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إنّ الـــكـــثــيـــر مـن األزمـــات تـــبــدأ
صـغـيـرة ثم تكـبـر حـتى تـنـفـجر,
ونــتــيــجــة النــعــدام الـقــدرة عــلى
مُـواجـهـتـهـا وإدارتـهـا بـالـطـريـقة
الــصــحــيـحــة تــتــفــاقم وتــصـبح
إعصـاراً مُـدمّـراً لـلمـجـتـمع  لذلك
ُـوكــلــة إلــيـهم ــسـئــولــ ا فــإنّ ا
عــمــلـــيــة مُـــواجــهـــة األزمــات من
الضـروريّ أن يتمـتّعوا بـالصفات
ُـــتــمــيـــزة من حــيث الــقـــيــاديــة ا
الـكفاءةُ واخلـبرةُ والـقدرةُ والـثقة
بـالنـفس وقـوة الشـخصـية آذ إن
كل تـــلك األبــعــاد في شـــخــصــيــة
الـقائـد جتـعل من الـسـيـطـرة على
الـــــوضع الـــــقـــــائـم أمـــــراً لـــــيس
بالـتعقيـد الكبيـر كما أنّ كل أزمة
حتـتـوي بـداخـلـهـا بـذور الـنـجاح
وجــذور الــفــشل كــذلـك وحــصـاد
ذلك الـنــجـاح الـكــامن هـو جـوهـر
ُــواجــهــة احلــقــيــقــيّـة عــمــلــيــة ا
والـفاعـلـة لألزمـة وعـدم الـتـعامُل
وَفق ذلك هو النزعة بـعينها نحو
الــــتـــــحــــرّك من وضـع ســــيئ إلى

وضع أسوأ.
ÍuÐd « œUB² ô«

أن أخـطر أزمـة مـتوقـعة سـتواجه
ـا تـتـجـسـد اجملـتـمع الــعـراقي إ
فـي تـــمــــادي آثـــار “االقــــتــــصـــاد
ألربوي ”على احلـياة وجتـاوزها
بعد على كـرامة وحـظوة اإلنسـان

أن جتــاوزت عـــلــيه احلـــكــومــات
الــســابــقــة  ,وســاقــته إلى أتــون
احلــروب الـتـدمــيـريــة واحلـصـار
االقتصـادي القاتل  ,إذ يتوقع أن
ن ـتـقاعـدين  تـصل مديـونـيـة ا
يسرة يحصـلون على القـروض ا
صارف احلكـومية واألهلية من ا
بفوائد كبيرة جداً  ,بشكل خاص
ـواطـنـ بـشـكل عام   ,وعمـوم ا
قــد تــبــلغ “الــتــريـــلــيــونــان ”من
قـرضون الدنـانيـر الـتي قدمـهـا ا
ـالي من هؤالء الشيب (بالربا) 
والـشـباب  ,الـذين ال يـقـوون أبدا
عـلى سـدادهـا بـسـبب تـضـاعـفـها
مع الـزمن وضـآلـة مـا يـحـصـلـون
عـلــيه من مـداخــيل (بــعـد نــهـايـة
حـيـاتــهم الـعـمــلـيـة) قــد ال تـكـفي
لــوضع طــعــام كـافٍ عــلى مــوائـد
عــشـــائــهم بـــعــد الــتـــقــاعــد  ,من
يـــــــصــــــدق أن هـــــــذا هــــــو وضع
ــتــقــاعــدين في أغــنى دولــة في ا
العـالم بعد أن كـنا نتـخيّل بأنهم
سـوف يـعـيـشـون في اجلـنـة وفي

السفر والسياحة يتنقلون.
ـا فـيه أنت إمـا أن تـكـون غـنـيـا 
الكـفايـة لتـقرض الـضعـفاء مـاليا
مــقـابـل الـفــوائـد وإمــا أن تـكـون
مـــــحـــــدود الــــدخـل درجــــة أنك ال
تـســتـطــيع أن تـبــتـاع ســيـارة أو
دارا إال من خـالل االقـــــــتــــــراض

ا ال (بـالـفـائـدة) : فـتـبـقى مـديـنـا 
يــــقـل عن ثالثـــــ ســــنــــة تــــدفع
خاللـــهــا ديـــونك مـــقـــســـطــةً أي
ريحة ”لسداد قرض “باألقساط ا
ــثــال, شــراء دار عـــلى ســبـــيل ا
سواء كانت تلك الدار حكومية أم

أهلية.
ـكن أن يـسـتعص في الـعـراق ال 
رء اقـتنـاء أي شيء ما دام عـلى ا
ال أو هـو قـادرا علـى اسـتـدانـة ا
االقـتـراض: هل تـريد سـيـارة آخر
طــراز لن حتـتــاج سـوى إمــضـاء
صــغـيــر عـلـى ورقـة اقــتـراض من
شــركـة بـيع الــسـيـارات وبــطـاقـة
الـــكي كــاد  ,وكـــفــيل حـــكــومي ..
ولـكن بهـذا التـوقيع تـبقى تـنزف
مـن دخـلك الــشــهـري لــســنـ بل
وحـتى لـعـقــود حـتى تـتـمـكن من
سـداد مــديـونـيـتك عــلى الـسـيـارة
وعـلى دار الـسـكـن وعـلى طـبـيب
األسنان وطـبيب التـجميل وعلى
كل ما تـقتـنيه ألفراد أسـرتك : فيا
لــهــا من حــالــة رفــاه اجــتـمــاعي!
ــكــرمـة حــتى الـســفــر إلى مــكـة ا
ـــنـــورة ( الــعـــمــرة ) ــديـــنــة ا وا
أصـبح بالـتقـسيط مـا دمت حتمل

الكي كاد . 
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هــذا تــوضــيح بــخــصــوص كـيف

دفـع الــــــراتـب الـــــــتـــــــقـــــــاعــــــدي
دني للمتقاعدين العسكري وا
كـل شــــــهــــــرين  ,فـي ضــــــوءهـــــا
ــتــقـاعــد الــعـســكـري يــســتـحق ا

الراتب اعتبارا من 2019/6/1.
1- كـــــــــان يـــــــــتـم دفـع الـــــــــراتب
الـتـقـاعـدي لـلـمتـقـاعـد الـعـسـكري
لـشـهـر مـتـقـدم وشـهـر مـتـأخر إي
ــتـقــاعـدون كــان الـعــســكـريــون ا
يسـتلـمـون راتبـهم الـتقـاعدي في

األشهر الفردية وكما يلي:-
آ. شـهــري كـانــون األول وكـانـون
الــــــثـــــاني  ,كـــــان االســـــتـالم في

شهركانون الثاني .
ب. شـــهـــري شــبـــاط وآذار  كــان

االستالم في شهر آذار.
ج. شــهـري نــيــسـان و أيــار كـان

االستالم في شهر أيار.
د. شـهـري حـزيـران وتـمـوز  كان

االستالم في شهرتموز .
هـ. شـــهــــري أب وأيـــلـــول  كـــان

االستالم في شهرأيلول .
و. شهـري تشـرين األول وتشرين
الــثـاني  ,كـان فـي شـهــر تــشـرين
الـثاني  ,وبـذلك أصـبح االسـتالم

ستة مرات في السنة.
دن 2- بـالنسـبة لـلمتـقاعـدين ا
,كـان دفع الراتب لـهم في األشـهر

الزوجية وكما يلي:- 
آ.شـهـري كـانـون الـثانـي وشـباط
كان االستالم في شهر شباط

كـان ب. شــهـري آذار ونــيــسـان  ,
االستالم في شهر نيسان

ج. شـهـري أيــار وحـزيـران  ,كـان
االستالم في شهر حزيران

كـــان د . شـــهــــري تــــمـــوز وأب  ,
االستالم في شهرأب 

هـ. شـهـري أيلـول وتـشرين األول
 ,كـان االسـتالم فـي شـهر تـشـرين

األول
و. شهري تشرين الثاني وكانون
األول  ,كـــان االســتالم فـي شــهــر

كانون األول
وبـــهــذا أصـــبح االســـتالم ســـتــة

مرات في السنة .
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اوكرانيا

وحـــيـــنــــمـــا أصـــبح دفع الـــراتب
.. أصــبــحت الــتــقــاعــدي شــهــريـاً

طريقة الدفع كاألتي :
1- يـــكـــون اســتـــحـــقـــاق الــراتب
الـتـقـاعــدي لـلـعـســكـريـ هـو في
شــهـر حـزيــران وهـو راتـب شـهـر

حزيران فقط.
2- يـــكـــون اســتـــحـــقـــاق الــراتب
الــتــقـاعــدي لــلــمــدنــ فـي شــهـر
حــــزيــــران أيــــضـــا  ,وهــــو راتب
شـــهــري أيـــار وحــزيــران  ,وهــذا
دن يستلمون راتب يعني أن ا
ألنهم يـطلبـون راتب شهر مـتأخر
وهــو شـهــر أيـار  ,والــعـسـكـريـ
يـسـتـلــمـون راتب واحـد فـقط هـو
راتب شهـر حـزيـران عـلى اعـتـبار
أنـهم اســتـلـمــوا راتب شـهـر أيـار
ـدنـي الـفـردي مقـدمـاً .في ح ا

استـلمـوا راتب شهـر واحد فقط ,
وهو راتب شهر أيار وليس راتب
شــــهـــر حـــزيـــران  ,الـــذي ســـوف
يستملوه في نهاية شهر حزيران
.. . يـا هـيــأة الـتـقــاعـد الـوطــنـيـة

احملترمة ?.
فهل تعرفون من نحن? 

نــحـن جــيل مـــشي بــرجـــلــيه إلى
ـدرسـة ذهابـاً وإيـاباً طـوال أيام ا
الــسـنــة الــدراسـيــة الــبـالــغـة (9)

شهور.
نـاهج الـدراسـية حن بـا جيل أمـتـُّ
كـامـلـةً  ,من اجلالد إلى اجلالد ..
دون مــالزم وال مـــــــــــــــدرســــــــــــــ

خصوصي وال خيارات.
جـيل "كـتب الـقـطـعـة 10مرات "...
سـائل على السـبورة أمام وحل ا

الطلبة .
وفي الـعطلـة الصيـفية قـرأ لكولن
ولــسن ومــايــكـوفــســكي وجنــيب

محفوظ
نحـن جيل لم يـنـكـسر نـفـسـياً من
ـعلم...ولم يـتـأزم عاطـفـياً عصـا ا

من ظروف العائلة الفقيرة .
ولم تـتعـلق قلـوبنـا بغيـر أمهـاتنا
..ولم نــبك خـــلف مــربــيــات عــنــد

السفر .

مـزيــفـة بـدعــوى الـقـيم واالخالق
والنـبل فـجمـيع األيـديولـوجـيات
جتـــيـــد نـــفـش الـــريش وإيـــهـــام
اجملــتـــمع أنـــهــا فـــقط هي احلق
واحلـــقــيـــقــة واخلـــيــر واألخالق
وأنـــهــا مــخــلــصـه ومــنــزهــة عن
األنانيات ولكن احلقيقه والواقع
هـو الــعـكس في ســلـوك افـرادهـا
ــا فـــكــيف يـــصــديق اجملـــتــمع 
تقوله األيديولوجيات عن نفسها
وسـلوك افـرادها مـعاكس لـلواقع
ـنظـم لهـا والعـامل عـند كل ا
فـي خــدمــتـــهــا بــســـلــوكـــيــاتــهم
ونـوعيـاتـهم ونـتيـجـة انانـيـاتهم
ــكــبــوتـة وعــقــدهم الــنــفـســيــة ا
مـجــردين من الــوطـنــيـة وخــدمـة
اجملتـمع فـمصـاحلـهم ومنـافـعهم
ومــحـــاصـــصـــاتــهـم وغــرائـــزهم
االنتقامـيه الشريره فوق كل شي

حتى فوق الدين والعقيده.
 وهذا ما يحـدد اجلوهر والهدف
احلــــقــــيـــــقي والـــــفــــعــــلـي لــــكل
أيديـولوجيـات اليوم فـالشعارات
ــنــاقـضـه لــلــســلـوك الــكــاذبـه وا
مارسـة هي من يكشف الزيف وا
وكثـيـر من رفـعوا شـعـار احلـرية
فـمارسوا االسـتبـداد ألنهم طالب
ن رفعوا سـلطة مـطلقـة وكثيـر 
شـعار مـحاربـة الفـاشيه فـوجدنا
ن الفاشيه في سلوكهم وكثير 
رفـــعــو شــعـــار حتــريــر االوطــان
فـــاســتــعــانـــوا بــاعــداء االوطــان
الحــــتالل اوطــــانــــهـم وســــرقـــوا
األوطـــان واحــتـــكــروا الـــثــروات
نـافع وسخروا الـدولة خلدمة وا
شـــخـــوصـــهم وحـــولـــوا الـــوطن
إلقطاعـيات وملكـيات خاصة بهم
ـحــاصـصــاتـهم فــسـلــوكـيـات و
االفـراد بـأدواتهـم األيـديولـوجـيه
ـــزيــفـه هي الــتي ووســـائــلـــهــا ا
حــددت جــوهــرهـا وصــدقــهـا من
خالل الـسـلوك ولـيس شـعاراتـها
ــــرفــــوعـه الــــتي تـــــغش بــــهــــا ا

اجملتمع.
وهذه الشعارات هي مجرد ريش
مــلـون فـي الـكــثــيــر من األحــيـان
فــمـثالً شــعـار احلـريــة والـعـدالـة
الـــطــنــان والــذي تـــرفــعه الــيــوم
ــة وفـاسـدة أحــزاب كـثــيـرة وظـا
ومـــجــرمـــة ســلــوكـــاً وتــكـــويــنــاً

ارسة ..  و
فـال جنــــد عـــــدالــــة وال حـــــقــــوق
والــغـش والــفــســاد مــســتــشــري
ــؤسـسـات الـديـنـيه مـدعـوم من ا
ولم جنـد حريه فـانـعـدم الـسـلوك
ــــا ســـتــــنـــهـــار الــــلـــبــــرالي ور
ـــقــراطـــيه وحتـــول صــراع الـــد
االيـديولـوجيـات الى اضطـرابات
ســيـاسـيـه في الـشــوارع كـمـا في

ليبيا والسودان اليوم ..
فـتـجـاوزحـقـوق االفراد وسـيـدفع
الــــنـــظـــام الـــســـيــــاسي حـــتـــمـــا
لـالجنـــــراف ســـــريـــــعـــــا نـــــحــــو

اجـل مــــــغـــــــا الـــــــســــــلـــــــطــــــة
فــااليــديــولــوجــيــات ونــظــرتــهــا
الــلـــبـــرالـــيــة لـالفــراد هـي نــفس
ـنــظـور وخــاصـة فـي الـتــعـامل ا
الـسـلــوكي حـيث تـلـعب الـغـرائـز
ـكبوتة واالنانية دورا العدائية ا
بـانـعـكــاسـاتـهـا الــسـلـوكـيه وفق
تــطـبـيــقـات الـنــفس الـسـيــاسـيـة
والنفس االنعكاسية للتالعب في

سيكولوجيا اجلماهير .
ـقــراطـيـة لـهـا ومـثـلـمــا هي الـد
مـــــعـــــانـي مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة فـــــان
االيديولوجيات تستخدم لغايات
سـياسـية مـخـتلـفة فـيـستـخدمـها
االفراد الـسياسـي بعـدة معاني
مــخـتــلــفـة عن ادجلــتــهـا وهــكـذا
احلـال في الـلـيـبــرالـيـة كـمـفـهـوم
لـلحـريـة فـتـتـخـذهـا الـراسـمـالـية
حريـة للتـنافس واالنتـاج وتبادل
ـــــصـــــالح وكـــــذالك اجملـــــتــــمع ا
قـموع يفهم اللبرالية ضطهد ا ا
خـالصــا من الـــشــمـــولــيـــة الــتي
يــعـــاني من اثـــارهــا كـل فــرد في
اجملـتـمـع وبـنـسب مــخـتــلـفـة الن
ـقــراطـيــة مـشـروع مـفــهـوم الــد
لـــلــخالص وجلــمـــيع من ضــاقت
بهم الدنيـا من تعسف واستبداد
وعـبادة االفراد والـظلم ومـن هنا
وبــهـذا االسـلـوب تـتــبـلـور أفـكـار
تـــكــوين االيـــديــولـــوجــيــات ذات
خـصـوصـيـات مـصــمـمـة لـتـخـدم
شــرائح اجـــتــمــاعــيـــة صــغــيــرة
ومـــحــــددة لـــلــــوصـــول الهـــداف
ومــصــالح انــانـيه فــرديه ضــيـقه
مـســتــغـلــة احلــيــاة الـســيــاسـيه

قراطية .. الد
ــقــراطــيــة هي من يــهــيئ فــالــد
الــفــرصــة احلــقـيــقــيــة لــلــحــريـة
الــفــرديــة وحلــقــوق االفـراد والن
حـــريــة كـل فــرد هـي من تـــكــوين
اجملـتـمع احلـر وحتـصـ نـظامه
ـــكن ــــقـــراطـي فـــبــــهــــذا  الـــد
لـــلــمــجـــتــمع ان يـــحــقق غـــايــته

اجلماعية الكبرى .
اذا كـــان الــفـــكــر االيــديـــولــوجي
الـسـياسي يـتـطابق ويـتـناغم مع
الــفــكــر الــلــبــرالـي لــكي تــصــبح
ـقـراطيه نـظـام حكم تـتـخذه الد
االيـديـولوجـيـات كهـدفـا حـقيـقـيا

الفكارها .. 
لــــكن اجملـــتــــمع يـــصــــدم بـــعـــدم
مـصدافـيـتهـا عـنـدما يـرى سـلوك
هذه االيـديـولـوجيـات هـو شـكلي
ومـــــعـــــاكس عـــــنـــــد الـــــوصــــول
والــــســــيــــطـــرة عــــلى الــــنــــظـــام

السياسي .
فـكل األيـديـولـوجـيـا هي شـركات
مساهـمة مغشـوشه حتاول إلغاء
تـنـاقـضـاتـهـا الـفـرديـة فـيـمـا بـ
افـرادهـا اومـجـامـيـعـهـا وتسـعى
لتـوحـيد أفـرادهـا الذين يـنـكرون
شــكــلــيــا أنـانــيــاتــهم في ســيـاق
عـمـليـة االنـدماج ضـمن شـعارات
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نــحن جــيل لـم نــدخل مــدارســنــا
بهواتفنا النقالة.

ـنــاهج ولم نــشــكــو من كــثــافــة ا
الــدراسـيــة ..وال حــجم احلــقـائب

درسية. ا
نـحن جيل لم يـستذكـر لنـا أولياء
أمـورنا دروسـنـا ولم يـعـلـمـنا أب

أو أم أو أخ. 
ولـم يــكـــتــبـــوا لـــنــا واجـــبــاتـــنــا

درسية كي ننجح . ا
نـنــجح بال دروس تــقــويـة.. وبال

وعود دافعة للتفوق والنجاح .
ـعلم من كـنا نـهرب حـينـما نرى ا

بعيد.
جــــيل لـم يــــرقـص عــــلـى أغــــاني
الــســخف واجملــون ,ولـم نــســمع

بالفيديو كليب .
ـصحف عـنـد فتـحه وعـند نقـبل ا

غلقه .
نحن جيل كنا نالحق بعضنا في

ة بأمان . الطرقات القد
ولم نــخش مــفــاجــآت الــطـريق ..
ولـم يـعــتــرض طــريــقــنـا لص وال

مجرم وال خائن وطن .
نـنــام عـنـد انـطـفـاء الـكـهـربـاء في
ـنازل  ,ونـتـحـدث كـثـيراً , فـنـاء ا
.. ونتسامر كثـيراً ونضحك كثيراً
وننظر إلى السماء بفرح .. ونعد
الـنـجـوم جنـمـة تـلـو جنـمـة حـتى

نغفو .
نـحـن جـيل كــنـا نــحـرك كــفـوفــنـا
لـــلـــطــــائـــرة بـــفــــرح .. ونـــحـــيي

الشرطي بهيبة .
تـربـيــنـا عـلى احملـبـة والـتـسـامح
والـصـفح .. نــبـيت ونـنـسى زالت

وهفوات البعض.
كان لـلوالدين في داخـلنا هـيبة ..
ولـلمعـلم هيـبة .. وللـعِشرة هـيبة
.. نحترم سابع جار ونتقاسم مع
ــصـــروف والــلــقــمــة الـــصــديق ا

واألسرار .
واخـــيــرآ ولـــيـس أخــراً ... نـــحن
جيل أصبح مدين للحكومة 

ـــصــارف بــعـــد أحــالـــته عــلى وا
التقاعد.
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اثـار الـزمـيل الـبـرفـسور عـبـد الـسالم سـبـع الطـائـي فـضولـي لـقراءة
عنـدمـا ارسل لي اسطـراً قـلـيلـة من نـصوصه كتـاب في إدارة الـعقـل 
واكتشاف وجعلـني أصرعلى مـعرفة أسـرار جتربة الـكاتب وافكـاره 
تعـمد) للكاتب معانيه احليـاتية والعمـلية  والكتـاب بعنوان (التـفكير ا
ـعـروف (ديل كـارجني) الــذي يـقـوم عـلى اسـتـنـتـاج مـهم األمـريـكي ا
لكها ألنها مجرد يتلخص  بصعوبة  الـتحكم في عقولنا إذا كنـا ال 
و تـأجـيرهـا لـآلخرين أجهـزة تـسكـن بالـدور الـعلـوي من أجـسـادنا 
لـلـتـحـكم بـهـا  واهــمـيـة ان نـحـمـد الـله عـلى نــعـمـة الـعـقل ثم نـحـاكم
تـلك عـقـلـنا أم إنـنـا أجـرناه أنفـسـنـا بـصدق لـنـرى إن كـنا مـا زلـنـا 
ؤلف مجموعة من التقنيات التي يستطيع معها الشخص للغير. قدم ا
التـحكم في طـريـقة تـفكـيـره لعل أبـرزها هـو أن يـكون خـاليـا من أحد
سـلمات الـغير ؤجـرة األولى التسـليم  العالمات اخلـمس للعـقليـة ا
غير قـابلة لـلنقـاش مبنـية عـلى فكرة (بل وجـدنا اباءنـا كذلك يفـعلون)
ـنتهي بالـتمليك. وهذه تعد من أبـرز عالمات العقـلية القـابلة للـتأجير ا
ؤجرة استخدامها لقواعد وافتراضات غير منطقية العقلية ا والثانية
بل ومبنيـة على اجتهـادات شخصـية وضعهـا اآلخرون لنا فـتم تأطير
حيـاتنا وعـقولـنا بـقوالب جـاهزة من صـنع غيـرنا ال نـستـطيع اخلروج
منـها فـنتـوهم أنـنا نـفكـر ولكن في احلـقـيقـة نحن نـفكـر داخل حدود
ضيقة يصعب اخلروج منـها.والثالثة عقليـة لديها تقديس لألشخاص
ولديها تفضيل لبعض الشخصيات واجلماعات الذين يستأجرون تلك
الـعـقـول بـاجملـان ومـدى  احلـيـاة ألنه يـسـتـحـيل عـلـيـهـا مـخـالـفـة تـلك
وتـتـحـول إلى عـقـلـيــة قـائـمـة عـلى الـنـسخ الـشـخـصـيـات واجلـمــاعـات
ــنــقـــول دون حتــلــيل ونــقـــد من بــاب قــدســيــة وتـــقــديس ا والــلــصق 
أصحـابـهـا. الـرابعـة هـو اإلخالص لـلـتفـكـيـر اجلـمعي بـحـجـة تـماسك
لـح على الـتـوافقـيـة يـقوم الـفـرد بتـأجـير اجلمـاعـة وبسـبب الـضـغط ا
كـمـا يـسهم عـقلـه ويخـفي صـوته حـتى يـتـوافق مع صـوت اجلـمـاعـة 
التنمر اليـوم عبر وسائل التواصـل االجتماعي بشكل كـبير في تأجير
العقل لـصالح التـوجه االفتـراضي اجلمعي. امـا اخلامسـة فأحكـامها
وروثـات حيث تـصبح لـدينا فوريـة وانطبـاعاتـها قـطعـية بسـبب كثـرة ا
عقول مؤجرة تـصدر أحكاما فـورية مبنيـة على أحكام مسـبقة لتحول
االعتقـادات إلى عقـائد والـعادات اجملـتمعـية إلى انـطبـاعات وقـناعات
وروث ال فـتـصـبح األحـكـام والـقـرارات حتت تـأثـيـر سـلـطـة ا قـطـعـيـة 
سـلطـة الـعـقل الـعـلـمي احلـر. أهـميـة الـكـتـاب تـكـمن في انـطـباقـه على
الكثـير من سلوك الـنخب العـلميـة والثقـافية وأصـحاب الفـكر الثوري
ؤدلج والرأي االستبـدادي وجماعات اإلسالم السـياسي احملكومة ا
تـطـرفـة التي تـشـتـرك جـميـعـهـا بصـفـات جـمود بنـصـوص األفـكـار ا
وروث الديني عرفية واالخالد الى ا العقل وضمور النقد وادواته ا
الـتـقــلـيـدي والــزمن الـسـاكن وكــلـهـا مــخـرجـات ال تـخــرج من فـكـرة
راوحة الفكـرية وقمع التعـددية وشيوع اليـقينيات الـساكنة وتمدد ا
نغـلق وانحسار تنويعاته. تمظهرات التأدلج النـاجتة عن آثار الفكر ا
وجنـعل كالمه مقدسا وألننا ال نريـد ان نؤجر عقـلنا للـكاتب االمريكي
غـيـر قـابل لـلــنـقـاش فـأنـنـا نـحــاول الـتـحـدث بـعـقــلـنـا ضـمن مـحـاولـة
ا وحزينا استكشافيـة لعقول اآلخرين فـما يدور في الواقع يبـدو مؤ
ان جند الـيـوم أشـخـاصـا غرر بـهم عـلى الـرغم من أن تـخـصـصـاتهم
عـلـمـيـة وأشـخـاصـا أحـكـامـهم وقـراراتـهم سـطـحـيـة رغم شـهـاداتـهم
العلـيا وأشخـاصا حتـليالتهم وقـراءاتهم ال تـوازي خبراتـهم العمـلية
كل ذلك بسبب تأجيـر عقولهم! البـعض يريد منا الـيوم ان يحولنا الى
آلـة استـنـسـاخ او يـجـعلـنـا نـسـخـة بـيولـوجـيـة مـطـابقـة بـاالسـتـنـساخ
لإلنسـان اآلخـر الذي نـتـعصب له ونـقـتدي بـأفـكاره مـثل اسـتنـساخ
نـعـجـة (دولـلي) عـام 1997 رغم ان الـكـون أصـبح رقــمـيـا وتـغـيـرت
أحـوال الــنـاس وتـفــكـيــرهم وجتـددت األحــزاب وافـكــارهـا وتـنــظـفت
ـريـضـة. لــكن الـبـعض مـازال ــاضي وتـقـالـيــده ا الـعـقـول من ادرار ا
وبـهــوس مـعـارك ـاضي (امــجـاد يـاعــرب امـجــاد)  يـعــيش غـيــبـوبــة ا
ـصيـر ومـازال يـشـبه طـالـبـا يركـز عـلى احلـفظ واحلـشـو والـتـلـق ا

قارنة الحظ وا وعدم االعتماد عـلى الفهم واالستـنباط واالستنـتاج وا
عقلن يـحفظ لكـنه ال يفهم لذلك فـهو أحيانـاً كلما والنقد الـتحليـلي ا
زاد حفـظه كلـما زاد تـبلـدا وسطـحيـة يردد ما يـقال دون أن يـعي ما
يقول وبالتالي يـتخرج طالبا بـبغائيا بامتـياز ! هناك من يحمل سالح
ومزيدا حتى ولو كانت حتـتاج الى جتديد  ة  التعصب ألفكاره الـقد
ال أحاديـا في تفكيره  لهـذا جتده انتقائـيا في آلياته  من األوكسج 
بل هـو مشـوش يعـتسف هـارة استـدالليـة  و يحـاور بطـريقـة  مـتزنـة 
ويخـتزل القـضايا  ويـتنـاقض فكرا وسـلوكا ويـخون اآلخرين األدلة 
ا ويأبى على الرضوخ لـلحق تعصبا ألفكاره   جملرد رأي مختلف 
يـجـعل الــقـضـيـة في الــنـهـايـة تـســتـحـيل إلى ضــرب من االسـتـقـطـاب
والتحزب الذي ال يـولّد إال السلبـية واالستسالم. البـعض يريد منا ان
نؤجر عـقولنـا للفـرد واحلزب والطـائفة الى يـوم القيـامة وان يجـعلونا
حتت وصاية أفـكارهم وعـقائـدهم وجتفـيف منابـع التجـديد واالبـتكار
واالستقـاللية (مـا اريكم اال مـا ارى). بل أشعـر بالـقرف الـيوم عـندما
أقــرأ الـيــوم في وســائل الــتــواصل االجــتــمـاعـي وكـروبــات الــثــرثـرة
لـغة تخـوين اآلخـر جملرد رأي مخـالف او مـتجدد والبـيانـات الثـورية 
ـاضي واالستبـداد بعدم قـول احلقيـقة بحـجة احلفاظ وقتله بـسك ا
قـدس ورفض إزاحة الراكـد وإلغاء الـتفكـير النـقدي اإلبداعي على ا
في احلوار والرأي وتثوير النـفاق الوطني ب ما يكـتبه البعض علنا
وما يقال سرا في مجالسهم السرية  ومحاولة تنشيط زمن اجلاهلية
ـسـتــنـيـر الــذين يـدافــعـون عن الـوطن بـهـدف خــنق أصـحـاب الــراي ا
بـيـنـمــا الـبـعض يـتــحـول الى (قـنـفـذ) جـهـارا بـأســمـائـهم الـصـريــحـة 
سياسي  يخفي رأسه خلف ساتر الكذب واخلداع في حروب الرفاق
ـا يحـدث انـنـا مـازلنـا مـصـابون واألصدقـاء. والـتـفـسيـر االجـتـمـاعي 
ـاسـوشـيـة بـفعـل تقـلـبـات ازمـنـة الـظـلم والـكوارث ـرض السـاديـة وا
وفواجع التـاريخ واالنفـصام بـ احلنيـ للـماضي والـتردد في فهم
احلاضر أنها شخصية التسلط والقمع واالنفعال والتغلب والنكوص
والنرجسـية واالزدواجيـة. محصول الـقول أن احليـاة تتسع لـلجميع
واالخـتالف شيء طـبـيـعي وتـنــوع األلـوان يُـعـطي جـمـاالً لـهـا وكـثـرة
ضوابـطهـا تـشل حركـة اإلنـسان وقـبولـنـا للـبعض قـوة وحـكمـة سواء
ـا يـقتـنع االخرون وأن اتفـقـنا أم اخـتلـفـنا ولـيس شـرطا ان نـقـتنع 
نرى ما يرونهم وما يصلح لنا قد ال يصلح لهم والتسرع في احلكم
على أفكار االخـرين سذاجة وجاهـلية ألن معـرفة الناس هو لـلتعايش
مـعهم ال لـتـغـيـيـرهم. انـا لـست أنت وعـليك ان تـقـبـلـني كـمـا أنـا حتى
ــهم ان نـتـحـاور وعـقـولـنـا مــسـتـقـلـة وغـيـر مـؤجـرة أقـبـلك كـمـا أنت. ا
لآلخـرين! حان الـوقت ان نـعمل قـسـطرة لـعقـولـنا كـقسـطـرة القـلوب
ـسـتـقـبل في ـاضي لـتـوطـ ا لـكي نـتـخـلص من (تـصـلـب) شـرايـ ا
عقولـنا واسـتيعـاب فكـرة ان عقل االنسـان مصـدر احلكمـة والتـبصر
وهو (اعدل قـيمـة ب النـاس) كمـا يقول ديـكارت والـغاء عقـود ايجار
ن خربوا اوطاننا واخـتزلوا وجودنا بقدسية فرد او حزب او عقولنا 
جماعة او عـشيرة والتـوقف عن تخوين اآلخـرين جملرد رأي مخالف
وفكـرة تـتـعارض ألن الـتـاريخ عـلمـنـا حـكمـة تـقـول: ليـس هنـاك فـكرة
حياتـية مـقدسة غـير قـابلة لـلنـقاش والتـغييـر اال فكـرة الوطن الذي ال

يخضع للتأويل والتأجير!
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االسـتبـداد كـمـا هو حـال عـراقـنا
ويــجـيـرالـنـظــام خلـدمـة مـصـالح
انــــانــــيه فــــرديه وضــــيـــقـه فـــكل
االيـديولوجـيات الـسيـاسيه التي
تـــتـــغـــاضى عن حـــقـــوق االفــراد
لــصـالح شـعـارشــكـلي مـغـشـوش
وهــدف مــغـري مــخــادع فــتــهـمل
الــوسـيــله الــصــادقه اجلــمــاعـيه
وبـالـتـالي تـخـسر الـغـايه ...ومن
هـنا يـتضح دور االيـديولـوجيات
فـي احلـــيـــاة الـــســــيـــاســـيـــة في
ـــقـــراطـــيــة اجملـــتـــمـــعـــات الـــد
ـصالح الـتعـدديه احلـديثه ذات ا
في عـصــر بـنـاء االمـبـراطـوريـات
عـسكرات الـدينيه وبـناء عـصر ا
االيـديـولوجـيـة فـتـحـول اجملـتمع
هـدف لذاته وبـذاته بـغض النـظر
عن طـمـوحاتـه واحالمه لتـشـكيل
الــــدوله الــــعــــصـــريـه احلـــديــــثه
الـقـائـمـة عـلى احلـريـة واحلـقوق

والعدالة.
فـــفي صــراع االيـــديــولـــوجــيــات
تـظـهـرمـواقف تـعـتـبـر الـلـبـرالـيه
ايـديـولـوجـيـا اقـتصـاديه خـاصه
ــســـتــثــمـــرين الــذين بـــطــبـــقــة ا
يـسـعـون لـلـتـحـررقـدراالمكـان من
الـتـزاماتـهم االجـتمـاعيه واطالق
حــريــة الـســوق بــعــد الــغـاء دور
الـدولـة في الـضـمـان االجـتمـاعي
فـبـاتت الـصـراعـات غـيـر مـخـفـية
مـن خالل ســـــلــــوكـــــيــــات افــــراد
االيـديـولوجـيات وسـعيـها اللـغاء
اللـبرالـية كـايديـولوجـية احلـرية
عــبــر ســعــيــهــا لــلــخــصــخــصــة
ـــرتـــبـــطـــة بــــنـــوع مـــحـــدد من ا
اللبـرالية وهكذا تلـغى مشروعية
وجـود اللـبراليـة تدريـجيـا بشكل
تـعـسـفي مـبــرمج فـمـجـتـمـعـاتـنـا
االسالميـة والنامـية عانت كـثيرا
من طـفـيــلـيـة الـدولـة وتــسـلـطـهـا
الــشــمــولي وحتــولت الـى انـواع
مـــســتـــحـــدثـــة من االقـــطـــاعـــيــة
الـســيـاسـيـة اجلـائـرة والـفـاسـدة
الـــــــتي تـــــــتــــــبـــــــنى احلـــــــريــــــة
وشـعـاراللـبـرالـيـة فسـلـبت حـرية
وضــــمـــان االفــــراد بـــســــلـــطـــات
واسـتبـاحت حـقوقـهم وحريـاتهم
وانـــكــرتــهــا نـــهــائــيـــا وتــســعى
لـــتــحـــويل االفـــراد حلـــيـــوانــات
داجنـة ال حول لهـا وال قوة تعمل
بــامـــر وتــصــفـق بــامــر وتـــبــايع
وتـنــتـخب بــامـر يــتـعـامــلـون مع
افراد اجملـتمع مـجرد عبـيد رقيق
بال حـقوق وال كـرامه فتـسلب من
اجملــتــمع كـل مــقــومــات وجــوده
وحـــقـــوقه وشــخـــصــيـــة االفــراد
فــتــنــكــرعــلى االفــراد حق تــبــني
الليـبراليه النهم غـير برجوازي
وبــاعـــتــقـــادهم ان احلـــريه فــقط
لـهــؤالء الـطــبـقــات الـبــرجـوازيـة
واليــــــوجــــــد مـــــكــــــان حلــــــريـــــة
غـلوب قـموعـ ا ـضـطهـدين ا ا
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الــفــارغه من احملــتــوى الــفــكــري
والـذهـني او حــتى ان وجـد فـهـو

مجرد كالم على الورق .. 
حيث تدخلت واخـترقت قواعدها
الــنــفس بـــانــانــيــتـــهــا الــفــرديــة
فـاصبـحت هـذه االيـديـولـوجـيات
مــجـرد مـشــاريع أفـكــار ذهـنـيه ال
وجــود لــهــا في الــســلــوك وهــذه
االيـديــولــوجــيــات مــجـرد ادوات
ـان جلـمــاعـات سـيــاسـيـة ذات ا
شـكــلي مـرحـلي بــعـد ان تالعـبت

فيها االنانية.
فــفـي مــجــتــمـــعــاتــنــا الـــنــامــيــة
واالسالمـيـة ومن مـنظـور لـبرالي
ال فـــرق بــ االيـــديـــولـــوجـــيــات
الــــســـــيـــــاســـــيــــة الـــــعـــــامــــة أو
االيــديـــولــوجــيــات الـــشــمــولــيــة
فــكالهــمـا تـصــادر حق الــفـرد لـو
تـعـارض مـعـهـا فـسـلـوكهـم واحد
امــا مــعي وامــا ضــدي وكالهــمـا
يرفض االعتراف بالفرد وبصراع
مع بـعضهـما الـبعض تتـناحرمن

ـعـرفه وفق تـرابط مـعـقـول بـ ا
والـــــغـــــايه النـــــتـــــاج وبـــــلـــــورة
ايـديـولـوجيـاتـهـا تـوجهـهـا نـحو
الـواقع االجـتمـاعي لـلـتـأثـيـر فيه
وعـــنــدهــا يــســهـل االنــتــقــال من
بلورة الـفكر والذهن نـحو سلوك
البرنامج التنفيذي الذي تتالعب
فـيـه وتـفــرضه الــنـفـس االنـانــيـة
لالفــراد وتــبـدا مــرحــلـة تــنــظـيم
اجلـــهـــود ووضع االمـــكـــانـــيــات
ـادي عـلى الـكــفـيــله بـالـتــأثـيــر ا
واقع احلـيــاة ومـتـطــلـبــاتـهـا في
ح ان االيـديولـوجيـات معروف
عنـهـا كمـشـاريع يتم بـواسـطتـها
االنـــــتـــــقـــــال من الـــــفـــــرديـه الى
اجلـمــاعــيــة ومن اخلــاص نــحـو
ــصـالح الــعـام وهي من يــحـدد ا
الـفــرديه اخملــتــلـفــة في مــشـروع
موحـد للجـميع حتقـقه اجملموعة

شروع ما معا. بوحدة هدف 
فـما نـراه هو الـعكس مـا تؤسس
له هـذه االيديـولوجيـات الشـكليه

 فـي الــدراســـات الـــتــحـــلـــيــلـــيــة
للـسلوكيـات االيديولوجـيات بعد
تــمـكـنـهـا من الـسـلـطـة فـعـادة كل
انــســان في هــذا الــكـون يــعــيش
ويــعـاني ويــدرك فـتـتــكـون عـنـده
معـارف وخـبـرات يتـداولـهـا على
شــكل افــكـار تــلـتــقـطــهـا الــنـفس
الــبــشـريـه فـتــنــطــلق بــهــا نــحـو
الـسلـوك الـذي يـخدم مـصـاحلـها

الذاتيه بأنانية . 
فيـصبح الـذهن االجتمـاعي مكان
لتجـمع االفكار العامـة وتأطيرها
بأطرعامة وهذا احملتوى الذهني
تقوم بتنظيمه افكار االفراد وفق
احالمـهـا ومــكـبـوتـاتــهـا الـذاتـيه
.فـــالــنــفـس تــنــظـم عــالم الـــفــكــر
وتــــــتالعـب فـــــيـه وفـق ســـــيـــــاق
ومـصـالح االنا وتـضـعه في اطار
لـــغـــوي مــــنـــضــــبط ولـــكــــنه في
احلـقـيـقـه بـعـيـداعن الـتـوافق مع

نطق..  العقل وا
ـاط لـلـسـلوك فـتـخـتار الـنـفس ا


