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العدد 2366 :

((فلسفة الحقيقة
 )) Philosophy of truthحيدر حسين سويري
مم����ا أثارني صدقاً أن ه����ذه الكلمة(الحقيقة)،
لم ت����رد وال مرة واحدة في الق����رآن الكريم! فمن
أين جاء بها المس����لمون؟ ولم����اذا يعتقد أغلبهم
ّ
بأن����ُه يمتلكها دون غيره؟! لك����ن ورد في القرآن
ٌ
فاعل
كلمة (حقيق) ،ويقول أهل اللغة أن حقيق:
من َح َّق ،وأن الحقيقية هي إس���� ٌم مؤنث لـ(حقيق)
وجمعها حقائق ،وق����د وردت(حقيق) مرة واحدة
ول َعلَى ِهّ
���ق َعلَى أَن الَّ أَ ُق َ
الل إِالَّ
(حقِي� ٌ
في القرآنَ :
ْال َح َّق[األعراف .]105:للحقيقة تعريفات عديدة،
ّ
���ؤال
لكن����ي في مقالي ه����ذا أردت اإلجابة عن س� ٍ
مطروح :هل هناك وجود للحقيقة ً
فعال؟ وإذا كانت
موج����ودة ،فهل هي ثابتة ومطلقة أم هي نس����بية
ومتغيرة؟ أعتقد أن كل شئ في الوجود متغير ،إال
ُ
َن م َ
مْ
نعرف
َن َح الوج����ود ,والذي نجهله ،وال نكا ُد
عن����ه ش����يئاً ،إلاّ ما أخبرنا األنبي����اء عنه ،ويبقى
ً
مكتمال،
فهمهم(أي األنبياء) وفهمنا ناقصاً وليس
مهم����ا أُخبرنا عنه ،فال معنى ب����أن ندعي معرفة
الحقيقة دون غيرنا ،فقط ألننا عرفنا أن ثمّة واجداً
للوجود! مفهوم الحقيقة وموضوعها من األمور
المهم����ة الذي وجد إهتماماً كبيراً عند الفالس����فة
والمف ّكرين ،ولنأخذ خالصة األراء ،بأس����تعراض
رأيين مهمين ،لمف ّكرين عراقيين ،هما المرحومان
الوردي والنيلي.يرى الوردي بأن الحقيقة نسبية،
وليس����ت مطلقة ،ويحكي حكاية لبيان الموضوع،
يقول :م ّر فارس����ان
بتمثال ,فوقف األول
أمامه ،ونظ����ر إليه،
فوجد لون����ه أبيضاً،
وم���� ّر الثان����ي خلف
التمثال ،فرآ ُه أسوداً,
فأصر كل واح ٍد على
أن ل����ون التمث����ال،
هو الل����ون الذي رآ ُه
ه����و ،وأن قوله يمثل
الحقيق����ة ،وتعاركا,
ألن أي منه����م ل����م

يستطع إقناع صاحبه ،ي ّ
قائال :إن ً
ُعقُب الوردي ً
كال
ُ
يحمل جزءاً من الحقيقة ،ولو سمح أحدهما
منهما
لآلخ����ر بأن يرى ما رآ ُه هو ،لعلِم����ا بأن التمثال،
ٌ
أبيض من األمام وأس����و ٌد من الخلف ،لكن النيلي
يرى ،إن الحقيقة مطلقة ،وإن المثال الذي ضربه
الوردي ،ال يدل على نس����بيتها ،وذلك ألن حقيقة
التمثال ،هي األبيض واألس����ودّ ،
بغض النظر عما
رآه الفارس����ان ،ألن نظرهما ،قصو ٌر منهما ،وال
يُغيُّر من حقيقة التمثال بش����يءُ ,
حيث ّإنُه أبيض
وأسود ،سواءاً في ذلك إتفقا أم أختلفا.
أقول :إن مثل الفارس����ين ال����ذي ضرب ُه الوردي
وناقش����ه النيلي ،إنطبق عليهم����ا أيضاً ،حيث أننا
نس����تطيع أن نجم����ع قوليهما ،بالعب����ارة التالية:
الحقيقة مطلقة من حيث هي ،ونس����بية من حيث
فهمه����ا ،لكني أختلف معهم����ا كالهما ،ولتوضيح
الموض����وع ،أُدخل تجربة أُجريه����ا على مثالهما:
ماذا لو أدخلنا التمثال(األبيض واألسود) في غرفة
ذات إن����ارة حمراء؟ الجواب :س����وف نرى جهة
اللون األبيض بلون أحمر ،إمّا جهة اللون األسود
بلون قهوائي ،إذاً الحقيقة موجودة ،ولكنها
سنراها ٍ
متحركة ً
طوال وعرضاً ,والمشكلة هي في اإلدعاء
بأن الحقيق����ة ثابتة ,أو إن من الممكن أن يفهمها
الجميع بنفس القدر! أقول :إذا لم تكن هناك حقيقة
ما ،فكيف لنا معرفة التس����ويف والضالل؟! اآلن
أس����تطيع أن أُعطي تعريفاً لمفهوم الحقيقة :هي
مقدار مطابقة األشياء للواقع الملموس ،المقترن
بزمان ومكان مُعيّنين بعد الفحص.
مالحظات مهمة:
.1أتمن����ى من الق����رّاء الك����رام إن كان لديهم أي
مالحظ����ات وآراء حول الموض����وع أن ال يبخلوا
بها علينا.
.2الوردي ،اس����تاذ علم اجتم����اع  -الدكتور علي
حسين الوردي المتوفي في بغداد سنة 1995م.
.3النيل����ي ،المهندس عالم س����بيط النيلي ،مف ّكر
عراقي وصاحب نظرية اللغة الموحدة ،توفي سنة
2000م.

املقاالت الواردة التعبر عن رأي الصحيفة امنا رأي كتّابها

العضاضات ..نساء
فوق المألوف
حمزة الجناحي
ثالثي���ن ام���رأة لبناني���ة وس���ورية
وعراقية ..فرقة ُش��� ّكلت ف���ي العراق
حديثاً ،لكن مثل هذه الفرقة تشكلت ُ
منذ
زمن ليس بالقريب في المدن السورية
التي احتلتها داع���ش ،وهن موزعات
على شوارع وأزقة المدن وفي األماكن
العام���ة ،مث���ل األس���واق والحدائ���ق
والمستشفيات وقرب المدارس ،مهمة
تلك النسوة ،مراقبة النساء السائرات
في تل���ك األماك���ن الالئي ل���م ينتبهن
لخمارهن أو يرتدين مالبس���اً ليس���ت
على مقاسات ومزاجات فتاوي التنظيم
التكفيرية .
قد تتعرض إحدى النساء وهي لم تشعر
بخماره���ا ،وقد ازاح��� ُه الهواء أو هي
من ازاحت جزءاً منه ،بس���بب ارتفاع
درجات الحرارة الى نهش تلك النسوة
وقرصها من كل اجزاء جسدها ،وينتهي
األمر ّ
بعضها من صدرها عضة قوية،
ُ
تت���رك جرحاً غائراً في الجس���د ،وأي
ردة فع���ل من تل���ك الم���رأة الضحية،
يعني إن هنالك فرقة
أخ���رى بانتظاره���ا
لم تظه���ر فى العلن،
تنتظ���ر مثل
لكنه���ا
ُ
هذه الردات الفعلية،
فرق���ة
وتس���مى
الموت .فرقة الموت
ه���ذه تفت���ي بعد أن
تس���مع من نس���اء
داعش ما فعلت ُه تلك
الم���رأة المتعرض���ة
ّ
والع���ض بجلدها 50 ..جلدة،
للقرص
وربّم���ا يصل األم���ر الى إقام���ة الحد
الكبي���ر عليها ،وهو رجمه���ا أو قتلها
بقطع ال���رأس أو رصاصة في الرأس،
وفي إحدى الساحات العامة وأمام المأل
وبمصاحبة صيحات للتكبير والش���كر
والحمد والثن���اء هلل !! وهو ما يُطلب
م���ن الحاضرين بع���د أن تصدح إحدى
المكب���رات بعب���ارة ( :دول���ة العراق
)،أخر هذه الفرق انشأها
والشام باقية
ُ
التنظي���م في غرب األنب���ار ،وبالتحديد
ف���ي مدينة القائم ،حيث تعرضت إحدى
النس���اء الى ّ
عضة ضخمة وقوية من
داعش���ية في مستش���فى القائم ،وهي
ت���رو ُم رضاعة وليدها ،وبعد أن ازالت
الخم���ار وأبعدته عن الولي���د ،ليصل
الى مبتغاه ،لتنق���ض عليها تلك الكلبة
ّ
وتعضه���ا م���ن صدرها،
المس���عورة
ويغمى عليها ،علماً إن المرأة جالس���ة
في ردهة للنساء ،وال يوجد إلاّ النساء
في تل���ك الغرفة ،لتفق���د الوعي لفترة

طويل���ة ،وتتدخل كوادر المستش���فى،
وأعادتها ال���ى وضعها الطبيعي ثانية،
بعد معالجة الجرح الغائر في صدر تلك
الم���رأة ،وعند اعت���راض احد الرجال
(المح���رم) على ه���ذا التصرف ،قامت
الدني���ا ولم تقعد ،حتى كادت األمور أن
تتطور الى إقامة الحد على الرجل ،لوال
بعض التدخالت والعالقات لذلك الشاب
المعترض على ه���ذا التصرف األهوج
الذي كاد ان يودي بالمرأة المس���كينة
وبطفله���ا المنتظر لغذائ���ه  ..الى هنا
واألمر لي���س منتهياً ،ف���أن بعضاً من
تلك الفرق يراقبن النساء ويتغلغلن في
البيوت ،للبحث ع���ن الفتياة الجميالت
ف���ي بع���ض المناط���ق ف���ي الحويجة
والقائم والموص���ل ،لغرض تزويجهن
لق���ادة داع���ش ،وأحيان���اً يتدخلن تلك
الداعش���يات ّ
بأدق تفاصيل العوائل في
التعامالت ،وفي قيام الصوم والصالة،
وأخطر تلك التدخالت هو تش���كيل فرق
(الخ ّتانات) ليدرن على البيوت ويقمن
سن العاشرة حتى ّ
بختن النساء من ّ
سن
ّ
س���ن الـ  45عاماً ،كما اُعلن
اليأس ..
على مسامع أهالي تلك المدن المغلوب
على أمره���م  ،والفرق هذه تدور على
البيوت وهن يس���جلن اس���ماء النساء
الغير مختونات ،وتبدأ بعد ذلك حمالت
الختن ،وتسمى العضوات اللواتي يقمن
بالعملية بأس���م (الخ ّتان���ات) وتقودهن
دكتورة وممرضت���ان ومعينة ،وجميع
تل���ك العض���وات في ه���ذه الفرق هن
يخرجن مرغم���ات دون ادنى معارضة
واعتراض ..أطلق القاضي الش���رعي،
أبو هارون ف���ي مدينة الحويجة ،وهو
كردي من الس���ليمانية  ،أوامر اطالق
اللح���ى للش���باب والرج���ال ،وتوعد
المخالفين لتلك الفتوى بتعرضهم ألشد
العقوبات ف���ي حال عدم تنفيذ األوامر،
وأيض���اً ،طل���ب من الخطب���اء ورجال
الدين ،تجديد البيعة ألبو بكر البغدادي،
والطل���ب منهم أيض���اً ،أن يباش���روا
باألشراف على الناس بأخذ البيعة من
ً
رجاال ونس���اءاً للبغدادي في
المجتمع
ظل التطوارات األمنية التي تتس���ارع
اآلن في العراق وفي سوريا ،وتعرض
التنظيم لنكبات وأنكس���ارات متكررة،
ألنكسار
وهم مقبلين كما يعتقد قادتهم
ٍ
قادم في األنبار على يد الجيش العراقي
والحشد الش���عبي ورجال العشائر في
غ���رب العراق ،والدعوة ه���ذه لتقوية
الصف الداعش���ي وع���دم انهياره في
مدينة الموصل ..المدينة االستراتيجية
للتنظيم ؟
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نحن عهدة وأمانة في رقابكم !
لقد س����ال الدم في محراب الصالة،
وهتكت العبادة ،وه ّدمت المساجد،
و ُي ّتمت البيوت و ُرمّلت النساء ..لكن
أين ؟ بدار أبن س����عود ! وبمملكة
التوحيد ،وبجوار قبلة المس����لمين،
وبج����وار قبر خات����م األنبياء صلى
اهلل علي����ه وآله وصحب����ه الكرام ،
فلـقد فجع الوطن من قبل  ،وآخرها

بالدالوة واليوم بالقديح ،فغدر وقـتل
المواط����ن مواطنيه ..م����ن الطفل
حتى الش����يخ  ..أي إن أبن الوطن
قتل أبناء الوط����ن  ،تقرباً وقرباناً
هلل ! إل����ى والدن����ا خ����ادم الحرمين
الشريفين ،الملك س����لمان بن عبد
العزيز حفظه اهلل ،وإلى المحمدين
الكريمي����ن حفظهم����ا اهلل ،وإلى كل

مس����ؤول بهذا الوطن الكريم  ،بعد
التحي����ة والس��ل�ام بتحية اإلس��ل�ام
:أبائنا ونح����ن وأبنائنا عيال الملك
عبدالعزيز ط ّي����ب اهلل ثراه  ،عهدة
وأمانة منه في رقابكم  ،وأنتم ٌ
أهل
وأهل له����ا ٌ
لها ٌ
وأهل لها  ،ونطالب
بتجريم الطائفية المذهبية المقيتة ،
وبكل وسائلها وطرقها ودهاليزها

فوزي صادق  /إعالمي وروائي سعودي
 ،بدءاً باإلعالم وقنواته وصحفه ،
والتعليم ومعلّميه وكتبه  ،والمساجد
وخطبائ����ه وخطب����ه  ،والتجمعات
والفعاليات  ،وبكل وسائل التواصل
االجتماع����ي اإللكترون����ي  ،وأن
يعاقب المخالف ويحاكم  ،وكل من
يُح����رّض عل����ى الطائفية وزعزعة
أم����ن الب��ل�اد وإش����اعه الفتنة بين

األمم المتحدة  ..ظاهرة للفساد واإلفساد

العب����اد  ،فأمن البلد ٌ
خط أحمر ،وال
جدال في����ه ! وأم����ام كل مواطن ،
ّ
وبغض النظر عن انتمائه أو نحلته
 .رح����م اهلل ش����هداء الوطن  ..من
يذبون عنا بالحدود  ،ورجال األمن
والمواطنين  ،وش����فى المرضى ،
والعزاء لذويهم  ،و نحمد اهلل على
وعي المواطنين بمختلف أطيافهم

عبد الخالق الفالح

ٌ
ظاهرة عالمية ،ال يخلو بل ٌد من
الفساد
بنسب
آثارها الس����لبية المدمرة ولو
ٍ
متفاوت����ة ،كما يعتب ُر أح����د معوقات
التطوي����ر والتنمية في العالم المتقدم
كما في الدول الناشئة والنامية ،ومن
المعلوم ّ
إن الفس����اد كان أحد أسباب
األزم����ة المالية العالمية المس����تمرة
الت����ي ب����دأت بالوالي����ات المتح����دة
األميركية ،وانتشرت إلى دول العالم،
والفس����اد مع تعدد أشكاله ووسائله،
ال يعدو كونه نوعاً من الممارس����ات
غير المش����روعة من خالل االعتداء
على األم����وال العامة بس����رقتها أو
إهداره����ا وضياع حق����وق الخزينة
العامة للدولة ،فكي����ف بها اذا كانت
منظمة مهمة مثل األمم المتحدة التي
لها العديد من الوس����ائل القسرية أو
غير الس����لمية لحفظ الس����لم واألمن
الدوليي����ن ،وهذه الوس����ائل تضمّنها
الفصل الس����ابع من ميثاقه����ا ،بدءاً
من المادة  39إل����ى المادة  51من
الميثاق ،والتي حددت تلك الوسائل،
وه����ي ً
أوال  -حالة األم����ن الجماعي
المنص����وص عليها ف����ي المواد 39
و 42و 43من الميثاق ،وكذلك ّ
حق
الدفاع الش����رعي المنصوص عليها
ف����ي المادة  ، 51ث ّم حالة اس����تخدام
القوة ضد العضو الممتنع عن تطبيق
حك����م محكمة الع����دل الدوليةً ،
عمال
بالمادة  94من الميثاق.
لقد تم تأس����يس المنظم����ة الدولية
(األم����م المتح����دة) عل����ى أن تق����وم

بشكل عادل ومنصف ،بعيدة
بواجبها
ٍ
دول
ع����ن التأثيرات الخارجي����ة من ٍ
كبرى ،ويتألف مجلس����ها األمني من
خمس عش����رة دولة ،خمس����ة دائمة
العضوي����ة ،وه����ي الطام����ة الكبرى
بسبب الفيتو المزاجي ،والذي طالما
يُستخدم بصورة غير شرعية كما هو
ح����ال أميركا ..فهي تس����تخدم الفيتو
لالنتصار لمصالحها فقط ،دون ّ
حق
الشعوب ومثلها الدول األربع الباقية
التي ليس����ت أحسن ً
حاال منها ،وهذه
المنظمة غارق����ة بالملفات المختلفة
وأهمه����ا المتصلة باإلرهاب ،والعالم
ُ
يعيش مخاضاً يه����ز كياناته ،وتحت
قس����اوة المش����اكل الدولية المعقدة،
وخاصة في الش����رق األوس����ط الذي
يهدد السلم العالمي ودراسته ووضع
الحل����ول  ..على أن يت����م ذلك وفق
مواثيق المنظم����ة وبجهدها الكامل،
ال لتسويق سياسات ومصالح بعض
ال����دول الكبرى ،وكي التك����ون أداة
للفساد واإلفس����اد ،ويجب أن يكون
المجتم����ع الدول����ي عل����ى وعي تام
بالمس����ؤولية الملقاة عل����ى عاتقه،
لمنع ح ّدة الصراعات والتخفيف من
أخطاره على السلم العالمي ،والعمل
الحتوائه مسبقاً ،وإن المفاهيم التي
س����ادت في زمن القطبية الثنائية ،لم
تع����د قابلة للتطبيق ف����ي هذا الوقت،
وعل����ى األم����م المتح����دة الدفاع عن
الحق����وق والقواني����ن الدولية التي
يحاول اإلرهاب والتطرف التكفيري

أن يتالعب به����ا لمصلحته ،وإيقاف
اج����راس الح����رب التي تس����معها،
ودعم مبدأ قدسية الحياة و الوقوف
بوجهه ومحاربت����ه ،لضمان حقوق
البلدان المنضوي����ة والغير منضوية
تحت قبته����ا ،وكذلك حماية الحريات
األساس����ية والدف����اع ع����ن حق����وق
اإلنس����ان وصيانته����ا كي تس����تطيع
الخليقة اإلنسانية من العيش بأمان،
واالس����تفادة من جمي����ع االمكانات،
والحياة الكريمة بكرامة وحرية وهي
من صلب مهامه����ا ،وأن ينعم العالم
بالتط����ور االجتماع����ي واالقتصادي
والس��ل�ام الحقيق����ي ،وطبع����اً بعمل
ودراس����ات وخط����ط لحماي����ة تل����ك
الحق����وق ،ووف����ق برام����ج زمني����ة
محددة ،وتدعيمها بخلق مؤسس����ات
ناش����طة في هذا المج����ال والميدان
وعلى األصع����د كافة ،ويس����توجب
من المنظم����ة الدفاع ع����ن الحقوق
والحریات المس����تحقة لکل شخص
لمج����رد کونه إنس����اناً ض���� ّد التالي:
( أخطره����ا العنصري����ة االجتماعية
والثقافي����ة الت����ي تأخ����ذ ف����ي بعض
األحيان ش� ً
���كال أكثر خط����ورة وذلك
عندما تتحول لعنصرية سياس����ية)،
ووفق����اً لإلع��ل�ان العالم����ی لحقوق
البشر وغیره من التعهدات الدولیة،
فمن خصائص قواعد حقوق اإلنسان
أنه����ا عالمیة و متأصلة و غیر قابلة
للتص����رف وللتجزئ����ة والتمييز بين
الن����اس  ..من هنا فهی مرتبطة بکل

األفراد فی کافة أنح����اء العالم  ،وال
یحق ألحد أن یحرم فرداً منها بالنظر
لمكان معیشته أو لونه ،فكل األفراد
متس����اوین بالنس����بة لهذه الحقوق،
ّ
بغض النظر عن العرق أو الجنس����یة
أو الجنس ،ولی����س ألحد أمتیاز عن
اآلخ����ر فيها ،ونس����تطيع القول بأن
ه����ذه المنظمة قد فش����لت ولم تفعل
ش����يئاً ليصبح العال����م أفضل مما هو
فيه اآلن  ،وخالل أكثر من خمس����ين
عام����اً الماضية  ،عجزت في معالجة
الكثي����ر من األزم����ات والحروب في
العديد من البلدان واألماكن وأبرزها
ماجرى في فلس����طين م����ن عدوان
عليها من قبل الكيان االس����رائيلي،
وما يجري في سوريا اآلن وإدارتها
لألزم����ات العراقي����ة ،حي����ث وقفت
عاجزة عن والتصدي لواشنطن في
عدم اس����تخدام القوة العسكرية ضد
العراق ،تحت ذريعة وجود أس����لحة
الدمار الشامل ،والتدخل في شؤونه،
وفي تكريس سياس����تها ،واالصرار
على االستهانة بالشرعية والقوانين
الدولية ،وعجزت هذه المنظمة عن
اس����تخدام الصالحيات التي منحتها
له����ا المواثيق األممي����ة لحفظ األمن
والس����لم العالمي ،وقد أ ّك����د األمين
العام لألمم المتح����دة ،بان كي مون
(في إن العالم يشهد خروقات كبيرة
على مس����توى المبادئ المنصوصة
عليها في ش����ريعة ه����ذه المنظمة،
ويم����ر العال����م بأنته����اكات لحقوق

اإلنس����ان والقوانين في كل اجزائه)
.اذاً فإن حقوق االنسان هی ضمانات
قانونی����ة عالمیة  ،تصلح لکل زمان
و م����كان ،فهي تحمي مكانة وکرامة
األف����راد والمجموعات من إجراءات
الدول والحكوم����ات ،ووفق ما جاء
في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان
فی 10کانون األول عام 1948الذی
تبنتها األم����م المتح����دة ،و المیثاق
العالمي للحقوق المدنیة والسیاسیة،
واليمك����ن قب����ول خيب����ة الش����رعية
الدولية في عجزها عن السهر على
العدالة والحقوق اإلنس����انية وبقائها
رهينة التجاذبات السياس����ية للقوى
الكبرى في تنفيذ وعودها ومقرراتها
وقوانينه����ا ،ل ُتنت����ج بيئ����ة مظلمة،
ونم����و الكراهية والعن����ف والتطر،
ويظهر جلياً في هذه األثناء ،فش����ل
األمم المتحدة حتى اآلن في تس����وية
األزمة السورية المستمرة منذ أكثر
من اربع س����نوات ،دون أن تستطيع
عمل ما يوق����ف دمارها اإلنس����اني
واالجتماع����ي ،إضافة إل����ى القضية
بشكل صارخ
الفلس����طينية التي تعبُّر
ٍ
عن تضارب المصال����ح الدولية منذ
أكثر من  67عاماً مع نش����وء دولة
الكي����ان إالس����رائيلي ،وع����دم تنفيذ
قرارات األمم المتحدة بشأن ّ
حل تلك
بشكل عادل ،وبما يضمن ّ
حق
القضية ٍ
العودة لالجئين الفلسطينيين وإيقاف
عملي����ة االس����تيطان ،وكما نش����اهد
الي����وم ون����رى الدم����ار الحاصل في

ف����ي ُ
النظم البرلمانية والمؤسس����ات
الديموقراطي����ة ،يع����رف كل طرف
مدى حجمه وقدرته ودوره وأهميته،
وحدود مسؤولياته وصالحياته وفق
القانون والدستور ،واذا حدث تجاو ٌز
أو خ����رق ،ف����إن القانون يك� ُ
���ون له
بالمرصاد ،فتقسيم المسؤوليات من
صلب الحي����اة الديموقراطية ،إلاّ في
العراق تختلط األوراق والصالحيات
والمس����ؤوليات في تخب����ط وفوضى

عارم����ة ،فق����د تتب����دل المعايي����ر
والمقاييس ،حسب الصبغة الطائفية
والفئوية والحزبية الضيقة ،وتغليب
اعتبار آخر
ه����ذه الصبغة ف����وق أي
ٍ
ً
فبدال من أن تكون هذه المؤسس����ات
الديموقراطي����ة الت����ي اختاره����ا
ً
عامال مس����اعداً
الش����عب طواعية،
لتطوير وتنمية وبن����اء البالد وعلى
جمي����ع األصع����دة والميادين ،ومنها
الميدان السياس����ي ،وذلك بتسخير

ه����ذه المؤسس����ات الديمقراطي����ة،
لخي����ر ومنفعة الب��ل�اد ،فأنها تصبح
ف����ي ع����راق الي����وم ،عام����ل إعاقة
وبؤراً للتوتر واالحتقان السياس����ي
والطائف����ي ،ويختل� ُ
���ط فيه����ا الحابل
بالناب����ل ،وهنا يكمن الس����ؤال عمن
يحاسب السلطة التنفيذية إذا انحرفت
عن مس����ارها ،ومن يحاسب السلطة
التش����ريعية كذلك ،إذا كان كل طرف
يفسر الدس����تور لمصلحته ومنفعته
ّ

الخاصة ،خاصة إذا كانت الس����لطة
التنفيذية والس����لطة التشريعية تتهم
بعضه����ا البعض بالتقاعس والخمول
والفش����ل والعجز ،وتغلي����ب الطابع
المصلحي في تنفي����ذ الدور الرقابي
والتشريعي ،وفي هذا الصدد أرى إن
الحل إلزالة هذا الخالف بين مجلس
يحتاج
النواب والس����لطة التنفيذية،
ُ
الى تمتين وتقوي����ة العالقات وترك
الخالفات والمهاترات جنباً ،سيّما وإن

األوضاع األمنية الحالية ال تش����جع
على هكذا صراع ،والتجربة السابقة
فيه����ا الكثير من العب����ر والمواعظ،
وقد اعطت ص����ورة واضحة عن ما
يمكن أن يس����بب ُه مث����ل هكذا صراع
ف����ي تفتيت البلد وتمكي����ن التطرف،
ل����ذا فمن الض����روري ترميم العالقة
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية،
وإزالة أس����باب الخالف حتى يتمكن
كل طرف من اداء عمله ومسؤوليته

يُحكى إن ش���اباً امريكياً سافر الى
الصين ،ليتعلم معنى السعادة من
احد حكماء الصين ،بعد أن س���أل
عن أفضل رجل حكيم في الصين،
وحين وصوله ال���ى منزل الرجل
الحكيم ،ط���رق الباب ث��� ّم فتحت
الب���اب امرأة وأدخلت���ه الى داخل
انتظ���ار دام لثالث
المنزل ،وبعد
ٍ
ساعات ،غضب الشاب االمريكي
من طول االنتظ���ار ،وفجأة دخل
الحكيم الصيني ورحب به ث ّم قال
له  :هل ترغب بش���رب الشاي،
قال الش���اب بغضب :نعم ،وذهب
الرج���ل الحكيم وتأخ���ر في صنع
الش���اي ،ث��� ّم عند عودته س���أل ُه
بغض���ب :ق���ال له لم
االمريك���ي
ٍ
تركتن���ي كل ذلك الوق���ت انتظر،
ومن ث ّم ذهبت لتعد الشاي وأطلت
في العودة أيضاً ،فقال له  :انتظر
ً
قليال ألجيبك ،فبدا الرجل الصيني
بصب الش���اي في الفنجان ،وبقي
ّ
يصب الش���اي حتى س���ال الشاي
وتدفق خارج الكوب ،وبقي يصب
الش���اي حتى تدفق على المنضدة
وأرضي���ة الغرفة  ،فقام االمريكي
غاضب���اً وق���ال  :ما ه���ذا ..هل
أنت مجن���ون ؟ تركتني انتظرك
فترة طويل���ة ،وتأخرت في اعداد
الش���اي ،ث ّم جئت وسكبت الشاي
خارج الكوب ،أخبرني ما خطبك ؟
فقال له الصيني :ارجع الى بلدك،
وحين تتعلم أن تكون فارغاً ،تعال

ألعلّمك معنى السعادة !!
خرج الشاب االمريكي من المنزل
غاضباً ،وبعد تفكير فهم ما اراد ُه
الرج���ل الصيني من���ه ،لقد علّمه
أفضل درس يمكن أن يتعلمه ،أال
وهو الضبط االنفعالي ،إن الحكيم
حي���ن قال له اذه���ب وع ّد لي بعد
أن تكون فارغاً ،كان يش���ير الى
تجرب���ة الش���اي المتدف���ق ،فقد
ش���بّه الحكيم انفعال الشاب بكوب
الش���اي ،حين انتظر امتأل كأسه
الى النصف ،وحي���ن انتظر اكثر
امتأل أكثر ،وحين فاض الش���اي
فاض كأسه االنفعالي أكثر ،إن من
ُ
يبحث عن الس���عادة ،ال بد له من
أن يكون كأس ُه فارغاً من التفكير
السلبي ،ومن االنفعال الغير مبرر
 ،وإن ضبط االنفعال يتطلب مقدرة
وسعة صدر وتفكير صائب ،ليقوم
االنس���ان بضبط إنفعال���ه  ،وإن
نتائ���ج ضبط اإلنفع���ال تعود على
اإلنس���ان بفوائد كثيرة يكتشفها،
بع���د أن يتغي���ر ويترك الس���لوك
اإلنفعالي.
ألتحدث ً
قليال ع���ن آثار اإلنفعال
على الجانب الش���خصي ث ّم على
المجتمع ،ففي الجانب الشخصي
فإن اإلنفعال يتس���بب في خسارة
اإلنس���ان لصح���ة جس���ده ب���كل
أوله���ا القلب،
اعضائ���ه تقريباًّ ،
فقد اثبت���ت دراس���ات عديدة إن
االنفعال الش���ديد يؤثر على قلب

اإلنس���ان ،وقد يتسبب في حدوث
ذبحة قلبية و أرتفاع في مستوى
ضغ���ط الدم ال���ى الح���د الذي قد
يؤدي الى الوفاة ،وهنالك تأثيرات
أخرى لإلنفعال عل���ى الكثير من
اجزاء الجس���م ،وأهمها الدماغ،
إذ إن االنفعال السريع المتكرر قد
ً
خالال فسيولوجياً
يسبب لإلنسان
في تركيبة الدم���اغ ،رغم إن هذا
التأثي���ر ل���م يُثبت علمي���اً ،إال إن
التأثي���ر المثبت علمي���اً ،هوعدم
الق���درة أو ضع���ف الق���درة على
االس���تيعاب والفهم ،مم���ا يؤثر
س���لبياً على ش���كل االحكام التي
يصدرها اإلنس���ان الغاضب ،وإن
اكثر اجزاء الجسم تأثراً بالغضب
الش���ديد ه���ي المع���دة والجهاز
الهضم���ي ،وم���ن ذل���ك حدوث
أمراض مث���ل القرح���ة أو تهيج
القولون  ،أمّا تأثير الغضب على
المجتم���ع فح��� ّدث وال حرج ،فكم
من عائلة تدمرت بسبب الغضب،
وك���م من رجل قتل زوجته او احد
ابنائه بس���بب الغض���ب  ،وكذلك
التأثير الس���لبي للغضب في مجال
العالقات ،فكثي ٌر من الناس يفقدون
اصدقائهم بسبب غضبهم ،وكذلك
يفق ُد بعض الناس وظائفهم بسبب
الغض���ب ،وف���ي بع���ض االحيان
يفقدون أع ّز وأقرب الناس إليهم
بسبب هذا المرض ،ولنعرّج ً
قليال
عل���ى بعض أهم اس���باب الغضب

واإلنفعال الغير مبرر ،فمن أقوى
أسباب الغضب ،البيئة التي يعيش
بوسط
فيها الفرد ،فإن كان يعيش
ٍ
تم�ل�أ ُه المش���احنات والضغ���وط
النفس���ية ،وخصوصاً من أبوين
ُ
يحمل صفة الغضب،
أو احدهما،
فإن اإلنس���ان يكتسب هذه الصفة
في أغل���ب االحي���ان ،وكذلك من
األسباب التي تؤدي الى الغضب،
وبش���كل
هو ضغط الحياة ،ولنقل
ٍ
ادق ،ضغ���ط العمل ،وه���ذا يعتب ُر
سبباً رئيسياً من أسباب الغضب،
أمّا عن األس���باب السايكولوجية
األكثر أهمية ،فمنها ً
مثال الشعور
باإلحباط المتكرر ،وخصوصاً اذا
حدث من س���نين الطفولة ،وكذلك
الشعور باالضطهاد المتكرر أيضاً
من قبل الناس األعلى من الشخص
ّ ،
وإن آلية حدوث الغضب ،يمكن
رس���مها بالطريق���ة اآلتية :حين
يتلقى اإلنس���ان كالماً معيناًّ ،
فإنُه
يفس���ر
وبحس���ب طريقة تفكيرهّ ،
ال���كالم أمّا س���لبي ومقصود منه
اإلهانة أو االساءة ،أو سلب حق
يمس
م���ن حقوقه ،أو إيجابي وال ّ
شكل من
مصلحته أو شخصه بأي ٍ
االش���كال ،هنا اتحدث عن الكالم
إن كان اس���تفزازياً وسلبياً ،فإن
اإلنس���ان كثير الغض���ب ،وحين
يف ّك���ر بس���لبية ما يق���ال له ،فإن
دماغه على الفور سيعطي إيعازاً
إلفراز هرمون االدرينالين ،وهو

يا برلمانيين مع الحكوميين  ..اتحدوا

أعل����ن النائب ف����ي البرلمان التركي
عن حزب «العدالة والتنمية» ،أحمد
كوتالم����ش توركيش اس����تقالته من
الحزب الحاكم قبل أيام من االنتخابات
البرلماني����ة ،المقررة في  7حزيران
المقبل ،مبرراً س����بب استقالته بأن
النظام التركي « فتح األبواب وأسس
لمرحلة جديدة بتركيا ،ستقود تركيا
الى التقسيم « ،هنا يبدو واضحاً ّإنُه
مع انطالق العد التنازلي لألنتخابات
البرلمانية التركي����ة المقرر إجرائها
ي����وم  7حزي����ران  /يوني����و القادم،
والت����ي يس����عى من خ��ل�ال نتائجها
المتوقع����ة الرئي����س التركي رجب
طيب اردوغان ،لالستئثار بالسلطة
كما يتح� ُ
���دث ُج ّل معارضيه ،وبرزت
الى الواجهة مجموع����ة تحديات قد
تطيح بحزب التنمية والعدالة ،وهذا
ماب����دا واضح����اً من خ��ل�ال الثورة
الداخلية التي بدأت من داخل الحزب
الحاكم ،والتي تزامنت مع مسارات
وث����ورات إعالمية جدي����دة للصحف
ووسائل اإلعالم التركية التي تعكس
س����خط طيف واس����ع من الش����ارع
التركي ،المعارض لسياسات النظام
التركي الداع����م للمجاميع الرديكالية
بسورية ،باإلضافة الى سخط طيف
من الش����عب التركي من سياس����ات
النظ����ام التركي بالداخ����ل التركي ،
فمشاهد األعتقال األخيرة ،واالعتداء
على المتظاهرين الس����لميينُ ،تظهر

طبيع����ة وحجم األزم����ات المتالحقة
التي يعيش����ها النظام التركي وحزب
العدالة والتنمية تحديداً ،وهنا يمكن
ّ
المرحلة،إن����ُه يبدو
الق����ول وبه����ذه
واضحاً لجمي����ع المتابعين لتداخالت
الفوض����ى بالحال����ة التركي����ة  ،مع
أقتراب االس����تحقاق االنتخابيّ ،
إن
النظ����ام الترك����ي وم����ن خلفه حزب
التنمية والعدال����ة ،أصبح يعاني من
حالة فوض����ى وتخبط وأزمة داخلية
صعبة الى حد ما.
داخلياً،وم����ع انطالق العد العكس����ي
لألنتخاب����ات التركية يب����دو واضحاً
به����ذه المرحل����ة تحديداً كم����ا يؤكد
معارضي النظام التركي ،بأن
بعض
ّ
الدولة التركية تعاني أزمة اجتماعية
اقتصادية -ثقافية  -سياسية مركبة،فهي اليوم تعي����ش كدولة على وقع
أزم����ة اقتصادية خانق����ة ،خصوصاً
بعد األرقام االقتصادية السلبية التي
ظهرت مؤخراً ،والتي رافقتها سياسة
قمعية ينتهجه����ا النظام التركي ض ّد
معارضيه ،وهذه المؤش����رات تؤكد
معارضي النظام التركي بأن
حس����ب
ّ
النظام التركي ب����ات يمر بأزمة ثقة
خارجية وداخلية ،خصوصاً بعد أن
بات حلم تركيا بأن تكون واحدة من
اعضاء دول االتحاد االوروبي أمراً
صع����ب المنال ،وعلينا أن الننس����ى
هنا إن تركيا بالفترة األخيرة ،بدأت
تعاني عزلة إقليمية وضغوطاً دولية

بعد فش����ل الره����ان عل����ى اإلخوان
في مص����ر ،وعدم ح����دوث أختراق
ملم����وس في الملف الس����وري التي
كانت لها فيه ،مس����احة نفوذ كبيرة،
وله����ا دو ٌر ب����ارز بتط����ور أحداثه
المتالحق����ة على األرض الس����ورية
من خ��ل�ال نفوذها بدعم مايس����مى
بالمعارضة السورية ،وبالعودة الى
مل����ف الداخل الترك����ي ،فاليوم يقرأ
بعض المتابعي����ن إن النظام التركي
اثب����ت ّإنُه وصل بح����واره مع بعض
مكونات رئيسية من الشعب التركي
الى طري����ق مس����دودة ،وخصوصاً
بملف الس��ل�ام مع االكراد وبالتحديد
مع ح����زب العمال الكردس����تاني «
بي كي ك����ي» ،فاالكراد الذين مازال
زعيمهم التاريخي عبد اهلل أوجالن،
والمحك����وم بالمؤب����دن محتجزاً في
س����جنه االنفرادي في بحر مرمرة،
منذ  15عاماً ،مس����بباً فقدان ثقتهم
بهذا النظام كما يتحدثون ،باإلضافة
ال����ى إن النظام الترك����ي بدأ يمارس
سياس����ة مزدوجة المعايير بتعامله
مع ق����وى سياس����ية مختلف����ة على
الس����احة التركية ،ومنها على سبيل
المث����ال ال الحصر حزب « الش����عب
الجمه����وري «وح����زب» الحرك����ة
القومي����ة -اليميني المعارض « و»
الش����عوب الديمقراطي-الكردي «،
وجماعة فتح اهلل غولن ،وخصوصاً
بعد إع��ل�ان مجموعة م����ن األحكام

واالعتق����االت على رموز سياس����ية
وديني����ة بالداخل الترك����ي  ،وعلى
معارضي النظام خارج تركيا،
بعض
ّ
فالسياسة البوليس����ية التي ينتهجها
النظام التركي كما يؤك ُد معارضو هذا
النظام اآلن ّ
بحق معارضيه تثبت أن
النظام «التركي» في طبيعة الحال،
ال يمكن ل����ه أن يتبع أي نهج جديد،
يؤسس لحالة ش����راكة وطنية تخدم
توفير حالة من األمن واالس����تقرار
بالدول����ة التركية ،فهو ف����ي النهاية
وكما يتحدث معارض����وه ،إخواني،
ليس له فك����رة أو أداة أو أرضية أو
حاضنة ،س����وى التحش����يد المذهبي
والتأزيم الجيو سياس����ي داخل تركيا
���كل
���كل خ����اص ،و باألقليم بش� ٍ
بش� ٍ
عام ،لضم����ان اس����تمرار بقائه في
س���� ّدة الحكم ،باإلضافة الى كل ذلك،
فداخلياً اليوم يعاني الش����عب التركي
من أوضاع أقتصادية صعبة ،فهناك
بعض المكونات من الش����عب التركي
تعي� ُ
���ش أوضاعاً صعبة جداً ،فال يغر
البع����ض إن ش����اهد حج����م العمران
واتساعه ونشاط االقتصاد األحتكار
الضي����ق ال����ذي يُملّك المس����تثمرين
األجانب مايزيد على %55على األقل
من حجم����ه ورأس مال����ه ،فاليوم
يعلم أغل����ب المطلعين عل����ى خفايا
م����اوراء الكوالي����س ،وخصوص����اً
الخفايا األقتصادية ،وتحديداً خبراء
االقتص����اد ،يعلم����ون حج����م األزمة

اليمن من جرّاء السياس����ات الخاطئة
لبعض الدول المهيمن����ة على إدارة
هذه المؤسس����ة العالمي����ة من خالل
التحالف����ات الدولي����ة الغير منضبطة
والمش����رعنة على أس����اس التطرف
وكبح حرية الش����عوب ووقوف هذه
المنظمة مكتوفة اليد ،التس����تطيع أن
تعمل أي عمل مؤث����ر إليقاف نزيف
أفراده����ا.إن ضعف الهيئ����ة الدولية
األولى ف����ي العالم ،يقابل ُه وال ش����ك
ٌ
أيضاً
ضعف آخ����ر ،ويتمثل بتراجع
الهيمنة االميركية والدور االميركي،
والقطبية العالمية ،بعد أن اصطدمت
بقوى دولية وإقليمية صاعدة ،حيث
حساب
باتت مضطرة ألن يُحسب لها
ٌ
ٌ
ووزن على الساحة الدولية ،لذا فإن
خروجه����ا مؤخراً وعملها من خارج
س����ياق المنظوم����ة الدولي����ة ،يعني
أنها فق����دت تلك الورق����ة في تغطية
حروبه����ا ،وتوفير مصالحه����ا ،لذا
لج����أت لتجميدها وتعطيلها من خالل
العمل في خارج نطاقها ،وإن التطور
الحاصل في العالقات الدولية ،يتطلب
من ه����ذه المنظمة العم����ل من أجل
تعديل نظامها الدولي الذي انش����ئت
عليه ،وذل����ك عبر قواع����د قانونية
جدي����دة ،للتغلب عل����ى حالة الجمود
والشلل المنتشرة في اجهزتها ،وهذا
ل����ن يتم إالعبر تفعيل بن����ود ميثاقها
وصياغته وفق أه����داف و متطلبات
المرحلة الحالية والمس����تقبلية ،لكي
بشكل إيجابي على دورها في
ينعكس
ٍ

الحفاظ على األمن والسلم العالميين،
وقطع الطريق ام����ام القوى الكبرى
الفاعل����ة ف����ي خلق األزم����ات وفق
مصالحها ،ويسهم في تثبيت قواعد
الش����رعية والعدالة الدولية ،ولكبح
بؤر التوتر وح� ّ
���ل األزمات ،واحالل
الس��ل�ام المنش����ود ،ومن هنا كانت
تصاعد المطال����ب الدولية بضرورة
إدخال إصالحات ف����ي عمل المنظمة
على أن يش����مل نظامه����ا القانوني،
وآليات االجراء وكيفية صنع القرار
واتخاذه أم ٌر سليم يهدف الى جعلها
ق����ادرة عل����ى مواجه����ة التحدي����ات
والتهدي����دات ،وطبع����اً هنالك رؤى
مختلفة بين االعض����اءً ،
مثال الدول
المهيمنة على صن����ع واتخاذ القرار
داخ����ل هذه المؤسس����ة الكبيرة ترى
ّإنُه يجب توسعها فقط لحفظ السالم،
فيما ي����رى العالم الثال����ث إن تكون
المنظم����ة األممية اكثر مصداقية في
تعاملها مع القضايا الدولية ،وتجاوز
الكيل بمكيالين في األزمات األقليمية
والدولي����ة ،وعدم االس����تهانة بهذه
المؤسسة المهمة ،واعطائها أدواراً
أكب����ر في انه����اء وي��ل�ات الحروب
عالم
والمجاع����ات ،والس����ير باتجاه ٍ
أفضل.

عبد األمير المولى

الضبط االنفعالي وتجاوز الغضب طريقك نحو القمة

تركيا ...مؤشرات على سقوط حزب
العدالة والتنمية باالنتخابات المقبلة

 ،وتالحمه����م  ،وتعاضدهم الذين
اختلط����ت دمائهم بأجس����ادهم بعد
المصيب����ة  ،وهذا ي����دل على طيبة
وسماحة الش����عب السعودي ،خلف
قيادة حكيم����ة حفظها اهلل  ،فخيّبوا
آم����ال أعدائهم  ..اللهم أحفظ بالدنا
وحكومت����ه وأهل����ه ،وكل من يقيم
على أرضه  ،إنك سمي ٌع مجيب.

بصورة سلسة،وحتى ال نعيد سلبيات
التجربة الس����ابقة والت����ي أ ّدت الى
تعطي����ل دور البرلمان ف����ي الرقابة
وتش����ريع القوانين ،وكذلك اضعفت
مجلس الوزراء مما أ ّدى الى ضياع
البلد وانهياره سياسياً وأمنياً،لذا فإن
من الضروري فتح قنوات حوار بين
الحكوم����ة والبرلمان ،ألن ُه الس����بيل
األمث����ل لتج����اوز فتي����ل األزمة التي
يم ُر بها البلد ،كما إن الجلوس على

طاولة الحوار بي����ن مختلف الفرقاء
السياس����يين ،وفتح قنوات للتواصل
بي����ن البرلمان والحكوم����ة ،هو أم ٌر
مه ٌم جداً ،إليج����اد بيئة مالئمة لنزع
فتيل األزمة،
وح� ّ
���ل المش����اكل ،ألن البل����د اليوم
احوج ما يكون الى اتحاد البرلمانيين
والحكوميين ،للقضاء على اإلرهاب
وتوفير مستلزمات العيش الضرورية
للعراقيين.

فائز تركي نافل القريشي

الهرمون الذي يفرزه الجس���م في
حالة الخوف أو الغضب الش���ديد،
ّ
وإن هذا الهرمون ،يفرز ليستخدم
وال يف���رز للغضب فق���ط ،ولربّما
البع���ض ل���م يس���مع بمث���ل هذه
المعلوم���ةّ ،
وإن ه���ذا الهرمون
حين إفرازه ،فالبد لإلنس���ان أمّا
الهرب من الش���يء الذي يس���بب
الخ���وف أو قيام���ه بالضرب في
حال���ة الغضب ،وه���ذان األمران
هما الطبيعيان لهذه الحالة ،ولكن
عند أفراز الهرمون ،واإلنس���ان
يغض���ب داخلي���اً ،ولربّما صوت
وصياح فقط ،ف���إن هذا الهرمون
يعود تأثيره على الجس���م ،وعلى
أوله���ا المعدة
اعضاء الجس���م ّ ،
يفسر
والجهاز الهضمي ،وهذا ما ّ
حدوث ألم ف���ي البطن لدى الكثير
من الن���اس بعد حال���ة الغضب،
وفي المدى البعي ،فأنا اجزم بأنه
سيصاب بقرحة المعدة أو أالثني
عش���ري أو أصابت���ه بالقول���ون
العصبي ،ولربّما بسرطان المعدة،
حتى هنا تكم���ن خطورة الغضب
أو الغض���ب المكبوت ،والذي هو
أخطر وأقوى تأثيراً على اإلنسان
م���ن الغضب الذي يت���م التنفيس
عنه !!
اآلن ،ماهو عالج الغضب وكيف
نتخل���ص منه ؟ أول ش���يء على
اإلنس���ان أن يفعله ،هو التخلص
من أس���باب االنفع���ال حين يدرك

أنها تس���ببت في وضعه اإلنفعالي
الحال���ي ،كأن يك���ون االحب���اط
ُ
وكيفية
والش���عور باالضطه���اد،
ذلك ،مراقبة اإلنس���ان لس���لوكه
وطريقة فهمه لألشياء واألفكار،
وفرزها بطريقة صحيحة ،وإعادة
النظر ف���ي هذه األم���ور ،وتقييم
السلوك الذي قام به ،وعلى سبيل
المثال إنس���ان يظن السوء دائماً
في اآلخرين وينفع���ل تبعاً لذلك،
فعلي���ه أن يعي���د طريق���ة تفكيره
بأقوال الن���اس وتفكيرهم ،ويبني
على الظن الحسن ،ث ّم إن بدر من
المقابل ما يثبت سوء الظن عليه،
أن يتص���رف بحكم���ة وال ينفعل
ّ
وإنما يدرس س���بب الس���لوك أو
القول الذي سمعه ،وكيفية التعامل
معه ،هذا أمر ،األمر الثاني ،هنالك
تمرين بسيط للتخلص من اإلنفعال
الزائد ،وبإمكان أي شخص القيام
به بس���هولة ولفترة قصيرة ،كأن
تكون لمدة خم���س دقائق ،وهو
أن يجل���س عل���ى كرس���ي مريح
ويس���ترخي ويش���عر ويركز مع
اجزاء جسمه ،ابتداءاً من أصابع
قدميه الى أعلى نقطة في جسمه،
وير ّكز م���ع حال���ة التخلص من
التوتر أو القلق ،س���يكون جسمه
حالياً مسترخياً ،وال يؤثر فيه أي
موقف صع���ب أو فكرة س���لبية،
مهم���ا كان���ت ،ويتخي���ل نفس���ه
ّ
يحل الكثير من المش���اكل بروية

وه���دوء دون انفعال ،وإن الحياة
س���هلة ،وليس فيها ما يمكن أن
يسبب له الش���عور بالغضب ،هذا
التمرين يقوم به الش���خص يومياً
لمدة وجيزة ..لنفرض لمدة شهر،
سيجعل ُه اكثر هدوءاً وأكثر انفتاحاً
على اآلخرين ،وسيجني ثمار هذا
التمرين بتحسن عالقاته وصحته
النفسية والجسدية  ،أعود ألقول
منهي عنه في جميع
إن الغض���ب
ٌ
الديانات السماوية ،ومنها اإلسالم
 ،وأكثرن���ا يعلم ما ق���ام به اإلمام
عل���ي حينما تقابل م���ع عمر أبن
عبد ود العامري ،وكيف إن عمر
بصق على اإلم���ام  ،وكان اإلمام
يتيح له قتله بس���هولة،
بموق���ع ُ
ٍ
ً
قلي�ل�ا ث ّم قتله ،وحين
لكن ُه انتظر
سأله المس���لمون :لم تأخرت في
ُ
اردت أن أقتله
قتله ،ق���ال  :م���ا
غضباً لنفس���يّ ،
ُ
اردت قتله
وإنما
لوجه اهلل ،فلنكن جميعاً من الذين
يقيّم���ون كالم الن���اس ويفهمونه
ً
أوال ،ويتصرفون بهدوء ،ويحلّون
أي مشكلة دون إنفعال أو غضب،
ِحفاظاً على أجس���امهم وأنفسهم
ومستقبلهم من الضياع .

هشام الهبيشان
كاتب ناشط سياسي – األردن
hesham.awamleh@yahoo.com
االقتصادي����ة بالداخل التركي ،والتي
تحاول حكوم����ة أوغلو ومن أمامها
الرئي����س التركي اردوغ����ان أخفاء
حقائقه����ا عن الش����عب التركي الذي
بشكل ملموس
بات يش����عر بنتائجها
ٍ
بالفت����رة األخي����رة تحدي����داً ،فهناك
اليوم تقارير «غير رس����مية» تشير
الى وصول م����ا مجموع ُه  ٪18من
���ي المجتمع التركي الى
أصل مواطن� ّ
حدود معدالت خط����وط الفقر و ٪5
الى م����ادون معدالت خط����وط الفقر
ببعض الم����دن التركي����ة ،خصوصاً
المدن التي يقطنها االكراد بش����رق
وجنوب ش����رق تركي����ا «ديار بكر -
موش  -بينغ����ول  -أورفة -عنتاب-
بشكل
بطمان» ،فبهذه المدن يظه ُر
ٍ
واضح ارتفاع بع����دد مناطق جيوب
الفقر فيها ،وعلى هذا لنقس معدالت
البطال����ة والتضخم ونم����و األقتصاد
وحجم األزمات االقتصادية مجتمعة،
المتول����دة عن هذه األرق����ام بعموم
هذه الم����دن والمحافظ����ات التركية
 81األخ����رى ،أمّا داخلياً أيضاً،ومع
اقتراب االستحقاق االنتخابي  ،أصبح
واضحاً بالفترة األخيرة إن الكثير من
المؤسس����ات والجمعيات واالحزاب
ووسائل اإلعالم المعارضة بالداخل
الترك����ي ،باتت تفتق����د أدنى حقوقها
السياس����ية ّ
وحقها ف����ي التعبير عن
ارائها وامت��ل�اك حريتها ،وكل ذلك
يتم بحجج واهية ،والهدف من وراء

ذلك هو تكميم االف����واه المعارضة،
والتش����ديد على عمل وسائل اإلعالم
المعارض����ة الت����ي ب����دأت بالفت����رة
األخيرة بالكش����ف ع����ن الكثير من
ملفات الفس����اد المتعلقة بالحكومات
التركية المتعاقبة ،والتي يقودها أو
يشرف عليها من سنوات ُكثر حزب
العدال����ة والتنمية ،والذي وصل إلى
الحكم ف����ي تركيا عام  ،2002ومن
هنا يمكن القول ّإن����ُه بهذه المرحلة
ومع ظهور مجم����وع هذه الملفات،
األقتصادي����ة والسياس����ية والقبضة
البوليس����ية ومصادرة حرية الشعب
التركي وبحج����ج واهية ،وباإلضافة
ال����ى األتهام����ات العالمي����ة للنظام
الترك����ي بتمويل اإلرهاب بس����ورية
والعراق تحدي����داً ،فهذه بمجموعها
باإلضافه ال����ى األحكام الجائرة ّ
بحق
تطرح
المعارضي����ن للنظام التركي ،
ُ
بمجموعها مجموعة تس����ائالت عن
المصير المس����تقبلي لحزب التنمية
والعدال����ة ،وإن كان ه����ذا الح����زب
ً
مستقبال الى
س����يأخذ البالد بأكملها
حال����ة الفوضى ،وال����ى المزيد من
تعميق حاالت االنقسامات المجتمعية
بالداخل التركي «عرقي����اً وطائفياً،
وال����ى المزي����د م����ن التضييق على
معارضي هذا الحزب .
ّ
ختام����اً ،إن المرحلة المقبلة بالداخل
التركي وم����ع أقتراب االس����تحقاق
االنتخابيُ ،تنبئ بمزي ٍد من التعقيدات

الشائكة بالحالة التركية،وخصوصاً
بعد أخذ النظام لوسيلة القمع وتشديد
القبضة البوليس����ية على معارضيه
كخيار مستقبلي قابل للتطبيق بجميع
ٍ
المراحل ،مما س����يعمّق حالة الشرخ
بي����ن النظام الترك����ي وبين مكونات
كثي����رة من عموم الش����عب التركي،
وخصوصاً هنا مع أالكراد والعلويين
االتراك الذي����ن بأتوا يضيقون ذرعاً
بسياس����ة النظام الترك����ي نحوهم،
وه����ي سياس����ة تهمي����ش واقصاء
كم����ا يتحدثون،وهذا ماس����يفرز كما
يؤك���� ُد الكثير من المتابعي����ن نتائجاً
غي����ر متوقع����ة ،ومفاج����آت كبرى
باالنتخابات المقبلة ،فهل س����تكون
ه����ذه المفاج����آت والنتائ����ج غي����ر
المتوقعة ه����ي البداية لخروج حزب
العدالة والتنمية من مش����هد الحزب
المحتكر للسلطة؟ ،وهذا ما يعني إن
طموح اردوغان لالستئثار بالسلطة
قد سقط !؟ وهنا سأترك اإلجابة على
هذه االسئلة لأليام القادمة ،لتعطينا
أجابات واضحة عن طبيعة المس����ار
السياس����ي القادم بالداخ����ل التركي،
ألس����تيضاح معالم المرحلة المقبلة
 ،وأثره����ا المس����تقبلي على الداخل
التركي وعلى المنطقة ككل ..

