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المالكي ودوره في حل أزمة مياه األمطار
1
 

 

 
 

 
 

أدخلت مياه األمطار البلد في أزمة والسياسيين والمسؤولين في اختبار ومشكلة وجعلتهم على 

، مما دفع  2210البرلمانية المزمع إقامتها في نيسان المحك مع الناس قُبيل االنتخابات 
المسؤولين من السلطتين التنفيذية والتشريعية االتحادية والمحلية الى النزول الى الشارع 

ومشاركة الناس همومهم التي نسوها طيلة األربع سنوات الماضية والدخول في المستنقعات 
ق بضمنها العاصمة بغداد بعد سويعات من التي غمرت شوارع عدة مدن في وسط وجنوب العرا

 .هطول األمطار يقولون أنها لم تهطل بهذه الكيفية منذ سنوات 
فكل مسؤول يتحرك وفق دائرته ومساحة صالحياته ويستنفر كل جهد يمتلكه لتهدئة غضب 

الشارع العراقي الذي يخرج من أزمة الى أزمة ، من كهرباء الى أمن الى فيضانات الى بطالة 
 .........لى فقر الى جهل وأمية الى ا

فما كان على دولة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي إال أن يجمع المسؤولين المعنيين 
والمباشرين على تلك األزمات باعتباره المسؤول األعلى في البالد لحل مشكلة األزمات 

 .ويتحملها بدرجة أساس تفوق مسؤوليات باقي المسؤولين 
لكي بالمحافظين من غير إقليم كردستان ليوبخهم ويقرعهم على تهاونهم في حل فالتقى الما

األزمة التي أوقعت حكومته في محنة قد تفوق محنة األمن المتضعضع خاصة والبالد مقدمة 
 .على انتخابات برلمانية تشريعية يتحدد من خاللها رئيس الوزراء 

لنزول الى الشارع ، هذه الفزعة غير مناسبة حسب تعبيره في ا( الفزعة)فانتقد المالكي سياسة 
في الظرف الحالي كونها مبطنة بدعاية انتخابية ، أو ألن المسؤول سواء المحافظ أو غيره 

بإمكانه أن يحل العقد من خالل مكتبه واتصاالته وعالقاته بباقي المسؤولين والدوائر ، 
 .ودخولهم في الماء المنهمر مضيعة للوقت 

أتفق مع ما ذهب إليه المالكي إال أنني أؤيد نزول المسؤولين الى الشارع من وأنا وإن كنت 
جانب واحد فقط وهو أن نزولهم هو برهنة على أن الشعب هو القوي وأن المسؤولين مهما 
علوا فهم ما زالوا بحاجة الى الشعب ، وأن هذا النزول هو هدم لكبرياء المسؤولين الذين لم 

كين إال من رحم ربي ، نأمل عسى أن تكون هذه األزمة دافعاً لالهتمام يفكروا بهذا الشعب المس
بالبنى التحتية ونحن َننعم بحكومات محلية جديدة تسعى إلثبات وجودها وأن ما حصل لم يكن 
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كما نجد ذلك في بغداد ( خادم)الى ( المحافظ)بسببها ، ونرى سعي بعضهم لتحويل منصب 
 .والبصرة 

محافظين بأنه ال يوجد سبب لهذا التلكؤ فاألموال المخصصة كبيرة وأحتج المالكي على ال
ما حصل في ( الحاضرون)ومصروفة ، فال يوجد عذر وعليه يتحمل المحافظون ( انفجارية)

محافظاتهم من فيضانات وغرق بعض المنازل وحتى الضحايا الذين راحوا بسبب هذه األزمة 
 .شخاص راحوا ضحية الفيضانات في الناصرية مثل ما ُنقِل عن محافظ الناصرية بأن ستة أ

ويبدو أن المالكي نسى وربما تناسى أن أغلب المحافظين اللذين أجتمع بهم استلموا المنصب 
قبل أشهر قليلة ، فليس من الحكمة وال من العدالة أن ُيحاَسب محافظ استلم المنصب للتو وتلقى 

نوات ، إال اللهم إذا أردنا أن نضم ظننا الى الحجج عليه وُيتَرك من كان محافظاً طيلة أربع س
ظن اللذين يقولون بأن هذا االجتماع كان ضمن الدعاية االنتخابية المبرمجة والمجدولة ضمن 

، أو ربما اعتبر أن المواطنين يغفلون ( اإلسالمية)أعمال السيد المالكي وحزبه حزب الدعوة 
مالكي من االتهامات أما لو كانت تعمداً لسقط عن مثل هذه الثغرات التي لو كانت غفلة لسلم ال

 .المالكي في أعين أنصاره قبل غيرهم 
وال أعتقد أن المالكي ال يعلم أن أغلب المحافظين اللذين حكموا في الفترة السابقة كانوا من 

فمحافظة  سنوات،دولة القانون وأن الفيضانات الحالية التي حدثت كانت نتيجة إلدارتهم ألربع 
من ( خلف عبد الصمد.د)والبصرة  القانون،من دولة ( صالح عبد الرزاق.د)كان محافظها  بغداد

دولة القانون ، وكذلك محافظو كل من الناصرية وكربالء والكوت والسماوة وبابل من دولة 

من ( عضو 122)القانون ، هذا فضالً عن إسنادهم بأعضاء مجالس محافظات يفوق عددهم الـ

من المحافظات التي لهم فيها تمثيل أي حوالي ثلث العدد ( محافظة عضو مجلس 330)أصل 

أي حوالي ربع البرلمان ( عضو برلمان 323)من أصل ( عضو برلمان  12) الكلي ، وأكثر من 
 .تقريباً 

هذا من غير المناصب الجانبية مثل نواب المحافظ ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم  
دراء العامين في محافظاتهم ، ففي البصرة على سبيل المثال ال ورؤساء هيئات االستثمار والم

ة االستثمار ومدير صحة البصرة ومدير تربيتها ئرئيس هي( دولة القانون)الحصر من حصة 
ومدير عام شركة نفط الجنوب أكبر شركة عراقية من حيث األهمية االقتصادية والميزانية وعدد 

ن ميزانية العراق ، وغيرها من المناصب التي ال م% 72الموظفين فهي من تمول أكثر من 

 .اطالع لي عليها 
هذا إضافة الى إساندهم الرئيسي وهو رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة  

والمشرف على وزارتي الدفاع والداخلية والمشرف على جهاز المخابرات الوطني ورئيس كتلة 
لسيد نوري المالكي ، وقد اتضح دعم المالكي للمحافظين دولة القانون وزعيم حزب الدعوة ا

خلف عبد .د)المنتمين الى كتلته بشكل عملي عندما رفع سقف صالحيات محافظ البصرة السابق 

 .قبل عامين ( مليون دينار 322)بحيث صار بإمكانه التوقيع على مشاريع بقيمة ( الصمد

نهم حصلوا على تلك المناصب من خالل وهذا الدعم يزيدهم مسؤولية وليس كما يتصورون أ
( دولة القانون)عباءة المالكي التي التف بها جميعهم من دون الزيادة في المسؤولية ، وكما أن 
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تفتخر بحصولها على هذه األصوات وهذا العدد من المناصب المختلفة المستويات عليها أن 
 .تتحمل ما عليها من واجبات تجاه ناخبيها وشعبها 

سياسية أم اقتصادية ؟ أم أن الفساد الذي  إدارية،بد من طرح استفسار هل المشكلة  وهنا ال
ينخر مفاصل الدولة هو من أدى الى أزمة األمطار هذه رغم تخصيص مليارات الدوالرات ، 

وبالتأكيد فإن كل مسؤول يتحمل بقدره فليس من العدل واإلنصاف أن تتساوى مسؤولية رئيس 
ل مع مسؤولية عضو مجلس محافظة  أو مدير البلدية ، ألن ما يحصل الوزراء عن هذا الخل

عليه من امتيازات شعبية وسياسية لرئيس الوزراء أكثر من عضو مجلس محافظة  أو مدير 
 .البلدية 
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نحو اقتالع القواعد الفكرية لإلرهاب
2

 

 
  

 

 

 
إخبارية عربية من اإلشارة إلى منذ أكثر ِمن عقد من الزمن، صار مألوفا أال تخلو أي نشرة 

وفي الفترة التي أعقبت ما أصبح متعارفاً عليه . عمل إرهابي، حدث في هذا البلد العربي أو ذاك
بالربيع العربي، شهدت البلدان التي طالها هذا الربيع، محاوالت لتفكيك كياناتها الوطنية، 

ا شهدته األسابيع األخيرة، هو ويبدو أن م. وتزامن ذلك مع تصعيد خطير في عمليات التخريب
وقد شملت أعمال . األكثر عنفا منذ عدة سنوات، من حيث حصده لألرواح وتدمير الممتلكات

وتسببت في مصرع عدد كبير من المدنيين، . اإلرهاب مصر وتونس واليمن والعراق وسوريا
 .الذين شاء حظهم العاثر، أن يتواجدوا في األماكن التي استهدفها اإلرهاب

 
تصاعد هذه الظاهرة، واستمرارها في منطقتنا، والعالم بأسره، يستدعي صياغة مشروع 

شامل بمعنى استيعابه لألسباب التي أدت لسيادة هذا . استراتيجي قومي وشامل للتصدي له
النمط من السلوك المدمر، والقوى المطلوب زجها في المواجهة الكبرى لهذه الظاهرة، مواجهة 

ومع التسليم بأن . دق واحد، وتدع الخنادق األخرى مكشوفة من دون حراسةال تقتصر على خن
الحلول األمنية، هي أمر ال مفر منه، لكنها لن تتمكن بمفردها، من إضعاف قوى التطرف، وشل 

 .قدرتها على التخريب، وال تكفي لوحدها لسبر غور المشكلة، واقتالعها من جذورها
 

، ينبغي أال يقتصر على النخب الفكرية، بل يزج بطاقات المشروع القومي لمواجهة اإلرهاب
وينبغي أن يكون اتجاهها من األسفل إلى األعلى، فيتم التصدي . الشعب كله في المواجهة

وضمنها ضروب النشاط االجتماعي السلبي الذي يمارس . لمرتكزات اإلرهاب الفكرية والثقافية
ست دائما طافية على السطح، بحيث يسهل التعامل فالمرتكزات الثقافية، لي. في مختلف الميادين

معها، ولكن الخطورة هي في ما هو كامن، منتظراً فرصته للظهور، عندما تتيح له الظروف 
 .ذلك

 
اإلرهاب عمل تآمري، صفته السرية، واألوامر تصل من القمة، من أمراء الحرب إلى القاعدة، 

ل أو للمناقشة، وذلك ما يجعل المواجهة مع جيل التائهين والمضللين، وهي غير خاضعة للسؤا
وما يجعل االلتزام بفكر اإلرهاب مهمة سهلة، هو وجوده في مجتمعات . اإلرهاب عملية صعبة

إن فكر اإلرهاب يتطلب خضوعاً كامالً، وتغييباً . منغلقة، تجرم التنوع واحترام الرأي اآلخر
ن بالحوار بالهرطقة إن لم يكن بالخيانة، للعقل، وجموداً في تفسير النصوص، واتهاماً لمن يؤم
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 .وتقسيم العالم إلى فسطاطين، فسطاط اإليمان وفسطاط الكفر
وعندما يتعلق األمر بموضوع الحوار، فإن قوى التطرف تقف على الجادة األخرى منه وال تقبل 

الف، فالحوار يتم أساسا بين أطراف تقبل االخت. به، ولذلك فال جدوى من تبني الحوار معها
ويعني منهجيا، . وداللته المعرفية هي إمكانية االستفادة المتبادلة من خبرات وآراء المتحاورين

استحالة استحواذ فرد أو فئة سياسية أو اجتماعية على مجمل القول، من دون إتاحة الفرصة 
ية إن الحوار في أساسه تسليم بنسبية الحقائق وإمكان. لإلسهامات الفكرية واآلراء األخرى

إنه بمعنى آخر، .. تغيرها، بما يسهم في إثراء المعرفة بحاجات المجتمع وطرق نموه وتطوره
عمل يهدف إلى تكامل الخبرات، بين مكونات المجتمع، ويؤهل لمزيد من التبلور والنضج 

 .واالنفتاح على المستجدات
 

ة التي مضت، أنه لقد أكدت تجربة المنطقة العربية التي عانت من اإلرهاب، في العشرين سن
فالتفجيرات . ليس له وطن أو عرق أو جنسية أو انتماء اجتماعي، وأنه عابر للقارات واألوطان

شملت العالم اإلسالمي من جاكرتا إلى طنجة، وعمت عمليات التفجير معظم زوايا الكرة 
ت العنصر الوحيد الجامع لهذه المجموعا. األرضية، إال أن معظمها حدث في دار اإلسالم

اإلرهابية، هو اتفاقها على تكفير المجتمع، واعتبار أنها في هجرة من دار الكفر، والحديث عن 
 .خالفة إسالمية

 
وهناك ارتباط . منطقتنا العربية حافلة بمختلف صنوف االحتقان، ومختلف أنواع الكبت واليأس
اليمن والعراق وجداني عميق وعالقة قوية ال تنفصل بين دول الجوار العربي، في فلسطين و

وليس من جدل في أن كثيرا من الظلم والجور الذي . ولبنان وسوريا، ومع دول المغرب العربي
، واحتالل العراق "إسرائيل"لحق بالقضايا العربية، والتحيز غير العادل من قبل الغرب لصالح 

لى األوضاع وحمالت التهديد المستمرة بحق عدد من البلدان العربية، ألقى بظالله الثقيلة ع
كما أن فشل خطط التنمية وعجزها عن استيعاب الماليين من الشباب، خلق بيئة . العربية

 .مالئمة الستقطابهم من قبل التكفيريين
 

لقد ركزت معظم القراءات التي حاولت دراسة ظاهرة اإلرهاب، على النهج التكفيري فقط، 
ليس فقط حاصل جمود في تفسير النص، إن نهج اإلقصاء، . وتناست قضايا كثيرة ال تقل أهمية

واحتكام إلى الخرافة وتسفيه للعلم فحسب، بل هو أيضاً حاصل بنية اجتماعية هشة، تسببت بها 
 .عوامل عديدة، ليس أقلها التدخالت الخارجية

 
في مواجهة فكر اإلرهاب، ال بد من موازنة ثقافية دقيقة تلغي االغتراب في المكان والزمان، فال 

. عيداً في أعماق الزمن طلباً لألمان، وال يتيه بعيداً عن مواطئ أقدامها، ومحط أفئدتهاتغوص ب
وعندها . األوطان هي الحاضنة للجميع، والدفاع عنها وعن ثوابتها يأتي فوق كل االعتبارات

يهزم التطرف، وتبدل ثقافة بثقافة، ونهج بنهج، حيث تحل ثقافة التسامح بديالً عن ثقافة 
 .والضيق بالرأي اآلخرالتكفير 
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في مواجهة التطرف واإلرهاب، نصبح إزاء مشروعين، تغليب السيف على القلم، وسد أبواب 

مواجهة . االجتهاد والفكر، أو أن تغليب القلم على السيف وفتح النوافذ واألبواب للهواء النقي
القلم، فيهزم فكر اإلرهاب ينبغي أن تكون حاسمة، واالنتصار فيها يتم بتراجع السيف لصالح 

 .االنغالق، وتفتح اآلفاق للعطاء واإلبداع
. ال بد من ولوج عصر تنوير جديد، تشارك فيه القوى الواعية والمبدعة بمجتمعاتنا العربية

فيمارس األديب والكاتب والفنان التشكيلي، واألستاذ في جامعته ومدرسته، والعامل في مصنعه، 
وال بد من بناء ثقافي جديد، . ي عملية النهوض والبناءوالفالح في حقله، كل من موقعه ف

وتجريم إلشاعة الكراهية، والعمل على تعميق روح التسامح واالختالف، فذلك وحده الذي يخلق 
 .البيئة المالئمة لتفتح األزهار
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بين المؤيدين …الغاء االعدام في العراق

والرافضين
3 

 

 
 

من قبل وزارة العدل العراقية بحق مجموعة من المحكومين بهذه مع كل تنفيذ لعقوبة االعدام 
العقوبة تصدر كثير من االدانات وكان المنفذ بهم حكم االعدام بريئون حتى النخاع وهذه االدانة 
مرة تكون خارجية ومرة تكون داخلية وهم يطالبون بالغاء عقوبة االعدام بالعراق مع العلم بان 

القائمين بها االمر الكثير النك تقف بوجه اعتى واجرم تنظيم بالعالم تنفيذ هذه العقوبة يكلف 
وهو تنظيم القاعدة حتى ان االمر بدى يقلق الكثير الن وزارة العدل ماضية وبصورة جدية في 
تطبيق العقوبة وكل ما يفرضه القانون ولكي نسلط الضوء على هذا الموضوع سوف نتناول 

 لمنادين بالغاءها والمؤيدين لهاالتعريف بهذه العقوبة مع حجج ا
يقصد باالعدام عقوبة الموت وهي ازهاق روح المحكوم عليه بوسيلة يحددها القانون واالعدام 
من اقدم العقوبات فقد وجد في الشرائع المختلفة منذ اقدم العصور وقد كان مجال تطبيقها كبيرا 

االسالمية قد اكدت هذه العقوبة وذلك في وتقررها لعدد كبير من الجرائم اضف الى ان الشريعة 

 ( 179البقرة ( )ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون) االية الكريمة 
والواقع ان هذه العقوبة كانت ومازالت تثير جدال شديدا حول مشروعيتها وسوف نعرض بايجاز 

 حجج المطالبين بالغاءها وحجج المطالبين باالبقاء عليها
 المطالبين بالغاءها واهم هذه الحجج هي حجج

ليس للمجتمع الحق في توقيعها النه لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها  -1
 الن هذا الحق خالص هلل تعالى

تتصف هذه العقوبة بالقسوة فيخرج الشعور االنساني منها وبالتالي فهي لم تعد تنسجم مع  -2
 ظروف العصر الحديث

قابلية عقوبة االعدام للردع غير مثبتة علميا فقد لوحظ بان الجرائم لم ترتفع نسبتها في  -3
 الدول التي الغتها كما ان نسبتها لم تقل في الدول التي ابقت عليها

يستحيل مع عقوبة االعدام اصالح المحكوم عليه واعادة تقويمه اذ انها تزيله من الوجود  -0
 الحديث للعقوبةوهذا يتنافى مع االتجاه 

يستحيل تدارك اثار عقوبة االعدام اذا تبين بعد تنفيذها خطأ الحكم الصادر بها او جدارة  -3
 المحكوم عليه بالعفو

                                                             
3

 جريدة الناصرية األلكترونية - علي كاظم الغزي 
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 اما حجج المنادين باالبقاء عليها
 وهم بذلك قاموا بالرد على الحجج السابقة كما يلي

ق في سلبه اياها ايضا يصدق في القول بان المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الح -1

كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية فان المجتمع لم يهب الفرد حريته حتى يكون له الحق في 
 سلبه اياها والتمشي مع هذا المنطق يؤدي الى تعطيل حق المجتمع في توقيع اية عقوبة

دون مراعاة الجريمة التي ليس في عقوبة االعدام أي قسوة الننا بهذا ننظر الى جانب واحد  -2
وقعت من المحكوم عليه وقد تكون متضمنة ازهاق روح انسان بريء فهي عقوبة عادلة الن 
حرمان المجرم من حياته يساوي حرمان حياة القتيل وبعض الجرائم تعادل القتل كجرائم خيانة 

 الوطن النها قتل للوطن بكامله
بة االعدام للردع فهي حجة السند لها من الواقع واما الحجة المستندة الى عدم قابلية عقو -3

النه اذا كان في امكاننا ان نعرف عدد الجرائم الخطيرة التي تقع على الرغم من وجود عقوبة 
االعدام فليس لدينا الوسائل التي تمكننا من معرفة عدد الجرائم التي لم تقع بسبب الخشية من 

الغتها لم تزد فيها الجرائم الخطيرة فما يدرينا انه لو هذه العقوبة ثم انه اذا كانت الدول التي 
 كانت هذه العقوبة مقررة فيها لقلت هذه الجرائم عما هي عليه

اما القول بانه يستحيل اصالح المحكوم عليه مع عقوبة االعدام فانه قول مردود ذلك النه اذا  -0

ا وان استبدالها بالسجن المؤبد الغيت عقوبة االعدام فانه يستحيل ايجاد عقوبة اخرى تحل محله
غير مجد الن قضاء المجرم في زنزانة انفرادية فانه يكون اشقى حاال منه فيما لو اعدم وكل 
محاوله الصالحه التنفعه الن االصالح يهدف الى اعادته الى المجتمع شريفا فاذا افترضنا انه 

 ن تكون مجديةسيظل في السجن حتى مماته فان محاوالت االصالح ولو اثمرت فل
اما الحجة من ان عقوبة االعدام اليمكن تالفيها بعد التنفيذ اذا ما ظهر انها وقعت نتيجة خطأ  -3

قضائي فيمكن الرد عليه بان الخطأ في توقيع عقوبة االعدام وان كان حقا اليمكن اصالحه اال 
م انه من النادر ايضا ان هذا الخطأ من النادر ويجب ان تستند القاعدة الى الغالب من االمور ث

ان توقع عقوبة االعدام لو قيست بالعقوبات االخرى ومن ناحية اخرى فان استحالة تدارك اثار 
الحكم تنطبق ايضا على حالة خطا الحكم الصادر بعقوبة سالبة للحرية اذ اليمكن تدارك ما نفذ 

 كلها منها وقد اليتبين الخطأ اال بعد قضاء المحكوم عليه بها مدة العقوبة
على انه يالحظ بان الغاء عقوبة االعدام في بعض البلدان ليس في الحقيقة مطلقا فقد اعادت 

بعض الدول عقوبة االعدام بالرغم من الغاءها تحت تاثير العوامل السياسية والمحلية كما حصل 
 بالنسبة اليطاليا وروسيا

يتناسب مع وضعها االستثنائي ونحن نعرف ان كثير من الدول تقوم باصدار بعض القوانين بما 
والعراق اذ يمر بوضع استثنائي المثيل له وهو يشهد حرب عالمية من اخطر تنظيم بالعالم وهو 
تنظيم القاعدة فالمفروض ان تشدد العقوبات لكي تكون اكثر ردعا التلغى لكي يأمن المجرمون 

 من العقاب وبالتالي يسعون الى خراب البالد واهلها
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رئيس الوزراء العراقي المقبل؟من هو 
4  

  
 

 
 

رغم ان الدستور العراقي نص على ان يدار العراق بشكل اتحادي فيدراي ووفق نظام برلماني، 
والشرئح مايزال البحث   والمذاهب  اال ان القائد الرمز الذي يلبي طموح مختلف القوميات

العربية والمنطقة، بعيدا عما جاء به جاري عنه من قبل العراقيين، شأنهم شأن شعوب الدول 
العراق الجديد من تغيير للجغرافية السياسية وقوانين جديدة تتيح صالحيات واسعة للمحافظات 

 .واالقاليم وحتى الوزارات السيادية
 

 .القائد الرمز ودوامة االخضاع والخضوع
صالحيات واسعة فأن  ولما لمنصب رئيس الوزراء االتحادي والقائد العام للقوات المسلحة من

كواليس االروقة السياسية والثقافية واالجتماعية والدينية منشغلة تماما في حل اللغز االكثر 
من الذي "ويتطلعون لمعرفة االجابة عن السؤال المحير   اهمية عند المؤمنين بالقائد الرمز

ية والبرامج يستطيع الفوز بمنصب رئيس الوزراء المقبل؟ دون البحث والتقصي عن االهل
 !.االنتخابي او حتى التذكر بأن النظام السياسي في العراق نظام برلماني

 
وتدفع قضية منصب وصالحيات رئيس الوزراء االتحادي، االحزاب والتيارات واالئتالفات 

المشاركة في العملية السياسية العراقية الى التصدى بقوة المرين، االول المحاولة المستميتة 
المنصب واخضاع القوى السياسية االخرى لسياسيات رئيس الوزراء، اما االمر  للحصول على

الثاني فهو ازاحة المرشحين غير المنسجمين مع تطلعاتهم بشتى الوسائل في حال كانوا 
 .مقتنعين بانهم بعيدين عن حلم نيل المنصب

 
ون بتولي المنصب فقط احتداما ليس بين المنافسين الذين يرغب  حيث ان التنافس ياخذ بعدا اكثر

بل هناك رغبة جامحة من اطراف سياسية اخرى ال تضع عيونها على المنصب ولكنها تصر 
على ان يكون المرشح الفائز برئاسة الوزراء يتوافق مع طموحاتها السياسية وان يكون خاضعا 

 .لها
 

 البيت الشيعي بين التحالف والتخالف
نجح في ان يشكل الحكومتين المتعاقبتين " الشيعي"وعلى الرغم من ان التحالف الوطني  

برئاسة نوري كامل المالكي مرشح ( 2210الى  2212 – 2212الى 2223)الماضية والحالية

                                                             
4

 موقع خندان األلكتروني -ضياء الخليفة 
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وزعيم ائتالف دولة القانون احد قطبي التحالف الوطني، اال ان قوى التحالف تتحدث صراحة 
الف دولة القانون حول كيفية عن عمق الخالفات الداخلية مع بعضهامن جهة ومع قطب ائت

ادارة المالكي للسلطة التي منحت له،مما دفع بهذه القوى الى اعالن موقفها بعدم رغبتها 
التجديد او الدعم لشخص المالكي في االنتخابات التشريعية المقبلة والمقرر اجراؤها في 

 .2210/نيسان/32

 
س الوزراء االتحادي سواًء كان هذا االمر يزيد من حجم التنافس السياسي حول منصب رئي

التنافس داخل التحالف الوطني او على صعيد القوى المنضوية فيه او المنافسين االخرين من 
 .باقي االطراف واالحزاب والحركات السياسية

 
فالبيت الشيعي الذي اخذ يتوسع ليدخل فيه التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر 

حمد صادق الصدر، بعد ان كان يشمل عدد محدودا من القوى السياسية نجل المرجع الديني م
 .اغلبها من المعارضة الكالسيكية للنظام السابق

 
هذا البيت الذي يضم اطرافا شيعية عديدة بات منصب رئاسة الوزراء سببا رئيسيا في التخاصم 

مين العام لحزب الدعوة والتصارع بين طرفين رئيسيين فيه هما ائتالف دولة القانون بزعامة اال
االسالمية نوري المالكي والتيار الصدري وكتلة احرار التي يتزمهما مقتدى الصدر، فيما يظهر 

المجلس االسالمي االعلى بزعامة عمار الحكيم منافسة هادئة للحصول على المنصب مقدما 
وطني يقلق نفسه كخيار وسط بين المتخاصمين، اال ان احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر ال

مضجع المجلس االعلى لدخوله باب المنافسة على الخيار الوسط او الحل الثالث كما يلقبه بعض 
 .المحللين السياسيين

 
 .المالكي مستمر بموافقه التي تعزز بقائه بالسلطة..حتى وقت قريب 

تولي يبدو موقف رئيس الوزراء االتحادي نوري المالكي الذي اعلنه مرارا برغبته بالترشح و
الحد ابرز االحزاب   والية ثالثة،موقفا قويا ومتالئما مع طموحه السياسي فهو االمين العام

وكذلك يتزعم ائتالف دولة القانون الذي حصل على ( حزب الدعوة االسالمية)االسالمية شهرة 

ا عن ،كما لم يشهد هذا االئتالف وال الحزب انشقاقا او تمرد2212مقعدا نيابيا في انتخابات  91
 .سلطة المالكي

 
فضال عن تولي المالكي رئاسة الوزراء في هذه الدورة والدورة التي سبقتها مما يعطيه تمييزا 

من قوته المعنوية نقض   عن منافسيه البعدين عن ضوء وسحر السلطة والرمزية ،وما زاد
لرئاسات الثالث المحكمة االتحادية القانون الذي اقره مجلس النواب والمتعلق بتحديد واليات ا

 .بدورتين وباثر رجعي
اال المالكي الذي يمسك بمفاصل السلطة االتحادية يتهمه معارضوه بأنه اخضع مجلس القضاء 
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االعلى ومؤسسات مستقلة اخرى لرغباته السياسية، فيما ينتقده المجلس االعلى بشده لعدم 
 .ليما لدوافع انتخابيةالموافقة على مشروع البصرة عاصمة اقتصادية وعرقلة تحويلها اق

 
كما يواجه المالكي التيار الصدري الذي يعد خصما عنيدا صعب التفاوض او التنازل ،وكما تشير 

المعلومات الى ان المالكي اجبرته الظروف على زيارة زعيم التيار الصدري في محل اقامته 
عين في مجلس السابق في طهران للحصول على تأييده وتصويت نواب التيار الصدري االرب

اتفاقية اربيل وازحة احد ابرز   ليتسنى له تشكيل الحكومة بعد" المالكي"النواب لصالحه
منافسيه االمين العام لحركة الوفاق الوطني وزعيم القائمة العراقية اياد عالوي بعد االنتخابات 

 .2212التشريعية في 
 

 من هو المنافس االقوى للمالكي؟

،بعد 2213/ 32/12  تها بالتصاعد بعد زيارة المالكي لواشنطن فيالمواجهة التي اخذت وتير
انتقاد الصدر للزيارة وعدها محاولة للتغطية عن الفشل في ادارة شؤون البالد ومحاولة 

استحصال دعم البيت االبيض لوالية ثالثة له،ورد مكتب المالكي ببيان رسمي شديد اللهجة ضد 
االمل الصالح ما بين الطرفين من خصومة بل  شخص مقتدى الصدر وتياره، قطعت حبال

خارج اسوار السلطة المقدسة   المالكي  اثمرت عن اصرار في التنافس السياسي ربما يجعل
 .وبعيدا عن طموحاته السياسية

 
حيث اليخفى على احد ان للتيار الصدري طموحا بات معلنا منذ فترة ليست بالقصيرة لتولي احد 

دعما   اء االتحادي، هذا الطموح جاء في اول االمر عندما قدم الصدرقادته منصب رئيس الوزر
مشروطا بعدم الترشح لدورة ثالثة مقابل دعمه في الترشح وتولي رئاسة الوزراء في الدورة 

 .الثانية
ومنذ ذلك الحين اخذ التيار الصدري يستعد لهذه المرحلة المقبلة،حيث ظهرت المالمح االولى 

دري في مطالباته بسحب الثقة عن المالكي بالتعاون مع اطراف في لطموحات التيار الص
التحالف الكردستاني والقائمة العراقية،ثم تقدمه في انتخاب مجالس المحافظات وفوزه بمنصب 

والذي اسند الى النائب علي ( كان من حصه ائتالف المالكي في الدورة السابقة )محافظ بغداد
 .ئتالف دولة القانون اغلبية في مقاعد مجلس المحافظةالتميمي، على الرغم من تحقيق ا

 
( ابن المرجع محمد باقر الصدر مؤسس حزب الدعوة االسالمية)لكن دخول السيد جعفر الصدر 

اهمية والذي يؤشر على ان   على خط المنافسة ولصالح التيار الصدري هو المنعطف االكثر
شحا يملك المؤهالت االجتماعية والسياسية التيار الصدري وزعميه مقتدى الصدر بات لديه مر

ولديه القدرة على الوقوف بوجه المالكي دون ان يتمكن االخير من   والجماهيرية والدينية
 .التعرض له او تجاهله

 
حيث يكشف بيان جعفر الصدر االخير والذي رد فيه على بيان مكتب رئيس الوزراء الموجه 
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عن خصومة وجفاء بينه وبين المالكي بل االمر يتعدى ضد مقتدى الصدر والمشار اليه اعاله 
ذلك من خالل اتهام جعفر الصدر للمالكي بعدم الوفاء للفضل والجميل رغم رفعه شعار االنتماء 

 .الى آل الصدر ومواقفهم
 

يذكر ان النائب السابق عن ائتالف دولة القانون جعفر الصدر أعلن استقالته من البرلمان في 

كون بذلك أول نائب يستقيل بمحض إرادته،وبسبب عدم قناعته بآليات العمل لي 2211  شباط

في المكان   البرلماني والسياسي في العراق وال بالعملية السياسية وعدم الشعور بوجود نفسه
 .من تقديم اي خدمة للعراقيين  الذي يمكنه

 
 من هو جعفر الصدر؟ 

يني المعروف، ومؤسس حزب الدعوة السيد جعفر الصدر، هو النجل الوحيد للمرجع الد
االسالمية محمد باقر الصدر الذي اعدم مع شقيقته بنت الهدى، في التاسع من نيسان ابريل عام 

 23، بقرار من رئيس النظام السابق صدام حسين الذي سقط نظامه في نفس اليوم بعد 1912

 .عاما
 

وتولى االهتمام به السيد محمد  جعفر الصدر بعد اعدام والده في مدينة النجف،  وعاش السيد
الذي اغتيل مع نجليه مصطفى ومؤمل في مدينة ( والد مقتدى الصدر)محمد صادق الصدر 

، وكان السيد 1999النجف من قبل جهاز مخابرات النظام السابق في شباط فبراير من عام 

ق بعد جعفر قد خرج قبل وقت قصير من اغتيال المرجع محمد محمد صادق الصدر من العرا
تضييق النظام السابق عليه، والتحق بالدراسة الحوزوية بمدينة قم االيرانية التي تعد مركزا 

 .للدراسة الدينية
 
ويرتبط السيد جعفر الصدر بصالت جيدة واحترام كبير من قبل المرجعية الدينية في لبنان، اذ  

المرجع الشيعي االعلى في لبنان ان السيد موسى الصدر، ابن عم والده محمد باقر الصدر، كان 

، كما يحظى السيد الصدر، باحترام كبير من قبل 1971قبل اختفائه اثناء زيارته الى ليبيا عام 
اتباع التيار الصدري، اذ انه كان من الحلقة المقربة من السيد محمد محمد صادق الصدر، فضال 

 .ر عن انه ينتسب بصلة النسب والمصاهرة مع السيد مقتدى الصد
 

 2212ومن اهم اقواله بعد عودته للعراق في عام 

 
يكمن في إعادة بناء العراق على أساس "والده، " استشهاد"المقبول بنظره لـ" االنتقام"أن 

، داعيا إلى تربية األجيال الجديدة بروح من "قانوني يتمتع فيه المواطنون بحقوقهم كافة
ما بالتذكير أن ذكرى استشهاد والده يدعوه أكثر ، كما انه لم يتردد يو"التسامح والمسؤولية"

 ".بناء عراق معافى ومتصالح مع نفسه"مما مضى للعمل على 
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كما يشير جعفر الصدر الى إن أسباب تدهور األوضاع في العراق على مدى السنوات 

سياسات النظام السابق وقرارات سلطة االئتالف بحل الجيش واألجهزة "المنصرمة، تكمن في 
منية واالجتثاث فضال عن الخطاب السياسي للطبقة الحاكمة الذي كان يعزز الشعور بالطائفية األ

 ".على حساب الهوية الوطنية
 

" فصل الدين عن الدولة وترسيخ دولة المواطنة"كما دعا الصدر في احدى تصريحاته الى 
الدولة في "ن ، مضيفا أ"الشكل االنسب و حل مناسب للوضع القائم في العراق"مؤكدا انه 

االساس يجب ان تكون راعية وحامية للديانات، وليس من الصحيح تجاوز التنوع الديني 
 .والمذهبي الذي يشهده العراق
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المستقلون ظاهرة سياسية طامحة
5 

 

 

 

 

 

المستقل هو الشخص الذي يعمل بفكر وعقيدة الواقع دون االنحياز لحزب او تكتل او طائفة 
، وهو ليس بالضرورة   توجد وصاية عليه من احد  وال.العامة دون الخاصة ويقدم المصلحة 

اظهرت انتخابات مجالس المحافظات   ان يكون على حق فهو انسان قابل للخطأ والصواب ، وقد
االخيرة تأثير واضح للمرشحين المستقلين ولعبوا دور اساسي في بعض المحافظات وكان لهم 

خرى ، وهم االمل في انهاء سيطرة االحزاب الكبيرة التي فشلت دور بيضة القبان في حاالت ا

عندما  2220في تقديم الخدمات وحفظ االمن وغيره من الملفات ، ونحن نتذكر في سنة 

من المرشحين من المستقلين % 23اشترطت المرجعية الدينية على التحالف الوطني ان يكون 

رى الى الكتل السياسية بان تكون نسبة ، وها هي المرجعية تعيد الكرة وتوصل رسالة اخ

، ومالحظ ايضا ان هنالك كتل ال تمتنع من االستجابة لهذه النسبة % 12المستقلين هي 

خصوصا ان سياستها مفتوحة على الكفاءات وتهتم بالمهنية والتميز لخدمة الوطن 
كون مؤشر على ، علما ان ظاهرة المستقلون في قوائم االحزاب الدينية يمكن ان ت  والمواطن

لتشمل مختلف االتجاهات في المجتمع ، بشرط ان ال تكون هذه   اتساع افق هذه االحزاب
االحزاب ذات اجندات ومصالح ضيقة ، والمرجعية الدينية تدعم من ينتشل العراق من االوضاع 

ويت وكان تص بشرط الكفاءة واإلخالص للعراق الحبيب ،  المأساوية سواء كان دينيا او علمانيا

هو بداية نصر لذوي الكفاءات  ، 2210مجلس النواب على قانون االنتخابات البرلمانية لسنة 
 .ألنه يسمح لهم بالنفاذ وعدم سيطرت رؤساء الكتل عليهم والمستقلين 

 
 كيف يجب ان يكون المرشح المستقل ؟

دور حيوي في بعد وسيط افتراضي بين القوى السياسية المتباينة والمتنافسة ويمكنه ان يلعب   

 . وقرب من حوله ، وهو يساهم في تنضيج التجربة السياسية
ال ينطلق من نظرية جاهزة ومن برنامج سياسي سابق وال يحتكم الى ايدلوجية مغلقة ، ويتميز 

، وعلى التوافق والتفاهم على القواسم   بالمرونة واالنفتاح ويحرص على التطوير واالجتهاد

 . المشتركة بين الجميع

إن رفض المستقل االنتماء الحزبي ال يعني عدم إيمانه بالثقافة الديمقراطية وإنما يتخذ مسافة  

 . نقدية من الجميع حتى يتحرر من الوصاية الحزبية
                                                             

 موسوعة دجلة نيوز -طه الجساس  5
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يجب ان يأتي المرشح المستقل الملتزم من بيئة وفضاء مناسبين إلحداث التغير المؤثر 
م مضاد ، والحقوقي والقانوني يملك ثقافة في فالمستقل االعالمي قادر على صناعة رأي عا

كتابة الدستور والقوانين والحرص على الفصل بين السلطات ،وفي المجال الديني كرجال الدين 

 ……وغيره. والفقهاء والمجال النقابي 

 
 لماذا ؟ المرشحين المستقلون

 هم خطوة استراتيجية في البناء الديمقراطي 

لفسح المجال للقواعد الشعبية إلبداء الرأي واالبتعاد عن الرأي الواحد والفوقية والحكم . 

نتيجة تراجع حظوظ األحزاب والكتل السياسية في الشارع التي تشكل الحكومتين .الفردي

التشريعية والتنفيذية ، فقد أصبح المرشح المستقل هو البديل المفضل من قبل الجماهير ليعيد 
د السياسي العراقي لوناً وطعماً عن طريق دعمهم لمؤسسات المجتمع المدني الى المشه

 .وإيمانهم بالثقافة والوعي

إحداث شريحة مثقفة جديدة ملتزمة تكون قادرة على تنمية وإدارة مطلب ثقافي جديد يعبر عن  -

 . تطلعات ورغبات الطبقة الناشئة
ذات المال والنفوذ هو تحدي كبير  حزاب ودخول المستقلين في تلك االنتخابات الشرسة مع اال

ربما يساهم في تغيير الكثير من التوازنات السياسية ، من خالل كسب االصوات والتأثير على 

 .الكيانات الرئيسية وتفتيت قبضتها الحديدية السلبية على البلد
 المشاكل التي تواجه المستقلون

 . المستقلون يسبحون ضد التيار
 .غير متكافئ هو يعد شبه محسوب ومحسوم للطرف االقوىالتنافس في سباق 

 . وحديثين العهد في السياسة وإدارة الدولة ثانيا  , أغلبهم الول مرة يخوضون هذه التجربة أوالً 
عدم تنفيذ المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ومن السلطة السياسية من تنقية األجواء 

صة كاملة للمستقلين لكي يتحولوا إلى قوة ضغط فاعلة وإيجاد انفراج وكسب الثقة وتوفير الفر

 .في الساحة السياسية
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 6!فقر العالم أشد أم فقر العراقيين؟
 

 
 

لقد نشأنا في بلد امتأل بالثروات الطبيعية بكل ألوانها وأشكالها ولم أشعر بالفاقة يوماً لكني 
وبائع الحطب الذي أذكر أنه , الطيارات الورقية أحببت بائعة اللبن وبائع ) أحببت الفقراء دائماً 

وحين سألته ذات يوم لَِم ال يحمل الحزمة عنك , ( حزمة حطبه)كان رجالً مسناً ينوء تحت 
وأصبحت أتساءل لَِم يعيش البعض في يسر دائم والبعض , إبتسم بمرارة وذهب بعيداً , أوالدك 

وهو ما نخططه نحن البشر لكي ُيتخم البعض إنه الظلم بعينه , اآلخر في عسر ومرارة دائمة 
أصبحت اقرأ الكثير عن جوع الفقراء وعن هدف غنى البعض القليل . ويجوع البعض اآلخر 

من أغنى أغنياء العالم تتجاوز نسبتها  222قرأت ذات يوم أن ثروة .وفقر البعض الكثير 

ن هذه الثروة لصالح م% 1من سكان العالم علماً بأنهم لو تنازلوا عن % 01مجموع دخل 
 .الفقراء لَغطت تكاليف الدراسة اإلبتدائية لكل األطفال في الدول النامية 

وإذا ما إلتجأت الدول الفقيرة للمساعدات الدولية فقيمتها أقل من كلفة غذاء القطط والكالب  
ً .لستة أيام في الدول الغنية  قناني الماء  إن المساعدات الدولية تتركز في الغذاء والخيم وأحيانا

لكن هذه المساعدات في كثير من الدول الفقيرة تمر من خالل الحكومات الفاسدة , الصالح 

ألف  33وتدخل الحدود ثم تدخل الى جيوب المتسلطين بإختالف درجاتهم ويموت بعدها حوالي 
 .طفل يومياً بسبب الجوع والمرض 

 
 .أسباب الفقر في العالم وفي العراق 

فهي لصالح البلد إذا أحسن , ض الفقر الى ظاهرة العولمة ألنها سالح ذو حدين ُيرجع البع - 1

إستعمالها ولم تهرب من خاللها رؤوس األموال الوطنية الى الخارج بل تستثمر ويستثمر معها 
الخبير اإلقتصادي السابق في البنك ( جون ستجلتيز ) وكما يقول , رؤوس األموال األجنبية 

, اآلسيوية التي إنتفعت من العولمة هي تلك التي أدارت العولمة بطريقتها  إن الدول) الدولي 
أما البلدان التي تضررت وهي الغالبية فهي التي أخضعت نفسها ألحكام الشركات الكبرى 

 ( .والمنظمات اإلقتصادية الدولية 

الى حروب إن دكتاتورية السلطات قد أدت  -: السياسات اإلستعمارية والحروب الداخلية  - 2
محلية كثيرة لغرض فرض سلطة الحزب الواحد والرجل الواحد وقد أدى هذا الى إستنزاف 

وأدت السياسات اإلستعمارية إلدارة , الكثير من الثروات الطبيعية وبضمنها الثروات البشرية 
الغزو العالم والسيطرة عليه الى إفقار الدول النامية وأعقب ذلك الكثير من الحروب اإلقتصادية و

                                                             
 جريدة المستشار – ناهدة محمد علي. د 6
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وأعقبه ايضاً الحصار اإلقتصادي لتحديد النشاط , اإلقتصادي للبضائع الكاسدة والفاسدة 
اإلقتصادي والصناعي للدول النامية وقد أدى هذا الى إفقار شديد لمواقع غنية في العالم 
كالعراق وليبيا وأفغانستان وأدى ايضاً الى كوارث بشرية وإقتصادية كما حدث في الدول 

إن ما يعقب الحروب العسكرية واإلقتصادية هي مصائب أخرى . ة أعاله وفي فلسطين المذكور
فبدالً من أن تدفع الدول اإلستعمارية تعويضات , أال وهي الديون , تتحملها الشعوب الفقيرة 

إلستغاللها ثروات البالد تقوم بإثقال كاهل تلك الدول بالديون لقاء خدمات لم ُتطلب وغزو لم 
 .عوب الفقيرةتطلبه الش

  .سوء التخطيط اإلقتصادي والفساد اإلداري  - 3

إن هذا ما تتميز به معظم الدول النامية والفقيرة فليس هناك تخطيط مدروس إلستثمار الثروات 
المحلية وإدارتها بالتزامن مع إستثمار الثروات البشرية بتطوير النظام التعليمي ورفع المستوى 

الدول المجاورة ألجل التكامل اإلقتصادي وهذا ما يمكن أن يحدث للدول العلمي والتعاون مع 
إال أن الذي يحدث هو أن رؤوس األموال األجنبية تدخل , األفريقية المتجاورة أو الدول العربية 

وما ُيستحصل من , لتستثمر ثم ُيعطى القليل من نتائج إستثمارها للبلد المعني وتحتفظ بالكثير 
ت ُيساء إستخدامه وال تبنى به قاعدة مادية متينة أو ُتطور به الثروات البشرية إستثمار الثروا

إن الكثير من الدراسات تحدد مقدار دوالر في اليوم كحد للفقر .والقدرات العلمية واإلبداعية 
وهو ما حدده البنك الدولي لكن هذه النسبة متحركة حسب إرتفاع وإنخفاض أسعار الغذاء 

فما ُيعتبر حدوداً للفقر في آسيا , والسكن وهي تختلف من دولة الى أخرى والماء والدواء 
وأفريقيا ليس هو بالضرورة في أمريكا أو في الدول الغربية حيث يُقاس وفق المقاييس الدنيا 

وال نستغرب إذا علمنا , للنفقات المنزلية ونفقات الطعام والملبس والمسكن والصحة والتعليم 

% 13يون فرد يعيشون تحت خط الفقر في الواليات المتحدة األمريكية أي مل(  32) أن هناك 

دولة من دول العالم معظمها في  03إن مفهوم دائرة الفقر هو واسع ويضم حوالي .من السكان 

إن .لكن المقياس مختلف ما بين فقر الدول األفريقية وفقر الفقراء في أمريكا الشمالية , أفريقيا 
تصادي السريع وإستثمار الثروات بشكله الصحيح مع تطوير القدرات البشرية معدالت النمو اإلق

ورفع المستوى العلمي والمهني للتعليم ساعد الكثير من الدول على التقليل من مستوى الفقر 

في الهند والصين بفضل معدالت النمو  2221 - 2223وعدد الفقراء فإنخفض عدد الفقراء في 
إن الفقر في العالم له إسس وأسباب ونتائج وقد ذكرنا .لسنوات الماضية العالية التي ُحققت في ا

حيث تتقلص القدرات , منها نتائج إقتصادية وإجتماعية , أسبابه وتبقى نتائجه كثيرة ومتشعبة 
اإلنتاجية للقطاع العام والخاص ويشح تواجد الصناعات بإنواعها بسبب محدودية الميزانية 

أما . البطالة مع شحة التداول الغذائي والدوائي واإلعماري وغيره العامة للدولة وإنتشار 
, نتائجه فتتنوع ما بين ظواهر إجتماعية كثيرة منها التسول والسرقات المنظمة والعشوائية 

تسرب الطالب من الدراسة وإنتشار األمية لتداول , إنعدام األمن واإلحساس باألمان اإلجتماعي 
هرة وإنتشار األمراض النفسية والعصبية وإنخفاض المستوى الصحي األعمال والمهن غير الما

 .وغيرها 
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: تداعيات العملية السياسية على األداء االقتصادي

مسؤولية من؟
7
 

 

 

 
 
 

ولكنها تجربة ( لحد االن)أن العملية السياسية في العراق تمثل تجربة متقدمة للمنطقة العربية 
على الوليد مراجعة اثر العملية السياسية على االداء من متطلبات الحرص . الزالت فتية

االقتصادي، كذلك ايصال رسالة توعية للمواطن حتى يتمكن من استخدام صوته االنتخابي في 
اثر العملية السياسية على االقتصاد العراقي وتبرهن على ان ضعف   تتناول الدراسة  .ترشيدها

السياسية بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة  االداء االقتصادي يرجع الى تخندق العملية
العامة، وتستنتج ان وعي المواطن عامل مهم في تصحيح العملية السياسية إال ان العقبة 

تتجسد بالواقع الثقافي واالجتماعي السائد والمتمثل بالجيل الجديد تعكس المؤشرات 

والتي تنذر (  2229لتخطيط عام الذي اجرته وزارة ا)جاءت في استبيان الفتوة والشباب   التي
  :بخطورة االمر ومن تلك المؤشرات هي النسب التالية

من يرون ان العملية السياسية أصبحت تقتصر على الرجال   ،%2113من يمارسون المطالعة 

3213%، 

، من يرون أن %6613من يرون عمل الجماعات االرهابية تؤدي الى عدم االستقرار األمني 

من اليثق بالعمل   ،%311مناقشة رأيهم واسماع أصواتهم للمنظمات السياسية لديهم الفرص ل

، من يرون ان االولوية هي % 3617من يؤيدون التحوالت السياسية   ،%0110السياسي 

من الذين اليؤيدون عمل المرأة   ،% 0216تساوي العراقيين أمام القانون دون تمييز 

، من يشعرون %6117لة عن الرجل ال تتجاوز من يرون أن المرأة التقل منز  ،0219%

، ومن يعرفون كيفية %6211من الشباب المتفائل   ،%3113بالسعادة في الوقت الحاضر 

، ومن يرغبون بالمشاركة في %13، ومن يستخدمون االنترنيت %3312استخدام الحاسوب 

ومن لم   ،(لدراسةترك ا% )3213، والذين يرغبون بالعمل المبكر %2712االنشطة االجتماعية 

 1319هي ( 10-12)نهائيا، وان التسرب من التعليم للفئة العمرية % 612يلتحقوا بالتعليم هي 

 .أكثر من النصف( 32-13)وللفئة العمرية   ،%
ان دور الحكومة اليكفي في التعامل مع ما تقدم وعلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات 

دور في   (ية لما تتمتع به نسبيا من موارد مالية ومعنويةوباالخص المؤسسة الدين)الثقافية 
أولهما   حاليا ان دور هذه المنظمات غير مفعل لسببين  .نشر الوعي وترشيد العملية السياسية

                                                             
7
 العراقي األعالم انباء وكالة -البصري كمال.د  
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. ضعف التوجه وثانيهما غياب الدعم في ظل احتكار كامل للعمل الوطني من قبل االحزاب النافذة
سيادة   يس من صالح اي فئة وطنية، وال تؤدي الى تحقيقان استمرار وجود هذه المؤشرات ل

 .القانون وهو العامل الضروري لتحقيق التقدم المنشود
اذ . أكدت التجارب العالمية على العالقة المتينة بين االستقرار السياسي والتطور االقتصادي

ي، حيث يولد عدم اليمكن لالقتصاد ان ينمو ويترعرع في بيئة اليتحقق فيها االستقرار السياس
االستقرار السياسي على صعيد القطاع الخاص مخاطر كبيرة لرجال االعمال ، وقد يؤدي الى 
هجرة رؤوس االموال، وعلى صعيد القطاع العام يؤدي الى عدم استقرار البرامج والخطط 

 .االقتصادية
خالل تناول وافضل وسيلة لتناول موضوع االستقرار السياسي واثره على االقتصاد هو من 

اعتماد الكفاءة ووضع الفرد المناسب في المكان : ، والتي تتضمن"الحكم الرشيد"مفردات 
المناسب، ألرؤية اإلستراتيجية، الشعور بالمسؤولية، اعتماد الشفافية ، تأمين سيادة القانون، 

 .ضمان المشاركة والقبول باألجماع وتحقيق المساواة
المؤسسة وتوفر عناصر ( ربحية)لى العالقة المتينة بين كفاءة فقد اثبتت الكثير من التجارب ع

تايلند ، ماليزيا ، )من دول شرق اسيا " الحكم الرشيد فعلى سبيل المثال في دراسة شملت عددا
هي   الشركات التي تتمتع بالحكم الرشيد  ووجد ان قيم شراء اسهم( كوريا ،تايوان ، اندونوسيا

اعلى من % 12مر االجنبي على استعداد لدفع مانسبته ، وان المستث%23اعلى بنسبة 
ان التجارب االقتصادية الناجحة في كل من كوريا   المستثمر المحلي ، أضف الى ما تقدم

واليابان وسنغافورا لم لتتحقق بفضل الموارد الطبيعية بل بفضل الحكم الرشيد واالستقرار 
يتحقق فيها التطور االقتصادي رغم توفر لم " نايجيريا"السياسي في حين ان دول اخرى مثل 

ومن جانب اخر وجد ان . الموارد الطبيعية بسبب غياب الحكم الرشيد واالستقرار السياسي 
كما في دول الصحراء )الدول التي تعاني من االنقسام السياسي وغياب اللحمة االجتماعية 

السياسي   ي العراق نجد ان التنافساالثر الكبير في تأخر التنمية االقتصادية ونحن ف( االفريقية
يتصف بانه تنافس شرائح اجتماعية ذات بعد قومي او ديني او جغرافي وليس تنافس على 

 .انعكس على االداء االقتصادي بسب هذا التنافس  البرامج االقتصادية الذي
 .عراق واالشارة الى ظروف ال  سنتناول فيما يلي مفردات الحكم الرشيد الواحدة بعد االخرى

 أعتماد الكفاءات: اوال
شجعت العملية السياسية على خلق حالة سلبية تتمثل بأحقية المحاصصة على احقية الكفاءة  

ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، وقد انعكست داخليا على ضعف االداء االداري في 
ب تنفيذ المشاريع على سبيل المثال ضعف نس)المرافق المختلفة وضعف االنجاز االقتصادي 

( ، وتأخر القيام باالصالحات الضرورية %72الى % 32والتي تتراوح من   االستثمارية
وخارجيا بغياب المفاوض الذي يستطيع تناول الشأن العراقي بجدارة للحصول على حقوق 

ل التفاوض لدخو: العراق أو أغتنام الفرص المناسبة او نقل التجارب المفيدة فعلى سبيل المثال
أكبر قدر من االعفاءات والسماحات لصالح العراق و التفاوض   منظمة التجارة العالمية لتحقيق

اقتصادية لم توفرها دول " التي وفر لها العراق فرصا)تلك الدولة   لحل مشكلة المياه مع تركيا
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باقل  مليار دوالرا13اخرى على مر التاريخ ، اذ بلغت قيمة العالقة االقتصادية لصالح تركيا 
 ( .تقدير

شيء  اخر،   يمكن تفهم المبررات والدوافع في بداية العملية السياسية ولكن االستمرار عليها
من يرضى ان يأتمن   .ونجد هناك اصرار على المزيد منها بلغة االصالح السياسي والمشاركة

التي )حكومية ولماذا نقبل ان تدار موارد العراق ال  رأسمال شركته لجهة ال تتمتع بالكفاءة؟

من قبل مؤسسات يغيب عنها الفرد المناسب بالمكان ( مليار دوالر 122بلغت هذا العام بحدود 
كيف ما "     ان الحقيقة ما نحن عليه اليوم هو تحصيل حاصل، بل يصدق القول  !المناسب

   ".تكونوا يولى عليكم
لسياسية العراقية بعد منتصف على الرغم من ان االدارة السياسية قد انتقلت الى الزعامات ا

اال انه ولحد االن ال نجد خطط اقتصادية محكمة، فالخطط الحالية مجرد رغبات فردية  2220

للمسؤولين لم تصاحبها دراسات الجدوى االقتصادية وال التخطيط االداري وغاب عنها التنسيق 
لرسم السياسات ( والخارجفي الداخل )كما اليوجد مجلس اقتصادي يستنير بالكفاءات العراقية . 

في هذا المجال البد من القول ان العراق كان وال يزال مؤهال لالستفادة من . المالية واالقتصادية
بالرغم من وجود عدد   .الخبرات االجنبية، اال انه كان يفتقر القتطاف هذه الفرص بشكل سليم

تقدون المبادرة والتوجيه والمتابعة كبير من االستشاريين التابعين للمؤسسات الدولية اال انهم يف
االمر الذي ادى الى هدر كثير من الطاقات واالمكانات وضياع في الوقت ، مع ان   .السليمة

الكفاءات العراقية موجودة في شّتى بقاع العالم، اال انه لم تكن هناك مساٍع جديٍة الستقطابهم، 
اقية على غرار الهيئات التي شكلت وكان من االجدر العمل على تأسيس هيئة للكفاءات العر

 .يعني استمرار هدر المال من خالل ادارات غير كفوءة   ان غياب مثل هذا الهيئة. مؤخراً 
 

 :تبني ستراتيجية اقتصادية: ثانيا
ادى غياب التكنوقراط بالكمية والنوعية المطلوبة وعدم التوافق السياسي الى غياب او تأخر 

متفق عليها تعنى باألسراع باألصالح االقتصادي ورفع المعانات اعداد ستراتيجية اقتصادية 
والمتمثلة بشركات وزارة )لقد تأخر اصالح المؤسسات االقتصادية . والفقر والحرمان

الرافدين والرشيد اللذان يمثالن العامل )، وتأخر اصالح المصارف الحكومية (الصناعة
ح سياسة الدعم االقتصادي الحكومي الضروري لنمو السوق والقطاع الخاص، وتأخر اصال

، وتأخرأإلنضمام الى منظمة التجارة العالمية االمر الذي ادى الى عدم (البطاقة التموينية)
مجارات التشريعات والممارسات االقتصادية العالمية، وتعذر حتى اجراء التعداد السكاني 

وعلى الرغم من البعد . لخا...   الضروري لتخطيط مشاريع التنمية الى فترة زمنية مجهولة

 2220اإلستراتيجي للقطاع الخاص كما نص عليه الدستور فأن االداء االقتصادي منذ عام 

ولغاية االن يشير الى ان نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اصبحت اقل مما كانت 
الزالت الموازنة ، كما (ألرأسمالي لدى القطاع الخاص  وذلك بسبب ضعف التكوين)عليه سابقا 

االتحادية بعيدة عن التخطيط االقتصادي السليم، وكذلك ادى غياب قوانين مهمة مثل قانون 

،  2227النفط والغاز والذي يمثل ركيزة إستراتيجية مهمة بسب عدم التوافق السياسي منذ 

نفيذ مثل حظي بالتشريع غاب عنه الت  ومثل قانون النفط هناك قوانين اخرى، بل حتى التي منها
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قانون التعرفة الكمركية ، وحماية المستهلك، وحظر االحتكار،وقانون تاسيس المصارف 

النها جميعا شرعت دون دراسات ) 2226االقليمية الذي نص عليه قانون الموازنة في عام 

اخيرا على الرغم من اهمية النظام الالمركزي للمحافظات كما نص   (.الجدوى بالمعنى المهني
دستور اال انه لم يتم اصدار القوانين والتعليمات الضرورية لتمكين المحافظات من اداء عليه ال

 .اعمالها بمرونة عالية
 

 الشعور بالمسؤولية: ثالثا
لقد أفرزت الحقبة السياسية الدكتاتورية الماضية ممارسات وسياسات بعيدة كل البعد عن 

لمادية والمعنوية كانت سببا مباشرا في هدر فبدال من حماية حقوق الفرد ا  الشعور بالمواطنة ،
تلك الحقوق ، فولدت تلك الممارسات في نفس المواطن المحروم حقدا او ضبابية جعلته يثأر 

لقد كانت والزالت ممارسات الفرد . من الدولة وممتلكاتها ويقف منها موقف المغتصب لحقه
ة والتعدي على الحقوق الخاصة عقب االحتالل تتجسد بحاالت النهب والسلب للمصالح العام

وقد أدت تلك الممارسات والسياسات الخاطئة الى طغيان االنا ومن ثم التعارض الكبير . لآلخرين
وعدم التوافق بين المصالح الخاصة والعامة وهو من وجهة نظرنا العامل الرئيسي في استفحال 

وقوف على عوامل الرخاء، ال نجد مشكالت الفساد، وعند المقارنة بين الدول الغنية والفقيرة لل
للعمق التاريخي، وال لتوفر الموارد االقتصادية، وال لنوع الديانة، أو لون البشرة تأثيرا يذكر، 

باحترام المواطن للقانون، وبأداء العمل الطوعي، : بل نجد الدول الغنية تتصف بشكل عام
 .مان بالقيم االنسانيةوباالداء االمين لالعمال، وبالقبول بالطرف االخر، وباالي

أن غياب المواطنة الصالحة يؤدي الى كثير من المفاسد السياسية واالمنية واالقتصادية والتي 
عند دراسة اسباب النقص الحاد في الخدمات : عانى ويعاني منها العراق فعلى سبيل المثال

أسبابها تدور حول  الحكومية والتي تساهم في أفتقار المواطن البسط متطلبات الحياة، نجد ان
عدم ممارسة العاملين الدوارهم بالكفاءة المطلوبة وان هناك تقصير وقصور، فالتقصير يعني 
غياب الحوافز الضرورية، واما القصور هو عدم وجود الشخص المناسب في الموقع المناسب 

ر على كما انعكس غيابها سلبا على كثير من الممارسات، ففي المقاييس العالمية تم التأشي
بأنه ثالث أسوأ دولة من حيث الفساد، وأصدر " منظمة الشفافية العالمية"العراق من قبل 

يؤشر تخلف وصعوبة ممارسة النشاطات التجارية " اقتصاديا" مسحا" البنك الدولي"
 .وأإلستثمارية وهي مؤشرات جردت العراق من كثير من فرص االستثمار 

ميع اكتمال النصاب البرلماني عندما يتعلق االمر بالحق و على صعيد البرلمان مثال شاهد الج
الخاص ، وعدم أكتمال النصاب عندما يتعلق االمر بالحق العام، وهو تجاوز صريح على العقد 

ألسباب انتخابية أدى ( 2229لسنة )االجتماعي، وعلى صعيد الحكومة رفع اجور القطاع العام 

ن الموازنة و احدثت ارباكا لعمل القطاع الخاص، م% 69الى تضخم النفقات التشغيلية لتبلغ 
واالسراف في نفقات من الصعب تبريرها بالجدوى االقتصادية مثل تجاوز مجموع نفقات 

الزراعة، الصناعة، الري، االتصاالت، : الرئاسات الثالث على تخصيصات الوزارات التالية

 (.2212- 2226للفترة )البيئة 
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 سيادة القانون: رابعا
ن متطلبات تحسين االداء االقتصادي العام هو وجود بيئة تخدم سيادة القانون، ونعني بذلك ان م

بيئة ال تتجاوز فيها من جهة المصلحة الخاصة لالفراد على الحق العام ومن جهة أخرى ال 
تتجاوز فيها الحكومة على حقوق المواطنين ، انما هي بيئة يسودها الشعور بالمسؤولية 

أدية الواجبات من جانب المواطنين وتسودها المساواة والعدالة والشفافية واالمانة في ت
وبخالف ذلك يصعب على القطاع الخاص والمستثمر . والتخطيط العلمي من قبل الحكومة

. االجنبي اإلستثمار في بيئة مثل ذلك ال توجد فيها الجدية والضمان للحقوق ويسودها الغموض
لخاص بل يشمل االمر القطاع العام حيث يصعب على الحكومة وال يتوقف االمر على القطاع ا

كما هو الحال في )أيضاً تنفيذ المشاريع المطلوبة والحيوية اذا كان المواطن اليحترم الحق العام 
لقد ...(. إستغالل البعض مساعدات الحماية االجتماعية، او في التعدي على الممتلكات العامة 

في كندا من خالل دراساته اإلحصائية بوجود عالقة طردية " Fraser Institute"توصل مؤخرا 
بين مستوى سيادة القانون والتطوراالقتصادي، وان هذا الترابط اقوى من اية عوامل اخرى 

ومن االمثلة الصارخة على التجاوز . كتطبيق التشريعات االصالحية االقتصادية الحرة وغيرها
م كردستان عن ايصال االيرادات الكمركية للحكومة على القانون امتناع وتمرد حكومة اقلي

الرادة الحكومة " الى جانب التصرفات المالية والقانونية والتي تشكل تحديا 2220االتحادية منذ 
والحقيقة )كذلك هناك تعامالت مصرفية باعتراف الحكومة ال تتصف بالتعامل السليم . االتحادية

لم تكن بالمستوى المطلوب لتشخص والتنبه بشكل  هي ايضا ان اجراءات المراقبة المالية
 (.مبكرعلى التعامالت الغير سليمة

 والمشاركة والقبول باألجماع وتحقيق المساواة  الشفافية في اتخاذ القرارات: خامسا
نظرا لتداخل مفردات الحكم الرشيد فيما بينها كما هو الحال في الشفافية في اتخاذ القرارات 

إرتأينا االكتفاء بما تقدم اذ انها تعتبر   ل باألجماع وتحقيق المساوات فقدوالمشاركة والقبو
 .تحصيل حاصل

 التوصيات: سادسا

ان العملية السياسية بالعراق ينبغي ان تتطور وترتقي من تنافس فئوي ضيق الى تنافس ( 1
يجب ان على البرامج االقتصادية ففي المرحلة الحالية وللظروف الخاصة والمعقدة للعراق 

يجري االتفاق على احالل حكومة مستقلة مهنية، وعلى ان ينحصر التنافس السياسي على 
 .ساحة البرلمان وحده

العمل على استقطاب الكفاءات العراقية المتميزة من خالل تأسيس هيئة الكفاءات العراقية، ( 2
شأنها   موازنة خاصةولكي تكون هذه المؤسسة فاعلة يجب ان يصدر بها قانون وان يكون لها 

 (.الشهداء والسجناء)في ذلك شأن الهيئات التي تم تاسيسها 

من الضروري التركيز في المرحلة القادمة على رفع مؤشرات التنمية البشرية وباألخص ( 3

التخصيص الحالي يبلغ % )27التعليم ورفع تخصياصاته في الموازنة الى ثالث اضعاف ليبلغ 

9.)% 

لى اعتبار ان عقود مشاركة القطاع الخاص للعام خيار ستراتيجي وذلك من العمل الجاد ع( 0
خالل العمل على اعداد قانون خاص لهذه العقود والعمل على تدريب وتأهيل الوحدة االدارية 
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عقود مشاركة القطاع العام للخاص هي عقود بموجبها تمنح الحكومة . التي تقوم بأعباء العمل
واحيانا العمل على )ازا لتشييد مشروع مثل بناء المستشفيات شركات القطاع الخاص امتي

وتاتي اهمية هذه العقود على انها توفر السيولة . على ان تقوم الحكومة بالدفع باألجل( ادارته
وبذلك نتجاوز االخفاقات الحالية ) إلقامة الخدمات االساسية التي يحتاجها المواطن   الضرورية

من خاللها ايضا نقل التكنلوجيا والممارسات االدارية المتقدمة ، كما  ويتم( في تنفيذ المشاريع 
من خالل توأمة )يمكن من خاللها تطوير قدرات القطاعين العام والخاص على حد سواء 

بالرغم من هذه المزايا التي توفرها هذه العقود إلى ان البرلمان (. الشركات االجنبية بالمحلية
 !يقف موقف المتردد منها
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إدارة الضغوط النفسية في حياتنا  
8
 

 

 
 
 

   

 ..مقدمة
أو   كل واحد منا في حياته اليومية العديد من المواقف الضاغطة في محيط العائلة  يواجه

المعامالت الصعبة أو   األسرة أو عندما نذهب إلى العمل أو نواجه إزدحاماً للمرور أو عند إنجاز
هذه المواقف عامة وشائعة بيننا في   .وغيرها.. دراسية تحصيليةعندما يواجه أطفالنا مشكالت 

 .والتوتر ولكن سرعان ما نتكيف معها  حياتنا اليومية، تسبب لنا بعض الضيق
الذي يسترعي انتباهنا، أن هناك مواقف ضاغطة أخرى أشد حدة تسبب لنا   ولكن

أفراد   بسهولة، كأن يتعرض أحدوالتوتر، ولكن ال نستطيع أن نتجاهلها أو نتكيف معها   الضغط
تتعرض األسرة للتفكك   األسرة لمرض شديد أو لعملية جراحية أو أن يفصل الفرد من عمله أو

أو إلى أزمة بيئية كالكوارث الطبيعية   أو التعرض ألزمة أخالقية أو مالية( اإلنفصال –الطالق )
 .روب وغيرهاأو أزمة سياسية كالح  مثل الزلزال أو البراكين أو الحريق

لفترة   مثل المواقف الضاغطة قادرة على تفجير إضطراب سلوكي قد يكون حاداً ويدوم  إنّ 
فبعض األفراد لديهم   .طويلة، وتختلف هذه المواقف الضاغطة بإختالف التركيب النفسي للفرد

هم ال بقدر كبير من اإلتزان، وبعض  القدرة والتحمل ما يكفي لمواجهة أعنف المواقف الضاغطة
باإلنهيار التام، ويتعرضون لإلصابة الجسمية   تتوفر فيهم هذه المقدرة فسرعان ما يصابوا

 .واإلضطرابات اإلنفعالية
كما . اهتم علماء النفس بدراسة األساس العصبي والكيميائي لهذه األمراض  ولقد
الجمعية األمريكية للطب النفسي في حقبة الخمسينات بوضع تصنيف جديد   قامت

ودرجت ضمنه فئة مرضية سميت باإلضطرابات الموقفية المؤقتة، وقصدت   لألمراض
فصل   مجموعة اإلضطرابات النفسية التي تظهر نتيجة مشكالت حياتية مثل حادت طالق أو  بها

 .من العمل أو كارثة إنهيار منزل أو زلزال
أساس أّن   فإّنه يقوم علىعن التفسير السيكولوجي لهذه األمراض النفسية الفسيولوجية،   أّما

توتر وقلق لم يتم   هذه اإلضطرابات هي تعبير عن طاقة حبيسة غير مشبعة أو تعبير عام عن
اإلضطرابات أشبه باألعراض العصابية، وإن   التعبير عنه بالوسائل المباشرة، بمعنى أّن هذه

ثل تلك األمراض قد هؤالء األفراد الذين يصابون بم  كما أن. اتخذت صورة للتعبير الجسمي
 .غيرهم للتعبير الجسمي أكثر من التعبير السلوكي العصابي  يكونون مهيئين أكثر من

                                                             
  مركز الرافدين للبحوث والدراسات اإلستراتيجية -حسين محمد طاهر.د 8
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قد ال يعود ظهور األعراض العصابية إلى إصابة عضو معّين في الجسم بسبب   أو
التكويني بقدر ما يعود إلى أن وظيفة هذا العضو لها عالقة بالموقف   ضعفه

 .ذي سبب هذه اإلضطراباتال" الضاغط"  اإلحباطي
 :تعريفات عن الضغط والتوتر -

 :الضغوط النفسية
األمر   تلك العوامل الخارجية والداخلية الضاغطة على الفرد ككل أو على أي عضو فيه،  هي

تزداد شدة هذه   الذي يؤدي إلى الشعور بالتوتر أو اإلختالل في تكامل شخصيته، وعندما
سلوكه من ما هو عليه إلى   رد قدرته على التوازن، ويغير نمطالضغوط فإن ذلك قد يفقد الف

 .نمط جديد
 :التأزم

هو الضغط والتوتر مجتمعان، بمعنى وجود ضغوط خارجية أو داخلية تجعل اإلنسان متوتراً 
 .بدرجة ملحوظة

 :الضغط
" ال وسعهانفساً إ  ال يكلف هللا)حالة يعانيها الفرد حين يواجه مطلباً فوق حدود إستطاعته   هو

عاطفية وجسدية تنبثق من أحداث   وهو توترات لردود فعل. أو حين يقع في موقف صراع حاد
 .من اإلستثارة النفسية  داخلية أو مؤثرات خارجية، يكون الفرد بحالة

 :التوتر
. لها  رد الفعل الداخلي للجسم لمواجهة الضغوط الخارجية أو الداخلية وإدراك الشخص  هو

واإلنعصاب يؤدي إلى   ور مصطفى كامل بأن حالة التوتر تعني شعوراً بالشدةويذكر الدكت
ويقترن التوتر . مهدد في الموقف  إختالل التوازن لتهيئة الفرد لتغيير سلوكه لمواجهة عامل

من قلق وعدم رضا، فيتجه نحو جانب معّين من   بحالة شعورية إذا كان المشاعر المرتبطة به
فإذا لم يدرك الفرد نتائج . الموقف يعرفها الفرد ويدركها  هداف في هذاالموقف ونحو تحقيق أ

 .التوتر مرتبطاً بدوافع ال شعورية  تؤثر فيه يكون
يؤدي به إما   هنا يعتبر التوتر هو بداية فقدان الفرد لتوازنه النفسي والفسيولوجي الذي  :أقول

البؤرة التي تؤدي إلى   ولهذا فهو. إلى إعادة التوازن أو فقدانه، حسب الموقف الضاغط
 .على إختالل في تكامل شخصية الفرد  اإلضطرابات النفسية والعقلية والسيكوسوماتية وتعمل

 إلى ماذا يؤدي إستمرار التوتر؟: والسؤال الذي يطرح نفسه هو
السيكوسوماتية   إستمرار التوتر يؤدي إلى إرتفاع ضغط الدم وهذا هو أحد األمراض  إنّ 
الموقف والتخلص منه يؤدي   تجة عن إستمرارية التوتر وحبسه، وعجز الفرد عن مواجهةالنا

ي من خالل هذا . وبالتالي إلى تغير في كيمياء الدم  إلى خلل في النشاط الهرموني للجهاز الغدُّ
التأزم العرضي الذي قصدنا فيه الضغط والتوتر لألحداث الضاغطة   التوضيح يمكننا إدراك معنى

العامة سواء في محيط األسرة أو مشكالت في العمل أو التعرض لحادث   اتيةالحي
 .وغيرها  مروري

المتمثل في   فهو األحداث المستمرة التي تسبب اإلستجابة للتوتر المستمر :التأزم المزمن  أما
 .التخلص من التوتر  اإلحباط أو القلق مما يشعر الفرد بعجزه أمام تلك المواقف وكيفية
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 :ى الضغطمعن
الرئيسة   معنى الضغط، بعد التعريفات العامة التي عرضناها، البّد من إيضاح المكونات  لفهم

إلى الشعور بالضغط   الثالثة المتمثلة بالمثيرات واإلستجابة والتفاعل والتي بدورها تفضي
 .النفسي

 :إن لكل شخص مجاله الحيوي الذي نتج من ثالثة مكونات هي
 (كيرت ليفين)العالم الخارجي + لنفسية البيئة ا+ الشخص 
 .وهو مجموعة من الخاليا المركزية والمحيطة: الشخص

وهي أيضاً . وهي المنطقة الفاصلة بين الشخص وعالمه الخارجي: النفسية  البيئة
ومحيط   المشاعر واألفكار، والمعتقدات، واإلتجاهات التي يستقيها الفرد من أسرته  تلك

 .إلخ... عمله
العمران أو من  –المناخ  –كل ما يحيط بالفرد من بيئة طبيعية مثل األرض : لم الخارجيالعا

 .إلخ.. بيئة إجتماعية مثل الناس وعاداتهم
فمن الممكن أن تنشأ العوامل المثيرة للضغط والتوتر من المكونات الثالثة للمجال الحيوي 

 .للفرد
لفعل النفسية أو الجسمية أو السلوكية تجاه وهي ردود ا: أما العامل الثاني فيتضمن اإلستجابة

 .الضغط
 :وهناك استجابتان تالحظان كثيراً هما

 اإلحباط -1

 القلق -2

الفرد : المثال  على سبيل. اإلحباط يحدث لوجود عائق بين السلوك والهدف المراد تحقيقه - 1
 .الذي يريد دراسة الهندسة ومجموعه ال يؤهله لذلك

 .اإلحباط يشعر بالضغط أو ال يشعر حسب قدرته وإدراكه للموقف الضاغطوالفرد في إستجابة 

 .وهو اإلحساس بعدم اإلستعداد لإلستجابة بصورة مالئمة في بعض المواقف: القلق -2
 .الطالب الذي يشك بأّنه ذاكر بقدر كاف لإلمتحان: مثال
أو من الفرد   ية أو داخليةالعامل الثالث فهو التفاعل بين العوامل المثيرة من بيئية خارج  أما

يكون في الوظيفة الناتجة   فالشخص الذي يعاني إضطراباً ما، فإن ذلك. نفسه واإلستجابة لها
وهذا يعني أّنه يقع تحت تأثير موقف ضاغط   .عن خلل ما في أحد مكونات المجال الحيوي للفرد

إحباط وقلق يجعله ال يتمتع  واإلستجابة المكررة لها من  نتيجة التفاعل بين العوامل المثيرة
 .وتحدث له ثالث مراحل لعرض التكيف العام  باإلستقرار النفسي،

 :األعراض العامة للتكيف -
الدور الكبير في تفسير مفهوم الضغوط في الحياة العملية عندما  H. SELYE لقد كان لهانز سيلي

، "ية التعرض للضغطفسيولوجية وباثولوج"عرض التكيف العام في كتابه   أرسى مفاهيم
لقد ذكر هانز سيلي أّنه توجد أنواع عديدة من الضغوط ". الحياة  الضغط في"

والخارجية التي يتعرض لها اإلنسان نتيجة تلف األنسجة الجسمية أو التلوث   الداخلية



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

39 

تحت ثالث   وأّن هذه الضغوط. التعب أو الجوع أو األلم أو اإلحباط أو الصراع أو القلق  أو
 :ل لعرض التكيف العام في تفاعل الفرد معهامراح

 :مرحلة االنذار أو التنبيه للخطر -1

تفاعل   رد الفعل األولي التنبيهي للجسم لحالة الضغط والذي يتخذ بوجه عام صيغة  وهي
ضغط الدم، وزيادة   المركبات الكيماوية في جسم اإلنسان، ويظهر في توتر األعصاب وإرتفاع

المستقل وإفراز هرمون   السكر في الدم، وإثارة الجهاز العصبيدقات القلب، ونقص 
 .األدرنالين، والصداع النصفي

 :مرحلة المقاومة -2

استمرت حالة اإلجهاد والمواقف الضاغطة لمدة طويلة تظهر مرحلة المقاومة   إذا
قشرة   مقاومة الفرد للموقف عن طريق النشاط الزائد لمقدمة الغدة النخامية، وكذلك  حيث

ويساعد . ثروفيل، والكورتين  األدريكوريتكو: الغدة الكظرية، حيث يزداد إفرازها لهرمونين هما
أما األعضاء التي تتأثر في هذه . الموقف  هذان الهرمونان الكائن الحي على التكيف مع

والشعب الهوائية، والمعدة، والكلى، والعظام،   المرحلة فهي القلب واألوعية الدموية
ونتيجة لهذه المقاومة يشعر الفرد بالقلق والتوتر . والعينان  ضالت، والجلد والغددوالع

يترتب عليه وقوع حوادث وضعف في القرارات المتخذة، وكأّن الفرد ال   واإلرهاق مما
 .السيطرة على الموقف بإحكام  يستطيع

 :مرحلة اإلرهاق -3
إلى مدة   جة استمرار المواقف الضاغطةاإلرهاق حينما تنهار المقاومة، وهذه تأتي نتي  يحل

في المرحلة النهائية   أطول ووصول الفرد إلى نقطة يعجز فيها عن استمرار المقاومة، فيدخل
الكظرية عن االستمرار بمعدل النشاط   وهي مرحلة اإلنهاك، حيث تعجز الغدة النخامية والغدة

للظهور من جديد وبصورة أشد، األمر وتعاود األعراض   ذاته فتنتهي المقاومة وينهار الفرد،
 .مباشراً للفرد وبيئته النفسية  الذي يشكل تهديداً 

 :الشكل التالي يوضح لنا األعراض العامة للتكيف
 

 
 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

 االنهاك المقاومة رد الفعل تجاه الخطر
يظهر في الجسم التغيرات 

بالتعريض  الخاصة
لعوامل الضغوط األّول 
مّرة وتبدأ مقاومته في 
االضمحالل في نفس 

 .الوقت

في المرحلة الثانية يتم 
التأكد مما إذا كان 
التعرض لعوامل الضغط 
. يتوافق مع التكيف

وتزداد المقاومة لتجاور 
 .المقوى العادي

يعقب التعرض المستمر 
والمتصل بنفس عوامل 
االجهاد التي أصبح الجسم 

 ً معها في النهاية  متأقلما
 .وتستنزف طاقة التكيف
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 :الضغط واألمراض السيكوسوماتية -
والبيئة التي يحيا   فلسفة المرض السيكوماتي ينظر له من خالل مدى قوة العالقة بين الفرد  إنّ 

من اإلضطرابات البدنية في   فاإلضطرابات السيكوسوماتية يمكن أن ُتعّرف كمجموعة. فيها
هذه األمراض يمكن أن تؤثر على أي   مثل. عن إضطرابات من العنصر النفسيوظائف تنتج 

 .الجهاز التنفسي أو الجهاز البولي أو الجلد  جهاز من أجهزة الجسم، مثل جهاز القلب أو
مجموعة من األعراض والشكوى "أكثر تحديدا إّن المرض السيكوسوماتي هو   وبمعنى

إضطراب أو   ة واضحة تماماً، وهي عالقات يدخل ضمنهاالعادية تكون األعراض فيها طبي  غير
ارتباطاً وثيقاً   خلل أو إصابة بعض األعضاء أو أجهزة في جسم المريض، ولكنها ترتبط

العصبي، والبول السكري،   على سبيل المثال ضغط الدم والقولون. بمتغيرات وعوامل نفسية
 .أوجاع الظهر وفقدان الشهية العصبيو  والصداع، والربو، والجيوب األنفية، والحساسية،

المتمثل   نشأة المرض السيكوسوماتي أشارت الدراسات على أّن الميكانيزم النفسي  وعن
يمثال ظهور اإلضطراب   بالضغط والميكانيزم الفسيولوجي هما العنصران األساسيان اللذان

 .السيكوسوماتي
التغلب على )التكيف والمواجهة أن مفهوم الضغوط له غالباً معنى يتضمن  Rees ويذكر

يشير إلى أن أي تغير في البيئة الخارجية أو  Stress وافترض أن مصطلح الضغوط(. الصعاب
وإذا استمرت . واستمرار بحيث يشكل عبئاً على القدرة التكيفية للشخص  الداخلية له قوة كافية

وفي بعض  الضغوط لفترة طويلة فربما هناك خطورة أنه تحت ظروف معينة  هذه
تتسبب في إختالل تنظيم السلوك الذي ربما يؤدي إلى األمراض   األحيان

 .والجسمية لدى األشخاص القابلين لإلصابة بمثل هذه األمراض  السيكوسوماتية
األعضاء في   عن الميكانيزم الفسيولوجي، فإّن الضغوط النفسية المزمنة تؤثر على مختلف  أما

وتنشيط ( والباراسمبثاوي  السمبثاوي)ز العصبي الالإرادي الجسم عن طريق تنشيط الجها
المسيرة من دورة الهيبوالموس   جهاز الغدد الصماء العصبي، وذلك عن طريق الهرمونات

المتقدم للنخامية، حيث يحدث تيسير إفراز   خالل الجهاز األمامي للنخامية إلى الجزء
فراز الهرمونات األخرى من الغدد الصماء مباشرة، أو تيسر إ  الهرمونات التي تمارس بصورة

 .والبتروكسين وااليبيدفرين والهرمونات الجنسية  مثل الكروتيزول
 :مصادر الضغط والتوتر -
المهنية   مصادر الضغط والتوتر تكمن في اإلجهاد الناتج عن أحداث الحياة كالضغوط  إنّ 

العمل أو التفاعل   تجارب محيطومن الممكن أن تكون مصادر الضغط من . والضغوط التنظيمية
 .األفراد –التنظيم  –هي البيئة   والتعامل مع الناس، ولكل هذه الحاالت مصادر رئيسة ثالثة

 :المصادر البيئية -
 –السياسي   الوضع –الحالة االجتماعية العامة  –اإلتجاهات  –اإلقتصادية العامة   الحالة

يكون فوق الحدود   ة هذه المصادر بشرط أنوأي تغير في حال. الوضع التعليمي وغيرها
يظهر كاستجابة لإلحباط أو القلق   الطبيعية للتعامل معها، يمكن أن يسبب الضغط النفسي الذي

 .والتوتر
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 :المصادر التنظيمية -
أو   المنظمات من سياسات وأهداف وأفراد ومن الممكن أن تكّون هذه العوامل مجتمعة  تتكون

 .نفسية على أن مقدار الضغط يختلف من منظمة إلى أخرىمنفصلة، ضغوطاً 
  

يؤدي إلى   سبيل المثال، عدم رضا المدرس أو االختصاصي عن راتبه أو عن تقويم أدائه  فعلى
والتنمية والسبب في   خفض دافعية العمل لديه، فيؤثر ذلك على اتجاهه اإليجابي في التطوير

 .والفني  نظيم اإلداريذلك هو تأثير الضغط الناتج عن سوء الت
 :المصادر الفردية -

مصادر الضغوط الفردية من شخص إلى آخر، فمن الممكن أن يكون الضغط   تختلف
بالضغط   بمعنى أن حياة الفرد هي التي تولد لديه الشعور. ناتج عن حياة الفرد نفسه  والتوتر
األولى للضغط   الماتفكل واحد منا يعرف أناسا تنهار أعصابهم عند ظهور الع. والتوتر

 .الضاغطة  وآخرين يبدون أكثر تماسكاً ونشاطاً في الظروف( اإلحباط)
 :ردود الفعل النفسية للضغط والتوتر -

 –العاطفية  – اإلدراكية  –ردود الفعل النفسية للضغط والتوتر تلك العالمات الفسيولوجية   من
بالتعب والغثيان والرعشة   ره الشعورفالعالمات الفسيولوجية تتضمن كما سبق ذك. السلوكية

واإلسراف في تناول الحلويات   وتقلص عضالت الوجه وآالم العضالت والتبول المتكرر
 .بالضيق واإلختناق  واإلحساس بالقشعريرة والشعور بالدوخة واإلحساس

صعوبة وال  (قلة التركيز)اإلدراكية تتضمن فقدان الذاكرة والعجز عن تذكر األسماء   العالمات
األمور البسيطة بالقضايا الهامة   في إتخاذ القرار المناسب وعدم القدرة على التمييز بين إرتباط

 .وصعوبات في التقدير
العالمات العاطفية تتضمن القلق والحزن واإلكتئاب واإلستثارة والشعور باإلرتباك وتوحيد الذات 

 .مع ضحايا وتوقع األذى للنفس ولآلخرين
وزيادة   لوكية تتضمن ظهور األرق واإليذاء المادي والسرعة في تغيير السلوكالس  العالمات

وعدم الرغبة في ترك   االنتباه واليقظة والبكاء بسهولة والترير والسلوك المتصلب والنمطي
 .المشهد المؤلم

 :الضغط والتوتر عند األطفال -
في الوقت   و موضع اهتمام كبيروتأثيراته على األطفال ه( التأزم)موضوع الضغط والتوتر   إنّ 

 .الحالي من المتخصصين في مجال اإلرشاد والصحة النفسية
التعرف   نفهم ردود الفعل الناتجة عن األزمة والحرب عند األطفال والمراهقين علينا  ولكي

فعلى سبيل المثال   .على التجارب التي مّر بها األطفال والمراهقين وصدق مشاعرهم تجاهها
تجارب ومشاهدات مروا بها   طفال والمراهقون خالل الحرب ألنواع مختلفة منيتعرض األ
المشاهدات والتجارب الشخصية التي حدثت   ولهذا يجب علينا أن نفرق بين هذه. وأثرت فيهم

بعد ذلك علينا . شاهدوه على شاشة التلفزيون من حوادث  لهم، وما سمعوه من اآلخرين أو ما
تجاه الحادثة هل هم خائفون، أم غاضبون، أم عاجزون عن منع   مأن نتفهم حقيقة مشاعره

 التجارب؟  حدوث تلك
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من القلق   الحروب عموما يمر األطفال والمراهقون بتجارب سلوكية عديدة، قد تسبب حالة  في
السكن مع آخرين أو فقد   والتوتر لديهم نتيجة أحداث ضاغطة مثل إفتراق الطفل عن عائلته أو

ً . أهله وذويه على نفسية الطفل والمراهق هل هو   وهنا علينا أن نحدد الموقف األكثر ضغطا
الفقد؟ إّنه ليس من الضروري أن يكون سبب التوتر   اإلفتراق أم السكن مع اآلخرين أم حالة

. الطفل أو المراهق بقدر ما يعانيه من قلق وخوف من فقد أهله وذويه  والضغط ناتج عن إبتعاد
إلى   الضروري أن ُيترك األطفال ليعبروا عما يضايقهم وأن يفصحوا عما يخالجهممن   كما أّنه

 .شخص يثقون به
الضغط   موضوع الضغط والتوتر يتطرق بلسما إلى أهم النقاط التي تدور حول موضوع  وحول

 .والتوتر ومدى قدرة األطفال على مجابته أو التغلب عليه
 :فيما يلي عرض لهذه النقاط -
الحياتية يماثله   اجهة الكبار لضغوط خارجية أو داخلية لكثير من األعمال اليوميةإن مو  *

ألنهما المصدرين األساسيين   مواجهة األطفال لهذه الضغوط سواءاً في البيت أو المدرسة
 .للضغط والتوتر عند األطفال

نمو األطفال   أنيكون تفاعل األطفال مع الضغط التوتر بطريقة فريدة وفردية فبالرغم من   *
في قدرة إستيعابه   في وسط عائلي متماسك يمنحهم خبرات مماثلة، إال أن كل طفل يختلف

 .العوامل الوراثية وغيرها من العوامل  وتفاعله مع اآلخرين وذلك بناءاً على ترتيب العمر،
عندئذ كعادة   مع مرور الوقت نتبنى أساليباً وطرقاً لمواجهة الضغوط والتغلب عليها، فتصبح  *

 .أو تقليد قد تكون مؤثرة وفعالة أو قد ال تكون
التعامل مع   أن توفر الطرق المحددة واألساليب المتطورة من قبل اآلباء والمدرسة في  *

طريقة استخدام هذه   الضغوط التي تواجه األطفال تعتبر ذات فعالية أكثر أو أقل حسب
 .األساليب، فما يصلح لطفل قد ال يصلح آلخر

األطفال هو   إّن الهدف من توفر األساليب المتطورة في التعامل مع الضغوط التي تواجه  *
وهذا يتطلب من . واإلبتكار  التشجيع كحافظ يكون عليه األطفال على مستوى يتسم باإلبداع

مشاعرهم وطرقهم الخاصة للتعامل مع   اآلباء إعطاء الفرصة الكافية لألطفال للتعبير عن
 .استخدامهم طرق ذات مستوى عال من اإلبداع واإلبتكار  مع استمرار التشجيع علىاألحداث 

 :أعراض الضغط عند األطفال -
يترك الضغط والتوتر آثاراً نفسية واجتماعية ينبغي على أولياء األمور ومن يعنيهم األمر 

 .إدراكها والعمل على الحد من تطورها
التوتر النفسي كالعادات العصبية التي تظهر الشائعة التي يسببها الضغط و  فاألعراض

نتيجة   شكل إغماض العينين على نحو ال إرادي أو هز الرأس أو التأتأة أو قلة النوم  على
" األرق"الدوري   المشاكل المستمرة التي تحدث ضغطاً وتؤثر نفسياً مما يسبب اإلستيقاظ

ومن . واألحداث الضاغطة  ونموذج اإلنفعال والصراخ واإلنعصاب حول مجريات األمور
على تقليل مستوى نشاط الفرد، وكذلك   الشعور بالتعب وهو إعياء شديد جداً يعمل –األعراض 

كما يعتبر السلوك . الجسمية والصداع وغيرها  اإلحساس باألعراض السيكوسوماتية كاآلالم
وث في مكان واحد يحدثها الضغط والتوتر ويتمثل في كثرة المك  اإلنسحابي من األعراض التي

كما يبرز عرض اإلشكالية وقلة الهمة وهو . باآلخرين والشعور بالوحدة  وعدم اإلتصال
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من ذلك   أما النقيض. باآلخرين واالعتماد عليهم طلبا للمساعدة وإعادة الطمأنينة له  التشبث
قات لتكوين عال  هو عرض جذب اإلنتباه المتمثل بالسلوك العدواني لجذب أنظار اآلخرين

 .خارجية
 :دور أولياء األمور عند المواقف الضاغطة -

الناتجة من   أولياء األمور دوراً أساسياً وهاماً في التخفيف من حدة التوترات الداخلية  يلعب
واالعتماد على النفس   المواقف الضاغطة تتمثل في توفير اإلحساس باألمان واإلطمئنان

واألحداث العامة ومنح األطفال الفرصة   مناقشة القضاياوالحزم والعدالة والوضوح والتعقل في 
 .التفكير  للتعبير عن مشاعرهم ومنحهم الثقة في

 ً الحذر   تشجيعهم على إتخاذ القرار، وتعليمهم مهارات اإلتصال مع اآلخرين وتوخي  وأيضا
وتحمل   والحيطة من بعض الضغوط عند الشهرة ومنح األطفال فرصة اللعب والمرح

 .لية وإبراز السلطةالمسؤو
" ما بأنفسهم  ال يغير هللا ما بقوم حتى يغيروا"األمور المهمة أن يدرك ولي األمر بأّنه   ومن

واعتِن بنفسك لمعرفة   فئق بقدراتك عند وضع القرارات وابتعد عن التردد في حل مشكالتك
در قيمة واعلم من أفضل المصا  مسببات الضغوط من طفلك، واحتفظ بالمعلومات ألنك بال شك

 .وتصرفاتك  أن طفلك يتأثر بحركتك وإيماءاتك وأفعالك
 :أساليب إدارة وضبط التوتر -

ََ   عند التجربة التي   بتفهم: اتباع إدارة وضبط الضغط والتوتر فسيولوجيا وسلوكيا علينا أّوالً
علينا اتباع ما كالهما، ثّم   تمر بها الحالة، وهل تحتاج إلى رعاية طبية أو رعاية سلوكية أو

 :يلي
 .أخذ قسط من الراحة       ·
 .إتباع نظام معّين في التغذية       ·
 .ممارسة بعض التمارين الرياضية       ·
 .اإلقالل من تناول المنبهات       ·
 .اإلعتماد على تناول كميات كافية من فيتامين سي، ب المركبة       ·
 .تنظيم الوقت       ·
 .فظة على أوقات النومالمحا       ·
 .التحدث عن الحادثة والتعبير عن المشاعر       ·
فإذا كانت الحالة تحتاج إلى رعاية مكثفة خاصة يمكن تحويلها إلى المعالج المختص        ·

 .لتحديد التشخيص ونوعية العالج
 ..خاتمة
العائلة أو   ألسرة أولنا في هذه المقالة أّن التعرض للمواقف الضاغطة سواء في محيط ا  يتضح

والكوارث تحدث لنا الضيق   العمل أو المدرسة أو التعرض لمواقف أشد حدة مثل األزمات
ما نتكيف معها، والبعض اآلخر ال   وبعض هذه المواقف الضاغطة سرعان. النفسي والتوتر

لى وأن مثل هذه المواقف الضاغطة قادرة ع  .نستطيع أن نتجاهلها أو نتكيف معها بسهولة
ويدوم لفترة طويلة ويختلف تأثير هذه المواقف باختالف   تفجير إضطراب سلوكي قد يكون حاداً 

 .والفسيولوجي للشخص  التركيب النفسي



 

 مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية 

 أحد مؤسسات المجموعة العراقية للتسويق والتطوير

www.adhwaa.org 
 حقوق النسخ واالقتباس محفوظة لمركز أضواء

24 

تكون أشد   أّن التجارب الصعبة التي يواجهها األطفال والمراهقون عند المواقف الضاغطة  كما
مساعدة كبيرة من اآلباء   تاجون فيه إلىتأثيرا على جهازهم النفسي والجسمي، األمر الذي يح

واإلختصاصيين للتعامل مع مثل هذه   واألُّمهات والمدرسات والمدرسين واإلختصاصيات
 .والفسيولوجية والعمل على الحد من تطورها  المواقف التي تحدث بعض المشاكل السلوكية
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التدين الحقيقي في عصر العولمة
9 

 

 

 

 
 
 

. اإلنسان لعقيدة معينة يؤمن بها ويدافع عنها أمر طبيعي عند العقالء التدين بمعنى اعتناق
كالم نفيس في هذا " هللا: "في كتابه القيم –رحمه هللا  –ولألستاذ الكبير عباس محمود العقاد 

 ".في الطبع اإلنساني جوع إلى االعتقاد والتدين، كجوع المعدة إلى الطعام: "المعنى، فهو يقول
إّن الروح تجوع كما يجوع الجسد، وإّن طلب الروح : ولنا أن نقول: –ه هللا رحم –ثّم يقول 

 .لطعامها كطلب الجسد لطعامه
 .حق ال يقبل الجدل أّن الحاسة الدينية بعيدة الحضور في اإلنسان

 .وحق ال يقبل الجدل أّن اإلنسان يجب أن يؤمن، وال يستقر في وسط هذه العوالم بدون إيمان
اء المقابلة بين األديان على تأصيل العقيدة الدينية في طبائع بني اإلنسان منذ وقد اتفق العلم

 .أقدم أزمنة التاريخ
الحياة : "في كتابه الجليل –رحمه هللا  –ويقول فضيلة الشيخ الدكتور محمود حب هللا 

من  والعقيدة بعد ذلك حاجة نفسية مهيمنة، ال يتمكن اإلنسان": "الوجدانية والعقيدة الدينية
الحياة النفسية الراضية بدونها، والذين يظنون أنهم قد حرروا أنفسهم من العقائد ومن التدين، 
قد خالفوا ما هو مستكن في نفوسهم، ألّنهم في قرارة أنفسهم معتقدون بخرافات وبغير خرافات 

 .كما يعتقد أي فرد من الناس
فيه وفي ذلك العالم، وكان ذلك لقد اعتقد اإلنسان منذ أقدم العصور في وجود قوة مؤثرة 

االعتقاد في الشمس وفي األصنام وفي غيرهما، وكانت وظيفة الرسل الكرام هي إخراج الناس 
العقيدة الدينية، والتدين بديانة : "–رحمه هللا  –ثّم يقول . من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد

هي مشبعة لميوله الغريزية ما، حاجة نفسية مسيطرة على عقل المرء وشعوره، ووجدانه، إذ 
والعقلية، وهي حاجة تطلب والبّد من أن تشبع، وإذا لم توجد اخترعت ثّم تحكمت، ولو لم يكن 

والتدين .." للعقائد الدينية في نفس اإلنسان أساس، لعز تبليغها إليه، وآلستحال اإليمان بها
ص العبادة هلل الواحد القهار، الحقيقي هو الذي ينبع من العقيدة السليمة، التي تتمثل في إخال

 .وفي اإليمان برسله وبمالئكته وبكتبه وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره
إلى الناس كانت الكلمة  –تعالى  –ونحن نقرأ القرآن الكريم فنجد أّن كلّ رسول أرسله هللا 

 .يا قوم اعبدوا هللا مالكم من إله غيره: األولى التي يقولها لقومه

                                                             
 م2223لسنة  39العدد / مجلة رسالة التقريب - محمد سيد طنطاوي. د. أ 9
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َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ ) :قال تعالى ...( لََقْد أَْرَسْلَنا ُنوًحا إِلَى َقْوِمِه َفَقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاه

 (.39/ األعراف)

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ : )وقال تعالى / األعراف...( )َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوًدا َقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاه

63.) 
َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ : )وقال عّز وجلّ  ...( َوإِلَى َثُموَد أََخاُهْم َصالًِحا َقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاه

 (.73/ األعراف)
َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه : )وقال سبحانه ...( َغْيُرهُ َوإِلَى َمْدَيَن أََخاُهْم ُشَعْيًبا َقالَ َيا َقْوِم اْعُبُدوا هللاه

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل إاِل : )ويجمل القرآن هذا المعنى في قوله تعالى(. 13/ األعراف)

 (.23/ األنبياء( )ُنوِحي إِلَْيِه أَنهُه ال إِلََه إاِل أََنا َفاْعُبُدونِ 
حلي بمكارم األخالق، من وأما الكلمة الثانية التي وصى بها كل نبي قومه فهي دعوتهم إلى الت

الصدق واألمانة، والعدل في األقوال واألحكام، والطهارة والعفاف في السلوك، والتعاون على 
 .البر والتقوى ال على اإلثم والعدوان

التدين الحقيقي قد ذكر القرآن الكريم صفات أصحابه في عشرات اآليات القرآنية، ومنها قوله 
ُ َوِجلَْت قُلُوُبُهْم َوإَِذا تُلَِيْت َعلَْيِهْم آَياُتُه َزاَدْتهُْم إِيَماًنا إِنهَما اْلُمْؤِمنُ : )تعالى وَن الهِذيَن إَِذا ُذِكَر هللاه

لُوَن  ِهْم َيَتَوكه ا َرَزْقَناُهْم ُيْنفِقُوَن * َوَعلَى َربِّ الَة َوِممه أُولَئَِك ُهمُ اْلُمْؤِمُنوَن َحّقًا * الهِذيَن ُيقِيُموَن الصه

ِهْم َوَمْغفَِرة  َوِرْزق  َكِريم    (.0-2/ األنفال( )لَُهْم َدَرَجات  ِعْنَد َربِّ
ِ َخْير  َوأَْبَقى لِلهِذيَن : )ومنها قوله سبحانه ْنَيا َوَما ِعْنَد هللاه َفَما أُوتِيُتْم ِمْن َشْيٍء َفَمَتاُع اْلَحَياِة الدُّ

لُوَن  ِهْم َيَتَوكه الهِذيَن َيْجَتنُِبوَن َكَبائَِر اإلْثِم َواْلَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغفُِروَن وَ * آَمُنوا َوَعلَى َربِّ

ا َرَزْقَناُهْم ُيْنفِقُوَن  1 الَة َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم َوِممه ِهْم َوأََقاُموا الصه َوالهِذيَن * َوالهِذيَن اْسَتَجابُوا لَِربِّ
ِ إِنهُه * َبْغُي ُهْم َيْنَتِصُروَن إَِذا أََصاَبهُمُ الْ  َئة  ِمْثلَُها َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح َفأَْجُرهُ َعلَى هللاه َئٍة َسيِّ َوَجَزاُء َسيِّ

الِِميَن  بِيلُ َعلَى * َولََمِن اْنَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفأُولَئَِك َما َعلَْيِهْم ِمْن َسبِيٍل * ال يُِحبُّ الظه َما السه الهِذيَن إِنه

اَس َوَيْبُغوَن فِي األْرِض بَِغْيِر اْلَحقِّ أُولَئَِك لَُهْم َعَذاب  أَلِيم    (.02-36/ الشورى( )َيْظلُِموَن النه
مناقب أصحابه في عشرات األحاديث الشريفة، ومنها قوله ( ص)قد ذكر النبّي .. التدين الحقيقي

المؤمن َمن أمنه الناس على دمائهم المسلم َمن سلم المسلمون من لسانه ويده، و(: "ص)
 ".وأموالهم، والمهاجر َمن هجر ما نهى هللا عنه

المؤمن القوي خير وأحّب إلى هللا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، (: "ص)ومنها قوله 
احرص ما ينفعك واستعن باهلل وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا، كان كذا 

ر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان: وكذا، ولكن قل  ".قده
أن يكون المؤمن قوياً في دينه، في خلقه، في سلوكه، في استقامته، في : والمقصود بالقوة هنا

 .عفافه، في دفاعه عن الحق، وفي إزهاقه للباطل
، ومطبقاً تطبيقاً تاماً التدين الحقيقي هو الذي يكون صاحبه ملتزماً التزاماً تاماً، ومؤدياً أداء تاماً 

عّز  –من عند ربه ( ص)ألحكام اإلسالم وآلدابه، وألوامره، ولنواهيه، وكل ما جاء به الرسول 
هو دين  –تعالى  –بمعنى إخالص العبادة هلل ( اإلسالم)وجلّ ويهمني هنا أن أشير إلى أّن لفظ 

 .ثير من آياتهوملة جميع األنبياء، وقد أّكد القرآن الكريم هذه الحقيقة في ك
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َيا َقْوِم إِْن َكاَن َكبَُر َعلَْيُكْم َمَقاِمي َوَتْذِكيِري : )يقول لقومه –عليه السالم  –فهذا سيدنا نوح 
ْلُت َفأَْجِمُعوا أَْمَرُكْم َوُشَرَكاَءُكْم ُثمه ال َيُكْن أَْمُرُكْم َعلَْيُكْم غُ  ِ َتَوكه ِ َفَعلَى هللاه ًة ثُمه بِآَياِت هللاه اْقُضوا إِلَيه  مه

ِ َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن * َوال ُتْنِظُروِن  َفإِْن َتَولهْيُتْم َفَما َسأَْلُتُكْم ِمْن أَْجٍر إِْن أَْجِرَي إاِل َعلَى هللاه

 (.72-71/ يونس( )اْلُمْسلِِمينَ 
قه، وأسلم وجهه مدحه هللا تعالى مدحاً عظيماً ألّنه اخلص العبادة لخال( ع)وهذا سيدنا إبراهيم 

 .له
ْنَيا َوإِنهُه فِي : )قال تعالى َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملهِة إِْبَراِهيَم إاِل َمْن َسفَِه َنْفَسُه َولََقِد اْصَطَفْيَناهُ فِي الدُّ

الِِحيَن   (.131-132/ البقرة( )إِْذ َقالَ لَُه َربُُّه أَْسلِْم َقالَ أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعالَِمينَ * اآلِخَرِة لَِمَن الصه

بل وصى أبناءه من بعده بذلك، وأحد  –تعالى  –بإسالم وجه هلل ( ع)ولم يكتف سيدنا إبراهيم 
ً ( ع)أحفاده وهو سيدنا يعقوب   .قد وصى أوالده بذلك أيضا

َ اْصَطَفى لَ : )قال تعالى ى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعقُوُب َيا َبنِيه إِنه هللاه يَن َفال َتُموُتنه إاِل َوَوصه ُكُم الدِّ
أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر َيْعقُوَب اْلَمْوُت إِْذ َقالَ لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقالُوا * َوأَْنُتْم ُمْسلُِموَن 

-132/ البقرة( )ا َواِحًدا َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ َنْعُبُد إِلََهَك َوإِلََه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيلَ َوإِْسَحاَق إِلَهً 

133.) 
يقص علينا القرآن أّنه في أواخر حياته تضرع إلى هللا  –عليه السالم  –وهذا سيدنا يوسف 

َماَواِت : )تعالى بقوله َواألْرِض َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمَن اْلُمْلِك َوَعلهْمَتنِي ِمْن َتأِْويِل األَحاِديِث َفاِطَر السه

الِِحينَ  ْنَيا َواآلِخَرِة َتَوفهنِي ُمْسلًِما َوأَْلِحْقنِي بِالصه  (.121/ يوسف( )أَْنَت َولِيِّي فِي الدُّ

لُوا إِْن : ).. يقول لقومه –عليه السالم  –وهذا سيدنا موسى  ِ َفَعلَْيِه َتَوكه َيا َقْوِم إِْن ُكْنتُْم آَمْنُتْم بِاهلله

 (.10/ يونس( )ينَ ُكْنُتْم ُمْسلِمِ 

ِ : )يقول لقومه( ع)وهذا سيدنا عيسى  َنْحُن أَْنَصاُر )؟ فيجيبه اْلَحَواِريُّوَن (َمْن أَْنَصاِري إِلَى هللاه
ا ُمْسلُِموَن  ِ َواْشَهْد بِأَنه ِ آَمنها بِاهلله

ُسولَ َفاْكُتْبَنا مَ * هللاه َبْعَنا الره َنا آَمنها بَِما أَْنَزْلَت َواته ( َع الشهاِهِدينَ َربه

 (.33-32/ آل عمران)
آَمْنُت أَنهُه ال إِلََه إاِل الهِذي آَمَنْت بِِه َبُنو إِْسَرائِيلَ َوأََنا ِمَن : )بل إّن فرعون عندما أدركه الغرق قال

 (.92/ يونس( )اْلُمْسلِِمينَ 
ِ َربِّ َربِّ إِنِّي َظلَْمُت َنْفِسي وَ : )وملكة سبأ عندما تبّين لها الحق قالت أَْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن هلِله

 (.00/ النمل( )اْلَعالَِمينَ 
ولقد بّين لنا القرآن بآيات كثيرة أّن الدين الذي ارتضاه هللا لعباده وال يقبل ديناً سواه هو اإلسالم 

/ آل عمران( )ِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلْسالِم ِديًنا َفلَْن ُيْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فِي اآلِخرَ : )فقال

13.) 
ونظراً ألّن موضوع حديثي هو التدين الحقيقي في عصر العولمة، وقد بينت بإيجاز جانباً من 

 .صفات أصحاب التدين الحقيقي
فهماً جامعاً مانعاً كما " العولمة"ونظراً ألني حتى كتابة هذه السطور لم أفهم المقصود من كلمة 

ألّن الحكم على شيء فرع عن تصوره، كما قال مشايخنا، فإني أضع عدة  يقولون، ونظراً 
إذا كان المقصود بها أّن الناس جميعاً في هذا العالم، عليهم أن : تصورات لهذه الكلمة فأقول
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يتعارفوا وأن يتواصلوا وأن تزول الحواجز فيما بينهم، وأن يتبادلوا المنافع التي أحلها هللا 
 ...م على العدل وعلى الصدق وعلى منفعة الجميعتعالى تبادالً يقو

 –تعالى  –إذا كان المقصود بهذه الكلمة هذا المعنى، فنحن كمسلمين نرحب بها، ألّن هللا : أقول
 ..قد أخبرنا في كتابه، أّنه سبحانه قد أوجد الناس جميعاً من أب واحد ومن أم واحدة

": النساء"في أول آية من سورة  –تعالى  –له ومن اآليات القرآنية التي أكدت هذه الحقيقة قو
ُكُم الهِذي َخلََقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثه ِمْنُهمَ ) قُوا َربه اُس اته ا ِرَجاال َيا أَيَُّها النه

كلفين من وقت ، لقد افتتحت السورة الكريمة بهذا النداء الشامل لجميع الم...(َكثِيًرا َونَِساءً 
نزولها إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها، وذلك ألّن لفظ الناس ال يختص بقبيل دون قبيل، ال 

تعالى  –بقوم دون قوم، وألّن ما في مضمون هذا النداء من إنذار وتبشير ومن أمر بمراقبة هللا 
ميع الناس تنبههم وقد تضمن هذا النداء لج. وخشيته، يتناول جميع أفراد المجتمع اإلنساني –

 .إلى أمرين
وحدة االعتقاد بأّن رّبهم جميعاً واحد ال شريك له، هو الذي خلقهم، وهو الذي يرزقهم، : أّولهما

 .وهو الذي يحييهم، وهو الذي يميتهم
وحدة النوع والتكوين، إذ الناس جميعاً على اختالف ألسنتهم وألوانهم قد انحدروا من : وثانيهما

 (.ع)م أصل واحد وهو آد
يا أيها الناس اتقوا ربكم بأن تصونوا أنفسكم عن كل ما نهاكم عنه، وبأن تؤدوا ما : والمعنى

كلفكم به على الوجه الذي يرضيه، فهو سبحانه الذي أوجدكم من نفس واحدة هي نفس أبيكم 
، وذلك من أظهر األدلة على كمال قدرته، ومن أقوى الدواعي التي تحملكم على (ع)آدم 
 .من نفس واحدة –طف والتراحم والتعاون فيما بينكم، إذ أنتم جميعاً قد أوجدكم سبحانه التعا

َيا أَيَُّها النهاُس إِنها َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِلَ : )وشبيه بهذه اآلية قوله تعالى

 ِ َ َعلِيم  َخبِير  لَِتَعاَرفُوا إِنه أَْكَرَمُكْم ِعْنَد هللاه
 (.13/ الحجرات( ) أَْتَقاُكْم إِنه هللاه

أن يتبادل الناس على اختالف عقائدهم ومذاهبهم " العولمة"وإذا كان المقصود بكلمة 
واتجهاتهم المنافع التي أحلها هللا تعالى لهم، سواء أكانت هذه المنافع عن طريق الزراعة أو 

 .لناحية الشرعية ال نرى بأساً في ذلكالصناعة أم غير ذلك، فنحن من ا
ولكن الذي ال نقبله هو أن يكون هذا التبادل بطريقة تقوم على الظلم واالبتزاز واستغالل حاجة 
المحتاج، وإلحاق الضرر باألُّمة، والذي يقّدر ذلك ويحكم به ويرضى العقالء بحكمه، هم أهل 

ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال : )تعالى الخبرة في كل شأن من شؤون الحياة، امتثاالً لقوله َفاْسأَلُوا أَْهلَ الذِّ

 (.03/ النحل( )َتْعلَُمونَ 

ففي مجال الفقه نسأل الفقهاء، وفي مجال الطب نسأل األطباء، وفي مجال الصنعة نسأل أهل 
وذلك ألّنه إذا كان . الخبرة في الصناعة، وكذلك الحال في مجال الزراعة والسياسة واالقتصاد

ل الخبرة، واالستجابة لرأيهم واجباً فيكل وقت، فهو في زماننا الذي تنوعت سؤال أه
 .التخصصات وتكاثرت فيه الخبرات أوجب وألزم

وإذا كان المقصود بالعولمة نشر العلم النافع والثقافة التي تنير العقول، وتهدي القلوب، 
لها الحياة إلى ما هو أفضل والحضارة التي ترقى باألفراد والجماعات واألُمم إلى ما ُيَيّسر 

 ..وأكمل، فنحن كشرعيين ال نرى مانعاً من هذا االتجاه
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وذلك ألّن شريعة اإلسالم تدعو أتباعها إلى التسلح بسالح العلم النافع، وإلى أن نسعى إلى طلبه 
 ..مهما بعدت المسافات، وطالت األسفار

ها، وال باتساع أراضيها، ولكننا في ونحن اآلن في عصر ال تتنافس فيه األُمم بكثرة عدد أفراد
عصر تتنافس فيه األُمم بالعلم المتنوع والراسخ والصحيح والعميق والمتطور في كل مجال من 

 .مجاالت الحياة
تتعاون وال تتصارع، وتتآزر وال تتدافع،  –عند العقالء  –ونحن نؤمن بأّن الحضارات 

 .خى وال تتعادىوتتصالح، وال تتنازع، وتتقارب وال تتباعد، وتتآ
ونحن نعني بالحضارة كل تقدم مادي ومعنوي يسعد اإلنسانية بشتى مطالبها وفي مختلف 

 .شؤونها، وال سعادة لإلنسانية إال في اتباعها لما أمر هللا تعالى به أو نهى عنه
وال نرى مانعاً يمنع من أن ينتفع الغرب بحضارة الشرق، وأن ينتفع الشرق بحضارة الغرب، 

نتفع أهل الجنوب بحضارة أهل الشمال، مادامت هذه الحضارات لسعادة اإلنسانية، وأن ي
 .وللتحلي بمكارم األخالق

أن تعمم دول معينة ثقافتها الخاصة ومناهج تعليمها على : يقصد بها" العولمة"أما إذا كانت 
وال نرضاه،  فهذا ما ال نقبله. غيرها من الدول التي تخالفها في عقائدها وفي مناهج تعليمها

ونرفضه بكل صالبة وبكل حزم، ألّن لكل دولة عقائدها وشرائعها وقيمها وآدابها التي ال يصح 
 .لغيرها أن يتدخل فيها

المقصود بها أن تُخضع دول معينة، دوالً أخرى، لسيطرتها " العولمة"وأيضاً إذا كانت 
 ...لتهديد والظلم والبغياالقتصادية والمالية والسياسية، بأسلوب يبدو فيه االبتزاز وا

 .فنحن أيضاً نرفض هذا االتجاه بكل صوره وبكل أشكاله وألوانه
إّن دين اإلسالم يمد يده بالسالم وأّنه ال إكراه فيه : ونحب أن نقول لكل من يخالفنا في عقائدنا

ابين، وإّن على العقائد ألّن اإلكراه على العقائد ال يأتي بمؤمنين صادقين، وإنما يأتي بمنافقين كذ
شريعة اإلسالم تأمر أتباعها بأن يسالموا كل من يسالمهم، وأن يقاوموا كل من يعتدي على حق 

ُ َعِن : )–سبحانه  –من حقوقهم، وميزان ذلك نراه في آيتين كريمتين هما قوله  ال َيْنَهاُكمُ هللاه
يِن َولَْم يُْخِرُجوُكْم مِ  َ يُِحبُّ الهِذيَن لَْم يَُقاتِلُوُكْم فِي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْيِهْم إِنه هللاه ْن ِدَياِرُكْم أَْن َتَبرُّ
يِن َوأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعلَى (٨)اْلُمْقِسِطيَن  ُ َعِن الهِذيَن َقاَتلُوُكْم فِي الدِّ َما َيْنَهاُكمُ هللاه إِنه

الُِمونَ  إِْخَراِجُكْم أَْن َتَولهْوُهْم َوَمنْ   (.9-1/ الممتحنة( )َيَتَولهُهْم َفأُولَئَِك ُهُم الظه
   .نسأل هللا عّز وجلّ أن يثبتنا جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة
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ازدواج الشخصية في المجتمع المسلم
10 

 
 

 
وبين النظرية يقصد بازدواج الشخصية في هذا الموضوع التناقض بين التفكير والسلوك، 

والتطبيق، ويتجسد ذلك في تصرفات ال إسالمية تصدر عن المرء المسلم بشكل ال يخرجه عن 
بينما يهدف (. الفكر والعاطفة والسلوك)االطار العام للشخصية اإلسالمية ومقوماتها األساسية 

وتحويل هذه المنهج اإلسالمي إلى جعل الشعور الباطني بالعقيدة وآدابها حركة سلوكية واقعية، 
الحركة إلى عادة أو قانون ثابت، تبقى فيه الحركة السلوكية متفاعلة مع الدافع الشعوري األّول، 

وما ظاهرة ازدواج الشخصية إال انحرافاً عن . ومنسجمة مع متبنيات المنهج اإلسالمي
ين حقيقة واقعة في تصرفات وأعمال وسلوك المسلم –مع األسف  –االستقامة، وهذه الظاهرة 

 .على مستوى الفرد أو المجتمع، دون أن تسلبهما صفة االنتماء العام لإلسالم
إّن سلوك اإلنسان تابع غالباً لما يحمل من مفاهيم وأفكار، وأحياناً يغير اإلنسان من متبنياته 

الفكرية لكي تكون منسجمة مع سلوكه، بينما التصرف السليم أن يبدل سلوكه لكي يبقى 
 .متبنياته الفكريةمنسجماً مع 

 .فطرية واجتماعية وفردية: ويمكن إرجاع أسباب ازدواج الشخصية إلى ثالث
  
 :األسباب الفطرية: أّوالً  -

وهي تلك األسباب التي تنبعث من أعماق النفس اإلنسانية بما فيها من غرائز وشهوات وميول 
ع وحب الذات، والغريزة ورغبات مادية أو روحية كغريزة التدين وحب الكمال وحب االستطال
 .الجنسية وغريزة األمومة وغريزة حب البقاء وحب التملك وغيرها

وغالباً ما يستسلم اإلنسان لغرائزه المادية، ويستجيب لها أكثر من الميول الروحية ألّن األخيرة 
 .تتطلب بذل الجهد وتحكيم القوى العاقلة في داخل النفس

لة الحاجة البيولوجية والتي نسميها الغريزة، ومرحلة وللغريزة المادية مراحل ثالث، مرح
اإلحساس الحيوي والتي نسميها الشهوة، ومرحلة الضغط على النفس والتي نسميها الهوى، 

وهذه المراحل الثالث هي بمثابة العامل الداخلي الضاغط على اإلنسان، فضالً عن العوامل 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والمغريات التي يحصرها القرآن بالنساء والبنين 

 .المسّومة واألنعام والحرث
هذه المغريات تثير الشهوات واألهواء، ناهيك عن وسوسة الشيطان التي تحث اإلنسان على 

ويبقى الصراع داخل النفس . تحقيق الرغبات ولو بصورتها غير المشروعة وغير المحدودة
 .د نتيجته شخصية اإلنسان بمحض إرادته واختيارهاإلنسانية بين الخير والشر لتحد

                                                             
10

 البالغ 
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ولكن اإلنسان غالباً ما تحركه رغباته لكي يشبعها بطريقها غير المشروع فيخالف في ذلك 
المنهج اإلسالمي المرسوم له والذي آمن به، فيحدث االزدواج في شخصيته حيث اّنه يؤمن بأّن 

ه يستسلم له وال يقاومه وال يضّحي بالرغبة هذا الطريق غير مشروع ومخالف لما يعتقده، ولكنّ 
 .الزائلة من أجل الدائمة

  
-  ً  :األسباب االجتماعية: ثانيا

المحيط االجتماعي هو كل ما يتعلق به اإلنسان االجتماعي بطبعه، ابتداًء باألسرة والجيران 
عالم والمحلة والمدرسة ومحل العمل والمقهى، وانتهاًء بالمؤسسات الثقافية ووسائل اال

وللمجتمع إيحاءات مؤثرة على الفرد، وما يسمى بالعقل الجمعي حقيقة . المسموعة والمقروءة
واقعية تؤثر على الفرد بإحكام ال يمكن له االفالت منه إال إذا كان على درجة كبيرة من الوعي 

قين وما زال بعض المسلمين متأثرين ومبهورين ومنسا. واالدراك والقوة الروحية واإليمانية
وراء أغلب المفاهيم والسلوكات الجاهلية التي ما زالت الدول االستعمارية تعمل على ابقائها 
عن طريق مؤسساتها التبشيرية واالعالمية والوسائل المتعددة الفساد المسلمين، وصرف 

 (.ص)سلوكهم عن مسار تعاليم القرآن والرسول 
  
 :تعماريةمن مظاهر التربية االجتماعية الجاهلية واالس -

قطع الصلة بين اإلنسان المسلم وبين تعاليم اإلسالم على مستوى الواقع، وابقائها على  -1

 .مستوى النظرية، من دون أن يكون لهذا اإليمان النظري أثر في الحياة

اعتماد مقاييس نفعية صرفة تلحظ خاللها المنافع والمصالح الشخصية اآلنية بعيداً عن كل  -2

األخرى، حتى أصبح كثير من المسلمين أناساً ماديين متجردين من الواجبات االعتبارات 
والعواطف اإلسالمية تجاه باقي أفراد مجتمعهم، فأصبح المسلم ال يهتم بأخيه المسلم وال 
يشاركه في همومه وآالمه، وضعفت صفات الكرم والنخوة لدى أغلبية المسلمين باستثناء 

 .بالسلوك اإلسالمي خصوصاً في القرى واألرياف البعض الذين ما زالوا متمسكين

االنحراف الخلقي ال يزال قائماً على الرغم من التحصينات التي قامت بها المؤسسات  -3

والمسلم المنحرف إنما يحتاج إلى وقت طويل لكي . التربوية لتحصين الشباب من االنحراف
يمكن أن تضمحل بمجرد اتضاح يتغير نحو األفضل، وإن االزدواجية بين فكره وسلوكه ال 

صالحية اإلسالم له وأفضليته على سائر المبادىء والنظم، بل إّن المفاهيم المنحرفة تبقى تعمل 
 .عملها بصورة خفية وال شعورية

  
-  ً  :األسباب الفردية: ثالثا

وهي األسباب التي تتعلق باإلنسان المسلم نفسه وتكوينه اإلسالمي وادراكه ووعيه وتأثره 
أثيره في المحيط االجتماعي، أي انعكاسات المجتمع على شخصيته سلباً وإيجاباً، اندفاعاً وت

 :وإحجاماً، فعال وانفعاالً، واألسباب الفردية يمكن أن نلخصها بما يلي

إن مصدر الفكر اإلسالمي هو القرآن والسّنة الشريفة واجتهادات األولياء والصالحين  -1
، واإليمان عقد بالقلب وقول باللسان وعمل باألركان، وما نجده في المتطابقة مع ما أراده هللا
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مجتمعنا من حاالت انحرافية سببه عدم أخذ الفكر اإلسالمي بالطريقة اإلسالمية المستقيمة، 
وإّن اإليمان باهلل الذي يغرسه القرآن . وعدم االستقاء من المنهل اإلسالمي الصافي والعذب

نفسية اإلنسان المسلم يجعله يرى وجود هللا متمثالً في كل ما يحس  الكريم بطريقته الخاصة في
ويرى، ويجعله يحّكم أوامر هللا ونواهيه في كل سكناته وحركاته في عقله وقلبه ولسانه 

وسلوكه وفي جميع المجاالت الفكرية واالجتماعية والخلقية واالقتصادية، فيسلك منهج الطاعة 
جه المستقيم، وهذا النوع من اإليمان يولّد في نفس المسلم حرارة واالمتثال هلل والسير وفق منه

تدفعه إلى العمل المتواصل لتحقيق األهداف اإلسالمية العليا وتقريرها في حياة المجتمع النهاء 
 .حاالت الجهل والمرض واالنحراف

هم والوعي وإن استمرار المسلم الذي تلقى اإليمان بالطريقة المستقيمة على هذا النحو من الف
واالتصال باهلل، لَهَُو وحده الذي يصونه من الهبوط إلى مهاوي االنحراف، وما ظاهرة 

االزدواجية إال نتيجة طبيعية لعدم أخذ الفكرة اإلسالمية من طرقها المستقيمة، حيث بقيت فكرة 
ان اإليمان وفكرة االنتماء لإلسالم مجرد أفكار نظرية لم تأخذ دورها من التفاعل في أذه

المسلمين لكي تتحول إلى واقع ملموس، ولذلك لم تؤثر على سلوكهم واتجاههم في مقابل 
 .شهواتهم أو في مقابل األجواء الفكرية المنحرفة التي تحيط بهم

  

 :عدم وضوح مهمة المسلم لنفسه -2
همة إّن مهمة المسلم هي تغيير نفسه باإلسالم ومن ثّم تغيير مجتمعه باألسلوب األمثل، وإن م

المسلم هي التفاعل مع المجتمع وتحويله إلى مجتمع إسالمي قائم على أساس العدل والتقوى 
إن مهمته هي العمل على تغيير الواقع االجتماعي برمته في األفكار ... والتعاون والكمال الخلقي

والمفاهيم والعادات واألعراف وسائر العالقات والمثل والمقاييس، وإن عدم وضوح مهمة 
مسلم لنفسه في الحياة هو سبب لإلصابة باالزدواجية ألّنه يبقى يعيش الهامشية في فكره ال

 .وعاطفته وسلوكه، ويبقى سلوكه متأرجحاً تتالعب فيه التيارات الفكرية واالنحرافات
  

 :االستسالم لألمر الواقع -3
مر الواقع دون أن كثير من المسلمين لم يقاوموا جبهة التصدع داخل نفوسهم، بل استسلموا لأل

يبذلوا الجهد المطلوب لتحصين أنفسهم ومجتمعهم من االنحراف، فالمسلم الذي يرى االنحراف 
متفشياً والمقاييس مضطربة ويرى أغلب الذين من حوله بعيدين عن اإلسالم فكراً وسلوكاً، بل 

ي مذات الدنيا، يجد أكثر من ذلك أمما بأكملها غارقة في الرذيلة، ويرى المنحرفين منغمسين ف
ويرى المسلمين هامشيين في فكرهم وسلوكهم، هذه الحالة تدفعه لإلستسالم لألمر الواقع 

والخلود إلى الدنيا والراحة بدل أن يغّير ما في نفسه وما في مجتمعه، ألن ذلك يتطلب جهداً 
بل قد يرى ! ئذووقتاً وامكانيات، وهو يرى نفسه وحيداً واآلخرين يهتفون به إلى الملذات واللذا

نفسه محالً للسخرية في وسط يتهمه بالرجعية والجمود والتقوقع فيستسلم ليكون االستسالم 
خطوة للترجع عن تعاليم اإلسالم واالنجرار وراء الشهوات والرغبات فتبرز ظاهرة االزدواج 

 .في شخصيته
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 :التهرب من المسؤولية -0
، استقامة الفرد واستقامة المجتمع، واالستقامة إّن مسؤولية المسلم األساسية هي االستقامة

تتطلب مزيداً من العمل الدؤوب المتواصل وااللتزام بالطاعات والعبادات الواجبة وااللتزام 
والمواظبة على قراءة القرآن والدعاء واالبتعاد عن كل مظاهر " المستحبات"بالمسنونات 

 .االنحراف واالنحطاط في الفكر والسلوك
ة تتطلب بذل الجهود، وتتطلب الصبر والتحمل على الطاعة وعن المعصية، وتتطلب والمسؤولي

مقاومة االبتالء والمحن ومقاومة حاالت اليأس والقنوط، وهذه المسؤولية واجبة على المسلم، 
وبما أّن النفس اإلنسانية ميالة للهروب من القيود والضوابط فإّن الذين يتحملون مسؤولية 

ن من الناس، وحالة التهرب من المسؤولية تسبب مرض االزدواجية كنتيجة االستقامة قليلو
 .للتهرب من أداء التكاليف

  
 :نتائج االزدواجية -

الجفاف الروحي الناشىء من االبتعاد عن القيم والمثل اإلسالمية وانقالب الحياة إلى حياة  -1

واالصرار عليه تأثيراً كبيراً  مادية صرفة ال تتعدى إشباع الرغبات، ألّن الستمرار االنحراف
على النفس البشرية، حيث يتحول االنحراف من طارىء يطرأ عليها إلى ملكة راسخة في 
النفس، ال يمكن أن تنفك عنها، ألّن االنحراف يبدأ بنقطة سوداء تترك بصماتها على العقل 

النقطة السوداء والقلب فإذا عاد اإلنسان إلى رشده وعمل ما فيه خير له وللمجتمع، فإّن 
تضمحل، أّما إذا استمر في العمل غير الصالح فإّن النقطة تتوسع لتعم العقل والقلب كله فيسوّد 
وتتلوث الذات ويؤثر ذلك على المجمع ابتداًء باألسرة وانتهاًء بالمجتمع الكبير، فيحدث الجفاف 

 .الروحي

 .االضطراب وعدم االستقرار -2

الشخصية التي يتطابق فيها السلوك مع العاطفة والفكر فتكون إّن الشخصية المستقرة هي 
مستقرة وهادية ومطمئنة، أّما إذا اختلف السلوك عن العاطفة والفكر فال يستشعر المرء 

 .الطمأنينة في أغوار نفسه، بل عيش حالة القلق واالضطراب
  
 :الوقاية والعالج -

 .ة النظر في طريقة األخذ باستمرارأخذ الفكر اإلسالمي من منابعه األصيلة وإعاد -1

دوام االتصال بالمثل األعلى وهو هللا، وذكره في كل األحوال، وتحكيمه في كل سكنات النفس  -2
 .وحركاتها، واالستشعار بأّنه الرقيب المحيط بكل شيء مع االتكال عليه في التغيير

زام بمسؤولية األمر محاسبة النفس باستمرار واصالح اإلنسان لنفسه ولغيره وااللت -3
بالمعروف والنهي عن المنكر، وقبول النصيحة من الغير ونصح اآلخرين كنصيحة النفس، 

 .وتعويد النفس على عمل الخير

 .االستفادة من عبر التاريخ -0

 .فالتاريخ يؤكد لنا أن اضمحالل الحضارات وسقوطها كان بسبب االنحراف عن المنهج الرباني
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الشخصيات اإلسالمية في مختلف الحقول والمجاالت الروحية والفكرية االقتداء بأرقى  -3
وأصحاب الرسول ( ع)واألنبياء السابقين ( ص)والعملية وعلى رأسها شخصية الرسول األكرم 

 (.ص)

العمل على إحداث التوازن داخل النفس وداخل المجتمع، التوازن بين الحاجات المادية  -6
قوق والواجبات، والتوازن بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع، والمعنوية، والتوازن بين الح

 .والتوازن بين طلب الدنيا وطلب اآلخرة

تذّكر آثار االنحراف ونتائجه وتبعاته في الدنيا على الفرد واألسرة والمجتمع، وفي اآلخرة  -7

 .حيث األهوال وحيث الجزاء
قات سواء كانت من داخل نفسه أو من وأخيراً فعلى المسلم دائماً أن يكون حذراً من المنزل

المجتمع، البّد له أن يحّصن نفسه ومجتمعه باستمرار من كل عوامل االنحراف والضياع 
واالضطراب لكي يعود المجد لإلسالم وللمسلمين، وال يتم ذلك إال عبر االلتزام بالمنهج اإلسالمي 

من غير نفسه فهو على غيرها في الحياة وتوحيد السلوك مع العاطفة والفكر اإلسالميين، و
 .أقدر

 
 
 

 
 

 


