
القوة وتطوراتها  "جوزيف ناي" عن تغريات  �ُسئل  عندما 
اال�سا�سية  العنا�رص  وع��ن  والع�رصين  الواحد  القرن  يف 
االأو�سط  ال�رصق  العامل، ال�سيما يف  التي حتكم تطورها يف 
تغيريين  هناك  باأن  اأج��اب،  العربي  الربيع  جمريات  بعد 
اأحدهما هو  القرن احلادي والع�رصين.  للقوة يف  اأ�سا�سيني 
اأن  التحول بني الدول من الغرب اإىل ال�رصق والذي ميكنك 
تطلق عليه "تعايف اآ�سيا"، فقد عاد و�سع اآ�سيا اإىل التوزيع 
العامل،  �سكان  ن�سف  متثل  كانت  الأنها  نظراً  الطبيعي؛ 
ال�سناعية  الثورة  غريته  ما  وهو  اإنتاجه  ن�سف  وبالتايل 
يف القرن التا�سع ع�رص. والتغيري الثاين للقوة هو توزيعها 
الدول،  غري  من  اأط��راف  اإىل  الغربية  ال��دول  كل  عن  بعيدا 
احلو�سبة  عمليات  لتكلفة  اال�ستثنائي  لالنخفا�ض  نتاجا 
احلالية.  املعلومات  ثورة  عن  نتجت  والتي  واالت�ساالت 
واالأف��راد  ال��دول  غري  من  االأط���راف  اأ�سا�سا  مكن  ما  وه��و 
لكي تفعل اأ�سياء كانت من قبل تقت�رص على احلكومات اأو 

املوؤ�س�سات الكربى.
اآ�سيا  يف  القوة  م�ستقبل  حول  ناي"   " كالم  من  ن�ست�سف 
التهديدات  من  الرغم  على  والناعمة،  ال�سلبة  ب�سقيها 
االآ�سيوية،  القارة  تهدد  التي  املتطرفة  واالفكار  االإرهابية 
تلك  حتى  اأن��ه  اإال  االأو���س��ط،  ال�����رصق  منطقة  يف  ال�سيما 
التهديدات رمبا يدخلها البع�ض كنوع من اال�ستخدام غري 
الغرب  التحول من  الدولية، باأن  املبا�رص للقوة وامل�سالح 
التحول  هو  ا�سيا"  "تعايف  عليه  يطلق  ما  اأو  ال�رصق  اإىل 
ال�سناعي والتطور التكنولوجي يف هذه القارة، ال�سيما يف 
الدول ال�رصق اأ�سيوية مثل )ال�سني واليابان وكوريا( التي 
ا�سبحت قوة �سيا�سية وع�سكرية واقت�سادية وثقافية، لكن 
عليه،  متعارف  تقليدي  كمفهوم  الدول  م�ستوى  على  هذا 
الب�رصي وللطبيعة  التطور  وهو �سيء طبيعي وفقًا لنظرية 

التقليدية للدولة مبفهومها العام.
اأما على امل�ستوى االآخر والتوزيع البعيد عن مفهوم الدول 
وهي  الدول"،  غري  من  "جماعات  اليوم  عليه  يطلق  ما  اأو 
ال�سعيدين  على  وهيبتها  الدولة  لقوة  �رصب  الغالب  يف 
الداخلي واخلارجي، وقد تزداد خطورتها يف حال ارتبطت 
وروؤي��ة  خارجية  �سيا�سية  باأيديولوجيات  االط��راف  تلك 
�سيا�سية �سيقة، ال�سيما يف ظل حالة عدم اال�ستقرار التي 
تعاين منها بع�ض الدول، كما هو حال اغلب الدول العربية 
مثل )العراق و�سوريا واليمن وليبيا(، والتي ا�سبحت دول 
غري قادرة على حماية نف�سها وفر�ض هيبتها يف ظل تعدد 
اطراف القوة املحلية واالإقليمية فيها، ال�سيما مع انت�سار 
املتطرفة  واجلماعات  االإرهابية  والتنظيمات  احلركات 
التي تريد اأن تفر�ض ايديولوجيات معينة اأو تفر�ض حالة 
اأجل فر�ض  الدول من  الداخلي يف تلك  من عدم اال�ستقرار 

�سيا�سيات دولية اأو اإقليمية معينة.
اإىل احلركات  "جوزيف ناي" مل ي�سري  اأن  وعلى الرغم من 

اإىل  ا�سار  واإمن��ا  مبا�رص  ب�سكل  االإره��اب��ي��ة  واجلماعات 
التي  للقارات  العابرة  وال�����رصك��ات  الدولية  املنظمات 
اأن تلك  اإال  ا�سبحت مناف�سا قويا للدولة كمفهوم تقليدي، 
اجلماعات والف�سائل وامللي�سيات هي من تقو�ض �سيطرة 
الدول، واملناف�ض االأكرب ل�سيادتها، وا�سبحت قوى طاردة 
الوجه  لل�رصكات واملوؤ�س�سات اال�ستثمارية. فاإذا ما اخذنا 
على  باآخر  اأو  ب�سكل  يوؤ�رص  فاأنه  الثاين،  للتغيري  االآخ��ر 
واأن  ال�سلبة، ال�سيما  القوة  اأكرث من  الناعمة  القوة  مفهوم 
الدولتية  غري  املتطرفة  اجلماعات  متتلكها  التي  القوة 
)جماعات غري الدول( واجلماعات االأخرى، هي قوة ناعمة 
االإعالمي  التوظيف  جمال  يف  ال�سيما  �سورها؛  اأكرث  يف 
والديني وا�ستخدام املنظومة العاملية )االنرتنيت وو�سائل 
التوا�سل االجتماعي( وخماطبة املتطرفني بلغات متعددة 
وا�ستخدام التكنولوجيا واحلو�سبة وغريها من املعلومات 
عن  ف�ساًل  املتطرف،  فكرها  اي�سال  يف  ت�ساعدها  التي 
اال�ستخدام املفرط يف القوة ال�سلبة اجتاه كل من يخالفها 

الراأي.
تلك  قبل  م��ن  الناعمة  ال��ق��وة  لعنا�رص  التوظيف  ه��ذا 

ال��دويل  النظام  م�ستوى  على  دول  تكون  قد  اجلماعات 
ف�سلت به، ال�سيما الدول العربية والتي ما زالت تعاين من 
حالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي كما هو يف العراق و�سوريا 
اليوم وغريهما من باقي الدول العربية. فهذه الدول اليوم 
بحاجة حقيقية اإىل مراجعة �ساملة لكل جوانبها ال�سيا�سية 
واالقت�سادية والع�سكرية واالجتماعية والثقافية، وبحاجة 
اإىل مراجعة عالقاتها اخلارجية، ال�سيما مع الدول العظمى، 
وكذلك بحاجة اإىل ا�سرتاتيجيات �ساملة ووا�سحة متكنها 
وقواها  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  امكانياتها  توظيف  من 
ثم  ومن  اجلماعات،  تلك  على  للتغلب  وال�سلبة(  )الناعمة 
مناف�سة الدول باملعنى التقليدي. وهذا بحاجة اإىل توظيف 
�سحيح لعنا�رص القوة الناعمة ولي�ض اإىل القوة الع�سكرية 
قوية  قوة ع�سكرية  الدول ال متتلك  واأن هذه  فقط، ال�سيما 
�سانع  وامكانية  وقدرة  براعة  واإن  الوقت.  بنف�ض  ومهنية 
ناي"  "جوزيف  اكده  ما  وهذا  ذلك.  ّتوؤمن  من  هي  القرار 
يف كتابه )مفارقة القوة االأمريكية(، باأن " حتويل موارد 
قوة العراق املحتملة اإىل قوة متحققة يتطلب �سيا�سة جيدة 

الت�سميم وقيادة بارعة".

اإىل طرد تنظيم  اأن ت�سعى  العراقية  وعليه، ميكن للحكومة 
التي  املناطق  يف  وفكريًا  �سيا�سيًا  وتقوي�سه  "داع�ض" 
القوى  اإىل تقوي�ض كل  ال�سعي  التنظيم، ومن ثم  اجتاحها 
الواقع  انتجها  التي  امل�سلحة  وامللي�سيات  والف�سائل 
/10 بعد  وال�سيما   ،2003 العام  بعد  العراقي  ال�سيا�سي 
قواها  ا�ستعادة  على  والعمل  حزيران/يونيو/2014. 
ر�سيدة وقرار داخلي قوي  ب�سيا�سات  الداخلية واخلارجية 
اجلبهة  وتوحيد  الداخلي  ال�سيا�سي  اال�ستقرار  خالل  من 
الداخلية اأواًل، ومن ثم االنطالق نحو اخلارج؛ الأن بقاء تلك 
الف�سائل واجلماعات على ما هي عليه �سيمكنها من بلورة 
تدريجيًا،  الدولة  �سيطرة  لتقوي�ض  ال�سيا�سية  م�ساريعها 
الدولة  م�ستقبل  على  كبريا  خطرا  �ست�سكل  وب��ال��ت��ايل 
العراقية، يف ظل تعدد اأطراف القوة وتقاطع اهدافها وتعدد 
�سيكون  وبالتايل  ال�سيا�سية.  وايديولوجياتها  م�ساريعها 
ت�سعف  خمتلفة  باأيديولوجيات  �سيا�سي  ���رصاع  هناك 
متامًا من هيبة الدولة العراقية وت�ستت قرارها ال�سيا�سي. 
وهذا بحاجة فعلية اإىل جراأة وواقعية كبرية من قبل �سانع 

القرار العراقي، لتقوي�ض عمل تلك اجلماعات.

رئي�ض  ننا�سد  ال�سيعي  الوقف  وطالبات  طالب  رابطة  نحن 
الوزراء الدكتور )حيدر العبادي( املحرتم، حيث اليخفى على 
الوقف  لطلبة  اخلارجية  االمتحانات  متت  انه  الكرمي  جنابكم 
احلكومية  واجلامعات  املدار�ض  وكانت  وزاري،  باأمر  ال�سيعي 
من  االمتحانات  على  اال�رصاف  ومت  االمتحانية  املراكز  هي 
الرتبية،  وزارة  مبراكز  والت�سحيح  الرتبية،  وزارة  كوادر  قبل 
وزارية  امتحانات  انها  حيث  الرتبية  وزارة  ا�رصاف  وحتت 
التختلف عن امتحانات ال�ساد�ض االعدادي العلمي واالدبي من 
حيث بع�ض املواد الدرا�سية مثل مادة اللغة االنكليزية واللغة 
العربية والرتبية اال�سالمية وكتب االجتماعيات، وكانت لدينا 
مناهج درا�سية من ا�سعب املناهج لكبار علماء الدين وكانت 
ال�سابق،  الوزير  قبل  وزاري ومن  وباأمر  بها  �سهادتنا معرتف 
اجلامعات  يف  ال�سيعي  الوقف  طلبة  من  كبري  عدد  قبول  ومت 
اقبال  الوزير احلايل حممد  احلكومية واالهلية، ولكن يف عهد 
مت الغاء االعرتاف وخروج عدد كبري من الطلبة من اجلامعات، 
اخواننا  من  كبري  عدد  وجود  ح�رصتكم  على  يخفى  ال  واالن 
اجراء  من  يتمكنوا  ال  فهم  العدو،  ملحاربة  القتال  جبهات  يف 
على  يقدموا  مل  كبري  عدد  وجود  واي�سا  التقوميي  االمتحان 
 50000 ال  الميلكون  النهم  التقوميي،  لالمتحان  الت�سجيل 
دينار فنحن االن نلتم�ض منكم العطف االن�ساين الذي اعتدناه 
التقوميي  االمتحان  باإلغاء  الفئة  هذه  ابناء  مع  بالوقوف 

واالعرتاف بال�سهادة ال�سابقة.

االإخوة االأعزاء يف �سحيفة اجلورنال
حتية طيبة..

الغراء،  �سحيفتكم  على  املن�سور  املو�سوع  با�ستغراب  تابعنا 
بالتحرك  املالكي  يتهم  االإ�سالمي  )احلزب  عنوان:  حمل  والذي 
الإقالة اجلبوري والدعوة ت�سفها باالأكاذيب (، ويف الوقت الذي 
لدينا  يوجد  ال  اأنه  نوؤكد  وتف�سياًل،  جملة  م�سمونه  فيه  ننفي 
اأنه  قيادي يف احلزب ا�سمه ) ر�سيد جميد (، وهو ما زعم اخلرب 

�رصح ل�سحيفتكم!
الر�سمية،  مواقعه  العراقي  االإ�سالمي  للحزب  اإن  الكرام..  االإخوة 
وخطابه  للجميع،  املعروفة  و�سخ�سياته  االإعالمية،  وو�سائله 

وا�سح، وعالقاته مع بقية االأحزاب قوامها االحرتام.
وبيانات  لنا ت�رصيحات  فقد كانت  االأخرية،  الربملان  اأزمة  اأما 
�سك  دون  من  وهي  مراجعتها،  املمكن  ومن  ومتاحة،  متوفرة 
تتقاطع مع م�سمون اخلرب اأعاله. لذا نتمنى منكم ن�رص هذا النفي 
يف �سحيفتكم، ويف ذات املكان الذي ن�رص به اخلرب، تاأكيداً على 

االلتزام بر�سالة االإعالم النبيلة، واأنتم اأهل لذلك باإذن اهلل.
تقديرنا واحرتامنا

املكتب االإعالمي
للحزب االإ�سالمي العراقي

اأهم  1997-(  مو�سيقار عراقي  و عازف عود، يعترب من   1928(  
عازيف العود يف القرن الع�رصين.  يعترب منري ب�سري االبن الثاين لعائلة 
االأ�سغر  �سقيقه  وقبل  جميل،  االأك��رب  �سقيقه  بعد  عزيز،  الق�ض  ب�سري 
فكري، اإىل جانب �سقيقاته الثالثة. ولد يف املو�سل يف عائلة يعلو بني 
عازفًا  الوالد  كان  حيث  العود،  على  اآليًا   ، املو�سيقى  �سوت  جنباتها 
اآالت الوترية ، التي من بينها العود، وغنائيًا،  قديراً و�سانعًا لبع�ض 
على �سوت حناجر الوالد اأي�سًا، الذي كان يتمتع ب�سوت رخيم �سفاف 
�ساعده كثرياً يف اأداء تراتيل كني�سته ال�رصيانية االأرثوذك�سية �سما�سًا 
يف خدمتها. اإجتهت عناية منري نحو املو�سيقى، وبخا�سة حني كان 
�سقيقه االأكرب جميل، يعزف على الكمان والعود يف البيت، قبيل رحيله 
الذي  املو�سيقي  املعهد  يف  املو�سيقى  بدرا�سة  لاللتحاق  بغداد  اإىل 
البيت  اأجواء  )تاأثري(  وانتقل  اجلميلة.  الفنون  مبعهد  بعد  فيما  ُعرف 
املو�سيقية اإىل كافة اأفراد العائلة. التحق منري مبعهد الفنون اجلميلة 
عام 1939 ، تخرج فيه عام  1946 تاأثر كثرياً باأ�ستاذه حيدر، واأخذ 
التقنية املتقدمة يف العزف. كما كان االأمر عند �سقيقه  اأ�ساليبه  عنه 
اآرو�ض  �سكر وغامن حداد و�رصكي�ض  �سلمان  تاأثر زمالوؤه  بينما  جميل 
اإذاعة بغداد، ويف  بالروح ال�رصقية التقليدية. مار�ض العمل الفني يف 
لفرقتها  ورئي�سًا  عازفًا   ،1956 عام  تاأ�سي�سه  بعد  العراق  تلفزيون 
املو�سيقى. كما  لق�سم  رئي�سًا  بعد  املو�سيقية وخمرجًا مو�سيقيًا، ومن 
)املعهد  با�سم  خا�سًا  معهداً  له  واأ�س�ض  املعهد.  يف  التدري�ض  مار�ض 
العراقيني.  املو�سيقيني  جلمعية  رئي�سًا  و�سار  للمو�سيقى(،  االأهلي 
1962، دار�سًا لعلوم املو�سيقى املقارنة  اإىل هنغاريا يف عام  �سافر 
)Comparative Musicology( حا�ساًل على درجة الدكتوراه 
يف ذلك. حققت له جوالته العديدة واملتكررة يف معظم اأقطار العامل، 
�سميمة  بقناعة  عنده  لرت�سو  للخربة،  واإت�ساعًا  املعرفة  يف  ا�ستزادًة 
التقاليد املو�سيقية بكل طقو�سياتها، وتقدميها  �رصورة احلفاظ على 
مبا يتوافق مع روح الع�رص، دون اخلروج من لبو�ض املو�سيقى العربية 
مع  خالٍف  على  كان  جمايل.  وتعبري  مفاهيم  واإ�سالة  انتماٍء  هوية 
اأ�ساليب ملحني العرب، امل�رصيني و اللبنانيني و العراقيني املتاأثرين 
جراء   ، العربية  للمو�سيقى  القومية  الهوية  عن  ابتعدوا  الذين  بها، 
للغاية  جريئًا  كان  وقد  وتعبرياً.  وبنيًة  �سكاًل  الغري  اأ�ساليب  ا�ستعارة 
يف )ت�سّديه( لتلك االأ�ساليب عرب منابر ال�سحافة واللقاءات االإذاعية 
املو�سيقية  باالآلة  للخروج  جاهد  لقد  واملحا�رصات.  والتلفزيونية 
العربية من حمدودية ا�ستعماالتها ب�سكل ثانوي يف م�ساحبة الغناء. 
موؤكداً قدراتها الوا�سعة غري املحدودة يف االأداء والتعبري. انطالقًا من 
االرجتاالت  من  اآفاقية  �سياحة  اإىل  التقليدي  التق�سيم  ا�سلوب  تطوير 
احلرة املوؤ�س�سة على االنتقاالت املقامية العربية، بعيداً عن التطريب 
اأثر نوبة قلبية  1997 على  اأيلول    28 املفتعل. تويف منري ب�سري يف 

قبيل رحلة فنية له للمك�سيك.
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تعدد أطراف القوى في العراق وتأثيره على المستقبل السياسي للبالد
وكاالت - متابعة

معظم املت�بعني لل�س����أن العراقي ي�ستغربون كثريا 
ه���ذه االنتق�ئي���ة املرتفع���ة ج���دا يف ذهني���ة النخب 
االوروبي���ة واالع���ام االوروبي فيم���� يتعلق بفهم 
املتغريات ال�سي��س���ية واالمني���ة يف العراق، ورغم 
ان ج���زءا منه� مت�آتي دون �سك م���ن مزاجية بع�ض 
ال�س���رق  م���� يح�س���ل يف  النخ���ب الغربي���ة جت����ه 
االو�س���ط عموم����، وحم�ولة توظيف ذل���ك توظيف� 
�سي��سي���� ب�لدرج���ة االوىل اال ان���ه م���ن االجح����ف 
نكران حم����والت الت�سويه املتعمد م���ن قبل العديد 
من مرا�سلي و�س�ئل االع���ام االجنبية يف العراق، 
�سيم���� وان الكث���ري من و�س�ئل االع���ام يف اوروب� 
تعتمد يف اخب�ره� عن العراق على و�س�ئل االعام 
ووك�الت االنب����ء الع�ملية املعروف���ة، مثل رويرتز، 
وك�ل���ة االنب�ء الفرن�سي���ة، البي بي �سي، �سي ان ان 

وغريه�. 
نع���م هن����ك �س���ورة م�أ�س�وي���ة وك�رثي���ة للو�س���ع 
العراق���ي ولك���ن املو�س���ة ال�س�ئ���دة هي نق���ل كل م� 
يح���دث يف اط�رين االول: دائم� وابدا اظه�ر �سقف 
مب�ل���غ في���ه م���ن ال�س���وء والبوؤ����ض، والث����ين: نقل 
الوق�ئ���ع بطريقة مغ�يرة مت�م���� مل� يح�سل. ويكفي 
املتغ���ريات االخرية التي ح�سل���ت يف العراق دليا 
على �سقوط االقنعة عن العديد من مرا�سلي و�س�ئل 
االع���ام االجنبية يف العراق، حي���ث ك�نوا ينقلون 
االمني�ت ولي����ض الواقع، وك�أنهم يلوحون ب�أيديهم 
لداع�ض، وهن�ك مرا�سلون ينقلون التق�رير بطريقة 
مث���رية لل�سفق���ة، امللف���ت ان ذلك حت���ول اىل مو�سة 
�س�ئدة تتحدث ب�سراهة عن اخط�ء الدولة العراقية 
وتخوين اجلمي���ع، ان ذلك الرتاكم االعامي �س�هم 
كث���ريا يف تر�سي���خ �س���ورة منطية ع���ن العراق يف 

ذهنية النخب االمريكية واالوروبية ب�سكل ع�م. 
هن����ك من يعتقد ب����أن القرار يف الوالي����ت املتحدة 
االمريكي���ة يتخ���ذ م���ن قب���ل مراك���ز الق���رار ولي�ض 
للجمه���ور او حت���ى النخب���ة دور ا�س��سي فيه، ومع 
�سحة هذا التوجه اىل حد م�، لكن توجه�ت النخب، 
وجه�ت نظره�، ت�سليطه� ال�سوء على حدث بعينه 
م���ن زاوية بعينه� ي�سّكل ع�م���ل �سغط عفوي يوؤثر 
اىل حد كبري يف م���زاج �س�حب القرار، ا�سف لذلك 
ان اآلية اتخ�ذ القرار خمتلفة اىل حد م� يف اوروب� 
عنه���� يف امري���ك�. ان النخ���ب االوروبي���ة، مراك���ز 
الدرا�س����ت وبع�ض و�س�ئل االع���ام اجل�دة ت�س�هم 
م�س�هم���ة كبرية ج���دا يف �سن�عة الق���رار وتوجيه 
الراأي الع����م، احلكوم�ت هن�ك ال جتروؤ كثريا على 

ازع�ج جم�ع�ت ال�سغط يف معظم االحي�ن. 
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نصيحة

على  متج�سد  هو  مبا  االإن�ساين  ال�سلوك  م  يتقَوّ
وهذه  االإن�سان  بها  يقوم  اأفعال  من  الواقع  اأر�ض 
والو�سط  على املحيط  مبا�رصاً  تاأثرياً  توؤثر  االأفعال 
اأن احلياة االجتماعية  االأفراد بل  الذي يعي�ض فيه 
الفعاليات  جممل  خالل  من  �سورتها  تكت�سب  
ال�سلوكية )فال�سلوك االإن�ساين على اإختالف اأمناطه 
من  �سل�سلة  يعترب  واأو�سافه  اأغرا�سه  وتباين 
من  يجعل  وب�سكل  املتتالية  املتتابعة  العمليات 
غر�سها  توؤدي  واحدة   �سعورية  �سيغة  جمموعها 
بعد اأن تتج�سد حقيقة �سلوكية على م�رصح احلياة(، 
وبناًء على ما تقدم يظهر لنا مدى االإرتباط الوثيق 
اإن  اإذ  االجتماعية،  واحلياة  االأفراد  �سلوكية  بني 
هذا  فاأن  �سلوكي  ن�ساط  اأي   ميار�ض  عندما  الفرد 
منه  ويجعل  العامة  احلياة  على  ينعك�ض  الن�ساط 
ظاهرة اإجتماعية توؤدي فعلها يف خمتلف اجلوانب 
�سواء  املختلفة  الظواهر  االجتماعية ومبجمل هذه 
نهاية  يف  فاإننا  �سلبية  ام  اإيجابية  ظواهر  كانت 
تفر�سُه  احلياة  من  لون  اأمام  اأنف�سنا  جند  االأمر 
اأي  هذه الظواهر وبذلك نرى ان طبيعة احلياة يف 
جمتمع تت�سكل وتتقوم مبا هو موجود من ظواهر 
الظواهر  هذه  فاإن  الوقت  ذات  ويف  و�سلوكيات 
النا�ض فمن خاللها  توؤ�رص جوانب مهمة من حياة 
ذلك  يف  ال�سائدة  واملبادئ  القيم  اإىل  نتو�سل 
والعلمي  والثقايف  االأخالقي   وامل�ستوى  املجتمع 
ونوعية العالقات بني اأبنائه، ولكي توؤدي الهيئات 
الت�سحيح  يف  فاعل  ب�سكل  دورها  االإجتماعية 
واإ�سالح ما موجود من ظواهر منحرفة ال بد من 
اإىل  املوؤدية  واالأ�سباب  املوؤثرة  العوامل  ت�سخي�ض 
تلك الظواهر الأجل تكوين فهم �سحيح يكون اأ�سا�سًا  

قويًا للعمل املوؤثر.
املعايري ال�سلوكية املوؤثرة يف احلياة االجتماعية:-

املعيار ال�سلوكي هو املقيا�ض الذي يحدد �سفة فعل 
االإن�سان من حيث اخلري وال�رص والف�سيلة والرذيلة 
ال�سلوكية  املعايري  وتختلف  والباطل..الخ  واحلق 
واآخر تبعا لطبيعة املجتمع وتقاليده  بني جمتمع 

متعارفة   �سلوكية  من  عليه  اعتاد  وما 
التي  للظروف  نتيجة  اأفراده..  بني 
تاأثري  اجلوانب  تلك  لكل  بها.  مر 
ال�سلوكية  املعايري  نوع  اإبراز  يف 

فاإن  هذا  يف  ال�سائدة 
ال�سلوكية  املعايري 
احلياة  يف  املوؤثرة 

االن�سانية هي:-
1– التقاليد واالأعراف 

االجتماعية:-
تتكون  معايري  وهي 
معينة  ظروف  بفعل 
الظ������روف  وه���ذه 
اأف����راد  على  تفر�ض 
اأمن�����اط  املج����تمع 
وعالقات  �سلوكية 
واأ�ساليب  اجتماعية 
جديدة  وقيم  عمل 
من  فرتة  بعد  ت�سبح 
لدى  ماألوفة  الزمن 

املتعارف  االإن�ساين  ال�سلوك  طابع  فتاأخذ  النا�ض 
غري  ال�سلوكية  االأمناط  هذه  كانت  اأن  بعد   ، عليه 
التاريخ  اإن  اأحدثتها،  التي  الظروف  قبل  معهودة 
كبرية  اإجتماعية  تغريات  على  يطلعنا  االإن�ساين 
قد حدثت يف حياة ال�سعوب نتيجة ما مر بها من 
اأحداث ووقائع �سيا�سية واقت�سادية وعلمية توؤدي 
ال�سلوك  من  معني  بنمط  جمتمع  يت�سف  اأن  اإىل 
بني  القائمة  االختالفات  اأن  )حيث  االإن�ساين 
يف  اأو  الفردية  اأحوالها  يف  �سواء  وال�سعوب  االأمم 
اأو  العرق  اإىل  راجعه  لي�ست  احل�سارية  م�ستوياتها 
اجلن�ض بل هي راجعه اأوال واأخريا اإىل �رصوط احلياة 
ال  وماألوفة  عوائده  ابن  )االإن�سان  و  عامة(  ب�سفة 
ابن طبيعته ومزاجه فالذي األفه من االأحوال حتى 
اأن  �سار خلقا فنزل منزلة الطبيعة واجلبلة( ومبا 
الظروف تتغري باختالف اأ�سبابها وموؤثراتها فهي 
االأمناط  هذه  يف  تغريات  اإحداث  اإىل  كذلك  توؤدي 
ال�سلوكية. وبناء على ما تقدم يظهر لنا اإن االأعراف 
�سلوكية  اأمناطا  وت�سبح  الظروف  وليدة  والتقاليد 
االإن�ساين  الفعل  بها  يقا�ض  اإجتماعية  ومعايري 

وبتغري هذه الظروف تتغري هذه املعايري. 
2. القواعد القانونية:

ت�سامل  �سلوكية  معايري  عن  نتجت  القواعد  وهذه 
عليها الفكر االن�ساين  من خالل ما قدمه املفكرون 
واآراء  اأفكار  من  القانون  وفقهاء  والفال�سفة 
القوانني  يف  متثلت  اأخالقية  قواعد  ب�سكل  تبلورت 
التاريخ. ونظراً الختالف  التي ظهرت عرب مراحل 
اإىل  االإن�سان  نظرة  تكوين  يف  املوؤثرة  العوامل 
احلياة، بني خمتلف احل�سارات والبلدان وال�سعوب 
خمتلفة  االن�سانية  الفكرية  االجتاهات  كانت  فقد 

يف تف�سري الظواهر االجتماعية. 
�سعادة  يكفل  الذي  االأمثل  النظام  اإىل  الروؤية  ويف 
واتباعها  املثالية  املدار�ض  فهناك  االإن�سان 
واالجتاهات  ميثلها  ومن  املادية  واملدار�ض 
امل�سرتك  القا�سم  اأن  اإال  بها  يرتبط  ومن  االخرى 
لل�سلوك  قواعد  و�سع  حماولة  هو  جميعًا  بينها 
القواعد  ي�سع  اجتاه  كل  انطلق  وهكذا  االإن�ساين 
ظهرت  اأن  اإىل  يراه،  الذي  للتف�سري  وفقًا  ال�سلوكيه 

اإىل الوجود هذه القوانني املعروفة
عي  لو واأثره ا االإجتماعي 

يف ال�سلوك االإن�ساين
 يف �سوء ما تقدم يت�سح لنا اإن املعايري ال�سلوكية 
مبوجبها  ت�سري  التي  القواعد  متثل  اإختالفها  على 
يكون  لكي  واالإن�سان  االجتماعية   احلياة  حركة 
حركة  مع  ومن�سجمًا  املعايري  تلك  مع  من�ساقا 
وعي  على  يكون  اأن  البد  االإجتماعية   احلياة 
�سلوكه  ويجعل  االجتماعي  دوره  اأداء  من  ميكنه 
خا�سعا للمعايري ال�سلوكية ومتقيدا بالقواعد التي 
فاإنه  وعيًا  اأكرث  االإن�سان  كان  وكلما  عنها،   تنتج 
ملا  تلقائي  ب�سكل  انقاد  قد  نف�سه  يجد  بالتاأكيد 
يجعل  )فالوعي  املعايري  هذه  وتقت�سيه  تفر�سه 
الوعي  الأن  اندفاعا نحو عمل اخلري  اأكرث  االإن�سان 
اخلريي  العمل  على  اإقدامه  ان  اإىل  االإن�سان  ير�سد 
ينفعه �سخ�سيا  كما ينفع املجتمع الذي هو ع�سو 
فيه( ولكن واقع احلال يظهر لنا  ان اأفراد املجتمع 
متفاوتون يف درجة الوعي والن�سوج الفكري ينتج 
عنه كذلك تفاوت يف ال�سلوك االإن�ساين واإذا تاأملنا 
اأن  جند  االجتماعي  واقعنا  يف  االإن�ساين  ال�سلوك 
هناك م�ستويات خمتلفة ح�سب درجة الوعي، فهناك 
بالقواعد  االإن�سان  يلتزم  وفيه  املثايل  ال�سلوك 
�سفته  ومن  الوعي  حالة  من  انطالقا  ال�سلوكية 
مرفو�ض..  هو  وما  مقبول  هو  ما  يعقل  كاإن�سان 
وهذا امل�ستوى ميثل حالة متقدمة.. وهناك م�ستوى 
ملا  وفقا  يجري  االإن�ساين  �سلوكهم  االأفراد  من 
االجتماعية  والظروف  ال�سخ�سية  امل�سالح  متليه 
ال�سلوكية واملعيار  للمعايري  املتقلبة دون مراعاة 
منح�رص  االإن�سان  �سلوك  اإن  امل�ستوى  هذا  �سمن 
يف تاأكيد ذاته ومنفعته دون االأخذ بنظر االعتبار 
العامة  امل�سلحة  االجتماعية ومقت�سيات  العالقة 
وفي��ه  ال�سل���وك  م�ن  م�ستوى متدين  اإن هناك  كما 
يت�رصف االإن�سان ت�س��رفا ميلي�ه وج��ود الق��وة اأو 
ال�سلط��ة فم��ا دام �سلطان القوة موجود وما دامت  
اإذا غابت  اأما  الع�سا مرفوعة فهو ماأمون اجلانب 
الع�سوائي  ت�رصفه  اإىل  عاد  الع�سا  وو�سعت  القوة 
ولنا  ثقافة  اأو  عقل  اأو  دين  من  رادع  بال  العابث 
زوال  اأعقبت  التي  الظروف  خالل  مل�سناه  فيما 
الفو�سى  حالة  �سادت  حيث  ال�سقوط  اأثر  ال�سلطة 

واقعنا ويف ما يحدث هنا  يف  وهناك 
خري  دليل فعندما يخلو احلايل 

اجلو لليد العابثة 
ت�سول  تاأخذ 
وتفعل  وجتول 
من  لها  يحلو  ما 
وال�سلب  النهب 
على  واالإعتداء 
ويف  الخ  االآخرين.. 
يظهر  تقدم  ما  �سوء 
االإن�سان  وعي  ان  لنا 
التي  اال�سا�سية  الركيزة  هو 
فعندما  �سلوكه  بها  يتقوم 
حالة  تتوفر  الوعي  يتوفر 
وال�سعور  االأخالقي  االإلزام 
اأما  الفرد  لدى  بالواجب 
فان  وعيا  هناك  يكن  مل  اإذا 
قوه  من  ياأتي  اأن  البد  االإلزام 
خارجة عن ذات االإن�سان وهذه 

القوة هي ال�سلطة.


