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كـــتب االســـتـــاذ عــبـــد احلـــســ
شــعــبــان.بــاحث ومــفــكــر.مــقــاال
رصــيـنــا حــول وعـد بــلــفـور .فى
صــحــيــفــة الــزمــان بــتــاريخ 20

كانون الثانى 2018.
الــعـدد 5940 كــتـابــات االســتـاذ
شــعـبــان مــهــمـة النــهــا تــنـاولت
ســرقــة وطن بــوعــد من شــخص

منح لنفسه تخويل بالسرقة.
لي اضافـات لـلمـقـال حتي يـكون
ا الـقـارىء الكـر عـلي اطـالع 
جري قـبل قرن من الزمـان عندما
كـــانـت التـــوجــــد هـــذه الــــثـــورة
اخلـــــرافــــــيـــــة من االتـــــصـــــاالت
والـــــفـــــضــــائـــــيــــات واالقـــــمــــار

الصناعية..
كـــان اخلــبـــر يــاتـي بــعـــد فــتــرة
طـــويــلــة جـــدا..هــذه االضــافــات
اخـــذتـــهـــا من كـــتـــاب الـــعالمـــة
ـرحـوم عـلى الـوردي طـيب الله ا
ثـــراه .كــتـــابــات الـــوردي الغــنى
عـنهـا لكل مـثقف .نـافذة لالطالع
عــــــــــلـي تــــــــــاريـخ الــــــــــعـــــــــراق
احلـديث..الــكـتـاب مـلـحق اجلـزء
الـسـادس من حملـات اجـتـمـاعـيـة
من تاريخ الـعراق احلديث ج.6م
ـــعــــارف عـــام 1979 طـــبــــعــــة ا
بــغــداد...االضـافــات مــوجـزة من
ــهـمـة كـتـاب الــعالمـة الـوردي..ا
منها النها تـاريخية.عندما كانت
فـلـسطـ جزء من االمـبراطـورية
الــعــثــمــانـــيــة اســتــطــاع يــهــود
ـــــة الــــذيـن طــــوردوا من الــــدو
االنــدلس  بــعــد انـهــيــار الــدولـة

االمويـة والذين ذهب قـسم منهم
ـغــرب والـقــسم االخـر الي الي ا
اسطنبول هؤالء اليهود اسلموا
ظاهرا وحافظوا على يهوديتهم
باطـنـا لذلك اطـلقه عـلـيهم يـهود
ـــة  اســتـــطـــاع الــيـــهــود الـــدو
الــتــغــلــغل داخل مــراكــز احلــكم
وقريبون من الـسالط ولعيبت
الـنسـاء دورا كـبـيرا في الـتـأثـير
عـــلى الـــسالطــــ من خالل ذلك
استـطاعـو اقـناع الـسلـطان عـبد
وضوع انشاء احلميد الـثاني 
وطن قــومي لــهم فـي فــلــســطـ
وقدم لـهم تسـهيالت كثـيرة لذلك
ــســتـــغــرب في احــد لــيـس من ا
مــؤتـمـرات دافــوس االقـتـصـادي
حــصـــلت مــشـــادة كالمـــيــة بــ
الــــرئــــيـس الــــتـــــركي اردوغــــان
واالســرائـيـلي الــراحل شـمـعـون
بـيــرس انـتــقـد اردوغــان بـيـرس
بسبب العدوان االسرائيلي على
غـزة وقتل الـفـلـسطـنـ االبـرياء
رد بيرس عـلى اردوغان قائال له
هل تـسـكت اذا اطـلـقت صواريخ
عـلي اسـطـنبـول اجـابه اردوغان
التـنسى نـحن من ساعـدناكم في
تـأسيس دولـة اسـرائيل  في 18
كـــانـــون الـــثـــاني  1919شـــارك
رحوم فـيصل االول في مؤتمر ا
الـــصــلح فـي بــاريس فـي قــصــر
ثال عن العرب جميعا فرساي 
بــالــنـــيــابــة عن ابـــوه الــشــريف
ة حـسـ ملك الـعـرب بـعـد هـز
الـــعــثـــمـــانـــيــ حـــيث حتـــالف

الـشـريف حـسـ مـع بـريـطـانـيـا
بـعـد ان وعـدوه  مـنح االسـتقالل

وان يكون ملكا للعرب ..
ـلك فـيصل في مـؤتمـر فـرسـاي ا
ثال لـلعرب جمـيعا حتدث كان 
بــالــنــيــابــة عـن الــعــرب الن ابـاه
الــــشــــريف حــــســــ كــــان مــــلك
اجلـزيرة الـعـربـيـة ..لـذلك حسب
رأيي اخلاص عندما توج فيصل
عرش الـعـراق كان يـعـتبـر نـفسه
مـــســـؤوال عـن الـــعـــرب ….وهــذه
انــعــكــست عــلـي الــسـيــاســة في
تـــعـــامـل الـــعـــراق مع الـــعـــرب..
سوريا اعترضت علي فيصل في
مـؤتـمـر الـصـلح اعـتـبرتـه دخيال
على سـوريا النه مـن احلجاز.في
فرساي كان فيصل محط اهتمام
انـــــظــــــار دول عـــــصــــــبـــــة اال
بوسامته وعباءته العربية لذالك
زادت اهـمـية الـعـرب بحـضوره..
ثل الـشرق واسـاطير الف كـان 
لـيــلـة ولـيـلـة.. اعـجـبت به زوجـة
الـرئــيس ويــلـســون . قــالت عـنه
سـيح عليه الـسالم..بعد يشـبه ا
ـؤتـمر سـافـر الي لـندن انـتهـاء ا
ـلك جورج بـنـاء على دعـوه من ا
اخلـامس..حـيث بدات مـفـاوظات
منح فـيصل تاج العـراق.انتهزت
الـصـهيـونـيـة  وجـود فـيصل في
لــنـــدن وجــرى اول اتــصــال بــ
الـزعـيم الصـهيـوني حايـيم وايز
مــــان حــــيـث طــــلـب وايــــز مــــان
مقـابـلة فـيصل  وعـقـد اللـقاء في
ــتـرجم فــنـدق كــارلــتـون وكــان ا

لورنس وكـان اللقـاء بغيـة اقناع
فــيــصل بــتـنــفــيــذ وعـد بــالــفـور
.اســتــغل وايــز مــان حــالــة قــلق
فــــيــــصـل عــــلى وضـع ســــوريـــا
والنـزاع ب فـرنسـا وبريـطانـيا
وكــــان يــــذكــــر له ان الــــيــــهــــود
والــعـرب ابـنـاء عـم وان الـيـهـود
ـــــكن ان ـــــال  لـــــديـــــهم رأس ا
يـســاعــد الـعــرب وكـان يــقـول له
لــــيس لــــلـــيــــهــــود مـــطــــامع في
فـــلـــســـطــــ فـــالـــيـــهـــود جتـــار
واالراضـي الـــعـــربـــيـــة كـــثـــيــرة
بـحاجة الى تـعمـير وهم قادرون

على ذلك .
وقد بـذل لـورنس جـهودا كـبـيرة
القــــنــــاع  فـــــيــــصل بـــــذلك وعن
ـــســـاعـــدة اخالص الــــيـــهـــود 
الـعرب .عـنـد ذلك قال فـيصل .ان
الـعرب سـيقـبلون مـطلب الـيهود
ــــســــوا االخالص والــــنـــفع اذا 
مــــــنــــــهـم .عــــــنـــــد ذلـك صــــــافح
الـصــهـيــوني وايــز مـان فــيـصل
وت سواء قائال بـاسم اليهـود 
ونــحـــيــا ســواء قــال فــيــصل ان
وفيت بـقولك هـذا فاني اوفي لك
مـلـكـة العـربـيـة جزء ال بـقـولي ا

يتجزأ .
W1b   ö

 االتــفــاق بــ فــيــصل ووايــز
مان على توقيع اتفاقية تتضمن
تـسع بــنـود تـنص عـلي الـقـرابـة
ـة ب الـعـرقيـة والصالت الـقد
الـعـرب والـيـهـود وعلـي ضرورة
الــتـعـاون..اخـطــر مـافي االتـفـاق
كـان تـقـد الـضـمـانـات لـتـنـفـيذ
تصريح بلـفور..وهذا كان محور
مــــــقـــــال االســـــتـــــاذ الــــــفـــــاضل
.عــبـــداحلــســ شــعـــبــان.كــذلك
تــشــجــيع الــهــجــرة الــيــهــوديــة
ـــارســـة الـــعـــقـــيـــدة وحـــريـــة 
الـــديـــنـــيــة.حـــيـــنـــمـــا  اعــداد
الــصـيـغـة الــنـهـائـيـة لـالتـفـاقـيـة
مــكــتـوبــة عــلي االلــة الــطــابــعـة
ومــعـدة لــلــتـوقــيع ادرك فــيـصل
خـطـورة مـاقـام به لذلـك كتب في

ذيل االتفاقية التحفظ التالي:
اذا نـال الـعـرب اسـتـقاللـهم كـمـا
طــــلـــبــــنـــا بــــتـــاريخ 4.1.1919
وحـــسب مـــاقــدم لـــلـــخـــارجـــيــة
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الـبـريـطـانـيــة فـاني مـوافق عـلي
ـــواد..امـــا اذا حــصل اي هــذه ا
تغـيـر او تـبديل فـال اكون مـلـزما
ومـربــوطـا بــاي كــلـمــة كـانت بل
ـقاولـة الشيءوالحكم تـعد هـذه ا

وال اعتبار لها...
هــذه الـــعــبـــارات كــانـت ضــربــة
سياسية بارعة جعلت االتفاقة ال
قـيـمـة لـهـا.في  1اذار عام 1919
اتان الفرنسية نشرت جريدة...ا
..تـصريحـا منسـوبا لفـيصل قال

فيه:
روءة يسرنا بحكم االنسانية وا
ان نـــرى الــــيـــهـــود الـــتـــعـــســـاء
يهاجرون الي فلـسط فيقيمون
ـقـتـضي عــلى الـرحب عـامــلـ 
الـواجـبـات الـوطــنـيـة بـشـرط ان
يكونوا حتت سـلطة اسالمية او
نصرانية تتلقي وكالتها من قبل

عصبة اال …
عــــــــلـق عـــــــلـى ذلـك الــــــــزعــــــــيم
الـصهيـوني .وايزمـان..ان االمير

فيصل شديد العداء لنا.
اهـتم الصـهايـنة بـهذا الـتصريح
اتـــــصـــــلـــــوا بــــلـــــورنـس حــــول
ــوضـوع. نـضم اجــتـمـاعـا بـ ا
فــيــصل وفــلــكس فــرانـك فــورتـر
عـــــضـــــو الــــــوفـــــد االمــــــريـــــكي
الـصـهـيـوني في مـؤتـمـر الـصلح
بــقـــصــر فــرســاي بـــاريس بــعــد
االجــتــمــاع  تــبــادل الــرســائل
كـتب الــصـهـيـوني فـرانك فـورتـر
رســـالـــة بـــاســـمه مـــوجــهـــة الي
فــيــصـل . لــورنس كــتب رســالــة
بـاسم فيـصل مـوجهـة الي فرانك
فـورتـر ذهب لـورنس الـى فيـصل
وجـاء بتـوقـيع فـيـصل عـلى هذه
الــرســاله الــتي كـتــبــهــا لـورنس
والـتي وقع عـليـهـا فـيـصل كانت

في غاية اخلطورة.
 الـرسـالـة مـتـرجـمـة من مـذكرات
وايـز مـان .وفـد احلـجـاز بـاريس
 13اذار  1919عــزيــزي مــســتــر
فـرانـك فـورتــر اود انــتـهــاز هـذه
الـــــــفـــــــرصـــــــة الول اتـــــــصـــــــال
بـالصـهيـوني االمـيكـ الخبرك
ا كنت اقول للدكتور وايز مان
في اجلــزيــرة الــعــربــيــة واوربــا
نحن نـشعر بـان العرب والـيهود

يــبـعــد كل الـبــعـد عـن فـلــسـطـ
واعـطى لـنفـسه احلـق في اقـامة
كـيـان صهـيـوني في قـلب الوطن
العربي ان برطانيا اوقعت ظلما
سـلم وعدوانـا على الـعرب وا
عـــنـــدمــا تـــصــرفـت بــاالنـــتــداب
البـريطـاني وكـأن فلـسطـ جزء
من اراضـيهـا اذا كانت بـرطانـيا
قراطية وهذه احلرية بهذه الد
ـــــاذا التـــــعـــــطـي االســـــتـــــقالل
ـــاذا التــعـــطي الســـكــتـــلـــنـــدا و
االستـقالل اليـرلنـدا ام انـها قـمة

زيفة . قراطية ا الد
ـــنــاســـبــة يــجب ان ال وبــهــذه ا
ننسى دور بريطانيا اخملزي في
تـحدة سـاهـمة مع الـواليـات ا ا
زعــــيـــمـــة االرهـــاب فـي الـــعـــالم
باحـتالل العراق فكالهـما محور
ي. الـــــشــــــر واالرهـــــاب الـــــعـــــا
ــقــراطــيــة هــذين الــبــلــدين ود
مزيـفـة .رحم الـله غـاندي عـنـدما
قـال: لــو تـنـزاعـت سـمـكــتـان في
الـــبـــحــر لـــكـــانت بـــريـــطـــانـــيــا
الــــســـبب..واخــــيـــرا تــــقـــديـــري
واحتـرامي الستاذ عـبد احلس
ـقال اخذت شـعبان مـحور هذا ا
ــــرحـــوم مـــنه بــــتــــصـــرف من ا

الدكتور علي الوردي.

ــفــكــرون رفض فــكــرة ويــرى هــؤالء ا
ـدنـية احلق االلـهي وفـصل الـسلـطـة ا
عـن الـســلــطـة الــديـنــيــة  وأن وظـيــفـة
الــدولــة هي تـــأمــ سالمــة اجملــتــمع
ولــيس فـرض األفـكـار والــعـقـائـد عـلى
النـاس  السبب الـذي أدى الى تعرض
ـــــوت  لـــــكـن الـــــثــــور ة هـــــؤالء الى ا
الـفــرنـســيـة  نــصت في اعالنـهــا عـلى
واطن وعى قدسية حقوق األنسان وا
ــســاواة واحلــريــة  وأن كل مــبــدأي ا
األديـان يجـب أن  يسـمح لـهـا بـالـعمل
وأن كـل أنــســـان يــجب أن يـــذهب الى

اجلنة بطريقته اخلاصة .
WO½U ½« WŽe½

وفي الــقــرن الــثــامن عــشــر والــتــاسع
عـشــر اسـتــمـرت الــنــزعـة األنــسـانــيـة
الــعـــلــمـــانــيـــة بــالـــتــطـــور عن طــريق
(اوغست كـونت ) وفيـورباخ وماركس
الــذيـن يــؤمــنـــون بــاســلـــوب الــبــحث
العـلـمي  أمـا في القـرن الـعشـرين فـقد
اتسعت وتطورت العلمانية على أيدي
فـرويـد وسـارتــر والـبـيــر كـامـو الـذين
يدعون الى الفـصل ب الدين والدولة
مــســـتــخــدمـــ نــصــوصـــا من الــدين
سيح (ع) :- ـسيحـي كقول الـسيـد ا ا
(دع مـا لله لـله ومـا لـقيـصـر لقـيـصر).

ومـن خالل تــلك الــصــراعــات ونــشـوء
الـــعــلـــمــانـــيــة وتـــطــورهـــا نالحظ أن
الـعلمـانبة مـرت بعدة اشـكال ومراحل
عـتدلة فالـشكل األول هـو العـلمـانيـة ا
التي ظـهرت في القـرن السـابع عشر
والـثامن عـشر  وأن ابـرز معـانيـها هو
فصل الـدين عن الدولة  وحـياد الدولة
جتاه األديـان  وضمـان حرية األعـتقاد
والـــعــقـــيــدة الــديـــنــيـــة  وهي ولــيــدة
ـقـراطـيـة ومـكـمـلـة لـهـا  وضـمان الـد
ــارسـة الـشـعـائـر الـديـنـيـة دون حق 
تــمـيـيــز بـســبب األصل أو اجلـنس أو
س الــدين أو الـــعــقــيـــدة عــلى أن ال 
بـــحــــريـــة اآلخــــرين وآداب اجملــــتـــمع
ووظـيـفـة الـدولـة والـنـظـام الـعام  وأن
شـعـار ( ال سـيـاسـة في الـدين وال دين
في الـسـيـاسـة ) ال يـعـني الـغـاء الـدين
ا يـعـني الى أن تـخـرج السـيـاسة وأ
مارسة الـدينية  كـما تخرج من حيـز ا
مارسة الدينـية من احليز السياسي ا
 وهــذا مـــا نــصت عـــلــيه الــدســـاتــيــر
الــعــربــيــة وقــوانــيـنــهــا  كــالــدســتـور
ـــــــصــــــــري واالردني الــــــــســـــــوري وا
والكـويـتي والـلـيـبي واحتـاد األمارات
العربـية وتونس واجلـزائر والسودان
ـغـرب والعـراق .أمـا الشـكل الـثاني وا
ــتـطــرفــة ) الـتي هــو الـعــلــمـانــيــة  (ا
تـطـورت في الـقرن الـتـاسع عـشـر بـعد
ــاديـة عــلى أيـدي ظــهـور الــفــلـســفـة ا
هـيغل و فـيورباخ ومـاركس والتي من
أهـــدافـــهـــا فـــصل الـــدين عـن الـــدولــة
وصـوال الى ســـيـادة األنـسان ومن ثم
ســـيادة اجملتمع والدولة . وأن العالم
مـــادي وال شيء في الـــعـــالم يـــجـــانب
ــادة وقـوانــ حـركــتـهــا وتـطــورهـا ا
وهـذا مـا نــصت عـلـيه دسـاتـيـر الـدول
الـشـيـوعيـة وأنـنـا نـرفض هـذا الـشكل
من الــعـلـمـانـيــة ألنه ال يالئم اجملـتـمع
الـعـربي وتقـالـيده وتـراثه وحـــضارته
فـاذا كـان رجل الـدين الـفـاضل يـقـصـد
هـذا الـشـكـل من الـعـلـمـانيـة فـأنـا مـعه
أمــا اذا كــان يــقــصــد في مــحــاضــرنه
ــقـارنـة بـ قـائــمـتـ انـتــخـابـيـتـ ا
ـانـيـة أحـدهـمـا عـلـمـانـيـة واألخـرى ا
كـدعايـة انتخـابيـة فأنـا لست معه ألنه
نـبر الـديني اسـلـوب دعائي يـستـغل ا
كــــوســـيــــلــــة مـن وســـائـل الــــدعــــايـــة
ــرجـعــيـة األنــتـخــابــيـة خالفــا لـراي ا
فـوضية الـدينـية احملـترمـة  وقانـون ا

العليا لالنتخابات.
وبـهذا ستـكون لـدينا ثالثـة اشكال من
ـتـطـرفة ـعـتـدلـة وا الـعـلـمـانـيـة  هي ا
واألنـتـخـابـيـة  وهـذا تظـور سـريع في
ــانـيــة الـتي ضــوء األنـتــخـابــات الـبـر

سوف جترى في العراق .
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أضــحت "مـواقع الـتــواصل االجـتـمـاعي"
مـثل الــفـيس بـوك وتــويـتـر... وغــيـرهـا
تــعــرف بــاإلعالم االجــتــمــاعـي اجلــديـد
الذي يشهد حركة ديـناميكية من التطور
واالنـتـشـار عـلى الــسـاحـة وقـد كـان في
بدايـته مـجـتـمعـاً افـتـراضيـاً عـلى نـطاق
ضــيق ومــحـدود ثـم مـا لــبث  أن حتـول
من أداة إعالمية نصية مكتوبة إلى أداة
إعالمــيــة سـمــعــيـة وبــصـريــة تــؤثـر في

تأثرين واستجابتهم. قرارات ا
وفي دراسـة( لـلــدكـتـور حــسـني عـوض)
ــســاعـد في جــامــعـة الــقـدس األســتـاذ ا
فـتوحـة إذ هدفت الـدراسة إلى فحص ا
أثــر مــواقع الـــتــواصل االجــتــمــاعي في
اجملــتــمـــعــات تـــعــد مــواقـع الــتــواصل
االجـتــمـاعـي عـبــر اإلنـتــرنت من أحـدث
مـنتـجـات تكـنولـوجـيا االتـصاالت ورغم
ـواقع أنــشـئت لـلــتـواصل بـ أن هـذه ا
األفراد فـإن اسـتـخـدامـهـا امـتـد لـيـشمل
الـــنــشـــاط الــســـيــاسـي من خالل تــداول
ــــعــــلــــومــــات اخلــــاصــــة بــــاألحــــداث ا
ـواقع الـسـيـاسـيـة وقـد أصـبـحت هـذه ا
هـمـة الـتي تـلعب دورًا ـؤسـسـات ا من ا
مــهـمــاً في إنــشـاء عــادات وســلـوكــيـات
صحيحة وأداة مهمة من أدوات التغيير
االجـــتـــمــــاعي وبـــنـــاء عــــلى ذلك فـــقـــد
أصـبـحت هـذه الـوسـائل فـرصـاً لـلـتـعـلم
ـســؤولـيــاتـهم االجــتـمــاعـيـة والــقـيــام 
ـنـاطـة لـهم داخل اجملـتـمع ولـذلـك كان ا
من الضروري الـقيام بـالبحث عن كـيفية
تـــنـــمـــيــة  قـــدرات الـــشـــبـــاب وتــوجـــيه
ـــواقع من خالل اســـتــخــدامـــهم لــهــذه ا
كن األنشطة والـبرامج اخملتلـفة التي 
ـكن حتـديد ـواقع و أن تـوفـرها هـذه ا
هـــذه الــدراســـة في ضـــوء االعــتـــبــارات

التالية: 
ــوضـوع أهـمـيـته من 1- يـسـتـمـد هـذا ا
طــبــيــعـة فــئــة الـشــبــاب داخل اجملــتـمع
ودوره فـهـذه الـفـئــة تـعـد طـاقـة بـشـريـة
مـــهــمـــة ومـــؤثــرة فـي كــيـــان اجملـــتــمع
وحتتـاج منـا العنـاية واحملـافظة لـتأم

مستقبلها ومستقبل اجملتمع.
2- الــــوقــــوف عــــلى بـــــعض اجلــــوانب
ــؤثــرة في مــواقع ــهــمــة وا والــنــقــاط ا
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعـي وعالقـــتـــهـــا
ــســؤولـيــة االجــتــمــاعــيــة لــدى فــئـة بــا

الشباب.
3- تـمـهـيد الـطـريق أمـام إجـراء عدد من
ـوضــوعـات الــدراسـات الــتي تــنـاولـت ا
ــوضـوعــنــا هــذا بــصـورة ــمــاثـــــــلــة  ا
ـزيد عـلـمــــيـة وشـاملـة والـتي تـضـيف ا
ــــؤثــــرة فـي هـــذه ــــتــــغـــيـــــــرات ا مـن ا

الدراسة.

في عــصــر الــصــورة والــتــكــنــولــوجــيـا
احلــديـــثـــة احـــتــلـت مــواقـع الــتـــواصل
االجــتـمــاعي احلـيــز األكـبــر بـشــكل عـام
ـا ومـوقع الــيـوتـيــوب بـشــكل خـاص 
واقع األكثر تأثيرا وما أحدثته جعلها ا
من تـغــيـيــر في الـتــواصل اإلجـتــمـاعي
للصـورة الصدى األكبر إذ أنـها تخاطب
ا يجعلهـا أكثر فاعلية على احلواس 
الـواقع وكـثـيـراً مــا نـشـاهـد نـفـوذ هـذه
ـواقـع عـلـى الـســاحــة ومـا حتــدثه من ا
تغيير جذري في العديد من اجملتمعات.

WÐ–U  —U³š«

و فـي أمـــــريــــــكــــــا أثـــــبــــــتـت دراســـــات
Gallup”"عام(2012م) أجـرتــهـا وكـالـة
أن األمريكـي ومنهم (19000) أمريكي
ــئــة) مــنــهم أن وســائل نــســبــة (54 بــا
التواصل االجتـماعي تترك آثـارا سلبية
بـسبب األخـبار الـكاذبـة إذ أفاد أن ّ(53
ـئـة) غيـر راضـ عـن الـطريـقـة الـتي بـا
يــســتــخــدم فــيــهــا الــســيــاســيــون هـذه
الوسيلة وكيف يسـتخدمونها للتواصل
مع اجلـمـهـور كـمـا إنّ نسـبـة كـبـيرة من
األمـريـكـي يـعـتقـدون أن هـذه الـوسائل
تـنـشــر أخـبـارا زائـفـة بــسـبب تـمـكن أي
شــخص من الــنــشــر فــيــهــا دون وجـود

رقابة لصحة ما ينشر فيها.
W¦¹bŠ WÝ«—œ

وأشـارت دراسـة حـديـثـة نـشـرتـهـا قـنـاة
(DW) الفضائية أنّ األطفال يتعرضون
خلـــطــر عـــاطـــفي كـــبـــيــر عـــلى وســـائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي بـكـافـة أنـواعـها
كــمـا أشــارت الــدراســة أنـهم أصــبــحـوا
مــدمـنــ عـلى خــاصـيــة اإلعـجــاب عـلى
ـواقع ــنـشـورات والـصــور اخلـاصـة  ا
ــواضـيع غــيـر الــتـواصل خــصـوصــاً ا
األخالقـيـة و الـكـاذبـة الـتـي تـؤدي بـهذه
الـشـريـحة الـتي هي مـا زالت في مـقـتبل
الـــعــمــر من تــرســيـخ مــبــدأ اخلــطــأ في
عـقــولـهم وأفـادت الــدراسـة كــذلك إنـهـا
تــزيـــد من شــعــورهم بـــالــقــلق في حــال
متابعتهم للمـشاهير أذ أنها قد تقوض
ـشرفة نظـرة األطفـال ألنفسـهم وقالت ا
على الـدراسة ومفـوضة شؤون الـطفولة
في انـكلـترا (آن لـونغـفيـلد) بـينـما تـوفر
هـذه الـوسائل بـعض الـفوائـد الـعظـيـمة
لألطـــفــال عــلى حــد ســواء خــصــوصــاً
عنـدما يقبـلون على الـسابعـة من العمر
وأضـافت (آن لـونـغفـلـيـد) أنهـا قـلـقة من
األطـفـال الـذين يـستـهـلـون دراسـتهم في
لكون األدوات الكافية دراس وهم ال  ا
لــــلــــتـــعــــامـل مع مــــطــــالب الــــتــــواصل
االجتماعي السريعة وأنه ال يوجد رادع
ــنــعــهم حتـت سن الــثــالـــثــة عــشــر من

نصة. إستخدام هذه ا
كــمـا أكـد(تـشــامـاث بـالــيـهـابـتــيـا) نـائب
ـسـتـخـدم الـرئـيس الـسـابق لـشـؤون ا
بشـركة فـيس بوك إن مـنصـات التواصل
مـثـل الـفـيـس بـوك وتـويــتـر يــوتـيـوب
واتـسـاب وغــيـرهـا رغم أنــهـا أصـبـحت
تـزيـد وبـشـكل كـبـيـر من حـجم الـتواصل
بــــ األقــــارب واألصـــــدقــــاء ســــواء في
الـداخل أو اخلــارج ومــا تــركـتـه من أثـر
ـعرفة ما هو مُـبهم إال إنها في إيجابي 
نـفس الـوقت لـهـا تأثـيـر عـكـسي وأعرب
(بـالــيــهــابـتــيــا) عــلى هـامـش مـنــاســبـة
أجـريت في(كـلـيـة الـدراسـات الـعـلـيـا في
جـامـعـة سـتانـفـورد) من قـلـقه حـول هذه
ن يـســتـخــدمـهـا ــنـصـات خــصـوصــاً  ا
بــالـشــكل اخلــاطئ كــمـا أصــبــحت هـذه
الـــــوســــائل أدوات تــــمـــــزق الــــنــــســــيج
”Theاالجـــتـــمــــاعي وبـــحــــسب مـــوقع
ـعـني بـتـأثـيـر الـتـكـنـولـوجـيا  ”vergeا
عليـ اإلنسان حيث استشـهد(باليهابتيا)
ـزيــفـة عـلى الــواتـسـاب في بـالــرسـالـة ا
الهـنـد في مايـو عام (2017م) التي أدت
الى مــقـــتل ســـبــعـــة أشــخـــاص أبــريــاء

ة بشعة جدًا. بجر
كــــــــمـــــــا أن دراســـــــات أجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة
أجـــراهــا(ســولــيـــفــان وبــرادايس) عــام(
2012م) وهدفت الدراسة إلى فهم تقدير
الـشبـاب لـآلثـار الـسـلبـيـة عـلى أنـفـسهم
وعلى غـيرهم جـراء إستخـدامهم لـلفيس
بوك بصورة مفرطـة جدًا وتكونت عينة
الـدراسة من (357) طـالـبـاً جـامـعـيـاً من
ــتــحــدة األمــريــكــيـة شـمــال الــواليــات ا
ولــتـحــقــيق أهـداف الــدراســة  إعـداد
مــقــابـلــة اشــتـمــلت عــلى مـجــمــوعـة من
األسـئلـة حول اسـتخـدامهم لـلفـيس بوك
وآثـاره الــسـلـبـيــة عـلـيــهم وقـد أظـهـرت
ـــئـــة) من نـــتــــائج الـــدراســـة أن(64 بــــا
ــشـاركــ يـســتــخـدمــون الـفــيس بـوك ا
ســبـعـة أيـام في األسـبـوع وأن مـتـوسط
شتـرك إلى الـفيس بوك مرات دخـول ا
ـدة (35.60) هـو (2.76) مــرة يـومــيـاً و
دقيقة وأن أفراد العـينة تقريباً(37.44)
ئة) شخصـاً هم أصدقاء لهم وأن (8 با
يـعـرفـونـهم من خالل احلـيـاة الـواقـعـية
و(27.05) هي عبارة عن طلـبات صداقة
شاركون إلى أن من الغرباء كما أشار ا
اإلدمــان عـــلى الـــفــيس بـــوك يــؤدي الى
العزلة االجتماعـية واستخدامه بطريقة
مـعتـدلة يـؤدي الى مـستـويات جـيدة من
الــــتــــوافق الــــنـــفــــسي واإلجــــتــــمـــاعي.
ـنــصـات بـصــورتـهـا فـأســتـخــدام هـذه ا
فرطة جتـنباً إلثارها الصحـيحة وغيـر ا
ــتـرتــبــة حـسب الــدراسـات الــســلـبــيـة ا
نـصة أعاله مع مـراعاة  خـطورة هـذه ا
جـدًا ومـا يتـرتب عـليـها مـن مخـاطر في
اجلسد إذا تعدت استـخداماتها بصورة
كـبـيـرة وبـاتت تـستـخـدم هـذه الـوسائل
لهدم اجملتمعات لذلك نشاهد الدراسات
احلديــــــــــثة التي بدأت تـستشهد بعدة
ـترتب ـعرفـة مـدى اخلـطـر ا اخـتـبـارات 
ـــفــــرط لـــهـــذه عــــلى االســــــــــتـــخــــدام ا

الوسائل.
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األرجـح  أو الــثــانــيــة أود أن أبــ أن
الــعـلــمـانــيـة لم تــنـشــأ بـعــد األحـتالل
األمــيـركـي لـلــعــراق  ولم تـظــهــر عـلى
الـسـاحـة الـسـياسـيـة بـظـهـور الـقوائم
ـا نـشأت من ـغـلـقـة  وأ ـفـتـوحة وا ا
خالل الــصــراع الـــطــويل في الــقــرون
الـوســطى بـ الــســلـطــتـ الــديـنــيـة

والدنيوية في اوربا . 
Ÿ«dB « WI³Þ

وبرزت لهـا عدة مفاهيم حـسب طبقية
الـصـراع وحـدته وظـروفه بـسـبب عدة
عـوامل ساعـدت ومهـدت الطـريق لها .
وأهم هـذه الـعـوامل األهتـمـام الواسع
في عـــــصــــر الــــنــــهــــضــــة األوربــــيــــة
بــالــدراســـات األنــســانـــيــة  كــالـــلــغــة
والـتــاريخ والـشــعــر الـتي تــهـدف الى
تــوضــيح عالقــة األنــســان بــاألنــسـان
ؤدي لـبناء مـجتمع وايـجاد التـفاهم ا
أفضل  من رواد احلركة االنسانية في
ـفـكر االيـطالي ( الـقـرن الرابع عـشر  ا
فـكر الفـرنسي ( مـونت ) دانـتي ) وا
ــفــكـر في الــقــرن الــســادس عـشــر  وا
الـبـريـطـاني ( هـوبس ) والـهـولـنـدي (
سبينوزا ) في القرن السابع عشر  ثم
ديـــكــارت وجـــون لـــوك في انـــكــلـــتــرا
وفـولتـيـر وديـدرو وروسـو في فـرنـسا

 وأنـــا اســتـــمع الى مـــحــاضـــرة أحــد
رجـــــال الــــديـن األفـــــاضل فـــــوجـــــئت
بانـتقـالـة سريـعةمـن خالل محـاضرته
الى مـوضــوع (الـعـلــمـانـيــة ) وأثـرهـا

بانحراف الشباب قائال : 
أنـا احتـدى أي شــخص أن يـفـسـر لي
مـعنـى العـلـمـانـيـة  ثم أردف قائال اذا
سـألت علمـانيـا عن معنـاها قال لك أن
الـعـلـمــانـيـة (كـفــر واحلـاد) تـقـود الى
ان تـفشي ظـاهرة التـمرد وفـقدان األ
وتــرويج وتــوســيع نــطــاق احلــريـات
اجلــــنــــســــيــــة وصــــرف األذهــــان عن
الـعبـادات االلهـية  ثم تـطرق بـأسهاب
الـى ســيـــادة وفــرض الـــقــانـــون عــلى
اجلـميع  وكـيف يعـيش النـاس باألمن
واألمـان  ثم انتـقل الى تـفـسـيـر الـعلم
ة وعالقـتـها يـالعـلمـانيـة حتى والعـو
اخـتـلط علـينـا احلابل بـالنـابل وضاع
سـتمع ( اخلـيط والعصفور) على ا
غـيــر أني اسـتــنــتـجت من احملــاضـرة
حـــالــتـــ  األولى انـــتــخـــابـــيــة وذلك
بـانـتقـاله من مـسـاو الـعلـمـانـية الى
مــحــاسـن ســيــادة وفـــرض الــقــانــون
والــثـانــيـة طـائــفـيــة وذلك بـتــصـنـيف

الناس الى محب ومعادين  
وســــواء كــــانت احلــــالــــة األولى  هي

ابـنـاء عم وانـهم يـعـانـون  نـفس
االضطهاد ومن دول اقوى منهم
ـثــقـفـون الــعـرب نــنـظـر  نــحن ا
بــعــطـف عــمــيق جــدا لــلــحــركــة
الــصـهـيــونـيــة نـرحب بـالــيـهـود
الـقــادمـ الـى الـوطن تــرحـيــبـا
قــلـبـيــا صـحـيــحـا  كـانـت لـديـنـا
اوثق الـصالت مع زعيم احلـركة
وايــز مــان في نــهـايــة الــرســالـة
عــلـــيــهــا تـــوقــيع اخملـــلص لــكم

فيصل….
‚UHð« WLO

اهـتم الـصهـايـنـة بهـذه الـرسـالة
واستنـدوا عليها كـثيرا اكثر من
اتــفـاقــيــة فـيــصل وايــزمـان..الن
الـتحـفظ الذي كـتبه فـيصـل افقد
االتـفـاق قيـمته...يـقول وايـز مان
هــذه الــرســالــة يــجب ان تــأخــذ
بـنظـر االعتـبار النـها صادرة من
قائـد العـرب فـيصل النـنا اخـذنا
مــوافــقـتـه  وبـدأنــا بــالـعــمل في
فــلـــســطـــ .عــام  1925جـــائت
جلـنة بـرئـاسـة البـريـطـاني .شو
ابـرز الـصـهـايــنـة هـذه الـرسـالـة
للـجـنة مـستـندين عـليـها اضـطر
عــــونـي عــــبـــــد الــــهـــــادي احــــد
مــســتــشــاري فــيــصل ان يــرسل
بــرقـيـة ال بــغـداد مــسـتــوضـحـا

عــنـهــا فــاجـاب رئــيس الــديـوان
ــاكي انــذاك الــلــبـنــاني رســتم ا
حـيـدر يــقـول جاللـته اليـذكـر انه
كــتب شــيــئــا مــثل هــذا بــعــلــمه
.يقـول عـوني عـبد الـهـادي اؤكد
ان فـيـصل لم يـكـتب مـطـلـقـا تلك
الــرسـالـة النــهـا لــيـست نــسـخـة
اصــلــيـة ولــيس عـلــيــهـا تــوقـيع
فــيـصل نــظـرت الـيــهـا وجــدتـهـا
مـزورة .يـقــول عـوني هـنـاك دور
من لورنس كتابـة الرسالة بدون
ـــــمــــكن ان عــــلـم فــــيــــصـل من ا
لـورنس عقـد صفـقة مـلك العراق
لـــفــيـــصـل مــقـــلـــبل فـــلـــســـطــ
لـلـصهـايـنـة .هنـالك ايـضـا كانت
مــــراسالت جــــرت بـــ هــــنـــري
البـريطاني مـكماهـون والشريف
حــسـ وضــفـته الــصـهــيـونــيـة
لــصـــاحلــهــا ...هــذه مالحــظــات
ــقـال الــبـاحث وددت اظـافــتــهـا 
ــــــفـــــكـــــر.عــــــبـــــداحلـــــســـــ وا
شــعـبـان.اتــمـامـا لــلـفـائــدة لـهـذا
ـوضـوع الــذي وقع فـيه الـظـلم ا
على شـعب فـلـسطـ الـنازح في
ـــؤسف ان شـــتـــات االرض من ا
ة وليس حتـتفل بريـطانـيا الظـا
ـرور  100عـام عـلى الــعـظـمى 
وعــد ضــالم جـــائــر من شــخص


