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ال ...للتقسيم

دار السالم /بغداد
أ�ثــار فــوز المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن بســباق الرائســة أالمريكيــة،
تســاؤال ملحــا حــول إمكانيــة تطبيــق مشــروع تقســيم العــراق إلــى ثالثــة
أ�قاليــم ،وكان قــد طرحــه عندمــا كان رئيســا للجنــة العالقــات الخارجيــة
فــي الكونغــرس إبــان احتــال العــراقّ .
وعبــر الحــزب اإلســامي العراقــي

اال

فت
تاحية

بقلم :إياد السامرائي

عــن رفضــه تقســيم البلــد علــى أ�ســس طائـفيــة وعرقيــة ،وطالبــوا بإحالل
الالمركزيــة اإلداريــة بديــا عنــه حــال اســتقرار أالوضــاع الداخليــة فــي
العــراق .وكـتــب أالميــن العــام للحــزب رشــيد العــزاوي علــى تويتــر قائــا:
ونذكــر فقط أب�ن
أ�تابــع ردود الفعــل حــول نتائــج االنتخابــات أالمريكيــةّ ،
السياســة أالمريكيــة ال تتغيــر بعمومها بتغير الشــخوص ،ولها خصوصية

مؤكدا ندعــم الالمركزية
تتعلــق بمصلحــة ومســتقبل الواليــات المتحدةً ،
االدارية بعد استقرار العراق ونرفض التقسيم تحت أ�ي عنوان كان .كما
بين ان مشروع التقسيم يعني :الخراب ،والدمار ،واالقتتال ،والحرب
أالهليــة ،داعيـ ًـا للعمــل على مشــروع إنقاذ العراق ،نعــم للعراق الواحد
وللدولة العراقية القوية المستقرة ،وال للتقسيم والالدولة.

المستقبل المظلم للنفط واالقتصاد العراقي

ـادا كليـ ًـا وهذا لن
اقتصــاد العــراق يعتمــد علــى النفــط اعتمـ ً
يدوم ألمرين:
النفــط والغــاز الطبيعــي ســتكون اســعاره ارخــص وســوف
تجــد الــدول المنتجــة صعوبــة فــي بيعــه لتوفره في الســوق
العالميــة نتيجــة تراجــع كلــف انتــاج النفــط الصخــري
واكـتشــاف حقــول كبيــرة جـ ًـدا مــن الغاز والنفــط الصخري
فــي العالــم ،والتطــور الكبيــر في تكنولوجيا انتــاج الطاقة

مــن المصــادر الزراعيــة وتطــور وتوســع اســتخدام الطاقــة
البديلة يقابل ذلك الزيادة الكبيرة في عدد سكان العراق
والتــي سـ أـت�كل االخضــر واليابــس ان لــم يكن هنــاك تنمية
مســتدامة تســتوعبها لتتحــول الــى حاله ايجابيــة .إن قياس
النمــو الحقيقــي لالقتصــاد هــو فــي احتســاب معــدل النمــو
االقتصــادي مطروحـ ًـا منــه نســبة الزيــادة في عدد الســكان
والزيــادة فــي عــدد المســنين .ســيعاني العــراق مــن عــدم

قدرتــه علــى تســويق إنتاجــه النفطي بســبب التزاماته مع
أ�وبــك مــن ناحيــة ،وفشــله فــي عقــد اتفاقــات تســويق
بعيدة المدى تربط االســتيراد بالتصدير واالســتثمار
وتكلفــة فــي تحويــل إنتاجــه مــن النفــط الخــام إلــى
منتجــات بتروليــة وبتروكيمياويــة علــى الرغــم مــن
الفــرص الكبيــرة المتاحــة أ�مامــه مــن
ناحية اخرى.
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قانون أم مخلوق فضائي؟ ..رواتب العراقيين
تنتظر االقتراض وانتهاء تالسن البرلمان والحكومة
(تقرير)
للشــهر الثانــي علــى التوالــي يتجــدد أت�خــر
رواتــب الموظفين ،الذي تعــزوه الحكومة
إ�لــى ّقلة الــواردات ،والحاجة إ�لى الســيولة
الماليــة ،فيمــا ترهــن حــل المشــكلة
بتصويــت البرلمان علــى قانون االقتراض،
بحســب وزيــر الماليــة علــي عــاوي ،فــي
الوقت الذي أ�كد المتحدث الرســمي باســم
رئيــس الوزراء أ�حمد مال طالل على وجود
حلــول أ�خرى لدى الحكومة في حال عدم
تمرير القانون.
تصريــح مال طالل عــزز الجبهــة البرلمانية
الرافضــة لتمريــر القانــون ،والــذي ّولــد
ً
برلمانيــا ،إ�ذ خاطبــت اللجنــة
ـتياء
اسـ ً
الماليــة الحكومــة إلبــداء أر�يهــا بشـ أـ�ن
ســحب القانــون ،مــا دفــع المتحــدث
توضيحــا قــال فيــه
الرســمي إ�لــى إ�صــدار
ً
إ�ن انخفــاض إ�يــرادات الدولــة فــي أالشــهر
كاف لســداد رواتبها
العديدة الماضية غير ٍ
والتزاماتها الملحة أالخرى.
ما الهدف الحقيقي من االقتراض؟
حديثــا حــول
تتــداول أالوســاط السياســية ً
الهــدف الحقيقــي لقانــون االقتــراض ،إ�ذ

يســتغرب مراقبــون إ�صــرار الحكومــة علــى
القانــون علــى الرغــم من توفــر مبالغ تؤمن
الرواتــب ،مــا يدفــع باتجــاه التحليــل بـ أـ�ن
الحكومــة تعمــل على توفيــر مبالغ لتمويل
المشاريع ونفقات أ�خرى.
وقالــت عضو لجنــة االقتصاد واالســتثمار،
نــدى شــاكر ،إ�ن الحكومــة أ�نفقــت خــال
أالشــهر التســعة الماضيــة 57 ،تريليونـ ًـا،
لكنهــا تطالــب فــي الوقــت الحالــي بـ ـ 41
تريليونـ ًـا لمــا تبقى من هذه الســنة المالية،
وهــذه مفارقــة عجيبــة ال يمكــن القبول بها
بـ أـ�ي حــال مــن أالحــوال ،خاصــة أو�ننــا في
مرحلــة تقشــف واســتدانة ،ولــم تتمكــن
الحكومــة خــال الفتــرة الماضيــة مــن
تعظيــم الــواردات والحصــول علــى أ�مــوال
من غير النفط ،وهذا يثير التســاؤل بشـ أـ�ن
السياسية المالية ،المتبعة.
ورفضــت اللجنــة الماليــة فــي البرلمــان
العراقــي ،قانــون االقتــراض وفيمــا ّ
حملت
قــوى سياســية الحكومــة مســؤولية أ�زمــة
الرواتــب ،دعتهــا لصرفهــا مــن خــال
أالموال المتوفرة لديها من تصدير النفط.
تمويل لمشاريع غير ضرورية

أو�رســلت الحكومــة مشــروع قانــون ســد
العجز المالي إ�لى البرلمان في  11تشــرين
أالول  ،2020وينــص علــى حاجتهــا
للشهر أالربعة
القتراض  41ترليون دينار أ
أالخيــرة مــن العــام الحالــي ،حيــث أ�ن
تمريــر مشــروع القانون من قبــل البرلمان
ســيمكن الحكومــة مــن ســد العجــز المالي
بديال عن
باللجوء إ�لى االقتراض ،وســيحل ً
موازنة .2020
ويقــول نــواب إ�ن الحكومة تريــد أ�ن تنتزع
تمويال لمشاريع غير ضرورية في ظل أ�زمة
ماليــة خانقــة ،فيمــا أ�لمحــوا إ�لــى أ�ن الربط
بيــن صــرف رواتــب الموظفيــن وموافقــة
البرلمــان يســتهدف تحريــك الشــارع ضــد
مجلس النواب.
ووفقــا لتقديــرات وزارة التخطيــط ،فـ إـ�ن
عوائــد تصديــر النفــط تشــكل قرابــة 97
فــي المئــة من موازنــة البالد الســنوية ،وال
توجد أ�رقام رســمية معلنة في العراق عن
عدد الموظفين ،لكن التقديرات تشير إ�لى
أ�ن رواتبهــم تســاوي نحــو خمســة مليارات
دوالر شهريا.
وتلقــى العــراق ضربة ماليــة مزدوجة فمن
جهــة تراجعــت أ�ســعار النفــط وتباطـ أـ�ت
مختلــف أالنشــطة االقتصاديــة بســبب
جائحــة كورونا ،ومن جهــة أ�خرى تقلصت

حصتــه التصديريــة فــي إ�طــار إالجــراءات
الجماعيــة لــدول مجموعــة أ�وبــك بــاس
بهــدف الســيطرة علــى حجــم المعــروض
وتحســين أالسعار ،فيما خسر البلد مليونا
وثمانين أ�لف برميل من حصته ،ما يعادل
الثلــث ممــا يبيعــه يوميا فــي إ�طــار االتفاق
المذكــور ،لذلك ســجلت واردات الموازنة
أ�واخــر  2019وبدايــة  2020انخفاضا غير
مسبوق.
مخلوق فضائي!
مــن جهتهــا ،وصفــت النائبــة ماجــدة
التميمــي ،قانــون االقتــراض الجديــد
بالمخلوق الفضائي.
وذكــر المكـتــب االعالمــي للنائبة فــي بيان
صحفــي إ�ن مشــروع القانــون أ�شــبه مــا
يكــون بالمخلــوق الفضائــي الغريــب مــن
حيث الشــكل والمحتــوى ،فال هو موازنة،
وال هــو ميزانيــة ،وال هــو مشــروع تمويــل،
إ�ذ أ�ن كل مــادة فيــه تشــير إ�لــى مســمى،
مطالبة باســتضافة رئيس مجلس الوزراء،
ووزير الماليــة ،ووزير التخطيط ،ومحافظ
البنــك المركــزي ،ورئيس هيئــة الكمارك،
والضرائــب والتقاعــد لمناقشــة مشــروع
قانــون تمويــل العجــز المالــي فضــا عــن
مشروع قانون موازنة .2021
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قانون معادلة الشهادات يثير استياء
األوساط العلمية  ..من أدخل المواد سرًا؟
دار السالم /متابعة
اســتياء عــارم فــي أالوســاط أالكاديمية،
والعلميــة ،عقــب تصويــت البرلمــان
علــى قانــون معادلــة الشــهادات ،فيمــا
وصفــه معنيون ،أب�نــه رصاصة في نعش
التعليــم ،خاصــة أو�نــه منح السياســيين
فرصــة للحصــول على الشــهادات العليا
والســس المعمول به
خــارج الضوابــط أ
في الوقت الحالي.
ويجــرد القانــون الــذي أ�قــر ،علــى الرغم
من عدم استيفائه شروط إ�قرار القوانين
فــي البرلمــان ،وزارة التعليــم العالــي،
ـد� التقييــم العلمــي فــي
مــن اعتمــاد مبـ أ
معادلــة الشــهادات ،ليتــم االعتماد على
مــا ســماه بالموهبــة والجهــود المتميــزة
بالعمــل كمعيــار جديــد فــي تقييــم
معادلة الشــهادة ،وهو معيار غير محدد
بحــدود معينــة وثابتة ،أالمــر الذي ينهي
الضوابط الرصينــة والمعايير المعتمدة
في تقييم الشهادات.
التعليــم العالــي تطالــب رائســة
الجمهورية
ودعت وزارة التعليم رئيس الجمهورية
إ�لــى عــدم المصادقــة عليــه ،محــذرة من
مخاطره على الرصانة العلمية.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان صحفــي  ،إ�نــه
اســتنادا إ�لــى الســلطة العلميــة المخولة
لــوزارة التعليــم العالي والبحث العلمي
ومؤسساتها الجامعية بموجب القوانين
النافــذة ،وحفاظــا علــى اشــتراطات
الشــهادة أالكاديميــة ومتطلبــات
معادلتهــا التــي تضمــن ســامة آالثــار
المترتبــة عليهــا فــي المجتمــع العراقــي
وانطالقــا مــن خصوصيــة مؤسســات
التعليــم العالــي ومســؤوليتها الحصريــة
في تقدير المصلحة بعيدا عن الحسابات

الخاصــة ،تؤكــد هيئــة الـ أـر�ي فــي وزارة
التعليــم العالي والبحث العلمي رفضها
قانون أ�سس تعادل الشهادات.
ودعــت ،رئيس الجمهوريــة إ�لى التدخل
وعــدم المصادقة علــى القانون ،وتدارك
مخاطره ،و إ�نقاذ الموقف الذي سيجعل
القــرار العلمــي بتقييــم الشــهادات
ـد� تكافــؤ الفــرص
معطــا ،أ
وت�ميــن مبـ أ
وحمايــة المبــادئ الدســتورية الضامنــة
لمساواة الجميع أ�مام القانون.
بــدوره ،أ�كــد رئيــس الجمهوريــة برهــم
صالح ،على ضرورة الحفاظ على رصانة
التعليم أالكاديمي وحماية االســتقاللية
العلمية للجامعــات ،وذلك خالل لقائه
وفد أ�كاديمي رفيع.
أو�ضــاف ان الجامعــات العراقيــة طالمــا
اكـتســبت ســمعة طيبــة فــي المحافــل

الدوليــة ،رغــم المصاعب التــي واجهتها
فــي الفتــرات الســابقة ،داعيــا الــى فتــح
أ�بواب التعاون والتنسيق مع الجامعات
العالميــة واالســتفادة مــن الخبــرات
الدولية في هذا الخصوص ،من أ�جل أ�ن
تكــون الجامعــات العراقيــة فــي مصاف
أ�قرانها في دول العالم.
من حرف القانون عن مساره؟
وتقــول لجنــة التعليــم العالــي والبحــث
العلمــي ،أ�ن قانــون معادلــة الشــهادات
العلميــة حــرف عــن مســاره الصحيــح
مــن قبــل الكـثيــر مــن النــواب والقــوى
السياسية.
وقــال عضــو اللجنــة النائــب ريــاض
المســعودي إ�ن الهــدف االساســي مــن
تشــريع قانــون معادلــة الشــهادات
العلمية ،الغاء تعليمات رقم ( )5لســنة

 1976والمتعلقــة بفقــرة االقامة خارج
العــراق ،مبينــا ان تغييــر االقامــة يكون
من  9اشــهر متصلة الى  6اشــهر متصلة
او منفصلة.
أو�ضــاف ،أ�نــه خــال عمليــة متابعــة
القانــون مــن قبــل لجنتــي التعليــم
والقانونية وجدنا هناك تحول كبير لدى
الكـثيــر مــن القــوى السياســية والنــواب
فــي حــرف القانون عن مســاره الصحيح
من خالل إ�ضافة فقرات جديدة.
أو�وضح ،أ�ن الفقرات التي تمت اضافتها
منهــا تتعلــق بدراســة المســؤولين
فــي داخــل وخــارج العــراق ،ووضــع
اســتثناءات كـثيــرة لشــرائح عــدة،
وتطبيــق القانــون أب�ثــر رجعــي ،فضــا
عــن تحديــد أاللقــاب العلمية مــن حملة
الشــهادات فــي الــوزارات االخــرى غيــر
وزارتي التعليم العالي والتربية.
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من االقليم
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حديقة الشعب في السليمانية ..واحة
المثقفين والمتقاعدين والجامعيين

دار السالم /متابعة
طبيعتهــا النضــرة والجذابــة وموقعهــا الذي يتوســط محافظة
الســليمانية جعالهــا مركــز جــذب أ�غلــب فــات المجتمــع فــي
المدينــة والســياح القادميــن اليهــا ،إ�نها حديقة الشــعب او ما
تســمى بالحديقــة العامــة او البلدية ،وهي من أ�قــدم الحدائق،
اذ أت�سســت العــام  ،1937وتتميز بمســاحة كبيــرة ولها بابان
امامــي وخلفــي ،حتــى يتمكــن روادهــا الدخــول اليهــا مــن كل
جانب ،وتحتوي على ممر عند المدخل.
فيــه نصــب للعديــد مــن شــعراء المحافظــة ،امثــال مولــوي
ونالــي وســالم ،وتمتلــئ بالمقاعــد الخشــبية لجلــوس زوارهــا،
وفــي الجــزء االمامــي لهــا يتوســط نصــب الشــهداء المناضلين
فــي المحافظــة والكـثير مــن التماثيل للكـتــاب والمثقفين في
السليمانية ،التي تعرف باهتمامها العالي بفئة المثقفين.
ســاعد وجــود االماكــن الخضــراء الواســعة فــي الحديقــة علــى
جلب أالسر طعامهم معهم وتناوله فيها واالستمتاع بالمناظر
الجميلــة وزقزقــة العصافير وتجمع الحمــام ،عالوة عن جلب
االطفــال لكراتهــم واللعــب بــكل حريــة ،اذ تتوفــر االلعــاب
الترفيهيــة الخاصــة بهــم ،وبالمقابل توجد االلعــاب الرياضية
لــكل االعمــار ،فــكل مــا يرغــب به الزائــر موجــود ،وان كل ما
فيها مع الدخولية مجانا.
المثقفون والمتقاعدون
عنــد تجوالــي فــي الحديقة صباحــا صادفني صبيــا يافعا يعمل

فــي الحديقة وهــو من مواليد  2005طالب في الصف الثالث
المتوســط ويعمــل فــي الحديقــة شــتاء ويبيــع المــاء صيفــا في
ســوق مولــوي ،ويقــول الصبــي "ان هــذه الحديقــة زوارهــا
كـثيــرون ومــن مختلــف فــات المجتمــع مــن اهالــي محافظــة
السليمانية ،وكذلك من السائحين القادمين اليها".
منوهــا أب�نهــا تكــون اكـثــر ازدحامــا يومــي الجمعــة والســبت،
فضال عن ايام المناسبات مثل عيدي الفطر واالضحى ونوروز
ور�س السنة الميالدية ،مشيرا الى ان "الحديقة يكـثر زبائنها
أ
مــن أالســر والشــباب والمتقاعديــن والمثقفيــن والطلبــة ،من
الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرا ،وان عددا من
الفعاليــات الثقافيــة واالجتماعيــة تجــرى فيها ،مثــل معارض
للكـتــاب او للصــور الفوتوغرافيــة ،ففــي العــام الماضــي جرت
احتفالية خاصة بمناسبة عيد العمال ،اذا عملوا مائدة تحوي
مختلف انواع الطعام وبشكل مجاني لجميع رواد الحديقة".
طلبة جامعيون
وجدنــا مجموعــة مــن طلبــة الدراســات العليــا علــى شــكل
مجاميــع يدرســون معــا ويتبادلــون المعلومــات والمصادر في
مــا بينهــم ،اذ يــرى آ�زاد علــي رؤوف طالــب ماجســتير ادب
انكليــزي "ان الدراســة معــا مــع زمالء من االختصاص نفســه
وفي مكان مفتوح ومريح يســهل علينا الكـثير من الصعوبات
فــي الدراســات مــن خالل المناقشــة واعــادة المــادة اكـثر من
مرة".

منبهــا علــى أ�ن "تبــادل المصــادر يســاعدنا كـثيــرا فــي توفيــر
المبالــغ لتعويضهــا فــي مــكان اخــر ،واننــا نكـثــف زياراتنا الى
الحديقــة بشــكل يومــي قبــل االمتحانــات للتركيــز اكـثــر علــى
مناهجنــا ،وجميعنــا نفضــل اجتماعنا فــي الحديقة افضل من
الكافيهــات او بيــت واحد منا ،اذ نتفق على موعد محدد وكل
نبد� درســنا
منا أي�تي الى الحديقة بمفرده وبعد اكـتمال عددنا أ
المقرر".
مكان هادئ
بعــد أ�ن قضــوا ســنوات عمرهــم فــي الوظيفــة وجــاءت مرحلة
الراحة بعد االحالة على التقاعد ،ومن اجل االستمتاع بوقت
الفــراغ ،يلجـ أـ� الكـثيــر مــن المتقاعديــن الــى حديقــة الشــعب
مــن اجــل لقاء بعضهم البعــض ،وبناء عالقــات جديدة في ما
بينهم ،يوضح المتقاعد سلوان محمد كامل "انني آ�تي كل يوم
الــى الحديقــة واقضــي فيها ثــاث ســاعات ،والتقــي باصدقائي
المتقاعدين ،فضال عن اصدقائي الســابقين ،فنتبادل اطراف
الحديث عن الواقع السياسي واالقتصادي للبالد".
منبهــا علــى ان اللقاء في الحديقــة يدعوهم الى اداء الواجبات
االجتماعية تجاه زمالئهم ان تمرض احد منهم او تعرض الى
اي مشــكلة فيتكاتفــون فــي ما بينهم ويتفقون على المســاعدة
بالشــكل المطلــوب .الفتــا الــى أ�ن" زيــارة الحديقــة اليومــي
بمثابة الدوام في دوائرنا ،وال يمكن االستغناء عنه اال بسبب
عارض قوي".
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تقـــاريـــــــر

5

أطباء يدفعون ثمن تردي الواقع الصحي
دار السالم /بغداد
علــى بعــد أ�متــار مــن مكـتبــه وداخــل احــد
المستشفيات الحكومية ،كانت اصوات الشجار
ـيائ ،ليتفاجـ أـ� بعدها
ـيائ فشـ ً
والصــراخ تتعالــى شـ ً
احــد االطبــاء الــذي فضــل عــدم االفصــاح عــن
اسمه بهجوم على مكـتبه واعتداء من قبل ذوي
احد المرضى ،فبعد أ�ن توفي المريض الذي كان
مصابـ ًـا بفيــروس "كورونــا" ،وجــه ذوو المتوفــى
االتهامــات للمــاك الطبــي باهماله وعــدم توفير
قناني االوكسجين الكافية له ،وهذا دفعهم الى
ضرب الطبيب المشرف على الحالة.
يقول الطبيب :كانت الصلة التي تربط الطبيب
والمواطــن مليئــة بااللفــة والمــودة والرغبــة
بالمساعدة يقابلها االحترام والتقدير ،ولكن مع
ضعــف الواقــع الصحــي وبــروز مشــكالت ال تعد
وال تحصــى اثــرت في مســتوى الخدمة المقدمة،
مــا ادى الــى تحول تلك العالقــة الى عدم تفاهم
وشــجار وضــرب واعتداءات ال تنتهــي ،مع جهل
المواطــن وعــدم ادراكــه بــان الطبيــب يقــدم
اليــوم اقصى ما لديه مــن خدمات ،ولكن العجز
الحاصــل فــي توفيــر االجهــزة والمســتلزمات
الطبية يمنعه من تقديم االفضل.
إ�همال
االجــراءات التــي وصفــت بالبطيئــة وغيــاب
االســتجابة الفوريــة للنــداءات التــي يوجههــا
االطباء للجهات المعنية لدى تعرضهم للضرب
واالهانــة اثناء ممارســتهم للعمــل ،دفعتهم الى
ايصال صوتهم للمختصين.
عضو الفريق االعالمي والطبي في وزارة الصحة
الدكـتــور محمد كاظم محســن ،اشــار الى انه تم
قاض خافر من المحكمة
االتفاق على تخصيص ٍ
االتحاديــة لمتابعــة االعتــداءات التــي يتعــرض
لهــا االطبــاء واتخاذ الالزم ،وجــاء ذلك االجراء
بعــد لقــاء مع وزيــر الصحــة والقيــادات االمنية،
أو�ن يجــري التحقيــق في مــكان االعتداء ،عوضا
عن االجراءات الســابقة التــي كانت تفرض على
الطبيــب أ�ن يتقــدم بشــكوى قــد أتت�خــر اليــام
لحين اجراء الالزم.
مركز شرطة
وبحســب الدكـتــور محمد كاظم محســن فقد تم
االتفــاق مــع القيــادات االمنيــة ووزارة الصحــة،
علــى تشــكيل مركــز شــرطة مصغــر داخــل
المستشــفيات ،ويضــم عنصريــن امنييــن اللقاء

القبــض علــى المتجاوزيــن ،وايداعهــم الحجــز
لحيــن محاســبتهم وعرضهــم علــى الجهــات
القضائية.
ظروف عصيبة
مــن الالفــت للنظــر أ�ن االعتــداءات علــى
المــاكات الطبيــة ليســت مشــكلة محلية فقط،
بــل تعاني منها الكـثير مــن الدول العربية ،فاذا
مــا تعــرض المريــض لنكســة صحيــة او وفــاة،
تجــد ذويــه واقاربــه يعتــدون علــى المستشــفى
واطبائهــا ويقومــون بتكســير االجهــزة الطبيــة
والمعدات المختلفة ،ولم يتم وضع حل جذري
لهــذه المشــكلة لغاية آالن ،والقاســم المشــترك
والســبب الرئيــس لهــذه االعتــداءات يعــود فــي
الغالــب الــى التراجــع الحاصــل فــي الخدمــات
الصحية في تلك البلدان.
َّ
اجتماعية
ضوابط
لــم يعــد االعتــداء مقتصـ ًـرا علــى االطبــاء فقــط،
بــل تعــدى االمــر الــى تهديــد المؤسســة الصحية
ومالكهــا باكملــه ،ويعــزو الباحــث بالشــؤون
االجتماعيــة والنفســية ولــي الخفاجي هــذا االمر
الــى عــدة اســباب ،منهــا تــردي الوضــع العــام،
واالعتــداء علــى المؤسســات الحكوميــة لغيــاب
العقــاب الفــوري ،فضــا عــن ضعــف الضوابــط
االجتماعيــة ،كالعــادات والتقاليــد واحتــرام
النخب والشخصيات المهمة في المجتمع.
كورونا
مع تزايد اعداد االصابات بالجائحة التي ضربت
العالــم باســره ،دخل الكـثير مــن المصابين الى
المستشــفيات لكنهــم تفاجــؤوا بوجــود نقــص

فــي اجهــزة التنفــس ،بالرغــم مــن وجود مســاع
لتوفيرهــا ،اال ان حجــم المشــكلة كبيــر جــدا،
وانعكس بشــكل ســلبي على آ�ليات تعامل ذوي
المرضــى مــع االطبــاء ،اذ قــد يكــون الطبيــب
المعالج عرضة لالعتداء والتجاوز من قبل اهل
المصاب.
حماية
ويشــير ولــي الخفاجــي الــى ضــرورة تفعيــل
القوانيــن والتشــريعات التــي تحمــي المــاكات
الطبيــة وتحافظ علــى حياتهم ،أو�ن يجري اقرار
قانــون حماية االطباء الــذي لم تبت به الجهات
المســؤولة لغايــة االن ،ومنــع االعتــداءات
والتجــاوزات التــي تحصــل بشــكل متكــرر علــى
المؤسسة الصحية.
قوانين
تنــص القوانيــن والتشــريعات ،علــى أ�ن التمتــع
بالحقــوق الصحيــة مــن حــق كل فــرد فــي
المجتمــع وعلــى الجهــات ذات العالقــة ،أ�ن
توفــر المســتلزمات واالحتياجــات الصحيــة
للمواطنين.
القاضي ناصر عمران الموسوي ،بين أ�ن القانون
العراقي وضع في باب االهداف العامة وتحديدا
فــي الفصــل االول مــن قانــون الصحــة العامــة
رقــم  89لعــام  1981المعــدل وفــي المــادة
بدنيا
االولــى منــه ،ان اللياقــة الصحيــة الكاملــة ً
وعقليـ ًـا واجتماعيـ ًـا ،حــق يكـفلــه المجتمــع لكل
مواطن وعلى الدولة أ�ن توفر مستلزمات التمتع
بــه ،لتمكنــه مــن المشــاركة فــي بنــاء المجتمــع
وتطويره.
هجرة
حقــوق االنســان حــذرت مــن خطــورة هجــرة

االطبــاء خارج البالد في ظل الظروف الصحية
العصيبــة التــي يتعــرض لها البلــد ،خصوصا مع
اســتمرار االعتــداءات والمضايقــات ضدهــم من
قبل ذوي المرضى.
المفوضيــة اشــارت فــي بيان لها الــى أ�ن التجاوز
علــى المــاكات الصحيــة واالطبــاء فــي هــذه
الظــروف التــي يحــارب فيهــا البلــد للتخلص من
جائحــة كورونــا ،يمثــل انتهــاكا صارخــا لحقــوق
االنســان ،والبد من التعامل مع المعتدين وفق
قانون مكافحة االرهاب.
عقوبات
القاضــي ناصــر عمــران الموســوي ،اشــار الى انه
وفــق المــادة (  )410مــن قانــون العقوبــات،
فــان هنــاك عقوبــة مدتهــا ال تزيــد علــى عشــرين
ســنة ،اذا ارتكبــت الجريمــة مع ســبق االصرار،
او كان المجنــي عليــه موظفــا او مكلفــا بخدمــة
عامــة ووقع االعتداء عليه اثناء أت�دية وظيفته او
خدمتــه ،او بســبب ذلــك ،امــا اذا تمــت اصابتــه
بعاهــة ،فــان العقوبــة المقررة ســتكون لجريمة
العاهة المستديمة والتي تصل العقوبة فيها الى
السجن مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة.
اضرابات
لــم يعد تقديم الشــكاوى الى الجهــات القضائية
مــن قبــل االطبــاء الوســيلة الوحيــدة للحفــاظ
علــى حياتهــم وكرامتهــم مــن التجــاوزات التــي
يتعرضــون لهــا بشــكل شــبه يومــي ،بــل اتخــذوا
مــن االضــراب والتوقف عــن العمــل آ�لية اخرى
للضغــط علــى الجهــات الحكوميــة لحمايتهــم
وتوفير المستلزمات الطبية.

6
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هل ينعش فوز بايدن االتفاق
النووي مع إيران؟

دار السالم /متابعة
تعول السلطات إاليرانية على أ�ن يشكل فوز جو بايدن
برائســة الواليــات المتحدة ،فرصة تعوض بها واشــنطن
عن أ"�خطاء" عهد الرئيس دونالد ترامب ،والذي اعتمد
سياســة الضغــوط والعقوبــات االقتصاديــة القصــوى
حيال طهران.
وعلــى النقيــض مــن نهــج ترامــب ،أ�عــرب بايــدن ،خالل
حملتــه االنتخابيــة ،عــن نيتــه خــوض مســار موثــوق بــه
للعــودة إ�لــى الدبلوماســية مــع إ�يــران ،و إ�مــكان العــودة
لالتفــاق النــووي المبــرم معهــا عــام  ،2015حيــن كان
بايدن نائبا للرئيس أالسبق باراك أ�وباما.
لكن بايدن ،قال إ�ن النهج الدبلوماسي ال يعني بالضرورة
تخفيف العقوبات قريبا على طهران ،واشترط من أ�جل
العودة لالتفاق ،أ�ن تعود إ�يران لاللتزام به أ�يضا.
عقوبات واشتراطات
ولــن تكــون العــودة إ�لــى االتفــاق النــووي ســهلة ،وفقــا
للكاديمــي والمحلــل السياســي ،حســين ريــوران ،فــي
أ
ظل استمرار قرارات إالدارة أالمريكية المعادية إليران
والتي تناقض نص االتفاق ،على حد قوله.
وفــي حديثــه يؤكــد ريوران علــى أ�ن عودة إ�يــران لالتفاق
النــووي ،ســتكون مرتبطــة بتراجــع إالدارة أالمريكيــة
الجديدة عن كل قرار اتخذته إ�دارة الرئيس ترامب ضد
طهران ،والوفاء بالتزاماتها تجاه االتفاق.
وبهــذه العقوبــات ،أ�وجد ترامب واقعا معقدا أ�مام عودة
إ�دارة بايــدن إ�لــى االتفــاق النــووي ،كمــا يقــول ريــوران،
الــذي يعتقــد أ�ن التراجع عنها هو المدخل الســليم نحو
التفاهم مع طهران.
مــن ناحية إ�يران ،إف�ن رفع أ�مريكا للعقوبات ،هو شــرط
كــي تعــود إ�لــى التزاماتهــا تجــاه االتفــاق النــووي ،فــي
المقابل إف�ن عودة أ�مريكا لالتفاق مشــروطة بـ"مناقشــة
القــوة الصاروخيــة والصناعــات العســكرية وسياســات

إ�يران إالقليمية" ،كما قال ريوران.
واقع صعب
ويتفق الكاتب والمحلل السياسي عدنان زماني ،مع أ�نه
ليــس من الســهل عــودة الواليــات المتحدة إ�لــى االتفاق
النووي كما يريده إاليرانيون.
ومــن وجهــة نظــر زماني ،إف�ن هــذه الصعوبــة ،تعود إ�لى
إالضافــات الجديــدة التــي تشــترطها إالدارة أالمريكيــة،
ومنهــا :ملــف إ�يــران الصاروخــي ودورهــا إالقليمــي فــي
المنطقة عبر دعم الجماعات المســلحة ،وكذلك مسـ أـ�لة
حقــوق إالنســان داخل إ�يــران ،ويقول :هــذه قضايا تثير
حساسية الحكومة إاليرانية.
لكــن زمانــي ،يعتقــد أ�ن طهــران بحاجــة ماســة إ�لــى بــدء
المفاوضات مع واشــنطن ،والتوصل الســريع إ�لى اتفاق
جديــد يترتــب عليــه رفــع العقوبــات المفروضــة ،والتــي
أ�صبحــت الشــغل الشــاغل للحكومــة إاليرانيــة بســبب
مــا نجــم عنها مــن آ�ثــار اقتصاديــة واجتماعية وسياســية

كـثيرة.
وتمــر إ�يــران أب�زمــات شــديدة ،تحــت أت�ثيــر العقوبــات
أالمريكيــة القصــوى وجائحــة فيــروس كورونــا ،فمــن
ناحية اقتصادية ،فقد الريال إاليراني نحو  50في المئة
من قيمته منذ مطلع العام الحالي.
وتحــت وطـ أـ�ة الضغــوط االقتصاديــة ،اندلعــت
احتجاجــات شــعبية قويــة في أ�رجــاء إ�يران ،عقــب أ�نباء
عن نية سلطات البالد رفع أ�سعار الوقود  200بالمئة،
أ�دت إ�لــى مقتل حوالي  225شــخصا ،وفق إ�عالن وزارة
الداخلية ،لكن تقريرا لـ"رويترز"ُ ،نشر في وقت سابق،
قال إ�ن عدد القتلى بلغ حوالي  1500شخص.
وقــال زمانــي :يرغــب إاليرانيــون أ�ن تعــود الواليــات
المتحــدة أالمريكيــة إ�لــى االتفــاق النــووي بصيغتــه
الســابقة ،لكنهــم يدركــون أ�ن ذلــك أ�مرا مســتبعدا ،أو�ن
إ�دارة بايدن ســوف تضع شــروطا جديدة قد ال يكون من
السهل قبولها.
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ّ
هكذا علمتني الحياة

مــــــــرافئ
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لمسات بيانية

أ.د فاضل صالح السامرائي

سؤال وجواب ()53

د .مصطفى السباعي
()1
حوار مع السعادة
قيل للســعادة :أ�ين تسكنين؟
قالت :في قلوب الراضين.
قيلَ :
فبم تتغذين؟ قالت :من
قوة إ�يمانهم.
قيــل :فبـ َـم تدوميــن؟ قالــت:
بحسن تدبيرهم.
َ
ـتجلبين؟ قالت:
قيل :فبم ُتسـ َ
أ�ن تعلم النفس أ�ن لن يصيبها
إ�ال ما كـتب هللا لها.
قيــل :فبـ َـم ترحليــن؟ قالــت:
بالطمــع بعــد القناعــة،
وبالحــرص بعــد الســماحة،
ّ
وبالهم بعد الســرور ،وبالشــك
بعد اليقين.
()2
الثمرات
لــكل فضيلة ثمرة تــدل عليها.
ُّ
فثمــرة إاليمان العمــل ،وثمرة
الحب الخضوع ،وثمرة العلم
الخشــوع ،وثمــرة أالخــوة
التراحــم ،وثمــرة إالخــاص
االســتقامة ،وثمــرة الجهــاد
التضحية ،وثمرة الزهد الكرم،

وثمــرة اليقيــن التســليم ،فـ إـ�ن
لــم تكــن مــع هــذه الفضائــل
ثمارها كانت دعاوى.
()3
خمسة ال َي ْن ُصرون
ال تنتصر أالمة في معركـتها مع
أ�عدائهــا بخمســة :متهالك على
الشــهرة ،وجبــان عنــد العمــل
شــجاع عنــد القــول ،ومغــرور
يقدر نفسه أ�كـثر مما هي ويقدر
أ�عــداءه أ�قــل ممــا هــمُ ،ومؤثــر
للســامة علــى التضحيــة،
وللحياة على الموت.
()4
خبث النية
خبــث نية القائــد تقود الجنود
إ�لى الهزيمة ولو كانت نواياهم
حســنة ،وهــذا غيــر المكــر
والدهاء والحيل في الحروب؛
إف�نهــا مــن وســائل النصــر على
أالعداء.
()5
إالفراط
إالفــراط فــي الحــزم ظلــم،
والفــراط فــي الليــن ضعــف،
إ
والفــراط فــي العبــادة غلــو،
إ

والفــراط فــي اللــذة فجــور،
إ
والفــراط فــي الضحــك خفــة،
إ
والفــراط في المزاح ســفاهة،
إ
والفــراط فــي النــوم خمــول،
إ
والفــراط فــي الكــرم تبذيــر،
إ
والفــراط فــي االقتصــاد شــح،
إ
والفــراط فــي االحتــراس
إ
والفــراط فــي
وســواس،
إ
والفــراط
االطمئنــان غفلــة ،إ
والفــراط
فــي الجــد يبوســة ،إ
والفــراط
فــي الراحــة كســل ،إ
فــي محاســبة النــاس عــداء،
والفــراط فــي التســامح معهم
إ
والفــراط فــي الغيــرة
ضيــاع ،إ
والفــراط في إالغضاء
جنون ،إ
جريمة.
()6
ّ
حبان ال يجتمعان
حبــان ال يجتمعــان فــي وقــت
واحد:
حب هللا ،وحب المعاصي.
حب الجهاد ،وحب الحياة.
حب التضحية ،وحب المال.
حب الحق ،وحب الرائسة.
حب السالم ،وحب االنتقام.
حــب إالصــاح ،وحــب

السالمة.
حب الكـفاح ،وحب الراحة.
حــب العــدل ،وحــب
االستبداد.
حــب الشــعب ،وحــب
الطغيان.
حب الخير ،وحب الخداع.
ال يجتمــع حــب هللا ومــواالة
بدا.
الظالمين في قلب عالم أ� ً
ال يجتمــع حب الديــن ومواالة
المفســدين فــي قلــب داعيــة
بدا.
أ� ً
()7
المصلح أالحمق!
المصلــح أالحمــق هــو الــذي
يحــاول أ�ن يقطــع أالمــة عــن
جذورهــا الممتــدة فــي أ�عمــاق
التاريخ.
()8
لكي يحبك الناس
لكــي َّ
يحبــك النــاس أ�فســح
لهــم طريقهــم ،ولكــي ينصفك
النــاس افتح لهــم قلبك ،ولكي
تنصــف النــاس افتــح لهــم
عقلك ،ولكي تسلم من الناس
تنازل لهم عن بعض حقك.

الســؤال ( :)70متــى يســتعمل جمــع القلــة وجمــع
القر�ن الكريم؟
الكـثرة في آ
القاعــدة النحوية :أ�ن يكون جمع القلة للقلة وجمع
الكـثــرة للكـثــرة .مثــل (دراهــم معــدودة) جمع قلة
و (دراهــم معدودات) جمع كـثرة ،و أ(�ربعة أ�شــهر)
جمــع قلــة و (عــدة الشــهور) جمــع كـثــرة( ،ســبعة
أ�بحــر) جمــع قلــة و (و إ�ذا البحــار ُسـ ّـجرت) جمــع
كـثــرة( ،ثالثــة آ�الف) جمــع قلة و أ(�لم تــر إ�لى الذين
خرجــوا مــن ديارهــم وهم أ�لوف حذر المــوت) أ�كـثر
من عشرة جمع كـثرة.
ويجوز أ�ن يستعمل القلة للكـثرة والكـثرة للقلة أ�ما
فــي القـ آـر�ن قــد ُيعطــى وزن القلة للكـثــرة والعكس
ألمــر بليــغ .وقــد جاء في ســورة البقرة َّ(م َثـ ُـل َّال ِذ َين
هللا َك َم َث ِل َح َّبـ ٍـة أ� َنب َت ْت
ـون أ� ْم َو َال ُهـ ْـم ِفــي َسـ ِـب
ُي ِنف ُقـ
يل ِ
ِ
َ
ُ
َْ
َّ َ
ُ
هللا ي َض ِاع ُف
َســبع َسـ َـن ِاب َل ِفي ُك ِّل ُسـ ٌـنب َل ٍة ِّم َئ ُة َحب ٍة و ُ
َ
هللا َو ِاســع َع ِليـ ٌـم {" )}261ســبع"
ِل َمــن َي َشـ ُـاء و ُ
جمــع قلة اســتعملت مــع جمع كـثرة ألنهــا في مقام
مضاعفــة أالجــور والتكـثيــر .وفــي ســورة يوســف
َ(و َقـ
ـال ْال َم ِلـ ُـك إ� ِّني أ� َرى َسـ ْـب َع َب َق َر ٍات ِسـ َـم ٍان َي أ� ُك ُل ُه َّن
َ
َ
سـ ْـب ٌع عج َ ْ َ ُ
ات َيا
اف و َسبع ُســنب َال ٍت ُخ ْض ٍر و أ� َخ َر َي ِاب َس ٍ
َ َِ ٌ
� ُّيها الم �فتو ِني ِفي ُرؤي َاي �ن كنت ْم ِل ُّلرؤيا تع ُب ُ
ون
ر
َْ إ ُ ُ
أ َ ْ َ لُأ أ ْ ُ
َْ َْ َ
{" )}43سبع" استعملت مع جمع القلة (سنبالت)
ألن آاليــة تتحــدث عــن حلم وال مجــال للتكـثير فيه
إ�نما هو مجرد حلم لذا استعملت بمعنى القلة.
وتســتعمل للمقارنــة بيــن معنييــن مثــل( :قيــام)
جمــع كـثــرة و (قائمــون) جمــع قلة وكذلــك أ(�عين)
(البــرار) جمع قلة وهي
للبصــر و (عيــون) للماء ،و أ
تســتعمل للمؤمنين فقط ( إ�ن أالبرار لفي عليين) و
(البــررة) جمــع كـثرة وهي تســتعمل للمالئكة فقط
ألنهم أ�كـثر (كرام بررة).
وقولــه تعالــى (دراهــم معــدودة) مناســبة مــع كلمة
(بخــس) فــي قولــه (وشــروه بثمن بخس) في ســورة
يوســف أ"�كـثــر من عشــرة فهي كـثرة" لكــن حتى لو
دفعــوا أ�كـثــر مــن عشــرة دراهــم يبقــى ثمنـ ًـا بخسـ ًـا.
وقولــه أ(�يامـ ًـا معــدودات) في آ�ية الصيام في ســورة
البقــرة ،قللهــا فهــي أ�يــام معــدودات ليســت كـثيــرة
وهنــا تنزيــل الكـثيــر علــى القليــل ،وقــد قلــل أ�يــام
الصيام لكن أ�جرها كبير.
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َّ
األجنبية الرخيصة ..عقبة
العمالة
الحصول على فرص العمل
دار السالم /بغداد /متابعة
ّ
تعــد فئة الشــباب من الفائت العمريــة الواعدة التي تبنى
بواســطتها البلــدان ،وتعتمــد فــي خططهــا وسياســاتها
المســتقبلية االقتصادية ،وتنقسم تلك الفئة الى قسمين
مهميــن ،اولهمــا تــرك الدراســة واالنخــراط فــي الحيــاة
العامة بشــكل مبكر ،او البقاء دونما عمل يكابد شــظف
ّ
الجامعيــة بطموحات كبيرة،
العيــش ،آو�خــر أ�نهى حياته
معتقــدا انــه اجتــاز بوابــة الصعوبــات ،ليصطــدم بواقــع
البطالة ،الذي يهدد استقراره ويشعره بالضياع.
لقمة العيش
ويفضل الخريجين العمل الحكومي على القطاع الخاص
لمــا يحتويــه مــن مجموعــة امتيــازات ،ومنهــا تحديد عدد
ســاعات العمــل ،وتوفير مرتب مناســب مــع االزدياد في
فتــرات متفاوتــة ،ووضــع راتــب التقاعد للموظــف ،الذي
ينهي سنوات الخدمة ،ويرى الشاب اسامة السالمي (30
عاما) خريج تربية رياضية أ"�ن من أ�ساســيات الحياة في
ً
كل بلدان العالم هو امتالك دار للسكن والحصول على
وظيفــة ودخــل شــهري معلــوم ،اال في العــراق ،إف�ن كل
أ�ساســيات الحيــاة هــي أ�حــام أو�هــداف نعمــل للوصــول
اليها ،بينما هي أ�شياء مفروغ منها".
إ�حصائيات
تشــير االحصائيــات الرسـ ّ
ـمية الــى أ�ن نســبة البطالة بين
الشــباب فــي العــراق بلغــت  % 22.6حســب الجهــاز
للحصاء التابع لوزارة التخطيط في إ�حصائية
المركزي إ
جــرت منتصــف العام الماضــي ،اذ بينت االحصائية" أ�ن
نســبة البطالــة بين الشــباب للفئــة العمرية بيــن  15الى
 29ســنة بلغــت  % 22.6بارتفــاع عــن المعــدل الوطنــي
بلغ  ،"% 74مشــيرة الى أ�ن " نســبة البطالة لدى الذكور
بلغــت  ،% 18.1فــي حيــن بلغــت البطالــة لــدى االنــاث
نسبة ."% 56.3
أو�ضافت االحصائية أ�ن "نسبة معدالت مشاركة الشباب
في القوى العاملة قد بلغت  ،% 36.1وان الذكور الشباب

للناث الشابات".
شكلوا نسبة  % 61.6مقابل  % 8.8إ
بينمــا أ�علــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي أ�يــار  2018ان
"معدل بطالة الشــباب في العراق تبلغ اكـثر من ،% 40
بينمــا تبلــغ معدل النســاء خــارج القــوى العاملــة فيه ما
يقارب من ."% 85
كساد
االقتصــادي ليــث المنصــوري ّبيــن أ�ن مــن أ�هــم أ�ســباب
تفشــي ظاهــرة بطالــة الخريجيــن فــي العراق الــى ابتعاد
الدولــة عــن سياســة توظيــف الخريجيــن ،مــن خــال
اعتمادهــا علــى اســلوب التعييــن المركــزي وحســب
حاجة مؤسســتها وطاقتها االســتيعابية ،وفق نظم مبنية
علــى اســس علميــة وليــس وفــق االهــواء والمحاصصــة
والمحسوبية.
إ� َّن معالجــة هــذه المشــكلة ُتعــد اليوم ضروريــة ،تؤكدها
طبيعــة المتغيــرات الجديــدة فــي العــراق بجوانبهــا
االقتصاديــة واالجتماعيــة ،مــن أ�جــل اعــادة االعمــار
والنهــوض باالقتصــاد ،والقضــاء علــى ظاهــرة الفقــر ومــا
تتركه من انعكاسات على المجتمع.
قوانين
ولعــل أ�بــرز مشــكلة مــا زالــت تواجــه القطــاع الخــاص
هــي غيــاب القوانيــن التي تسـ ّـير عملــه ،خاصة تلــك التي

بالجور والضمــان االجتماعي والعمل والحد من
تتعلــق أ
العمالــة االجنبية ،ومثال على ذلك ،إف�ن قانون الضمان
االجتماعي والذي لم يزل يراوح في أ�روقة مجلس النواب
منــذ خمس ســنوات بانتظار اقــراره ،نجد فيه العديد من
البنود التي من شـ أـ�نها أ�ن تســهم في اقبال الشــباب على
الت�ميــن الصحي وضمان اصابات
القطــاع الخاص ،مثل أ
العمــل ،وضمــان التقاعــد ،وضمــان الخدمــات ،ويجــري
مجلــس النــواب دراســة القانــون وتدقيقــه ،نظـ ًـرا لوجود
العديــد مــن الســلبيات والشــوائب التــي ظهــرت فيــه،
وهنــاك ربــط جدلي بينــه وبين قانون العمــل ،فال يمكن
أ�ن يصــدر قانون العمل من دون تغيير لقانون الضمان،
والن عملنــا على القانونيــن وتتم القراءة الثانية له ،بعد
آ
أ�ن تتم القراءة الثانية لقانون العمل.
العمالة االسيوية
ومــع تنامــي البطالــة وقلــة فــرص العمــل ،بــرزت ظاهرة
اســهمت في انتعاش هذه الظاهرة اال وهي كـثرة العمالة
أالجنبيــة وخاصة آالســيوية ،من خالل لجوء الكـثير من
أ�صحــاب المحــال والفنــادق لجــذب العمالــة أالجنبيــة،
وعــدم االلتفــات الــى الشــباب العراقــي باعتبارهــم أ�بنــاء
البلد.
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اتجاهات الرأي 9

نصوص حضارية

د .حسان عبد هللا حسان
ـد� إ�ن شــاء هللا تعالــى هــذه السلســلة الحضاريــة
نبـ أ
مــن نصــوص منتقــاة ،مــن أ�دبيــات الفكــر إالصالحــي
إالســامي ،ال نتقيــد فيــه أب�يديولوجيــة ،وال بزمــن ،وال
بمــكان ،وال جنــس وال جغرافيــا ،وعلــى هــذا فكان من
ـد� بتعريــف ،ماهيــة النص
المنطقــي والموضعــي أ�ن نبـ أ
الحضــاري ،ومعاييــر انتقائــه وتمايــزه وتميــزه بيــن
النصــوص ،ومــن ثــم كان عنــوان الحلقــة أالولى الحث
فــي ماهيــة هــذا النــص ،ومعاييــر اختيــاره ،أ�ي معاييــر
حضاريته ،وكيف يمكن إ�دراكه بين النصوص.
الحقيقــة أ�ن نحــت هــذا المفهــوم "النــص الحضــاري"
يعــود – علــى حــد علمــي -إ�لــى المفكر المعاصر ســيف
الديــن عبــد الفتــاح (1954م) ،والــذي يقــف فيــه على
طبيعــة "النــص الحضــاري" ،وماهيتــه فــي بعــض
جوانبــه ،أو�هميتــه ،وواجــب أالمــة نحو هــذا النوع من
النصوص..
موقع النص الحضاري:
يــرى عبــد الفتــاح أ�ن النــص الحضــاري مــن حيــث
المصطلــح اللفظي يقع بيــن عدة أ�نواع من النصوص،
وتتحــدد طبيعــة كل نــص مــن هــذه أالنــواع أالحــد
وفقــا لبنيتهــا وصياغتهــا ومضمونها الــذي يحمل
عشــر ً
المعنــى والمغــزى  ،والــذي يظهر فــي اللغــة المكـتوبة
التــي يخطها (الكاتب-المبدع) و(الذات -القارئ) ،وال
شــك أ�ن الحضــاري يتقاطــع مــع غيره مع هــذه أالنواع
في بعض المشــتركات ،ولكنــه يتميز عنهم بتوفر صفة
الحضــاري فــي بنيتــه وصياغتــه ونســيجه المعمــاري.
أ�مــا وصــف النــص "بالحضــاري" إف�نــه يتطلــب توافــر
مجموعة من أالبعاد أالساسية في بنيته ،وهذه أالبعاد
هي:
والصول) ،وبــه أي�خذ الفكر
(الجذور
ـي
ـ
ع
المرج
ـد
ـ
ع
الب
أ
أ�صالتــه وذلــك بتجــذره فــي إ�طــار مرجعــي مفهومــي
َيســتمد منــه هــذا الفكــر محدداتــه وقواعــده ومبادئــه
الت�سيســية الكبــرى ،والتــي تميــزه عــن كل فكــر آ�خــر
أ
ال يصــدر مــن الجــذر أ�و المصــدر المرجعــي نفســه.

فالمســلم عندمــا ينتــج معرفــة �و ً
علما أ�و فكـ ًـرا فينبغي
لهــذا المنتــوج �ن يكــون أ ًّ
حضاريــا بمعنــى يجســد  -فــي
أ
مضمونــه -أ�بعــاد المرجعية إالســامية وقيمها الكونية
والحضارية والعقائدية.
البعــد الموضوعــي أ(�صــول المنهاجيــة) ،أ�ي خضــوع
الفكر لمبادئ وقواعد وضوابط منهجية تجعله ُمتسـ ًـقا
في بنائه ووظيفته .فالمنهجية في أ�ي فكر حضاري هي
وينظمــه بصورة
الجهــاز إالجرائــي الــذي ينســق الفكــر ِّ
ُت ّبين موضوعيته ومنطقيته.
البعــد الواقعــي االجتماعــي (اعتبــار الواقــع) ،بهــذا
البعــد يقتــدر الفكــر الحضاري علــى االســتجابة للواقع
ومالبســاته وتحوالتــه وتغيراتــه الجزئيــة والكليــة
والشــكلية والمضمونيــة .فوصــف الفكــر بالحضــاري
يحوله إ�لى وعي اجتماعي مؤثر بفعل النشاط إالنساني،
تعلقا بالحياة والحركة والسلوك.
ويجعله أ�كـثر ً
وال َنسـ َـنة) ،ومعناه
(العالمية
ـاني
ـ
س
ن
البعد العالمي إال
أ
َّ
حلــل المشــكالت فــي عمقهــا
أ�ن ُتــدرس أالفــكار ُوت َّ
الجغرافــي العالمي إالنســاني الذي يفتــح آالفاق للفكر
ليمتــد إ�لــى مــا وراء وجــوده الخــاص ،فيعانــق أ�فــكار
آالخرين ويتحاور مع الثقافات أالخرى.
ماهيته:
ً
حضاريا
النص الحضاري ال يكون بقدمه ،ولكنه يكون
بفكــره ومنهجــه ،وموضوعــه ،ومــن هنــا إف�نــه ال يهمــل
عناصــر ذاكــرة حضاريــة تعيــن فــي وضــوح التصــور
ووعي العالقة ،ســواء كان ذلك على مســتوى "الخبرة
المفاهيميــة" أ�و " النمــاذج التاريخيــة" ،وهــو ال يهمــل
الغايــة فــي دراســة هــذه القضيــة وموضعهــا مــن عموم
البنية الحضارية.
والنــص الحضــاري ال يكـفــي فــي تحليلــه التحليــل
اللغــوي ،بــل هــو أ�بعــد مــن ذلــك بكـثيــر لرؤيــة النــص
ضمــن ســياقاته الحضاريــة (الفكريــة والعلميــة)،
وتحريــك النــص ضمــن واقعــه الفكــري والتاريخــي
(ذاكــرة النــص) وتحريــك النــص إ�لــى واقعنــا (قــراءة
التفعيــل) .ضمــن إ�مكانات النص ومــا يقدمه من قيمة

مضافــة فاعلــة ،فــي تقويــم الواقــع وحالتــه الفكريــة
فيه...فضل عما يتركه من آ�ثار في
أو�شــكال الممارســة
ً
(مناهج النظر والتعامل والتناول) للنص.
ضرورته
تقــع أ�هميــة النص الحضاري من خــال ما يعالجه من
قضايــا تؤثــر فــي أت�صيــل وصياغــة الرؤيــة حــول جملــة
القضايــا التــي تســهم فــي البنــاء الحضــاري ،ووضــوح
الرؤيــة القاعــدة أالساســية لحزمــة القضايا التي تســهم
فــي تحديــد الرؤيــة الكليــة "للمفاهيــم الحضاريــة"
أالساسية الكبرى ،والرؤية الواعية لمفاهيم العالقات
أ�مــر مهــم في تمثل العالقــة بين عناصــر الثنائيات .وال
شــك أ�ن هــذه الرؤيــة االدراكيــة تمثــل المقدمــة للوعي
بمشكالت العمارة الحضارية.
واجبنا
التحــرك فــي النــص ضمــن مــا يضمــن حفــظ أالصــول
والفــكار أالصلية للنــص ،وتحريك النصوص
البنيويــة أ
[الداخليــة] بمــا يضمــن ترتيــب المــادة بحيــث تبنــي
وتتبنــى رؤيــة متكاملــة (منظومــة -نســيج) قــادرة علــى
اكـتشاف مغزى ذلك الترتيب النسقي ،وعالقات ذلك
النسيج النصي.
إ�حســان قــراءة النــص والتعرف مــا اســتطعنا على كل
مــا يتعلــق بــه مــن تحليــل وعمليــات ،يجــب الوقــوف
عنــد أ�بوابهــا ،نسـ أـت�ذن فــي الدخــول إ�لــى ذلــك النــص،
ونست�نس إب�مكاناته الرحبة.
أ
شروط قراءة النص الحضاري
تبصــر عناصــر الرؤية الكلية ،وتصــور إالطار الوجودي
للنســان والكــون والحيــاة) ... ،والشــروع
(النظــرة إ
فــي التعامــل مع العوالــم المتعلقة بهــذه الرؤية (عالم
والشياء).
والشخاص -والرموز أ
أالفكار -أ
بنــاء أالطــر الالزمــة لتحليــل وتركيــب النــص والتــي
ترتبــط جميعهــا بربــاط العــروة الوثقــى لهــذه الرؤيــة
الكلية ،وهذه أالطر هي:
•الطار المرجعي.
إ
•الطار النظري.
إ

•الطار التحليلي.
إ
•الطار والجهاز المفاهيمي.
إ
•الطار التفسيري.
إ
بالشــكاالت أالجــدر بالتنــاول ،أ�و أالجنــدة
ـي
ـ
ع
الو
إ
البحثيــة التــي تتحــرك صــوب قضايــا وموضوعــات
بعينها ،أ�و ينبه عليها أ�و يشير بدراستها.
والمكانــات
بيــان "الناظــم" الفكــري ،التصــورات إ
واالسهامات المضافة للجماعة العلمية.
طريقة عملنا
أ�ما طريقة علمنا في هذه السلســلة (نصوص حضارية)
واعتبـ ًـارا لطبيعــة المقالــة والمســاحة المخصصــة،
وطبيعــة الغايــة كذلك ،إف�ننا ســوف نعتمــد على طرح
(مفــردات) من نصــوص حضارية كبرى لــدى مفكرين
حضاريين امتثلوا في نصوصهم المكـتوبة:
•لغــة حضاريــة جامعــة :ال لغــة مذهبيــة أ�و جنســية أ�و
عنصرية.
•نظرة تجمع بين أ�صالة أالمة وبين حاضرها.
•استشراف لمستقبلها.
•مقام الطبيب الذي يشخص المرض.
•يصــرف الــدواء مــن الصيدليــة الحضاريــة الخاصــة
بالمة.
أ
•نص دافع.
•وباعث.
•ينبعث من القوة الوجدانية والتكافؤ الحضاري.
•غير خائف ،وال جامد ،وال مستلب ،وال مقلد.
متعال في التنظير ،وال غارق في التفاصيل.
•غير ٍ
•يجمع بين الفكر والعمل.
ــــــــــــــــــــــ
*ســيف الديــن عبــد الفتــاح" :رؤيــة حضاريــة :مفهــوم
الحضاري وقراءة الحدث".
* كل مــا يتعلــق ببيان هوية النص الحضاري (ماهيته،
ضرورتــه ،واجبنــا نحــوه ،شــروطه) أم�خوذ من :ســيف
الدين عبد الفتاح :مدخل في دراسة التراث السياسي
إالسالمي.
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الروحانية بال دين

مصطفى عاشور
أت�خــذ مواجهــة الديــن أ�شــكاال متعــددة،
ـد� مــن إاللحــاد الكامــل؛ الــذي أ�صبــح
تبـ أ
شــكال ممجوجــا ال يحظــى بجماهيريــة،
مــرورا بتغييــب الديــن عــن الحيــاة،
و إ�خضاعــه لعمليــة فــك وتركيــب تســمح
أب�خــذ بعضــا مــن تعاليمــه وتــرك البقية،
وهــو مــا أ�طلــق عليــه القـ آـر�ن “العضين”
تعالي”:ال ِذيـ َـن َج َع ُلــوا ْال ُقـ ْـر آ� َن
فــي قولــه
َّ
ِع ِضيـ َـن” ،أ�و حــرف الديــن عــن مســاراته
إالصالحيــة وفصلــه عــن قضايــا النــاس
واهتماماتهــم ،فيكون حضوره باهتا غير
نافع في معاش الناس.
ومنــذ أ�ن انتصــرت العلمانيــة فــي
مواجهتها مع الكنيســة فــي أ�وروبا ،تمت
إ�زاحــة الديــن عــن الحكــم والحيــاة بــا
هــوادة وال توقــف ،غيــر أ�ن ضريبــة ذلــك
إالبعاد كانت قاسية.
وفــي محاولة لمــلء هذا الفــراغ ابتكرت
العلمانيــة (الديــن المدنــي) فتغيــر
التقديس من الخالق ســبحانه إ�لى أالمة،
وتحولــت تعاليــم الوحــي والديــن مــن
معيــار للحكــم علــى أالخــاق و إ�نشــائها،
إ�لــى أ�ن يصبــح العقل هــو المعيار لما هو
أ�خالقي ،أو�صبحت المنفعة هي المحرك
للخالق والقانــون ،وتعرضت
الرئيســي أ
مصطلحــات الديــن الضابطــة للضميــر
وحركــة إالنســان لعمليــة ســطو علماني،
فمــع أاليــام أالولــى للثــوة الفرنســية،
كـتــب أ�حــد قادتهــا وهــو أ�ونوريــه ميرابو:
أ�ن إ�عــان حقوق إالنســان أ�صبــح إ�نجيال
سياســيا ،والدســتور الفرنسي دينا يمكن
للبشــر أ�ن يضحــوا بحياتهــم فــي ســبيله،
لــم يمنــح ذلــك الديــن الجديــد شــعائر
بالبديــة
تبعــث
أ
الطم�نينــة ،أ�و وعــودا أ
تغــري النفس بالصبر على صروف الدهر
وتقلبــات الزمــان ،بــل وثــق هــذا الديــن
أ�واصــره مــع الماديــة مغفــا حــق الروح
وت�ثيرها في الحياة.
أ

ومــع طغيــان الماديــة كانــت صرخــات
الــروح ذات دوي كبيــر فــي تلــك القلوب
الفارغــة ،والضمائــر القلقــة ،فــي كـتابهــا
حقول الدم تمســك المفكــرة البريطانية
كاريــن أ�رمســترونج بهــذه الحقيقة قائلة:
كـثيرا ما عاش البشر لحظات من النشوة
والكـثافــة التــي تمنــح حياتهــم المعنــى
والغاية ،و إ�ذا لم يعد الرمز أ�و أاليقونة أ�و
أالسطورة قادرا على تقديم قيمة مفارقة
للنســان ،إف�ن البشــر يقومون باستبداله
إ
أب�ي شيء آ�خر.
كان البحــث عــن معنــى للحيــاة بعيــدا
عــن الديــن وبمعزل عن الــروح هو أ�زمة
العلمانيــة الكبــرى خالل قرونهــا الثالثة
بالشياء
أالخيرة ،فســعت لملء الفراغ أ
الماديــة ،فــزادت مــن أ�زمــة إالنســان،
وصــار إالنســان يتــرك الديــن ويفضل أ�ال
الطم�نينــة،
ينتمــي إ�لــى يقيــن ال يمنحــه أ
أو�صبــح إالنســان الغربي-تحديــدا -مــن
أ�كـثر البشــر معاناة في هذا الجانب ،وهو
معنــى وضحه الالهوتي أاللماني ديتريش
بونهوفــر ،Dietrich Bonhoeffer
للنســان
بـ أـ�ن الوظيفــة إالدراكيــة إ
�صبحــت محــل صــراع بيــن علــم يجــردّ
أ
ّ
إ�يمــان إالنســان مــن إ�نســانيته ،و إ�يمــان
َّ
الت�ويــل الدينــي ،وهنــا تــم تفــرغ
يشــوه أ
المعرفة إالنســانية من معانيها المقدسة
والمتجــاوزة ،وظــن إالنســان أ�نــه قــادر
علــى خلق عالمه بنفســه دون حاجة إ�لى
هداية من السماء.
وفي مجتمع يؤثر فيه الدين مثل المجتمع
أالمريكــي ،زادت أ�عــداد الالدينييــن فــي
الســنوات أالخيــرة ،وهــو مــا يؤكــد تقريــر
معهــد “بيــو ألبحــاث الديــن” إ�ذ يقــدر
النسبة بـ %30من البالغين أالمريكيين،
ويدعي هؤالء أ�نهم فقدوا إ�يمانهم ،لكنهم
طم�نينــة ألرواحهم القلقة،
يبحثــون عن أ
لــذا كـثــرت البرامــج التدريبيــة والكـتــب

إالرشــادية التــي تعالــج هــؤالء بمعــزل
عــن الدين ،والســاعية لترميــم تصدعات
الــروح بمــواد غيــر دينيــة ،هــي أ�قــرب
لنصائــح التنميــة البشــرية ،لكــن الجديد
هــو  :أ�ن علمــاء النفــس أ�صبحــوا هــم من
يتصدر المشهد وليس الفالسفة.
وقــد تناولــت كـتــب غربيــة حديثــة تلــك
أالزمــة الروحيــة المتفاقمــة ،والمســاعي
الحثيثــة لمــلء الفــرغ بغيــر الديــن ،أ�ي:
البحــث عــن مســكنات للــروح وليــس
عالجــا لمشــكلتها ،فكـتــاب الروحانيــة
العلمانيــة :الخطــوة التاليــة نحــو التنوير
لـ ـ هارالــد واالك ، Harald Walach
يمثــل محاولــة علمانيــة للتغريــد بعيــدا
عــن الدين لمواجهة أ�زمات الروح ،لكنه
ينظــر إ�لــى رعاية الروح من منظور نفعي
حتــى تســتمر العلمانيــة ،وليــس اعترافــا
أب�هميتهــا ووجودهــا ،داعيــا إ�لــى دمــج
الروح في المشروع التنويري الغربي.
وتقــدم كـثيــر مــن تلــك الكـتــب نصائــح
لرعايــة الــروح كالمشــي فــي الغابــات
واالســتماع إ�لــى الموســيقى أ�و ممارســة
الرياضــة خاصــة “اليوجــا” القائمــة علــى
الت�مــل ،كمحاولــة لتحقيــق االمتــاء
أ
الروحــي ،فالعلمانيــة تســعى لبنــاء
إ�نســانية خاصــة بهــا؛ وهــذا يجبرهــا أ�ن
تلتقــي مــع الديــن فــي الطريــق ،وهــو مــا
ترفضــه ،وتجتهــد لبنــاء طــرق التفافيــة
حتــى ال يتــم هــذا اللقــاء ،الــذي تتوقــع
فيــه العلمانيــة أ�ن يســتعيد الديــن مــرة
أ�خــرى إالنســان إ�لــى رحابه الواســع ،بل
إ�ن مصطلــح الروحانيــة العلمانيــة الــذي
يتــم الترويــج لــه ،يحمــل التناقــض فــي
أ�حشائه ،فالعلمانية ال تعترف إ�ال بما هو
مادي ويخضع للحواس.
أ�مــا كـتــاب عالــم النفــس تومــاس مــور
 Thomas Mooreالديــن الفــردي:
دليــل لخلــق روحانية شــخصية في عالم

علمانــي فيســعى لتدريــب الفــرد علــى
صناعــة روحانيتــه مــن خــال مجموعــة
مــن النصائــح والحكايــات لتنميــة القــوة
الروحيــة بعيــدا عــن الديــن ،رغــم أ�ن
توماســعاش اثنتي عشــرة ســنة من عمره
راهبــا ،أو�صــدر كـتــاب مهمــا فــي هــذا
المجــال بعنــوان “رعايــة الــروح :دليــل
لتنميــة العمــق والقداســة فــي الحيــاة
اليوميــة ،الــذي حقــق مبيعــات ضخمــة،
ويهــدف لتعميــق الروحانية علــى أ�رضية
علمانيــة ،رغــم أ�ن جــزءا مــن نصائــح
الكـتــاب هــي معانــي دينية ،تــم صياغتها
في قوالب لفظية جديدة.
والحقيقــة أ�ن مــا يجــري فــي الجانــب
العلمانــي لرعايــة الــروح هــي محــاوالت
إ�صــاح ســريعة ،عاجلــة ،وســطحية،
ليشــعر إالنســان بالســعادة ،حتــى تزيــد
االنتاجيــة ،وتتراجــع حــاالت االنتحــار
واالكـتــاب والجرائم ،وليس إ�يمانا كامال
أب�ن إالنسان خلق من طين ونفخة إ�لهية
فالنســان مــادة وروح،
منحتــه الحيــاة ،إ
وبــدون الروح يصير طينا ال معنى له وال
قيمة ،أ�و كما يقول جالل الدين الرومي:
نحــن فــراغ ال يملؤنا اال الحب ،وعتمة ال
يضيوئها اال العشق.
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 :WPترامب أحدث خرابا ال
يمكن التسامح معه

دار السالم /متابعة
نشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت" ،مقاال ،اعتبرت أ�نه
ال يمكــن التســامح مع "الخــراب" الذي ارتكبــه الرئيس
دونالــد ترامــب ،خــال الســنوات أالربع الماضيــة ،و إ�نه
يجب عدم السكوت عنه.
وقــال الصحافــي كولبيرت كنغ في المقــال الذي تابعت
دار السالم ترجمته:
أ�كـتــب فــي هــذا الموضوع ،ألن بعض زمالئــي يتداولون
أ�وصافــا لهــذه االنتخابــات هنــا فــي أ�رض الخبــراء،
لليحــاء بـ أـ�ن هــذا الســباق الرائســي كان ممتعــا فقــط،
إ
أو�ن التصرفــات متوقعــة ،أو�ن أ�ولئــك المنزعجيــن منــا
ّ
يحملون أالمر أ�كـثر مما يتحمل.
أو�ضــاف :إ�نهــم يتجاهلــون أ�و يرفضــون حجــة الذيــن
يعتبرون ترامب خطرا واضحا وقائما على ديمقراطيتنا،
أو�نــه من خــال الغوغائية أ�هدر جميع التطلعات ،حتى
لو لم تتحقق ،التي نعتز بها نحن كدولة ،فشعار أ�مريكا
(واحــد مــن الكـثــرة) ،والعقيــدة أالمريكيــة ،والمســاواة
بيــن جميــع أالشــخاص الذين يســمون هذا البلــد وطنا،
كل ذلك أت�ثر بسببه.
وتابع :أ�نا أ�ؤمن بكل كياني أ�ن ترامب ،المستبد أالناني،
والسـ أـو� من ذلك ،أ�نه شــجع -ال بل
اســتهتر بكل ذلك .أ
ّ
جر أ� -ماليين أالمريكيين على أ�ن يحذوا حذوه.
واعتبــر أ�ن ترامــب تســبب فــي ضــرر إ�لــى حــد ال يمكــن
إ�صالحه ،إ�ال بجهد شاق من رئيس مستقبلي ،وكونغرس
مخلص ،ومحب للدستور.
وقــال :إ�ن مــرارة هــذه االنتخابــات ليســت مــن قبيــل
الصدفــة ،بــل إ�نهــا نــوع مــن الخــروج غيــر المتوقــع من
للمــة العــودة إ�ليهــا ،بمجــرد
أ�مريــكا القديمــة ،يمكــن أ
تسليم مفاتيح البيت أالبيض إ�لى الرئيس المقبل.
أو�وضــح أ�ن مــن جــادل بـ أـ�ن أالمريكييــن الذيــن أ�ثارهــم
واســتغلهم ترامــب حقــا ،لــن ينظــروا إ�لــى رفاقهــم
أالمريكييــن أك�عــداء ،أو�نهــم ال يكرهــون أالمريكييــن
آالخريــن ،أو�نــه بعد النتائج النهائية ،لن ينتهي بنا أالمر
غاضبين من بعضنا البعض ،فهذا هو تخيل أ�مريكا غير
موجودة آالن.

أو�شار إ�لى أ�ن السبب يعود لتشجيع ترامب أالمريكيين
علــى إالســاءة إ�لــى بعضهم البعــض ،مضيفا :لقــد أ�خرج
أ�سـ أـو� مــا فينــا ،إلرضــاء مصالحــه الملتويــة .إ�ن نتيجــة
انتخابات  2020لن تحسم أ�يا من هذا.
وقــال :ظهــرت عيــوب شــخصية ترامب وســلوكه
المثير لالشــمئزاز تحت هيبة الرائسة،
للمانــة والحكــم
وازدرائــه أ
أالخالقــي منــذ دخولــه البيــت
أالبيــض فــي عــام .2017
ومالييــن أالمريكييــن،
كمــا كان صحيحــا فــي
انتخابــات عــام  ،2016يحبون ما
يــرون ..فما يجــب أ�ن ينظر إ�ليه بقلق،
يشير إ�ليه أ�تباعه بفخر.
أو�ضــاف :نجــد أ�نفســنا فــي هــذا الوضــع
اليائس ،ألن ترامب انطلق ،منذ اليوم
أالول مــن رائســته ،بقصــد نقــل
ملكيــة الحكومــة أالمريكيــة
من الشعب إ�لى نفسه.
لــم يحــاول أ�ي رئيــس
أ�مريكــي منــذ جــورج
واشــنطن وفرانكليــن
روزفلــت وهاري ترومان
ودوايــت أ�يزنهــاور وجــون
كينيدي ،إ�لى بوش الوالد وابنه،
و إ�لــى بيــل كلينتون وبــاراك أ�وباما،
مثــل هــذا العمــل التخريبــي ،وفــق
قول كنغ.
وقــال كاتــب المقــال :تشــكل الترامبيــة
خطــرا علــي وعلى بلدي وعلى الناس الذين
أ�عتــز بهــم ،وتشــكل نفــس مســتوى الرعــب
مثــل قوى الشــر التــي أ�نهــت إ�عــادة إالعمار،
أو�طلقــت العنــان للعنصرييــن فــي أ�روابهــم
الر�س على أ�سالفي.
البيضاء أو�غطية أ
وتابــع :ال تقلبــوا الصفحــة ،يــا زمالئــي
الخبــراء ،بمــن فيهــم أ�صحــاب درجــات

اللــون أالبيــض .قــد تكــون مجرد رياضــة بالنســبة لكم،
ومادة للتعليق المحفز للتفكير في المستقبل يمكن أ�ن
يجذب المزيد من الزيارات للصفحة.
أ�مــا بالنســبة لــي ،كان دونالــد ترامــب ومــا زال آالن،
للمــة ،التي ال
وســيظل إ�لــى أالبد -مــع تالميــذه -تهديدا أ

يســتحق أ�ن
يقودها.
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منـــــــابـــر

أ.د أحمد الريسوني

اإلســــــــــــامــــــــــــيــــــــــــون
والعالقة مع الغرب
ـاب
يحلــو لكـثيــر مــن السياســيين والعســكريين واإلعالمييــن وال ُكـ َّتـ ِ
تصويـ ُـر عالقــة اإلســاميين مــع الغــرب أب�نهــا عالقــة مســتحيلة ،وبنــاء
عليــه يوحــون إلــى الشــعوب اإلســامية والشــعوب الغربيــة معــا ،بـ أـ�ن
وصول اإلسالميين إلى الحكم سيعني حروبا وصراعات ال مفر منها وال
نهاية لها .وقد يوجد في صفوف اإلسالميين أ�نفسهم من يعتقدون هذا.
لنعــد إلــى أ�صــل المسـ أـ�لة :مــا حقيقــة العالقــة بيــن اإلســام والعالــم
اإلسالمي من جهة ،والعالم الغربي من جهة ثانية؟ وما هي الخيارات
الحالية والمستقبلية الممكنة لهذه العالقة؟
ممــا ال شــك فيــه أ�ن الغــرب يعتبــر اإلســام والمســلمين مــن التحديات
الكبرى أ�مامه.
وكذلك َيعتبر اإلســاميون وعامة المســلمين أ�ن الدول الغربية تشــكل
مصدر عداء وعدوان ضد اإلسالم والمسلمين.
والوروبييــن هــي عنصــر
وإذا كانــت التركــة التاريخيــة بيــن المســلمين أ
مــن العناصــر المؤثــرة فــي الحالــة المعاصــرة ،فإنــي ال أ�راهــا ذات شـ أـ�ن
كبير في مجرى أالحداث اليوم .كما أ�ن مقامنا هذا ال يتسع لها ،ولكني
أ�شــرت إليهــا فقــط لكــي تكـتمــل الصــورة .وسـ أـ�ركز علــى مالمــح الصورة
المعاصــرة للعالقــة بيــن المســلمين والغــرب ،لنستشــرف مــن خاللهــا
مــا هــو منشــود وما هــو ممكن .فالتحديــات يمكن أ�ن تتحــول إلى فرص
وإيجابيات.
معلــوم أ�ن مشــكلة الغــرب مع المســلمين في العصر الحديث ،ليســت
مــع دولهــم وحكوماتهــم ،فهــو معهــا – أ�و هي معه – فــي وائم وعالقات
راضيــة مرضيــة ،وبعــض تلــك الحكومــات يمكــن اعتبارهــا حكومــات
للغرب أ�كـثر مما هي حكومات لشعوبها.
إذا إنما هي مع الحركات اإلسالمية ،الدعوية
مشكلة الغرب وتخوفاته ً
والسياســية ،ومشــكلته تكون أ�حيانا مع اإلســام نفسه .فهو ال يريد وال
يقبل أ�ن يرى اإلســام ينتشــر ويتوســع عبر القارات ،وال يقبل أ�ن يراه
يتغلغل حتى في مجتمعاته وفي عقر داره ،ولو كان في حدود الصالة
والم�ذن.
واللحية ،والحجاب والنقاب ،وبعض المساجد آ
إال أ�ن ُعقــدة ُالعقــد عنــد الغــرب هــي أ�نــه ال يقبــل وال يتحمــل أ�ن يــرى
اإلســام يحكــم ويعطــي التشــريعات ،ويلهــم المواقــف والسياســات،
داخليــا وخارجيــا .فهذه في نظــر الغرب جريمة تحاول بعض الحركات
اإلســامية تنفيذهــا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد! فلذلــك عمــل الغــرب
طويــا علــى إبعادهــا والحيلولــة دون وقوعهــا .ولهــذا الغــرض تســتميت
الــدول الغربيــة منــذ قرن من الزمن في نشــر الفكــرة العلمانية والثقافة
اللبراليــة فــي العالــم اإلســامي ،واســتنباتها وفرضهــا وحمايتهــا بجميع
الوســائل ،بمــا فيهــا تحريك االنقالبات ،ودعم الحــكام الطغاة ،ودعم
أالحــزاب والحــركات والشــخصيات العلمانيــة المناهضــة إلســامية
والساليب المعروفة.
الدولة ،وغير ذلك من الوسائل أ
والقوى في هذا العصر.
فهذا من الجانب الغربي ،وهو الطرف الفاعل أ
أ�مــا مشــكلة المســلمين واإلســاميين تجــاه الغرب اليوم ،فهي مشــكلة
سياســية أ�وال أو�ساســا .فرغــم أ�ن اإلرث التاريخــي أيت�رجــح أ�ثــره بيــن
الظهور والكمون ،إال أ�ن أالسباب الحقيقية والقوية للموقف اإلسالمي
مــن الغــرب تظــل سياســية وحديثــة العهــد .فالرفــض اإلســامي للغرب
ليس ناجما عن دينه أ�و صليبيته أ�و علمانيته في نفسه ،وإنما هو ناجم
عــن جرائمــه وسياســاته االســتعمارية العدوانيــة الحديثة ،واســتمراره
فــي نهــج سياســة التســلط والتحكــم .والســجل الغربــي في هــذا المجال
حافــل ومعــروف ،فــا حاجــة بــي لذكــره أ�و التذكيــر بــه ،أ�و ســرد أ�مثلــة
منه…ولــو كان التحفــظ والتوتــر اإلســامي تجــاه الغــرب راجعــا اليــوم
ألسباب ودوافع دينية ،لوجدنا مثل ذلك أو�شد منه موجها إلى الصين
واليابان والهند وكوريا… باعتبار أ�ن الخالف الديني معها أ�شــد أو�عمق
مما هو مع الغرب المسيحي والغرب العلماني.

الخميس
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علي الصالبي
تمثــل آ�يــات القـ آـر�ن الكريــم
وضاء ومنــارات لهداية
بريقـ ًـا ً
بنــي إالنســانية إ�لــى طريــق
واليمــان وتوحيــد هللا
الحــق إ
تبــارك وتعالــى ،وتعطينــا
ســوره جميعهــا دروسـ ًـا
ومعاني وقيم إ�نســانية سامية
فــي الحيــاة الدنيــا؛ لفهــم
مناطــات التكليــف إاللهــي،
وقيمــة هــذا الديــن العظيــم
ورســوله الكريــم ﷺ .فــكل
آ�يــة من آ�يــات القـ آـر�ن الكريم
نزلــت إ�مــا مبشــرة أ�و منــذرة
قبل حادثــة أ�و بعدها ،لتبين
ثــواب أو�جــر العمــل الصالــح
للنســان ،وعاقبــة خطايــاه
إ
وذنوبه.
لقــد أ�مــر هللا تعالــى عبــاده
ّ
بالتدبــر فــي معانــي آ�يــات
القـ آـر�ن الكريم ّللتعـ ُّـرف على
أ�ساس عقيدتهم وبيان أ�صول
عباداتهــم ،كما أ�مرهم بذلك؛
لمعرفة قصص أالنبياء أو�ولو
العــزم مــن ّالرســل (عليهــم
الســام) ،وما ّ
تعرضوا له من
أ� ّذيـ ٍـة من الكـفــار أو�عداء هللا،
وكذلــك لالعتبار بقصص َمن
سبقهم من أالمم بما يفيدهم
فــي دنياهــم ويجعلهــم علــى
الطريــق المســتقيم الــذي
يرتضيــه هللا لعبــاده .ومــن
بيــن ســور القـ آـر�ن الكريــم
آو�ياتــه كانــت ســورة الكوثــر،
والتــي ســنقف علــى تفســير
إ�حــدى آ�ياتها ،وذلك في قوله
تعالى :إ[� َّن َشا ِن َئ َك ُه َو ْ َأال ْب َت ُر[
ولعــل اختيــار هــذه آاليــة

ردا علــى
الكريمــة ،جــاء ً
إالســاءة ألعظــم مخلــوق من
بنــي إالنســان خلصــه هللا؛
ســيد الكائنــات ﷺ ،والذي ال
يقارن اسمه وصفاته ومنزلته
عنــد هللا أب�حــد مــن الخلــق.
وقــد اهتــزت لتلــك إالســاءة
قلــوب وعقــول ونفــوس
الماليين من المسلمين وغير
المســلمين ،وتحركــت أ�قــام
عشــرات آالالف مــن الكـتــاب
والعالمييــن والباحثيــن
إ
والمفكريــن والدعــاة وطالئع
مــن النشــطاء الشــباب فــي
مشــارق أالرض ومغاربهــا،
وصدرت تصريحات حكومية
وغيــر حكوميــة تنــدد رافضــة
لخطاب البغضــاء والكراهية
والعنصريــة  ،رافضيــن
المســاس برمزيــة هــذا النبــي
الكريــم أو�صــول وقيــم الدين
إالســامي الحنيــف ،وبـ أـ�ن
ذلــك الفعــل يتناقــض ،بــل
يبتعــد كل البعد عن حرية
الـ أـر�ي والتعبيــر
والتفكير،

أ�وقفتنــي تلــك الحادثــة ألقـ أـر�
أو�تدبــر آ�يــة كريمــة مــن آ�يــات
ولفهــم
القـ آـر�ن الكريــم ،أ
معانيهــا فــي كـتــب التفســير
ومصــادره لتكــون دالــة فــي
كل زمــان ومــكان ،على فعل
أالشــرار ومبغضي إالنسانية،
ولتبيــان ذلهــم وســوء
تقديرهــم وضياع هيبتهم في
والخرة.
الدنيا آ
مــن عــاش مــع آ�يــات القـ آـر�ن
الكريــم؛ حفظهــا وفهــم
معانيهــا وحمــل أ�ســرارها
فــي صــدره ،ســرت روح
الحيــاة إ�لــى قلبــه ،أو�زهــرت
شــجرة ســعادته ،وتعامــل
مــع منطــق الحيــاة أب�ســلوب
مختلــف .فالقـ آـر�ن للقلــب
كالــروح للبــدن ،قــال تعالى:
َ
ْ ْ ْ ُ
وحا
﴿و َك َذ ِلـ َـك أ�و َحي َنا إ� َلي َك ر ً
ِم ْن أ� ْم ِر َنا﴾.
إ�ن كلمــات القـ آـر�ن تســدد
خطانــا وترشــدنا لمــا هو خير
للنسانية في هذا
وما هو شــر إ

و يتعــد ى
ذلك إ�لى
المساس
با لمقد ســا ت
ا لكــو ن
و ا لر مــو ز
الدينيــة ،وكرامــة المالييــن الفســيح ،آو�يــة
ْ
ُ
إ(� َّن َشا ِن َئ َك ُه َو ْ َأالب َتر)؛
من المسلمين.

بمثابــة قاعــدة مــن قواعــد
إ�دارة الحيــاة والتعامــل مــع
وك�ن الخطاب
فقه أالزمات ،أ
الرباني لنبي الرحمة صلوات
ربــي وســامه عليــه ،يخبــره
بـ أـ�ن الشــتم والســب والكالم
البغيــض ،وكاره رســول هللا
الكريــم والديــن إالســامي
الحنيــف هــو خاســر وخامــل
ومقطــوع ذكــره فــي الحيــاة
والخرة.
الدنيا آ
كمــا أ�ن هــذا الهجــوم
الظالــم مــن أ�عــداء هللا علــى
شــخصية الرســول الكريــم
ودينــه ســتكون ،بـ إـ�ذن هللا،
ـببا فــي هدايــة كـثيــر مــن
سـ ً
النــاس ،وتفكرهــم بهــذا
النبــي ،وتعرفهم على ســيرته
وتعاليمه وهديه ،وعلى كـتاب
هللا العزيــز الــذي أ�نزل عليه،
وذلــك لمن أ�راد لهــم الهداية
ســبحانه وتعالــى .قال تعالى:
ُ َّ ّ ُ
َ
[و َل َي ِحيـ ُـق ْال َم ْ ُكــر السـ ِـيئ �إلَّ
ۚ
ون �إلَّ ُس َّن َت
ِب أ� ْ َّه ِل ِه َف َه ْل َي ُنظر َ
للا
ْ َأالو ِل َين ۚ َف َلن َت ِج َد ِل ُس َّن ِت َّ ِ
َت ْب ِد ًيل] (فاطر.)43 :
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ٌ
ومآس
قصص
األطفال
ضد
العنف
ٍ
َّ
المجتمعية
تهدد القيم
دار السالم /بغداد /متابعة

يتفــق الجميــع علــى أ�ن المجتمــع
العراقــي مجتمــع ذو جــذور أ�صيلــة،
وصفته كـتابات المؤرخين والمؤلفين،
أب�نــه من أ�ول المجتمعــات في الحفاظ
علــى ثوابــت أالســرة واالنتمــاء لهــا،
اال أ�ن تراكمــات الحــروب أ�جهضــت
حــاالت مســتهجنة لبعــض الظواهــر،
ومنهــا ظاهــرة العنــف ضــد االطفــال،
التــي تصاعــدت مؤخــرا لتطغــى صــور
التعذيــب الجســدي والضــرب المبرح
لــاوالد والبنــات من قبــل ذويهم على
مواقــع التواصل االجتماعي ،فتجد أ�ن
التعليقات التي تكـتب حولها من قبل
الجمهــور ،فيها اســتهجان ونبذ للحالة
ومطالبــة بالمعالجــات ،وهــو دليــل
علــى القيم التــي يحملها الفرد المنتمي
لمجتمع أالصالة.
عنف من أ�جل المال
ضبطــت شــرطة كركــوك إ�حــدى
حــاالت العنــف بعــد رصدهــا فــي
مواقــع التواصــل االجتماعي ،أب�ن أ�حد
أالطفــال تعرض للضــرب وااليذاء من
اجــل الحصــول علــى المــال ،حيــث
المتعــارف عليه دائما ان الطفل يوبخ
وقــد يضرب عن شراســته ومشــاحناته
مــع أ�قرانــه أ�و أ�خوتــه ،او لقيامه بعمل
ال يدرك خطورته كونه صغير السن.
مناهضة العنف
أ�كــد الباحــث النفســي واالجتماعــي
الدكـتــور عبد الكريم خليفة أ�نه لوحظ
في آالونة أالخيرة تعرض أالطفال الى

العنــف بطريقــة وحشــية وانتقاميــة،
بتــرك آ�ثار الضرب على اجســادهم ،او
كســر أ�حــد اطرافهــم ،وعــادة مــا تكون
مــن ضغــط العالقــات االجتماعيــة،
بســبب تغيــرات فــي منظومــة القيــم،
ونتيجة تراكمات ما مر به المجتمع من
حروب وفقر وتشــرد ،وفي هذه الحالة
العنــف مــن المقربيــن بعــد لجوئهــم
اليــه ،ليكــون مســؤوال عنهــم بــدال مــن
والدهــم ،واســتغل دوره باســتغالل
االطفــال للعمــل وتوفيــر المعيشــة
بالضغط والتوبيخ والقسوة والعنف.
واشــار خليفــة الــى القوانيــن العراقيــة
فيهــا بعــض الثغــرات حــول حمايــة
المواطــن مــن العنــف في مثــل هذه
الحــاالت ،خاصــة حمايــة االطفــال
مــن قبــل المقربين لــه او ذويه ،اذ
ال يوجــد رادع لــه فــي الشــارع،
فضــا عــن عــدم وجود مؤسســة
لحمايــة الطفــل مــن العنــف او
قسم يختص بذلك.
واضــاف أ�ن تعــرض الطفــل
للعنف في صغره له أت�ثيره
فــي شــخصيته
مســتقبال ،
ينش�
وانه أ
فــردا غير
قو يــم ،

ويكون ســلوكه المجتمعي غير ســوي،
وفيــه الفضاضــة عنــد التعامــل ،اي
يكون فــردا مضادا للمجتمع ،ويســمى
فــي علــم النفــس الســايكوباتي ،الن
اســقاطات تعرضــه للعنــف (لحظــات
التعنيــف) تختــزل علــى الالشــعور،
فتؤثــر فــي ســلوكه ،وتظهر على شــكل
تحفيز ســلوكي غيــر مقبول عند الكبر،
وهــو ما يجعلــه أيت�ثر ألبســط موقف او
ضغط ،مما
يلج�
أ

الــى التصرف بعنف ،ويؤثر في تكوينه
المجتمــع بوجــود مجرميــن او ســراق،
او االبتعــاد عن الحكمــة في التصرف،
وهــو مــا يتطلــب مضاعفــة الجهود من
قبــل المؤسســات المســؤولة واالســر
والمنظمــات العاملــة فــي مجــال
تنشــئة الطفل ،إلبعاده عــن التعنيف
والتعامــل معــه وفــق ســنوات عمــره
بالطرق الحضارية.
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َّ
الفنية والرياضة ..درسان غيبتهما
قلة المساحة واالهمال التعليمي
دار السالم /بغداد
مــا أ�ن تدخــل المدرســة ،اال وتواجهــك
كميــة مــن االلتزامــات ،منهــا المواظبــة
علــى الــدروس ،واالنتبــاه وحــل
الواجبــات ،واخرهــا االمتحانــات ،اذ
تؤطر هذه الــدروس المثابرة المصحوبة
واحيانا تشــعرنا بعض المواد
بالجديــة،
ً
بصعوبــة فــي تقبلها ،لهــذا خلقت مادتا
الرياضــة والفنيــة لكســر هــذه الجديــة،
كمتنفس بين الدروس.
اال انــه منــذ أ�ن تفشــت جائحــة كورونــا
فــي البالد ،وتحتــم على الطلبة المكوث
فــي منازلهــم ،وتفعيــل نظــام الدراســة
عن بعدُ ،وهجــرت المدارس ،واكـتملت
الم�ســاة أب�خــرى عندمــا قــررت
هــذه أ
الحكومــة أ�ن يكــون جــزء مــن التعليــم
فــي العــام المقبــل من خــال المنصات
االلكـترونيــة ،صــار هــذان الدرســان فــي
طريــق االختفــاء مــن المنهــاج ،وكل
ذلــك لضــرورة االلتــزام بقواعــد التباعد
االجتماعي.
ما قبل كورونا
يشــكو التلميذ فــراس حامد ( 10اعوام)
مــن مديــرة مدرســته التــي تحرمهــم
مــن درس الرياضــة ،اذ يتــم اســتبداله
بــدرس اللغــة االنكليزيــة او الرياضيــات
بحجــج كـثيــرة ،منهــا الجــو البــارد او
قــرب االمتحانــات وعــدم اكمــال المنهج
ويقــول  :نحــن نحــب الرياضة كما نحب
درس الفنيــة ،لكــن المديــرة ال تريــد لنــا
أ�ن نلعــب الرياضــة او نرســم وال نــدري
لماذا؟.
أك�س آ�سيا
تقول معلمة الرياضة ميسون حامد (34
عامـ ًـا) علمتنــي الرياضــة اشــياء كـثيــرة،
اولهــا التفــاؤل واالنفتــاح علــى الحيــاة،
وكيفيــة التعامل مــع الغير ،كما وهبتني
الصحــة والنشــاط والــوزن المثالي ،وما
زلــت احتفظ بلياقتي البدنية ،ومع انني
معلمة رياضة ففي كل يوم عندما اصحو

مــن النــوم ازاول الرياضــة ،واذهب الى
مدرستي وانا في كامل نشاطي.
وتلفــت حامــد الــى أ�ن اهمــال درس
الرياضة في الوقت الحاضر سوف يقلل
من بروز نجوم في الرياضة ،كالمرحوم
احمــد راضــي وعمــو بابا في المســتقبل،
وسيخســر البلد المشاركة في السباقات
الدولية ،مــع العلم ان الرياضة
تشــد المواطنيــن الــى
بلدهــم وال ننســى
ان الرياضــة فــي
عــام 2007
اعــادت اللحمة
الوطنيــة البنــاء
الشــعب عنــد
فــوز المنتخــب
ـك�س آ�ســيا
الوطنــي بـ أ
للشباب.
المرسم
الصغير
هواية
الرســم تدفــع
بعــض الطلبة
الــى المطالبــة
إب�عــادة افتتــاح صــف الرســم ،وعلى
بعــض ادارات المــدارس التــي
تســتهين بمــادة الرســم،
أ�ن تعلــم أ�ن كبــار
الرســامين كانــوا
صغارا،
اطفاال
ً
ً
دفعهم
حــب
درس
الرسم
ليكو نــوا
فنا نيــن
كبارا،
ً
بعد أ�ن
ساعدهم
معلموهــم في المدارس

فــي تنميــة مواهبهــم ،ومــن خــال
مشــاركاتهم فــي المســابقات الصيفيــة
وبعدها المدرسية ،الى أ�ن
تطــورت مواهبهــم ،ويقــول معلــم
الرســم ســعيد حميــد  :الرســم
يفتــح آ�فاقـ ًـا جديــدة

للطا لب  ،و يعلمــه
وي�خذ
كيف يفكر ،بل أ
بيده نحو عالم رحب
ملــيء باالنشــراح والبهجــة
والتفاؤل،

لذلــك يجــب أ�ن تتــرك للطالــب الحرية
فــي التعبيــر عــن الموضــوع الــذي يريــد
رسمه.
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مــالعب
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ليوث الرافدين يواصلون التحضير لمواجهة العنابي
دار السالم /متابعة
يواصــل منتخبنــا الوطنــي
للشباب لكرة القدم ،تحضيراته
لنهائيــات آ�ســيا تحــت  19عامــا
والتــي ســتقام فــي اوزبكســتان
مطلــع العــام القادم ،وسـ ُ
ـيلعب
منتخبنــا الوطنــي فــي نهائيــات
آ�ســيا تحــت  19عامــا ضمــن
المجموعــة الثانيــة إ�لــى جانــب
منتخبــات اليابــان وكوريــا

الجنوبية والبحرين.
مــن جهته ،أ�كـ َـد مــدرب منتخبنا
الوطني للشباب ،قحطان جثير:
ان مباراتــا قطــر الوديتــان همــا
المحطــة أالولى لليوث الرافدين
في طريق التحضير لبطولة آ�سيا
تحــت  19عامــا ،ألن المنتخــب
بحاجــة إ�لى مزيد مــن المباريات
قبــل التوجــه إ�لــى أ�وزبكســتان
لخوض غمار البطولة.

رسميًا ...برشلونة يعلن مدة
غياب فاتي
دار السالم /وكاالت
خضــع جنــاح الفريق
أالول لكــرة القــدم
بنادي برشلونة انسو
فا تــي

لعمليــة جراحيــة ناجحــة خــال
الســاعات القليلــة الماضيــة بعــد
إ�صابته في مباراة لاير بيتيس.
وكان برشــلونة قــد أ�علــن عــن
إ�صابة فاتي بتمزق في الغضروف
المفصلــي للركبــة اليســرى،
وتنبـ أـ�ت الصحافــة إالســبانية
إب�مكانيــة غيــاب الالعب الشــاب

لمــدة  3أ�شــهر ،وحــدد نــادي
برشــلونة الغيــاب المتوقعــة مــن
خــال بيــان رســمي عبــر موقعــه
إاللكـترونــي بعــد إ�جــراء فاتــي
للعمليــة الجراحيــة التــي خضــع
لهــا تحــت إ�شــراف الطبيــب،
رامــون كوجات ،وســتصل إ�لى 4
�شهر ً
تقريبا.
أ

اتحاد الجودو يقدم طلبًا

للموافقة على قبول عضويته

بالجمعية العمومية لالولمبية
دار السالم /بغداد
قــدم رئيــس االتحــاد العراقــي
للجــودو عــدي الربيعــي ،طلبـ ًـا
للهيئــة القضائيــة المشــرفة على

اتحاد السلة يحدد الموعد النهائي
النطالق الدوري الممتاز
دار السالم /بغداد
حــدد االتحــاد العرافــي لكرة الســلة ،الموعد النهائي النطالق الموســم
الجديد بالدوري
الممتاز.وبحسب
قرارات االتحاد
االخيرة ،إف�ن
الدوري الممتاز
سينطلق يوم
السبت الموافق
 19كانون االول
المقبل ،فيما
سيكون موعد
القرعة في الـ 12من
الشهر المقبل.

انتخابــات اللجنــة االولمبيــة اللجنة التحضيرية النتخابات االولمبية

الوطنيــة العراقيــة ،للموافقــة
علــى قبــول عضويتــه بالدمعيــة
العمومية لالولمبية.

تتسلم اعتراضًا ضد كبيان

دار السالم /بغداد
تســلمت اللجنــة التحضيريــة
رسميًا ..الغزال االسمر مدربًا صبــاح هذا اليــوم االثنين أ�ولى
االعتراضات المقدمة من عضو
للديوانية
الجمعيــة العموميــة مصطفــى
دار السالم /بغداد
ـاعدا والكابتــن عــدي جبــار علــك ضــد الســيد خالــد
ـاعدا مسـ ً
وســعيد محســن مسـ ً
مساعدا.
اعلــن نــادي الديوانيــة وتيســير عبــد الحســين عمران
عبدالواحــد كبيــان والمطالبــة
ً
الرياضــي ،تعاقــده مــع
باســتبعاده من الترشيح وعدم
المــدرب قصــي منيــر،
الســماح لــه بالتصويــت خــال
لقيادة فريق كرة القدم في
المؤتمــر االنتخابــي القــادم
الموســم الكــروي /2020
المقــرر انعقــاده يــوم الســبت
 .2021وذكــر النــادي فــي
الموافــق  14/11/2020فــي
بيــان ان النــادي ســمى
عصرا.
تمام الساعة الرابعة ً
مدربا
الكابتن قصي منير ً

وتضمــن االعتــراض عــدد مــن
الفقــرات التــي تبيــن عــدم
امتالك السيد كبيان االعتراف
الوطني على انتخاباته بموجب
قانون  16لالتحادات الرياضية
 ،كذلــك عــدم تشــكيل هيئــة
مشــرفة علــى االنتخابــات أب�مــر
مــن رئيــس اللجنــة االولمبيــة
العراقية.
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األخـــيرة
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مسجد «وزير خان» مقصد
تجربة جديدة لنقل الركاب
بسرعة  1000كم في الساعة سياحي قائم من القرن الـ 17
أ�جــرى نظــام «هايبرلوب» للنقل
فائــق الســرعة رحلــة أ�ولــى مــع
ركاب لحســاب «فيرجــن»،
فــي تجربــة قالــت الشــركة ،إ�نهــا
تمثــل خطــوة كبيــرة إ�لــى أالمــام
لتقنيــة «رائــدة» قــادرة على نقل
أالشــخاص بســرعة  1000كيلــو
متر في الساعة.
عيادة في طوكيو لمعالجة الدمى
تسجل
في عيادة بطوكيوّ ،

شــابة ترتدي ســترة بيضاء

بعنايــة تفاصيــل أ�حــدث
المرضــى لديها ،وهــو لعبة
محشوة على شكل نعجة..
فعيــادة «ناتســومي»
متخصصة في إ�عادة الدمى
واللعــاب أالخــرى إ�لــى مــا
أ
كانت عليه في الماضي ،ما
المتعلقين
يسعد أ�صحابها ّ
بهــا ،مثــل يوكي كاتــو التي
جلبت دميتها.

يتربع مســجد «وزير خان» المشيد في عهد سلطنة
مغول الهند ،بالقرن السابع عشر الميالدي بوالية
«البنجاب» في باكســتان ،على
أر�س المواقــع التــي
تستقطب الزوار،
بفضل هندسته
المعمارية الفريدة
وزخرفاته
الرائعة .ويقع

المســجد قــرب قلعــة الهــور ،واسـ ُـتخدم لتقديــم
تحية الجمعة من قبل ســاطين مغول الهند أ�ثناء
وجودهــم بالمنطقــة ،ويمتــاز بامتالكــه  4منــارات
ـعا ،و 5قبــب ،وزخرفات
مثمنــة الزوايا ،وفناء واسـ ً
عديــدة ومتنوعــة ،ويضــم فنــاء المســجد  32غرفــة
صغيــرة علــى شــكل خليــة ،يعتقــد أ�نهــا مخصصــة
للطــاب عنــد بناء دار العبــادة ،إ�ضافــة إ�لى حوض
الوضــوء الــذي يبــرز فــي العديد من مســاجد مغول
الهند في شبه القارة.

رحالت سياحية لزيارة حطام تايتانيك ..وهذا سعر التذكرة
يمــر كـثيــر مــن المســافرين عبــر المحيــط
أالطلســي مــن موقــع غــرف ســفينة
"تايتانيــك" الشــهيرة ،التــي اســتقرت فــي
قــاع المحيــط عــام  ،1912لكــن قريبــا
سنتمكن من زيارة السفينة في القاع لكن
بسعر ليس بالقليل.
وبــدءا مــن أ�يــار 2021ســيتكمن الراغبون
فــي زيــارة حطام الســفينة مــن الغوص مع
شــركة أ"�وشــن غيت إ�كسبيديشــن" للقيام
بجولــة تحت الماء بهدف جمع المعلومات
البحثية ،والسياحة بنفس الوقت ،بتكلفة
تصل إ�لى  125أ�لف دوالر.

