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الآراء ال������واردة يف ال�����ص��ف��ح��ة ت��ع�بر ع���ن وج���ه���ات ن��ظ��ر ك��ت��اب��ه��ا  ،وق���د الت��ت��ف��ق ب��ال�����ض��رورة م���ع وج��ه��ة ن��ظ��ر اجل��ري��دة

ان����ت����ف����اء ال�����ث�����واب�����ت ط����غ����ى ع����ل����ى امل���رح���ل���ة
ما �أن ي�ستجد حدث يف العراق حتى تظهر اىل العلن الآراء املتباينة
حوله من قبل القوى ،والأحزاب ،والتكتالت ال�سيا�سية .وبع�ض
تلك الآراء تبدو متغايرة جذريا ،وي�ستحيل التوفيق بينها.
التفجريات التي حدثت يف املا�ضي وذهب �ضحيتها مئات ال�شهداء
واجلرحى ،وكلهم يف منطقة �صغرية حم�صورة يف �صاحلية الكرخ،
حيث تقع وزارة العدل وحمافظة بغداد ،فجرت الظاهرة ذاتها.
لي�س هناك موقف موحد للحكومة ،وال للربملان ،وال للأحزاب
ال�سيا�سية .كيل االتهامات �سرعان ما �ساد بني اجلميع.

�شاكر الأنباري

رئا�سة ال� ��وزراء و�ضعت ال �ل��وم ،كال�سابق،
على البعثيني وال �ق��اع��دة .وال �ق��وى املناوئة
للمالكي و�ضعت ال�ل��وم على ف�ساد �أجهزته
الأمنية التي متتلئ ،ح�سب ر�أيهم ،بال�ضباط
ال�سابقني ورج ��ال خم��اب��رات � �ص��دام ح�سني
والبعثيني .وال �ق��وى خ��ارج ال�سلطة حملت
ايران امل�س�ؤولية عن كل ما يجري يف العراق،
وحجتها ان ال�سفارة االي��ران�ي��ة ال تبعد اال
ب�ضع مئات من الأمتار عن مكان االنفجارين،
ومل ت�ستهدف من قبل االره��اب منذ �سنوات.
كما اكت�شفت �أنواع من املتفجرات والعبوات
الال�صقة من من�ش�أ ايراين ،وهكذا .وقبل ذلك
�سادت االتهامات ذاتها يف الأرب�ع��اء الدامي
ال� ��ذي ط ��ال وزارت�� ��ي اخل��ارج �ي��ة واملالية.
الق�ضية ع��ادة ال تنح�صر بالتفجريات الال
منطقية والالمعقولة امل�ستهدفة للمدنيني،
ب��ل ه��ي ظ��اه��رة ت�شمل ك �ث�يرا م��ن امللفات.
انعك�ست ال�صراعات ال�سيا�سية حول ال�سلطة
على مواقفها حتى الوطنية ،وهذا ما الحظه
اجلميع .اذ مل يعد هناك معنى للوطنية املتفق
عليها �أو لأي برنامج وا��ض��ح ي �ت��واءم الكل
حوله .وكانت العقدة الك�أداء تلك متثل احلالة
النموذجية يف فقدان املعايري.
فقدان املعايري يف ال�ساحة العراقية حتول اىل
فو�ضى .وكانت الدولة القامعة ،حتديدا ،وعلى
ما يبدو ،هي التي وقفت �سببا يف عدم ظهور
فو�ضى مثل هذه ،وذلك لأن تلك الدولة كانت
تفر�ض معايريها اخلا�صة بوا�سطة العنف،
وال �ق��وة ،وغ ��زارة م��ن الدمياغوجيا .فكانت
تبدو كما لو انها معايري متفق عليها ،رغم انها
مل تكن �سوى �صورة وئام زائفة .وم�صطلح
امل��واط �ن��ة واح ��د م��ن امل�صطلحات الكثرية
التي مل تعد جتد اتفاقا �شامال عليه ،اذا ما

اخذ التعريف الأب�سط للم�صطلح باعتبار ان
الوطنية هو حب البلد على الأق��ل ،واالنتماء
اليه ،والدفاع عنه ،وال�سعي لتطويره .وهي
م�ستلزمات ب�سيطة جدا لي�ست بحاجة لفل�سفة.
هناك �أحزاب دينية مذهبية ،تعتقد �أن وطنيتها
التي تعلنها دائما تتمثل يف تطبيق ال�شريعة
اال��س�لام�ي��ة ح�سب وج�ه��ة نظرها املذهبية،
ف�ت�ع�م��د اىل ف��ر���ض احل��ج��اب ع �ل��ى طالبات
املدار�س ،مثلما حدث يف عدد من املحافظات
اجل�ن��وب�ي��ة ،وم�ن��ع ت ��داول اخل �م��ور و�شربها
وجتارتها .وم�أ�س�سة املنا�سبات الدينية مثل
عا�شوراء ووالدة الأئمة ،واملواكب ،والأدعية
الدينية واحلزن ،وفر�ض ر�ؤيتها للتاريخ على
مناهج التعليم يف عموم البلد .ه��ذا وغريه
تعتقد تلك الأحزاب و�أتباعها انه لب الوطنية.
ولن ي�ستقيم امل�صطلح من دون ان تكون تلك
ال�سلوكيات واملناهج متداولة وموجودة.
القوى العلمانية اليوم تن�سج لنف�سها ثوبا
وطنيا ج��دي��دا .ه��ي م��ن جانبها ال ترغب يف
ع��راق يحكمه رج��ال الدين و�شرائعهم التي
تريد حتويل البلد اىل كربالء جديدة ،كما انها
ت�ؤمن ان البلد يتكون من افراد يرتبطون ب�آلية
مواطنة .ولي�سوا تكوينات �شيعية و�سنية
وكردية و�أقليات ،كما هو عليه اليوم نظام
املحا�ص�صة الطائفية .ماليني من العلمانيني،
يف داخ ��ل ال �ع��راق ويف خ��ارج��ه ،يعتربون
ان البلد انتهى لأن��ه مل يعد ع��راق الليربالية
والعلمانية وحرية امللب�س وامل�شرب ،وف�صل
ال��دي��ن ع��ن ال ��دول ��ة .واذا م��ا مت م��د �صورة
االخ �ت�لاف��ات اىل اف��ق �أو� �س��ع ن��رى ان هناك
ماليني املهاجرين يف بلدان عربية و�أوروبية
و�أجنبية �صاروا على قناعة �أن عراقهم الذي
عرفوه �سابقا مل يعد موجودا .وتتباين بينهم

دمار جماين
ال���ش��روح��ات ح��ول ه��ذه النقطة ،فمنهم من
ين�سب اخللل اىل االحتالل ،ومنهم من يعترب
زوال حكم البعث نهاية للعراق املوحد .ومنهم
من يعتقد ان العراق ق�سم وانتهى ما ان مت
االعرتاف د�ستوريا باقليم كرد�ستان .وهناك
من ي�صر على �أن العراق �أ�صبح ايرانيا ،وذلك
الرتباط اغلب القوى احلاكمة بايران ،مذهبيا
و�سيا�سيا ،و�أمنيا ،وروحيا .وكل ر�ؤي��ة من
ه��ذه ال ��ر�ؤى تعتقد انها يف �صلب م�صطلح
الوطنية ،وتلغي �أي��ة ر�ؤي��ة خارجها .الغاء
الفهم املقابل للآخر �أ�صبح �سمة من �سمات
العمل ال�سيا�سي داخ��ل ال�ع��راق ،بني النخب
بالذات .اما على ال�صعيد ال�شعبي فتكاد الر�ؤى
تتوحد جتاه النظام القائم.
يف الفهم ال�شعبي للمرحلة ان بع�ض القائمني

ت�س ّرب التالميذ من املدار�س االبتدائية له �أ�سبابه

تعليــم

�صبيح احلافظ

�أ� �ص��در م��رك��ز ال�ب�ح��وث والدرا�سات
ال�ترب��وي��ة يف وزارة الرتبية العدد
ال �ث��اين ملجلته الف�صلية (درا� �س��ات
ت��رب��وي��ة) ق���ام ع���دد م ��ن الأ���س��ات��ذة
والأك��ادمي �ي�ي�ن املتخ�ص�صني  ،وقد
ت�ضمنت بتحريرها ت�سعة بحوث
متنوعة  ،امل�ضامني ت�صب جميعها يف
عملية الرتبية والتعليم.
وم��ن ال�لاف��ت ل�ل�أم��ر �أن هنالك بحث ًا
جدير ًا بالعر�ض والتحليل ملا له من
�أهمية بالغة وهو يتناول �أهم م�شكلة
يعانيها املجتمع ال�ع��راق��ي منذ زمن
طويل �إال وهي م�شكلة ت�سرب التالميذ
يف امل��رح�ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة �إذ �أن هذه
املرحلة تعترب القاعدة الأ�سا�س التي
يعتمد عليها �سلم التعليم يف املرحلة
ال�لاح�ق��ة  ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل �أن هدف

�آراء و�أفكار

على احلكم هم ل�صو�ص ينهبون خريات البلد،
وال يهم من �أي مذهب او قومية كانوا .وهم
مرتبطون مبخابرات �أو دول اقليمية حميطة
بالعراق مثل اي��ران و�سورية ودول اخلليج
وتركيا .وهم �أميون يف الغالب ،وهذا ما ظهر
يف اعداد ال�شهادات املزورة التي مت اكت�شافها
من قبل جلنة النزاهة يف ال�برمل��ان ،ودائرة
الرقابة والتفتي�ش يف جمل�س ال��وزراء .وهم
قتلة ،او ال يتورعون عن القتل ،ويورد عامة
النا�س ق�ص�صا و�أحداثا كان ابطالها برملانيني
ووزراء و�أع�ضاء جمال�س حمافظات وزعماء
كتل �سيا�سية� ،أو وجوها اجتماعية بارزة يف
املجتمع .والل�صو�صية� ،أو النزاهة ،تعتمد
�أي���ض��ا على الرتكيبة الطائفية والقومية.
ف��وج�ه��اء طائفتي اق��ل اج��رام�ي��ة م��ن وجهاء

التعليم االبتدائي والأ�سا�سي لي�س
الق�ضاء على الأمية والإع��داد ملرحلة
التعليم الثانوي فح�سب  ،بل تهدف
املدر�سة االبتدائية �إىل متكني الن�شء
من امل�ساهمة يف احلياة االجتماعية
التي ي�سودها النظام والوئام.
ان ت��ق��دم ال �� �ش �ع��وب واملجتمعات
�أ�سا�سه املعرفة وتعلم الأ��ش�ي��اء من
خ�ل�ال ال��وع��ي ال�ت�رب ��وي وامل �ع��ريف
ملختلف جوانب احلياة  ،لذلك يجب
بقاء التلميذ وا�ستمراره يف الدرا�سة
�إىل ن�ه��اي��ة امل��رح�ل��ة االب�ت��دائ �ي��ة يعد
�أم ��را ��ض��روري� ًا الكت�سابه معلومات
وم�ه��ارات ه��ي احل��د الأدن ��ى ملواجهة
احلياة والأ��س��ا���س التي تعتمد عليه
بقية امل��راح��ل ال��درا� �س �ي��ة ال�ت��ال�ي��ة ،
وبعك�سه ف���إن الت�سرب ي�ترك �آث��ارا
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ترحب �آراء وافكار مبقاالت الكتاب وفق ال�ضوابط الآتية:
 1ـ يذكر ا�سم الكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد االقامة .
 2ـ تر�سل املقاالت على الربيد االلكرتوين اخلا�ص بال�صفحة:
 .3ال تزيد املادة على  700كلمة.
ideas@almadapaper.net

�سلبية عديدة على التلميذ ذاته وعلى
املجتمع يف جميع �أحواله االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية  ،وان بقاء
امل�شكلة وعدم معاجلتها يعني فقدان
– املوارد الب�شرية املتعلمة وامل�ؤهلة
لبناء وتنمية املجتمع  ،وم��ن جانب
�آخر هو عدم انتفاع التلميذ باخلربات
وامل�ع��ارف وال�سلوك احل�سن والتي
تقدمها املدر�سة  ،كما ت�ؤثر �سلب ًا على
ن�ضج �شخ�صيته وقدراته  ،بالإ�ضافة
�إىل جنوحه �إىل االنحراف وال�سرقة
يف بع�ض الأحيان.
ومن �آثار امل�شكلة �أي�ض ًا ن�شوء الدوافع
واحلوافز على ال�سلوك ال�سيئ الذي
يك�سبه من خالل احتكاكه واختالطه
م��ع رف �ق��ائ��ه امل�ت���ش��ردي��ن يف حميطه
وبيئته االجتماعية  ،ففي هذه احلالة
ي�ك��ون م��ن ال�سهل على املت�سرب ان
ي��رت�ك��ب الأف��ع��ال امل�ن��اف�ي��ة ل�ل�أع��راف
والأخالق احلميدة �إ�ضافة اىل تعلمه
لغة ال�شارع مبفرداتها البذيئة.
�إذن فاملدر�سة هي امل�ؤ�س�سة الراعية
لتنمية وت ��أه �ي��ل ال �ف��رد م�ن��ذ ن�ش�أته
الأوىل  ،ويف �سبيل ال�ق���ض��اء على
ه��ذه الآف� ��ة امل��دم��رة للمجتمع اهتم
امل�س�ؤولون من املربني والرتبويني
 ،وب �ه��دف �إي �ج��اد ال�سبل واحللول
الناجحة للق�ضاء على ه��ذه امل�شكلة
التي يعانيها املجتمع العراقي �أجريت
درا�سات عديدة لتحديد ا�سباب امل�شكلة
وقد تو�صل معظم الباحثني من تلك
الدرا�سات امل�ستفي�ضة اىل نتيجة على

�شكل ثالثة ا�سئلة هي �أك�ثر حتديد ًا
وو�ضوح ًا ودق��ة وعليه ف��إن امل�شكلة
تتلخ�ص بالأ�سئلة التالية (نق ًال عن
جملة درا�سات تربوية �ص.)200
ما هي الأ�سباب التي تدفع التالميذ
�إىل ترك املدر�سة قبل �إمت��ام املرحلة
االب��ت��دائ��ي��ة وع � ��دم االل� �ت� �ح ��اق بها
�أ�سا�سا؟
ماهي امل�شكالت الأكرث ت�أثري ًا والتي
�أدت اىل ت�سرب التالميذ من الدرا�سة
ه ��ل ه ��ي امل �� �ش �ك�لات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة –
الأ�سرية – االقت�صادية ام امل�شكالت
الأمنية وذلك لإعطائها الأولوية عند
املعاجلة وتقدمي احللول.
م��اه��ي امل �ع��اجل��ات ال���ض��روري��ة التي
ميكن تقدميها للتالميذ املت�سربني
لإعادتهم اىل مقاعد الدرا�سة.
�أ� �س �ب��اب ال�ت���س��رب  ،ك�م��ا ج���اءت يف
واح��دة م��ن ال��درا��س��ات امل��ذك��ورة يف
املجلة وكما يلي-:
�أ�سباب �أ�سرية -من خالل تخلي الآباء
عن التزاماتهم وم�س�ؤولياتهم جتاه
ابنائهم ب�سبب الطالق وتفكك العائلة
 ،او الق�سوة يف التعامل مع االبناء او
�ضعف الوعي االب��وي ب�أهمية تعليم
االبناء.
�أ� �س �ب��اب اق �ت �� �ص��ادي��ة -وذل� ��ك حاجة
اال�� �س ��رة اىل زي� ��ادة دخ �ل �ه��ا احل��ايل
الذي ي�ؤدي اىل انخراط االطفال يف
�سن مبكرة يف العمل وت��رك املدر�سة
ل���ض�ع��ف �إم �ك��ان �ي��ة الأ�� �س ��رة لتحمل
النفقات ب�سبب الدخل املنخف�ض وقلة

املوارد املالية.
اال�سباب الرتبوية – �سوء معاملة
ب�ع����ض امل �ع �ل �م�ين ل�ل�ت�لام�ي��ذ وات �ب��اع
ا�سلوب العقاب البدين و�سوء التفاهم
مع اولياء امور التالميذ.
اال��س�ب��اب النف�سية – يعاين الكثري
م��ن التالميذ م�شاكل نف�سية ت ��ؤدي
اىل ت�سربهم م��ن ال��درا� �س��ة م��ع عدم
ت�أقلم التلميذ م��ع االج ��واء اجلديدة
للمدر�سة وعوامل نف�سية اخرى منها
�ضعف الرتكيز وال��ذاك��رة و�صعوبة
احلفظ و�سهولة الت�شتت وال�شرود
والن�سيان.
�صعوبة مفردات املنهج او افتقارها
اىل ال �ت �� �ش��وي��ق وب �ع��ده��ا ع ��ن بيئة
التلميذ.
ا�ستهداف الإرهابيني للمدار�س وقتل
املعلمني وه �ج��رة ال �ع��ائ�لات م��ا دفع
الكثري منهم لعدم �إر�سال �أبنائهم اىل
املدار�س ب�سبب هذه التهديدات.
�أما �أ�سباب ت�سرب الإناث – هو �ضعف
وع��ي �أول �ي��اء الأم ��ور ب�أهمية �إكمال
بناتهم للمرحلة االبتدائية.
ح��اج��ة اال� �س��رة اىل ع�م��ل ال�ب�ن��ت يف
البيت.
�شيوع بع�ض القيم والتقاليد اجلامدة
ال �ت��ي مت�ن��ع ال�ب�ن��ت م��ن ال��ذه��اب اىل
املدر�سة يف �سن معينة.
عدم تقبل اختالط اجلن�سني من بع�ض
الآباء.
�ضعف العالقة بني املدر�سة واملجتمع
 ،وق�ل��ة اه�ت�م��ام املعلمات مب�شكالت
البنات.
وقد جرت عمليات ا�ستبيان لأخذ �آراء
عدد من امل�شرفني الرتبويني ومدر�سي
املدار�س االبتدائية ومن �أولياء �أمور
التالميذ  ،وقد ج��اءت �أ�سباب �أخرى
وكما ي�أتي:
�ضعف ا��س�ت�ي�ع��اب ال�ت�لام�ي��ذ لبع�ض
املواد الدرا�سية.
الر�سوب املتكرر للتلميذ.
ق�ل��ة ال �� �س��اع��ات اال� �ض��اف �ي��ة مل�ساعدة
التالميذ ال�ضعاف.
� �ض �ع��ف ال�� �ت� ��زام ب �ع ����ض املعلمني
واملعلمات بالدوام.
كره التلميذ لبع�ض املواد الدرا�سية.
زيادة كثافة التالميذ يف ال�صف.
و�صول الكتب املدر�سية مت�أخرة.
��س��وء ا�ستقبال التالميذ اجل ��دد يف
بداية العام الدرا�سي.
ت��ه��اون ادارة امل��در� �س��ة يف ح�صر
ومتابعة الغياب.
ا��س�ت�خ��دام ال�ع�ق��اب ال �ب��دين م��ن قبل
املعلمني واملعلمات.
قلة عدد الدورات التدريبية للمعلمني
غري امل�ؤهلني تربوي ًا.

الطائفة الأخ��رى ،او اكرث �أو اقل ل�صو�صية
ون��زاه��ة .تلك معايري مل تعد ترتبط مبفهوم
موحد للوطنية ي�شيع يف جميع انحاء البلد.
على ��ض��وء ه��ذا االلتبا�س احل��ا��ص��ل ي�صبح
اجلميع على خ �ط ��أ ،وع�ل��ى � �ص��واب يف الآن
ذات��ه .م��ن يقف م��ع املحتل وم��ن يقف �ضده.
من ينادي بالفيدرالية ومن يقف �ضدها .من
يطالب ان تكون كركوك عراقية �أو يعتربها
كرد�ستانية .من يطالب بت�شييع ال�ع��راق ام
يقف �ضد ه��ذا املطلب .من يرغب يف اخراج
العراق من دائرة العروبة او يعتربه عربيا.
فكل ر�ؤي��ة من هذه ال��ر�ؤى جتد لها حمازبني
ومناه�ضني ،ميتلكون ذرائع ومربرات تكون
مقنعة او غري مقنعة ح�سب اجلهة التي يقف
ع�ن��ده��ا ال�شخ�ص .وه ��ذا م��ا مي�ك��ن ت�سميته

بانتفاء الثوابت .وقد يكون الثابت الوحيد
لدى جميع العراقيني ،هو الوقوف �ضد العنف
واالرهاب كونه يهدد حياة الكل ،وبلغ مديات
ال عقالنية كما يف هجمات الأحد ،او الأربعاء
الدامي قبل �شهرين .لكن حتى هذه ميكن ان
يجد املرء من يربر حدوثها رغم انه ي�شجبها
ويدينها بو�ضوح .تربير االره��اب متار�سه
ق��وى �سيا�سية كثرية مبا فيها ق��وى ت�شرتك
بال�سلطة ،اما نكاية بقوى �سيا�سية اخرى ،او
ابتزازا لها ،او نقمة على اخلارطة املفرو�ضة
على اللحظة احلا�ضرة .وكل ذلك وغريه ي�ؤكد
احلد�س ال�شعبي ال�سائد الآن يف ال�شارع يف
�أن معظم ال �ق��وى ال�سيا�سية ال�ع��راق�ي��ة غري
ك �ف��وءة ،وغ�ير م�س�ؤولة مب��ا فيه الكفاية...
وهي بالتايل غري جديرة باحلكم.

نوازع بشرية

املناف�سة يف العالقات الإن�سانية
�صراع اخلري وال�شر
�سالم العبودي

تعترب املناف�سة ،ب�صفة عامة ،من العنا�صر املهمة التي
ت�ساهم بق�سط واف ��ر يف توجيه ال�سلوكيات وحتديد
ال�ع�لاق��ات الإن�سانية داخ��ل املجتمع وخ��ارج��ه .وق��د ّ
مت
التطرق �إىل م�س�ألة املناف�سة يف عدّة جم��االت .فالفل�سفة
تناولت بالدر�س وجهات النظر املتباينة واملتعلقة بالإن�سان
باعتباره فرد ًا �أو ع�ضو ًا يف جمموعة ،وتطرقت �إىل م�س�ألة
تعامله مع الآخرين وما ين�ش�أ عن هذا التعامل من ا�ستغالل.
كذلك� ،أولت الأديان ال�سماوية كافة عناية خا�صة مب�س�ألة
املناف�سة؛ هدفها من ذلك ،احل ّد منها وتوجيهها ملا فيه خري
وم�صلحة الفرد واملجموعة واملجتمع والإن�سانية ب�أكملها.
�أ ّم ��ا بالن�سبة للعلوم احل��دي�ث��ة ،فقد تطرقت �إىل ق�ضية
املناف�سة من زواي��ا خمتلفة .فعلم النف�س مث ًال ،ركز على
درا�سة هذه املناف�سة ا�ستنادا �إىل ال�صراعات النف�سية التي
حت�صل داخل الفرد من جهة ،وبني الأفراد واملجموعات من
جهة ثانية� .أمّا علم االجتماع ،فقد اهتم �أ�سا�سا باملجتمعات
ّ
املتح�ضرة ال ّتي تتميّز بتفاقم وا�ست�شراء املناف�سة .كذلك
�أولت العلوم االقت�صادية م�س�ألة املناف�سة اهتمام ًا خا�ص ًا
نظر ًا ملا تكت�سبه من �أهمية على م�ستوى ا�ستغالل املوارد
االقت�صادية و�إنتاج ال�سّ لع والب�ضائع وتوزيعها وتطوير
جودتها.
ويف نف�س هذا ال�سياق ،مل تبق العلوم ال�سيا�سية مبعزل
عن اخلو�ض يف م�س�ألة املناف�سة التي ب��رزت ب�شكل حا ّد
بني خمتلف الأح��زاب ال�سيا�سية التي وظفت ك ّل طاقاتها
من �أج��ل احل�صول على ال�سلطة داخ��ل بلد معينّ  ،ف� ً
ضال
عن ال�صراعات الدوليّة التي غلبت عليها نوايا الهيمنة
وال�سيطرة ومطامع اال�ستغالل واال�ستعمار غري املبا�شر.
املتخ�ص�صة على � ّأن
وتكاد ت ّتفق العديد من ال�دّرا��س��ات
ّ
املناف�سة تتج�سّ د من خالل بذل اجلهود املكثفة واملر ّكزة
بهدف التغ ّلب على الطرف الآخر وحتقيق بع�ض الأهداف
وال�غ��اي��ات و�إ��ش�ب��اع جمموعة م��ن احل��اج��ات .ل��ذل��ك ،يت ّم
ا�ستخدام العديد من الو�سائل مثل امل�ه��ارات واملعارف
وال�ت� ّ
�دخ�لات والأم ��وال .واملناف�سة ميكن �أن حت�صل مع
النف�س �أو مع �أف��راد وجمموعات ،وت�تراوح بني ال�صراع
وال�ن��زاع والعدوانية .واملناف�سة ب�صفة عامة ،ي�ص ّنفها
االخت�صا�صيون على النحو الآتي:
ـ مناف�سة �شريفة تلتزم بالقواعد الأخالقية وت�أخذ بعني
االعتبار الأ�صول والقواعد والأخالقيات.
ـ مناف�سة غري �شريفة وه��ي ترتكز على ّ
الغ�ش واخلداع
وال ّلهث وراء حتقيق النتائج ب�أيّة و�سائل وعلى ح�ساب
الآخرين .مناف�سة مقيّدة ،وهي التي تخ�ضع �إىل تقييدات
وتنظيمات وترتيبات بحيث �أن اخل��روج عنها تكون له
انعكا�سات �سلبية.

ـ مناف�سة ح ّرة ،وهي التي ال تلتزم بالقيود �أو احلدود �أو
املوانع.
ـ مناف�سة ب� ّن��اءة ،وه��ي التي يكون الهدف منها ح�صول
الفائدة واملنفعة لفرد �أو جمموعة �أو جمتمع.
ـ مناف�سة ه�دّام��ة� ،أي التي ت ��ؤدي �إىل حتطيم الآخرين
و�إحلاق ّ
ال�ضرر والأذى بهم.
ـ مناف�سة النف�س� ،أي ال ّرجوع �إىل املا�ضي والتفكري فيما ّ
مت
�إجنازه وال ّتخطيط ملا هو �أف�ضل منه يف امل�ستقبل .وهي
�أنبل �أن��واع املناف�سة ويتوجب غر�سها يف نفو�س جيل
ال�شباب منذ مقتبل عمرهم.
ـ مناف�سة الآخرين� ،أي �أن الفرد يناف�س جمموعة ينتمي
�إليها.
ـ مناف�سة العطاء ،واملق�صود بها تلك التي تكون مبنيّة على
امل�شاعر الإيجابية مثل التحاب والت�آزر و�إيثار الآخرين
على النف�س وحب العمل اجلماعي؛ وهذا النوع الأخري
من احلب الذي ي�سمى كذلك روح العمل اجلماعي �أو العمل
�ضمن فريق عمل هو ما نود �شيوعه يف جمتمعنا العراقي
"�أحب لأخيك ما حتبه لنف�سك".
ـ مناف�سة الأخذ ،وهي التي تكون موجهة نحو اال�ستيالء
على ما للآخرين من ممتلكات �أو �شهرة �أو مكانة اجتماعية
ب�ش ّتى الو�سائل ،املُباحة وغري املُباحة؛ وهذه حالة مدانة
نتمنى �أن ي�شفى جمتمعنا منها.
ـ املناف�سة على اخلري� ،أي تلك التي تهدف �إىل بذل جمهود
�إ�ضايف ق�صد �إفادة الآخرين وحتقيق رخاء الآخرين؛ وهذا
ما تدعو �إليه الأديان ال�سماوية كافة� ..إن "خري النا�س من
نفع النا�س".
ـ املناف�سة على اقرتاف �أعمال ال�ش ّر والإثم والعدوان وهي
ال ّتي جتمع الأفراد الذين غالبا ما يكونون فري�سة للف�ساد
والر�شوة واملح�سوبية وكذلك ال�شهوات اجلن�سية.
�أمّا بالن�سبة للأ�سباب الكامنة وراء ا�ست�شراء املناف�سة ،ف�إن
االخت�صا�صيني ي�شريون �أوّ ال وقبل ك ّل �شيء �إىل احلقد
والكراهية واحل�سد .ذلك �أن الفرد يف هذه احلالة تكون
غايته احل�صول على املال �أو العلم �أو ال�سلطة �أو املكانة
االجتماعية وال�شهرة حتى و�إن ك��ان ذل��ك على ح�ساب
الآخرين �أو حتى و�إن تط ّلب ذلك حرمانهم من ذلك ّ
احلق.
ومن الأ�سباب الأخ��رى للمناف�سة ،نذكر اجل�شع والطمع
امل�ب��ال��غ فيه ال��ذي ه��و عك�س ال�ط�م��وح امل���ش��روع ،بحيث
تتنازع الفرد قوى داخلية وخارجية من �أج��ل احل�صول
على الرثوة واملال الكثري واملكانة االجتماعية وال�شهرة
والرتقية �إىل �أعلى امل��رات��ب .كما نذكر م�س�ألة التن�شئة
االجتماعية داخل العائلة ث ّم املدر�سة واملجتمع .فالأ�سرة
نف�سها تك ّر�س املقارنات بني الإخوة والأخ��وات� .أمّا على
م�ستوى املجتمع ،فهذه املقارنة ت�شمل املمتلكات وال�شهرة
واملكانة .كما � ّأن و�سائل الإع�ل�ام تلعب دورا كبريا يف
�إثارة املناف�سات بني �أفراد املجتمع .وبطبيعة احلال ،ف� ّإن
الغطر�سة ّ
والظلم والت�س ّلط وانعدام العدالة ،ت�ساهم ك ّلها
يف �إذكاء وا�ست�شراء املناف�سة بني �أفراد املجتمع .وب�صفة
عامة ،ت�ؤكد الدّرا�سات �أن املناف�سة تكون �شر�سة يف املدن
الكربى مقارنة مع القرى والأرياف.

