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بغداد

انها في مـجرى نهـر دجله حيث ان
مـن يـــســـلك اجلــــســـر الـــذي يـــربط
اجلــادريــة بـــالــرصــافــة يـــربــطــهــا
بـالـقـادسـيـة والـسـيـديـة  يـرى هـذه
اجلــزيــرة حتـت اجلـســر هـي أقـرب
للكرخ وصدرت وقفـية عبد اللطيف
في هـــذه اجلـــزيـــرة من مـــحـــكـــمــة
شــرعـيــة بــغــداد ســنـة 1893 وفي
ثالثــيــنــات الــقــرن الــعــشـريـن كـان
يونس بـحري قد حـصل علـيها
دة 99 سـنة اجارة طـويـله  
وفـي ســـــــنـــــــة  1957أراد
ـــلك فـــيــصل ــرحـــوم ا ا
بــنـاء دار أوبــرا فـيــهـا
لــعــدم وجــود اوبــرا
وأرسـل عـــــــــــــــــــلـى
ــعـمـاري الــكـبـيـر ا
فــــــــــــــــرانــك رايـت
االمـــريــكي الــذي
حــــــــضـــــــــر الى
بــغــداد ونـاقش
ـــــشـــــروع مع ا
ــــلك ورئــــيس ا
الــــــــــوزراء ومع
ضــيــاء جــعــفــر
رئــيـس مــجــلس
االعـــمــــار ولــــكن
حــصــول انــقالب
تــمـوز  1958حـال
شروع. دون اكمال ا
وكــان لــلــحــفــيــد عــبـد
الـــلــطـــيف شــأن عـــظــيم
ومـــقــــام ســــام ومـــكــــانـــة
مـحـمـوده تـوفي سـنـة 1899
وقـام مقـامة عـبد الـفتـاح الكـتخدا
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ولعائلة إسماعيل أغا الكتخذا هذه
ــة ربع أراضي من االوقــاف الــقــد
كــرد الـبـاشـا وربع حــمـام الـقـاضي
ومـكـانه اليـوم سـوق التـجـار قريب
من شارع النـهر وهو مـن موقوفات
ليلى خاتون ابنة جواد أغا وتولية
هـذا الــوقف بــيــد احلـاجه نــظــيـمه
خــاتــون الــتي أشــتــهــرت بــأعــمـال
اخلـــيــر ألرحـــامـــهـــا والــصـــعـــفــاء
والــفــقــراء ورعــايــة لــلــجــمــعــيــات
اخلـــيــريـــة بــبـــغــداد والـــتي كــانت
متزوجة من الوجيه دچلبياً الباچه
چي ابـن احلــاج مـــحــمـــود چـــلــبي
ـعـروفـة وقـد الـعـائـله الـبــغـداديـة ا
تـوفي سـنـة 1952 بـدون عـقب أمـا
أختهـا عائشة خـاتون الكتـخذا فقد
تزوجهـا السيد جمـيل عبد احلافظ
ال حمـادي من العـائلـة البـغدادية ا
بــآل عـــرمــوش الــذيـن كــانــوا مالك
ــربـعــة والــذين كــانت لـهم حملـلــة ا
مــجـالـس ثـقــافــيــة في هــذه احملـله
وبستـان يطل على نـهر دجله وكان
زوج عـــائـــشـــة خـــاتـــون هـــذا دمث
عشر حسن السيرة اخللق لطيف ا
توفي سنة  1955وكذلك فأن عائلة
آل الــــكـــتــــخــــذا تـــرتــــبط بــــروابط
ـصاهـرة بعـوائل بـغداديـة عريـقة ا
وقد  توحيد اجمللس الثقافي آلل
الكـتخـذا واجمللس الـثقافي آلل مال
حـمادي عـرمـوش حيث كـان يـنعـقد
برئـاسة الـسيد جـميل عـبد احلافظ
ربعة حيث ال حمادي في محلة ا ا
مـقـهـاهم وبـسـتـانـهم وامالكـهم في

هذه احمللة.

الــعـلـمـاء واالدبــاء والـفـضالء وقـد
أوقف أرض الـــگــاوريه وهي الــتي
تـســمى بـجــزيـرة ام اخلــنـازيـر أو
جـزيـرة االعـراس السـيـاحـيـة التي
كــــانت في ثــــمـــانـــيــــنـــات الـــقـــرن
الـعــشــرين أفــضل مـكــان ســيـاحي
تـرفـيـهي في بـغـداد
ومك
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ي لـلمرأة ناسـبة اليـوم العا منـذ مدة وأنا أفـكر أن اكتب مـا أستطـيع أن أكتـبه 
وقـد أكـدت على مـسـؤول الـدار بأن لـديّ كـتـاب حتت الـطبع ( يـتـعـلق بـالنـسـاء) 
ناسـبة التي أعـشقها لـيتزامـن مع ا يكـون ظهور الكـتاب في بـداية الشهـر الثالث
ي الذي يـصـادف يوم 8/ آذار ـرأة الـعـا أال وهـي يومي ا منـذ مـرحـلة الـشـباب 
وما زال الـكـتاب إال إن ذلك لم يـحـصل  والـعـراقي الذي يـصـادف يوم 4/ آذار 
هـذا األمر جـعـلني أتـبـاطأ ـا يحـتـاج الى اسبـوع آخـر كي يـجهـز حتـت الطـبع ر
أمس وانا أتـابع شاشـة (الشرقـية) تلك الـشاشة ـناسـبة  بكـتابة مـقال عن هذه ا
الـتي تـتعـامل وبـدون مـجـاملـة مع قـضـايـا النـاس بـدقـة ومهـنـيـة ووطنـيـة واضـحة
ـسؤولـة التي سـتـقل وهي النـظريـة ا عـالم  كونـهـا تعـمل وفق نـظريـة اإلعالم ا ا
تـخـتلف في تـوجـهـاتهـا عن الـنـظريـة الـسلـطـويـة التي تـعـمل بـها قـنـوات األحزاب
شاهـدت نساء العراق األصيالت الـنبيالت الوطنيات احلاكـمة في العراق وغيره 
نـتفضـة على الواقع وهن يخـرجن الى ساحـات التظـاهر في أغـلب احملافظـات ا
وهـنا توقـفت وبدأت بـلوم الـنفس الـتي لم تهـيئ ذاتها الفـاسد الذي يـعيـشه البـلد
ـا يحـمـله من لـكـتـابـة مـقـال بـحق ذلك اجلـنس اجلـذاب الـذي يُـعـد نـبض احلـيـاة 
ا ـكتظ أ خصـائص  وسمات  لـها وقعـها وأهـميتـها في حيـاة آدم (في العراق) ا
كان موقف نساء العراق مهـما ومؤثرا خالل أشهر الفخر وأمال في ذات الوقـت 
حـيث دوى صـوت أبـنـاء الـرافـدين عـالـيا والـعـزالـتي مـازلـنـا نعـيـشـهـا كـعـراقـيـ
ـارسـات أنـاس تـســــــــلـقـوا الى الـسـلـطة سـلـوكيـات و رافـظـ وبـشـكل مـلـفت
هذا وأسـتـولـوا عـلـيهـا بـطـريـقـة التـمت الى الـكـرامـة والـعـزة والـفـخـر بـأي صـلـة 
أل ـمـيـز لـنسـاء الـعـراق يـفـتح الـنـفس ويـشـد األزر ويُـنعـش القـلب و اإلنـدفـاع ا
سـتقبل سـيكـون بعون الـله وإرادة رجال العـراق ونساءه العـيون أمال وتفـائال  

أجمل وأفضل .
ـرأة حلضور في لقـاء تلفـزيوني تكـلمت فيه نـسوة عراقـيات عن أسبـاب اندفاع ا
مهـرجان التـظاهـر إلستـعادة الوطن حـيث  التـطرق الى الدوافع احلـقيـقية وراء
ذلك العـمل الوطـني الذي أعـطى للـمرأة أهمـية أضـيفت الى أهـميـتهـا التي تـتمتع
فكانت األراء بهـا كأنسان يُمثل نـصف اجملتمع بعظمـة وجوده ودوره في احلياة 
متفـقة تقريبـا على أن ظهورها كـان نتيجة ألهمـيتها في احليـاة وهذا الظهور البد
إال اني ومن خالل متابـعتي للحالـة التي يعيـشها العراق شـهد  منه كي يـكتمل ا
أصبحت على قناعة بأن حجم بشـكل عام خالل السنوات العجاف التي مر بـها 
ـرأة وعـدم التـفـات الـدولـة الى الـشعـب بكل األلم وشـدة الـصـدمـة الـتي تلـقـتـهـا ا
وضيـاع الوطن عـلى أيـدي ناس يـقودوه دون شرائـحه وفـصائـله رجاله ونـسـاءه 
هـذا وغيـره  كان واحـدا من أهم الـدوافع التي أن  جتمـعـهم به رابطـة لـها قـيمـة 
مايتعلق بعودة الوطن من دفعت حـواء للمطالبة بحقوقها وعلى رأس تلك احلقوق
قـدس (نريد وطن ) ومن هـنا فأن الـروح الوطنـية التي سـاعدتها خالل الشـعار ا
والتي تـبلورت لديها نـتيجة لإلحباط الذي شـهد السياسي كثـيرا على استقراء ا
كان له  أهميـة كبيرة بـنزولها الى الشـارع وهي تهتف بشـعارات مفرحة تعـيشه 

حتى تسـر النفس كونها هتافات مغـلفة بالصدق واألصالة معا 
أطـلق عـلـيـهـا مـتـظـاهـري سـاحـة احلـبـوبي كـنـيـة (أمـهـات
االنـتــفـاضــة ) وبــالـفــعل كــان النـتــفـاضــة الــعـراقــيـ
األصالء ضـد الـواقع الـفـاســد الـذي يـعـيــــــشـونه أمـا
ـرأة العـراقـيـة النـجـيـبة هي ا صـادقـة  صـلبـة  حـنـونـا 
عـاش الـعـراق وعـاش شـعـبه الـطـيب األصـيل بـنـسـائه

ورجاله . 

عائلـة بغداديـة هي عائلة الـكتخذا
وهــو الـكـهـيه الــذي هـو الـشـخص
الـثاني في واليـة بـغداد فـي العـهد
الــعــثــمــاني ال يــفــوقه اال الــبــاشـا
الوزير والي بغداد العثماني وكان
جـدهم اسـماعـيل أغـا كتـخـذا الذي
كـان كهـية بـغـداد زمن الوالي عـمر
بــاشـــا الـــذي حــكـم بــغـــداد ســـنــة
1763م وكـهــيه لـلــوالي عـبــد الـله
بــاشـــا الـــذي حــكـم بــغـــداد ســـنــة
1776م وفي سلـسلـة هذه الـعائـلة
بعد اسماعيل الـكتخذا ولده أحمد
أغـا ثم ولـداه عـبـد الـلـطـيـف وعـبد
الـرزاق ثم عبـد الفـتاح أفـندي عـبد
اللـطيف الـكتـخذا وعـائشـة خاتون
ورازقـيه خــاتــون ثم عـبــد الـفــتـاح
الـكتـخذا الـذي توفي سـنة 1909م
وتـــرك صـــبـــحي بـــيگ  ونـــظــيـــمه
خـاتـون وعائـشـة خاتـون وبـهيـجة
خـاتون ثم نـظـيمه خـاتـون وعطـية
خا ابـنة عائـشة خاتـون أما عبد
الـرزاق سـلـيـمـان آل الـكـتـخـذا فـقد
عـ قـائـمـقـامــاً في مـديـنـة مـنـدلي
وتـــوفي ســنــة 1893 وتــرك عــزت
توفي سنةُ 1919حيث ترك بيگ ا
اســمـاعـيل حــقي وابـراهـيم زهـدي
أمـا صـالح فـقـد تـوفي سـنة 1925

وترك مهدي الكتخذا.
وكــان جـد هــذه االسـرة اســمـاعـيل
أغــا الــذي نــســبت الــيـه الــعــائــلـة
بـاالضــافه الى مــنــصـبـه فـقــد كـان
عـــلــمـــاً من أعـالم هــذه الـــعـــائـــلــة
الـبـغـداديـة عـرف عـنه عـلـو الـرتـبة
ـنصب واجملـلس الثـقافي ورفعـة ا
الــبــغـدادي الــذي أتــخــذه في داره

الـكـائنـة في مـحـلة رأس الـقـرية في
اجلــزء الـــشــرقي من بـــغــداد الــذي
يـــــجــــتــــمع فــــيـه فــــضالء بــــغــــداد
وعـلـمــاؤهـا يـتـداولــون فـيه األمـور
ويــرســمـــون اخلــطط ويــعــدون مــا
يـــعــود عــلى أهل بـــغــداد بــاخلــيــر
والــنـفع الــعـمــيم وبــعـد وفــاته قـام
ولــده أحـمــد  أغــا الـكــتــخـذا مــقـام
والـــده في مـــجـــلـــسه الـــثــقـــافي
فــأحـسن الــقـيـام بـه ثم أعـقـبه
ولــديه عـبـد الـلـطـيف وعـبـد
الرزاق  سليـمان فقد ع
ــــنـــصب قـــائـــمـــقـــام
مدينـة مندلي وتوفي
سنة 1893 م وترك
ولــدين هـمــا عـزت
الذي تـوفي سـنة
1919 وصـــالح
الـــــذي تـــــوفي
سنة 1925م.
وأمـــا حـــفـــيــد
اجلـــــد عـــــبــــد
الـــــــلــــــطــــــيف
الـكـتـخـذا فـقـد
تــــــرك عــــــبـــــد
الفـتاح أفـندي
وغــــــــــائــــــــــشه
خاتـون ورازقيه
خاتون وله مكانة
خـــاصــــة فـي هـــذه
الــعــائـــلــة فــقــد كــان
عـمـيــد الـعـائــلـة وعـلم

مـن أعالمـــــهـــــا وكـــــان له
مجلس ثقـافي بغدادي يتردد

عـلـيه الــكـثـيــر من أهل بـغـداد من

وهذا علـى جانب عظـيم من الفضل
والـســيــاســة واالدارة واحلــزم نـال
مــحـبــة الـنــاس بـأخـالقه احلـســنـة
ــة وكــان مـجــلـسه ومــزايـاه الــكـر
الـثـقافي الـبـغدادي في مـحـلة رأس
ــشـار الـيــهـا تــوفي سـنـة الـقــريـة ا
1909 وتـــرك أوالده صــبــحي بــيگ
ونـظـيـمـه خـاتـون وعـائـشـة خـاتون
وبهيجة خاتون وقد توفي صبحي
بـيـگ سـنـة   1913وتـولت نــظـيـمه
خاتـون أوقاف جـدها عـبد الـلطيف
الــكـتـخـدا ونـظـمت شـووءن الـوقف
وقـــبض غـالته وتـــوزيـــعـــهــا عـــلى

الورثة وأخيرا.
أنــحـصــرت غـلــة الـوقف وتــولـيــنـة

فيها وفي أخواتها.
أمـا عــائـشه خـاتــون ابـنـة احلــفـيـد
عـبــد الـلــطـيف فــقـدأ وقـفـت جـمـيع
أسـهـمهـا من الـبسـتـان الـشـهرين
بـديـوان أفـنـديــسي.الـواقـعـان عـلى
ـعظم طـريق االعـظـمـيـة بـعـد بـاب ا
على حملة القرآن الكر في التكيه
اخلالدية ويهدى ثوابها الى ولدها
رضـا بــيگ وابـنــتـهــا عـطــيـة خـا
ـوجب الوقفية أوالد شعبان ببگ 
الصادرة من محكـمة شرعية بغداد
ســنـة  1889وقــد تــوفــيت عــائــشه
خــاتــون ســنـة  1903وأمــا رازقـيه
خـاتـون ابـنـةاحلـفيـد عـبـد الـلـطيف
فقد كانت من الـصاحلات العابدات
ووقـفت دارهـا الــواقـعـة فـي مـحـلـة
رأس الـقـريه لـقـراءة الـقـرآن الـكر
ــواسم وألقـــامـــة الــتـــهــالـــيل فـي ا
بـاركة واهـدائهـا على روحـها في ا
الوقفـية الصادرة من احملـكمة سنة
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في بيروت. وتـقول تلـحوق: "في أحيان
ـعــتــقـدات كـثــيــرة يـتــمــسّك الــنــاس 
شــعـبــيّـة خــاطـئــة أكـثـر مـن تـمـســكـهم
بـالــعـقـيـدة الـديـنـيــة األصـلـيـة; وغـالـبـاً
ـعــتــقـدات ســلــطــة عـلى يـكــون لــتـلـك ا
الــشــعب أقـــوى من ســلــطــة الـــتــعــلــيم

الرسمي.
ــعــتــقــدات الـشــعــبــيّــة في وطــغــيــان ا
ــسـتــجـدّ لـيس الـتــعـاطي مع الــوبـاء ا
صـادماً فـحتى يـومنـا هذا جنـد أناساً
يتعلّقون بخرافات متوارثة عن عبادات
ـة وال عالقـة لـهـا بـاألديـان وثـنـيـة قـد
الـسـماويـة مـثالً عـدم كنس الـبـيت يوم
البس يـوم األربـعــاء وعـدم تــفـصــيل ا
االثنـ وعدم خياطـتها يـوم اخلميس
أو القول بـالفأل الـسيء عند فـتح مظلّة

نزل". داخل ا
بـحسب تـلـحوق ال يـخلـو فـكر إنـساني
من الوسواس واخلوف لذلـك يُستنجد
ــعــتــقــدات شــعــبــيّــة صــغــيــرة لــكنّ "
سطـوتهـا كبـيرة وال جندهـا مكـتوبة ال
في نصّ ديـني وال في كتـاب مـقدّس وال
ـــكن في شــــريـــعـــة وال فـي تـــعـــلــــيم. 
لـلـمـرجـعـيـات الـديـنـيّـة أن تـلـغي صالة
ـقـدّسـة وأال اجلـمـعـة وزيـارة األمـاكن ا
تــمــتـثـل الـنــاس لــذلك الــقــرار وهـذا ال
ـــعــتـــقــد بـل بــالـــعــواطف عالقـــة له بــا
الـديـنـيـة".تُـرجـع تـلـحـوق سـبب تـمـسك
ـعـتـقد الـشـعبي عـلى حـساب الـنـاس با
التعلـيم والتوجيـهات الدينيـة الشرعية
إلـى صـعـوبـة اإلطـار العـقـيـدي وثـبـاته
ـقارنة مع بـساطة الـعاطفـة الشعـبية با

جتاه الدين. "
الـعـقـيـدة الـدينـيـة عـمـرهـا ألف أو ألفي
ــكـن أن نــنــتـــقص مـــنــهــا أو عـــام ال 
نــضــيف عــلـــيــهــا بــحــسب عــواطــفــنــا
وأهــوائــنــا وغـالــبــاً هي غــيـر مــتــاحـة
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ــصـلّـ احــتـجـاجـاً في ارتـفع صـراخ ا
إحـدى الـكـنـائس الـلـبـنـانيـة قـبـل أيام
ح أصـرّ الكـاهن على عـدم أداء طقس
عـتاد.رفض الـكاهن مـناولـة القـربان كـا
وضع قـطع الــقـربـان فـي الـفم تـنــفـيـذاً
لـقـرار السـلطـة الكـنسـيّـة العـليـا ضمن
إجـراءات الـوقايـة من فـيـروس كـورونا.
فـشـلت كلّ مـحـاوالته في إقـنـاع اجلمع
ـطران حـتى عنـدما أنَّـبهم لـعدم طـاعة ا
والبطـريرك كما ظـهر في فيديـو انتشر
عـلى مواقع الـتـواصل.منـتـصف الشـهر
ـاضي ومع بـدايـة انـتشـار الـفـيروس ا
سـتجـدّ في إيران ظـهرت عـلى مواقع ا
الـتــواصل فـيـديــوهـات لـزوّار يــلـعـقـون
ـــقــدســـة في مــديـــنــتي قم األضـــرحــة ا
ومــــشــــهــــد في حتــــدٍّ صــــريح لــــقـــرار
الــــســــلـــطــــات; مـــا أدّى إلـى اعـــتــــقـــال
ؤمـنـون بالـتعـاليم أو بـعضـهم.يـلتـزم ا
ــرجــعــيــات الـــفــتــاوى الــصــادرة عـن ا
الـديـنـية لـكنّ انـتـشار فـيـروس كـورونا
ترافق مع أشكـال حادّة من التـعبير عن
فـاخـرة بالـعـبادة ـان وا الـتـشبّث بـاإل
ـان بــقـدرة الـله عـلى اجلـمـاعــيّـة. فـاإل
احلمـاية والشـفاء أقـوى من أي حتذير
حــــتى إن صــــدر عن جــــهـــة يــــعـــتــــقـــد
ـؤمـنون عـادةً أنّ لـهـا القـول الـفصل ا
فـي تـــــشـــــريع وتـــــنـــــظـــــيـم الـــــعالقـــــة
بـاخلـالق.الـصالة والـطـقـوس الـعـبـاديّة
سـتـحــمـيــنـا من دون شكّ من الــتـقـاط
العـدوى يقـول البعض. ولـكنّ التـجربة
أثبـتت العكس. فـقبل أيّام اعـتذر رئيس
كنيسة شـينتشوجني لي مان-هي في
كـوريـا اجلـنـوبيـة عن الـدور الـذي لـعبه
أنصار طائفته في نشر فيروس كورونا

في البالد.
بـدورهـا علّـقت الـسعـودية الـعـمرة مع
تقـد رجال دين مـسلمـ عذراً شـرعياً
اثـلـة حمـايةً لـلـمتـخـلفـ في أوقـات 
للـناس من تـفشي الوبـاء. فالـتخلّف عن
فــريــضـة الــصالة بــالـنــسـبــة لــعـدد من
عــــلـــــمـــــاء الـــــدين أفـــــضـل من حتـــــمّل
ـسـؤولـية عن مـرض أعـداد كـبـيرة من ا
ـصلّـ وهو مـا يـعدّ أيـضاً إثـماً عـبر ا
ـاذا ال يـصدّق الـتـسّبب بـاألذى لـلـناس.
ـؤمـنـ أنّهم عـرضـة لـلـعدوى? بـعض ا
ومـــا دور اخلـــرافـــة هـــنـــا ومـــا حـــدود
ان والتقوى? وهل االعتقاد الديني اإل
الـــراسخ قــــادر دومـــاً عـــلـى أن يـــغـــلب
ـرض? سؤال اخلـوف أو اخلـشـيـة من ا
تــزيــد مــشــروعـيــته أمــام تــوق الــنـاس
الطبيعي إلى الـصالة في أزمنة الشدة
والراحة النفسيـة التي تمنحها العالقة
بـاخلـالق في مـواجهـة اخلـوف والـهلع
في مـقـابل مخـاطـر التـجـمعّـات الـدينـية

التي قد تسهّل انتشار الوباء.
WÒO³FA «  «bI²F*«

حملت "بي بي سي" هـذه اإلشكاليّة إلى
ــيـة روال تــلـحـوق الـبــاحـثــة واألكـاد
اخملـتـصـة بـاألنـثروبـولـوجـيـا وأسـتاذة
العلـوم الدينيـة في اجلامعة الـيسوعية

ــتـعــلّــمـ أو غــيـر بــكـامــلـهــا لــغـيــر ا
. يـتجه الـناس دومـاً نحـو ما ـتعـمّقـ ا
هـو عــاطـفي وبــشـري ومــلـمــوس عـلى
حـــســاب مـــا هـــو عـــقالني وعـــقـــائــدي
ومجرّد من هنا يـستخدمون حواسهم
فــيـلـجـأون إلى رائـحـة الـبـخـور أو إلى

اللمس واللعق".
WÒO H½ WłUŠ

ــؤمـنـون الـتــخـفّف من اإلطـار يـفـضّل ا
الـعـقـائــدي الـراسخ في مــقـابل مـا هـو
مـواهـبيّ وخـارق وخـارج عن الـقـانـون
ما يـجعلـهم أكثـر قدرة على الـتحكّم به
إلرضـاء حاجـة نـفـسـيّـة عـمـيـقـة لـديهم
كما تشـرح روال تلحوق. "تصـبو عاطفة
ـؤمـن نـحـو ما هـو تَـقَوي فـيـقبّـلون ا
ياه من التراب اجلدران أو يشربون ا
ــا يـــرون في الـــشــروح الـــديــنـــيــة ور
ـا ـانــهم ور الــعـقالنــيــة خـلــخـلــة إل
يـخـاف بـعضـهم من الـتـذاكي عـلى الله
إن تعلّموا أو تعمّقوا في ديانتهم أكثر.
ــظــاهــر الــتَــقَــويـة وهــذا ال يــعــني أن ا
راجع الـدينية ال عاطلـة أو غبيـة لكنّ ا
تـثـبت فـعـاليـتـهـا حـتى في حاالت ذات
شـهـرة واسـعة كـمـا في ظـهـورات مر
الــعــذراء في مــديــغــوريــيه (الــبــوســنـة
والـهـرسك) إذ لم تـثـبت الـكنـيـسـة بـعد
ــشـار تــلك الــظــهــورات لـكـن الـقــريــة ا
إليـها ال تزال من أبـرز احملاج الديـنية
سيحي كل عام". وتستقبل مالي ا
ـان ــعـظم الــنـاس فـإنّ اإل بـالــنـسـبـة 
والـعــبـادة والـطـقــوس الـديـنــيـة إجـابـة
شـــافـــيـــة عن الـــكـــثـــيـــر من األســـئـــلـــة
الــوجـوديــة وخـاصـة فـي وجه األزمـنـة
ــظــاهــر الـــتي يــصــعب الــصــعــبـــة وا
رض تفسيرهـا. لكن أليس خلوف من ا
والــهـلع من األوبـئــة أقـوى من احلـاجـة
الــنــفـــســيــة لــلــعـــبــادة? ومــا الــعــوامل

الـنفـسيـة التـي جتعل الـناس تـفشل في
ـواءمـة بـ صـوت العـقل وقـنـاعـاتـها ا

الدينية الراسخة?
عتقدات السحريّة ا

يـــقــول عــالـم األعــصــاب وأســـتــاذ عــلم
الــنــفس في جــامـعــة بــاريس الـثــالــثـة
ألـبـيـر مـخيـبـر إنّ "اخلـوف لـيس أقوى
ان عـلى اإلطالق على الـعكس من اإل
ــان الــهــدف األســاسي من صــوت اإل
هــو تــهــدئــة اخلـوف األصــلـي عـنــد كلّ
ــوت. الـهـدف الــنـاس أي اخلـوف من ا
اجلوهري من الدين طمأنة اإلنسان أنّه

إن مات سيفوز بحياة آخرة". 
يــخــتصّ ألـــبــيــر مــخـــيــبــر في دراســة
االنحيازات اإلدراكية غير الواعية وقد
ـاضي كتاب بـعنوان صدر له الـعالم ا
"دمـــاغك يـــخــدعك" (دار أالري - 2019)
يـفـصّل فـيه رأي الـعـلم في حتـايل دماغ
ا اإلنـسـان عـلى الـوقـائع واحلـقـائـق 
يـناسـبه ويـستـخدم أبـحـاثه العـصبـيّة
في شــــرح تــــفــــاعــــلــــنــــا مـع األخــــبـــار
الكاذبـة.يبحث الـناس عن طمأنـة قلقهم
من خالل "مـعـتـقـدات سحـريّـة" بـحسب
تـصنيـفهـا العـلميّ كـما يشـرح مخـيبر.
ــعـــتــقــدات لــيــسـت حــكــراً عــلى تــلك ا
ــلــحـدين ــؤمــنـ بل جنــدهــا عــنـد ا ا

أيضاً وعند جميع البشر.
لـحدين مـنـطقـيون أكـثر االعـتقـاد بـأن ا
ــؤمــنـ اعــتــقــاد خـاطئ فــهــنـاك من ا
مــــؤمـــنـــون عـــقالنــــيـــون ومـــلـــحـــدون
يـصـدقـون أفـكاراً سـحـريـة. مـثالً هـناك
من ال يـؤمـن بـقــدرة الـصـالة والـعــبـادة
على الـشفاء لكـنّه يؤمن بالـطب البديل
ثـبت علـميـاً ويعـتقـد أن شركات غـير ا
األدويـة تـسـمّـمـنـا وأنـهـا تـوصّـلت إلى
ـسـتعـصـية إنـتـاج عالجات لـألمراض ا
ضحك أن لكنهـا حتجبهـا عن الناس. ا

مـخـتـبــرات الـطب الـبــديل ومع تـفـشي
كــــورونـــا اآلن وخـــوفـــاً من الـــدعـــاوى
الـقــضــائــيــة ضــدّهـا نــشــرت بــيــانـات
صــحـافــيـة تــدعـو الــنـاس إلى االلــتـزام
ـية بـتـعـلـيـمات مـنـظـمـة الـصـحـة الـعـا
وعدم اسـتخـدام مسـتحـضراتـها كعالج

ألعراض الفيروس!".
احكِ لنا قصّة

يقـول ألـبـيـر مـخـيـبـر إن دمـاغ اإلنـسان
يــلــجـأ إلـى أي فــكـرة تــهــد من روعه
عـنـدمـا يـواجه ظــاهـرة ال يـفـهـمـهـا. "إن
كـنتُ مؤمـناً سـأواجه هـلعي بـالصالة
وإن كـــنتُ غـــيـــر مـــؤمن قـــد أجلـــأ إلى
األعـشـاب أو الـتـأمل أو الـيـوغـا وأفـكّـر
في أن أفـــتح الـــشـــاكـــرا كي ال يـــصــاب
ـــــرض". جتـــــذب هـــــذه جـــــســـــمي بـــــا
ـعـتـقـدات الـســحـريّـة" عـدداً أكـبـر من "ا
الـنـاس في مــقـابل احلـقـائق الــعـلـمـيّـة
والــســبب بــحــسب ألــبــيـر مــخــيــبـر أنّ
األطــبــاء والـعــلــمـاء غــيــر قـادريـن عـلى
تـقـد إجــابـات قـاطـعــة وجـازمـة. "بـ
أطباء يقولون إنهم لم يعرفوا بعد كلّ
ــعــطــيــات حــول انـتــشــار الــفــيـروس ا
وطريقة احتوائه وب من يؤكد مثالً
بشكلٍ قطـعي أن طريقة الوقـاية الثابتة
هي أن ندور حول أنفسنا ثالث دورات
بـالـتأكـيـد سـيـنـجـذب الـنـاس لـتـصديق
صاحـب اليـق حـتى وإن كان أسـلوبه
ــنـطق".يـتـمـتع دمـاغ يـعـاكس الـعـلم وا
اإلنــســان بـخــاصــيـة تــمــيّـزه عـن بـاقي
اخملـــلـــوقـــات وهي قـــدرته عـــلـى ســرد
األقاصـيص وتنـظيم الـواقع على شكل
قـصة وأحـيـاناً ربط مـعـطيـات ال عالقة
لـهـا ببـعـضـها الـبـعض لكي يـقـدر على
فهم العالم. ويـقول مخيـبر: "في دماغنا
مـنــطــقــة خــاصـة لــلــســرد الــقــصـصي
تـســاعـدنــا في إعـطـاء مــعـنى لــظـواهـر
ــؤمن يـربح غـريــبـة. مــثالً في دمــاغ ا
الـقديـسون والـشـفعـاء دوماً فـإن صلّى
ــريض وشـفـي من مـرض هــذا يـعـني ا
أنـهم اسـتـجـابـوا له وإن صـلّـى ومات
فــهـــذا يــعــني أنّــهــا إرادة الــله أيــضــاً.
ينطبق ذلك نفسه على عالقة اجلماهير
بـالــزعـمــاء والـقـادة الــسـيـاســيـ عـلى
ثال. الـناس بـحاجة ألن تـشعر سبـيل ا
دومــاً أنّ هــنـاك أمــراً أكــبـر مــنــهـا قــيـد
الـتـحـقّـق لـكي تـقـدر عـلـى فـهم الـعـالم

ولكي تشعر بالطمأنينة".
وبــحـسـب عـالم األعــصــاب لم تــتـغــيّـر
عالقــة الـــدمــاغ مع الــواقـع رغم تــطــوّر
الـعــلم والـتــكـنــولـوجــيـا. يــقـول ألــبـيـر
مـخيـبـر: "لن نتـوقّف كفـصـيلـة عن سرد
الـقــصص لــتــفــســيــر الــعـالـم حـتـى لـو
تلك تطـوّرنا علـميـاً ألنّنا بـبساطـة ال 
القـدرة الفيزيـولوجيـة على فهم وإدراك
عطيات ورؤية الواقع علومات وا كلّ ا
بـــكـلّ تـــدرجـــاتـه. الـــقـــصـص ال تـــهـــدّد
وجـودنـا كفـصـيلـة. الـعالم هـو مـنافـسة
ب من يستطـيع أن يسرد أجمل قصّة
وأن يجعل أكـبر عدد من الـناس تصدّق

قصّته تلك".
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دينة بغداد في عام 1917 مشهد 

uIÞ”∫مصلون في حالة طقوس عبادية

عمر باشا

دمـرت الـدولـة وتـراجـعت سـلـطـاتـهـا وارتـبـك وتضـعـضـع امـنـهـا وتـردى اداؤها
بـسـبب خـراب مـشـهـدهـا الـسـياسـي بعـد ان ابـتـلـعـهـا الـفـسـاد وأضحـت شبه
ـضي بألـتـزامـاتـهـا احمللـيـة واالقـلـيمـيـة والـدولـية عـاجـزة عن اصالح حـالـهـا وا
كدولـة رصـيـنة كـمـا يرغب و يـطـمح الـيه العـراقـيون الـذين دفـعت بـهم  كل هذه
الـظــروف والـعـوامل  لــلـخـروج الى سـاحــات الـتـظـاهــر واالعـتـصـام  مــطـالـبـ

بالتغيير واإلصالح اجلاد والشامل.
والكل يـعـرف ومطـلع بـدقة عـلى تـفاصـيل الـتحـديـات التـي يواجـهـها ويـعـيشـها
وهي نتـائج حـتـمـية العـراقـيـون وهم يـعانـون اوضـاعـا سـيئـة شـديـدة اخلـطـورة
ـتـحـقق لـصراعـات وخـصـومـات الـقادة والـسـيـاسـيـ على ومـحـصـلـة لـلفـعل ا
ـواقف .. صـراعـات  ادخـلت الـبالد واغـرقـتـهـا في فـوضى الـسـلـطـة وتـسـيـد ا
عارمـة وهي نتيجة طبـيعية لعـملية سيـاسية حتاصصيـة  (عليلة) عـشنا ومازلنا
نـعـيـش أزماتـهـا  وكـوارثـهـا ومن هـنـا فـتـحت االبـواب عـلـى مصـراعـيـهـا  وبال
حـراس مــشـجــعـة دول الـعــالم و اجلـوار اإلقــلـيـمي عــلى خـرق ســيـادتـنــا عـبـر
التـدخالت في  شؤونـنا الوطـنيـة وخاصة الـسياديـة منـها تدخال حـد االمساك
بشـراي الدولة وتقطيـعها تمهيدا لـتقسيم اجلسد العـراقي  فيما قادة العراق
وسيـاسيه غارقـون في عسل السـلطة وبـهرجتـها  وفي غـيبوبـة بعد أن اخـتلفوا
هابة  واحملترمة من قـراطية  ا دنية الد بدل الـتوحد  والتماسك لبنـاء الدولة ا
ـعنـي شعـبـها اوال   ثم  من جـيـرانهـا والـعالم  لـكن خـصومـات وصراعـات ا
بقـيادة الـعراق وعمـليـته السـياسـية بكل  كـتلـهم وأحزابـهم  بل وحتى مـؤيديهم
تـاحـة  وفي الـتـي لم تـهـدء ولم  تـتـوقف حـروبـهم مـتـراشـقـ بكـل اسـلـحتـهـم ا
أحلك الظروف مزقت العراق ونسيجه االجتماعي  ودمرت آدابه وثقافته وفنونه
 ومزقة الهوية الوطنية  وهي من اهم اسس وثوابت ومقومات الدولة الرصينة.
 وبيـئة سياسية  واجتماعية  وامنية كهـذه حتما  تصبح   حاضنة طبيعية  لكل
ت وترعرعت وتـضخمت فيها افة  التـناقضات  السيـاسية واالجتماعيـة  بيئة 
التـي زادت من فقـر الـعراقـيـ وتفـاوتـهم الـطبـقي ودمـرت العـدل واالنـصاف و
شترك للعراقـي وهي ذاتها عوامل ومناخـات وظروف اسقطت هيبة العـيش ا
الدولـة وهـجـرت  كـفاءاتـهـا الـوطـنيـة بـعـد ان  قـتل الـعديـد مـنـهم خـاصة  في
الـسـنــوات االولى من عــمـر االحـتـالل   وفي ظل ظـروف  كــهـذه كــبـرت ازمـات
ـركبـة  ثم ساحـت وتبـخرت ثـرواته بـعد ان اصـبـحت سائـبة ـعقـده وا العـراق ا
بال حـماية  والعراقي يعانـون من حتديات كل هذه االوضاع وهم ينظرون الى
تهـالك  وتدمير بناهـم التحتية  وتـوقف عجلة اقتصـادهم  وهم يشعرون بوجود

من يريد  ايقاف عجلة حياتهم اليومية وتدمير معيشتهم .
ولم يـجـد العـراقـيـون امـام كل هـذه االرهـاصـات والـتـحـديـات واخملـاطـر بدا اال
اخلـروج والـنـزول الى الـشـارع  من اجل انـهـاء وايـقـاف  ووضع حـد لكـل هذه
بـعـد اصـبح حـكام الـبالد ـركـبـة ـعـقـده وا شـاكـل واخلالفـات والصـراعـات ا ا
يعـمل كل منـهم  حسب مـزاجه وعلى هـواه ومقـتضـيات  مـصاحله الـشخـصية
ـا يتطـابق وينـسجم  مع األجـندات الـداعمة والعـائلـية والـعشائـرية والـفئـوية و
لـفـات الـعـالقه لهـذه الـصـراعـات و اخلالفـات و الفـوضى الـعـارمه في جـمـيع ا

التي تنتظر احللول لكن  دون جدوى  .
لـقـد نـالـت كل هـذه االضـطـرابـات من اسـتـقـرار حـيـاة الـعـراقـيـ وعـلى جـمـيع
سـتويات وفي خضم  كل هـذه اإلحداث ما زالت الكـتل السياسـية واحزابها ا
ـصاحلها الشديدة اخلـصوصية وهناك من يحاول وقيـاداتها حتاول التمسك 
عتـصم وتـعريض حياة الـناس وحاضرهم تظـاهرين وا  القـفز على مـطالب ا
ومـسـتـقــبـلـهم  الى نـتـائج ال حتـمـد  عــقـبـاهـا.. ومـا زال الـعـراقـيـون يـنـاشـدون
رة القـيادات الـسيـاسيـة والطـبقـات احلاكـمة  ويـدعونـهم   التـنازل لـلوطن ولـو 
واحــدة من اجل  احلـفـاظ عــلى وحـدة الـعــراق والـعـراقـيــ  بـعـد ان عـرضـوا
ـة التي ادت الى سفك ؤ الـبالد والعبـاد إلى شتى أنواع الـنكبـات  واالحداث ا
دمائـهم وضـياع  ثـرواتـهم الوطـنـية و مـازال الـقادة والـسـياسـيـ بلـوحـون ب
ح  واخـر  بافالس الـدولة والعـجز الـشديد فـي موازناتـها خـاصة بعـد هبوط
اسـاعــر الـنــفط ونــحن اصـحــاب اقـتــصـاد ريــعي  تـتــحـكم فــيه اسـواق الــنـفط
ناهـيك عن الـديـون الـتي اثقـلت كـاهل الـعـراقيـ و الـتي  سـتـواجهـهـا االجـيال
القـادمـة  وما زال الـعـراقيـون يـسـتمـعـون الى االعالنات  والـتـصريـحـات  التي
تطـالب بـالتـهدئـة بعـد ان وقع اخلـصام واالنـفصـام   ب الـعـراقيـ وقيـاداتهم

السياسية واصبحوا  ال يثقون بها .
ـتظاهرون والعراقيون جـميعا كل الكتل والقيادات عتصمون وا اليـوم يطالب ا
و أحزابـها  التنازل للوطن من خالل تشكيل حـكومة كفاءات مستقلة من خارج
االحـزاب والــكـتل الــسـيـاســيـة احلــاكـمـة لــتـمــارس مـهــامـهـا الــوطـنــيـة وصـوال

النتـخابات نزيهة  حاسمة  لتتـمكن بعدها  ألدولة والعملية
ارسة مهماتها من السـياسية من استعادة عافيـتها و
اجل حتــقـيق حــيـاة داخـلــيـة وطــنـيـة صــحـيـة  لــلـنـاس
حتــقق لــهم  تــكـافــؤ الـفــرص وحتــافظ  عـلـى سـلــمـهم
األهـلي ومالـهم الـعـام وسيـادتـهم  الوطـنـية وبـنـاء دولة
ـقدورهـا  قـطع  األيـدي التي تـمـتـد للـنـيل من الـعراق

. والعراقي


