط
مسـتـوى الـتـعـليم وضـعف وانـعـدام الـنـشاط الـثـقـافي وتـعـالي أصوات
الـطـائـفـيـة والـعـنـصـريـة والـوالءات لـألجـنـبي كل حـسب مـيـوله الـديـنـيـة
ان حـالة االستبداد للحـاكم وللمتنفذين صلـحة السياسية  والقومية وا
ـنطـوية حتـتهـا بـاسمـاء مخـتلـفة ـليـشيـات واحلـركات ا من االحزاب وا
والتي تعمل فوق الـقانون اصبحـت سمة تلك البـلدان ولالسف الشديد
ان حالـة االستبداد حالة شاذة تـؤدي ببلدانها إلى هاوية منها العراق 
السـقوط والـتردي وحـالة اخلـوف والفـساد وانعـدام القـانون ومـشاريع
سؤولية التاريخية جتاه وطنه  ان البناء و عدم خلق جيل واع يتبنى ا
االسـتمـرار عـلى حـالـة االسـتبـداد من قـبل طـبـقـة سـياسـيـة مـهـمـا كان
نوعهـا ومكونـاتها كـارثة تاريـخية تـؤدي إلى ضياع شـعب كامل وليس
جيالً او أجيـال ومن الصـعب إرجاع الـبلـد الى حالتـة الطـبيـعية ودوره
الــتــاريـخـي واالقـلــيــمي حــيث يــكــون بــؤرة لالنــقــســامــات والــتـشــظي
ـوارد والـطـاقـات وتـفـشي حـالـة الـفـسـاد وغـيـاب والـصـراعـات وهـدر ا
االمن والقانون والـثقافـة والتعـليم احلقـيقي .ان حـالة االستـبداد يبدو

لن تـفـارق حـكــومـاتـنـا مـنـذ االحــتالل االسـتـعـمـاري
لبـلدانـنـا وعلى الـرغم من كـوننـا نـعيش في عـهد
ـــعــلــومــات ــقـــراطــيــة وثــورة ا الــتــحـــرر والــد

واالتصاالت .

u·∫ يقول خبراء إن الرئيس األمريكي ترامب ينقصه أن يظهر خالل وقوفه بوجه أكثر استرخاء وأقل جتهما Ë
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الـتي يـسـتـخـدمـهـا من يـبـدو أنـهم يـحـظـون
بثقة طـبيعيـة في النفس ولكن دون مـبالغة

في هذه احملاكاة.
كن الـقول إن اتـخاذ تـلك الوضـعيـة أمام و
ـكن أن نُـطـلق كـامـيـرات الـتــصـويـر الـتي 
ـسيـطر" ُهـيمن أو ا علـيهـا اسم "وضـعيـة ا
قد باتـت ظاهرةً بـعد دراسـة أُجريت في هذا
الـشــأن عـام  2010عـلـى يـد ثالثــة بـاحــثـ
أمريكـي واجتذبت االهـتمام عـلى مستوى
الـــعـــالم.فـــفي إطـــار هـــذه الـــدراســـة طـــلب
الـبـاحـثـون من أفـراد الـعـيـنـة االخـتـيـار بـ
إحدى وضعيت إحداهما تعبر عن التمتع
بقدر كـبير من الـسلطـة بينـما تشـير األخرى
إلى الــعـكس والـوقــوف عـلى الـهــيـئـة الـتي

. دة دقيقت وقع عليها اختيار كل منهم 
وقـال البـاحـثون إن الـتـجـربة الـتي أجـروها
كــــــــشـــــــفت عـن أن مـــــــعـــــــدالت هـــــــرمـــــــون
الــتـسـتــوسـتــيـرون زادت لــدى من اخـتـاروا
الوضعية األولى وقل كـذلك مستوى هرمون
الـكورتـيـزول الذي يُـعـرف بهـرمـون التـوتر
لديهم.كما أظهر األشـخاص أنفسهم شعوراً
أكـبــر بـالـقـوة واسـتـعــداداً أوفـر لـلـمـجـازفـة
ـهـمـةٍ تـنـطوي واخملـاطـرة حـيـنـما كُـلِـفـوا 
عـلى مـقـامرة.وهـكـذا خَـلُصَ الـقـائـمـون على
ـرء وضـعـيـة تـلك الــدراسـة إلى أن اتـخــاذ ا
ُـهـيمن" هـذه تـغـير الـطـريـقة الـتي يـشـعر "ا
بــهــا وكــذلك ســـلــوكه وكــيـــمــيــاء جــســده.
ـقـدور من يـقـومون بـذلك وأشـاروا إلى أن 
الـتــعـبـيـر - عــبـر وقـفـتـهـم تـلك - عن الـقـوة
والـســلـطـة "وأن يـصـبـحــوا أكـثـر قـوة عـلى

الفور" أيضاً.
وبـيـنـمـا تـلـجـأ بـعض الـنـسـاء إلى الـوقـوف
على هـذه الـشاكـلـة كإعالنٍ من جـانـبهن عن
قـوتـهن وقـوة احلـركة الـنـسـويـة فـإن هـناك
من الــســـاســة الـــرجــال من يـــســتـــخــدمــون

األسلوب نفسه إلظهار الرجولة والفحولة.
ومن بـ هـؤالء الـرئـيس األمـريـكي دونـالـد
تـرامب الذي يـحـذر وَيـسـون ومعه الـكـاتـبة
واخلبيـرة في لغة اجلـسد باتي وود من أنه

ال يقوم بذلك على الوجه الصحيح تماماً.
ويــوضح وَيـســون بـالـقــول: "يـشــكل تـرامب
ـــكن أال تــفـــيـــدك هــذه مــثـــاالً عـــلى كـــيف 
الوضـعية بـأي شكل من األشـكال إذا بدوت
جـافـاً أو غـاضبـاً أو جـامـداً وأنت تـتـخـذها.
سـيـصبـح وقوفه (تـرامب) عـلى تـلك الـهـيـئة
أكـثر فـاعـلـية بـكـثـير إذا مـا تـسـنى له جعل
وجهه مـستـرخياً" بـدالً من أن يظـهر غـاضباً

كما يبدو عادةً.
أمـا وود فـتـشـيـر إلى أن وقـوف ترامـب أمام
الـكـامـيـرات في تـلك الـوضـعـيـة يـشكـل أحد
ـكن أن تـقود مـحـاولتك األمـثلـة عـلى كيف 
ألن تبـدو مُسـيـطراً إلى إظـهارك ضـعيـفاً في
واقع األمر قائلةً إن رغبة الرئيس األمريكي
في أن يظـهـر أكثـر قوة وأهـمـية من اجلـميع
تأتي بنـتائج عكـسية.وال يـقتصـر األمر على
السـاسة وحـدهم. فمـغنـية الـبوب بـيونـسيه
جـعـلت اتـخـاذ هـذه الـوضـعـيـة في الـوقـوف
ـــقــاطع جــزءاً ال يــتـــجــزأ مـن حــفالتـــهــا وا
ـوسـيـقـاهـا والـصورة ـصـورة اخلـاصة  ا
ـأخـوذة عـنـهـا.وأثار ذلك الـذهـنـيـة العـامـة ا
مــقـارنــات بـيــنـهــا وبـ شــخـصــيـة "وونـدر
رأة العـجيبة"; تلك الـشخصية وومان" أو "ا
اخليالـية اخلارقـة التي ظهـرت للمرة األولى
صـورة عام على صـفـحات إحـدى اجملالت ا

1941.
WOL−Ž …√d «

وهـنا تـقـول بـاتي وود إن مبـتـكـر شخـصـية
رأة العجيبة" أراد أن تكون للنساء "قدوة "ا
قـويـة يُـحـتـذى بـهـا وأن يـقـر الـرجـال بـقـوة
ــرأة ولــذا جــعل هــذه الـشــخــصــيــة تـقف ا
بـسـاقـ مــتـبـاعـدتـ واضـعـةً يـديـهـا عـلى
رء جانبيها وكال األمرين مؤشر يفيد بأن ا
ال يــشــعــر بـاخلــوف من جــهــة وعــلى أهــبـة
االســتـعــداد لـلـتــحـرك والــتـصــرف من جـهـةٍ
أخـرى".وبـحـسب وود بــدأت بـيـونـسـيه في
الــوقــوف بــهـذه الــوضــعـيــة مــنــذ أن كُـشِفَ
الــنـقـاب عن الــتـفـاصــيل اخلـاصـة بــخـيـانـة
ـصور زوجـهـا لـهـا. وتـقـول إن الـتـسـجـيل ا
اخلاص بأغنيتها عن اخلـيانة يعج بلقطاتٍ
وقــفت فـيـهــا عـلى هــذه الـشـاكــلـة وذلك في
مسـعى منهـا لإلشارة إلى أنـها امـرأة قوية
ولــيـسـت ضـعـيــفـةً بــقـدرٍ يــجـعــلـهـا تــسـمح

لزوجها بالعودة إلى حياتها مرةً أخرى.
وتسير عـلى هذا الدرب أيضاً مـغنيات بوب
أخــريـات مـثل مــيـا وكـيــتي بـيـري وتــايـلـور
سـويـفت فـمـنـهن من يـتـخـذ تـلك الـوضـعـية
ـسـرح فـيمـا ظـهـرت سـويفت عـلى خـشبـة ا
على هذه الشاكلة على غالف مجلة "آيه إس
أو إس".وفـي وقتٍ الحـق لــــلــــدراســــة الــــتي
حتدثنا عنـها ذاعت شهرة مـحاضرةٍ أُلقيت
ـي كَـدي - ــوضــوع من جــانب إ في هــذا ا
وهي واحـدة مـن مُـعـدي الــدراسـة وأسـتـاذة
في علم النفس االجتمـاعي بجامعة هارفارد
- في إطــار مـا يُـعـرف بــسـلـسـلــة مـؤتـمـرات

ــيـة إلى حـد أنــهـا ال تـزال حتـتل "تـيــد" الـعـا
ــقــاطع ــركــز الــثــاني عــلى قــائــمــة أكــثــر ا ا
ـشاهدات على موقع صورة من حيث عدد ا ا
"تيـد" حـتى اآلن.كمـا أصبح كـتـاب ألفـته كَدي
بـــشــأن وضـــعـــيـــة الــوقـــوف تـــلك بـــعـــنــوان
"بــريــزنس" (أو حــضــور) أحــد أكــثــر الــكــتب

مبيعاً.
رغم ذلك ظـهر من حتـدى نـتائج تـلك الـدراسة
الحـــقــاً. فـــفي عــام  ?2015خَــلُـــصتْ دراســة
شمـلت أفراد عـينـة يزيـد عددهم بـواقع أربعة
أضـعـاف عن أولئـك الذين خـضـعـوا لـلـدراسة
ُهـيمن رء وضـعيـة "ا األولى إلى أن اتخـاذ ا
ُــسـيـطــر" ال يـؤثــر الـبـتــة عـلى مــسـتـوى أو ا
الـهـرمـونـات لـديه أو اسـتـعداده لـإلقدام عـلى

مجازفاتٍ.
وفي عام  2017 أشـارت دراسات أخـرى إلى
أنه على الـرغم من أن اتخـاذك تلك الـوضعـية
ــا يُـــكــســبك شــعـــوراً أفــضل فــإن ذلك لن ر
يُترجم في صورة إقدامك على تصرفاتٍ قويةٍ

أو فعالةٍ.
وفي هــذا الـصــدد تـقــول بـاتي وود إن "زيف
ـتـعلـقـة بهـرمـون التـسـتوسـتـيرون الـنتـائج ا
الــتي وردت في الــبـحث اخلــاص بـالــبـاحــثـة
ي كَدي قد افتضح. وأظهرت دراسة أخرى إ
أن (الوقوف في هذه الوضعية) ال يفيد سوى
رء يـشـعـر بأنـه أكثـر ثـقة دون أن في جـعل ا
يُـخـلّف أي تـأثـيـر عـلى سـلـوكه الالحق" لـذلك

الشعور.
غــيــر أن كَـدي ردت عــلى ذلك بــإجــراء دراسـة
جــديــدة في وقـت ســابق من الــعــام اجلــاري
أعــادت في إطـــارهـــا الــتـــأكــيـــد عـــلى وجــود
تــأثـيـرات لـتــلك الـوضـعــيـة عـلى مــشـاعـر من
يتخذها وذلك عبر صياغة النتائج على نحوٍ

. رأت أنه سيكون أكثر إقناعاً
وبينما يبدو أن النقاش الدائر في هذا الشأن
كن الـقول إن هناك شـيئاً واحداً سيستـمر 
واضحاً عـلى ذلك الصـعيد أال وهـو أن هناك
اهـتمـامـاً كبـيـراً بفـهم طـبيـعـة الدور الـذي قد
تـلـعـبه وضـعـيـتـنـا في الـوقـوف في إشـعـارنا
بــالـثـقــة وقـدرتــنـا عـلى إظــهـار ذلك الــشـعـور

أيضاً.
ويـخـضـع الـسـاسـة - وعـلـى نـحـوٍ مـتـزايـد -
لتـدريبـات عـلى كيـفيـة استـخدام لـغة اجلـسد
بكـفاءة. ويـقـول وَيسـون إن وضعـية الـوقوف

تشكل هنا العنصر األكثر أهمية.
ويـضيف الـرجل بـالـقول إنه غـالـبـاً ما يـتـعلم
الـسـيـاسـيــون أن الـتـنـقل من جـانب إلى آخـر
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الـزجن جماعات من العـبيد الذين جلـبوا بطرق مـتنوعة وفي اوقات مـختلفة
من افـريقـيا الـشرقـية واسـتـخدمـوا في اعمـال اهمـها اسـتصالح اراضي
ـهمـة في تاريخ الـدولة الـسواد . تـعد حـركة الزجن 255هـ  من احلـوادث ا
الـعبـاسيـة تـلك احلركـة الـتي كادت تـعـصف بالـدولـة العـبـاسيه وتـسـقطـها
والـتي اسـتـمـرت قـرابـة (14) سـنـة ودخـلت فـيـهـا الـدوله في عـشـرات من
ـعـارك لـلقـضـاء عـلـيـهـا وقـتل اكـثـر من نـصف مـلـيـون انـسان احلـروب وا
واسـتنزاف امـول طائـلة من مـيزانـية الدوله وقـد عرفت هـذه احلركـة بثورة
ستخدمون في اسـتصالح االراضي وجعلها الـزجن وقد قام بها الرقـيق ا
صـاحلة لـلـزراعـة عن طريق كـسح الـسبـاخ واألمالح اجملـتـمعـة في بـطائع
دن اجملاورة وكان عدد الـعراق اجلنوبية وانظم اليهم الـعبيد من القرى وا
هـؤالء العبيد يـعد باأللوف ويـعملون عـلى شكل جماعـات دون اجور يومية
بـينـمـا ال يتـعـدى قـوت يومـهم قـلـيالً من الـطحـ والـتمـر وكـانـوا يعـيـشون
وضـعـا سـيـئاً وال يـتـقـاضـون اجـورا يـومـيـة وكـانت تـؤخـر االجـور وكـانوا
اليـعـطون كـفـايـتـهم من الـطـعام واسـتـغل اصـحـاب االراضي هـؤالء الزجن
ـدن في جـنوب الـعـراق حـيثُ كان ابـشع اسـتـغالل وكانت الـبـصـرة اهم ا
جـنـوب العـراق مـشـحـونـاً بـالـرقـيق والعـمـال الـفـقـراء والـذين يـعـمـلون في
ظـروف قـاسـيــة وكـان زعـيم احلـركــة هـو عـلي بن مــحـمـد الـذي شـرع في
دراسـة حـالة هـؤالء الـرقـيق ويسـعى لـضـمـهم لثـورته كي يـحـررهم بـزعمه
ويحارب بهم الدوله العباسية فاستجابت لدعوته جماهير غفيرة من الزجن
ـعـسـكر ولـقـد فـشل وكالء الـزنـوج في احلـيـلـولـة بـيـنـهم وبـ االلـتـحـاق 
الـثائـرين فـكان يـحـبسـونهم فـي البـيوت ويـسـدون ابوابـهـا دون فائـدة وقد
اسـتطاع صاحب الزجن ان يـسيطر على الـبصرة واالبلة وواسط واألهواز
ـة جيش الـدوله العـباسـية وقـد اعلنـه صاحب الزجن انهُ وعـبادان بـعد هز
مـرسل من الله إلنقاذ الـعبيد الـبائس وقـد صدق اتباعهُ ذلك وقـد تميزت
دن الـتي احتلها سـياسة صاحب الـزجن بالعنف واإلرهـاب ولذلك ضرب ا
وقـتل الـكـثيـر من اهـلـهـا مـثل الـبـصرة الـتي دخـلـهـا لـيـلة  14 شـوال 257
هـجرية وكان اهـلها قد اصـابهم الرعب واخلوف بـسبب ما كان يـسمعونه
من اعـمـال هـؤالء الـزجن فـغـادرت الـبـصـرة اعـداد كـثـيـرة من اهـلـهـا وترك
ـدينه هـدمــــــــــوا دورها ا دخل الـزجن ا اهـلـها دورهـــــــــم ومـزارعـهم و
واحـرقوها واحرقوا جـامع البصرة وقـد كانت هذه الواقعـة ايذاناً باندالع
الـثورة الشامله للزجن وظـــــــــهور قوتهم بشكل علني وقوي ضد اخلالفة
الـعباسية ولـقد كانت سنـوات كاحلات مرت على الـدولة العبـاسية وبسبب
اعـمال الزجن جتـرأ الروم وصـاروا يغزون مـدن الدولة الـشمـالية واسـتغله
ـصـر وصاروا يـحـاربونـها مـن الغـرب ولقـد واجـهت الدوله الـطولـونـيون 
عـركـة ضـد الـثورة الـعـباسـيـة هـذه احلـركة وألـــــــــــقت بـكل ثـقـلـهـا في ا

وكرست كل امكانياتها للجيش والقتال.
ــعـتــمــد بـالــله الـعــبـاسي ان ثـــــــــــورة الــزجن بـدأت في عــهـد اخلــلـيــفـة ا
ـــوفق الــذي واله وســاعــــــــــــدهُ عــلى ذلـك انهُ اســـتــعـــان بــأخـــــــــــــيه ا
ــوفق يـتــمـتع بــشـخـصــيـة قــويـــــــــــة وقـدرة قـيــــــــــادة اجلــيش وكـان ا
عـســـــــــــكـريــة سـيــطـر عــلى زمـام االمــور الـســيـاســيـة واإلداريــة وبـذلك
عارك ان يقـضي على هذه احلركة وقد اصدر اسـتطاع بعد سلـسلة من ا
مـنشوراً يعـلن من خالله انهاء االضطـرابات والفوضى فـي جنوب العراق
ــنـطـقــة الـرجـوع الى امــاكـنـهم وقــراهم وهـكـذا ويـدعـو ســـــــــكـان هـذه ا
اسـتطاعت اخلالفـة العباسـية وهي تمـر بأضعف ادوارهـا ان تقضي على
ـا يـدل على االمـكـانـيـات الـضخـمـة الـتي الزالت كـامـنة في ثـورة عـنيـفـة 
ــنـاسب ــكن ان تـســتــغل اذا وجـدت الــقــائـد ا مـؤســسـة احلــكم والــتي 

والقدير .


