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رواتب الموظفين  ..وعود بال طائل

دار السالم /بغداد
وذكــر المصــدر فــي حديــث لبعــض وســائل اإلعــام ،ان انــه ســيتم أت�جيــل الرواتب حتى أالســبوع المقبــل إذا توفر
قــال مصــدر مطلــع ،إن الــدوام الرســمي فــي وزارة الماليــة الــدوام الرســمي فــي وزارة الماليــة انتهــى دون وصــول أ�ي التمويــل .وكانــت وســائل اإلعــام قــد نقلــت عــن مصــادر
حكوميــة أ�نــه تــم االيعــاز بصرف رواتــب الموظفين ،وذلك
ليــوم أ�مــس أالربعــاء انتهــى دون وصــول أ�ي تمويل لرواتب تمويل لرواتب الموظفين.
الموظفين.
أو�ضــاف المصــدر الــذي طلــب عــدم الكشــف عــن اســمه ،بعد أت�خير عن مواعيدها الرسمية.

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

مــا تــزال قضية أت�خــر رواتب الموظفين تشــغل بال الجميع،
وال ســيما وانهــا متعلقــة بمعيشــة المالييــن مــن العوائــل التــي
تعتمد عليها بشكل أ�ساسي.
ومع التطمينات المتواصلة ،يبدو أ�ن الموضوع أ�كبر من هذه
العواطــف ،او التصريحــات التــي تنشــر ،وإنمــا هــو يعبــر عــن

أين رواتب الموظفين؟!
أ�زمة اقتصادية عميقة ليس من السهولة تجاوزها أ�و حلها .ســنوات طويلــة مــن االخفــاق ،ومســؤولية الفســاد الــذي نخر
وكان ملفتـ ًـا ذلــك التراشــق بيــن الســلطتين التشــريعية مؤسســات الدولــة بشــكل يحتــاج معــه إلــى جهــد مضاعــف،
الت�خيــر ،ممــا أ�شــر وجــود ولكن مع ذلك ..يبقى السؤال :اين رواتب الموظفين ،ومتى
والتنفيذيــة حــول مســؤولية هــذا أ
تحــل هــذه المشــكلة؟ وكيــف ســيتعامل العــراق مــع أالشــهر
اضطراب اداري يجب عالجه كذلك.
جدا ان الحكومة الحالية ال تتحمل مسؤولية تراكمات القادمة التي يبدو انها ال تدعو إلى التفاؤل.
صحيح ً
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الحزب اإلسالمي :تفجير الفلوجة االجرامي محاولة الثارة
الفوضى وتعويق مسار االعمار واالستقرار في محافظة االنبار
دار السالم /بغداد
اســتنكر الحــزب إالســامي العراقــي التفجيــر
إالجرامــي الــذي وقــع فــي مدينــة الفلوجــة يوم
أ�مــس .وقال الحزب في تصريح صحفي أ�صدره
بهــذا الخصوص :من جديد يعود اعداء العراق
لمنهج التفجيرات االجرامية التي تهدف إلثارة
الفوضــى والعنــف فــي المحافظــات العراقيــة،

وتعويق جهود إ�عادة البناء وتحقيق االستقرار
بعد التحرر من إالرهاب الغاشم.
وطالــب الحزب بتفعيــل الجهد االســتخباراتي
لتجــاوز هــذه الحــاالت ،مؤكــدا علــى أ�هميــة
الحــذر واليقظــة للحفــاظ علــى مكـتســبات
النصــر ،وضرب أاليادي التي تحاول النيل من
محافظة أالنبار ومدنها.

ْ
رئيسي
باجتماع موسع ..رئيس الجمهورية يستقبل

الوقف السني يعلن عودة

القضاء وتنسيق أجهزته وفقًا للدستور

ويحدد التعليمات

مجلس القضاء االتحادي وإقليم كردستان :استقاللية إقامة صالة الجمعة في المساجد
دار السالم /بغداد
اســتقبل الســيد رئيس الجمهورية الدكـتــور برهم صالح ،في
مقــر إ�قامتــه فــي الســليمانية ،رئيــس مجلــس القضــاء أالعلى
القاضــي فائــق زيــدان والوفــد المرافــق لــه ،بحضــور رئيــس
مجلس قضاء إ�قليم كردستان القاضي بنكين قاسم أو�عضاء
المجلس ،ومحافظ السليمانية السيد هافال أ�بو بكر.
وبحــث اللقــاء أ�همية االنتخابــات النيابية المقبلــة ،وضرورة
توفيــر كافــة مســتلزماتها التشــريعية والفنيــة ،وبمــا يضمــن
النزاهــة ومنــع التزويــر والتالعــب ،وتحقق التمثيل الواســع
للناخبيــن ،وضــرورة حصــر الســاح بيــد الدولــة ومنــع
إالجراءات الخارجة عن القانون.
وجرى مناقشة أ�همية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة
االتحاديــة ،والتنســيق بيــن أالجهــزة القضائيــة االتحاديــة

وت�كيد الــدور المهم دار السالم /بغداد
وفــي إ�قليــم كردســتان في هــذا الصــدد ،أ
والدارية في أ�علــن ديــوان الوقــف
للمحكمــة فــي الكـثيــر مــن المســائل القانونيــة إ
الســني ،عــودة إ�قامــة
البلد ،والعمل على حسمها وفق الدستور.
صــاة الجمعــة ،اعتبــارا
مــن الجمعــة المقبلــة (9
تشــرين أالول ،)2020
فــي المســاجد التابعــة له
بالمدن العراقية كافة.
وجــاء فــي وثيقــة صــادرة
عــن دائــرة المؤسســات
الدينيــة والخيريــة ،انــه
حصلــت الموافقــة علــى
إ�عــادة صــاة الجمعــة

فــي المســاجد التابعــة
لديــوان الوقــف الســني
كافة ،وذلك بعد حصول
الديــوان علــى الموافقــة
مــن الجهــات المعنيــة
مــع ضــرورة االلتــزام
بالجــراءات الوقائية من
إ
فيروس كورونا .وشــددت
الوثيقــة علــى مجموعــة
مــن التعليمــات ،وهــي
أ�ن يكــون فتــح المســاجد
قبيــل الصــاة بنصــف
ســاعة ،يكــون وقــت

الخطبــة  10دقائــق كحد
أ�قصى ،ومراعاة إ�جراءات
الســامة الصحيــة أ�ثنــاء
الخطبــة مــن (لبــس
الكمامــة ،والتعقيــم،
والتباعد بين المصلين)،
فيمــا يغلــق الجامــع بعــد
انتهاء الصالة بـ  5دقائق.

تغريدات

مصرع وإصابة  3أشخاص باحتراق
سيارة قرب مطار بغداد

دار السالم /بغداد
لقي شــخصان مصرعهما أو�صيب آ�خر ،جراء احتراق ســيارة
يســتقلونها علــى طريــق مطــار بغــداد الدولــي .وقــال مصــدر
أ�مني ،ان ســيارة نوع  BMWاحترقت بشــكل مفاجئ أ�ثناء
ســيرها علــى طريــق مطــار بغــداد الدولــي ،أالمر الــذي جعل
ســائقها يفقــد الســيطرة علــى القيــادة .أو�شــار الــى انتشــال
جثتين من الســيارة ،فيما أ�صيب شــخص ثالث بجروح نقل
على اثرها الى المستشفى لتلقي العالج.

ان المواطــن العراقــي ال يحتــاج
ان تمــن عليــه الدولــة بالمســاعدات
الماليــة لتحولــه الــى فــرد خامــل،
بــل هــو بحاجــة ان يشــعر بالفخــر
لكونــه يبني العراق من خالل بنائه
القتصــاده ،و إ�نه عنصر منتج يعطي
اكـثر مما أي�خذ.

كـثير هو الســاح المنفلت ...ولكن
حــذاري أ�ن يواجــه بســاح مــن
خشب !

إالعالم المرئي والمســموع او عبر
وســائل التــو اصــل االجتماعي قد
يصنــع أر�يا لكنه ال يســتطيع على
مــدى طويــل أ�ن يســوق اوهامـ ًـا.
اصنــع االنجازات قبــل أ�ن تتداعى
إ�مبراطورية أالوهام.

مــر عــام وال يــزال عراقيــون
يســتخدمون وســم (#وينهــم)،
فــي محاولــة للبحــث عــن ذويهــم
المختطفيــن منــذ االحتجاجــات
الواســعة المناهضــة للحكومــة التي
اندلعــت فــي أ�كـتوبــر  ،2019فيمــا
عرف بـ"ثورة تشرين".
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عام مضى على االحتجاجات ..وعود
كثيرة وانجازات قليلة
دار السالم /بغداد

تمــر علينــا الذكــرى الســنوية االولــى لتظاهــرات
تشــرين التــي انطلقــت فــي العاصمــة بغــداد
والعديــد مــن المحافظات العــام الماضي ،تحت
عنوان (نريد وطن) ،إ�ذ شهد العراق احتجاجات
شــعبية واســعة ضــد الفســاد والفاســدين الذيــن
نهبــوا خيــرات البلــد والبطالــة الكبيــرة التــي
يعانــي منهــا الشــباب وكذلــك انعــدام الخدمــات
االساســية ،فضــا عــن صــرف أ�مــوال طائلــة
علــى مشــاريع البنــى التحتيــة وذهابهــا لجيــوب
الفاســدين وهــدر المــال العــام دون أ�ي تحقيــق
لمتطلبات المواطنين.
تظاهــرات تشــرين شــارك فيهــا مختلــف شــرائح
الشــعب العراقــي مــن الشــباب والكبــار الســن
وطلبــة الجامعــات والمــدارس بهــدف الضغــط
علــى اصحــاب القــرار والمســؤولين إلصــاح
واقــع الحــال وايجــاد الحلــول الكـفيلــة لالزمات
المســتمرة التــي يعانــي منهــا البلــد ،ووصلــت
مطالــب المتظاهريــن الــى اســتقالة حكومــة
عــادل عبــد المهــدي وكذلــك محاســبة ومحاكمة
الفاســدين الذيــن تســببوا بانهيــار البلــد وتوجهه
نحــو الهاويــة ،فضــا عــن منــح المواطــن حقوقه
اسوة ببلدان العالم.
احتجاجات شعبية تطيح بالحكومة
اندلعــت االحتجاجــات العراقيــة فــي تشــرين
االول من العام الماضي  ،2019والتي انطلقت
فــي بغــداد وبقيــة محافظــات وســط وجنــوب
العــراق ،عقــب التــردي الكبيــر الــذي شــهده
اقتصاد العراق وتفشــي الفساد إالداري والمالي
ـد�ت
والبطالــة فــي جميــع مؤسســات الدولــة ،وبـ أ
تتوســع وتشد حدة مع اســتمرارها بالسلمية من
أ�جــل الحفــاظ عليهــا ديموميتهــا لحيــن تحقيــق
مطالب المحتجين.
ومــع اســتمرار الضغط الشــعبي والمطالب التي
ينــادي بهــا المحتجيــن إلصــاح االوضــاع فــي
البلد ،ومنها استقالة الحكومة واجراء انتخابات
مبكرة نزيهة وشــفافة ،قدم رئيس الوزراء عادل
عبــد المهــدي اســتقالته فــي  30تشــرين الثانــي
 ،2019تمهيــدا إلجــراء انتخابات جديدة مبكرة
تعمــل علــى تهدئــة أالوضــاع فــي البــاد وتلبــي

تطلعات أ�بناء الشعب.
دعــوات إلعــادة التظاهــرات واســتذكار لدمــاء
الشهداء
توجــه المتظاهــرون فــي الذكــرى االولــى
الحتجاجات تشــرين ،إ�لى ســاحة التحرير وســط
العاصمــة بغداد ،العــادة احياء التظاهرات التي
انطلقت العام الماضي ،وتقديرا لدماء الشــهداء
الــذي ســقطوا مــن اجــل االصــاح السياســية
واالقتصــادي والمالــي واالداري فــي العــراق،
وبهــذا المناســبة غــرد رئيــس الجمهوريــة برهــم
صالح ،قائال انه  :يمر عام على الحراك الشــعبي
ـاال مــن المعانــاة،
الناهــض ،حــراك يختــزل اجيـ ً
نابــع مــن الرغبة فــي تحقيق طمــوح المواطنين
في وطن ،في دولة مقتدرة ذات ســيادة ،ضامنة
ألمنهم وحقوقهم” ،مشددا على ان “االنتخابات
ـدا عــن ســطوة الســاح والتزويــر،
النزيهــة بعيـ ً
ضــرورة لالنطــاق نحــو إالصــاح المنشــود فــي
منظومة الحكم وتلبية حقوق العراقيين.
رئيــس الحكومــة مصطفــى الكاظمــي ،جــدد
الت�كيــد علــى ثوابــت شــعب العــراق العظيــم
أ
صانــع تشــرين وبطلهــا وشــبابها المتدفــق رغــم
بناء
التضحيــات  ،الفتــا الــى ان حكومته جــاءت ً

على خارطة الطريق التي فرضها حراك الشعب
العراقــي ومظالمــه وتطلعاتــه ،فيمــا أ�كــد الوفــاء
للشــعب وخارطــة الطريــق التــي فرضتهــا دمــاء
شــبابه الطليعــي وتضحياتهــم ،وال يخفــى علــى
شــعبنا طبيعــة التحديات التي تواجــه بالدنا في
هذه المرحلة الدقيقة من أت�ريخه.
إ�لــى ذلــك ،أ�كــد الحــزب إالســامي العراقــي،
ضــرورة االلتــزام بتنفيــذ الوعــود الحكوميــة
واجــراء االنتخابات المبكرة في موعدها المحدد
وتوفيــر ضمانــات نجاحهــا ونزاهتهــا ،منوهــا الــى
انه بعد عام من انطالق التظاهرات الجماهيرية
المطالبة بالتغيير واالصالح ،ما زال العراقيون
يتطلعــون إ�لــى تنفيــذ الوعــود الحكوميــة التــي
قدمــت لهــم ،وتلبيــة مطالبهــم المشــروعة،
فاالحتجاجــات الجماهيريــة عبــرت عــن واقــع
عراقــي مؤلــم ال يمكــن ألحــد تجاهلــه ،فــي ظــل
تفشــي البطالــة ،وانعدام فرص العمــل ،ورداءة
الخدمــات ،وتغلغل الفســاد في كافة مؤسســات
الدولة.
وطالــب الحــزب ،بالســعي الجــاد لتحســين هذه
الصورة السلبية التي تكونت عبر سنوات طويلة
مــن االخفــاق والتراجــع فــي أالداء ،وفــي مقدمة
الخطــوات التــي تضع العراق علــى أ�ول خطوات

االنجــاز اليــوم ،االلتــزام إب�جــراء االنتخابــات
المبكــرة فــي موعدهــا المحــدد ،وتوفيــر كافــة
الضمانــات المطلوبــة اليــوم إلنجاحهــا ،وتوفيــر
شــرط النزاهــة والشــفافية فيها ،وقطــع الطريق
ـددا على
علــى جميــع المزورين والفاســدين ،مشـ ً
ان ســماع صــوت المواطــن ،وتحويــل مطالباتــه
إ�لــى برنامــج اصــاح جــاد ،هــو الســبيل الوحيــد
إلنقاذ العراق والوصول به إ�لى بر أالمان.
ويــرى المراقبــون والمختصــون بالشـ أـ�ن
السياســي واالقتصــادي ،انــه بعد مــرور عام على
االحتجاجــات الواســعة فــي غالبيــة محافظــات
العــراق ،ال يــزال الفســاد يتصــدر الموقــف
والفاســدين يضعــون أ�يديهم على مقــدرات البلد
وهدر المال العام الذي تســبب أب�زمة اقتصادية
وماليــة قائمــة فــي العــراق ،وهنالــك صعوبة في
اصــاح االزمــات المتفاقمــة والتــي أ�دت الــى
مشــاكل وصلــت الــى عجــز الحكومــة فــي صــرف
رواتــب الموظفيــن ،وكذلك اســتمرار الخالفات
السياســية ،فضــا عــن عــدم ســيطرة الحكومــة
على الســاح وانتشــاره بيد المجاميع المسلحة،
حيــث وصــل الحال الى اطــاق الصواريــخ التي
تستهدف البعثات الدبلوماسية وسط العاصمة.
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كوردستان تصدر قرارات لصالح
الفالحين المديونين للحكومة
دار السالم /أ�ربيل
اعلنــت وزيــرة الزراعــة ومصــادر الميــاه فــي
حكومــة اقليــم كوردســتان ،موافقــة رائســة
مجلــس وزراء االقليــم علــى أت�جيــل اســتيفاء
السلف والقروض الزراعية.
وكـتبــت الوزيرة بيكرد طالباني على حســابها
الرسمي في موقع التواصل االجتماعي "فيس
بــوك" انــه بعــد مقترحهــا بتمديــد مــدة اعادة
القــروض الزراعيــة ،قــررت رائســة مجلــس
وزراء اقليــم كوردســتان قبــول المقتــرح،
مبينــة ان وزارة الماليــة واالقتصــاد ابلغــت
الــوزارة (الزراعــة) دخــول القــرار الحكومــي
حيز التنفيذ.

في يومهم السنوي ..تربية كوردستان توجه
رسالة للمعلمين والمدرسين في االقليم

حادث سير ّ
مروع يخلف
إصابات في السليمانية

ووقــع حــادث ســير مـ ّ
ـروع
دار السالم /السليمانية
أ�صيــب ثالثــة أ�شــخاص أ�حدهم فــي شــارع ســالم بمدينــة
دار السالم /أ�ربيل
ّ
بمناســبة يــوم المعلميــن والمدرســين ،عبــرت طفــل فــي حــادث ســير مــروع الســليمانية ،عندمــا اصطدمــت
وزارة التربيــة فــي حكومــة اقليــم كوردســتان ،بمدينــة الســليمانية فــي إ�قليــم أ�ربع سيارات ببعضها البعض.
عــن تثمينهــا للــدور الــذي يقــوم بــه المعلمــون كوردستان.

والمدرسون في العملية التربوية ،متمنية اجتياز
مــا اســمته المرحلــة الحساســة بســبب انتشــار
فيروس كورونا.
وجــاء فــي بيــان العــام الــوزارة ،انهــا تبــارك
للمعلمين والمدرســين في كوردســتان بمناســبة
يومهم الســنوي ،معربا عن شكر الوزارة للجهود
التــي يبذلونهــا والــدور العظيــم الــذي يقومون به
في العملية التربوية والتعليمية.

اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من  10كغم مخدرات في اربيل
دار السالم /أ�ربيل
اعلنــت مديريــة مكافحــة
المخــدرات فــي اقليــم
كوردســتان ،عــن القــاء
القبــض علــى عــدد مــن
االشــخاص المتاجريــن

بالمواد المخدرة في مناطق
عقــرة واربيــل العاصمــة،
فضــا عــن ضبــط اكـثــر
مــن  10كيلوغرامــات مــن
المــواد المخــدرة مختلفــة
االنواع.وجــاء فــي بيــان

للمديريــة ،انه خالل يومين
مــن العمليــات المختلفــة
اســتطاعت المديريــة ضبط
 10.5مــن المــواد المخــدرة
واعتقــال ثالثــة اشــخاص
بتهمة االتجار بتلك المواد.

واشــار البيــان الــى ان
المتهميــن تم اعتقالهم وفقا
للمادة  14من قانون المواد
المخــدرة وتــم تحويلهــم
الــى المحكمــة وفتــح ملــف
بالتحقيق معهم.
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 88عامًا على انتهاء االنتداب البريطاني  ..جدل بشأن يوم استقالل العراق
ونتيجــة لهــذه التغيــرات ،وقــع انقــاب بكــر صدقــي فــي ،1936
وحركة رشيد عالي الكيالني عام  ،1941مشيرا إ�لى أ�ن كل ذلك
بالضافة إ�لى تنامي دور العسكر
يمثل حركة نمو للتيار القومي ،إ
في الحياة السياسية بشكل كبير.
وبالعــودة إ�لى المؤرخ العراقي ســيار الجميــل ،إف�نه يلخص أ�برز
التحــوالت السياســية التــي حدثت بعد االســتقالل ب ــ 5محطات:
أالولــى هي صراع الطبقة السياســية على الحكم ،والثانية والدة
تيار عراقي سياسي يجمع الراديكاليين ،مقابل والدة تيار عراقي
سياسي يجمع القوميين.
أ�مــا المحطــة الثالثــة -بحســب الجميــل -فهــي تغلغــل السياســة
في المؤسســة العســكرية ،و المحطة الرابعــة كانت نمو المكانة
إالقليمية والدولية للعراق.

دار السالم /بغداد
نحــو  9عقــود مرت على انتهاء االنتــداب البريطاني على العراق،
ذلك اليوم الذي كان نقطة تحول في تاريخ البالد الحديث على
المســتوى السياســي واالجتماعــي بعــد رحلة طويلة مــن الكـفاح
والنضال اســتمرت  12عاما ،انتهت إب�عالن مجلس عصبة أالمم
فــي  3تشــرين أالول  ،1932قبــول العــراق عضــوا فيــه ،لينــال
بذلك اســتقالله ويتحرر من االنتداب البريطاني المفروض عليه
منذ عام .1920
االنتداب على العراق
ُيعـ ّـرف االنتــداب أب�نــه نظــام ســيطرة و إ�دارة ابتــدع بعــد الحرب
العالميــة أالولــى ،بـ إـ�دارة البلــدان أ�و أالقاليــم التــي انتزعــت مــن
الدولــة العثمانيــة أو�لمانيــا .أو�قــر هــذا النظــام فــي مؤتمــر ســان
ريمــو إب�يطاليا في أ�بريل/نيســان  ،1920بحســب أ�ســتاذ العلوم
السياسية في بغداد ياسين البكري.
ويضيــف البكــري أ�ن العراقييــن لــم يتقبلــوا فكــرة االنتــداب
البريطانــي علــى بالدهــم ،واعتبــروه احتــاال ،مؤكــدا أ�ن هنــاك
رفضــا عراقيــا لصيغــة االنتداب تكلل أب�كـثر من ثــورة ،منها ثورة
العشرين وثورة محمود الحفيد في السليمانية.
وتجســد الرفــض العراقــي لالنتــداب في خطــاب التتويــج للملك
فيصل أالول في آ�ب  .1921وبحسب البكري ،إف�ن في الخطاب
ذكــر بشــكل واضــح أ�نه يهــدف الســتقالل المملكــة العراقية من
سيطرة بريطانيا.
مؤشرات استقالل العراق
وبعــد انتهــاء االنتــداب البريطانــي ،يمكن أ�ن تطرح التســاؤالت
عن حقيقة حصول العراق على اســتقالله ،وما المؤشــرات التي
تدل على ذلك.
ويرى الباحث والمحلل السياســي باســل حســين أ�ن العراق قد
حصــل علــى االســتقالل آ�نــذاك ،الفتــا إ�لــى أ�ن ذلــك يعــود ألحــد
شــروط االنضمــام لعصبــة أالمــم ،وهــو أ�ن يكــون العــراق دولــة
مستقلة.
ولفت إ�لى أ�نه ينبغي أ�ن يؤخذ أالمر بالسياق التاريخي وصيرورة

الدولــة العراقيــة ،أو�ال يتــم الحكم على اســتقالل العــراق آ�نذاك
بمفاهيم حديثة.
ويعتبر ياســين البكري اســتقالل العراق قضية مهمة ومحورية،
إ�ذ كان هنــاك نضــال عراقــي سياســي للوصــول إ�لى هــذا الهدف،
كما كانت مقولة الملك فيصل أالول خذ ثم طالب.
لكــن البكــري يــرى أ�نــه ال يمكن القــول إ�نه كان اســتقالال كامال،
ألن بريطانيــا ســعت لتحقيــق هذا الهــدف مقابــل اتفاقية عقدها
نوري الســعيد (الذي شــغل منصب رائســة الوزراء في المملكة
العراقيــة مــن عــام  1930إ�لــى  )1958فــي حينهــا ،وكان مــن
المتحمــس لهــا مــن أ�جــل الوصــول إ�لــى هــدف االســتقالل ،علــى
أالقل لالنضمام إ�لى عصبة أالمم المتحدة.
تحوالت بعد االستقالل
وبشـ أـ�ن الواقع السياســي الذي أ�عقب انتهاء االنتداب البريطاني
واســتقالل العراق ،يضيف البكري أ�ن أ�برز التحوالت السياسية
كانــت وفــاة المؤســس للمملكــة العراقيــة الملــك فيصــل أالول،
والتــي أ�عقبتهــا ارتــدادات وانعكاســات ،مثــل اندفــاع الشــباب
وصعود التيارات القومية.

أ�ال يزال العراق مستقال؟
تتبايــن آ�راء المحلليــن والباحثيــن حول اســتقرار العراق كدولة
واجهــت تقلبــات سياســية أو�منيــة واقتصاديــة وحروبــا مدمــرة
خالل العقود أالخيرة.
ويقول البكري إ�ن االستقالل مفهوم نسبي ومتغير ،فكلما قويت
الدولــة وتماســكت واســتقرت ،كانــت قدرتهــا علــى االســتقالل
بالضافــة إ�لى أت�ثير مراحل الضعف والتشــتت واالنقســام
أ�كـثــر ،إ
على ذلك.
ويتابــع البكــري ،أ�ن العــراق علــى المســتوى الواقعــي يعاني من
نفــوذ خارجــي كبيــر -على أالقــل اليوم -متمثــا بالنفــوذ إاليراني
والميركــي ،الفتــا إ�لــى أ�ن هــذا التدخــل بــات واضحــا فــي قــدرة
أ
الدولتيــن علــى التحكم بالسياســة العراقية ،على أ�قــل تقدير في
ملف تشــكيل الحكومات الذي ال يتم إ�ال بتوافق أ�ميركي إ�يراني،
و إ�ن لم يكن معلنا.
ويرى البكري أ�ن القواعد التركية الموجودة في بعشيقة شمالي
العراق ،والتدخالت العســكرية التركية لمطاردة حزب العمال
الكردستاني ،كلها أ�مور تخل باستقالل الدولة وسيادتها.
وحــول االختــاف علــى تحديد يــوم االســتقالل العراقــي واعتبار
يــوم انتهاء االنتــداب البريطاني يوما وطنيا للعــراق ،إف�نه يعتقد
والمنــي
أ�ن ذلــك أ�مــر طبيعــي ويعــود إ�لــى الوضــع السياســي أ
واالنقسامات في العراق.
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ما هو المستقبل السياسي لإلسالميين في السودان؟
دار السالم /متابعة

للســاميين فــي الســودان دور رئيس فــي قيام حكومة
كان إ
إالنقاذ وفي اســتمرارها لثالثين ســنة .وكان نفوذهم أالقوى
رغم أ�نهم تقاسموا السلطة مع كـثير من الحلفاء في مراحل
تحالفا مع بعض
مختلفة وكانت الفترة أالخيرة هي أالوســع ً
أالحــزاب وكـثيــر من ممثلي الحــركات إالقليمية التي وقعت
اتفاقيات سالم مع حكومة البشير ..ويمكن القول أب�ن نفوذ
إالسالميين تضاءل في الفترة أالخيرة رغم بقاء رموز منهم
في مفاصل السلطة.
بعد الثورة التي أ�طاحت بنظام البشــير يتســاءل المراقبون
عــن حقيقــة وضــع إالســاميين آالن ،وهــل سيســتمر حــال
االنــزواء وقلــة الفاعليــة فــي المشــهد السياســي أ�م إ�ن هــذا
الوضع سكون مؤقت فرضته رياح الثورة التي استهدفتهم؟
يــرى كـثيــر مــن المراقبيــن أ�ن بنــاء إالســاميين فــي خــال
فج�ة ،أك�نه لم يكن
نصف القرن الماضي ال يمكن أ�ن يختفي أ
أو�ن تنظيماتهم البد أ�نها ستعاود التجلي بعد االحتجاب في
أ�شكال مختلفة.
للسالميين في السودان؟
ولكن ما هو المستقبل السياسي إ
للجابة على هذا السؤال البد من ربط االحتماالت أب�مر آ�خر
إ
هــو أ�يضــا مجال تكهــن وحيرة ،وهــو مســتقبل الديمقراطية
والحريــة فــي الســودان ،بمــا أ�ن المرحلــة االنتقاليــة تشــهد
اختالفــات و إ�خفاقــات كـثيــرة وال يســتبعد أ�ن تنتهــي إ�لــى
نهايات غير المرسومة لها.
يتحدث المراقبون لتطورات المشهد السياسي في السودان
عن احتمالين:
االحتمال أالول:
المضــي إ�لــى انتخابــات وقيــام نظــام ديمقراطــي ،بحســب
الوثيقــة الدســتورية التــي توافقــت عليهــا أالطــراف ،وهــي
مرحلــة ســتنتهي بعــد ثــاث ســنوات (مضى نصفهــا) وتقوم
انتخابات عامة حرة ونظام ديمقراطي مفوض.
ـدا آالن ،حيث لم
هــذا االحتمــال يبــدو بـ أـر�ي مراقبين بعيـ ً
تعــد أالطــراف تذكــر االنتخابــات أ�و تســتعد لها بمــا يلزم

من إ�جراءات.
ومــن أ�هــم العوامل المحسوســة التي تدعو للشــك في تنفيذ
البنــود الخاصــة بقيــام انتخابــات وتســليم الســلطة لحكومة
منتخبــة أ�ن القــوى إالقليميــة المؤثــرة فــي واقــع السياســة
السودانية ،ال ترغب في هذا التطور.
ومــن الواضــح أ�ن دول الجــوار التــي كانــت نشــطة جــدا فــي
مالحقــة ثــورات الربيــع العربــي و إ�جهاضهــا (كمــا حصل في
مصــر وليبيا) ال تــزال حريصة على ذات المالحقة في تونس
والســودان .ونســبة لظروف الضائقة االقتصادية فالسودان
ولغراءاتها.
مضطر للرضوخ لضغوط هذه القوى إ
االحتمال الثاني:
تترجمــه الظــروف إالقليميــة الســاعية إلدراج الســودان
فــي تحالــف إ�قليمــي خليجــي مصــري وكذلــك ترجحــه رغبــة
أالحزاب الصغيرة كالبعث والشــيوعي والحركات المسلحة
الموقعــة جميعــا فــي أ�ن تمتــد الحالــة االنتقاليــة أو�ن يكــون
لهــم الحــظ أالوفر ..وعلــى كل حال إف�ن مثل هــذه الحكومة
سيكون من همها القضاء على نفوذ إالسالميين في المجتمع
وهو خط اعتمده الحلف الخليجي في كل المنطقة ويناصره
عليه في داخل السودان كـثيرون..
والســؤال الذي ينشـ أـ� في هذه الحالة وهو مصدر قلق للقوى
المعنيــة فــي الداخــل والخارج مــاذا يصنع إالســاميون في
هــذه الحالــة؟ هــل هــم قــادرون علــى مواجهــة حكومــة
شــمولية مدعومــة بالمــال والقــوى الدوليــة
تتوجه لتصفية وجودهم؟
الجواب على هذا الســؤال
ليس سهال

ولكــن التجربــة فــي البــاد أالخرى مصــر ـ تونــس ـ ليبيا تدل
على أ�ن تصفية إالسالميين بالكامل ليس وجبة سهلة ،وبما
أ�ن وجودهــم فــي المجتمــع متجــذر فهــم يتقلبون بيــن حالة
النشــاط والكمون أ�و البيات الشــتوي والنشاط الصيفي بين
شرعية النشاط وظهوره وبين سرية العمل وخفائه.
بعــض إالســاميين قد ُي ْؤثــر التراجع إ�لى نشــاط اجتماعي أ�و
روحي دون السياســي ،والبعض آالخر قد يبحث عن منصة
مشــروعة للتعبير عن فكره ،والشــباب هم النواة الصلبة في
متنفسا في
يلج� بعضهم للعنف وقد يجد
هذه الجماعة وقد أ
ً
الجماعات المسلحة بالمنطقة.
حــدث هــذا لجماعــات إالخــوان فــي مصــر عندمــا اشــتدت
بهــا الضائقــة أو�لقيــت قياداتهــا وشــبابها لســنين طويلــة فــي
الســجون ،صبــرت القيــادات واستمســكت بالعمل الســلمي
الدعــوي ،بينمــا تملــك الشــباب غضـ ٌـب أ�لجـ أـ�ه إ�لــى تكويــن
جماعــات عديــدة ســميت أب�ســماء مختلفــة وقامــت بتكـفيــر
السلطة واستباحت العنف المطلق.
وفي حالة السودان إف�ن قيام جماعات مسلحة و إ�رهابية من
تلقائيا إ�لى تواصل هذه الجماعات أب�شــباهها
شـ أـ�نه أ�ن يؤدي
ً
في شــرق القارة وغربها ،و إ�ذا وقع ذلك إف�ن أت�ثيره ســيكون
ـعا وعميقـ ًـا؛ نسـ ًـبة لموقــع الســودان فــي وســط القــارة
واسـ ً
ولطبيعته الجغرافية.
فيمــا عــدا الشــباب أ�و بعضهــم الذيــن ربمــا
يدفعهــم الكبــت إ�لى هذه المصائــر ،إف�ن بقية
التيــار إالســامي علــى أالرجــح ســتتمكن مــن
إ�يجاد منافذ من العمل المحدود بمقدار الحرية
المتاحــة وســيكون أ�مامهــم خيــارات كالتي كانت
تتحــدث عنهــا معارضــة إالنقــاذ فــي نــداء الســودان
ـكريا
وهــي :الثــورة الســلمية أ�و الثــورة المدعومــة عسـ ً
سعيا لهبوط ناعم.
أ�و اختــراق
السلطة ً
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خـــــــــــواطر

مــــــــرافئ

لمسات بيانية

فـــــــؤاد البنـــــــا
صباح الصحوة
إ�ن الذيــن تســتلذهم غفــوات أالمانــي؛
يتفلــت مــن أ�يديهــم ُالعمــر وتهاجمهــم
المنايــا ومــا زالــوا علــى أ� ِسـ ّـرة الراحــة
ينتظرون تحقق أ�حالمهم!
***
تباين األقالم
هنــاك أ�قــام تســيل طهـ ًـرا وعفافـ ّـا،
وينسكب مدادها خيرا وجماال ،ويجتهد
أ�صحابهــا فــي أ�ن تصبــح تريــاق شــفاء
للقلــوب الموجوعــة وتصبــح إ�كســير
حيــاة للضمائــر الميتــة ،وال يــزال أ�هــل
هــذه أالقــام ينقبــون عن كل وســيلة أ�و
أ�ســلوب يســاعد مجتمعاتهم على التنقي
مــن آ�فــات التخلــف ،وعلــى الترقــي فــي
آ�فاق إالنسانية الكريمة.
زعافا،
وهنــاك أ�قــام تنفث عهــرا وسـ ًـما ً
وتصنــع رفثـ ًـا وعبثـ ًـا ،وال تــزال تحـ ّـث
علــى الفســوق والفجــور ،وتحـ ّـض علــى
االنطالق من عقال الشرف بدون قيود،
وعلى االنسياق مع الغرائز البهيمية من
دون خوف أ�و حياء.
وكــم نحتــاج كمســلمين إ�لــى إ�دراك
خطــورة القلــم الــذي أ�قســم هللا بــه فــي
سورة سميت باسمه؛ إف�نه حين يستقيم
يقيــم مدائــن فاضلــة تــزدان بالروعــة
والجمــال ،وحيــن يســقط فــي الوحــل
يملهــا الفســق والفجــور
يصيــغ مدائــن أ
والثام.
وتزخر بالرذائل آ
***
قوارب
تعانــي قوارب شــخصياتنا من اضطراب
أ�مــواج الحيــاة ومــن عمــق ُلجــج الفتن،
لكنهــا بـ إـ�ذن هللا تعالــى ســتمخر عبــاب
أالخطــار وتصــل إ�لــى شــواطئ أالمــان،
مــا دمنــا نمتلك بوصلــة الهدايــة ،ونرفع
أ�شــرعة الحــق ،ونســتخدم مجاديــف
أالسباب.

***
ثياب الحمق!
الحمــق حالة عقلية تجعل المرء يســيء
للشياء ويسيء تقدير الحالة وقد
النظر أ
يقلــب أالمــور أر�ســا علــى عقــب؛ ولذلك
فـ إـ�ن الحمــق ليــس لــه شــكل معــروف
وال لبــس محــدد وال مظهــر مميــز،
أر�يتــه
فلقــد
ـرارا يمشــي
مـ ً
علــى قدميــن،
لكنــه قــد يرتــدي بنطلونــا
وقميصــا وكرافتــة تــارة،
وقــد يرتــدي عمامــة
ويتزيــن بلحيــة طويلــة
تــارة أ�خــرى ،وهــذا
سو� صور الحمق؛
أ� أ
ألن العقــل القصيــر
يفضح اللحية الطويلة
ويرسم للمتدين صورة
شوهاء بالغة السوء!
***
االعتزاز بالذات
▪يعتــز المــرء بذاتــه ويتحــرر مــن عقــدة
النقــص التــي تثــوي في تكوينــه الترابي،
فقط حينما يكـتشــف مواهبه ويساعدها
علــى التفتــق واالنبثــاق ،ليصير صاحب
شخصية مميزة ورسالة واضحة المعالم
فــي هــذه الحيــاة ،وعندهــا لــن يبالــغ في
االهتمام بمظهره الشــخصي ولن يشــعر
بالخجــل ممــا ابتاله هللا به مــن نقص أ�و
الخلقة.
سوء في ِ
الت�ريــخ إالســامي في هذا
▪وممــا يرويــه أ
الشـ أـ�ن أ�ن الجاحــظ كان قبيــح الوجــه،
ويــروي الجاحظ نفســه حكايــات عديدة
لمواقف طريفة حدثت له بســبب ذلك،
ولــم يشــعر بـ أـ�ي مشــكلة؛ ألنــه ممتلــئ
بالنجــازات الضخمــة ،ومعتــز بمــا قــدم
إ
للنــاس مــن أ�عمــال متميــزة فــي مجاالت
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سؤال وجواب ( )48

أالدب والفكر والسياســة ،وتخيلوا معي
لو كان الجاحظ شــخصا فارغا ولم يقدم
شــيائ ذا بال للناس ،هل كان سيســارع
لرواية

الســؤال ( :)64مــا داللــة الهــاء فــي كلمــة (اقتــده) في
آ�ية سورة أالنعام؟
ْ
هللا
قــال تعالى في ســورة أالنعام أ(�و َل ِئـ َـك َّال ِذ َين َه َدى ُ
َف ِب ُه َد ُاهـ ُـم ْاق َتـ ِـد ْه ُقــل َّال أ� ْسـ أـ� ُل ُك ْم َع َل ْيـ ِـه أ� ْجـ ًـرا إ� ْن ُهـ َـو إ� َّال
ِذ ْكـ َـرى ِل ْل َع َال ِميـ َـن { )}90والهــاء فــي (اقتــده) تســمى
"هاء الس ـكـتة" وهي جائــزة وكان يمكن القول اقتدي
لكــن جاء بهاء الس ـكـتة وهي عالمــة الوقف وهذا يدل
علــى أ�نــه أ�مــر يجــب أ�ن يقــف عنــد هداهــم فــا يتعـ ّـداه
وال يسـ أـ�ل عــن هــدى غيره ولذا ّقدم تعالــى (فبهداهم)

ُالف َكه والنوادر
التــي تحــدث
وتسخر من وجهه
ال أ�عتقــد ذلــك
الظــن أ�نــه كان
مــن أ�زمــة نفســية
مــن االســتمتاع
أ�عطــاه هللا مــن
أ�خرى!

لتفيــد الحصــر؛ وقــد ذكر تعالــى عن أالنبيــاء إك�براهيم

لــه
القبيح؟
و أ� غلــب
ســيعاني
تمنعــه
بمــا
عطا يــا

ونــوح وغيرهــم كمــا في آاليــات َ(و ِت ْلـ َـك ُح َّج ُت َنــا آ� َت ْي َن َاها
ُ
ْ
ْ َ
ـات َّمــن َّن َشــاء إ� َّن َر َّب َك
إ�ب َر ِاهيــم َع َلــى َقو ِمـ ِـه َن ْر َفــع َد َر َجـ ٍ
حكيـ ٌـم عليـ ٌـم {َ }83و َوه ْبنــا لــه �ســحاق َويعقـ َ
ـوب
َ ِ َِ
َ َ َ ُ إْ َ َ َُْ
ُك ًّال َه َد ْي َنــا َو ُنوحـ ًـا َه َد ْي َنــا ِمــن َق ْبـ ُـل َو ِمــن ُذ ِّر َّي ِتـ ِـه َد ُاو َود
َ ْ َ ُّ َ َ ُ
َ
َ ُ
ون َو َك َذ ِلـ َـك
وسـ َـف و ُم َ
و ُسـ َـلي َم َان و أ�يــوب وي ُ
وســى و َهــار َ
َن ْجـ ِـزي ْال ُم ْح ِسـ ِـن َين {َ }84و َز َك ِر َّيــا َو َي ْح َيـ ــى َو ِع َيســى
َ َ َ
الصا ِل ِح َين {َ }85و إ� ْسـ َـم ِاع َيل َو ْال َي َسـ َـع
و إ� ْليــاس ُك ٌّل ِّم َن َّ
َ
َُ َ َ
فض ْل َنــا َع َلــى ْال َع َال ِميـ َـن { ) }86ثم
وي ُونــس و ُلوطـ ًـا و ُك ًّال َّ
قــال (فبهداهــم اقتــده) أ�ي اســكت هنــا وال تسـ أـ�ل عن
هــدى غيرهــم واقتد بهداهم فقط وك ـ ّـف عند هذا الحد
بمعنى قف هنا.
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بعد توقف الزمن به عشر سنوات ..ميناء الفاو
يتعكز على حكومة الكاظمي لبلوغ النهاية
دار السالم /بغداد
منــذ الخامــس من نيســان عــام  2010وضع
العراقيــون حجــر أ�ســاس لمشــروع مينــاء
الفــاو الكبيــر ،الــذي كان مــن المفتــرض أ�ن
يكــون مــن أ�بــرز عالمــات المرحلــة الجديدة
فــي العراق ،بحســب رئيــس الــوزراء آ�نذاك
نوري المالكي.
المشــروع الــذي قــدرت كلفتــه بنحــو 4.6
مليــار دوالر ،كان مــن المفتــرض أ�ن ينجــز
خــال أ�ربــع أ�و خمــس ســنوات ،لكــن وبعــد
 10ســنوات علــى وضع حجر أالســاس ،إف�ن
كاســر أالمواج الذي حصل على شــهادة من
للرقام القياســية ،هو الشيء
كـتاب غينيس أ
الوحيد الذي اكـتمل إ�نشاؤه.
وبحســب مــا قالتــه الحكومــة العراقيــة عند
الت�ســيس ،إف�ن تحالفا تقوده شركة إ�يطالية
أ
كان مــن المفتــرض أ�ن يقــوم ببنــاء المينــاء
الــذي قال وزير النقل العراقي حينها ،عامر
عبــد الجبار ،إ�ن امتيــازات عرضت عليه من
أ�جل عرقلة المشروع.
وخططــت الحكومــة العراقيــة فــي البدايــة
إلنشــاء  100رصيــف ،لتحــول المينــاء إ�لــى
أ�حــد أ�كبــر موانــئ العالم ،كمــا أ�نها خططت
ألن يكون منافسا لموانئ مهمة في المنطقة
مثــل مينــاء جبــل علــي فــي إالمــارات وقنــاة
السويس المصرية.
قبلة التجارة العالمية
ويقــول خبــراء نقــل إ�ن مينــاء الفــاو يمكــن
– بســهولة – أ�ن يحــول العــراق إ�لى “قبلة”
للتجــارة والنقــل العالمييــن ألن المســافة
القصيــرة نســبيا التــي تربــط العــراق بموانئ
البحــر أالحمــر والبحــر المتوســط يمكــن أ�ن
تكــون قنــاة جافــة ضخمة تنقل جــزءا كبيرا
من التجارة العالمية.
بــدوره ،يؤكــد النائــب الســابق ،والقاضــي
وائــل عبداللطيــف ،أ�ن هــذا المشــروع ُقدم
عــام  ،2003بتصميــم مــن شــركة هاكــرو
البريطانيــة ،حيــث تقــدم بــه جوزيــف حنــا
الشــيخ ،وهــو مــن عائلــة بصريــة معروفــة،

وقـ ّـدم هــذا المشــروع علــى أ�نــه اســتثماري،
واحدا على أ�مل
دون أ�ن تدفع الدولة
دوالرا ً
ً
اســتكماله خــال أ�ربــع مراحــل ،تســتغرق
كل مرحلــة ســنة إ�لــى ســنة ونصــف ،لكــن
إالرادة السياســية عطلتــه مــن عــام ،2003
حتى عام  ،2008وعقب ذلك اعتمدوا على
وزارة النقــل ،بـ أـ�ن تنفــذ المشــروع ،بعد أ�ن
ُقلصــوا خارطة مينــاء الفاو الكبير ،من قبل
الشركات إاليطالية.
وكان وزيــر النقــل العراقــي ناصــر حســين
بنــدر في منتصف الشــهر الجــاري ،أ�علن أ�ن
وزارتــه تخطط لتوقيع عقد مع شــركة هانوا
الكورية الجنوبية الســتئناف مشروع الفاو،
ومن المقرر أ�ن تشــمل هذه المرحلة إ�نشــاء
خمســة أ�رصفــة ،وتعميــق القنــاة الشــراعية
للمينــاء ،مــن  19إ�لــى  21متـ ًـرا ،و إ�نشــاء
البنيــة التحتية لخمســة أ�رصفة ،كما تشــمل
المرحلــة إ�نشــاء نفــق يربط بيــن ميناء خور
الزبيــر وطريــق اســتراتيجي يربــط الحــدود
العراقية بالكويت.
اللوبــي الشــبحي  ..يعرقــل أ�كبــر الموانــئ

خدمة للغير
ومــع ذلــك ،هذا ال يعني أ�ن الميناء ســيكون
ً
جاهزا في المستقبل القريب؛ ألنه في حين
الت�خيــر يتعلــق بالتمويــل،
أ�ن الكـثيــر مــن أ
ـزءا مــن المشــكلة يتعلــق أ� ًيضــا
فـ إـ�ن جـ ً
بالنزاعات الحدودية بين العراق وجيرانه.
مــن جهته ،ذكر مصــدر في وزارة النقل ،أ�ن
هنــاك لوبي خــاص داخل الوزارة ،لتمشــية
كل العقبــات التــي تعتــرض مشــاريع دول
الجــوار ،علــى ســبيل المثــال المشــاريع
الجديــدة ،مثــل الربــط الســككي ،مــع إ�يران
فضال عن
والكويــت ،ومسـ أـ�لة مينــاء الفــاوً ،
مشــاريع أ�صغــر ،تتعلــق بالمنافــذ و إ�دخــال
البضائــع بالتعاون مع الكمــارك الحدودية،
وهيئــة المنافــذ ،حيــث يتكــون هــذا اللوبــي
مــن مســؤولين نافذيــن ،مــن درجــات مدير
عــام آو�خريــن أ�قل مرتبة ،لكنهــم في أ�ماكن
حساسة.
ّ
التصميم أالساس لن يتغير
ويقــع مينــاء الفــاو الكبيــر فــي منطقــة أر�س
البيشــة فــي شــبه جزيــرة الفاو فــي محافظة
البصــرة جنوبــي العــراق ،وتبلــغ تكلفــة

المشــروع حوالي  4.6مليارات يورو ،وتقدر
طاقــة المينــاء المخطــط إ�نشــاؤه بحســب
التصاميــم التــي وضعتهــا شــركة استشــارية
إ�يطاليــة ب ــ 99مليــون طــن ســنويا ،ليكــون
واحدا من أ�كبر الموانئ المطلة على الخليج
العربي والعاشر على مستوى العالم.
وسادت أ�نباء عن عزم الحكومة تغيير عمق
المينــاء مــن  19متـ ًـرا إ�لــى  ،14وهــو مــا أ�ثار
ردود فعل واسعة ،معارضة لذلك.
وتعليقــا علــى هــذه االنتقــادات ،قــال وزيــر
النقــل العراقــي ناصــر الشــبلي أ�مــس أالحــد
إ�ن التصميــم أالســاس للمينــاء لــن يتغيــر،
مبينا أ�ن عمقه ســيبقى  19مترا ،ولن يتغير
ـيرا إ�لى أ�ن هنــاك تفاوضا
إ�لــى  14متــرا ،مشـ ً
مــع الشــركة المنفــذة لمشــروع مينــاء الفــاو
الكبيــر ،بغية إ�كماله عــن طريق االقتراض،
لعــدم امتــاك الحكومــة التكلفــة الالزمــة
لذلك.مــن جهتهــا ،أ�وضحــت شــركة دايــو
( )Daewooالكوريــة اســتمرارها بالعمــل
علــى إ�نجــاز المشــروع دون التغييــر فــي
تصاميمه العامة.
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اتجاهات الرأي

9

التيار اإلسالمي والمستقبل ..في ندوة بحثية لمركز حريات
أ�حمد حسني
عقــد مركــز حريــات للدراســات السياســية
واالســتراتيجية نــدوة "التيــار إالســامي
والمســتقبل" .وقــد بنيــت النــدوة علــى أ�ســاس
التحليــل الرباعــي للتيــار إالســامي ومكوناتــه،
مــن حيــث أ�هــم نقــاط القــوة التــي يتمتــع بهــا،
أو�خطــر نقــاط الضعــف التــي يعانــي منهــا،
ثــم الفــرص التــي تتوفــر لــه ،وكــذا المخاطــر
والتهديــدات التــي تحيط به ،وذلــك مع إ�طاللة
علــى ســيناريوهات المســتقبل التــي تنتظــره،
وخاصة في الدول التي ينشط فيها.
وقــد شــارك فــي النــدوة عــدد مــن العلمــاء
والمفكريــن المعنييــن بالتيــار إالســامي
ومســتقبله ..وقــد افتتــح النــدوة الدكـتور محمد
الصغيــر ،مستشــار وزيــر أالوقــاف المصري في
واليــة الدكـتــور محمد مرســي  -رحمــة هللا عليه
 وعضو مجلســي الشعب والشورى في الحقبةنفسها ،وهو من علماء أالزهر الشريف ،فتناول
الحديــث عــن أ�هــم نقــاط القــوة التــي يتمتع بها
التيار إالسالمي ،وقد أ�جملها في التالي:
.1كل َمن انتســب للتيار إالســامي يعتبر ذلك
مســؤولية عظيمــة ،ودافعــا كبيــرا مــن أ�جــل
تحقيق أ�هدافه.
.2تعــدد مــدارس هــذا التيــار هــي ميــزة يتمتــع
بهــا ،وتســاهم في وفرة منتســبيه علــى اختالف
أالفكار بينهم وتنوعها.
.3منتســبو هــذا التيــار يتحلــون بالقــدرة علــى
بــذل التضحيــات ،حيــث إ�ن معظمهــم ينطلــق
مــن منطلقات عقدية تشــجعهم علــى التضحية
بالنفس والمال من أ�جل ما يعتقدونه.
.4الروابــط بيــن أ�بنــاء التيــار إالســامي قويــة
بالخــوة
للغايــة ،وذلــك فــي إ�طــار مــا يعــرف أ
المقدسة فيما بينهم ،كما أ�نهم مؤهلون للعمل
أب�قــل إالمكانــات ،بــل إ�ن معظــم عملهــم أي�تــي
تطوعيا.
.5المحــن التي مر بها منتســبو التيار إالســامي
فــي مختلــف البلــدان جعلــت عودهــم صلبــا،
ـد� االحتســاب والصبر
خاصــة مــع تطبيقهــم مبـ أ
على البالء .ولكن هذه النقطة يجب أ�ن توضع
فــي موضعهــا الصحيــح ،بحيــث تكــون دائمــا
وســيلة لبلــوغ أالهداف ،وليســت هدفا في حد
ذاتها.
.6الــدور الفاعــل الــذي تؤديــه المـ أـر�ة فــي هــذا
التيار وحيويته الشديدة ،على العكس مما يثار
المر�ة.
دائما من أ�ن التيار إالسالمي يهمش أ
ثــم انتقــل الحديــث إ�لــى أ�خطــر نقــاط الضعف
التــي يعانــي منهــا التيــار إالســامي ،وتناولهــا
الدكـتــور جاســم ســلطان الكاتــب والمفكــر
القطــري الــذي يشــتغل منذ ثالثة عقــود ونيف

علــى قضيــة النهضــة فــي أالمــة إالســامية ،وله
أ�كـثر من ثمانية عشــر مؤلفا في هذا الموضوع،
وعمــل مستشــارا للعديــد مــن المؤسســات
الحكوميــة والخاصــة ،ويـ أـر�س حاليــا مركــز
الوجــدان الحضــاري ،ويشــرف علــى موقــع
" ."nahda.orgوقــد أ�جمل حديثه في النقاط
التالية:
-1يعيــب التيــار إالســامي رفــع االجتهــاد
البشــري إ�لى مســتوى المقــدس ،بالرغم من أ�ن
المقــدس هــو النــص فقط ،وقــد ال تجــد اعترافا
بالتقديــس لــدى بعض أ�بنــاء التيــار بالرغم من
ممارستهم له كسلوك واقعي.
-2حيرة إالنســان المســلم في إ�يجاد المرجعية
الصحيحة لممارساته آالنية.
-3عجــز التيار إالســامي عن تطويــر "االبتالء"
إ�لــى "االعتبــار" ،فيتوقــف دائمــا عنــد قيمــة
االبتــاء ،وال يعبــر إ�لــى قيمــة االعتبــار التي من
شـ أـ�نها أ�ن تحــول تجــارب الفشــل إ�لــى دافــع
للنجاح.
-4عــدم التعامل مــع المختلف بعقليــة نفعية،
فــا يجــب النظــر إ�ليــه دائمــا علــى كونــه عــدوا
وحسب ،ولكن يجب أ�ن ينظر التيار إالسالمي
للخطــاء ووجهة
إ�لــى المختلــف باعتبــاره آ
مر�ة أ
ناقدة تظهر له نقاط الضعف.
-5نســيان البعــد أالخالقــي عنــد حــدوث
االختالفــات ،واســتباحة كل المحرمــات مــن
كــذب وبهتــان وغيبــة وتكـفيــر وتفســيق لــدى
بعــض المنتميــن للتيــار ،وبمــا يخالــف قواعده
أو�صوله بالكلية.
-6االستشــهاد بحــوادث قديمــة تخــص شــواهد

حضاريــة مخصوصــة بزمــان ومــكان معيــن
علــى حــوادث هذا الزمــان ،مثل محاولــة إ�نزال
أالحــكام التــي كانــت تحكم مدينة مثــل بغداد
فــي عصــر الخالفــة العباســية علــى مــدن مثــل
القاهرة ودمشق في زمننا الحالي.
الت�ثيــر المتشــابك الــذي
-7عــدم االنتبــاه إ�لــى أ
يحكــم شــكل الحيــاة فــي يومنــا هــذا ،وذلــك
باعتبــار التيــار إالســامي لــه قداســة تمنــع مــن
انطباق أ�حكام هذا الزمان عليه.
-8عــدم اعتمــاد رســالة الكونيــة فــي التعامــل
مــع العالــم ،بالرغــم مــن أ�نهــا أ�صــل إ�ســامي
كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى" :ومــا أ�رســلناك إ�ال
رحمــة للعالميــن" ،ولكن بدال مــن ذلك حدث
تمســك برســالة ذاتيــة منغلقــة ،والغفلــة عــن
التشــارك مــع العالم في القيــم الكونية العابرة
لالنتماءات.
عــدم الســعي من أ�جل إ�نشــاء حلف
-9
للفضــول بــدال مــن االكـتفاء فقــط بحرب حلف
والصرار علــى بناء القالع بدال من مد
الفجــار ،إ
الجســور ،واعتبــار العالم أ�جمع عــدوا ،و إ�همال
قيمــة التعــارف مــع القــوى التــي أت�مــر بالقســط
فــي كل المجتمعات ،وهي موجودة ال شــك في
ذلك.وبعــد االنتهاء من مناقشــة نقاط الضعف
والقــوة داخل التيار إالســامي ،تم اســتعراض
الفــرص والتهديــدات التــي تحيــط بالتيــار،
فتحــدث عــن الفــرص الســانحة المهنــدس
عبــد الرحيــم شــيخي ،رئيــس حركــة التوحيــد
والصــاح فــي المغــرب والمستشــار الســابق
إ
لرئيس الحكومة المغربية ما بين عامي 2012
و ،2015أو�وجــز تلــك الفــرص فــي نقــاط هــي

كالتالي:
"-1فــرص الفشــل" ،حيــث أ�وضــح أ�ن بعــض
التجــارب الفاشــلة التي مر بها التيار إالســامي
هــي فــي حــد ذاتها فرصــة لدراســة وتطوير هذه
التجــارب ،بحيــث تتحــول مــن الفشــل إ�لــى
النجــاح .أ�يضــا فشــل الثــورات المضــادة بعــد
اســتيالئها علــى الحكــم فــي بعــض البلــدان،
هــو فرصــة للتيــار إالســامي كــي يســتعيد ثقــة
الجماهيــر ودعمهــا ،بعــد أ�ن تبيــن لهــم فشــل
المنافس للتيار إالسالمي فشال ذريعا.
"-2فــرص النجاح" ،حيــث إ�ن تجارب النجاح
ولــو جزئيــة تصلــح كمصــدر لتحقيــق مزيــد من
النجاحــات واســتكمالها حتــى تصل للمســتوى
والهدف المرغوب.
-3مــرور العالم أ�جمع بموجــة عاتية من ازدياد
الطلب على الحريات ،حتى ولو جاوزت حدود
المعقــول في بعض النماذج ،ولكن هي فرصة
إ�ذا ما أ�حسن استغاللها.
-4صمــود "مؤسســة أالســرة" داخــل التيــار
إالســامي إ�لــى حــد كبيــر ،بما تمثلــه من حصن
يصــد الهجمــات الشرســة عليــه ،ويســتعيد مــن
خالله التيار قوته وحضوره.
-5التحــول والثــورة الرقميــة التــي يشــهدها
العالــم فتحــت آ�فاقــا جديــدة للوصــول إ�لــى
الجماهيــر ،وامتــاك أ�دوات إ�عالمية وتوجيهية
خطيرة ،يجب إ�جادة التعامل معها.
-6المخــاض الدولــي الحالي ونذر تغير المشــهد
السياســي العالمي بما يخلق فرصا لبزوغ قوى
جديــدة ،و إ�عــادة تموضع للقــوى الحالية ،وهي
فرصة أ�مام التيار إالسالمي ال شك في ذلك.
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أوهام "راند" لنشر إسالم
ليبرالي وبناء االعتدال الديني
دار السالم /متابعة

عدد الصفحات 240
تتميــز مؤسســة "رانــد" عــن غيرهــا مــن مســتودعات
التفكيــر أالمريكيــة بكونهــا تعكــس التحديــات التــي
تطــرح علــى أالمن القومي أالمريكــي ،وتقدم جانبا من
انشــغاالت صنــاع القــرار أالمريكي أو�يضــا قطاعا مهما
مــن الـ أـر�ي العــام أالمريكــي بهــذه التحديــات ،ونــوع
إالجابات التي تقدم بصددها.
وتنــدرج ورقــة "بنــاء شــبكات معتدلــة فــي العالــم
إالســامي" التــي قــدم هــذا الكـتــاب ترجمة لهــا ،ضمن
مسار من أالوراق التي أ�صدرتها مؤسسة "راند" ،والتي
ـد�ت مــع التقريــر الــذي كـتبــه أ�نجيل راباســا آو�خرون
بـ أ
عــن "العالــم إالســامي بعــد الحــادي عشــر مــن أ�يلول
"الســام المدنــي الديمقراطــي"
(ســبتمبر)" ثــم ورقــة إ
التــي كـتبتهــا شــيريل بينارد ،وتولت مؤسســة ســميث
ريتشاردســون تمويلهــا البحــث ،والتــي بســطت فيهــا
الكاتبــة مالمــح اســتراتيجية مقترحــة لترويــج تفســير
للســام ،وشــكلت بذلــك القاعــدة
مدنــي ديمقراطــي إ
أالساســية لفكــرة بنــاء شــبكات معتدلــة فــي العالــم
إالسالمي تراهن بالدرجة أالولى على االتجاه الحداثي.
بيــد أ�ن ميزة هــذه الورقة التي يترجم لها هذا الكـتاب،
هــي كونهــا اســتوعبت أ�هــم أالفــكار التــي طرحــت فــي
المشــاريع الســابقة ،الســيما مــا يتعلــق بالرهــان علــى
االتجــاه الحداثــي وعلى تقوية وتنشــئة حلفــاء للواليات
المتحــدة أالمريكيــة ،يضطلعــون بــدور بنــاء شــبكة
معتدلــة فــي العالــم إالســامي .كمــا جــاءت مــن جهــة
ثانية ،مشفوعة بدليل تحققها على أ�رض الواقع ،وذلك
من خالل الطرح المقارن الذي ساقته ،عندما قاست
إ�مكانيــة بنــاء شــبكات معتدلــة فــي العالــم إالســامي،
بتجربة شــبكات االعتدال التي تــم بناؤها زمن الحرب
البــاردة لمواجهــة العــدو الشــيوعي ،إ�ذ حاولت الورقة
أ�ن تقــدم عناصــر التشــابه واالختــاف بين الســياقين،
لتبــرر إ�مكانيــة خوض هذه التجربــة من جديد ،وتحدد

بدقة شروط نجاحها.
رانــد وهاجــس عــدم قــدرة أالنظمــة االســتبدادية علــى
وت�مين المصالح أالمريكية
تحقيق االستقرار أ
تنطلق هذه الورقة من نفس الهاجس الذي أ�طر أ�غلب
أالوراق التــي صــدرت عن مراكز البحث ومســتودعات
التفكير أالمريكية بعد أ�حداث الحادي عشر من أ�يلول
(ســبتمبر) ،وبالتحديــد بعــد إ�طالق مبــادرة الدمقرطة
فــي العالــم العربــي ســنة  ،2002إ�ذ تــم التواطــؤ مــن
قبــل أ�غلــب هذه المراكز على أ�ن أالنظمة االســتبدادية
الحاكمــة فــي الوطــن العربــي لــم تعــد قــادرة علــى
تحقيق االســتقرار ،أو�ن االســتمرار في دعمها والرهان
عليهــا ،يضــر على المدى المتوســط والبعيــد بالمصالح
االســتراتيجية أالمريكية ،هذا فضال عن كونه يتســبب
والرهــاب ،أو�نه لهذا الســبب صار
فــي تنامــي التطرف إ
يتعيــن علــى الواليــات المتحــدة أالمريكيــة أ�ن تدعــم
التحــول السياســي وتشــجع إالصالحــات الديمقراطية
فــي الوطــن العربي ،وتحارب فــي الوقت ذاته إالرهاب
والتطــرف ،أو�ن ذلــك يمكــن أ�ن يتــم بخلــق شــبكات
معتدلــة في العالم إالســامي تضعف االتجاه أالصولي
المتطــرف ،وتضمــن نشــوء ديمقراطيــة عربيــة ال
تتعارض مع المصالح أالمريكية في المنطقة.
هل تقدم تجربة مكافحة الشيوعية دروسا في محاربة
االتجاه أالصولي؟
تنطلــق أ�طروحــة ورقــة "بنــاء شــبكات معتدلــة فــي
العالــم إالســامي" من نفــس المنطلق الــذي انطلقت
منــه أالوراق الســابقة التــي أ�صدرتهــا مؤسســة "راند"،
أ�ي مــن تشــخيص الواقــع الــذي يهيمــن عليــه االتجــاه
أالصولــي المتطــرف ،ويســتفرد بمســاحة واســعة مــن
الت�ثيــر ،ويحتكــر ترويــج صــورة متطرفة عن إالســام،
أ
فتحاول الورقة أ�ن تقدم أ�فكارا ومقترحات لتقوية

الكتاب :بناء شــبكات االعتدال

اإلسالمي

الكاتــب :شــيريل بينــارد ـ انجيــل
بارباسا ـ نويل شوارتز ـ بيتر سيكل

سلسلة تقارير مؤسسة راند
الناشــر :تنويــر للنشــر واإلعــام

السلسلة

االتجــاه الحداثــي ودعــم مواقعــه ومصــادر تمويلــه،
وتعديل أ�نماط التفاعالت بما يجعل االتجاه التقليدي
يدعــم االتجــاه الحداثــي ،ويدخل في مواجهــة مفتوحة
مع االتجاه أالصولي.
بيد أ�ن الذي يميز هذه الورقة عن غيرها ،أ�نها أ�دخلت
مقترحاتهــا إ�لــى مختبــر التاريــخ ،الســتصدار جــواب
مســبق عن جدواهــا ونجاعتها ،وذلك حين اســتعانت
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ترجـمات
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""Proud Boysتعرف على جماعة اليمين
دار السالم /متابعة

المتطرف المؤيدة لترامب

"الوالد
لفتــت مجموعــة "براود بويــز" أ�و أ
الفخــورون" ،أ�نظــار العالــم مؤخــرا بعــد
رفض دونالد ترامب إ�دانتهم وارتباطاتهم
أب�يديولوجيــة "تفــوق العــرق أالبيــض"،
خالل المناظرة الرائســية أالمريكية التي
أ�قيمت مساء الثالثاء الماضي.
وتقول صحيفة "الغارديان" البريطانية،
"الوالد
إ�نــه تــم إ�نشــاء مجموعــة أ
الفخــورون" الفاشــية أالمريكيــة مــن
الناشــط اليميني المتطرف ،الذي يحمل
الجنســيتين الكندية والبريطانية جافين
ماكينيس في عام ، 2016في الفترة التي
ســبقت انتخــاب ترامــب رئيســا للواليات
المتحدة.
المجموعــة التــي ال تعتــرف إ�ال بالرجــال
فقــط ،صنفت في عام  2018من مكـتب
التحقيقات الفيدرالي على أ�نها "مجموعة
متطرفــة" ،وتصفها منظمة ضد التشــهير
الحقوقيــة أب�نهــا "جماعــة كارهــة للنســاء
معادية للمسلمين وللهجرة".
ويتركــز وجــود الجماعــة فــي الواليــات
المتحــدة ،خاصــة فــي الواليــات الغربية.
كمــا أ�ن لهــا وجــودا فــي بعــض البلــدان
أالخــرى ،ال ســيما فــي كنــدا والمملكــة
المتحدة أو�ستراليا.
وعلــى الرغــم مــن أ�نهــا تتمتــع بســمعة
كبيرة وشــهرة من أالحداث الدموية التي
بالضافــة إ�لــى
شــارك فيهــا منتســبوها ،إ
قتال الشوارع الذي اشتهر به أ�عضاؤها،
"الوالد الفخــورون" هــم
يعتقــد أ�ن أ
مجموعــة صغيــرة جــدا ربمــا تضــم عــددا
قليــا مــن المنتســبين ،وربمــا ال يزيدون
عن مئة عضو في الواليات المتحدة.
ومجموعة أالوالد الفخورون ،واحدة من
المجموعــات اليمينيــة المتطرفــة التــي
تتمتــع بســهولة الوصــول إ�لــى أالســلحة
الناريــة بشــكل قانونــي فــي الواليــات
المتحدة ،ولديها مواقف مؤيدة لترامب،
وتظهــر علــى أ�نهــا جماعات أ�هلية أ�و شــبه

عســكرية ،ال ســيما فــي أ�ثنــاء التجمعــات
اليمينــة المتطرفــة ،أ�و عندمــا يظهــرون
لعرقلــة االحتجاجــات ذات الميــول
الليبرالية.
"الوالد
ولالنضمــام إ�لــى جماعــة أ
الفخــورون" ،يجــب علــى العضــو الجديد
أ�داء قسم يتعهد به ،مفاده :أ"�نا شوفيني
غربي فخور ،أ�رفض االعتذار عن أت�سيس
العالم الحديث".
ثــم يمــر العضــو بعمليــة أت�هيــل عنيفــة.
وبينمــا تؤكــد المجموعــة أ�نهــا ليســت
عنصريــة ،وتريــد ببســاطة العــودة إ�لــى
القيــم "الغربيــة" التقليديــة ،فـ إـ�ن رؤيتها
للعالــم تتضمــن عناصــر نظريــة مؤامــرة
"البادة الجماعية للبيض".
إ
كما أ�ن أ�عضاءها مؤيدون لحمل السالح،
وضد النســوية والمساواة بين الجنسين،
ويتخــذون موقفــا تحرريــا بشـ أـ�ن قضايــا
مثل الرفاهية.
وخــال المناظــرة الرائســية ،طلب مدير
المناظــرة كريــس واالس مــن ترامــب

مــرارا وتكــرارا إ�دانــة العنــف الــذي
يمارســه المتعصبون للبيض والجماعات
اليمينية ،مثل المليشيات المسلحة.
وعندمــا سـ أـ�ل ترامــب على وجــه التحديد
عمــن يجب أ�ن يخاطب ،رد بايدن وقال:
"الوالد الفخــورون" .فقال ترامب :أ"�يها
أ
أالوالد الفخــورون ،تراجعــوا وكونــوا
مستعدين".
أو�ضاف" :ال بد أ�ن يفعل شــخص ما شــيائ
بخصوص أ�نتيفا واليسار ،ألن هذه ليست
مشكلة اليمين ،بل مشكلة اليسار".
و"�نتيفا" التي أ�شار إ�ليها ترامب ووصفها
أ
سابقا أب�نها منظمة إ�رهابية محلية ،عبارة
عن أ"�يديولوجية أ�و حركة أ�كـثر من كونها
منظمــة" ،بحســب شــهادة حديثــة أ�مــام
مجلــس الشــيوخ أ�دلــى بهــا مديــر مكـتــب
التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي.
واحتفــل أ�عضــاء المجموعــة علــى الفــور
بتعليــق الرئيــس فــي منشــوراتهم علــى
وســائل التواصــل االجتماعــي ،ومنصات
مثــل "تيلغــرام" .أو�ضــاف مجموعــة مــن

أالوالد الفخــورون عبــارة "تراجعــوا
وكونوا مستعدين" إ�لى شعارهم.
"الوالد الفخــورون" بتاريــخ
ويتمتــع أ
حافل بالعنف في الشوارع ضد النشطاء
اليساريين والحركات االحتجاجية.
ويمكــن التعــرف علــى المجموعــة مــن
خــال الــزي الرســمي المعتمــد لــدى
أ�عضائهــا ،وهي عبارة عــن قبعات حمراء
مكـتــوب عليهــا "Make America
بالضافــة إ�لــى قمصان
 ،"Great Againإ
البولــو الســوداء مــع بعــض الخطــوط
الصفراء من فريد بيري ،مع شعار إ�كليل
الغار أالصفر التابع للشركة.
وتوقفــت الشــركة عن بيــع المنتج نتيجة
لذلــك ،وقامــت بســحب جميــع المالبس
المصنعــة بالتصميــم نفســه ،مشــيرة إ�لى
عدم رغبتها في االرتباط بالمجموعة.
وحظــرت غالبيــة الشــبكات االجتماعيــة
وجــود المجموعــة ،بمــا فــي ذلــك
و"�نســتغرام"
"فيســبوك" و"تويتــر" أ
و"يوتيوب".
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الــمــجــتــمــعــات اإلســامــيــة
بين الوالة والقضاة

مــن أ�هــم مــا يلزمنــا للخــروج مــن االنحطــاط  ،أ�و لبدء
الخــروج منــه  ،أ�ن نحــدد بوضوح ال لبس فيه أ�ســبابه
ومولداتــه  ،حتــى ال تبقــى الجنايــة والشــكاية مســجلة
ضــد مجهــول  ،أ�و ضــد مشــتبه بهــم  ،ال نــدري أ�يهــم
الجاني أو�يهم المجني عليه؟.
وقد ذكرت من قبل أ�ن الفســاد السياســي واالنحطاط
السياســي  ،هــو رائــد حركــة االنحطــاط فــي التاريــخ
اإلســامي ،واليــوم أ�تحــدث عــن واليــة أ�خــرى مــن
الواليات العامة  ،له أش�ن أ� ُّي أش�ن ولها وزن أ� ُّي وزن.
إنها والية القضاء .
أو�نــا أ�تناولهــا أ�وال  ،ألجــل مــا لهــا مــن شـ أـ�ن ووزن ،
ســواء فــي االرتقــاء أ�و فــي االنحطــاط  .أو�تناولهــا ثانيا ،
ألن الحركــة اإلســامية المعاصــرة ال توليهــا أ�ي شـ أـ�ن
وال أ�ي وزن  .فلقــد بذلـ ِـت الحــركات اإلســامية جهودا
مضنيــة  ،قدمــت فيهــا النفائــس والنفــوس  ،ألجــل
إصالح الوالة ووالياتهم  ،أو�حيانا ألجل مزاحمتهم أ�و
ُ
وقصص ذلك طويلة عريضة شهيرة  .ولكن
إزاحتهم .
القضاء ظل منسيا وخارجا عن اهتماماتها أو�ولوياتها.
(الــوالة والقضــاة) ،هــم عمــاد الدولــة  ،وعمــاد الحيــاة
العامــة  ،فــي المجتمعــات اإلســامية عبــر التاريــخ .
ورغم أ�ن الطائـفتين كانتا دائما متالزمتين  ،تشكالن
وجهيــن لدولــة واحــدة  ،فــإن بينهمــا مفارقــات كبيــرة
ومطــردة  ،فــي معظــم الــدول المتعاقبــة عبــر التاريــخ
َّ
اإلسالمي.
والمراء من وقت مبكر  ،ثم على
.1لقد شــكل الوالة أ
نطــاق واســع  ،طليعــة الفســاد واالنحــراف  ،كما أر�ينا
مــن قبــل  .بينمــا ظــل القضاة رمــزا لالســتقامة والوقار
والرفعة .
.2القضــاء عــادة ال يمكــن أ�ن يتصــدى لــه إال خيــرة
العلمــاء الفقهــاء  ،بــل عامــة فقهــاء المذاهــب ينصــون
علــى أ�ن القاضــي البــد أ�ن يكــون عالمــا مجتهــدا  ،بينما
والمراء كانوا يتولون مناصبهم بالوراثة والثروة
الوالة أ
 ،أ�و بالقوة والدهاء  ،أ�و بالغلبة والكـفاءة القتالية …
والمــراء ُعرفــوا بتســابقهم وتصارعهــم
.3الــوالة أ
ولجل البقاء فيه
ـم
ـ
ك
الح
إلى
الوصول
ـل
وقتالهــم ألجـ
أ
والمحافظــة عليــه  ،بينمــا ُعرف القضاة بشــدة فرارهم
مــن منصــب القضــاء ورفضهــم لــه  ،قبــل توليــه وبعــد
توليــه  .وهنــاك وقائــع ال تــكاد تحصى لرفــض عدد من
العلماء َ
تولي القضاء  ،أ�و اســتقالتهم منه بعد مدة من
توليه.
وعمومــا فــإن قضــاة اإلســام كانــوا أي�خــذون أم�خــذ
الجــد والحــزم  ،الوصايــا والتحذيــرات التــي تلقوها في
للا َع َل ْي ِه َو َسـ َّـل َم:
دينهــم وفقههــم  ،كـقــول النبــي َص َّلــى َّ ُ
القضــاة ثالثــة  :فقاضيــان فــي النــار ،وقــاض فــي الجنة
 .أف�مــا الــذي فــي الجنــة فرجــل عــرف الحــق فقضى به.
أو�مــا اللــذان فــي النــار  ،فرجــل عــرف الحــق فجــار في
الحكم ،ورجل قضى على جهل ،فهما في النار .وكان
الفاروق عمر يقول  :ويل لديان أ�هل أالرض من ديان
أ�هل الســماء يوم يلقونه ِ ،إ َّل من أ�مر بالعدل ،وقضى
بالحــق ،ولــم يقض بهوى ،وال لقرابة ،وال لرغبة ،وال
مر�ة بين عينيه.
لرهبة ،وجعل كـتاب هللا آ
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من دالالت قوله تعالى:

ال َباق َي ُ
ين ُ
ال َح َيــاة ُّْ
ــون ز َ
ــة ْ
ــال َوْ
{ال َم ُ
ْ
ال َب ُن َ
ــات
الدن َيــا َوْ ِ
ِ
ِ
َ
َّ َ ُ َ
ِّب َ
ك َث َ
وا ًبا َو َخْي ٌر أ َ
م ًل} (الكهف)46:
ات خْي ٌر ِعْن َد َر
الصا ِلح
محمد أبوبكر المصلح

اســتهل إالمــام ابــن عاشــور – رحمــه هللا –
تفســيره لهــذه آاليــة ببيــان أ�ن إ�يرادهــا فــي
السياق أ“�ريد به الموعظة والعبرة للمؤمنين
بـ أـ�ن مــا فيــه المشــركون مــن النعمة مــن مال
وبنين ما هو إ�ال زينة الحياة الدنيا التي علمتم
أ�نها إ�لى زوال ،كـقوله تعالى َ{ل َي ُغ َّر َّن َك َت َق ُّل ُب
الذيــن كـفـ ُـروا فــي البلد ،متـ ٌ
ـاع َق ِل ٌيل…}  أو�ن
َّ ِ َ َ َ ِ ْ ِ َ ِ َ َ
مال،
�
وخير
هللا
عند
ما أ�عد هللا للمؤمنين خير
أ ً
واالغتبــاط بالمــال والبنيــن شنشــنة معروفــة
في العرب ،قالطرفة:
فلــو شــاء ربــي كنــت قيــس بــن عاصــم … ولو
شاء ربي كنت عمرو بن مرثد
أف�صبحــت ذا مــال كـثيــر وطــاف بــي … بنــون
كرام سادة لمسود”.
ثــم بيــن أ�ن (الباقيــات الصالحــات) “صفتــان
جرتــا علــى موصــوف محــذوف ،أ�ي أالعمــال
الصالحات الباقيات ،أ�ي التي ال زوال لها ،أ�ي
ال زوال لخيرها ،وهو ثوابها الخالد ،فهي خير
من زينة الحياة الدنيا التي هي غير باقية”.
وعن ترتيب الوصفين قال:
“وكان مقتضــى الظاهــر في ترتيــب الوصفين
أ�ن يقــدم الصالحــات علــى الباقيــات؛ ألنهمــا
و إ�ن كانــا وصفيــن لموصــوف محــذوف إ�ال
أ�ن أ�عرفهمــا فــي وصفيــة ذلــك المحــذوف هــو

الصالحــات؛ ألنــه قد شــاع أ�ن يقــال :أالعمال
الصالحــات ،وال يقــال أالعمــال الباقيــات،
ولن بقاءهــا مترتــب علــى صالحهــا ،فال جرم
أ
أ�ن الصالحــات وصــف قــام مقــام الموصــوف
أو�غنــى عنــه كـثيـ ًـرا فــي الكالم حتــى صار لفظ
الصالحــات بمنزلــة االســم الــدال علــى عمــل
خيــر ،وذلــك كـثيــر فــي القـ آـر�ن قــال تعالــى
(وعملوا الصالحات)…”
ثــم بيــن لمــاذا خولــف مقتضــى الظاهــر هنــا،
فقــال“ :فقــدم (الباقيــات) للتنبيه علــى أ�ن ما
ـوال؛ ألنه ليس بباق،
ذكــر قبلــه إ�نما كان مفضـ ً
َ
وهــو (المــال والبنــون) ،كـقولــه تعالــى: {و َمــا
الدن َيــا فــي الخـ َـرة �ل متـ ٌ
َ ُّ
ـاع} ،فــكان
ْال َحيـ ُـاة ْ ِ ْ آ ِ ِ إ َّ َ َ
قاضيا لحق إاليجــاز إلغنائه عن
هــذا التقديــم ً
كالم محذوف ،تقديره :أ�ن ذلك زائل أ�و ما هو
بباق ،والباقيات من الصالحات خير منه”،
وتعمــق في توضيــح ذلك فقال“ :فــكان قوله
ً ُ ّ ُ
ََ
مفيدا للزوال
َ(ف أ� ْصبح َه ِشــيما َت ْذر ُوه ِالر َياح) ً
بطريقــة التمثيــل ،وهــو مــن داللــة التضمــن،
ـدا زوال غيرهــا
وكان قولــه( :والباقيــات) مفيـ ً
بطريقــة االلتــزام ،فحصــل داللتــان غيــر
مطابقتيــن ،وهمــا أ�وقــع فــي صناعــة البالغة،
وحصــل بثانيتهمــا أت�كيــد لمفــاد أالولــى فجــاء
موجزا”.
مؤكدا
ً
ً
كالما ً

ثــم أ�شــار إ�لــى أ�ن “نظيــر هــذه آالية آ�ية ســورة
الصا ِل َحـ
ـات
مريــم { َو ْال َب ِاق َيـ
ـات َخ ْيـ ٌـر ِعنـ َـد َر ِّب َك
ُ
ُ
َّ
َث َو ًابــا َو َخ ْيـ ٌـر َّمـ َـر ًّدا}،  إف�نــه وقــع إ�ثر قولــه َ{و إ� َذا
ْ ْ
ّ
ـال َّال ِذيـ َـن َكـ َفـ ُـر ْوا
ـات َقـ
ُت ْت َلــى َع َلي ِهــم آ� ُيات َنــا ِب ِينـ ٍ
َ
اما َو أ� ْح َسـ ُـن
ِل َّل ِذ َين آ� َم ُن ْوا أ� ُّي ْال َف ِر َيق ْي ِن َخ ْي ٌر َّم َق
ً
َن ِد ّيـ ًـاَ ،و َكـ ْـم أ� ْه َل ْك َنا َق ْب َل ُه ْم ِّمن َق ْر ٍن ُه ْم أ� ْح َسـ ُـن
َ
ئيا…}” .
أ� َث ًاثا و ِر ً
وعن ســر تقديم المال علــى البنين في الذكر،
خطورا ألذهان الناس؛ ألنه
“لنه أ�سبق
قال :أ
ً
يرغب فيه الصغير والكبير والشاب والشيخ،
ومن له من أالوالد ما قد كـفاه…”.
وختــم تفســيره لليــة بقولــه“ :معنــى َ(وخ ْيــرٌ
َ
آ
أ� َمـ ًـا) أ�ن أ�مــل آالمــل فــي المــال والبنيــن إ�نما
أي�مــل حصــول أ�مــر مشــكوك فــي حصولــه
ومقصــور علــى مدتــه ،أو�مــا آالمــل لثــواب
أالعمــال الصالحــة فهــو أي�مــل حصــول أ�مــر
ـيائ
موعــود بــه مــن صــادق الوعــد ،أ
وي�مــل شـ ً
تحصل منه منفعة الدنيا ومنفعة آالخرة ،كما
قــال تعالى َ{م ْن َع ِمـ َـل َصا ِل ًحا ِّمن َذ َك ٍر أ� ْو أ� َنث ٰى
َو ُهـ َـو ُم ْؤ ِم ٌن َف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َيـ ًـاة َط ِّي َب ًةۖ َو َل َن ْج ِز َي َّن ُه ْم
َ
ـون} ،فال جرم
أ� ْجر ُهــم ِب أ� ْح ََسـ ِ ْـن ٌ َما َك ُانوا َي ْع َم ُلـ َ
كان قولــه (و َخيــر أ� َمـ ًـا) بالتحقــق والعمــوم
تذييال لما قبله”.
ً
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 10وسائل ..اعرف طرق تربية
ًّ
طفلك ليكون ًّ
نفسيا
سويا

دار السالم /بغداد/متابعة

تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أ�هــم المراحــل
الحياتيــة فــي حيــاة إالنســان والتــي ترســم
حجــر أالســاس لبنــاء شــخصيته ،ففيهــا
تتكــون أالبعــاد الرئيســة لشــخصيته ،لــذا
يشــدد خبــراء الصحــة النفســية علــى يهيـ أـ�
الوالديــن للطفل مقومــات تحقيق التوازن
النفسي ليتمتع بصحة نفسية جيدة ،فضال
تجنب كل ما قد يؤدي إ�لى تعرضه ألزمات
ً
اضطرابــا فــي نمــوه
نفســية قــد تحــدث لــه
النفسي.

االتجــاه الصحيــح فــي تربيتــه ،فمعرفتهــا
و إ�دراك خصائصهــا تســاعدك علــى تفهــم
مــا يصــدر منــه مــن ســلوكيات وتصرفــات،
وبالتالــي تكــون أ�قــدر علــى التعامــل مــع
هذه الســلوكيات أب�ســلوب مناســب وهادئ
يســاعد على تنمية شــخصيته بشكل سوي،
أ�مــا عــدم إ�دراكهــا فيــؤدي إ�لــى العديــد مــن
أالخطــاء التربويــة التي ربما تؤثــر على بناء
شخصيته بشكل سلبي.

ومن مقومات االتزان النفسي ما يلي:
�-1جــواء أ�ســرية آ�منــة :حيــث يتوجب على
أ
أالبوبين توفير بيئة أ�ســرية آ�منة ومستقرة،
ألن شــكل العالقــة بيــن الوالديــن يمثــل
ً
جانبــا أ�ساسـ ًـيا في صحــة الطفل النفســية،
فـ إـ�ذا كانــت العالقــة بينهمــا تتســم بالدفء
والحــب والتفاهــم؛ إف�ن ذلــك ينعكس على
الطفل بصورة إ�يجابية ،أ�ما إ�ذا كانت تتسم
بكـثــرة التوتــر والمشــاحنات والنزاعــات؛
فـ إـ�ن ذلــك يــؤدي إ�لــى العديــد مــن آالثــار
السلبية على نفسيته.

-4التواصــل الفعــال بمــد جســور الحــوار
وقتا
بينــك وبيــن طفلــك ،بـ أـ�ن تخصص لــه ً
تتحدث إ�ليه فيه وتســمع منه ،أو�ن تحســن
إالنصــات إ�ليــه ،أو�ن تهتــم أ�ثنــاء حديثــك
معــه بمشــاركـته هواياتــه واهتماماتــه التــي
يفضلهــا ،أو�ن تبتعــد عــن أ�ســلوب التحقيق
الــذي يشــعره أ�نــه فــي حالــة اســتجواب،
دوارا عديــدة فــي
فالحــوار الناجــح يــؤدي أ� ً
دعــم النمــو النفســي واالجتماعــي والفكري
واللغــوي للطفل ،ويســمح لــه بالتعبير عن
احتياجاتــه وعمــا يزعجــه أ�و مــا يواجهه من
مشكالت ،كما ينمي ثقته بنفسه.

ّ
-2عبــر عــن حبــك لطفلــك بــكل الوســائل
ِ
الممكنــة ،إك�خبــاره بذلك بصورة مباشــرة،
أ�و بتقبيلــه ،أ�و بضمــه إ�لــى صــدرك ،أ�و
بالمســح علــى أر�ســه ،أ�و بغيــر ذلــك مــن
بالمــن
وســائل التعبيــر؛ فهــذا يشــعره أ
النفســي ،ويلبي لــه واحدة من االحتياجات
التي تؤثر في السواء النفسي له.

-5احتــرام إ�رادتــه وال تسـ َـع إللغائهــا؛ ألن
ـديدا بيــن آالبــاء
هــذا يســبب صراعـ ًـا شـ ً
والوالد ،وتداعياتــه الســلوكية الســلبية
أ
علــى أالوالد كـثيــرة ،وقــد تظهــر فــي صــورة
ســلبية واستســام وشــخصية اعتمادية ،أ�و
فــي صــورة عنــاد وتمــرد ومكايــدة وصراع،
ومشكالت ليس لها أ�ول من آ�خر.

-3تفهــم طبيعــة المرحلــة التــي يمــر بهــا
أ�هــم
طفلــك ،فهــي من
ا لمو جهــا ت
لتــي
ا
تضعــك
فــي

-6تقديــر إاليجابيــات أ�و كل ســلوك جيــد

يصــدر مــن الطفــل ،واحتـ ِـف بــكل إ�نجــاز
يحققــه فــي الدراســة أ�و فــي الهوايــات
والنشــطة أ�و غيــر ذلــك ،فهــذا يكســبه ثقة
أ
بنفســه ،ويحفزه على تطوير نفسه والسعي
لتحقيق طموحه.
-7تطويــر قدراتــه ومهاراتــه وكل مــا يتمتــع
بــه مــن جوانــب القــوة والتميز ،ثــم هيئ له
الفــرص المناســبة لتنميتهــا وتطويرهــا،
وال تحصــر تميــزه فــي مجــال واحــد محــدد
كالدراسة
ُّ
-8تحمل المسؤولية بتدريبه على االعتماد
على نفســه في كل ما يمكنه القيام
بــه مــن أ�عمــال تناســب قدراته
ومرحلته العمرية ،أك�ن أي�كل
ويشــرب ويرتــدي مالبســه
بنفســه ،ويرتــب ســريره
أو�دواته
ولعبه،

و يشــا ر ك
فــي تحضير
ا لما ئــد ة ،
و يقــو م
بو ا جبا تــه
المدرســية وحــده،
ويرعــى أ�خــاه الصغير
و يال عبــه

بحــب ،ويعتنــي برعايــة نبتــة فــي المنــزل..
إ�لــخ ،مــع الثنــاء علــى بعــض إالجــادة منــه،
ولفــت نظره بلطف إ�لى بعض الملحوظات
المصححة للسلوك.
-9التوازن بين إالشــباع والحرمان احرص
علــى إ�شــباع احتياجــات طفلــك أالساســية
(مثــل :الطعــام ،الشــراب ،الملبــس،
والمن
الترفيــه ،الشــعور بالقبول والحــب أ
والتقديــر ..إ�لخ) بطريقــة متوازنة ،ال إ�فراط
يولــد
فيهــا وال تفريــط؛ ألن إالشــباع التــام ِّ
ـخصا أ�نانيـ ًـا ،اعتــاد أ�ال تــرد لــه حاجــة وال
شـ ً
يرفــض لــه طلــب ،بينمــا الحرمــان الشــديد
يولــد لديــه مشــاعر الكــره والحقد
ِّ
لمن حوله.
-10حســن التعامــل
مــع أالخطــاء بطريقــة
هادئــة ،واجتهــد فــي ضبــط
انفعاالتــك تجاهــه ،وتجنــب
إ�هانتــه أ�و وصفــه بالفشــل
والفوضويــة والغبــاء ..إ�لــخ،
خاصة أ�مام آالخرين.
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ماذا فعلنا لشيوخنا؟
دار السالم /بغداد/متابعة

تحتفــل دول العالــم كل عــام فــي أالول
مــن شــهر تشــرين االول باليــوم العالمــي
للمســنين ،ويركــز فــي هــذا اليــوم علــى أ�هم
التحديــات والمعانــاة التــي يواجههــا كبــار
الســن ،وعلــى إالنجــازات الكبيــرة التــي
قدموهــا للمجتمــع ،ورفــع مســتوى الوعــي
لــدى بقيــة الفــات العمريــة ،لالهتمــام
بتلــك الشــريحة العظيمــة أو�ســاس بنــاء
المجتمعات.
قيمة كبار السن
وتقــدم دور رعايــة المســنين خدماتهــا علــى
مــدار اليــوم مــن وجبــات غذائيــة ،ونظافــة
شــخصية وتوفير الملبس ،والعناية الالزمة
لضمــان الحيــاة الكريمــة للمســن ،كالدعــم
االجتماعــي والنفســي والرعايــة الجســدية
والصحية.
يقــول ســعد علــي ،موظــف فــي إ�حــدى دور
رعايــة المســنين :نســعى بــكل مــا نبذلــه
لليفــاء ولو بجزء بســيط من ما
مــن جهــود إ
قدمه المســنون ،فهم آ�باؤنــا أو�مهاتنا الذين
تحملــوا الصعــاب مــن أ�جــل أ�ن نحقــق كل
طموحاتنــا في الحيــاة ،مضيفا :هناك نقص
فــي البحــوث والدراســات حــول فئــة كبــار
الســن ،ونقــص فــي البرامــج والمبــادرات،
وقلــة فــي الخدمــات االجتماعيــة والصحيــة
المقدمــة لهــم ،واالفتقــار للمتخصصيــن
برعايتهم.
وتابع :تهتم الدار بتقييم المســن من حيث
الســامة والمخاطــر واالكـتــاب ،والقــدرة
على الســير ،إ�ضافة إ�لى التقييمات الصحية
كمعرفــة التنفــس والنبــض ،وضغــط الــدم
ودرجة الحرارة".
تخل
ٍ
وبســبب التغييــرات في البنيــة االجتماعية
للســر والمجتمعــات ،واالفتقــار للمــوارد
أ
االقتصاديــة والدخــل ،يلجـ أـ� معظــم أالبناء
إ�لى التخلي عن آ�بائهم.
إ�ذ بينــت التدريســية فاطمة نعيــم :أ�ن كبار
الســن بحاجــة إ�لــى رعايــة خاصــة واهتمــام

بعــد ما أ�فنوا شــبابهم فــي تربيتنا وخدمتنا،
بقضــاء وقــت ممتع معهم واالســتماع لهم،
وتبــادل أالحاديث والذكريــات وليس فقط
تقديــم مــا يحتاجونــه مــن طعــام وثيــاب
ونظافــة شــخصية ،ليعيشــوا مــا تبقــى مــن
أ�عمارهم بخير وسعادة بعيدا عن التهميش
والقســوة فــي التعامــل ،الســيما أ�ن كـثيــرا
مــن أالبنــاء يزجــون آب�بائهــم فــي دور رعاية
المسنين.
ّ
ثقافة التشيخ
وتطـ أـر� على المســن عدة تغيــرات ومنها ،ما
والعصاب،
هو جســدي كارتخاء العضالت أ
لــذا فهــو بحاجــة لمســاعدته علــى قضــاء
حاجته اليومية ،وشعوره بالضغط النفسي
نتيجــة ضعفــه ،فيحتــاج مــن يخفــف عنــه
آ�المــه ،كمــا أ�ن هنــاك تغييــرات تطـ أـر� علــى
غذائــه ،فلــم يعــد يتنــاول أ�ي غــذاء ،خاصة
إ�ذا كان مصابــا أب�مــراض معينــة ،كالضغــط
والقلب والقرحة.
توضــح نعيــم :علــى الدولــة أ�ن توفر جميع
أ�ســاليب الراحة في فترة الشــيخوخة
ونشــر ثقافــة التشــيخ بيــن أ�فــراد
المجتمــع ،وتعــاون الدولــة مــع
المنظمــات والجمعيــات المدنية
والســر لتوفيــر بيئــة صالحــة
أ
للمســنين ،ورفــع مســتوى
ثقافتهــم لخفــض نســبة أالميــة
لديهم ،خاصة أ�ن التكنولوجيا
أ�ســهمت بشــكل إ�يجابــي
فــي تحقيــق هــذا الهــدف،
وتوفيــر الضمــان المــادي
الم�وى
لهــم للحصول علــى أ
والغــذاء وتخصيــص دخل
ثابــت ،و إ�تاحــة فــرص
العمــل وحمايتهــم مــن
والهمال لضمان
إالساءة إ
عيشهم بكرامة أو�مان".
صناع أالجيال
ّ
ونصــح الباحــث ومــدرب

التنميــة البشــرية ،نضــال هاشــم العبــودي
لرعايــة كبار الســن :أ�ن أ�فضــل الطرق التي
يمكــن اتباعهــا عند التعامل مع كبار الســن
هــو قضــاء بعــض الوقــت معهــم ،وتوصيــل
رســالة أ�ن لهــم منزلــة رفيعــة ،وتقديــم
المســاعدة بــدون أ�ن يطلبوهــا ،واالســتماع
إ�ليهــم بحــب وشــغف ،واحتــرام أ�حاديثهــم
وان كان فــي غيــر وقتهــا وتفقــد أ�حوالهــم
وش�نهم ،واالبتسامة في الوجه هي دواء
أ
للقلوب المتعبة ،فابتســامتنا لهم
وطم�نينــة تشــعرهم
راحــة أ
بقربنا منهم.
دورات تثقيفيةَّ
ويحاول العاملون
في دور

والواصــر
الرعايــة علــى تعزيــز الروابــط أ
االجتماعيــة والوجدانيــة بيــن المســنين
الت�قلــم مــع
أو�ســرهم ،وتشــجيعهم علــى أ
بقيــة المســنين فــي الــدار ،ومســاعدتهم في
أالنشــطة ،وتختلــف تلك الرعايــة من دولة
إ�لــى أ�خــرى نتيجــة االختــاف بيــن أالنظمة
والعاملين عليها.
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درجال يدعم الرجل االطول في العراق
دار السالم /بغداد
التقــى وزيــر الشــباب والرياضــة عدنــان
درجــال بمكـتبه في مقر الوزارة ،باطول
رجل في العراق الشاب فيض العيساوي
مــن محافظــة الديوانيــة والبالــغ طولــه
مترين و  ٣٧سم.
واوعــز الوزيــر درجــال بحســب بيــان
لمكـتبه ،بدعم الشــاب فيض العيســاوي
مــن خــال المهرجانــات والمســابقات
الدوليــة واقربهــا البطولــة التــي ســتجري
فــي دولــة قطــر الطول رجــل فــي العالم
لعــام  ،٢٠٢١ونامــل ان يحصــل فيهــا
علــى المركــز أالول ،فضال عن مشــاركـته
بفعاليــات متحــف المشــاهير الــذي
سينظم في العاصمة بغداد.

بطلب منه ..المطرقة خارج أسوار القيثارة الخضراء زاخو يعزز صفوفه بمهاجم
كولومبي
دار السالم /بغداد
منحت الهيئة إالدارية لنادي الشرطة الرياضي ورقة االستغناء
الكولومبــي ديفــد كاســتانيدا ،لتعزيــز
دار السالم /متابعة
اعلن نادي زاخو الرياضي ،تعاقده مع الفريق في الموسم المقبل.
بناء على رغبته.
لالعب كرار محمد المطرقة ً
المهاجــم الكولومبي ديفد كاســتانيدا ،أو�وضــح أ�ن المهاجــم يبلــغ مــن العمــر
وقــال مشــرف فريــق الكــرة ،عضــو االدارة ،علي الشــحماني في
تحضيرا  25عامـ ًـا وانضــم للفريــق قادمـ ًـا مــن
لتعزيــز صفــوف فريــق الكــرة
ً
بيــان ،إ�ن إالدارة منحــت الالعــب كــرار محمد ورقة االســتغناء
صفوف نــادي باتريوتــاس الكولومبي،
للدوري الممتاز.
بناء على طلبه ورغبته في مغادرة الفريق.
وقال مشــرف الفريق طه عبد الحكيم حيــث ســيلتحق بمعســكر الفريــق في
الرسمية ً
أو�ضــاف ،أ�ن إالدارة اســتندت فــي موافقتهــا علــى أر�ي المديــر
فــي حديــث صحفــي ،إ�ن نــادي زاخــو تركيا.
أ�كمــل إ�جــراءات ضــم المحتــرف
الفنــي للفريــق ،عبــد الغنــي شــهد ،الذي لــم يمانع هــو آالخر في
منح الالعب بطاقة االستغناء.

ليفربول يعلن إصابة
العبه بفيروس كورونا
دار السالم /وكاالت
اعلــن نــادي ليفربــول إالنجليــزي ،إ�صابة احــد العبيه
بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ."19
وذكــر النــادي فــي بيــان عبــر موقعــه
الرســمي ،نقـ ًـا عــن بيــان االتحــاد
السويســري ،أ�ثبتــت نتائــج اختبــار
شــيردان شــاكيري إ�يجابيــة
ل ــكوفيد  ،19بالتشــاور مــع
الســلطات الصحيــة ،هــو
في عزلة.

جدول مواعيد مباريات الدوري اإلسباني
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طائرة على هيئة مركبة

قناة إثيوبية تعلن البث
فضائية قد تغير عالم الطيران لألبد
باللغة العربية قريبًا
أ�علنــت قنــاة فانــا إالثيوبيــة أ�نهــا مــن بينهــا اللغة أالمهريــة والتجرية
والرومية.
ســتطلق البــث باللغــة العربيــة أ
قريبـ ًـا ،مــع مــرور  25عامـ ًـا علــى
إ�طالقهــا ،وفانــا قنــاة تلفزيونيــة
فضائيــة إ�ثيوبيــة تــم إ�طالقهــا فــي
عــام  ،2017ومقرهــا فــي إ�ثيوبيــا
وتبــث برامجها بســبع لغات محلية

انطالق الموسم الخامس لمسلسل
عاصمة عبدالحميد الجمعة المقبل
ـارا
يبـ أ
ـد� التلفزيــون التركــي ،اعتبـ ً
مــن الجمعــة القــادم ،ببث الموســم
الخامــس مــن المسلســل التاريخــي
ـدءا
الشــهير عاصمــة عبدالحميــد ،بـ ً
بالحلقة الـ 120من المسلســل الذي
يجســد فيــه دور البطولــة الفنــان
بولنت إ�ينال ،وعدد من نجوم
الشاشة التركية.

تتوقــع شــركة إ�يربــاص أ�ن
يخرج مشروع الطائرة ذات
أالجنحــة المختلطــة ،التــي
كشــفت عنها مؤخــرا ،إ�لى
حيــز الوجــود
فــي غضــون
 15عامـ ًـا،
ُوتعــد هــذه
الطائرة واحدة من النماذج

الثالثة الصديقة للبيئة التي
تعمــل بالهيدروجيــن،
كجــزء مــن طموحاتهــا
لقيــادة إ�زالــة

الطيــران .وتبــدو الطائــرة
ذات أالجنحــة المختلطــة،
وفقــا لنموذج إ�يرباص ،على
هيئــة مركبة فضائية ،حيث
تندمــج أالجنحــة مــع جســم
الطائــرة لتشــكيل شــكل
انسيابي للغاية.

الكربــون مــن صناعــة

العثور على سفينة غرقت بالحرب العالمية الثانية ..وإليك مفاجأة

عثــر فريــق مــن الغواصيــن البولندييــن ،على
حطام السفينة البخارية أاللمانية كارلسروه،
التــي تعود إ�لى زمن الحــرب العالمية الثانية،
إ�ال أ�ن المفاجـ أـ�ة كانــت أب�نهــا ســليمة تمامــا
تقريبـ ًـا ،وكانــت الطائــرات الســوفيتية قــد
قصفــت الســفينة أو�غرقتهــا في بحــر البلطيق
فــي أ�بريــل  ،1945ممــا أ�دى إ�لــى وفــاة مــات
المدنيين والعسكريين.

