تحقيقات

من االقليم
االطاحــة بثالثــة متهميــن بحيــازة
مواد مخدرة في السليمانية
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

االقتصاد العراقي بين وعود االصالح ومخاوف االنهيار

دار السالم /بغداد
مشيرا
أ�كد وزير المالية علي عالوي ،ان العراق يواجه تداعيات خطرةً ،
الــى ان الورقــة البيضــاء خارطــة طريــق إصالحيــة ،فيمــا لفــت الــى ان
اإليرادات النفطية غير كافية لتغطية متطلبات الرواتب والتقاعد.
وقــال عــاوي خــال مؤتمــر صحافــي عقده مــع المتحدث باســم الحكومة

احمــد مــا طــال تابعتــه دار الســام ،ان الورقــة البيضــاء هــي برنامــج
إصالحــي للشـ أـ�ن المالــي واالقتصــادي فــي العــراق ،مؤكـ ًـدا اننــا نواجــه
تداعيــات خطــرة ،وان المنافــذ الحدودية مرتبطة بحركة االســتيراد ولن
تكون أب�همية النفط.
وكشــف عــاوي ان اإليــرادات النفطيــة غيــر كافيــة لتغطيــة متطلبــات

الرواتب والمتقاعدين ،وسنعمل على تنويع االيرادات.
وت�تــي تصريحــات وزيــر الماليــة فــي ظل مخــاوف متصاعدة من مســتقبل
أ
االقتصــاد العراقــي ،ومــا عكســته ازمــة أت�ميــن الرواتــب التــي مــا تــزال
مستمرة ،من قلق بخصوص حدوث انهيار شامل وكبير في هذا القطاع
المهم والحيوي.

اال

فت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

كوارثنا وارادة العالج

والفــكار الدخيلــة بيــن متطرفــة
بينما يستذكر العالم اجمع ،اليوم الدولي للحد من الكوارث• ،الدولة العميقة القابعة داخل الدولة.
ســنوات الصــراع العجــاف ،أ
ومنحلة وكالهما يهدمان أ�سس حياتنا التي ما عرفت إال الود
تتبادر إلى أالذهان الكوارث الطبيعية ،وتطور أت�ثيرها ،ومع •الجريمة المنظمة.
سبيال للعيش.
•الفساد الذي ينخر أ�سس الدولة.
ما يرافق ذلك من انتشار أالوبئة وغيرها.
والمحبة والحوار والتكاتف والتضامن ً
بينما كوارثنا تتنوع ،وتتســع ،وتمتد لتشــمل مفاصل عدة• ،صــراع الهويــات الــذي يرســم المســتقبل الغامــض لبلدنــا وغيرها  ..كـثير
هــذه كوارثنــا المســتمرة تحتــاج جهــد كبيــر ،وصبــر طويــل،
مل ذاكرتنا بصور النزاع والصراع واالقتتال.
ومنها:
بعدما أ
•التغيــرات المجتمعيــة ،وردود أالفعال غير المنضبطة على فهل نقدر على ذلك؟!!
•السالح المنفلت.
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األستاذ اياد السامرائي يكتب
الدستور  ..وخمسة عشر عامًا من الخالف الذي ال ينتهي

خــال مرحلة كـتابة الدســتور واالســتفتاء عليه كنا امام
خياريــن احدهمــا يقودنــا الــى االســتقالل والســيادة عبر
هــذا الدســتور ،واالخــر يبقينــا تحــت االحتــال وقانــون
ادارة الدولــة ،فمــاذا نختار؟!هــذا كان الخيــار الصعــب
الذي واجهنا ..إ�ذ وجدنا انفسنا امام طريق مسدود.

ومن ذلك :
• مجلــس االتحــاد الــذي اريــد لــه ان أي�خــذ صالحيــات
مجلــس الرائســة فالغــي مجلــس الرائســة ولــم يؤســس
مجلس االتحاد.
• المــواد المتعلقــة بـ إـ�دارة الثــروة النفطيــة وتقاســم
الواردات .

ان مراجعــة صادقــة لنصــوص الدســتور ،تشــير الــى انه
لــم يتــم االلتــزام بمــا يزيد عن نصــف بنوده ،ونجــد أ�نه
تضمن نصوص جيدة ،فلم تكن العلة في الدستور على
الرغــم مــن جوانــب النقــص التي فيــه ،ولكــن العلة في
الممارسة السياسية التي لم تلتزم به.

لجنــة التعديــات الدســتورية وجهودهــا
ســتقودنا نحــو االسـ أـو� ،وخاصــة ونحن نمر
بوضع سياسي مفكك.

• تــرك المصــدر االكبر للثــروة الوطنية بيــد وزير النفط
ووزير المالية دون ضوابط او سياسات يلتزم بها .
• المــادة  ١٤٠العتيــدة التــي لــم تنفــذ وربمــا لــن تنفــذ
لعبــارة بســيطة غامضــة مــن ثالثــة كلمــات "المناطــق
قانونيا
المتنــازع عليهــا " ،اذ لم يعرف الدســتور
تعريفـسـ ًـاـب ً
هذه
مــاذا تعنــي المنطقــة كمــا لــم يحــدد كيف تكـت
المنطقــة غيــر المعرفــة صفــة المتنــازع عليهــا ومــن لــه
الحق الدستوري بتحديدها.

اطالب بثالثة امور يكمل بعضها بعضًا:
االول :العمل على كـتابة دستور جديد تعكـف علية عناصر مهنية متخصصة استوعبت
وت�خذ الوقت الكافي إلنجاز مهمتها منطلقة من االهداف التي
الحالة العراقية المعقدة أ
طالب حراك تشرين بتحقيقها أو�ولها دولة المواطنة  ..مع تعريف واضح للمصطلح .
وان يصوت على الدستور جملة واحدة .
الثانــي :انجــاز القوانيــن التــي نص الدســتور على اصدارهــا ،وقوانين اخــرى فيها بيان
لكيفية تنفيذ نص لم يتحدد كيفية تنفيذه ،على ان ال يتجاوز ذلك عاما واحدا ال غير.
الثالــث :التــزام الحكومة بتنفيذ بنود الدســتور بشــكل دقيــق دون تملصها مما فرضه
عليها من التزامات ،فهذه االلتزامات هي حقوق الشعب التي اهدرت خالل السنوات
المتعاقبــة الــى الحد الذي نســى الشــعب انهــا حقوقه بعدما اصبح ال يفكــر اال باللقمة
ترفا ال امل له فيه.
الي يطعمها ،والسقف الذي أي�ويه ،وعد ما سوى ذلك ً
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ميناء الفاو الكبير بين القتل واالنتحار..
مشروع عمالق يدخل الصراع الدولي
دار السالم /بغداد

أ�علنــت وزارة النقــل فــي ( 6تشــرين االول
 ،)2020االتفــاق علــى الصيغــة النهائيــة لعقــد
مينــاء الفــاو الكبيــر مــع شــركة دايــو الكوريــة،
المنفذة للمشــروع وســيتم التعاقد خالل االيام
المقبلــة ،فيمــا أ�كدت قرب توقيــع عقد المرحلة
االولى للميناء مع الشركة ،وبما يخدم تطلعات
الشعب العراقي والحكومة.
وبعــد ثالثــة أ�يام ،انتشــرت صباح يــوم الجمعة
( 9تشــرين االول  ،)2020أ�نبــاء تفيــد بانتحــار
المديــر الفنــي للشــركة الكوريــة المدعــو بــارك
تچول هوبا والذي وجد معلقا من رقبته بسلك
مربــوط في الســقف داخــل قاعة رياضيــة تابعة
للشــركة فــي محافظــة البصــرة وهــو بكامــل
قيافته.
أو�ثــارت الحادثــة اســتغرابا وتشــكيكا واســعا
بش�ن صحة
بين االوســاط السياسية والشعبية أ
االنبــاء ،فيمــا اتهــم أ�عضــاء فــي مجلــس النــواب
العراقــي جهــات خارجيــة ومخابــرات دوليــة
بالوقــوف خلــف هــذه القضيــة التــي وصفــت
بعمليــة “قتــل” وليســت “انتحــار” ،وهدفهــا
عرقلــة المشــاريع االقتصاديــة فــي العــراق،
مشــيرين الــى أ�هميــة هــذا المشــروع فــي تغييــر
خارطــة النقــل البحريــة العالميــة ومردودهــا
االيجابي لالقتصاد الوطني.
وت�كيد على استمرار العمل
تحقيق حكومي أ
وفي أ�ول تعليق رسمي على حادثة مدير الشركة
الكوريــة ،أ�عربــت وزارة النقــل العراقيــة ،عــن
بش�ن حادثة انتحار المدير الفني لشركة
أ�ســفها أ
دايــو المنفــذة لمشــروع مينــاء الفــاو الكبيــر،
وان التحقيقــات جاريــة للكشــف عــن تفاصيــل
الحــادث المؤســف ،فيمــا أ�كــدت اســتمرار
العمــل فــي المينــاء ،و إ�ن تلك الحادثــة لن تؤثر
علــى المضــي قدمــا فيــه ،مشــيرة الــى ان شــركة
دايــو أ�علنــت مــن جانبهــا امتالكهــا مــن الخبــرة
والخبراء ما يجعل العمل مستمرا في الميناء.
بدورهــا ،أ�علنــت وزارة الداخليــة ،إ�رســال لجنة
تحقيقيــة عالية المســتوى إ�لــى محافظة البصرة
تتولــى عمليــة التحقيق في الحادثة ،وتعمل إ�لى
جنــب لجنــة تحقيقيــة أ�خــرى شــكلتها مديريــة

وب�شــراف
شــرطة البصــرة فــور حادثــة االنتحار إ
قضائي.
الســفارة الكورية الجنوبية فــي بغداد ،أ�صدرت
بيانـ ًـا قدمــت فيــه التعــازي ألســرته وزمالئــه،
أو�عــرب عــن شــكرها وتقديرهــا لالهتمــام الــذي
ابداه الجمهور العراقي بخبر الوفاة ،مشيرة الى
ابالغها بقيام وزارة الداخلية العراقية بتشكيل
وبد�ت
لجنة للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة أ
هــذه اللجنــة بالتحقيــق بالتعــاون مــع ســلطة
شرطة البصرة.
إ�لــى ذلــك ،أ�كــد المتحــدث باســم وزارة النقــل
فالــح هــادي ،ان التحقيقــات مســتمرة من قبل
مجلــس القضاء فــي البصرة ،والدائرة الجنائية،
وقيــادة شــرطة الفــاو ،والــكادر المتقــدم ،وعلى
أر�ســهم الوكيــل الفنــي لوزيــر النقــل ،مبينــا ان
الشــركة الكورية أ�بلغت باســتمرارها في العمل
الموكل إ�ليها.
اســتغراب وتشكيك باالنتحار واتهام لمخابرات
دولية
إ�عــان إ�نتحار مدير الشــركة المنفذه للمشــروع
العراقــي االقتصــادي الكبيــر ،أ�ثــارت اســتغربا
وتشــكيكا فــي االوســاط السياســية والبرلمانيــة
والشــعبية ،حيــث طالب النائــب أالول لرئيس

البرلمــان حســن الكعبــي ،الحكومــة والجهــات
المعنيــة فــي البصــرة إب�جــراء تحقيــق جــدي
وعاجــل والكشــف عــن مالبســات الحادثــة،
مســتغربا من انتحار مدير الشــركة بعد االعالن
الرســمي عــن قــرب توقيع عقــد المرحلــة االولى
للمشــروع واتمام الوصول الى الصيغة النهائية
للتنفيذ.
أو�شــار النائــب عــن تحالــف ســائرون جــواد
الموســوي ،الــى وجــود ايـ ِـاد خبيثــة تقــف وراء
هذا الجريمة البشــعة ،مطالبــا الكاظمي بصفته
القائــد العــام للقــوات المســلحة بفتــح تحقيــق
فــوري للتوصــل الــى الجهــات القاتلــة ،وشــدد
علــى ان هــذه القضيــة تشــكل ظاهــرة خطيــرة
لن يســتطع العراق بسببها التعافي من وعكـته
االقتصادية اذ تم تصفيه مدراء مشاريع عمالقة
تخــدم البــاد بهــذه الطريقــة ويجــب ان ال يمــر
االمر مرور الكرام ويجب تقديم الجناة للعدالة.
ورجــح ،ان الجريمــة قــد تكــون ورائهــا جهــات
مخابراتيــة دوليــة هدفهــا ايقــاف هذا المشــروع
بـ أـ�ي شــكل مــن االشــكال ،داعيــا الكاظمــي الى
اشــراك الجانب الكوري بهــذا التحقيق واعالن
الر�ي العام وعدم
النتائج أب�ســرع ما يمكــن الى أ
الت�خيــر او التســويف كالعادة ،وفي حال ثبوت
أ
تــورط جهــات خارجيــة بهــذه الجريمــة النكــراء
ندعو هرم الســلطة التنفيذية الى احالة القضية

الى المحاكم القضائية الدولية.
مشروع عمالق يدعم اقتصاد العراق
ولمــا يمثله هذا المشــروع مــن أ�همية اقتصادية
كبيــرة للعــراق ،شــدد النائــب عــن محافظــة
البصــرة بــدر الزيــادي ،علــى ضــرورة اســتمرار
العمل بمشروع ميناء الفاو الكبير وعدم جعل
وفــاة مديــر الشــركة المنفــذة شــماعة إليقــاف
العمــل بالمشــروع الحيــوي والذي ُيعــول عليه
جميــع أ�بناء الشــعب العراقــي ألهميته البالغة،
مبينــا انــه مــن المشــاريع االقتصاديــة المهمــة
والــذي ســيضم آالالف مــن أ�بنائنــا العاطليــن
عــن العمــل ،فضـ ًـا عن رفــد االقتصــاد العراقي
بالموال التي نحن آالن أب�مس الحاجة لها وعدم
أ
االعتمــاد علــى النفــط ،واللجــوء إ�لــى خيــارات
اقتصادية بديلة ومنها الموانئ العراقية.
عمليــات التحقيــق التــي تجريهــا الحكومــة
العراقية متمثلة بوزارة الداخلية توصلت لغاية
االن ،الــى انــه بعــد فحــص أالدلــة والكاميــرات
وســماع شــهادات الشــهود وجميعهــم مــن
الجنســيات أالجنبيــة وليــس فيهــم أ�ي عراقــي،
اتضح أ�ن المعلومات أالولية تشــير إ�لى أ�ن مدير
الشــركة الكوريــة كان منتحـ ًـرا ،والتحقيقــات ال
تــزال مســتمرة لمتابعــة أ�ي معلومــات قد تظهر
في المستقبل.
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محذرين من انهيار القطاع ..أصحاب الدواجن
يقدمون طلبًا لحكومة كوردستان

دار السالم /أ�ربيل
دعت جمعية حقول الدواجن في اقليم كوردستان حكومة االقليم
الــى الســماح بتســويق الدجــاج الحــي بعــد انخفــاض أ�ســعارها فــي
االسواق المحلية ،محذرة في الوقت ذاته من انهيار هذا القطاع.
وقال عضو الجمعية ناظم عبدهللا الجاف في تصريح مكـتوب عممه
على وســائل االعالم ،مرة أ�خرى تنخفض اســعار لحوم الدجاج في
حقــول الدواجــن مما الحق اضرارا فادحة أب�صحابها ،مردفا بالقول
ان حكومــة االقليــم ليســت لديهــا خطة معدة للدواجن مما يشــكل
خطرا بانهيار هذا القطاع.
واوضــح ان ســعر كيلوغــرام واحــد من الدجاج في حقــول الدواجن
انخفــض الــى  1850دينــارا بينما تكلفته تصل الــى أ�كـثر من 2000
دينــار ،مشــيرا الــى ارتفــاع ســعر الطــن الواحــد مــن مــادة العلــف
دوالرا.
الحيواني بمقدار 30
ً

مستوحى من التراث الكوردي ..أوقاف
ً
جديدة لبناء المساجد
اإلقليم تضع شروطا
دار السالم /أ�ربيل
أ�صــدرت وزارة أالوقاف والشــؤون الدينية في اقليم
كوردســتان مجموعــة مــن الشــروط الجديــدة لبنــاء
المســاجد ابرزهــا ان يكــون التصميم مســتوحى من
التراث الكورديّ .
ونظمت وزارة أالوقاف والشؤون
الدينيــة فــي اربيــل مراســم خاصــة بهــذا الحــدث،
بحضور محافظ اربيل فرست صوفي ورئيس اتحاد
علمــاء الديــن إالســامي مــا عبــدهللا ســعيد .وقــال
محافــظ اربيــل خالل فــي كلمة له خالل المراســم،
"ســعداء جدا بهذه الخطوة في االهتمام بالمشــاريع
االعماريــة وبـ أـ�ن تكون وفق اســلوب عصري حديث
ويحمــل بصمــات كورديــة مــن ناحية االســتلهام من
التراث الكوردي االصيل.

االطاحة بثالثة متهمين بحيازة
مواد مخدرة في السليمانية
دار السالم /السليمانية
فــي عمليتيــن مختلفتيــن،
تمكنــت القــوات االمنيــة فــي
محافظــة الســليمانية إب�قليــم
كوردســتان مــن اعتقــال ثالثــة
متهميــن بحيــازة مــواد مخــدرة
يــوم الثالثــاء .وجــاء فــي بيــان

العالم وعالقات مديرية شــرطة
محافظة الســليمانية ،ان مفارز
قســم شــرطة مكافحــة االجــرام
ومركــز شــرطة هــواري شــار
تمكنت من اعتقال متهم يدعى
(ه.م) كان بحوزتــه كميــة مــن
المواد المخدرة.

نبش قبر أول مريض توفي بكورونا في كوردستان
دار السالم /السليمانية
نبشــت عائلــة رجــل ديــن
توفــي بفيــروس كورونــا
قبــره ،ونقلــت جثمانــه
من مقبــرة خاصة بضحايا
فيــروس كورونــا فــي

الســليمانية الــى مقبــرة
عامــة تضــم عائلتــه بعــد
أ�كـثــر مــن ســتة اشــهر
مــن دفنهــا .وكان رجــل
الديــن قــد فــارق الحيــاة
فــي الرابــع مــن آ�ذار

مت�ثـ ًـرا إب�صابتــه
الماضــي أ
بفيــروس كورونــا ،وهــو
أ�ول حالــة وفــاة ســجلت
إب�قليــم كوردســتان ،وقــد
اكـتشــفت إ�صابتــه بالوباء
إ�ثــر عودتــه مــن إ�يــران.

وقــال نائــب مديــر صحــة
الســليمانية عبــد هللا
ســنكاوي ،انــه تــم اصــدار
الموافقــة بنقل الجثة بعد
طلــب من اهالــي الضحیة
لنقلە لمقبرة العائلة.
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مفاعل تموز ..مشروع واقعي أم تنور لحرق األموال

دار السالم /بغداد
عــاد ملــف مفاعل تموز العراقية إ�لــى الواجهة ،عقب الزيارة
أالخيــرة للرئيــس الفرنســي إ�يمانويــل ماكــرون ،حيــث أ�علن
رئيــس الحكومــة مصطفى الكاظمــي إ�نه تحدث مــع ماكرون
مخصصا
عن “مشــروع مســتقبلي للطاقة النووية” ســيكون
ً
للغراض السلمية ،وعلى أر�سها انتاج الكهرباء.
أ
ووفقـ ًـا للكاظمــي ،فـ إـ�ن المشــروع ســيكون تحــت إ�شــراف
المنظمــة الدوليــة للطاقــة الذريــة ،وهيئــة الطاقــة الذريــة
الفرنسية.
وقــرر الكاظمــي فــي  24مــن الشــهر الماضــي ،تشــكيل لجنة
للغــراض البحثيــة
حكوميــة للبــدء ببنــاء مفاعــات نوويــة أ
لتكون أ�ول خطوة رسمية عراقية الستخدام الطاقة النووية
مجددا في العراق بعد منع دولي إ�ثر قرارات أالمم المتحدة
ً
عقب غزو الكويت في أ�غسطس آ(�ب) .1990
ألغراض الطاقة والعالجات الطبية
وقالــت النائبــة فــي البرلمــان زهــرة البجــاري ،إ�ن الحاجــة
سواء في العالجات الطبية ،أ�و
الفعلية لمثل هذا المشروعً ،
وبالمكان
بعض العمليات ،هي الدافع وراء هذا المشروع ،إ
أ�ن يكــون المشــروع عــن طريــق االســتثمار أ�و التشــغيل
بالجــل ،فهــذه المســارات الثــاث،
المشــترك ،أ�و الدفــع آ
يمكــن أ�ن يعمل بها العــراق ،ويمكن ان يكون هناك فرصة

أ�ن تقدم الشركات المختصة في هذا المجال.
وبشـ أـ�ن إ�مكانيــة الحكومــة العراقيــة ،فــي ظــل الظــروف
الراهنــة ،واالشــتباك السياســي والتدهــور االقتصــادي ،على
خــوض مثــل هــذه المغامــرة ،أ�كــدت البجــاري أ�ن الحكومــة
يمكنهــا عــدم دفــع أالمــوال ،واالعتمــاد علــى الشــركات
االســتثمارية فــي تنفيــذ مثــل هــذه المشــروع ،وفتــح البــاب
لتقديم العطاءات الخاصة به.
وشــرع البرلمــان العراقــي ،عــام  2016قانون هيئــة الطاقة
الذريــة العراقيــة ،مؤسسـ ًـا بموجبه هيئة باســم هيئة الطاقة
الذريــة العراقيــة يكــون مقرهــا الرئيــس فــي بغــداد ،على أ�ن
تتولــى وضــع السياســات والمشــاريع والبرامــج فــي جميــع
مجاالت االســتخدامات الســلمية للطاقة الذرية ،إ�ال أ�ن هذه
الهيئة لم تؤسس حتى الساعة.
إ�نعاش الزراعة والصناعة
مــن جهتــه ،قــال رئيــس الهيئــة العراقيــة للســيطرة علــى
المصادر المشعة ،كمال حسين لطيف :إ�ن بناء المفاعالت
النوويــة سيســهم فــي إ�نتــاج النظائــر الطبيــة ،والعــدد
الصيدالنيــة ،إ�ضافة إ�لى تطوير مختلف التطبيقات الزراعية
والصناعيــة ،كـتشــعيع البــذور والمكافحــة البايولوجيــة
للحشــرات ،فضـ ًـا عــن إ�نتــاج النظائر المشــعة فــي مختلف
التطبيقــات الصناعيــة ،وفي تطبيقات الفحــوص االئتالفية،
إ�ذ توجــد  20مــادة نوويــة ،يمكــن أ�ن ينتجهــا هــذا النوع من

المفاعالت.
رفض لهدم المفاعل الحالية
وبرزت دعوات لهدم المفاعل الحالية ،بداعي تسببها بتلوث
إ�شــعاعي كبير ،فيما رفض رئيس الهيئة العراقية للســيطرة
على المواد المشعة كمال حسين ذلك.
عدم وجــود �يّ
و�كــد حســين في تصريــح للوكالة الرســميةَ ،
أ
ِأِ
ٍ
ّ
مضيفا:
ـاط إ�شــعاعي في منشـ أـ�ة التويثة بوضعها الحالي،
نشـ ٍ
ً
منذ قصف المفاعل في العام  1991أ�خرج المصدر المشع
والمــادة النوويــة (الوقــود النــووي) اللــذان كانــا موجوديــن
ملوثة ،وال يمكن أ�ن تســبب
ـياء ٍ
يبق فيه ســوى أ�شـ ٍ
َّفيه ،ولم َ
ـذرا
أ�ي تاثيــرات علــى إالنســان أ�و الحيــوان أ�و النبــات ،محـ ً
“مــن دعــوات هــدم المفاعــل بداعــي التخلــص مــن التلــوث،
ُّ
ً
ـتراتيجيا؛ إ�ذ يمكن أ�ن تتســبب
خط� اسـ
ألن أ� َّي
ٍ
محاولة ُت َعد أ
والمني فــي البلد ال
بنتائــج كارثيــة؛ كــون الوضعيــن التقنــي أ
يســمحان بذلــك ،ألن التلــوث إالشــعاعي الموجــود آالن فــي
قلب المفاعل محجوز بالدرع البايولوجي.
ولفــت إ�لــى أ�ن هدمــه ســيؤدي إ�لــى انتشــار التلــوث بشــكل
غيــر مســيطر عليــه ،كما أ�ن التويثة غير مؤهلــة آالن الحتواء
مخلفــات المفاعــل فــي حــال هدمــه ،موضحـ ًـا أ�ن إالجراءات
ثير
المتخذة في المفاعل كافية ً
جدا وال تسمح بحصول أ�ي أت� ٍ
علــى إالنســان ،كما يمكــن طمر قلب المفاعــل بالرمال فقط
وتغطيته من أالعلى.
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دعوات للتهدئة بـ قره باغ وإصرار تركي أذري على انسحاب أرمينيا
دار السالم /وكاالت
قــال وزيــر الخارجيــة مولود تشــاووش أ�وغلــو ،إ�نه يمكن
رؤيــة رغبــة المجتمــع الدولــي لحــل مشــكلة إ�قليــم "قره
باغ" ،في حال إ�قران دعوة وقف إ�طالق النار بانسحاب
أ�رمينيا منه.
جــاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته الســويدية
آ�ن لينــدي ،عقــب لقائهمــا فــي مقــر الخارجيــة التركيــة
بالعاصمة أ�نقرة.
ولفت أ�ن بالده تعبر عن موقفها حيال قضية "قره باغ"
فــي كل المحافــل ،معربــا عن ترحيبهم بدعــوة المجتمع
الدولي لوقف إ�طالق النار.
واستشــهد تشــاووش بموقــف المجتمــع الدولــي تجــاه
أ�وكرانيــا وجورجيــا وقــال" :عندمــا يتعلق أالمــر أب�راضي
جميعــا بمــا في ذلــك منظمة
أ�وكرانيــا أ�و جورجيــا نقــول ً
أالمــن والتعــاون فــي أ�وروبــا إ�نــه ينبغــي علــى روســيا أ�و
العناصــر أالخــرى المتواجــدة هنــاك االنســحاب منهــا،
لكننــا ال نوجــه نفــس الدعــوة عندمــا يتعلــق أالمــر بقــره
باغ".
ودعــت أ�نقــرة الثالثــاء الماضــي إ�لــى تنظيــم محادثــات
"رباعية" تشــمل روســيا أو�ذربيجان أو�رمينيا وتركيا من
أ�جــل إ�يجــاد حل لنــزاع ناغورني قره بــاغ ،حيث ُتخرق
هدنة أ�علنت منذ السبت بشكل واسع.
ودعا مدير اتصاالت الرائسة التركية ابراهيم كالن خالل
مقابلــة تلفزيونيــة إ�لى إ�جــراء محادثات بمشــاركة الدول
أالربع للبحث في تسوية للنزاع في إالقليم االنفصالي.
وقــال كالــن "بمــا أ�ن روســيا تقــف إ�لــى جانــب أ�رمينيــا،
ونحــن ،تركيــا ،ندعــم أ�ذربيجــان ،لنلتــق نحــن أالربعــة
لمناقشة تسوية لهذه المشكالت".
أو�ضــاف "طالمــا أ�ن مجموعــة مينســك لــم تتمكــن مــن
عاما ،فقد حــان وقت إ�يجاد
إ�يجــاد حــل للنزاع منــذ ً 30
آ�لية جديدة".
وقــال المتحــدث باســم حــزب العدالــة والتنميــة التركي
عمــر جليــك ،إ�ن دعــوة بعــض الــدول الصامتــة حيــال

اعتــداءات أ�رمينيــا علــى أ�ذربيجــان لوقــف إ�طــاق النــار
بينمــا تعمل أالخيــرة على تحرير أ�راضيهــا المحتلة ،يعد
انتهاكا للقانون.
أو�كــد زعيــم حــزب "الحركــة القوميــة" التركــي ،دولــت
باهتشــلي ،أ�ن البحــث عــن حلــول علــى الطاولــة حــول
النــزاع بيــن أ�ذربيجــان أو�رمينيا دون انســحاب أالخيرة
من إ�قليم "قره باغ" يعني إ�ضفاء شــرعية لجرائم القتل
واالضطهاد.
وقــال باهتشــلي " :إ�ن وقــف إ�طــاق النــار والبحــث عــن
حلــول علــى الطاولــة دون انســحاب الدولــة إالرهابيــة
أ�رمينيا من إ�قليم "قره باغ" وتســليمها ألذربيجان يعني

إ�ضفاء الشرعية على جرائم القتل واالضطهاد".
مــن جهــة أ�خــرى ،قــال رئيــس وزراء أ�رمينيــا ،نيكــول
باشينيان ،إ�ن على أ�ذربيجان أو�رمينيا تقديم تنازالت في
بش�ن التوصل إ�لى تسوية حول قره باغ.
أ�ي محادثات أ
واتهــم وزيــر خارجية تركيا بتقويض اتفــاق وقف إ�طالق
زاعما
النــار بتحريــض أ�ذربيجــان علــى مواصلــة القتــالً ،
أ�ن موقــف تركيــا مــن الصراع بشـ أـ�ن قره بــاغ يهدف إ�لى
توسيع نفوذها في منطقة جنوب القوقاز.
من جانبها ،دعت الواليات المتحدة ،الثالثاء ،أ�ذربيجان
أو�رمينيــا لتنفيــذ التزاماتهمــا بوقــف إ�طــاق النــار علــى
النحو المتفق عليه.
وقال وزير الخارجية أالمريكي مايك بومبيو ،في تغريدة
علــى تويتر" :تدعو الواليــات المتحدة أ�ذربيجان أو�رمينيا
لتنفيذ التزاماتهما بوقف إ�طالق النار على النحو المتفق
عليــه ووقف اســتهداف مناطــق المدنيين مثــل منطقتي
غنجة وستيباناكرت.
فــي وقــت ســابق ،أ�علــن الرئيــس أالذري إ�لهــام علييف،
شــروط بالده لوقف عملياتها العســكرية ضد أ�رمينيا في
إ�قليم قره باغ.
جــاء ذلــك فــي خطابــه للشــعب ،إ�ثــر تحريــر الجيــش
أالذري مدينــة جبرائيــل االســتراتيجية إب�قليــم قره باغ،
مــن االحتــال أالرمينــي ،قائـ ًـا :إ�ن أ�ذربيجــان تشــترط
مــن أ�جــل وقف عملياتها العســكرية في إ�قليــم قره باغ،
انسحاب الجيش أالرميني من أ�راضيها.
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مــــــــرافئ

اللغة ..الباب الواسع الذي استهدفت
منه فرنسا الهوية العربية
إ�سالم فرحات
المتتبــع لتواريــخ نشـ أـ�ة الفرنكوفونيــة
وتطورهــا أيت�كد أ�نها الوجه آالخر لالســتعمار
وفــرض الهويــة والتبعية للحضارة الفرنســية
مــن خــال بابهــا الواســع وهــو اللغــة ،أو�ن
بدايــة الفرنكوفونيــة وظهورها للنور بشــكلها
المعــروف فــي فتــرة خــروج فرنســا مــن
مســتعمراتها ليــس مصادفــة ،بــل هــو الخطة
االســتعمارية البديلة عن االســتعمار المباشر
الــذي أ�سســت لــه فرنســا بعد دحرهــا على يد
المقاومة المسلحة.
فــي دوريتــه الشــهيرة ،بتاريــخ  16يونيــو
1921م ،إ�لــى ضبــاط المخابــرات ورؤســاء
المناطــق العســكرية والمدنيــة المغربيــة،
يقــول الجنــرال «ليوطــي»« :ليــس علينــا
نعلــم العربيــة لمجموعــات مــن النــاس
أ�ن ِّ
دائما (في إ�شــارة إ�لــى البربر)،
اســتغنوا عنهــا ً
القر�ن؛
إ�ن العربية عنصر أ�سلمة لكونها لغة آ
أ�مــا مصلحتنا فتفرض علينــا أ�ن نجعل البربر
يتطورون خارج إ�طار إالســام ،ومن الوجهة
اللســانية علينــا أ�ن ننــزع إ�لى المرور مباشــرة
مــن البربريــة إ�لــى الفرنســية ،ولهــذا نحتــاج
إ�لــى عارفين بالبربريــة ،ويتوجب على ضباط
مخابراتنــا �ن ُّ
ينكبــوا بعــزم علــى دراســة
أ
اللهجــات البربريــة ،كمــا يلــزم خلــق مــدارس
فرنكو-بربريــة حيــث نعلــم الفرنســية للبربــر
الشباب».
وفي فبراير 2018م ،وقف الرئيس الفرنســي
« إ�يمانويــل ماكــرون» في العاصمة التونســية
قائـ ًـا :إ�ن تونــس ســتكون خــال ســنتين
قاعــدة جديــدة لتعليــم اللغــة الفرنســية،
وســوف تســاعد الفرنكوفونيــة التونســيين
والتونســيات علــى النجــاح فــي عــدة مجاالت
وفي دول مختلفة.
اللغــة إ�ذن هــي البــاب الواســع الــذي دخلت
منه الفرنكوفونية مستهدفة أ�حد أ�هم مفاتيح
والســامية وغيرهــا مــن
الهويــة العربيــة إ
الهويات التي تحاول فرنسا اقتالعها وتثبيت
ما تريده من هوية غربية ذات طابع فرنسي.
وفــي ذلــك يقــول يقــول د .عمــر النمــري ،في
مقــال لــه بعنــوان «الفرنكوفونيــة اسـ ٌ
ـتعمار

�م اسـ ٌ
ـتخراب؟»« :ال شــك عنــدي فــي أ�ن
أ
الفرنكوفونيــة إ�نمــا اســتهدفت تنحيــة اللغــة
العربيــة ،ومــن ثم اســتبعاد الثقافــة أالصلية
المستعمـ ــرة؛ ال بــل اســتبعاد
للشــعوب
َ
الديــن إالســامي والحضــارة إالســامية لهذه
الشــعوب؛ وال ســيما أ�ن أ�غلــب الشــعوب
بالســام وتنتســب إ�لــى
أالفريقيــة تديــن إ
الحضــارة إالســامية؛ وذلــك بهــدف إ�حــال
الفرنســية محلهــا وتحقيــق إاللحــاق الثقافــي
يضا
والحضــاري ،ال بــل إاللحــاق الجغرافــي أ� ً
كعزمهم الســابق على إ�لحــاق الجزائر بالقطر
الفرنسي».
ويقــول «بــول مارتــي» ،فــي كـتابــه «مغــرب
تعليم للعربية،
الغد» (ص � ..« :)338ن
كل ٍ
إ َّ
وجود إ�سالمي،
تدخل من الفقيه،
وكل ٍ
وكل ٍ
َّ
َّ
ســوف يتــم إ�بعاده بــكل قوة؛ وبذلــك نجذب
إ�لينــا أالطفــال الشــلوح (البربــر) عــن طريــق
مدرســتنا وحدهــا ،ونبعــد متعمديــن ،كل
مرحلة من مراحل نشر إالسالم».
ٍ
المهمة الصعبة
هنــاك إ�ذن وعــي لــدى الفرنســيين بمــدى
أ�هميــة اللغــة كبــاب يســهل مــن خاللــه
الدخــول للســيطرة علــى العقــول ،وقــد بــدا
حاضرا لــدى بعضهــم منذ عصر
ذلــك الوعــي
ً
االســتعمار ،حيــث يقــول مثـ ًـا «جــورج
هــاري» ،مديــر التعليــم فــي المغــرب خــال
الفتــرة االســتعمارية « :إ�ن انتصــار الســاح
ال يعنــي النصــر الكامــل؛ إ�ن القــوة تبنــي
إالمبراطوريــات ،ولكنهــا ليســت هــي التــي
تضمــن لهــا االســتمرار والــدوام ،إ�ن الــرؤوس
تنحنــي أ�مام المدافــع؛ في حين تظل القلوب

تغــذي نار الحقد والرغبة فــي االنتقام ،يجب
إ�خضاع النفوس بعد أ�ن تم إ�خضاع أالبدان،
و إ�ذا كانــت هــذه المهمــة أ�قــل صخبـ ًـا مــن
أالولــى؛ إف�نهــا صعبة مثلها ،وهــي تتطلب في
وقتا أ�طول».
الغالب ً
قائال:
ويعلــق د .إ�دريــس جنــداري على ذلــك ً
«و إ�ذا كان إ�خضــاع النفــوس والعقول خالل
المرحلــة االســتعمارية مرتبطـ ًـا إب�خضــاع
أالجســاد عبــر الســاح؛ إف�ن اضطرار فرنســا
إ�لــى االنســحاب على وقــع ضربــات المقاومة؛
ســيبطل آالليــة الثانيــة؛ وفــي الوقــت نفســه
ســيفتح المجــال أ�مــام تضخــم آالليــة أالولــى
التــي تعتمــد الثقافة واللغة أك�داة للســيطرة،
وتغيير الهوية.
إ�ذن اســتهداف اللغــة كهــدف رئيــس
للفرنكوفونيــة لــم يـ أـ�ت عبثـ ًـا ،بــل كان ضمن
مخطــط شــديد الخبــث فــي محاولــة توليــد
أ�جيــال بعيــدة عن مفــردات دينها التي تعتبر
اللغة هي الوعاء الحامل لها.
إ�ن ما يفسر هذا الحضور القوي للغة الفرنسية
ضمن مناهج التدريس في مجموعة من الدول
العربية يرتبط في العمق أب�بعاد أ�يديولوجية
ومصلحيــة ،ترتبــط بالهيمنــة التــي أ�صبحــت
تمارســها الفرنكوفونيــة علــى مســتعمرات
فرنســا الســابقة؛ مــن خــال الحضــور القوي
للوبي الفرنكوفوني ،الذي يتشــكل من نخب
ثقافية وسياســية واقتصادية ،ال يهمها ســوى
الحفــاظ علــى مصالحهــا الخاصة فــي عالقتها
بالمستعمر السابق الذي نسجت معه شبكة
مــن المصالح؛ أالمر الذي يحــول اللغة لديها
إ�لى أ�يديولوجيا تتجاوز كل حدود المنطق.
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سؤال وجواب ( )49
الط ْفـ ِـل َّال ِذيـ َـن َلـ ْـم َي ْظ َهـ ُـروا
الســؤال ( :)65أ(� ِو ِّ
َع َلــى َعـ ْـو َر ِات ِّالن َســاء) لمــاذا جــاء (الطفــل) مفــرد
و(الذين) جمع؟
وردت كلمــة " طفــل " في ســورة النور وفي ســورة
و"الطفال"
غافــر والحج .ووردت كلمــة "الطفل" أ
فــي القـ آـر�ن والطفل أت�تي للمفــرد والمثنى والجمع
فنقــول :جاريــة طفــل وجاريتــان طفــل وجــواري
طفل.
فمن حيث اللغة ليســت كلمة "الطفل" منحصرة
بالمفــرد .لكــن وردت فــي ســورة النــور أ�يضـ ًـا كلمة
ـال ِم ُنكـ ُـم ْال ُح ُلـ َـم
"الطفــال" َ(و إ� َذا َب َلــغ ْ َأال ْط َفـ
أ
ُ
َ
َف ْل َي ْسـ َـت أ� ِذ ُنوا َك َمــا ْاسـ َـت أ� َذ َن َّال ِذ َين ِمــن َق ْب ِل ِه ْم َك َذ ِل َك
للا َع ِليـ ٌـم َح ِكيـ ٌـم { )}59ولو
للا َل ُ ْكــم آ� َيا ِتـ ِـه َو
ُي َب ِّيـ ُـن
ُ
ُ
َّ
َّ
الحظنــا فــي ســورة الحــج (يــا � ُّيهــا النـ ُ
ـاس إ�ن ُك ُنت ْم
َ أ َ َّ
ِفــي َر ْيـ ٍـب ِّمـ َـن ْال َب ْعـ ِـث َف إ� َّنــا َخ َل ْق َن ُاكــم ِّمن ُتـ َـر ٍاب ُث َّم
ِمــن ُّن ْط َفـ ٍـة ُث َّم ِم ْن َع َل َق ٍة ُث َّم ِمن ُّم ْض َغ ٍة ُّم َخ َّل َق ٍة َو َغ ْي ِر
ُم َخ َّل َقـ ٍـة ِّل ُن َب ِّيـ َـن َل ُكـ ْـم َو ُن ِق ُّر ِفــي ْ َأال ْر َح ِام َما َن َشــاء إ� َلى
أ� َج ٍل ُّم َسـ ًّـمى ُث َّم ُن ْخ ِر ُج ُك ْم ِط ْف ًال ُث َّم ِل َت ْب ُل ُغوا أ� ُش َّد ُك ْم
َو ِم ُنكــم َّمــن ُي َت َو َّفى َو ِم ُنكم َّمن ُي َر ُّد إ� َلى أ� ْر َذ ِل ْال ُع ُم ِر
ِل َك ْي َل َي ْع َل َم ِمن َب ْع ِد ِع ْل ٍم َش ْي ًائ َو َت َرى ْ َأال ْر َض َه ِام َد ًة
َفـ إـ� َذا أ� َنز ْل َنــا َع َل ْي َها ْال َماء ْاه َت َّز ْت َو َر َبـ ْـت َو أ� َنب َت ْت ِمن
ُك ِّل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج { )}5آاليات تتكلم عن خلق الجنس
وليــس عــن خلــق أالفــراد فــكل الجنــس جــاء مــن
نطفة ثم علقة ثم مضغة لذا جاءت كلمة "طفل".
أ�مــا قوله تعالى في ســورة النــور َ(و إ� َذا َب َلغ ْ َأال ْط َف ُال
َ
ُ
َ َ
"الطفال" فهنا
ِم ُنكــم ْال ُح ُلم َف ْلي ْسـ َـت أ� ِذ ُنوا) بكلمــة أ
الســياق مبنــي علــى عالقــات أالفــراد وليــس علــى
الجنــس ألن أالطفــال لمــا يبلغــوا ينظــرون إ�لــى
النساء كل واحد نظرة مختلفة فال يعود التعاطي
(ليست�ذنكم
معهم كجنس يصلح في الحكم فقال
أ
الذين لم يبلغوا الحلم منكم) فاقتضى الجمع هنا.
لكــن لماذا قال (الطفل) في ســورة النور في آالية
موضــع الســؤال؟ (الطفــل الذيــن لم يظهــروا على
عــورات النســاء) كل المذكورين فــي آالية موقفهم
مختلــف بالنســبة لعــورات النســاء أ�مــا الطفــل
فموقفــه واحد بالنســبة لعورات النســاء في جميع
الحــاالت ألنهــم ال يعلمــوا بعــد عن عورات النســاء
فهي تعني لهم نفس الشيء فجعلهم كجنس واحد
لــذا أ�فــرده مــع أ�نه جمع لكن اختيار اللفظ ناســب
سياق آاليات.
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زيادة قياسية في أعداد الفقراء
عالميا بسبب كوفيد19-
دار السالم /متابعة
نشــرت صحيفــة لومونــد الفرنســية تقريــرا
ســلطت فيه الضوء على التوقعات بارتفاع
معــدالت الفقــر فــي العالــم بســبب وبــاء
كوفيد 19-والنزاعات المســلحة والتغيرات
المناخية.
وقالــت الصحيفــة في تقريرهــا الذي تابعت
ترجمتــه دار الســام ،إ�نــه وفقــا لدراســة
أ�جراها البنك الدولي صدرت أالربعاء ،إف�ن
معــدالت الفقر المدقع ســتزيد عالميا للمرة
أالولى منذ سنة .1998
وبحســب تقرير البنك الدولي الذي ُنشر في
ول�/كـتوبر الجاري،
الســابع من تشــرين أال أ
فمــن المتوقــع بســبب أ�زمــة كوفيــد 19-أ�ن
يصبــح نحــو  150مليون شــخص في العالم
تحــت خط الفقر المدقع بحلول نهاية ســنة
 ،2021أ�ي بدخــل يعــادل  1.90دوالر
( 1.61يورو) يوميا.
ومعركوداالقتصادالعالميالذيمنالمتوقع

يصــل إ�لــى  5.2بالمئــة فــي ســنة ،2020
وخســارة حوالــي  195مليــون شــخص
وظائفهــم فــي النصــف الثانــي مــن الســنة،
بحســب منظمــة العمــل الدوليــة ،يؤكــد
البنك الدولي أ�ن العديد من الدول ستشهد
مســتويات غيــر مســبوقة مــن انخفــاض
مداخيل أالفراد من العمل.
وال يتعلــق مقيــاس الفقر بانخفــاض الدخل
فقــط ،فهــو يقــاس أ�يضــا بالحرمــان مــن
المدرســة أ�و الخدمــات الصحيــة أ�و الطعــام
أ�و الوصــول إ�لــى إالنترنت .وقد أ�ثرت أالزمة
الصحيــة علــى الفــات أالكـثــر هشاشــة فــي
جميــع جوانــب الحيــاة اليوميــة ،حيــث
ّ
للفالس.
عرضتهم أ�كـثر من أ�ي وقت مضى إ
توقعات بزيادة وفيات أالطفال
بحلول نهاية شــهر آ�ب ،أت�ثر ما يقارب مليار
طفــل إب�غــاق مدارســهم .ويشــير البنــك
الدولــي إ�لــى أ�ن

العائــات الفقيــرة ال تملــك فــي كـثيــر مــن
أالحيــان الوقــت أ�و المــوارد أ�و المــكان
لتتولى مهمة تعليم أ�طفالها.
عــاوة على ذلك ،قد يؤدي اكـتظاظ مرافق
الرعايــة الصحيــة بســبب الوبــاء إ�لــى زيــادة
معدل وفيات أالطفال بنسبة  45بالمئة.
ويشــير تقريــر البنــك الدولــي إ�لــى أ�نــه دون
تدخــات جــادة ،مــن المرجــح أ�ن تــؤدي
أالزمة إ�لى اتســاع فجوة التفاوت والحد من
الحراك االجتماعي للفائت أالكـثر هشاشــة.
وفي أالشهر المقبلة ،من المنتظر أ�ن تختفي
الكـثير من الشركات الصغيرة والوظائف.
وبحسب تقرير البنك الدولي ،إف�ن الغالبية
العظمــى مــن الفقــراء الجــدد لــن يكونــوا
مــن الــدول أالشــد فقــرا ،بــل ســيكون 82
بالمئــة منهــم مــن دول متوســطة الدخــل
مثــل الهنــد أ�و كينيا أ�و الوس ،كما أ�ن نســبة
كبيــرة مــن هــؤالء ســيكونون مــن الفــات
والقل
الحضرية ،والفــات أالفضل تعليما أ
عمــا فــي الزراعــة ،أ�ي باختــاف كبيــر عــن
أ�ولئــك الذيــن عانوا مــن الفقــر المدقع قبل
كوفيد.19-
النزاعــات المســلحة واالحتبــاس
الحراري

أ�

ن

تقــول الصحيفــة إ�ن الحكومــات تحتاج إ�لى
وضــع أ�نظمــة جديــدة لتحديد المســتفيدين
وتوجيــه المســاعدات ،لكن ذلك يســتغرق
وقتــا فــي البلــدان ذات القــدرات المحدودة
ويتطلب الكـثير من المال.
وقــد أ�عــرب صندوق النقد الدولــي في تقرير
صــدر فــي الثاني مــن تشــرين أالول الجاري
عــن قلقــه إ�زاء الديــون التي تضيــق الخناق
علــى أ�شــد الدول فقرا وتحرمهــا من الموارد
الالزمة لمواجهة أالزمة الصحية.
أو�وضحت الصحيفة أ�نه مع التركيز العالمي
على أ�زمة كورونا ،يخشــى البنك الدولي من
خطرين رئيسيين آ�خرين ،وهما الصراعات
المسلحة واالحتباس الحراري.
وتفيد أالرقام أب�ن معدالت الفقر في منطقة
الشــرق أالوسط وشــمال أ�فريقيا زادت بين
ســنتي  2015و 2018بســبب الحــرب فــي
سوريا واليمن.
ويمكن لالحترار العالمي أ�ن يدفع ما يقرب
مــن  130مليــون نســمة إ�لــى مــا دون خــط
الفقــر بحلــول ســنة  .2030ومــن المتوقــع
أ�ن تكــون منطقتــا أ�فريقيا جنــوب الصحراء
وجنوب آ�سيا أالكـثر عرضة للخطر.
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اتجاهات الرأي
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ماذا تحتاج حركة اإلصالح اإلسالمي
المعاصرة؟ إزالة الغبش ..وبناء الرؤية
نور الدين محمود
ارتبــط مفهوم بنــاء الرؤية في بعض مراحل
الحركــة أبت�كيــد خاصيــة االنغــاق الفكــري
وعــدم االلتفات إ�لــى مصادر التفكير والرؤى
أالخــرى ،وهــي رغبــة ارتبطــت فــي ذهــن
القائميــن على بناء هــذه الرؤية في البرنامج
التربــوي للحركــة بفكــرة التحصيــن الذاتــي
– رغــم أ�ن الفكــرة العالجيــة للتحصيــن
فــي بعدهــا الطبــي تعنــي أ�ن أي�خــذ إالنســان
جرعــات مــن الفيــرس ذاتــه ليتكــون
التحصيــن ضــده حــال مهاجمــة إالنســان-
ولكــن الفكــرة داخــل الحركــة كانت عكس
ذلــك هــو االبتعــاد تمامــا عــن كل مصــادر
أالفــكار التــي يمكــن أ�ن تســبب توتـ ًـرا فــي
مســيرة الفــرد داخــل الحركــة أ�و تعطــل
مســيرة الحركــة بالطــرح والنقــاش ( أ�و كمــا
أ�ســموه بالجدل الفكري العقيم) وتمســكوا
بمبد� في أالصول العشــرين يقول
فــي ذلك أ
[وكل مسـ أـ�لة ال ينبنــي عليها عمل فالخوض
شرعا] على
فيها من التكلف الذي ُنهينا عنه ً
الرغــم مــن أ�ن إالمام البنا وضح وفصل بعد
تعميــم فيمــا يقصد وهو [...ومــن ذلك كـثرة
للحكام التي لم تقع ،والخوض
التفريعــات أ
القر�نيــة الكريمــة التــي
فــي معانــي آاليــات ُ آ
لــم يصــل إ�ليهــا العلــم بعــد ،والــكالم فــي
المفاضلــة بيــن أالصحــاب -رضــوان هللا
ولكل
عليهــم -ومــا شــجر بينهم من خــافٍّ ،
الت�ول
وجزاء نيته وفي أ
فضل صحبته ُ
منهم ُ
مندوحة].
عاما للحركة
ولكن هذا أالصل شكل مناخا ً
الفكريــة داخــل الحركــة إالســامية التــي
اقتصــر إ�نتاجهــا الفكــري على شــرح مكـثف
للصول العشــرين رغم أ�ن أالصل
ومتعــدد أ
الســادس فيهــا هــو [ وكل أ�حــد يؤخــذ مــن
كالمــه ويتــرك إ�ال المعصــوم] ومثلــت هــذه
الصــول – رغــم �هميتها ً
معرفيــا من ناحية
ً ًأ
أ
ً
ورؤيويــا لعقــل الحركــة
فكريــا
مــا -دســتورا
التربوي والذي كان يجب أ�ن يحفظه بنصه
(كل أ�خ عامل) ..ويفهمه على طريقة إ�حدى
الشــروح المعتمــدة التــي لــم تخضــع إ�لــى
معارضــة فكريــة واحــدة داخــل الحركة في
صورة معلنة – على أالقل.-
ومــن وجهــة نظــري أ�ن هــذه النصــوص
البشــرية التي ُطرحــت من جانب مجدد في

قامــة إالمام حســن البنــا (1949-1906م)
لم يكن تلك الغاية منها مطلقا ..فهي كانت
محــددات ال أ�وامــر أ�و نواهــي ،ومنطلقــات
نهايــات لعقــل الحركــة ،ومرتكــزات للرؤيــة
غلقــا لمنافــذ الوعــي لهــا..
وليســت سـ ًـدا أ�و ً
ولكــن نتيجــة لمتغيــرات داخــل الحركــة
وخارجهــا مثلت هــذه أالصول العشــرين أ�و
بالحــرى شــروحها – التــي كانــت حصونــا
أ
حتــى لفهــم أ�بعــاد أ�خــرى لهــا -كل وعــي
عقــل الحركــة وكل بنائهــا الفكــري ..فحدث
االنغــاق الفكــري بدعــوى أ�ن أالفــكار التــي
ال تحمــل عمـ ًـا غيــر جديــرة بالنقــاش ..رغم
والســام فكرة
أ�ن الدعــوة فــي ذاتها فكرة ،إ
..والفــكار هــي التــي
 ،والتوحيــد فكــرة ،أ
تتحــول إ�لــى مبادئ للعمــل وتمثل توجهات
أالشخاص أ�و تصوبها ،بينما االنغالق جعل
أ�فــكار الحركــة تــدور فــي صــورة دائريــة أ�و
بتعبيــر المنطــق مصــادرة علــى المطلــوب..
فــا جديــد يقــدم ..وال جديــد يطــرح ..وال
جديــد ينتظــر ..ولهــذا – وهــو مــا سـ أـي�تي في
نتاجا ً
حلقــة �خرى -لــم تقدم الحركة � ً
فكريا
إ
أ
فــي العقــود الخمــس أالخيرة ما يشــكل ولو

نصف ما تم تقديمه في عقدها أالول.
إ�ن المطلــب هنــا هو إ�زالــة الغبش :والغبش
أ�قصد به هنا كل ما يشوه الرؤية ويحاصرها
بشكل ضبابي فال تجيد العين رؤية أالشياء
بوضــوح ..وممــا يســاعد علــى إ�زالــة الغبــش
هــو تحقيــق االنفتــاح الفكري أالفقــي ( على
كل أالفــكار المتاحــة فــي الميــدان المعرفي
إالســامي بــل والميــدان إالنســاني) .ولعــل
ـابقا من أ�ن مشــروع
هنــا يفيد ما طرحناه سـ ً
الحركة إالســامية هو مشــروع يتكامل فيه
كل أ�صحــاب أ�فــكار التجديد فــي أالمة ،أو�ن
إالمــام البنــا –رحمه هللا -التقط كل أالفكار
والفغانــي
الســابقة عليــه مــن محمــد عبــده أ
ورشــيد رضــا وطرحهــا فــي إ�طــار حركــي
أ�..ي أ�ن إالمــام البنــا حركـتــه كانــت من آ�ثار
الوعــي أب�فــكار التجديــد فــي أالمــة ،أو�حــدث
جد َدة..ولكن
لهــا بطرحــه تتابعية فريــدة ُوم ِ
تماما
تتابعيــة الوعــي لعقــل الحركة انقطــع ً
بعد إالمام البنا لظروف ومتغيرات متعددة
مــرت بهــا الحركــة ،ولم تعــد إ�لى هــذا الوعي
ـرحا وتفسـ ًـيرا
بــل اكـتفــت آب�ثــار البنا..شـ ً
وتفصيل و..و...
ً

ولهذا فمن متطلبات إ�زالة الغبش وتصحيح
الرؤيــة أ�و بنائهــا مــن جديــد هــو إ�دراك
تتابعيــة هــذا الوعــي :أف�فكار مالــك بن نبي،
ومحمــد إ�قبــال ،وعلــى شــريعتي ،ومحمــد
باقــر الصــدر ،و إ�ســماعيل الفاروقــي ،وطــه
العلوانــي وغيرهــم ..هــي مشــاريع ال يمكــن
لطالئع الحركة إالســامية أ�ن يتغافلوها ،أ�و
ال يكونــوا علــى وعي كامل بها وبكلياتها على
أالقل .إ�ن فك الحصار عن عقل الحركة أ�مر
ضــروري ،إ�ن القـ آـر�ن أ�شــاع المناخ الفكري
لعمــل العقــل وانفتاحــه بكلمــة واحــدة هي
"اق َر أ� " أ�زال بها غمة إالنســان كاملة وجهله
ْ
بالعالــم المحيــط ،وحقــق الوعــي كامـ ًـا،
وطــرح القـ آـر�ن كل رؤى الوجــود الوضعيــة
وطرحهــا للنقــاش وبــكل عمــق وبــكل
اســتقامة وحياديــة ،ومــن ثــم كانــت رؤيــة
المســلم ثاقبــة لــكل مــا أ�حــاط بــه ،وكل مــا
تعــرف عليه من ثقافات وبنــى عليه حضارة
اســتمرت عشرة قرون – رغم ما أ�صابها من
الداخــل مــن إ�صابات قاتلة -لو ســامة رؤية
العقــل الجمعــي التــي حملت أالمــة إ�لى هذا
العطاء الحضاري الممتد ..وهللا أ�علم
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حدود استفادة العرب من
تجارب االنتقال الديمقراطي
دار السالم /متابعة

عدد الصفحات272 :
يمثل سؤال االنتقال الديمقراطي تحديا حقيقيا في العالم العربي،
ال ســيما منذ انطالق ما ُيعرف بثورات الربيع العربي ،وما صاحبها
ولن إالنجاز الديمقراطي
من تنامي مطالب االنتقال الديمقراطي ..أ
كغيــره مــن االجتهــادات البشــرية هــو عمــل تراكمــي ،إف�نــه يســعى
الكاتــب والباحــث المصــري الدكـتــور علــي الديــن هــال إ�لى طرح
تحديــات االنتقــال الديمقراطي في العالــم العربي من خالل عرض
تجارب عدد من الشعوب..
الت�ليف في االنتقال الديمقراطي
جدوى أ
الت�ليف في االنتقال الديمقراطي السيما في
كـثيرا ما يطرح جدوى أ
العالــم العربــي الــذي يعرف حالة اســتعصاء تامــة ،فالربيع العربي
الــذي أ�فــرز ثوراتــه ،لــم يفــرز إ�ال تجــارب متعثــرة عانــى منهــا مســار
الديمقراطيــة طويال قبــل أ�ن يواجه النكوص واالنتكاس ،أف�ضحت
كلمــة الديمقراطيــة تعنــي الدخــول فــي معانــاة قاســية مــع بطــش
الحــكام وانتهكاهــم للحريــات فــي العالــم العربــي ،وحتــى التجربــة
التونســية التــي مثلــت حالــة اســتثناء فــي العالــم العربــي ،تواجــه
خريفهــا البطــيء ،بعــد دخــول الصــراع المؤسســي إ�لــى مســتويات
حادة ،انتهت بالتجربة السياسية إ�لى وضع أالحزاب السياسية في
بالحزاب
الــدوالب ،و إ�ســناد الحكم لكـفاءات وطنيــة ،ال عالقة لها أ
السياسية.
ومــع ذلــك ،يجرب هــذا الكـتاب إ�عــادة طرح الســؤال ،ال من زاوية
متابعــة تعثرات المســار الديمقراطي في العالــم العربي ،ولكن من
زاويــة متابعــة تجارب االنتقال نفســها ،والتماس دروســها ،الســيما
مــا يتعلق بالتجــارب الديمقراطية ،والمضمــون الديمقراطي ،وهل
يرتبــط بالشــكل أ�م يتجــه إ�لــى جــودة الحكم ،ومــا االنتقــادات التي
توجه إ�لى هذه التجارب وما أ�وجه إالفادة منها.
قــد تبــدو هــذه الــدروس أ�بعــد عــن التمثــل عربيــا ،فالعالــم العربــي
لــم يســتطع توطيــن تجربتــه الديمقراطية ولــو في حدودهــا الدنيا،
فبالحــرى أ�ن يقـ أـر� دروس التجــارب الديمقراطيــة أو�شــكال تطوير
أ
النمــوذج الديمقراطــي واالرتقــاء بشــكله ومؤسســاته إ�لــى مســتوى
تطويــر المضمــون الديمقراطــي الــذي يهــم نــوع الحكــم وجودتــه
والسياسات العمومية التي ينتجها.
لكــن ،قصــد الكاتــب من اســتلهام هذه الدروس ،هــو محاولة بحث
تعثــرات التجربــة الديمقراطيــة ال توطينهــا ،إ�ذ يــرى أ�ن هذا الهدف
ال يمكــن تحققــه إ�ال من خالل تحليل تجــارب االنتقال الديمقراطي
ومقارنة بعضها ببعض وبحث مدى مالءمتها للخصوصية العربية،
ثــم بحــث مضمون الديمقراطية التي يــراد للعالم العربي أ�ن ينتقل
إ�ليهــا ،وهل المقصود الديمقراطية في بعدها المؤسســي والشــكلي
أ�م المــراد نــوع الحكــم ومضمونــه وجودتــه والسياســات العمومية

التي ينتجها ومدى مالءمتها ومناسبتها للشعب.
وفــي مقابــل تفســير نشـ أـ�ة النظــم الديمقراطيــة أ�فــرد الباحــث
فصــا حــاول فيــه تفســير أ�ســباب انهيــار النظــم الســلطوية ،مركزا
فــي ذلــك علــى أ�هــم االتجاهــات النظريــة التــي حاولــت أت�طيــر هــذا
الســؤال البحثـ ّـي ،فبعــد أ�ن يعــرض لســمات النظــم الســلطوية
وانقســامها إ�لــى ســلطوية نقيــة ال تقبــل بالحد أالدنى من المشــاركة
السياســية ،وســلطوية هجينــة ،تقبــل بديمقراطيــة الواجهــة وقــدر
مــن المشــاركة السياســية الموجهــة والمتحكــم فيهــا ،ينطلــق إ�لــى
تحليــل ظاهــرة انهيــار النظم الســلطوية ،ويريد ثــاث اتجاهات في
تفســير ذلــك ،االتجــاه الــذي يركــز علــى تفاعــات الداخل ،وشــكل
النظــام الســلطوي ونوعيــة القــوى الداعيــة للتغيير ،وكيــف تلعب
أالزمــات فــي انهيــار النظام الســلطوي ،ثــم االتجاه الــذي يركز على
أت�ثيرات الخارج ويقصد بهما الواليات المتحدة أالمريكية واالتحاد
أالوربــي ،والمنظمــات إالقليميــة ،إ�ذ يــورد الكاتــب في هــذا االتجاه
سياســة الواليات المتحدة أالمريكية في ترقية الديمقراطية واثرها
فــي انهيــار بعض أالنظمة الســلطوية ،ثم اتجــاه ثالث اصطلح عليه
الباحــث بالشــرارة ويرمــز بهــا إ�لــى تفاعــات الداخــل وتدخــات
الخــارج ودور ذلــك فــي اســتداد الخنــاق علــى أالنظمــة الســلطوية
ومــا يشــكله ذلك مــن اندالع شــرارة انهيارها .ويقــدم الكاتب لكل
اتجاه تفسيري من هذه االتجاهات نماذج تدعمه من تجارب انهيار
النظم السلطوية في العالم.
أ�ي مستقبل للديمقراطية في العالم العربي
مــع كل الجهــد النظــري الــذي قدمــه الباحــث فــي اســتعراض آ�راء
علمــاء السياســة فــي الديمقراطيــة واالنتقــال الديمقراطــي أو�نمــاط
االنتقال إ�ليه وطرق وكيفيات تعزيز الديمقرطية ،وكذا االنتقادات

الكاتــب" :االنتقــال إلــى الديمقراطيــة :مــاذا
يستفيد العرب من تجارب اآلخرين؟"

الكاتب :علي الدين هالل

الناشــر :المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون
واآلداب الكويت -سلسلة عالم المعرفة،

ديسمبر 2019

التــي توجهــت لــكل تجربــة علــى حــدة ،إ�ال أ�ن الفصــل المرتبــط
بمستقبل الديمقراطية لم يقدم أ�ي جواب عن الحالة العربية،
فقــد اكـتفــى بهــذا الفصــل الخاتمــة بالحديــث عــن بعــض أ�عطــاب
النظــام الديمقراطــي وجملــة االنتقــادات التــي توجــه إ�لــى التجارب
الديمقراطيــة دون أ�ن يلــزم نفســه باقتحام الســؤال الملح المتعلق
بتوطين الديمقراطية في
العالــم العربــي وتعثراتهــا ،وهــل أالمــر يتعلــق بجوهــر النظــام
الســلطوي ،أ�م بدعــم الخارج لــه ،أ�م بقصور النخب السياســية ،أ�م
يتعلــق بمجمــوع ذلك ،مع أ�ن العنوان الثانوي لكـتابه ،ضم ســؤاال
مهما يتعلق بكيفية استفادة العرب من تجارب آالخرين.
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 :FPخطة ماكرون لصنع إسالم
فرنسي فاشلة لهذه األسباب

دار السالم /متابعة
تناولت مجلة فورين بوليسي خطة الرئيس
الفرنســي إ�يمانويــل ماكــرون لمعالجــة مــا
أ�ســماها ظاهــرة "االنفصاليــة إالســامية"،
مشيرة إ�لى أ�نها لن تنجح إ�ذ تواجه صعوبات
دســتورية وقانونية إ�لــى جانب معارضة من
المسلمين الفرنسيين.
وذكــرت كاتبــة المقــال كارينــا بيســر إ�ن
ماكــرون ليــس أ�ول رئيــس فرنســي يعــد
"ب�ســام فرنســي جديــد" ،فقــد قدم رؤســاء
إ
فرنســا وعــودا كهــذه ،ولكنــه يريــد أ�ن ينجح
فيمــا فشــل بــه آالخــرون ،خاصة أ�نــه وصل
إ�لــى الرائســة فــي  2017بعــد موجــة مــن
العمليات إالرهابية.
معيقات قانونية
ويقــول نقــاد ماكــرون إ�ن القانــون الــذي
ـيبد� البرلمــان بمناقشــته
اقترحــه وسـ أ
سيهمش ستة ماليين مسلم فرنسي ،ويشير
آ�خــرون إ�لى الصعوبــات القانونية التي تقف
أ�مام تطبيقه.
ومع أ�ن ماكرون أ�كد على أ�ن تركيزه في هذه
"الســاموية الراديكالية"
الدعــوة هــو علــى إ
وليس إالسالم كدين إ�ال أ�نه مضى في وصفه
أب�نه "دين يعيش أ�زمة في كل أ�نحاء العالم"
بشكل أ�غضب بعض المسلمين في فرنسا.
معارضة مسلمي فرنسا
وجــاء فــي بيــان وقــع عليــه  100أ�كاديمــي
وناشــط وعالــم مســلم نشــر فــي "ميديابار":
تتغيــر الحكومــات لكــن الهــوس يظــل،
أو�ضــاف :أ�كـثــر مــن الحاجــة لقتــال ظاهــرة
والجــرام يقــوم الرئيــس ماكــرون
إالرهــاب إ
بالمشــاركة فــي خطابــه ،وخلــق مشــكلة
مسلمين تستهدف كل المؤمنين بالدين.
وقالــت طالبــة الدكـتوراه ريم ســارة علوني:
كان مــن المفتــرض أ�ن يتحدث ماكرون عن
االنفصاليــة بصيغــة الجمــع لكنــه ركــز فقط
على إالسالم.
أو�ضافــت أ�ن فكــرة االنفصاليــة تحمــل فــي
ثناياهــا مخاطــر فتــح صنــدوق المتاعــب

والتعصــب ،خاصــة فــي مجتمــع طالمــا
انقســم حول نظرته للراديكالية وما تعنيه،
واعتبرت أ�ن السؤال المهم هو أ�ين سترسم
الخــط؟ فلــو ارتدت امـ أـر�ة مســلمة الحجاب
فهــل يعتبــر هــذا نزعــة انفصالية؟ بالنســبة
للبعض نعم.
تناقض مع العلمانية
وبعيــدا عــن النبــرة الخطابيــة فــي كالم
ماكــرون فمــن الصعــب تطبيــق معظــم مــا
يقترحــه فــي بلــد علمانــي خصــص مســاحة
واســعة للدفــاع عنــه فــي خطابــه .فقانــون
فصــل الدين عن الدولة الصادر عام 1905
يحظــر علــى الدولــة التدخــل فــي الشــؤون
الدينية.
ويقــول أ�وليفــر روي ،الخبيــر فــي الحــركات
إالســامية والمحاضــر بمعهــد الجامعــة
أالوروبية في فلورنس :هذا تناقض ظاهري:
الدفــاع عــن العلمانيــة مــن خــال خطــة
تدخــل الدولــة فــي الديــن ،لهــذا الســبب لم
يتم عمل أ�ي شيء خالل السنوات الماضية.
وعندمــا يتعلــق أالمــر بمراقبــة الفصــل فــي
المــدارس إالســامية فيجــب أ�ن ينســحب
أ�يضــا على المــدارس الكاثوليكية واليهودية
حتى يتساوق مع روح قانون .1905
ولــم يفــت اليميــن المحافــظ دالالت قانــون
ماكــرون الــذي لن يحد مــن الحريــة الدينية
للمسلمين بل وبقية أالديان.
ونشــرت الجبهــة القوميــة بيانــا قالــت فيــه
إ�ن ماكــرون وباســم مكافحــة الراديكاليــة
إالســامية يطلــب من الفرنســيين الحد من
حريتهــم .وطالــب يميــن الوســط المتطرف
بمالحقــة الهجــرة مــع أ�نــه أ�عجــب بمالمــح
مــن خطــة ماكرون .وهاجم اليســار ماكرون
ألنــه ركــز علــى إالســام باعتبــاره الشــكل
الوحيد لالنفصاليــة الموجودة في المجتمع
الفرنسي.
أ�غراض انتخابية
وفــي الفتــرة الماضيــة زاد ماكــرون مــن
والمــن ،علــى
أت�كيــده علــى الهويــة الوطنيــة أ
أ�مــل جذب الناخبيــن من اليمين المتطرف

وتحضيــرا للمواجهــة مــع مــاري لوبــان فــي
انتخابات .2022
ورغــم اعتــراف ماكــرون بــدور الدولــة
الفرنســية بخلــق حالــة االنفصــال ،كمــا هــو
واضــح فــي الضواحــي التــي يعيــش فيهــا
المهاجرون وتنقصهم الفرص التعليمية
واالقتصاديــة ،إ�ال أ�ن اليســار أ�شــار
إ�لــى الــدور غيــر المقصــود الــذي
لعبه ماكــرون في لفت االنظار
إ�لى فشل رائسته.
ويطلــق علــى ماكــرون اســم
"رئيــس أالغنيــاء" ،نظــرا
لسياســاته التــي فضلت رجال
أالعمــال و إ�لغائــه
الضريبة

على

الثروة
 .ولــم يفعــل الكـثيــر لتخفيض حالــة العزلة
داخــل الضواحــي أ�و يحســن الظــروف
االقتصادية.
ويقــول الناشــط محمد :الــكالم رخيص ألن
ماكــرون تخلــى عــن الضواحــي ،ولــم
يعتــرف أ�بــدا بعنف الشــرطة،
وفضل بشكل دائم مصالح
الشــركات علــى حســاب
المبــادرات االجتماعيــة
ســواء كانــت تعليميــة أ�و
صحيــة أ�و خطط إ�ســكان،
وسياســاته تتناقــض مــع
أ�عماله.
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معراج العباد إلى ربهم( :ال إله إال الله)،

أ.د أحمد الريسوني

وقفة على معانيها ،واقتباس من أنوارها

مــســؤولــيــة المجتمع بين
التفعيل والتعطيل
إن تفــرد الدولــة بتدبيــر شــؤون المجتمــع الدينيــة والدنيويــة،
واحتكارهــا للصالحيــات والوســائل واإلمكانــات ،وتهميشــها
لــدور أالفــراد والجماعــات؛ فــا يتحركــون وال يبــادرون وال
يســاهمون إال فــي أ�ضيــق نطــاق أو�ضعفــه ،إذا طلــب الحاكــم
ذلــك أ�و أ�ذن فيــه… إن هــذا باختصــار يــؤدي بالمجتمــع
أو�فــراده إلــى االســتقالة واالنســحاب ،وإلــى تعطــل الطاقــات
وانعــدام الخبــرات ،بــل إلــى انحطــاط الهمــم وتبلــد العقــول.
وهذا ما تحقق منه الشــيء الكـثير على مدى القرون أالخيرة.
ومــن المضحــكات المبكيــات أ�ن تجــد اليــوم علمــاء ومفكرين
ومثقفيــن جامعييــن يقولــون :أ�نــا ال أ�فهــم فــي السياســة ،أ�نــا
ال أ�تدخــل فــي السياســة ،وقــد تحدثــت يومــا مــع أ�حدهــم عــن
التخديــر الــذي يمــارس علــى المجتمــع بواســطة كــرة القــدم
ونحوها ،فقال لي :أ�رجوك ال تدخلنا في السياسة!
إن هــذه أالفــكار وهــذه المواقــف إنمــا هي تعبير عمــا آ�لت إليه
فالمة جثة مشــلولة ،والدولة هي
وضعيــة أالمــة أ�مــام الدولة .أ
الــكل فــي الــكل .وهذا ليس في مصلحة أالمة كما هو واضح،
ولكنه أ�يضا ليس في مصلحة الدولة إال إذا كانت من الصنف
الذي ال يهمه سوى البقاء في الحكم واإلبقاء على مغانمه.
لقد اســتعرضت من قبل ما ســماه الحديث الشــريف (شــعب
اإليمان) ،أو�ســميته على ســبيل التوضيح والتقريب (خريطة
اإلســام) .كمــا اســتعرضت مــع نفســي الســور الطــوال مــن
واليات التشريعية.
آ
القر�ن الكريم وغيرها من السور آ
كمــا اســتعرضت فهــارس كـتــب الحديــث الشــريف،
واســتعرضت قرونــا طويلــة مــن تاريــخ اإلســام ،فوجــدت أ�ن
اإلســام هــو دين أالمــة وخطاب أالمــة :أب�فرادهــا وجماعاتها،
وشــعوبها ومجتمعاتهــا .أو�ن الدولــة عنصــر طليعــي وفعال في
بعض الجوانب وبعض المجاالت التي تبقى محدودة ومكملة
لجوهر الدين ولرسالة أالمة في حمله وإقامته.
وبعــد أ�ن اختــل نظــام الحكــم فــي وقــت مبكــر مــن تاريــخ
اإلســام ،بقيــت الدعــوة اإلســامية تنتشــر وتتســع فــي جميع
االتجاهــات ،وبقــي الجهــاد قائمــا ال يعــوزه شــيء .وبقيــت
االنتصــارات والفتوحــات متواصلــة ،وبقــي العلمــاء يعلمــون
ويفتــون ،وبقــي الدعــاة والمربــون يوجهــون ويؤطــرون .وبقــي
القضــاة يحكمــون بيــن النــاس بمــا أ�نــزل هللا .ونشـ أـ�ت وبقيت
شبكات قوية وفعالة من المذاهب الفقهية والطرق الصوفية
والحركات اإلصالحية.
وبقــي المجتمــع متفاعــا ومتجاوبا ومندمجا مــع هؤالء جميعا.
بقي الجميع يقيمون دينهم أب�ركانه أو�حكامه وقيمه أو�خالقه.
يقيمــون المؤسســات التعليمية والتربويــة واالجتماعية… إلى
أ�ن تجمعــت وتلبــدت غيــوم التخلــف واالنحطــاط والضعــف،
وكان من بينها تراجع فاعلية المجتمع ومؤسســاته ،وتضخم
وت�ميمهــا واحتكارهــا للوظائ ــف والصالحيــات
دور الدولــة أ
السياســية واالجتماعيــة والدينيــة… أو�صبحــت الدولــة بــدل
أ�ن أ�ن تكــون موجهــة ومشــجعة ومدعمــة لفاعليــة المجتمــع
وطاقاتــه ومبادراتــه ،أ�صبحت معيقة ومكبلــة ومعطلة لذلك
كله.
ومــن طرائ ــف هــذا الوضــع علــى ســبيل المثــال أ�ن مؤسســات
الدولــة وممارســات القائميــن عليهــا ،حينمــا أ�صبحــت تعــج
بالمنكــرات واالنحرافــات ،ممــا يجــب أ�ن يتصــدى المجتمــع
إلنــكاره وتغييــره ،أ�صبحــت هــي نفســها المختصــة بتغييــر
المنكر دون أ�حد سواها!
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وجاللــه ،ومجــده ،ال تحيـ ُـط بــه العقـ ُ
الظنون،
ِ
تدر ُكه أالفهامُ ،وال َت ِص ُل إ�لى عظمته ُّ
ـول تحــار فــي عظمتــه ،و إ�ن كانــت
ـ
ق
فالع
ُ
والقدرة أ�ن
الطـ ْـو ِق
ـن
ـ
م
ت
ح
ن
م
ـا
ـ
م
ب
ـتطيع
تسـ
ِ
ِ
ّ
ُ َ ْ
محبة
يمنحها َ
ـدر َك جانبـ ًـا من هــذه العظمـ ِـة ُ
تـ ِ
ُّ
والرجاء فيــه ،والتعب َد له
ـوف منه،
ِ
هللا ،والخـ َ
َ
بكل ما تستطيع .قال الشاعر:
ِّ
لقد ُع ِر َف ْت ال إ�له إ�ال هللا لدى المسلمين بكلمة
التوحيــد ،وكلمــة إالخــاص ،وكلمــة التقوى،
جبابرة
ـورة على
عالن ثـ ٍ
ِ
وكانــت ال إ�لــه إ�ال هللا إ� َ
أالرض وطواغيـ ِـت الجاهليــة ،ثــورة علــى كل
واللهــة المزعومــة مــن دون هللا،
أالصنــام آ
حجرا أ�م بشـ ًـرا .وكانت
ـجرا أ�م ً
ســواء كانت شـ ً
لتحرير إالنســان من
عالميا
ـداء ً
ال إ�لــه إ�ال هللا نـ ً
ِ
ْ
وكل َمــن ُخ ِلــق،
عبوديـ ِـة إالنســان والطبيعــة ّ
هللا الــذي
ـوان منهـ ِـج ِ
وكانــت ال إ�لــه إ�ال هللا عنـ َ
ُ
ـوه إ�ال لــه ،وال تنقـ ُـاد القلــوب إ� َّل
ال تعنــو الوجـ ُ
ُ
لحكمه ،وال تخضع إ� َّل لسلطانه.
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 10وسائل ..اعرف طرق تربية
ًّ
طفلك ليكون ًّ
نفسيا
سويا

دار السالم /بغداد/متابعة

مواجهــة المشــكالت وحمايــة أ�والدنــا
مــن االنكســار النفســي وصنــع عــداوات
ال مبــرر لهــا ،أ�و االنحنــاء أ�مــام أالزمــات،
تحديــات تواجــه أالســر التــي ترغــب فــي
الحصــول علــى حيــاة ناجحــة متوازنــة
ألوالدهــا ،ولكــن كـثيرا منهــم يقعون في
�خطــاء تؤثر ت� ً
ثيرا ســلبيا على اعتزازهم
أ
أ
دينيا ودنيوياً.
ب�نفسهم كما تنال منهم ً
أ
التعامل مع المشكالت والبكاء
يقــع الوالديــن فــي أ�خطــاء عــن تعامــل
أ�بنائهــم مع المشــكالت بالبــكاء ،لذا إ�ذا
تبك،
بكــى االبن فــا تقل :أ�نت رجــل ال ِ
وال تســمح للبنات بالمبالغة بالبكاء عند
المشــكالت ،وننبهــن للفــروق الهائلــة
بيــن الرقــة والضعــف ،كمــا راقــب كيف
يتصــرف؛ وهنــاك بعض أالخطــاء يجب
االنتباه لها وهي:
* ال تقــل البنــك مهمــا أ�خطـ أـ� :لــو كان
فــان بموقفــك لمــا وقــع بمشــكلتك،
حتــى لــو كنــت تثق بذلــك؛ فســتضايقه،
ولــن تســاعده ،وســتصنع ً
حاجزا
نفسـ ًـيا يحرمــه االســتفادة
مــن نصائحــك؛ واهتم
بتوضيــح طرق عملية
لمساعدته.

ال تقــل البنــك :أ�نــت تقــع كـثيـ ًـرا
بالمشــكالت أ�و تصنعهــا أ�و تســتحقها؛
وك�نه هجوم عليه وسبب للدفاع
فسيبدو أ
عن نفســه ،ولــن يصغــي لنصائحك ،ولو
قــال :المشــكالت تحاصرنــي؛ رد :مــن
يقــع كـثيـ ًـرا أ�ثنــاء الســير فالســبب ألنه ال
ينتبــه للطريق؛ فتعلــم التركيز وال تكرر
وعلمــه كـتابة
مشــكالتك واســتفد منهــاّ ،
خبراتــه مــن المشــكالت التــي يتعــرض
لهــا ،أ� ًيــا كان نوعهــا ،أو�ن يجمعهــا تحت
عنــوان «االنتصــارات» فــي دفتر خاص،
ليقر�هــا خاصة أ�ثناء أالزمات؛ فيضاعف
أ
قوته الداخلية وثقته بنفســه ،وال ينساها
وال يكررها.
* ّعلمــه أ�ال يوقــف حياتــه أ�ثناء
المشــكالت ،أو�ن يواصــل
االهتمــام بطعامــه
وبمظهــره وبالحصــول
علــى قســط جيــد
مــن الراحــة والنــوم،
علــى
ليســاعده
مو ا جهــة

أ� فضــل
لهــا ،وال تســمح

لــه بالعصبيــة أ�و بالحــدة معــك أ�و مــع
إ�خوته أ�ثناء أ�زماته ،وارفض ذلك بحزم،
أو�خبــره أ�ن ذلــك ليــس مقبـ ًـول ولــن
يتحمله أ�حد ،فال ذنب لهم فيما تعانيه،
وليــس مــن الــذكاء إ�ضافــة مشــكالت
جديــدة لنفســه بســوء التعامل مــع أ�هله
أ�و أ�صحابه.
* ال تقــل لــه أ�بـ ًـدا :مــا دمــت أ�نــا بالحيــاة
ال تحمــل همــوم مواجهــة المشــكالت؛
ً
اعتماديا ،وسيشعر بالخذالن
فســيصبح
عندما تضيق بتكاســله عن تدبير أ�موره،
والفضــل
وســتضعف ثقتــه بنفســه؛ أ
أ�ن تقــول لــه :ثــق أ�ن هللا ســيكرمك
وســيعينك متــى لجـ أـ�ت إ�ليه بصــدق ولم
تعجــز ،ثــم بحثــت عــن أ�فضــل الحلــول
ولــم تتســرع وقمــت بتنفيــذ الحــل بدقة
وبــا تعجل للنتائــج التي ترغب بها؛
وعلمــه الفــرح أب�ي انفراجــة ،أو�ال
ّ
يؤجــل ذلــك النتهــاء المشــكلة،
دوما.
أو�ن يشكر هللا تعالى ً

*

ّعلمــه أ�ن تجاهــل مواجهــة
المشــكالت عنــد بدايتهــا
ســيجعلها أ�صعــب،
مجهودا
وسيبذل
ً
مضا ًعفــا

لمو ا جهتهــا ؛

ا
مضطـ ًـر
كـتجاهــل شــرارة

نيــران علــى ســجاد ،فلن تنطفــئ وحدها
وستكبر بغفلة منه.
* ال تقــل عندمــا يقــع بنفــس المشــكلة:
وك�ن
ال فائــدة منــك ،وال تتجاهــل ذلــك أ
التكــرار أ�مــر طبيعــي ،ونبهــه بلطــف
وبحزم.
* وعندمــا يقع بمشــكلة رغــم تنبيهك له
ليتجنبهــا ،فال تقــل :أ�لم أ�قل لك ،واهتم
بتوضيــح الضــرر الــذي وقــع بــه وكيــف
وك�نك
يتخلــص منــه ،فــا يتحــول أالمــر أ
لر�يك السابق.
تنتصر أ
* ّعلمــه شــكر هللا ســبحانه وتعالــى بعــد
انتهاء المشكلة أو�ال يتحدث عنها؛ فيركز
على الضرر الذي وقع عليه حتى ال يعتاد
سو� ما يمكن
التحسر على النفس ،وهو أ� أ
والذكى أ�ن يســارع بمحو
فعله بنفســه ،أ
الذكريات السيئة ،ويدخر عمره وطاقاته
ً
لفعــل مــا يفيده ً
ودنيويا ،وال ينظر
دينيــا
للماضي إ�ال للتعلم منه.
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أعداد النخيل في تتناقص..
دار السالم /بغداد /متابعة
كــن كالنخيــل عــن أالحقــاد مرتفعـ ًـا
بالطوب يرمى فيعطي أ�طيب الثمر
هكذا هي النخلة كبرياء وعزة وعنفوان،
هــي التــي الهمــت الشــعراء ،فاخــذوا
ينشــدون لهــا أ�جمــل االغانــي الشــعبية،
فالنخلــة شــامخة بعطائهــا ،صبورة على
إ�يذائهــا ،تلقــي بظاللهــا علــى الجميــع
وترمــي ثمارهــا علــى الصديــق الــذي
يحضنهــا تــارة ،وعلــى العابثيــن بها تارة
اخرى.
المصدر ألول
يعـ ُّـد العــراق مــن اقــدم بلــدان العالــم
بزراعــة النخيــل ،ويعــود تاريــخ وجود
اول نخلــة الــى مدينة اريــدو التاريخية
فــي جنــوب البــاد قبــل آ�٤الف ســنة
ق .م ،فضـ ًـا عن إالحصائيات الرســمية
التــي تشــير الــى أ�ن العــراق كان يتصدر
عربيا في العقدين
قائمــة أ�عداد النخيــل ً
الســتيني والســبعيني ،إ�ذ وصلــت
اعــداد هــذه الشــجرة المباركــة الــى
قرابــة خمســين مليــون نخلــة ،تتــوزع
غالبيتهــا في مناطق الوســط والجنوب،
والرض الخصبــة وحرارة
حيــث الميــاه أ
انواعا مختلفة تصل الى
المنــاخ ،وتنتج ً
ســتمئة نــوع ،مــن ابرزهــا (الخســتاوي
والزهــدي والبرحــي والخضــراوي
والبربــن والمكـتــوم والســاير والديــري
والحالوي).
مخيفا،
لكن تلك االعداد شهدت
تراجعا ً
ً
وصــل الــى النصــف تقريبـ ًـا ،ألســباب
تتعلــق مــرة بالحــروب التــي شــهدتها
البصرة ،وهي واحدة من اكـثر المناطق
العربيــة كـثافــة بزراعــة النخيــل ،ومــرة

فهل من مجيب؟
اخرى بعمليات التجريف التي تعرضت
لهــا البســاتين ،نتيجة الزحف الســكاني
والصناعي ،في ظل غياب ا ال هتمــا م
الحكومــي فــي حــل
مشــكالت الســكن،
و ال بــد
مــن

إالشــارة
هنــا الــى أ�ن التمــور ا لعر ا قيــة
كانــت تعــد مــن افضــل التمــور،
ـنويا آ�الف أالطنــان
وتصــدر سـ ً
الــى المنطقــة العربيــة أو�وروبــا
الشــرقية ،كما شكلت مادة اولية
للكـثيــر مــن الصناعــات المحليــة
مثــل الدبــس وبذلك اســهمت في
رفع دخل الفرد السنوي.
جهود بطيئة
لــم يخــل العــراق مــن بعــض
المحــاوالت الحيــاء النخيل ،رغم
انهــا توصف بالجهود البطيئة من
قبــل المعنييــن ،ففــي المحاويــل
ســعت حكومة القضــاء الذي يقع
شــمال مدينــة الحلــة ،الــى دعــم
وتفعيــل محطــة تحســين فســائل

النخيل التي انشئت في منتصف العقد
الثمانينــي مــن القــرن الماضــي ،يحدثنــا
قائممقــام القضاء وصفي الشــمري عن
هذا الجانب ويقول:
ان المحطة تعد

واحدة من
اهم
محطات زراعة فسائل نوعية من
النخيــل ربمــا غيــر موجــودة فــي
العالم العربي.
أ�مراض فتاكة
أو�كــد المزارع بوهــان عبد الزهرة
أ� َّن الدوائــر الزراعيــة لــم تعــط
للنخلة ذلك االهتمام في مكافحة
أالمــراض والقــوارض ،وتوفيــر
الميــاه الكافيــة للســقي ،رغــم
النــدوات والمؤتمرات إالرشــادية
والخر.
التي تعقدها بين الحين آ
أو�ضــاف عبــد الزهــرة أ� َّن التمــور
ـلبيا بســوق
العراقيــة أت�ثــرت سـ ً
المنافســة مــع دول الجوار ،حتى
مت�خرة في
أ�صبحت تحتل مرتبة أ

قائمــة المســتهلكين المحليين ،بســبب
ارتفــاع ســعر الشــراء مقارنة مــع التمور
إاليرانيــة المعلبة ،اضافــة الى أالمراض
التــي تفتك بها ،ما يتطلــب اعادة النظر
إب�مكانيــة دعــم الصناعــات التحويليــة
للتمور ،ســواء من قبل القطاع الخاص
أ�و الحكومة.
سمعة التمور
كمــا تحدث المهنــدس مصطفى صاحب
معمــل لصناعة الدبس فــي مدينة الحلة
عــن الصعوبــات التي تواجــه الصناعات
التحويلية التــي تتعلق بالتمور ،ومنها
ارتفاع أ�ســعارها في السوق المحلية،
نتيجــة خضوعهــا للمضاربــة مــن قبــل
التجار ،اضافة الى ارتفاع ســوق االيدي
العاملــة ،وانقطــاع الكهربــاء ،وزيــادة
ضريبــة العمــل ،وعــدم وجــود حمايــة
حكوميــة للمنتجــات العراقيــة ،واضاف
ان انتــاج كيلوغــرام مــن الدبــس يكلف
المنتجيــن ثالثــة آ�الف دينــار ،فــي حين
يبــاع الكيلوغــرام منــه مــن انتــاج دول
الجوار أب�لف دينار.
غياب التسويق
ويــرى مديــر زراعــة شــعبة الهاشــمية
المهنــدس عليــوي الجبــوري ان إ�لغــاء
الشــركة العامة لتســويق التمور التابعة
لــوزارة التجــارة ،اثــار مشــكالت عــدة،
اذ توقفــت عمليــات التســويق منــذ عــام
 ،2009مــا تســبب في خــزن المحصول
مــن قبــل اصحــاب البســاتين للبحــث
عــن أ�ســعار مالئمــة فــي ســوق القطــاع
الخــاص ما عرضه للتلــف والتعفن ومن
ثــم بيعه كعلف حيوانــي ،او الى مصانع
المشروبات الكحولية.
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مــالعب
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درجال يدعم استعدادات وطني السلة للتصفيات االسيوية
دار السالم /بغداد
التقى وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال،
بالعبــي منتخبنــا الوطنــي بكرة الســلة بحضور
رئيــس واميــن ســر اتحاد كــرة الســلة ،لمتابعة
تدريباتهــم والوقــوف علــى اهــم احتياجاتهــم
وهم يســتعدون للمشــاركة في النافــذة الثانية
ٔ
لكاس العالم
من التصفيات االسيوية الموهلة ٔ
والتي ستنطلق في الثالث والعشرين من شهر
تشرين الثاني المقبل في مملكة البحرين.
واكــد درجــال بحســب بيــان للــوزارة علــى
دعــم الــوزارة وســعيها الدائــم لتوفيــر جميــع
المســتلزمات المطلوبــة إلنجــاح مهمتهــم فــي
التصفيــات المهمــة علــى الصعيدين االســيوي
والعالمي.

التطبيعية تخاطب أندية أربعة العبين مغتربين
لالنضمام لمنتخب الشباب
خاطبــت الهيـ أـ�ة التطبيعيــة لالتحــاد
العراقــي لكرة القــدم أ�ندية أ�ربعة العبين
مغتربيــن ،وذلــك مــن أ�جــل تفريغهــم
لصفــوف منتخــب الشــباب لوديتــي
منتخب قطر بالرابع عشــر والســابع عشر
مــن الشــهر المقبل فــي الدوحة ،تحضيرا
لبطولــة آ�ســيا تحــت  19عامــا والتــي تــم
أت�جيلها إ�لى بداية عام .2021

خطابا رسميا ومتين ديار صالح (بروندبي الدنماركي).
الهي�ة التطبيعية
أو�رســلت أ
ً
للنديــة التــي تــم التوجيــه الدعــوة اليهم
أ
للتواجــد مــع منتخــب الشــباب مــن قبــل
مــدرب المنتخــب ،قحطــان جثيــر  ،وهم
كل مــن الحــارس نديم ناظــم (فالكنبرغ
الســويدي) ،وكاردو كاميــران صديــق
(كرســتال بــاالس االنكليــزي) ،وعلــي
الحمــادي (ســوانزي ســتي االنكليــزي)

اتحاد المواي تاي يستعد لتنظيم
أول بطولة أحترافية في حلبجة
دار السالم /بغداد
التقى رئيــس االتحاد العراقي المركزي
للمــواي تــاي مصطفــى جبــار علــك
ورئيــس لجنــة االحتــراف باالتحــاد
ريــاض حمــزة ،برئيــس واعضــاء لجنــة
الشــباب والرياضــة و رئيــس كـتلــة
االتحــاد الوطنــي الكوردســتاني فــي
مقــر مجلــس النــواب العراقي لمناقشــة

أ�قامــة أ�ول بطولــة أ�حترافيــة بالعــراق
للعبة باشــراف وحضور االتحاد الدولي
بمســمى ( بطولــة حلبجــة االحترافيــة )
لســبب ان أم�ســاة حلبجة عليها اجماع
وطنــي مــن جميــع شــرائح المجمع وتم
طــرح الفكــرة علــى الجهــات الكورديــة
بمجلس النواب.

رادار جثير يراقب ليوث الرافدين بالدوري الممتاز
دار السالم /بغداد
يواصــل مــدرب منتخبنــا الوطنــي
للشــباب ،قحطــان جثيــر ،ومالكــه
التدريبــي المســاعد ،متابعتــه
لمباريــات العبــي المنتخــب أ�ثنــاء
مشــاركـتهم مــع أ�نديتهــم تحضيـ ًـرا

للدوري العراقي الممتاز.
وت�تــي المتابعــة الدوريــة للمــدرب
أ
جثيــر ،ومالكــه المســاعد ،مــن
أ�جــل متابعــة الالعبيــن مــن خــال
مشــاركـتهم مــع أالنديــة والدقائــق
التــي يلعبونهــا ،ويســهم هــذا االمــر

باالطــاع علــى مســتوياتهم الفنيــة
والبدنيــة أ�ثنــاء تواجدهــم مــع
المنتخب خالل فترة المعسكرات،
تحضيرا
وخــوض المباريات الوديــة
ً
لبطولــة آ�ســيا تحــت  19عامــا التــي
ستنطلق في بداية العام المقبل.

جدول مواعيد مباريات الدوري اإلسباني
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األخـــيرة
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غوغل تخطط لجعل يوتيوب
وجهة رئيسية للتسوق
تهــدف شــركة غوغــل إ�لــى تحويــل
منصــة يوتيــوب لمشــاركة مقاطــع
الفيديــو إ�لــى وجهــة رئيســية للتســوق
لمنافســة أ�مــازون .أو�فــادت وكالــة
بلومبــرغ أ�ن المنصــة تختبــر ميــزات
تســمح للمشــاهدين بشــراء المنتجــات
مباشــرة مــن مقاطــع الفيديــو .ويختبــر
بعــض صنــاع المحتــوى أ�دوات عبــر
"يوتيــوب" تســمح لهــم بوضــع عالمات
علــى المنتجــات المعروضــة في مقاطع

الفيديــو ،ويمكــن بعــد ذلــك تتبــع
البيانــات مــن مقاطــع الفيديــو هــذه
لمعرفة كيفية أ�داء هذه المنتجات بعد
ربطهــا بالتحليــات أو�دوات التســوق
من "غوغل".

ضحايا القتل بلندن فاقوا الـ100
للعام السادس على التوالي
أ�ظهــر بحــث بريطانــي ،أ�ن عــدد جرائــم
القتل ســنويا ،في العاصمــة لندن ،يتجاوز
قتيــل ،للعــام
ا لـ ـ 100
على
السادس

التوالــي .أو�شــارت بــي بي ســي إ�لــى أ�ن عدد
ضحايــا جرائــم القتــل فــي العــام الجــاري
 ،2020وصــل حتــى آالن إ�لــى  101قتيل،
بمعدل  8جرائم بالشهر.
ووفقــا للبحــث ،فـ إـ�ن  55جريمــة طعــن
قاتــل وقعــت ،وقتــل  12مراهقــا خــال
عشرة شهور ،وكان هناك  6أ�طفال ال تزيد
أ�عمارهم على الـ 10أ�عوام قتلوا كذلك.

الصحة العالمية :مليار شخص

يعانون من االضطرابات النفسية
ذكرت منظمة الصحة العالمية أ�ن
هنــاك مليــار شــخص حــول العالم
يعانــون مــن االضطرابــات
النفسية.
أو�وضحــت المنظمــة فــي
اليــوم العالمــي للصحــة
النفســية  10أ�كـتوبــر أ�ن
مليارات أالشخاص حول العالم
أت�ثــرت صحتهــم النفســية بســبب
جائحة كوفيد .19

أو�شــارت الصحــة العالميــة إ�لــى
أ�ن تعاطــي الكحــول يــودي بحيــاة
 3مالييــن

ـنويا ،فيمــا يحصــد
شــخص سـ ً
االنتحــار روح شــخص واحــد كل
 40ثانيــة .وتشــير إالحصــاءات
الصــادرة عــن منظمــة
الصحــة العالميــة فــي
عــام  2002إ�لــى أ� ّن 154
مليــون نســمة يعانــون
مــن االكـتــاب علــى الصعيــد
علما أب� ّن االكـتائب ليس
العالميً ،
إ� ّال أ�حد أ�نواع أالمراض النفسية.

دراسة جديدة :كورونا قادر على البقاء  28يومًا على الزجاج والنقود والهواتف

كشــفت دراســة جديــدة نشــرتها وكالــة العلــوم الوطنيــة
أالسترالية ،أ�ن فيروس كورونا قادر على البقاء على أ�شياء
مثــل أالوراق النقديــة والهواتــف والزجــاج والفــوالذ حتى
يوما في أالجواء الباردة والجافة.
ً 28
واختبــر العلمــاء فــي مركــز الجهوزيــة لمواجهــة أالمــراض
التابــع لهيئــة البحــوث أالســترالية مــدى قــدرة فيــروس
"ســارس-كوف  "2علــى االســتمرار فــي الظــام وفــي ظــل
 3درجــات حــرارة مختلفــة ،بحســب مــا أ�فــادت الوكالــة.
وتوصل العلماء إ�لى أ�نه عند  20درجة موئية ،كان سارس
قويا للغاية على أالســطح الملســاء ،مثل الهواتف
كوف ً 2
النقالــة ،ليعيــش لمــدة  28يومـ ًـا علــى الزجــاج والفــوالذ
والوراق النقديــة البالســتيكية ،وعنــد  30درجــة موئيــة،
أ
تراجعــت قدرتــه علــى البقــاء إ�لــى  7أ�يام ،وعنــد  40درجة
موئية إ�لى  24ساعة فقط.

نينوى ما تزال تنتظر يد االعمار

