
ال... للتقسيم

دار السالم/ بغداد
مريكيــة،  ثــار فــوز المرشــح الديمقراطــي جــو بايــدن بســباق الرائســة الأ اأ

تســاؤل ملحــا حــول إمكانيــة تطبيــق مشــروع تقســيم العــراق إلــى ثالثــة 

قاليــم، وكان قــد طرحــه عندمــا كان رئيســا للجنــة العالقــات الخارجيــة  اأ

فــي الكونغــرس إبــان احتــالل العــراق. وعّبــر الحــزب اإلســالمي العراقــي 

ســس طائـفيــة وعرقيــة، وطالبــوا بإحالل  عــن رفضــه تقســيم البلــد علــى اأ

وضــاع الداخليــة فــي  الالمركزيــة اإلداريــة بديــال عنــه حــال اســتقرار الأ

ميــن العــام للحــزب رشــيد العــزاوي علــى تويتــر قائــال:  العــراق. وكـتــب الأ

ن  مريكيــة، ونّذكــر فقط باأ تابــع ردود الفعــل حــول نتائــج النتخابــات الأ اأ

مريكيــة ل تتغيــر بعمومها بتغير الشــخوص، ولها خصوصية  السياســة الأ

تتعلــق بمصلحــة ومســتقبل الوليــات المتحدة، مؤكدًا ندعــم الالمركزية 

ي عنوان كان. كما  الدارية بعد استقرار العراق ونرفض التقسيم تحت اأ

بين ان مشروع التقسيم يعني: الخراب، والدمار، والقتتال، والحرب 

هليــة، داعيــًا للعمــل على مشــروع إنقاذ العراق، نعــم للعراق الواحد  الأ

وللدولة العراقية القوية المستقرة، ول للتقسيم والالدولة.
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االفتتاحية

بقلم: إياد السامرائي
المستقبل المظلم للنفط واالقتصاد العراقي

اقتصــاد العــراق يعتمــد علــى النفــط اعتمــادًا كليــًا وهذا لن 

مرين:  يدوم لأ

النفــط والغــاز الطبيعــي ســتكون اســعاره ارخــص وســوف 

تجــد الــدول المنتجــة صعوبــة فــي بيعــه لتوفره في الســوق 

الصخــري  النفــط  انتــاج  كلــف  تراجــع  نتيجــة  العالميــة 

واكـتشــاف حقــول كبيــرة جــدًا 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 

كل الخضــر واليابــس ان لــم يكن هنــاك تنمية  والتــي ســتاأ

مســتدامة تســتوعبها لتتحــول الــى حاله ايجابيــة. إن قياس 

النمــو الحقيقــي لالقتصــاد هــو فــي احتســاب معــدل النمــو 

القتصــادي مطروحــًا منــه نســبة الزيــادة في عدد الســكان 

والزيــادة فــي عــدد المســنين.  ســيعاني العــراق مــن عــدم 

قدرتــه علــى تســويق إنتاجــه النفطي بســبب التزاماته مع 

وبــك مــن ناحيــة، وفشــله فــي عقــد اتفاقــات تســويق  اأ

بعيدة المدى تربط الســتيراد بالتصدير والســتثمار 

إلــى  وتكلفــة فــي تحويــل إنتاجــه مــن النفــط الخــام 

منتجــات بتروليــة وبتروكيمياويــة علــى الرغــم مــن 

مــن  مامــه  اأ المتاحــة  الكبيــرة  الفــرص 

ناحية اخرى.
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خــر  للشــهر الث�نــي علــى التوالــي يتجــدد ت�أ

رواتــب الموظفين، الذي تعــزوه الحكومة 

لى الســيولة  لــى قّلة الــواردات، والح�جة اإ اإ

المشــكلة  حــل  ترهــن  فيمــ�  الم�ليــة، 

بتصويــت البرلم�ن علــى ق�نون االقتراض، 

فــي  عــاوي،  علــي  الم�ليــة  وزيــر  بحســب 

كد المتحدث الرســمي ب�ســم  الوقت الذي اأ

حمد ما طال على وجود  رئيــس الوزراء اأ

خرى لدى الحكومة في ح�ل عدم  حلــول اأ

تمرير الق�نون.

تصريــح ما طال عــزز الجبهــة البرلم�نية 

وّلــد  والــذي  الق�نــون،  لتمريــر  الرافضــة 

اللجنــة  خ�طبــت  ذ  اإ برلم�نًيــ�،  اســتي�ًء 

ن  بشــ�أ يهــ�  راأ بــداء  الإ الحكومــة  الم�ليــة 

المتحــدث  دفــع  مــ�  الق�نــون،  ســحب 

فيــه  قــ�ل  توضيًحــ�  صــدار  اإ لــى  اإ الرســمي 

شــهر  يــرادات الدولــة فــي االأ ن انخفــ�ض اإ اإ

العديدة الم�ضية غير ك�ٍف لســداد رواتبه� 

خرى. والتزام�ته� الملحة االأ

 

م� الهدف الحقيقي من االقتراض؟

وســ�ط السي�ســية حديًثــ� حــول  تتــداول االأ

ذ  اإ االقتــراض،  لق�نــون  الحقيقــي  الهــدف 

صــرار الحكومــة علــى  يســتغرب مراقبــون اإ

الق�نــون علــى الرغــم من توفــر مب�لغ تؤمن 

ن  الرواتــب، مــ� يدفــع ب�تجــ�ه التحليــل بــ�أ

الحكومــة تعمــل على توفيــر مب�لغ لتمويل 

خرى. المش�ريع ونفق�ت اأ

وق�لــت عضو لجنــة االقتص�د واالســتثم�ر، 

نفقــت خــال  ن الحكومــة اأ نــدى شــ�كر، اإ

تريليونــً�،  الم�ضيــة، 57  التســعة  شــهر  االأ

بـــ 41  لكنهــ� تط�لــب فــي الوقــت الح�لــي 

تريليونــً� لمــ� تبقى من هذه الســنة الم�لية، 

وهــذه مف�رقــة عجيبــة ال يمكــن القبول به� 

ننــ� في  حــوال، خ�صــة واأ ي حــ�ل مــن االأ بــ�أ

تتمكــن  ولــم  واســتدانة،  تقشــف  مرحلــة 

مــن  الم�ضيــة  الفتــرة  خــال  الحكومــة 

مــوال  تعظيــم الــواردات والحصــول علــى اأ

ن  من غير النفط، وهذا يثير التســ�ؤل بشــ�أ

السي�سية الم�لية، المتبعة.

البرلمــ�ن  فــي  الم�ليــة  اللجنــة  ورفضــت 

العراقــي، ق�نــون االقتــراض وفيمــ� حّملت 

زمــة  اأ مســؤولية  الحكومــة  سي�ســية  قــوى 

خــال  مــن  لصرفهــ�  دعتهــ�  الرواتــب، 

موال المتوفرة لديه� من تصدير النفط. االأ

تمويل لمش�ريع غير ضرورية

ســد  ق�نــون  مشــروع  الحكومــة  رســلت  واأ

لى البرلم�ن في 11 تشــرين  العجز الم�لي اإ

ح�جتهــ�  علــى  وينــص   ،2020 ول  االأ

ربعة  شهر االأ القتراض 41 ترليون دين�ر لاأ

ن  اأ حيــث  الح�لــي،  العــ�م  مــن  خيــرة  االأ

تمريــر مشــروع الق�نون من قبــل البرلم�ن 

ســيمكن الحكومــة مــن ســد العجــز الم�لي 

لى االقتراض، وســيحل بديًا عن  ب�للجوء اإ

موازنة 2020.

ن تنتزع  ن الحكومة تريــد اأ ويقــول نــواب اإ

زمة  تمويا لمش�ريع غير ضرورية في ظل اأ

ن الربط  لــى اأ لمحــوا اإ م�ليــة خ�نقــة، فيمــ� اأ

وموافقــة  الموظفيــن  رواتــب  بيــن صــرف 

البرلمــ�ن يســتهدف تحريــك الشــ�رع ضــد 

مجلس النواب.

ن  فــ�إ التخطيــط،  وزارة  لتقديــرات  ووفقــ� 

 97 قرابــة  تشــكل  النفــط  تصديــر  عوائــد 

فــي المئــة من موازنــة الباد الســنوية، وال 

رق�م رســمية معلنة في العراق عن  توجد اأ

لى  عدد الموظفين، لكن التقديرات تشير اإ

ن رواتبهــم تســ�وي نحــو خمســة ملي�رات  اأ

دوالر شهري�.

وتلقــى العــراق ضربة م�ليــة مزدوجة فمن 

ت  وتب�طــ�أ النفــط  ســع�ر  اأ تراجعــت  جهــة 

بســبب  االقتص�ديــة  نشــطة  االأ مختلــف 

خرى تقلصت  ج�ئحــة كورون�، ومن جهــة اأ

جــراءات  طــ�ر االإ اإ حصتــه التصديريــة فــي 

بــاس  وبــك  اأ مجموعــة  لــدول  الجم�عيــة 

المعــروض  حجــم  علــى  الســيطرة  بهــدف 

سع�ر، فيم� خسر البلد مليون�  وتحســين االأ

لف برميل من حصته، م� يع�دل  وثم�نين اأ

طــ�ر االتف�ق  الثلــث ممــ� يبيعــه يومي� فــي اإ

المذكــور، لذلك ســجلت واردات الموازنة 

واخــر 2019 وبدايــة 2020 انخف�ض� غير  اأ

مسبوق.

مخلوق فض�ئي!

م�جــدة  الن�ئبــة  وصفــت  جهتهــ�،  مــن  

الجديــد  االقتــراض  ق�نــون  التميمــي، 

ب�لمخلوق الفض�ئي.

وذكــر المكـتــب االعامــي للن�ئبة فــي بي�ن 

مــ�  شــبه  اأ الق�نــون  مشــروع  ن  اإ صحفــي 

مــن  الغريــب  الفض�ئــي  ب�لمخلــوق  يكــون 

حيث الشــكل والمحتــوى، فا هو موازنة، 

وال هــو ميزانيــة، وال هــو مشــروع تمويــل، 

مســمى،  لــى  اإ تشــير  فيــه  مــ�دة  كل  ن  اأ ذ  اإ

مط�لبة ب�ســتض�فة رئيس مجلس الوزراء، 

ووزير الم�ليــة، ووزير التخطيط، ومح�فظ 

البنــك المركــزي، ورئيس هيئــة الكم�رك، 

مشــروع  لمن�قشــة  والتق�عــد  والضرائــب 

عــن  الم�لــي فضــا  العجــز  تمويــل  ق�نــون 

مشروع ق�نون موازنة 2021.

قانون أم مخلوق فضائي؟.. رواتب العراقيين 

تنتظر االقتراض وانتهاء تالسن البرلمان والحكومة 

)تقرير(
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قانون معادلة الشهادات يثير استياء 

األوساط العلمية .. من أدخل المواد سرًا؟
دار السام/  مت�بعة

ك�ديمية،  وســ�ط االأ اســتي�ء عــ�رم فــي االأ

البرلمــ�ن  تصويــت  عقــب  والعلميــة، 

فيمــ�  الشــه�دات،  ق�نــون مع�دلــة  علــى 

نــه رص�صة في نعش  وصفــه معنيون، ب�أ

نــه منح السي�ســيين  التعليــم، خ�صــة واأ

فرصــة للحصــول على الشــه�دات العلي� 

ســس المعمول به  خــ�رج الضوابــط واالأ

في الوقت الح�لي.

قــر، علــى الرغم  ويجــرد الق�نــون الــذي اأ

قرار القوانين  من عدم استيف�ئه شروط اإ

الع�لــي،  التعليــم  البرلمــ�ن، وزارة  فــي 

مــن اعتمــ�د مبــداأ التقييــم العلمــي فــي 

مع�دلــة الشــه�دات، ليتــم االعتم�د على 

مــ� ســم�ه ب�لموهبــة والجهــود المتميــزة 

تقييــم  فــي  جديــد  كمعيــ�ر  ب�لعمــل 

مع�دلة الشــه�دة، وهو معي�ر غير محدد 

مــر الذي ينهي  بحــدود معينــة وث�بتة، االأ

الضوابط الرصينــة والمع�يير المعتمدة 

في تقييم الشه�دات.

رائســة  تط�لــب  الع�لــي  التعليــم 

الجمهورية

ودعت وزارة التعليم رئيس الجمهورية 

لــى عــدم المص�دقــة عليــه، محــذرة من  اإ

مخ�طره على الرص�نة العلمية.

نــه  وق�لــت الــوزارة فــي بيــ�ن صحفــي ، اإ

لــى الســلطة العلميــة المخولة  اســتن�دا اإ

لــوزارة التعليــم الع�لي والبحث العلمي 

ومؤسس�ته� الج�معية بموجب القوانين 

اشــتراط�ت  علــى  وحف�ظــ�  الن�فــذة، 

ومتطلبــ�ت  ك�ديميــة  االأ الشــه�دة 

ثــ�ر  االآ ســامة  تضمــن  التــي  مع�دلتهــ� 

المترتبــة عليهــ� فــي المجتمــع العراقــي 

مؤسســ�ت  خصوصيــة  مــن  وانطاقــ� 

التعليــم الع�لــي ومســؤوليته� الحصريــة 

في تقدير المصلحة بعيدا عن الحس�ب�ت 

ي فــي وزارة  الخ�صــة، تؤكــد هيئــة الــراأ

التعليــم الع�لي والبحث العلمي رفضه� 

سس تع�دل الشه�دات. ق�نون اأ

لى التدخل  ودعــت، رئيس الجمهوريــة اإ

وعــدم المص�دقة علــى الق�نون، وتدارك 

نق�ذ الموقف الذي سيجعل  مخ�طره، واإ

الشــه�دات  بتقييــم  العلمــي  القــرار 

الفــرص  تك�فــؤ  مبــداأ  ميــن  وت�أ معطــا، 

وحم�يــة المبــ�دئ الدســتورية الض�منــة 

م�م الق�نون. لمس�واة الجميع اأ

برهــم  الجمهوريــة  رئيــس  كــد  اأ بــدوره، 

ص�لح، على ضرورة الحف�ظ على رص�نة 

ك�ديمي وحم�ية االســتقالية  التعليم االأ

العلمية للج�معــ�ت، وذلك خال لق�ئه 

ك�ديمي رفيع.  وفد اأ

ضــ�ف ان الج�معــ�ت العراقيــة ط�لمــ�  واأ

المح�فــل  فــي  طيبــة  ســمعة  اكـتســبت 

الدوليــة، رغــم المص�عب التــي واجهته� 

فــي الفتــرات الســ�بقة، داعيــ� الــى فتــح 

بواب التع�ون والتنسيق مع الج�مع�ت  اأ

الخبــرات  مــن  واالســتف�دة  الع�لميــة 

ن  جل اأ الدولية في هذا الخصوص، من اأ

تكــون الج�معــ�ت العراقيــة فــي مص�ف 

قرانه� في دول الع�لم. اأ

من حرف الق�نون عن مس�ره؟

وتقــول لجنــة التعليــم الع�لــي والبحــث 

ن ق�نــون مع�دلــة الشــه�دات  العلمــي، اأ

الصحيــح  مســ�ره  عــن  حــرف  العلميــة 

مــن قبــل الكـثيــر مــن النــواب والقــوى 

السي�سية. 

ريــ�ض  الن�ئــب  اللجنــة  عضــو  وقــ�ل 

مــن  االس�ســي  الهــدف  ن  اإ المســعودي 

الشــه�دات  مع�دلــة  ق�نــون  تشــريع 

العلمية ،الغ�ء تعليم�ت رقم )5( لســنة 

1976 والمتعلقــة بفقــرة االق�مة خ�رج 

العــراق، مبينــ� ان تغييــر االق�مــة يكون 

من 9 اشــهر متصلة الى 6 اشــهر متصلة 

او منفصلة.

مت�بعــة  عمليــة  خــال  نــه  اأ ضــ�ف،  واأ

التعليــم  لجنتــي  قبــل  مــن  الق�نــون 

والق�نونية وجدن� هن�ك تحول كبير لدى 

الكـثيــر مــن القــوى السي�ســية والنــواب 

فــي حــرف الق�نون عن مســ�ره الصحيح 

ض�فة فقرات جديدة. من خال اإ

ن الفقرات التي تمت اض�فته�  وضح، اأ واأ

المســؤولين  بدراســة  تتعلــق  منهــ� 

ووضــع  العــراق،  وخــ�رج  داخــل  فــي 

عــدة،  لشــرائح  كـثيــرة  اســتثن�ءات 

فضــا  رجعــي،  ثــر  ب�أ الق�نــون  وتطبيــق 

لقــ�ب العلمية مــن حملة  عــن تحديــد االأ

الشــه�دات فــي الــوزارات االخــرى غيــر 

وزارتي التعليم الع�لي والتربية. 
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حديقة الشعب في السليمانية.. واحة 
المثقفين والمتقاعدين والجامعيين

دار السام/ مت�بعة 

طبيعتهــ� النضــرة والجذابــة وموقعهــ� الذي يتوســط مح�فظة 

غلــب فــات المجتمــع فــي  الســليم�نية جعاهــ� مركــز جــذب اأ

نه� حديقة الشــعب او م�  المدينــة والســي�ح الق�دميــن اليهــ�، اإ

قــدم الحدائق،  تســمى ب�لحديقــة الع�مــة او البلدية، وهي من اأ

سســت العــ�م 1937، وتتميز بمســ�حة كبيــرة وله� ب�ب�ن  اذ ت�أ

ام�مــي وخلفــي، حتــى يتمكــن روادهــ� الدخــول اليهــ� مــن كل 

ج�نب، وتحتوي على ممر عند المدخل.

 فيــه نصــب للعديــد مــن شــعراء المح�فظــة، امثــ�ل مولــوي 

ون�لــي وســ�لم، وتمتلــئ ب�لمق�عــد الخشــبية لجلــوس زوارهــ�، 

وفــي الجــزء االم�مــي لهــ� يتوســط نصــب الشــهداء المن�ضلين 

فــي المح�فظــة والكـثير مــن التم�ثيل للكـتــ�ب والمثقفين في 

السليم�نية، التي تعرف ب�هتم�مه� الع�لي بفئة المثقفين.

ســ�عد وجــود االم�كــن الخضــراء الواســعة فــي الحديقــة علــى 

سر طع�مهم معهم وتن�وله فيه� واالستمت�ع ب�لمن�ظر  جلب االأ

الجميلــة وزقزقــة العص�فير وتجمع الحمــ�م، عاوة عن جلب 

االطفــ�ل لكراتهــم واللعــب بــكل حريــة، اذ تتوفــر االلعــ�ب 

الترفيهيــة الخ�صــة بهــم، وب�لمق�بل توجد االلعــ�ب الري�ضية 

لــكل االعمــ�ر، فــكل مــ� يرغــب به الزائــر موجــود، وان كل م� 

فيه� مع الدخولية مج�ن�. 

المثقفون والمتق�عدون

عنــد تجوالــي فــي الحديقة صب�حــ� ص�دفني صبيــ� ي�فع� يعمل 

فــي الحديقة وهــو من مواليد 2005 ط�لب في الصف الث�لث 

المتوســط ويعمــل فــي الحديقــة شــت�ء ويبيــع المــ�ء صيفــ� في 

زوارهــ�  الحديقــة  هــذه  "ان  الصبــي  ويقــول  مولــوي،  ســوق 

كـثيــرون ومــن مختلــف فــات المجتمــع مــن اه�لــي مح�فظــة 

السليم�نية، وكذلك من الس�ئحين الق�دمين اليه�".

نهــ� تكــون اكـثــر ازدح�مــ� يومــي الجمعــة والســبت،  منوهــ� ب�أ

فضا عن اي�م المن�سب�ت مثل عيدي الفطر واالضحى ونوروز 

س السنة الميادية، مشيرا الى ان "الحديقة يكـثر زب�ئنه�  وراأ

ســر والشــب�ب والمتق�عديــن والمثقفيــن والطلبــة، من  مــن االأ

الس�عة الت�سعة صب�ح� وحتى الخ�مسة عصرا، وان عددا من 

الفع�ليــ�ت الثق�فيــة واالجتم�عيــة تجــرى فيه�، مثــل مع�رض 

للكـتــ�ب او للصــور الفوتوغرافيــة، ففــي العــ�م الم�ضــي جرت 

احتف�لية خ�صة بمن�سبة عيد العم�ل، اذا عملوا م�ئدة تحوي 

مختلف  انواع الطع�م وبشكل مج�ني لجميع رواد الحديقة". 

طلبة ج�معيون

شــكل  علــى  العليــ�  الدراســ�ت  طلبــة  مــن  مجموعــة  وجدنــ� 

مج�ميــع يدرســون معــ� ويتب�دلــون المعلومــ�ت والمص�در في 

زاد علــي رؤوف ط�لــب م�جســتير ادب  اآ يــرى  مــ� بينهــم، اذ 

انكليــزي "ان الدراســة معــ� مــع زماء من االختص�ص نفســه 

وفي مك�ن مفتوح ومريح يســهل علين� الكـثير من الصعوب�ت 

فــي الدراســ�ت مــن خال المن�قشــة واعــ�دة المــ�دة اكـثر من 

مرة".

ن "تبــ�دل المصــ�در يســ�عدن� كـثيــرا فــي توفيــر  منبهــ� علــى اأ

المب�لــغ لتعويضهــ� فــي مــك�ن اخــر، واننــ� نكـثــف زي�راتن� الى 

الحديقــة بشــكل يومــي قبــل االمتح�نــ�ت للتركيــز اكـثــر علــى 

من�هجنــ�، وجميعنــ� نفضــل اجتم�عن� فــي الحديقة افضل من 

الك�فيهــ�ت او بيــت واحد من�، اذ نتفق على موعد محدد وكل 

تي الى الحديقة بمفرده وبعد اكـتم�ل عددن� نبداأ درســن�  من� ي�أ

المقرر".

مك�ن ه�دئ

ن قضــوا ســنوات عمرهــم فــي الوظيفــة وجــ�ءت مرحلة  بعــد اأ

الراحة بعد االح�لة على التق�عد، ومن اجل االستمت�ع بوقت 

الفــراغ، يلجــ�أ الكـثيــر مــن المتق�عديــن الــى حديقــة الشــعب 

مــن اجــل لق�ء بعضهم البعــض، وبن�ء عاقــ�ت جديدة في م� 

تي كل يوم  بينهم، يوضح المتق�عد سلوان محمد ك�مل "انني اآ

الــى الحديقــة واقضــي فيه� ثــاث ســ�ع�ت، والتقــي ب�صدق�ئي 

المتق�عدين، فضا عن اصدق�ئي الســ�بقين، فنتب�دل اطراف 

الحديث عن الواقع السي�سي واالقتص�دي للباد".

منبهــ� علــى ان اللق�ء في الحديقــة يدعوهم الى اداء الواجب�ت 

االجتم�عية تج�ه زمائهم ان تمرض احد منهم او تعرض الى 

اي مشــكلة فيتك�تفــون فــي م� بينهم ويتفقون على المســ�عدة 

اليومــي  ن" زيــ�رة الحديقــة  اأ الــى  ب�لشــكل المطلــوب. الفتــ� 

بمث�بة الدوام في دوائرن�، وال يمكن االستغن�ء عنه اال بسبب 

ع�رض قوي".
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أطباء يدفعون ثمن تردي الواقع الصحي
دار السام/ بغداد

احــد  وداخــل  مكـتبــه  مــن  متــ�ر  اأ بعــد  علــى 

المستشفي�ت الحكومية، ك�نت اصوات الشج�ر 

والصــراخ تتع�لــى شــيًا فشــيًا، ليتف�جــ�أ بعده� 

احــد االطبــ�ء الــذي فضــل عــدم االفصــ�ح عــن 

اسمه بهجوم على مكـتبه واعتداء من قبل ذوي 

ن توفي المريض الذي ك�ن  احد المرضى، فبعد اأ

مص�بــً� بفيــروس "كورونــ�"، وجــه ذوو المتوفــى 

االته�مــ�ت للمــاك الطبــي ب�هم�له وعــدم توفير 

قن�ني االوكسجين الك�فية له، وهذا دفعهم الى 

ضرب الطبيب المشرف على الح�لة.

يقول الطبيب: ك�نت الصلة التي تربط الطبيب 

والرغبــة  والمــودة  ب�اللفــة  مليئــة  والمواطــن 

ب�لمس�عدة يق�بله� االحترام والتقدير، ولكن مع 

ضعــف الواقــع الصحــي وبــروز مشــكات ال تعد 

وال تحصــى اثــرت في مســتوى الخدمة المقدمة، 

مــ� ادى الــى تحول تلك العاقــة الى عدم تف�هم 

وشــج�ر وضــرب واعتداءات ال تنتهــي، مع جهل 

يقــدم  الطبيــب  بــ�ن  ادراكــه  وعــدم  المواطــن 

اليــوم اقصى م� لديه مــن خدم�ت، ولكن العجز 

والمســتلزم�ت  االجهــزة  توفيــر  فــي  الح�صــل 

الطبية يمنعه من تقديم االفضل.

 

هم�ل اإ

وغيــ�ب  ب�لبطيئــة  وصفــت  التــي  االجــراءات 

يوجههــ�  التــي  للنــداءات  الفوريــة  االســتج�بة 

االطب�ء للجه�ت المعنية لدى تعرضهم للضرب 

وااله�نــة اثن�ء مم�رســتهم للعمــل، دفعتهم الى 

ايص�ل صوتهم للمختصين.

عضو الفريق االعامي والطبي في وزارة الصحة 

الدكـتــور محمد ك�ظم محســن، اشــ�ر الى انه تم 

االتف�ق على تخصيص ق�ٍض خ�فر من المحكمة 

التــي يتعــرض  االتح�ديــة لمت�بعــة االعتــداءات 

لهــ� االطبــ�ء واتخ�ذ الازم، وجــ�ء ذلك االجراء 

بعــد لقــ�ء مع وزيــر الصحــة والقيــ�دات االمنية، 

ن يجــري التحقيــق في مــك�ن االعتداء، عوض�  واأ

عن االجراءات الســ�بقة التــي ك�نت تفرض على 

اليــ�م  خــر  تت�أ قــد  بشــكوى  يتقــدم  ن  اأ الطبيــب 

لحين اجراء الازم.

مركز شرطة

وبحســب الدكـتــور محمد ك�ظم محســن فقد تم 

االتفــ�ق مــع القيــ�دات االمنيــة ووزارة الصحــة، 

داخــل  مصغــر  شــرطة  مركــز  تشــكيل  علــى 

المستشــفي�ت، ويضــم عنصريــن امنييــن اللق�ء 

الحجــز  وايداعهــم  المتج�وزيــن،  علــى  القبــض 

الجهــ�ت  علــى  وعرضهــم  مح�ســبتهم  لحيــن 

القض�ئية.

 

ظروف عصيبة

علــى  االعتــداءات  ن  اأ للنظــر  الافــت  مــن 

المــاك�ت الطبيــة ليســت مشــكلة محلية فقط، 

بــل تع�ني منه� الكـثير مــن الدول العربية، ف�ذا 

وفــ�ة،  او  لنكســة صحيــة  المريــض  تعــرض  مــ� 

المستشــفى  يعتــدون علــى  تجــد ذويــه واق�ربــه 

الطبيــة  االجهــزة  بتكســير  ويقومــون  واطب�ئهــ� 

والمعدات المختلفة، ولم يتم وضع حل جذري 

ن، والق�ســم المشــترك  لهــذه المشــكلة لغ�ية االآ

والســبب الرئيــس لهــذه االعتــداءات يعــود فــي 

الغ�لــب الــى التراجــع الح�صــل فــي الخدمــ�ت 

الصحية في تلك البلدان.

 

ة ضوابط اجتم�عيَّ

لــم يعــد االعتــداء مقتصــرًا علــى االطبــ�ء فقــط، 

بــل تعــدى االمــر الــى تهديــد المؤسســة الصحية 

ب�لشــؤون  الب�حــث  ويعــزو  ب�كملــه،  وماكهــ� 

االجتم�عيــة والنفســية ولــي الخف�جي هــذا االمر 

الــى عــدة اســب�ب، منهــ� تــردي الوضــع العــ�م، 

واالعتــداء علــى المؤسســ�ت الحكوميــة لغيــ�ب 

العقــ�ب الفــوري، فضــا عــن ضعــف الضوابــط 

واحتــرام  والتق�ليــد  ك�لعــ�دات  االجتم�عيــة، 

النخب والشخصي�ت المهمة في  المجتمع.

كورون�

مع تزايد اعداد االص�ب�ت ب�لج�ئحة التي ضربت 

الع�لــم ب�ســره، دخل الكـثير مــن المص�بين الى 

نقــص  بوجــود  تف�جــؤوا  لكنهــم  المستشــفي�ت 

فــي اجهــزة التنفــس، ب�لرغــم مــن وجود مســ�ع 

جــدا،  كبيــر  المشــكلة  ان حجــم  اال  لتوفيرهــ�، 

لي�ت تع�مل ذوي  وانعكس بشــكل ســلبي على اآ

الطبيــب  يكــون  قــد  اذ  االطبــ�ء،  مــع  المرضــى 

المع�لج عرضة لاعتداء والتج�وز من قبل اهل 

المص�ب. 

حم�ية

تفعيــل  ضــرورة  الــى  الخف�جــي  ولــي  ويشــير 

المــاك�ت  التــي تحمــي  القوانيــن والتشــريع�ت 

ن يجري اقرار  الطبيــة وتح�فظ علــى حي�تهم، واأ

ق�نــون حم�ية االطب�ء الــذي لم تبت به الجه�ت 

االعتــداءات  ومنــع  االن،  لغ�يــة  المســؤولة 

والتجــ�وزات التــي تحصــل بشــكل متكــرر علــى 

المؤسسة الصحية.

قوانين

ن التمتــع  تنــص القوانيــن والتشــريع�ت، علــى اأ

فــي  فــرد  كل  حــق  مــن  الصحيــة  ب�لحقــوق 

ن  اأ العاقــة،  ذات  الجهــ�ت  وعلــى  المجتمــع 

الصحيــة  واالحتي�جــ�ت  المســتلزم�ت  توفــر 

للمواطنين.

ن الق�نون  الق�ضي ن�صر عمران الموسوي، بين اأ

العراقي وضع في ب�ب االهداف الع�مة وتحديدا 

فــي الفصــل االول مــن ق�نــون الصحــة الع�مــة 

المــ�دة  وفــي  المعــدل   1981 لعــ�م   89 رقــم 

االولــى منــه، ان اللي�قــة الصحيــة الك�ملــة بدنيً� 

وعقليــً� واجتم�عيــً�، حــق يكـفلــه المجتمــع لكل 

ن توفر مستلزم�ت التمتع  مواطن وعلى الدولة اأ

بــه، لتمكنــه مــن المشــ�ركة فــي بنــ�ء المجتمــع 

وتطويره.

هجرة

هجــرة  خطــورة  مــن  حــذرت  االنســ�ن  حقــوق 

االطبــ�ء خ�رج الباد في ظل الظروف الصحية 

العصيبــة التــي يتعــرض له� البلــد، خصوص� مع 

اســتمرار االعتــداءات والمض�يقــ�ت ضدهــم من 

قبل ذوي المرضى.

ن التج�وز  المفوضيــة اشــ�رت فــي بي�ن له� الــى اأ

هــذه  فــي  واالطبــ�ء  الصحيــة  المــاك�ت  علــى 

الظــروف التــي يحــ�رب فيهــ� البلــد للتخلص من 

ج�ئحــة كورونــ�، يمثــل انتهــ�ك� ص�رخــ� لحقــوق 

االنســ�ن، والبد من التع�مل مع المعتدين وفق 

ق�نون مك�فحة االره�ب.

عقوب�ت

الق�ضــي ن�صــر عمــران الموســوي، اشــ�ر الى انه 

العقوبــ�ت،  ق�نــون  مــن   )410  ( المــ�دة  وفــق 

فــ�ن هنــ�ك عقوبــة مدتهــ� ال تزيــد علــى عشــرين 

ســنة، اذا ارتكبــت الجريمــة مع ســبق االصرار، 

او ك�ن المجنــي عليــه موظفــ� او مكلفــ� بخدمــة 

دية وظيفته او  ع�مــة ووقع االعتداء عليه اثن�ء ت�أ

خدمتــه، او بســبب ذلــك، امــ� اذا تمــت اص�بتــه 

بع�هــة، فــ�ن العقوبــة المقررة ســتكون لجريمة 

الع�هة المستديمة والتي تصل العقوبة فيه� الى 

السجن مدة ال تزيد على  خمس عشرة سنة.

 

اضراب�ت

لــم يعد تقديم الشــك�وى الى الجهــ�ت القض�ئية 

للحفــ�ظ  الوحيــدة  الوســيلة  قبــل االطبــ�ء  مــن 

علــى حي�تهــم وكرامتهــم مــن التجــ�وزات التــي 

يتعرضــون لهــ� بشــكل شــبه يومــي، بــل اتخــذوا 

لية اخرى  مــن االضــراب والتوقف عــن العمــل اآ

لحم�يتهــم  الحكوميــة  الجهــ�ت  علــى  للضغــط 

وتوفير المستلزم�ت الطبية. 
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هل ينعش فوز بايدن االتفاق 
النووي مع إيران؟

دار السام/ مت�بعة

ن يشكل فوز جو ب�يدن  يرانية على اأ تعول السلط�ت االإ

برائســة الواليــ�ت المتحدة، فرصة تعوض به� واشــنطن 

خط�ء" عهد الرئيس دون�لد ترامب، والذي اعتمد  عن "اأ

القصــوى  االقتص�ديــة  والعقوبــ�ت  الضغــوط  سي�ســة 

حي�ل طهران.

عــرب ب�يــدن، خال  وعلــى النقيــض مــن نهــج ترامــب، اأ

حملتــه االنتخ�بيــة، عــن نيتــه خــوض مســ�ر موثــوق بــه 

مــك�ن العــودة  يــران، واإ لــى الدبلوم�ســية مــع اإ للعــودة اإ

لاتفــ�ق النــووي المبــرم معهــ� عــ�م 2015، حيــن ك�ن 

وب�م�. سبق ب�راك اأ ب�يدن ن�ئب� للرئيس االأ

ن النهج الدبلوم�سي ال يعني ب�لضرورة  لكن ب�يدن، ق�ل اإ

جل  تخفيف العقوب�ت قريب� على طهران، واشترط من اأ

يض�. يران لالتزام به اأ ن تعود اإ العودة لاتف�ق، اأ

عقوب�ت واشتراط�ت

لــى االتفــ�ق النــووي ســهلة، وفقــ�  ولــن تكــون العــودة اإ

ك�ديمــي والمحلــل السي�ســي، حســين ريــوران، فــي  لاأ

يران  مريكية المع�دية الإ دارة االأ ظل استمرار قرارات االإ

والتي تن�قض نص االتف�ق، على حد قوله.

يــران لاتف�ق  ن عودة اإ وفــي حديثــه يؤكــد ريوران علــى اأ

مريكيــة  دارة االأ النــووي، ســتكون مرتبطــة بتراجــع االإ

دارة الرئيس ترامب ضد  الجديدة عن كل قرار اتخذته اإ

طهران، والوف�ء ب�لتزام�ته� تج�ه االتف�ق.

م�م عودة  وجد ترامب واقع� معقدا اأ وبهــذه العقوبــ�ت، اأ

لــى االتفــ�ق النــووي، كمــ� يقــول ريــوران،  دارة ب�يــدن اإ اإ

ن التراجع عنه� هو المدخل الســليم نحو  الــذي يعتقــد اأ

التف�هم مع طهران.

مريك� للعقوب�ت، هو شــرط  ن رفع اأ يران، ف�إ مــن ن�حية اإ

فــي  النــووي،  االتفــ�ق  تجــ�ه  التزام�تهــ�  لــى  اإ تعــود  كــي 

مريك� لاتف�ق مشــروطة بـ"من�قشــة  ن عودة اأ المق�بل ف�إ

العســكرية وسي�ســ�ت  القــوة الص�روخيــة والصن�عــ�ت 

قليمية"، كم� ق�ل ريوران. يران االإ اإ

واقع صعب

نه  ويتفق الك�تب والمحلل السي�سي عدن�ن زم�ني، مع اأ

لــى االتف�ق  ليــس من الســهل عــودة الواليــ�ت المتحدة اإ

يرانيون. النووي كم� يريده االإ

لى  ن هــذه الصعوبــة، تعود اإ ومــن وجهــة نظــر زم�ني، ف�إ

مريكيــة،  دارة االأ ض�فــ�ت الجديــدة التــي تشــترطه� االإ االإ

قليمــي فــي  يــران الص�روخــي ودورهــ� االإ ومنهــ�: ملــف اإ

لة  المنطقة عبر دعم الجم�ع�ت المســلحة، وكذلك مســ�أ

يــران، ويقول: هــذه قض�ي� تثير  نســ�ن داخل اإ حقــوق االإ

يرانية. حس�سية الحكومة االإ

لــى بــدء  ن طهــران بح�جــة م�ســة اإ لكــن زم�نــي، يعتقــد اأ

لى اتف�ق  المف�وض�ت مع واشــنطن، والتوصل الســريع اإ

جديــد يترتــب عليــه رفــع العقوبــ�ت المفروضــة، والتــي 

يرانيــة بســبب  صبحــت الشــغل الشــ�غل للحكومــة االإ اأ

ثــ�ر اقتص�ديــة واجتم�عية وسي�ســية  مــ� نجــم عنه� مــن اآ

كـثيرة.

العقوبــ�ت  ثيــر  ت�أ تحــت  شــديدة،  زمــ�ت  ب�أ يــران  اإ وتمــر 

فمــن  كورونــ�،  فيــروس  وج�ئحــة  القصــوى  مريكيــة  االأ

يراني نحو 50 في المئة  ن�حية اقتص�دية، فقد الري�ل االإ

من قيمته منذ مطلع الع�م الح�لي.

اندلعــت  االقتص�ديــة،  الضغــوط  ة  وطــ�أ وتحــت 

نب�ء  يران، عقــب اأ رجــ�ء اإ احتج�جــ�ت شــعبية قويــة في اأ

سع�ر الوقود 200 ب�لمئة،  عن نية سلط�ت الباد رفع اأ

عان وزارة  لــى مقتل حوالي 225 شــخص�، وفق اإ دت اإ اأ

الداخلية، لكن تقريرا لـ"رويترز"، ُنشر في وقت س�بق، 

ن عدد القتلى بلغ حوالي 1500 شخص. ق�ل اإ

الواليــ�ت  تعــود  ن  اأ يرانيــون  االإ يرغــب  زم�نــي:  وقــ�ل 

بصيغتــه  النــووي  االتفــ�ق  لــى  اإ مريكيــة  االأ المتحــدة 

ن  مرا مســتبعدا، واأ ن ذلــك اأ الســ�بقة، لكنهــم يدركــون اأ

دارة ب�يدن ســوف تضع شــروط� جديدة قد ال يكون من  اإ

السهل قبوله�.
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لمسات بيانية 

سؤال وجواب )53(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

د. مصطفى السب�عي

)1(

حوار مع السع�دة

ين تسكنين؟  قيل للســع�دة: اأ

ق�لت: في قلوب الراضين.

قيل: فبَم تتغذين؟ ق�لت: من 

يم�نهم. قوة اإ

ق�لــت:  تدوميــن؟  فبــَم  قيــل: 

بحسن تدبيرهم.

قيل: فبَم ُتســتجَلبين؟ ق�لت: 

ن لن يصيبه�  ن تعلم النفس اأ اأ

ال م� كـتب هللا له�. اإ

ق�لــت:  ترحليــن؟  فبــَم  قيــل: 

القن�عــة،  بعــد  ب�لطمــع 

الســم�حة،  بعــد  وب�لحــرص 

وب�لهّم بعد الســرور، وب�لشــك 

بعد اليقين.

)2(

الثمرات

 عليه�. 
ُّ

لــكل فضيلة ثمرة تــدل

يم�ن العمــل، وثمرة  فثمــرة االإ

الحب الخضوع، وثمرة العلم 

خــوة  االأ وثمــرة  الخشــوع، 

خــاص  االإ وثمــرة  التراحــم، 

الجهــ�د  وثمــرة  االســتق�مة، 

التضحية، وثمرة الزهد الكرم، 

ن  وثمــرة اليقيــن التســليم، فــ�إ

الفض�ئــل  هــذه  مــع  تكــن  لــم 

ثم�ره� ك�نت دع�وى.

)3(

خمسة ال َيْنُصرون

مة في معركـته� مع  ال تنتصر االأ

عدائهــ� بخمســة: مته�لك على  اأ

الشــهرة، وجبــ�ن عنــد العمــل 

شــج�ع عنــد القــول، ومغــرور 

كـثر مم� هي ويقدر  يقدر نفسه اأ

قــل ممــ� هــم، وُمؤثــر  عــداءه اأ اأ

التضحيــة،  علــى  للســامة 

وللحي�ة على الموت.

)4(

خبث النية

خبــث نية الق�ئــد تقود الجنود 

لى الهزيمة ولو ك�نت نواي�هم  اإ

المكــر  غيــر  وهــذا  حســنة، 

والده�ء والحيل في الحروب؛ 

نهــ� مــن وســ�ئل النصــر على  ف�إ

عداء. االأ

)5(

فراط االإ

ظلــم،  الحــزم  فــي  فــراط  االإ

فــراط فــي الليــن ضعــف،  واالإ

غلــو،  العبــ�دة  فــي  فــراط  واالإ

فجــور،  اللــذة  فــي  فــراط  واالإ

فــراط فــي الضحــك خفــة،  واالإ

فــراط في المزاح ســف�هة،  واالإ

النــوم خمــول،  فــي  فــراط  واالإ

تبذيــر،  الكــرم  فــي  فــراط  واالإ

فــراط فــي االقتصــ�د شــح،  واالإ

االحتــراس  فــي  فــراط  واالإ

فــي  فــراط  واالإ وســواس، 

فــراط  واالإ غفلــة،  االطمئنــ�ن 

فــراط  واالإ يبوســة،  الجــد  فــي 

فــراط  فــي الراحــة كســل، واالإ

عــداء،  النــ�س  مح�ســبة  فــي 

فــراط فــي التســ�مح معهم  واالإ

فــراط فــي الغيــرة  ضيــ�ع، واالإ

غض�ء  فــراط في االإ جنون، واالإ

جريمة.

)6(

حّب�ن ال يجتمع�ن

حبــ�ن ال يجتمعــ�ن فــي وقــت 

واحد:

حب هللا، وحب المع�صي.

حب الجه�د، وحب الحي�ة.

حب التضحية، وحب الم�ل.

حب الحق، وحب الرائسة.

حب السام، وحب االنتق�م.

وحــب  صــاح،  االإ حــب 

السامة.

حب الكـف�ح، وحب الراحة.

وحــب  العــدل،  حــب 

االستبداد.

وحــب  الشــعب،  حــب 

الطغي�ن.

حب الخير، وحب الخداع.

ومــواالة  هللا  حــب  يجتمــع  ال 

بدًا. الظ�لمين في قلب ع�لم اأ

ال يجتمــع حب الديــن ومواالة 

داعيــة  قلــب  فــي  المفســدين 

بدًا. اأ

)7(

حمق! المصلح االأ

الــذي  هــو  حمــق  االأ المصلــح 

عــن  مــة  االأ يقطــع  ن  اأ يحــ�ول 

عمــ�ق  جذورهــ� الممتــدة فــي اأ

الت�ريخ.

)8(

لكي يحبك الن�س

فســح  اأ النــ�س  ــك  يحبَّ لكــي 

لهــم طريقهــم، ولكــي ينصفك 

النــ�س افتح لهــم قلبك، ولكي 

لهــم  افتــح  النــ�س  تنصــف 

عقلك، ولكي تسلم من الن�س 

تن�زل لهم عن بعض حقك.

هكذا عّلمتني الحياة

الســؤال )70(: متــى يســتعمل جمــع القلــة وجمــع 

ن الكريم؟ الكـثرة في القراآ

ن يكون جمع القلة للقلة وجمع  الق�عــدة النحوية: اأ

الكـثــرة للكـثــرة. مثــل )دراهــم معــدودة( جمع قلة 

شــهر(  ربعة اأ و )دراهــم معدودات( جمع كـثرة، و )اأ

جمــع قلــة و )عــدة الشــهور( جمــع كـثــرة، )ســبعة 

ُســّجرت( جمــع  البحــ�ر  ذا  )واإ و  قلــة  بحــر( جمــع  اأ

لى الذين  لم تــر اإ الف( جمــع قلة و )اأ كـثــرة، )ثاثــة اآ

كـثر  لوف حذر المــوت( اأ خرجــوا مــن دي�رهــم وهم اأ

من عشرة جمع كـثرة.

م�  ن يستعمل القلة للكـثرة والكـثرة للقلة اأ ويجوز اأ

ن قــد ُيعطــى وزن القلة للكـثــرة والعكس  فــي القــراآ

ِذيَن  ُ الَّ
َثــل مــر بليــغ. وقــد ج�ء في ســورة البقرة )مَّ الأ

نَبَتْت  ــٍة اأ ْمَواَلُهــْم ِفــي َســِبيِل هللِا َكَمَثِل َحبَّ ُينِفُقــوَن اأ

ٍة َوهللُا ُيَض�ِعُف  َئُة َحبَّ َســْبَع َســَن�ِبَل ِفي ُكّلِ ُســنُبَلٍة ّمِ

"ســبع"   )}261{ َعِليــٌم  َواِســٌع  َوهللُا  َيَشــ�ُء  ِلَمــن 

نهــ� في مق�م  جمــع قلة اســتعملت مــع جمع كـثرة الأ

يوســف  ســورة  وفــي  والتكـثيــر.  جــور  االأ مض�عفــة 

ُكُلُهنَّ  َرى َســْبَع َبَقَراٍت ِســَم�ٍن َي�أ ي اأ ّنِ )َوَقــ�َل اْلَمِلــُك اإ

َخَر َي�ِبَس�ٍت َي� 
أ
َســْبٌع ِعَج�ٌف َوَسْبَع ُســنُبَاٍت ُخْضٍر َوا

ْؤَي� َتْعُبُروَن  ن ُكنُتْم ِللرُّ ْفُتوِني ِفي ُرْؤَي�َي اإ أ اأ
َه� اْلَما يُّ اأ

}43{( "سبع" استعملت مع جمع القلة )سنبات( 

يــة تتحــدث عــن حلم وال مجــ�ل للتكـثير فيه  ن االآ الأ

نم� هو مجرد حلم لذا استعملت بمعنى القلة. اإ

)قيــ�م(  مثــل:  معنييــن  بيــن  للمق�رنــة  وتســتعمل 

عين(  جمــع كـثــرة و )ق�ئمــون( جمــع قلة وكذلــك )اأ

بــرار( جمع قلة وهي  للبصــر و )عيــون( للم�ء، و )االأ

برار لفي عليين( و  ن االأ تســتعمل للمؤمنين فقط )اإ

)البــررة( جمــع كـثرة وهي تســتعمل للمائكة فقط 

كـثر )كرام بررة(. نهم اأ الأ

وقولــه تع�لــى )دراهــم معــدودة( من�ســبة مــع كلمة 

)بخــس( فــي قولــه )وشــروه بثمن بخس( في ســورة 

كـثــر من عشــرة فهي كـثرة" لكــن حتى لو  يوســف "اأ

كـثــر مــن عشــرة دراهــم يبقــى ثمنــً� بخســً�.  دفعــوا اأ

ية الصي�م في ســورة  ي�مــً� معــدودات( في اآ وقولــه )اأ

يــ�م معــدودات ليســت كـثيــرة  البقــرة، قللهــ� فهــي اأ

يــ�م  وهنــ� تنزيــل الكـثيــر علــى القليــل، وقــد قلــل اأ

جره� كبير. الصي�م لكن اأ
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مال وعمال الخميس8

ة الرخيصة.. عقبة  العمالة األجنبيَّ
الحصول على فرص العمل

دار السام/ بغداد/ مت�بعة 

تعــد فئة الشــب�ب من الفات العمرّيــة الواعدة التي تبنى 

وسي�ســ�ته�  خططهــ�  فــي  وتعتمــد  البلــدان،  بواســطته� 

المســتقبلية االقتص�دية، وتنقسم تلك الفئة الى قسمين 

الحيــ�ة  فــي  الدراســة واالنخــراط  تــرك  مهميــن، اولهمــ� 

الع�مة بشــكل مبكر، او البق�ء دونم� عمل يك�بد شــظف 

نهى حي�ته الج�معّيــة بطموح�ت كبيرة،  خــر اأ العيــش، واآ

معتقــدا انــه اجتــ�ز بوابــة الصعوبــ�ت، ليصطــدم بواقــع 

البط�لة، الذي يهدد استقراره ويشعره ب�لضي�ع.

لقمة العيش

ويفضل الخريجين العمل الحكومي على القط�ع الخ�ص 

لمــ� يحتويــه مــن مجموعــة امتيــ�زات، ومنهــ� تحديد عدد 

ســ�ع�ت العمــل، وتوفير مرتب من�ســب مــع االزدي�د في 

فتــرات متف�وتــة، ووضــع راتــب التق�عد للموظــف، الذي 

ينهي سنوات الخدمة، ويرى الش�ب اس�مة السامي )30 

س�ســي�ت الحي�ة في  ن من اأ ع�مً�( خريج تربية ري�ضية "اأ

كل بلدان الع�لم هو امتاك دار للسكن والحصول على 

ن كل  وظيفــة ودخــل شــهري معلــوم، اال في العــراق، ف�إ

هــداف نعمــل للوصــول  حــام واأ س�ســي�ت الحيــ�ة هــي اأ اأ

شي�ء مفروغ منه�".  اليه�، بينم� هي اأ

حص�ئي�ت اإ

ن نســبة البط�لة بين  تشــير االحص�ئيــ�ت الرســمّية الــى اأ

الجهــ�ز  حســب   %  22.6 بلغــت  العــراق  فــي  الشــب�ب 

حص�ئية  حص�ء الت�بع لوزارة التخطيط في اإ المركزي لاإ

ن  جــرت منتصــف الع�م الم�ضــي، اذ بينت االحص�ئية" اأ

نســبة البط�لــة بين الشــب�ب للفئــة العمرية بيــن 15 الى 

29 ســنة بلغــت 22.6 % ب�رتفــ�ع عــن المعــدل الوطنــي 

ن " نســبة البط�لة لدى الذكور  بلغ 74 %"،  مشــيرة الى اأ

بلغــت 18.1 %، فــي حيــن بلغــت البط�لــة لــدى االنــ�ث 

نسبة 56.3 %".

ن "نسبة معدالت مش�ركة الشب�ب  ض�فت االحص�ئية اأ واأ

في القوى الع�ملة قد بلغت 36.1 %، وان الذكور الشب�ب 

ن�ث الش�ب�ت". شكلوا نسبة 61.6 % مق�بل 8.8 % لاإ

يــ�ر 2018 ان  علــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي اأ بينمــ� اأ

"معدل بط�لة الشــب�ب في العراق تبلغ اكـثر من 40 %، 

بينمــ� تبلــغ معدل النســ�ء خــ�رج القــوى الع�ملــة فيه م� 

يق�رب من 85 %". 

 

كس�د

ســب�ب  هــم اأ ن مــن اأ االقتصــ�دي ليــث المنصــوري بّيــن اأ

تفشــي ظ�هــرة بط�لــة الخريجيــن فــي العراق الــى ابتع�د 

خــال  مــن  الخريجيــن،  توظيــف  سي�ســة  عــن  الدولــة 

وحســب  المركــزي  التعييــن  اســلوب  علــى  اعتم�دهــ� 

ح�جة مؤسســته� وط�قته� االســتيع�بية، وفق نظم مبنية 

والمح�صصــة  االهــواء  وفــق  وليــس  علميــة  اســس  علــى 

والمحسوبية. 

نَّ مع�لجــة هــذه المشــكلة ُتعــد اليوم ضروريــة، تؤكده�  اإ

بجوانبهــ�  العــراق  فــي  الجديــدة  المتغيــرات  طبيعــة 

االعمــ�ر  اعــ�دة  جــل  اأ مــن  واالجتم�عيــة،  االقتص�ديــة 

والنهــوض ب�القتصــ�د، والقضــ�ء علــى ظ�هــرة الفقــر ومــ� 

تتركه من انعك�س�ت على المجتمع.

قوانين

بــرز مشــكلة مــ� زالــت تواجــه القطــ�ع الخــ�ص  ولعــل اأ

هــي غيــ�ب القوانيــن التي تســّير عملــه، خ�صة تلــك التي 

جور والضمــ�ن االجتم�عي والعمل والحد من  تتعلــق ب�الأ

ن ق�نون الضم�ن  العم�لــة االجنبية، ومث�ل على ذلك، ف�إ

روقة مجلس النواب  االجتم�عي والذي لم يزل يراوح في اأ

منــذ خمس ســنوات ب�نتظ�ر اقــراره، نجد فيه العديد من 

ن تســهم في اقب�ل الشــب�ب على  نه� اأ البنود التي من شــ�أ

ميــن الصحي وضم�ن اص�ب�ت  القطــ�ع الخ�ص، مثل الت�أ

العمــل، وضمــ�ن التق�عــد، وضمــ�ن الخدمــ�ت، ويجــري 

مجلــس النــواب دراســة الق�نــون وتدقيقــه، نظــرًا لوجود 

فيــه،  ظهــرت  التــي  والشــوائب  الســلبي�ت  مــن  العديــد 

وهنــ�ك ربــط جدلي بينــه وبين ق�نون العمــل، فا يمكن 

ن يصــدر ق�نون العمل من دون تغيير لق�نون الضم�ن،  اأ

ن عملنــ� على الق�نونيــن وتتم القراءة الث�نية له، بعد  واالآ

ن تتم القراءة الث�نية لق�نون العمل. اأ

العم�لة االسيوية

ومــع تن�مــي البط�لــة وقلــة فــرص العمــل، بــرزت ظ�هرة 

اســهمت في انتع�ش هذه الظ�هرة اال وهي كـثرة العم�لة 

ســيوية، من خال لجوء الكـثير من  جنبيــة وخ�صة االآ االأ

جنبيــة،  صحــ�ب المحــ�ل والفنــ�دق لجــذب العم�لــة االأ اأ

بنــ�ء  وعــدم االلتفــ�ت الــى الشــب�ب العراقــي ب�عتب�رهــم اأ

البلد.
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9اتجاهات الرأي 

د. حس�ن عبد هللا حس�ن
الحض�ريــة  السلســلة  هــذه  تع�لــى  هللا  شــ�ء  ن  اإ نبــداأ 
صاحــي  دبيــ�ت الفكــر االإ مــن نصــوص منتقــ�ة، مــن اأ
يديولوجيــة، وال بزمــن، وال  ســامي، ال نتقيــد فيــه ب�أ االإ
بمــك�ن، وال جنــس وال جغرافيــ�، وعلــى هــذا فك�ن من 
ن نبــداأ بتعريــف، م�هيــة النص  المنطقــي والموضعــي اأ
بيــن  وتميــزه  وتم�يــزه  انتق�ئــه  ومع�ييــر  الحضــ�ري، 
ولى الحث  النصــوص، ومــن ثــم ك�ن عنــوان الحلقــة االأ
ي مع�ييــر  فــي م�هيــة هــذا النــص، ومع�ييــر اختيــ�ره، اأ

دراكه بين النصوص. حض�ريته، وكيف يمكن اإ
ن نحــت هــذا المفهــوم "النــص الحضــ�ري"  الحقيقــة اأ
لــى المفكر المع�صر ســيف  يعــود – علــى حــد علمــي- اإ
الديــن عبــد الفتــ�ح )1954م(، والــذي يقــف فيــه على 
بعــض  فــي  وم�هيتــه  الحضــ�ري"،  "النــص  طبيعــة 
مــة نحو هــذا النوع من  هميتــه، وواجــب االأ جوانبــه، واأ

النصوص..
موقع النص الحض�ري:

حيــث  مــن  الحضــ�ري  النــص  ن  اأ الفتــ�ح  عبــد  يــرى 
نواع من النصوص،  المصطلــح اللفظي يقع بيــن عدة اأ
حــد  االأ نــواع  االأ هــذه  مــن  نــص  كل  طبيعــة  وتتحــدد 
عشــر وفًقــ� لبنيتهــ� وصي�غتهــ� ومضمونه� الــذي يحمل 
المعنــى والمغــزى ، والــذي يظهر فــي اللغــة المكـتوبة 
التــي يخطه� )الك�تب-المبدع( و)الذات- الق�رئ(، وال 
نواع  ن الحضــ�ري يتق�طــع مــع غيره مع هــذه االأ شــك اأ
في بعض المشــترك�ت، ولكنــه يتميز عنهم بتوفر صفة 
الحضــ�ري فــي بنيتــه وصي�غتــه ونســيجه المعمــ�ري. 
نــه يتطلــب توافــر  مــ� وصــف النــص "ب�لحضــ�ري" ف�إ اأ
بع�د  س�سية في بنيته، وهذه االأ بع�د االأ مجموعة من االأ

هي: 
خذ الفكر  صول(، وبــه ي�أ البعــد المرجعــي )الجذور واالأ
مفهومــي  مرجعــي  طــ�ر  اإ فــي  بتجــذره  وذلــك  ص�لتــه  اأ
َيســتمد منــه هــذا الفكــر محدداتــه وقواعــده ومب�دئــه 
خــر  سيســية الكبــرى، والتــي تميــزه عــن كل فكــر اآ الت�أ
نفســه.  المرجعــي  المصــدر  و  اأ الجــذر  مــن  يصــدر  ال 

و فكــًرا فينبغي  و علًم� اأ ف�لمســلم عندمــ� ينتــج معرفــة اأ
ــ� بمعنــى يجســد - فــي  ن يكــون حض�ريًّ لهــذا المنتــوج اأ
ســامية وقيمه� الكونية  بعــ�د المرجعية االإ مضمونــه- اأ

والحض�رية والعق�ئدية.
ي خضــوع  صــول المنه�جيــة(، اأ البعــد الموضوعــي )اأ
الفكر لمب�دئ وقواعد وضوابط منهجية تجعله ُمتســًق� 
ي فكر حض�ري هي  في بن�ئه ووظيفته. ف�لمنهجية في اأ
مــه بصورة  جرائــي الــذي ينســق الفكــر وينّظِ الجهــ�ز االإ

ُتبّين موضوعيته ومنطقيته.
بهــذا  الواقــع(،  )اعتبــ�ر  االجتم�عــي  الواقعــي  البعــد 
البعــد يقتــدر الفكــر الحض�ري علــى االســتج�بة للواقع 
والكليــة  الجزئيــة  وتغيراتــه  وتحوالتــه  ومابســ�ته 
ب�لحضــ�ري  الفكــر  فوصــف  والمضمونيــة.  والشــكلية 
نس�ني،  لى وعي اجتم�عي مؤثر بفعل النش�ط االإ يحوله اإ

كـثر تعلًق� ب�لحي�ة والحركة والسلوك. ويجعله اأ
نَســَنة(، ومعن�ه  نســ�ني )الع�لمية واالأ البعد الع�لمي االإ
عمقهــ�  فــي  المشــكات  ــل  وُتحلَّ فــك�ر  االأ س  ُتــدرَّ ن  اأ
ف�ق للفكر  نســ�ني الذي يفتــح االآ الجغرافــي الع�لمي االإ
فــك�ر  لــى مــ� وراء وجــوده الخــ�ص، فيع�نــق اأ ليمتــد اإ

خرى. خرين ويتح�ور مع الثق�ف�ت االأ االآ
م�هيته: 

النص الحض�ري ال يكون بقدمه، ولكنه يكون حض�رًي� 
نــه ال يهمــل  بفكــره ومنهجــه، وموضوعــه، ومــن هنــ� ف�إ
التصــور  فــي وضــوح  تعيــن  ذاكــرة حض�ريــة  عن�صــر 
ووعي العاقة، ســواء ك�ن ذلك على مســتوى "الخبرة 
و " النمــ�ذج الت�ريخيــة"، وهــو ال يهمــل  المف�هيميــة" اأ
الغ�يــة فــي دراســة هــذه القضيــة وموضعهــ� مــن عموم 

البنية الحض�رية.
التحليــل  تحليلــه  فــي  يكـفــي  ال  الحضــ�ري  والنــص 
بعــد مــن ذلــك بكـثيــر لرؤيــة النــص  اللغــوي، بــل هــو اأ
والعلميــة(،  )الفكريــة  الحض�ريــة  ســي�ق�ته  ضمــن 
والت�ريخــي  الفكــري  واقعــه  ضمــن  النــص  وتحريــك 
لــى واقعنــ� )قــراءة  )ذاكــرة النــص( وتحريــك النــص اإ
مك�ن�ت النص ومــ� يقدمه من قيمة  التفعيــل(. ضمــن اإ

الفكريــة  وح�لتــه  الواقــع  تقويــم  فــي  ف�علــة،  مض�فــة 
ث�ر في  شــك�ل المم�رســة فيه...فضًا عم� يتركه من اآ واأ

)من�هج النظر والتع�مل والتن�ول( للنص.
ضرورته

هميــة النص الحض�ري من خــال م� يع�لجه من  تقــع اأ
صيــل وصي�غــة الرؤيــة حــول جملــة  قض�يــ� تؤثــر فــي ت�أ
القض�يــ� التــي تســهم فــي البنــ�ء الحضــ�ري، ووضــوح 
س�ســية لحزمــة القض�ي� التي تســهم  الرؤيــة الق�عــدة االأ
الحض�ريــة"  "للمف�هيــم  الكليــة  الرؤيــة  تحديــد  فــي 
س�سية الكبرى، والرؤية الواعية لمف�هيم العاق�ت  االأ
مــر مهــم في تمثل العاقــة بين عن�صــر الثن�ئي�ت. وال  اأ
ن هــذه الرؤيــة االدراكيــة تمثــل المقدمــة للوعي  شــك اأ

بمشكات العم�رة الحض�رية.
واجبن�

صــول  التحــرك فــي النــص ضمــن مــ� يضمــن حفــظ االأ
صلية للنــص، وتحريك النصوص  فــك�ر االأ البنيويــة واالأ
]الداخليــة[ بمــ� يضمــن ترتيــب المــ�دة بحيــث تبنــي 
وتتبنــى رؤيــة متك�ملــة )منظومــة- نســيج( قــ�درة علــى 
اكـتش�ف مغزى ذلك الترتيب النسقي، وعاق�ت ذلك 

النسيج النصي.
حســ�ن قــراءة النــص والتعرف مــ� اســتطعن� على كل  اإ
مــ� يتعلــق بــه مــن تحليــل وعمليــ�ت، يجــب الوقــوف 
لــى ذلــك النــص،  ذن فــي الدخــول اإ بوابهــ�، نســت�أ عنــد اأ

مك�ن�ته الرحبة. نس ب�إ ونست�أ
شروط قراءة النص الحض�ري

ط�ر الوجودي  تبصــر عن�صــر الرؤية الكلية، وتصــور االإ
والشــروع   ... والحيــ�ة(،  والكــون  نســ�ن  لاإ )النظــرة 
فــي التع�مــل مع العوالــم المتعلقة بهــذه الرؤية )ع�لم 

شي�ء(. شخ�ص- والرموز واالأ فك�ر- واالأ االأ
والتــي  النــص  وتركيــب  لتحليــل  الازمــة  طــر  االأ بنــ�ء 
ترتبــط جميعهــ� بربــ�ط العــروة الوثقــى لهــذه الرؤيــة 

طر هي:  الكلية، وهذه االأ
ط�ر المرجعي. •االإ

ط�ر النظري. •االإ

ط�ر التحليلي. •االإ
ط�ر والجه�ز المف�هيمي. •االإ

ط�ر التفسيري. •االإ
جنــدة  االأ و  اأ ب�لتنــ�ول،  جــدر  االأ شــك�الت  ب�الإ الوعــي 
وموضوعــ�ت  قض�يــ�  صــوب  تتحــرك  التــي  البحثيــة 

و يشير بدراسته�. و ينبه عليه� اأ بعينه�، اأ
مك�نــ�ت  واالإ التصــورات  الفكــري،  "الن�ظــم"  بيــ�ن 

واالسه�م�ت المض�فة للجم�عة العلمية.
طريقة عملن�

م� طريقة علمن� في هذه السلســلة )نصوص حض�رية(  اأ
المخصصــة،  والمســ�حة  المق�لــة  لطبيعــة  واعتبــ�ًرا 
نن� ســوف نعتمــد على طرح  وطبيعــة الغ�يــة كذلك، ف�إ
)مفــردات( من نصــوص حض�رية كبرى لــدى مفكرين 

حض�ريين امتثلوا في نصوصهم المكـتوبة:
و  و جنســية اأ •لغــة حض�ريــة ج�معــة: ال لغــة مذهبيــة اأ

عنصرية.
مة وبين ح�ضره�. ص�لة االأ •نظرة تجمع بين اأ

•استشراف لمستقبله�.
•مق�م الطبيب الذي يشخص المرض.

الخ�صــة  الحض�ريــة  الصيدليــة  مــن  الــدواء  •يصــرف 
مة. ب�الأ

•نص دافع.
•وب�عث.

•ينبعث من القوة الوجدانية والتك�فؤ الحض�ري.
•غير خ�ئف، وال ج�مد، وال مستلب، وال مقلد.

•غير متع�ٍل في التنظير، وال غ�رق في التف�صيل.
•يجمع بين الفكر والعمل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*ســيف الديــن عبــد الفتــ�ح: "رؤيــة حض�ريــة: مفهــوم 

الحض�ري وقراءة الحدث".
* كل مــ� يتعلــق ببي�ن هوية النص الحض�ري )م�هيته، 
خوذ من: ســيف  ضرورتــه، واجبنــ� نحــوه، شــروطه( م�أ
الدين عبد الفت�ح: مدخل في دراسة التراث السي�سي 

سامي. االإ
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الروحانية بال دين
مصطفى ع�شور

شــك�ال متعــددة،  خــذ مواجهــة الديــن اأ  ت�أ

صبــح  لحــ�د الك�مــل؛ الــذي اأ تبــداأ مــن االإ

بجم�هيريــة،  يحظــى  ال  ممجوجــ�  شــكا 

الحيــ�ة،  عــن  الديــن  بتغييــب  مــرورا 

خض�عــه لعمليــة فــك وتركيــب تســمح  واإ

خــذ بعضــ� مــن تع�ليمــه وتــرك البقية،  ب�أ

ن “العضين”  طلــق عليــه القــراآ وهــو مــ� اأ

َن  ِذيــَن َجَعُلــوا اْلُقــْراآ فــي قولــه تع�لي:”الَّ

و حــرف الديــن عــن مســ�راته  ِعِضيــَن”، اأ

النــ�س  عــن قض�يــ�  صاحيــة وفصلــه  االإ

واهتم�م�تهــم، فيكون حضوره ب�هت� غير 

ن�فع في مع�ش الن�س.

فــي  العلم�نيــة  انتصــرت  ن  اأ ومنــذ 

وروب�، تمت  مواجهته� مع الكنيســة فــي اأ

زاحــة الديــن عــن الحكــم والحيــ�ة بــا  اإ

ن ضريبــة ذلــك  هــوادة وال توقــف، غيــر اأ

بع�د ك�نت ق�سية. االإ

وفــي مح�ولة لمــلء هذا الفــراغ ابتكرت 

فتغيــر  المدنــي(  )الديــن  العلم�نيــة 

مة،  لى االأ التقديس من الخ�لق ســبح�نه اإ

مــن  والديــن  الوحــي  تع�ليــم  وتحولــت 

نشــ�ئه�،  خــاق واإ معيــ�ر للحكــم علــى االأ

ن يصبــح العقل هــو المعي�ر لم� هو  لــى اأ اإ

صبحت المنفعة هي المحرك  خاقي، واأ اأ

خاق والق�نــون، وتعرضت  الرئيســي لاأ

للضميــر  الض�بطــة  الديــن  مصطلحــ�ت 

نســ�ن لعمليــة ســطو علم�ني،  وحركــة االإ

الفرنســية،  للثــوة  ولــى  االأ يــ�م  االأ فمــع 

ونوريــه ميرابو:  حــد ق�دتهــ� وهــو اأ كـتــب اأ

نجيا  صبــح اإ نســ�ن اأ عــان حقوق االإ ن اإ اأ

سي�ســي�، والدســتور الفرنسي دين� يمكن 

ن يضحــوا بحي�تهــم فــي ســبيله،  للبشــر اأ

شــع�ئر  الجديــد  الديــن  ذلــك  يمنــح  لــم 

بديــة  ب�الأ وعــودا  و  اأ نينــة،  الطم�أ تبعــث 

تغــري النفس ب�لصبر على صروف الدهر 

وتقلبــ�ت الزمــ�ن، بــل وثــق هــذا الديــن 

واصــره مــع الم�ديــة مغفــا حــق الروح  اأ

ثيره� في الحي�ة. وت�أ

صرخــ�ت  ك�نــت  الم�ديــة  طغيــ�ن  ومــع 

الــروح ذات دوي كبيــر فــي تلــك القلوب 

الف�رغــة، والضم�ئــر القلقــة، فــي كـت�بهــ� 

حقول الدم تمســك المفكــرة البريط�نية 

رمســترونج بهــذه الحقيقة ق�ئلة:  ك�ريــن اأ

كـثيرا م� ع�ش البشر لحظ�ت من النشوة 

المعنــى  حي�تهــم  تمنــح  التــي  والكـث�فــة 

و  يقونة اأ و االأ ذا لم يعد الرمز اأ والغ�ية، واإ

سطورة ق�درا على تقديم قيمة مف�رقة  االأ

ن البشــر يقومون ب�ستبداله  نســ�ن، ف�إ لاإ

خر. ي شيء اآ ب�أ

بعيــدا  للحيــ�ة  معنــى  عــن  البحــث  ك�ن 

زمة  عــن الديــن وبمعزل عن الــروح هو اأ

العلم�نيــة الكبــرى خال قرونهــ� الثاثة 

شي�ء  خيرة، فســعت لملء الفراغ ب�الأ االأ

نســ�ن،  االإ زمــة  اأ مــن  فــزادت  الم�ديــة، 

ال  نســ�ن يتــرك الديــن ويفضل اأ وصــ�ر االإ

نينــة،  لــى يقيــن ال يمنحــه الطم�أ ينتمــي اإ

مــن  الغربي-تحديــدا-  نســ�ن  االإ صبــح  واأ

كـثر البشــر مع�ن�ة في هذا الج�نب، وهو  اأ

لم�ني ديتريش  معنــى وضحه الاهوتي االأ

 ،Dietrich Bonhoeffer بونهوفــر  

نســ�ن  لاإ دراكيــة  االإ الوظيفــة  ن  بــ�أ

صبحــت محــل صــراع بيــن علــم يجــّرد  اأ

يمــ�ن  واإ نســ�نّيته،  اإ مــن  نســ�ن  االإ يمــ�ن  اإ

ويــل الدينــي، وهنــ� تــم تفــرغ  ه الت�أ يشــوَّ

نســ�نية من مع�نيه� المقدسة  المعرفة االإ

نــه قــ�در  نســ�ن اأ والمتجــ�وزة،  وظــن االإ

لى  علــى خلق ع�لمه بنفســه دون ح�جة اإ

هداية من السم�ء.

وفي مجتمع يؤثر فيه الدين مثل المجتمع 

عــداد الادينييــن فــي  مريكــي، زادت اأ االأ

خيــرة، وهــو مــ� يؤكــد تقريــر  الســنوات االأ

يقــدر  ذ  اإ الديــن”  بحــ�ث  الأ “بيــو  معهــد 

مريكيين،  النسبة بـ30% من الب�لغين االأ

يم�نهم، لكنهم  نهم فقدوا اإ ويدعي هؤالء اأ

رواحهم القلقة،  نينــة الأ يبحثــون عن طم�أ

لــذا كـثــرت البرامــج التدريبيــة والكـتــب 

بمعــزل  هــؤالء  تع�لــج  التــي  رشــ�دية  االإ

عــن الدين، والســ�عية لترميــم تصدع�ت 

قــرب  اأ هــي  دينيــة،  غيــر  بمــواد  الــروح 

لنص�ئــح التنميــة البشــرية، لكــن الجديد 

صبحــوا هــم من  ن علمــ�ء النفــس اأ هــو : اأ

يتصدر المشهد وليس الفاسفة.

وقــد تن�ولــت كـتــب غربيــة حديثــة تلــك 

زمــة الروحيــة المتف�قمــة، والمســ�عي  االأ

ي:  الحثيثــة لمــلء الفــرغ بغيــر الديــن، اأ

وليــس  للــروح  مســكن�ت  عــن  البحــث 

الروح�نيــة  فكـتــ�ب  لمشــكلته�،  عاجــ� 

العلم�نيــة: الخطــوة الت�ليــة نحــو التنوير 

 ،  Harald Walach واالك  ه�رالــد  لـــ 

بعيــدا  للتغريــد  يمثــل مح�ولــة علم�نيــة 

زم�ت الروح، لكنه  عــن الدين لمواجهة اأ

لــى رع�ية الروح من منظور نفعي  ينظــر اإ

حتــى تســتمر العلم�نيــة، وليــس اعترافــ� 

دمــج  لــى  اإ داعيــ�  ووجودهــ�،  هميتهــ�  ب�أ

الروح في المشروع التنويري الغربي.

وتقــدم كـثيــر مــن تلــك الكـتــب نص�ئــح 

الغ�بــ�ت  فــي  ك�لمشــي  الــروح  لرع�يــة 

مم�رســة  و  اأ الموســيقى  لــى  اإ واالســتم�ع 

الري�ضــة خ�صــة “اليوجــ�” الق�ئمــة علــى 

االمتــاء  لتحقيــق  كمح�ولــة  مــل،  الت�أ

لبنــ�ء  تســعى  ف�لعلم�نيــة  الروحــي، 

ن  اأ بهــ�؛ وهــذا يجبرهــ�  نســ�نية خ�صــة  اإ

تلتقــي مــع الديــن فــي الطريــق، وهــو مــ� 

ترفضــه، وتجتهــد لبنــ�ء طــرق التف�فيــة 

تتوقــع  الــذي  اللقــ�ء،  هــذا  يتــم  حتــى ال 

ن يســتعيد الديــن مــرة  فيــه العلم�نيــة اأ

لــى رح�به الواســع، بل  نســ�ن اإ خــرى االإ اأ

ن مصطلــح الروح�نيــة العلم�نيــة الــذي  اإ

لــه، يحمــل التن�قــض فــي  يتــم الترويــج 

ال بم� هو  حش�ئه، ف�لعلم�نية ال تعترف اإ اأ

م�دي ويخضع للحواس.

مــور  تومــ�س  النفــس  ع�لــم  كـتــ�ب  مــ�  اأ

الفــردي:  الديــن    Thomas Moore

دليــل لخلــق روح�نية شــخصية في ع�لم 

علــى  الفــرد  لتدريــب  فيســعى  علم�نــي 

صن�عــة روح�نيتــه مــن خــال مجموعــة 

مــن النص�ئــح والحك�يــ�ت لتنميــة القــوة 

ن  اأ رغــم  الديــن،  عــن  بعيــدا  الروحيــة 

توم�ســع�ش اثنتي عشــرة ســنة من عمره 

هــذا  فــي  مهمــ�  كـتــ�ب  صــدر  واأ راهبــ�، 

المجــ�ل بعنــوان “رع�يــة الــروح: دليــل 

الحيــ�ة  فــي  والقداســة  العمــق  لتنميــة 

اليوميــة، الــذي حقــق مبيعــ�ت ضخمــة، 

رضية  ويهــدف لتعميــق الروح�نية علــى اأ

نص�ئــح  مــن  جــزءا  ن  اأ رغــم  علم�نيــة، 

الكـتــ�ب هــي مع�نــي دينية، تــم صي�غته� 

في قوالب لفظية جديدة.

الج�نــب  فــي  يجــري  مــ�  ن  اأ والحقيقــة 

العلم�نــي لرع�يــة الــروح هــي محــ�والت 

وســطحية،  ع�جلــة،  ســريعة،  صــاح  اإ

نســ�ن ب�لســع�دة، حتــى تزيــد  ليشــعر االإ

االنتحــ�ر  حــ�الت  وتتراجــع  االنت�جيــة، 

يم�ن� ك�ما  واالكـتــاب والجرائم، وليس اإ

لهية  نس�ن خلق من طين ونفخة اإ ن االإ ب�أ

نســ�ن مــ�دة وروح،  منحتــه الحيــ�ة، ف�الإ

وبــدون الروح يصير طين� ال معنى له وال 

و كم� يقول جال الدين الرومي:  قيمة، اأ

نحــن فــراغ ال يملؤن� اال الحب، وعتمة ال 

يضيوئه� اال العشق.
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ترجـمات
11 الخميس

WP:  ترامب أحدث خرابا ال 
يمكن التسامح معه

دار السام/ مت�بعة

نه  نشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت"، مق�ال، اعتبرت اأ

ال يمكــن التســ�مح مع "الخــراب" الذي ارتكبــه الرئيس 

نه  ربع الم�ضيــة، واإ دون�لــد ترامــب، خــال الســنوات االأ

يجب عدم السكوت عنه.

وقــ�ل الصح�فــي كولبيرت كنغ في المقــ�ل الذي ت�بعت 

دار السام ترجمته: 

ن بعض زمائــي يتداولون  كـتــب فــي هــذا الموضوع، الأ اأ

الخبــراء،  رض  اأ فــي  هنــ�  االنتخ�بــ�ت  لهــذه  وص�فــ�  اأ

ن هــذا الســب�ق الرائســي ك�ن ممتعــ� فقــط،  يحــ�ء بــ�أ لاإ

ولئــك المنزعجيــن منــ�  ن اأ ن التصرفــ�ت متوقعــة، واأ واأ

كـثر مم� يتحمل. مر اأ يحّملون االأ

الذيــن  حجــة  يرفضــون  و  اأ يتج�هلــون  نهــم  اإ ضــ�ف:  واأ

يعتبرون ترامب خطرا واضح� وق�ئم� على ديمقراطيتن�، 

هدر جميع التطلع�ت، حتى  نــه من خــال الغوغ�ئية اأ واأ

مريك�  لو لم تتحقق، التي نعتز به� نحن كدولة، فشع�ر اأ

مريكيــة، والمســ�واة  )واحــد مــن الكـثــرة(، والعقيــدة االأ

شــخ�ص الذين يســمون هذا البلــد وطن�،  بيــن جميــع االأ

ثر بسببه. كل ذلك ت�أ

ن�ني،  ن ترامب، المستبد االأ ؤمن بكل كي�ني اأ ن� اأ وت�بع: اأ

نه شــجع -ال بل  ســواأ من ذلك، اأ اســتهتر بكل ذلك. واالأ

ن يحذوا حذوه. مريكيين على اأ - مايين االأ جّراأ

لــى حــد ال يمكــن  ن ترامــب تســبب فــي ضــرر اإ واعتبــر اأ

ال بجهد ش�ق من رئيس مستقبلي، وكونغرس  صاحه، اإ اإ

مخلص، ومحب للدستور.

قبيــل  مــن  ليســت  االنتخ�بــ�ت  هــذه  مــرارة  ن  اإ وقــ�ل: 

نهــ� نــوع مــن الخــروج غيــر المتوقــع من  الصدفــة، بــل اإ

ليهــ�، بمجــرد  اإ مــة العــودة  مريــك� القديمــة، يمكــن لاأ اأ

لى الرئيس المقبل. بيض اإ تسليم مف�تيح البيت االأ

ث�رهــم  مريكييــن الذيــن اأ ن االأ ن مــن جــ�دل بــ�أ وضــح اأ واأ

رف�قهــم  لــى  اإ ينظــروا  لــن  حقــ�،  ترامــب  واســتغلهم 

مريكييــن  االأ يكرهــون  ال  نهــم  واأ عــداء،  ك�أ مريكييــن  االأ

مر  نــه بعد النت�ئج النه�ئية، لن ينتهي بن� االأ خريــن، واأ االآ

مريك� غير  غ�ضبين من بعضن� البعض، فهذا هو تخيل اأ

ن. موجودة االآ

مريكيين  ن السبب يعود لتشجيع ترامب االأ لى اأ ش�ر اإ واأ

خرج  لــى بعضهم البعــض، مضيف�: لقــد اأ ســ�ءة اإ علــى االإ

ن نتيجــة  رضــ�ء مص�لحــه الملتويــة. اإ ســواأ مــ� فينــ�، الإ اأ

ي� من هذا. انتخ�ب�ت 2020 لن تحسم اأ

وقــ�ل: ظهــرت عيــوب شــخصية ترامب وســلوكه 

المثير لاشــمئزاز تحت هيبة الرائسة، 

والحكــم  م�نــة  لاأ وازدرائــه 

خاقــي منــذ دخولــه البيــت  االأ

 .2017 عــ�م  فــي  بيــض  االأ

مريكييــن،  االأ وماييــن 

فــي  صحيحــ�  ك�ن  كمــ� 

انتخ�بــ�ت عــ�م 2016، يحبون م� 

ليه بقلق،  ن ينظر اإ يــرون.. فم� يجــب اأ

تب�عه بفخر. ليه اأ يشير اإ

الوضــع  هــذا  فــي  نفســن�  اأ نجــد  ضــ�ف:  واأ

ن ترامب انطلق، منذ اليوم  الي�ئس، الأ

نقــل  بقصــد  رائســته،  مــن  ول  االأ

مريكيــة  االأ الحكومــة  ملكيــة 

لى نفسه. من الشعب اإ

ي رئيــس  لــم يحــ�ول اأ

جــورج  منــذ  مريكــي  اأ

وفرانكليــن  واشــنطن 

روزفلــت وه�ري تروم�ن 

وجــون  يزنهــ�ور  اأ ودوايــت 

لى بوش الوالد وابنه،  كينيدي، اإ

وب�م�،  لــى بيــل كلينتون وبــ�راك اأ واإ

مثــل هــذا العمــل التخريبــي، وفــق 

قول كنغ.

وقــ�ل ك�تــب المقــ�ل: تشــكل الترامبيــة 

خطــرا علــي وعلى بلدي وعلى الن�س الذين 

عتــز بهــم، وتشــكل نفــس مســتوى الرعــب  اأ

عم�ر،  عــ�دة االإ نهــت اإ مثــل قوى الشــر التــي اأ

روابهــم  اأ فــي  للعنصرييــن  العنــ�ن  طلقــت  واأ

سافي. س على اأ غطية الراأ البيض�ء واأ

زمائــي  يــ�  الصفحــة،  تقلبــوا  ال  وت�بــع: 

صحــ�ب درجــ�ت  الخبــراء، بمــن فيهــم اأ

بيــض. قــد تكــون مجرد ري�ضــة ب�لنســبة لكم،  اللــون االأ

ن  وم�دة للتعليق المحفز للتفكير في المستقبل يمكن اأ

يجذب المزيد من الزي�رات للصفحة.

ن،  االآ زال  ومــ�  ترامــب  ك�ن دون�لــد  لــي،  ب�لنســبة  مــ�  اأ

مــة، التي ال  بد -مــع تاميــذه- تهديدا لاأ لــى االأ وســيظل اإ

ن  اأ يســتحق 

يقوده�.
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منـــــــابـــر

أ.د أحمد الريسوني

اإلســــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــون 
والعالقة مع الغرب

ــاِب  تَّ والكـُ واإلعالمييــن  والعســكريين  السياســيين  مــن  لكـثيــر  يحلــو 

نهــا عالقــة مســتحيلة، وبنــاء  تصويــُر عالقــة اإلســالميين مــع الغــرب  باأ

ن  عليــه يوحــون إلــى الشــعوب اإلســالمية والشــعوب الغربيــة معــا، بــاأ

وصول اإلسالميين إلى الحكم سيعني حروبا وصراعات ال مفر منها وال 

نفسهم من يعتقدون هذا.  نهاية لها. وقد يوجد في صفوف اإلسالميين اأ

والعالــم  اإلســالم  بيــن  العالقــة  مــا حقيقــة  لة:  المســاأ صــل  اأ إلــى  لنعــد 

اإلسالمي من جهة، والعالم الغربي من جهة ثانية؟ وما هي الخيارات 

الحالية والمستقبلية الممكنة لهذه العالقة؟

ن الغــرب يعتبــر اإلســالم والمســلمين مــن التحديات  ممــا ال شــك فيــه اأ

مامه. الكبرى اأ

ن الدول الغربية تشــكل  وكذلك َيعتبر اإلســالميون وعامة المســلمين اأ

مصدر عداء وعدوان ضد اإلسالم والمسلمين.

وروبييــن هــي عنصــر  وإذا كانــت التركــة التاريخيــة بيــن المســلمين واالأ

ن  راهــا ذات شــاأ مــن العناصــر المؤثــرة فــي الحالــة المعاصــرة، فإنــي ال اأ

ن مقامنا هذا ال يتسع لها، ولكني  حداث اليوم. كما اأ كبير في مجرى االأ

ركز علــى مالمــح الصورة  شــرت إليهــا فقــط لكــي تكـتمــل الصــورة. وســاأ اأ

المعاصــرة للعالقــة بيــن المســلمين والغــرب، لنستشــرف مــن خاللهــا 

ن تتحــول إلى فرص  مــا هــو منشــود وما هــو ممكن. فالتحديــات يمكن اأ

وإيجابيات.

ن مشــكلة الغــرب مع المســلمين في العصر الحديث، ليســت  معلــوم اأ

و هي معه – فــي وائم وعالقات  مــع دولهــم وحكوماتهــم، فهــو معهــا – اأ

راضيــة مرضيــة، وبعــض تلــك الحكومــات يمكــن اعتبارهــا حكومــات 

كـثر مما هي حكومات لشعوبها. للغرب اأ

 مشكلة الغرب وتخوفاته إذًا إنما هي مع الحركات اإلسالمية، الدعوية 

حيانا مع اإلســالم نفسه. فهو ال يريد وال  والسياســية، ومشــكلته تكون اأ

ن يراه  ن يرى اإلســالم ينتشــر ويتوســع عبر القارات، وال يقبل اأ يقبل اأ

يتغلغل حتى في مجتمعاته وفي عقر داره، ولو كان في حدود الصالة 

ذن. واللحية، والحجاب والنقاب، وبعض المساجد والماآ

ن يــرى  نــه ال يقبــل وال يتحمــل اأ ن ُعقــدة الُعقــد  عنــد الغــرب هــي اأ  إال اأ

اإلســالم يحكــم ويعطــي التشــريعات، ويلهــم المواقــف والسياســات، 

داخليــا وخارجيــا. فهذه في نظــر الغرب جريمة تحاول بعض الحركات 

اإلســالمية تنفيذهــا مــع ســبق اإلصــرار والترصــد! فلذلــك عمــل الغــرب 

طويــال علــى إبعادهــا والحيلولــة دون وقوعهــا. ولهــذا الغــرض تســتميت 

الــدول الغربيــة منــذ قرن من الزمن في نشــر الفكــرة العلمانية والثقافة 

اللبراليــة فــي العالــم اإلســالمي، واســتنباتها وفرضهــا وحمايتهــا بجميع 

الوســائل، بمــا فيهــا تحريك االنقالبات، ودعم الحــكام الطغاة، ودعم 

إلســالمية  المناهضــة  العلمانيــة  والشــخصيات  والحــركات  حــزاب  االأ

ساليب المعروفة. الدولة، وغير ذلك من الوسائل واالأ

قوى في هذا العصر. فهذا من الجانب الغربي، وهو الطرف الفاعل واالأ

مــا مشــكلة المســلمين واإلســالميين تجــاه الغرب اليوم، فهي مشــكلة  اأ

بيــن  ثــره  اأ رجــح  يتاأ التاريخــي  ن اإلرث  اأ ساســا. فرغــم  واأ وال  اأ سياســية 

سباب الحقيقية والقوية للموقف اإلسالمي  ن االأ الظهور والكمون، إال اأ

مــن الغــرب تظــل سياســية وحديثــة العهــد. فالرفــض اإلســالمي للغرب 

و علمانيته في نفسه، وإنما هو ناجم  و صليبيته اأ ليس ناجما عن دينه اأ

عــن جرائمــه وسياســاته  االســتعمارية العدوانيــة الحديثة، واســتمراره 

فــي نهــج سياســة التســلط والتحكــم. والســجل الغربــي في هــذا المجال 

مثلــة  و ســرد اأ و التذكيــر بــه، اأ حافــل ومعــروف، فــال حاجــة بــي لذكــره اأ

منه…ولــو كان التحفــظ والتوتــر اإلســالمي تجــاه الغــرب راجعــا اليــوم 

شد منه موجها إلى الصين  سباب ودوافع دينية، لوجدنا مثل ذلك واأ الأ

عمق  شــد واأ ن الخالف الديني معها اأ واليابان والهند وكوريا… باعتبار اأ

مما هو مع الغرب المسيحي والغرب العلماني.

علي الصابي 
الكريــم  ن  القــراآ يــ�ت  اآ تمثــل 
بريقــً� وض�ًء ومنــ�رات لهداية 
طريــق  لــى  اإ نســ�نية  االإ بنــي 
يمــ�ن وتوحيــد هللا  الحــق واالإ
وتعطينــ�  وتع�لــى،  تبــ�رك 
دروســً�  جميعهــ�  ســوره 
نســ�نية س�مية  ومع�ني وقيم اإ
لفهــم  الدنيــ�؛  الحيــ�ة  فــي 
لهــي،  االإ التكليــف  من�طــ�ت 
العظيــم  الديــن  هــذا  وقيمــة 
فــكل  ملسو هيلع هللا ىلص.  الكريــم  ورســوله 
ن الكريم  يــ�ت القــراآ يــة من اآ اآ
و منــذرة  مــ� مبشــرة اأ نزلــت اإ
و بعده�، لتبين  قبل ح�دثــة اأ
جــر العمــل الص�لــح  ثــواب واأ
خط�يــ�ه  وع�قبــة  نســ�ن،  لاإ

وذنوبه.  
عبــ�ده  تع�لــى  هللا  مــر  اأ لقــد 
يــ�ت  اآ مع�نــي  فــي  ب�لتدّبــر 
ف على  ن الكريم للّتعــرُّ القــراآ
صول  س�س عقيدتهم وبي�ن اأ اأ
مرهم بذلك؛  عب�داتهــم، كم� اأ
ولو  نبي�ء واأ لمعرفة قصص االأ
)عليهــم  الّرســل  مــن  العــزم 
الســام(، وم� تعّرضوا له من 
عداء هللا،  ذّيــٍة من الكـفــ�ر واأ اأ
وكذلــك لاعتب�ر بقصص َمن 
مم بم� يفيدهم  سبقهم من االأ
علــى  ويجعلهــم  دني�هــم  فــي 
الــذي  المســتقيم  الطريــق 
ومــن  لعبــ�ده.  هللا  يرتضيــه 
الكريــم  ن  القــراآ ســور  بيــن 
ي�تــه ك�نــت ســورة الكوثــر،  واآ
تفســير  علــى  ســنقف  والتــي 
ي�ته�، وذلك في قوله  حــدى اآ اإ
ْبَتُر] نَّ َش�ِنَئَك ُهَو ااْلأ تع�لى: ]اإ

يــة  االآ هــذه  اختيــ�ر  ولعــل 

علــى  ردًا  جــ�ء  الكريمــة، 
عظــم مخلــوق من  ســ�ءة الأ االإ
هللا؛  خلصــه  نســ�ن  االإ بنــي 
ســيد الك�ئنــ�ت ملسو هيلع هللا ىلص، والذي ال 
يق�رن اسمه وصف�ته ومنزلته 
الخلــق.  مــن  حــد  ب�أ عنــد هللا 
ســ�ءة  االإ لتلــك  اهتــزت  وقــد 
ونفــوس  وعقــول  قلــوب 
المايين من المسلمين وغير 
قــام  المســلمين، وتحركــت اأ
الف مــن الكـتــ�ب  عشــرات االآ
والب�حثيــن  عامييــن  واالإ
والمفكريــن والدعــ�ة وطائع 
فــي  الشــب�ب  النشــط�ء  مــن 
ومغ�ربهــ�،  رض  االأ مشــ�رق 
وصدرت تصريح�ت حكومية 
وغيــر حكوميــة تنــدد رافضــة 
لخط�ب البغضــ�ء والكراهية 
رافضيــن   ، والعنصريــة 
المســ�س برمزيــة هــذا النبــي 
صــول وقيــم الدين  الكريــم واأ
ن  وبــ�أ الحنيــف،  ســامي  االإ
بــل  يتن�قــض،  الفعــل  ذلــك 

يبتعــد كل البعد عن حرية 
والتعبيــر  ي  الــراأ

والتفكير، 

ى  يتعــد و
لى  ذلك اإ
المس�س 

ت  ســ� لمقد ب�
ز  مــو لر ا و

الماييــن  وكرامــة  الدينيــة، 
من المسلمين.

قــراأ  وقفتنــي تلــك الح�دثــة الأ اأ
يــ�ت  يــة كريمــة مــن اآ تدبــر اآ واأ
فهــم  والأ الكريــم،  ن  القــراآ
التفســير  كـتــب  فــي  مع�نيهــ� 
فــي  دالــة  لتكــون  ومصــ�دره 
كل زمــ�ن ومــك�ن، على فعل 
نس�نية،  شــرار ومبغضي االإ االأ
وســوء  ذلهــم  ولتبيــ�ن 
تقديرهــم وضي�ع هيبتهم في 

خرة.  الدني� واالآ
ن  يــ�ت القــراآ مــن عــ�ش مــع اآ
وفهــم  حفظهــ�  الكريــم؛ 
ســراره�  اأ وحمــل  مع�نيهــ� 
روح  ســرت  صــدره،  فــي 
زهــرت  واأ قلبــه،  لــى  اإ الحيــ�ة 
وتع�مــل  ســع�دته،  شــجرة 
ســلوب  مــع منطــق الحيــ�ة ب�أ
للقلــب  ن  ف�لقــراآ مختلــف. 
ك�لــروح للبــدن، قــ�ل تع�لى: 
َلْيَك ُروًح�  ْوَحْيَن� اإ ﴿َوَكَذِلــَك اأ

ْمِرَن�﴾. ِمْن اأ
تســدد  ن  القــراآ كلمــ�ت  ن  اإ
خط�نــ� وترشــدن� لمــ� هو خير 
نس�نية في هذا  وم� هو شــر لاإ

ن  لكــو ا
يــة  واآ الفســيح، 

ْبَتُر(؛  نَّ َش�ِنَئَك ُهَو ااْلأ )اإ

قواعــد  مــن  ق�عــدة  بمث�بــة 
مــع  والتع�مــل  الحيــ�ة  دارة  اإ
ن الخط�ب  زم�ت، وك�أ فقه االأ
الرب�ني لنبي الرحمة صلوات 
يخبــره  عليــه،  وســامه  ربــي 
ن الشــتم والســب والكام  بــ�أ
البغيــض، وك�ره رســول هللا 
ســامي  االإ والديــن  الكريــم 
الحنيــف هــو خ�ســر وخ�مــل 
الحيــ�ة  فــي  ذكــره  ومقطــوع 

خرة. الدني� واالآ
الهجــوم  هــذا  ن  اأ كمــ� 
عــداء هللا علــى  اأ الظ�لــم مــن 
الكريــم  الرســول  شــخصية 
هللا،  ذن  بــ�إ ســتكون،  ودينــه 
مــن  كـثيــر  هدايــة  فــي  ســببً� 
بهــذا  وتفكرهــم  النــ�س، 
النبــي، وتعرفهم على ســيرته 
وتع�ليمه وهديه، وعلى كـت�ب 
نزل عليه،  هللا العزيــز الــذي اأ
راد لهــم الهداية  وذلــك لمن اأ
ســبح�نه وتع�لــى. ق�ل تع�لى: 
الَّ  ُئ اإ

ــِيّ  اْلَمْكــُر السَّ
ُ

]َواَل َيِحيــق
َت  الَّ ُسنَّ ْهِلِهۚ  َفَهْل َينُظُروَن اإ ِب�أ
 ِ ِت للاَّ ِليَنۚ  َفَلن َتِجَد ِلُسنَّ وَّ ااْلأ

َتْبِديًا[ )ف�طر: 43(.

الخميس12

ْبَتُر
َ ْ
ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو األ
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المجتمــع  ن  اأ علــى  الجميــع  يتفــق 

صيلــة،  اأ جــذور  ذو  مجتمــع  العراقــي 

وصفته كـت�ب�ت المؤرخين والمؤلفين، 

ول المجتمعــ�ت في الحف�ظ  نــه من اأ ب�أ

لهــ�،  واالنتمــ�ء  ســرة  االأ ثوابــت  علــى 

جهضــت  اأ الحــروب  تراكمــ�ت  ن  اأ اال 

الظواهــر،  لبعــض  مســتهجنة  حــ�الت 

ومنهــ� ظ�هــرة العنــف ضــد االطفــ�ل، 

التــي تص�عــدت مؤخــرا لتطغــى صــور 

التعذيــب الجســدي والضــرب المبرح 

لــاوالد والبنــ�ت من قبــل ذويهم على 

ن  مواقــع التواصل االجتم�عي، فتجد اأ

التعليق�ت التي تكـتب حوله� من قبل 

الجمهــور، فيه� اســتهج�ن ونبذ للح�لة 

دليــل  وهــو  ب�لمع�لجــ�ت،  ومط�لبــة 

علــى القيم التــي يحمله� الفرد المنتمي 

ص�لة.  لمجتمع االأ

جل الم�ل عنف من اأ

حــدى  اإ كركــوك  شــرطة  ضبطــت 

فــي  رصدهــ�  بعــد  العنــف  حــ�الت 

حد  ن اأ مواقــع التواصــل االجتم�عي، ب�أ

طفــ�ل تعرض للضــرب وااليذاء من  االأ

حيــث  المــ�ل،  علــى  الحصــول  اجــل 

المتعــ�رف عليه دائم� ان الطفل يوبخ 

وقــد يضرب عن شراســته ومشــ�حن�ته 

خوتــه، او لقي�مه بعمل  و اأ قرانــه اأ مــع اأ

ال يدرك خطورته كونه صغير السن.

من�هضة العنف

واالجتم�عــي  النفســي  الب�حــث  كــد  اأ

نه لوحظ  الدكـتــور عبد الكريم خليفة اأ

طف�ل الى  خيرة تعرض االأ ونة االأ في االآ

وانتق�ميــة،  وحشــية  بطريقــة  العنــف 

ث�ر الضرب على اجســ�دهم، او  بتــرك اآ

حــد اطرافهــم، وعــ�دة مــ� تكون  كســر اأ

االجتم�عيــة،  العاقــ�ت  ضغــط  مــن 

بســبب تغيــرات فــي منظومــة القيــم، 

ونتيجة تراكم�ت م� مر به المجتمع من 

حروب وفقر وتشــرد، وفي هذه الح�لة 

لجوئهــم  بعــد  المقربيــن  مــن  العنــف 

اليــه، ليكــون مســؤوال عنهــم بــدال مــن 

ب�ســتغال  دوره  واســتغل  والدهــم، 

المعيشــة  وتوفيــر  للعمــل  االطفــ�ل 

ب�لضغط والتوبيخ والقسوة والعنف.

واشــ�ر خليفــة الــى القوانيــن العراقيــة 

الثغــرات حــول حم�يــة  بعــض  فيهــ� 

المواطــن مــن العنــف في مثــل هذه 

الحــ�الت، خ�صــة حم�يــة االطفــ�ل 

مــن قبــل المقربين لــه او ذويه، اذ 

الشــ�رع،  فــي  لــه  ال يوجــد رادع 

فضــا عــن عــدم وجود مؤسســة 

لحم�يــة الطفــل مــن العنــف او 

قسم يختص بذلك.

الطفــل  تعــرض  ن  اأ واضــ�ف 

ثيره  للعنف في صغره له ت�أ

شــخصيته  فــي 

 ، مســتقبا

وانه ينش�أ 

فــردا غير 

 ، يــم قو

ويكون ســلوكه المجتمعي غير ســوي، 

اي  التع�مــل،  عنــد  الفض�ضــة  وفيــه 

يكون فــردا مض�دا للمجتمع، ويســمى 

الن  الســ�يكوب�تي،  النفــس  علــم  فــي 

اســق�ط�ت تعرضــه للعنــف )لحظــ�ت 

الاشــعور،  علــى  تختــزل  التعنيــف( 

فتؤثــر فــي ســلوكه، وتظهر على شــكل 

تحفيز ســلوكي غيــر مقبول عند الكبر، 

بســط موقف او  ثر الأ وهــو م� يجعلــه يت�أ

ضغط، مم� 

يلج�أ 

الــى التصرف بعنف، ويؤثر في تكوينه 

المجتمــع بوجــود مجرميــن او ســراق، 

او االبتعــ�د عن الحكمــة في التصرف، 

وهــو مــ� يتطلــب مض�عفــة الجهود من 

واالســر  المســؤولة  المؤسســ�ت  قبــل 

مجــ�ل  فــي  الع�ملــة  والمنظمــ�ت 

بع�ده عــن التعنيف  تنشــئة الطفل، الإ

عمــره  ســنوات  وفــق  معــه  والتع�مــل 

ب�لطرق الحض�رية.

دار السالم/ بغداد/ متابعة

العنف ضد األطفال قصٌص ومآٍس 

ة تهدد القيم المجتمعيَّ
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دار السام/ بغداد
ن تدخــل المدرســة، اال وتواجهــك  مــ� اأ
كميــة مــن االلتزامــ�ت، منهــ� المواظبــة 
وحــل  واالنتبــ�ه  الــدروس،  علــى 
اذ  االمتح�نــ�ت،  واخرهــ�  الواجبــ�ت، 
تؤطر هذه الــدروس المث�برة المصحوبة 
ب�لجديــة، واحي�نً� تشــعرن� بعض المواد 
بصعوبــة فــي تقبله�، لهــذا  خلقت م�دت� 
الري�ضــة والفنيــة لكســر هــذه الجديــة، 

كمتنفس بين الدروس.
ن تفشــت ج�ئحــة كورونــ�  اال انــه منــذ اأ
فــي الباد، وتحتــم على الطلبة المكوث 
فــي من�زلهــم، وتفعيــل نظــ�م الدراســة 
عن بعد، وُهجــرت المدارس، واكـتملت 
قــررت  عندمــ�  خــرى  ب�أ ســ�ة  الم�أ هــذه 
ن يكــون جــزء مــن التعليــم  الحكومــة اأ
فــي العــ�م المقبــل من خــال المنص�ت 
االلكـترونيــة، صــ�ر هــذان الدرســ�ن فــي 
وكل  المنهــ�ج،  مــن  االختفــ�ء  طريــق 
ذلــك لضــرورة االلتــزام بقواعــد التب�عد 

االجتم�عي.
م� قبل كورون�

يشــكو التلميذ فــراس ح�مد )10 اعوام( 
تحرمهــم  التــي  مدرســته  مديــرة  مــن 
اســتبداله  يتــم  اذ  الري�ضــة،  مــن درس 
بــدرس اللغــة االنكليزيــة او الري�ضيــ�ت 
او  البــ�رد  الجــو  منهــ�  كـثيــرة،  بحجــج 
قــرب االمتح�نــ�ت وعــدم اكمــ�ل المنهج 
ويقــول : نحــن نحــب الري�ضة كم� نحب 
درس الفنيــة، لكــن المديــرة ال تريــد لنــ� 
ن نلعــب الري�ضــة او نرســم وال نــدري  اأ

لم�ذا؟.
سي� س اآ ك�أ

تقول معلمة الري�ضة ميسون ح�مد )34 
ع�مــً�( علمتنــي الري�ضــة اشــي�ء كـثيــرة، 
اولهــ� التفــ�ؤل واالنفتــ�ح علــى الحيــ�ة، 
وكيفيــة التع�مل مــع الغير، كم� وهبتني 
الصحــة والنشــ�ط  والــوزن المث�لي، وم� 
زلــت احتفظ بلي�قتي البدنية، ومع انني 
معلمة ري�ضة ففي كل يوم عندم� اصحو 

مــن النــوم ازاول الري�ضــة، واذهب الى 
مدرستي وان� في ك�مل نش�طي.

درس  اهمــ�ل  ن  اأ الــى  ح�مــد  وتلفــت 
الري�ضة في الوقت الح�ضر سوف يقلل 
من بروز نجوم  في الري�ضة، ك�لمرحوم 
احمــد راضــي وعمــو ب�ب� في المســتقبل، 
وسيخســر البلد المش�ركة في السب�ق�ت 

الدولية، مــع العلم ان الري�ضة 
الــى  المواطنيــن  تشــد 

ننســى  وال  بلدهــم 
فــي  الري�ضــة  ان 

 2007 عــ�م 
اللحمة  اعــ�دت 
الوطنيــة البنــ�ء 

عنــد  الشــعب 
المنتخــب  فــوز 

ســي�  اآ س  بــك�أ الوطنــي 
للشب�ب.
المرسم 
الصغير

هواية 
تدفــع  الرســم 
بعــض الطلبة 

المط�لبــة  الــى 
عــ�دة افتتــ�ح صــف الرســم، وعلى  ب�إ

بعــض ادارات المــدارس التــي 
تســتهين بمــ�دة الرســم، 

كبــ�ر  ن  اأ تعلــم  ن  اأ
الرســ�مين ك�نــوا 

اطف�اًل صغ�رًا، 
دفعهم 

حــب 
درس 

الرسم 
ليكونــوا 
نيــن  فن�

كب�رًا، 
ن  بعد اأ

س�عدهم 
معلموهــم في المدارس 

خــال  ومــن  مواهبهــم،  تنميــة  فــي 
الصيفيــة   المســ�بق�ت   فــي  مشــ�رك�تهم 

ن  وبعده�  المدرسية، الى  اأ
معلــم  ويقــول  مواهبهــم،  تطــورت 

الرســم   : حميــد  ســعيد  الرســم 
جديــدة  ف�قــً�  اآ يفتــح 

يعلمــه  و ، لب للط�
خذ  كيف يفكر، بل وي�أ

بيده نحو ع�لم رحب 
والبهجــة  ب�النشــراح  ملــيء 

والتف�ؤل، 

ن تتــرك للط�لــب الحرية  لذلــك يجــب اأ
فــي التعبيــر عــن الموضــوع الــذي يريــد 

رسمه.

ة والرياضة.. درسان غيبتهما  الفنيَّ

قلة المساحة واالهمال التعليمي
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ليوث الرافدين يواصلون التحضير لمواجهة العنابي
دار السام/ مت�بعة

الوطنــي  منتخبنــ�  يواصــل 

للشب�ب لكرة القدم، تحضيراته 

ســي� تحــت 19 ع�مــ�  لنه�ئيــ�ت اآ

اوزبكســت�ن  فــي  ســتق�م  والتــي 

مطلــع العــ�م الق�دم، وســيلعُب 

نه�ئيــ�ت  فــي  الوطنــي  منتخبنــ� 

ضمــن  ع�مــ�   19 تحــت  ســي�  اآ

ج�نــب  لــى  اإ الث�نيــة  المجموعــة 

وكوريــ�  الي�بــ�ن  منتخبــ�ت 

الجنوبية والبحرين.

كــَد مــدرب منتخبن�  مــن جهته، اأ

الوطني للشب�ب، قحط�ن جثير: 

ان مب�راتــ� قطــر الوديتــ�ن همــ� 

ولى لليوث الرافدين  المحطــة االأ

سي�  في طريق التحضير لبطولة اآ

ن المنتخــب  تحــت 19 ع�مــ�، الأ

لى مزيد مــن المب�ري�ت  بح�جــة اإ

وزبكســت�ن  اأ لــى  اإ التوجــه  قبــل 

لخوض غم�ر البطولة.

اتحاد السلة يحدد الموعد النهائي 

النطالق الدوري الممتاز
دار السام/ بغداد

حــدد االتحــ�د العرافــي لكرة الســلة، الموعد النه�ئي النطاق الموســم 

الجديد ب�لدوري 

الممت�ز.وبحسب 

قرارات االتح�د 

ن  االخيرة، ف�إ

الدوري الممت�ز 

سينطلق يوم 

السبت الموافق 

19 ك�نون االول 

المقبل، فيم� 

سيكون موعد 

القرعة في الـ12 من 

الشهر المقبل.

رسميًا... برشلونة يعلن مدة 
غياب فاتي

دار السام/ وك�الت

خضــع جنــ�ح الفريق 

القــدم  لكــرة  ول  االأ

بن�دي برشلونة انسو 

تــي  ف�

لعمليــة جراحيــة ن�جحــة خــال 

الســ�ع�ت القليلــة الم�ضيــة بعــد 

ص�بته في مب�راة لاير بيتيس. اإ

عــن  علــن  اأ قــد  برشــلونة  وك�ن 

ص�بة ف�تي بتمزق في الغضروف  اإ

اليســرى،  للركبــة  المفصلــي 

ســب�نية  االإ الصح�فــة  ت  وتنبــ�أ

مك�نيــة غيــ�ب الاعب الشــ�ب  ب�إ

نــ�دي  وحــدد  شــهر،  اأ  3 لمــدة 

برشــلونة الغيــ�ب المتوقعــة مــن 

خــال بيــ�ن رســمي عبــر موقعــه 

ف�تــي  جــراء  اإ بعــد  لكـترونــي  االإ

للعمليــة الجراحيــة التــي خضــع 

الطبيــب،  شــراف  اإ تحــت  لهــ� 

لى 4  رامــون كوج�ت، وســتصل اإ

شهر تقريًب�. اأ

اتحاد الجودو يقدم طلبًا 
للموافقة على قبول عضويته 
بالجمعية العمومية لالولمبية

دار السام/ بغداد
العراقــي  االتحــ�د  رئيــس  قــدم 
طلبــً�  الربيعــي،  عــدي  للجــودو 
للهيئــة القض�ئيــة المشــرفة على 

االولمبيــة  اللجنــة  انتخ�بــ�ت 
للموافقــة  العراقيــة،  الوطنيــة 
ب�لدمعيــة  قبــول عضويتــه  علــى 

العمومية لاولمبية.

اللجنة التحضيرية النتخابات االولمبية 

تتسلم اعتراضًا ضد كبيان
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رسميًا.. الغزال االسمر مدربًا 
للديوانية

دار السام/ بغداد
الديوانيــة  نــ�دي  اعلــن 
مــع  تع�قــده  الري�ضــي، 
منيــر،  قصــي  المــدرب 
لقي�دة فريق كرة القدم في 
 /2020 الكــروي  الموســم 
2021. وذكــر النــ�دي فــي 
ســمى  النــ�دي  ان  بيــ�ن 
الك�بتن قصي منير مدربً� 

مســ�عدًا  محســن  وســعيد 
الحســين  عبــد  وتيســير 

عــدي  والك�بتــن  مســ�عدًا 
عمران مس�عدًا.

دار السام/ بغداد
التحضيريــة  اللجنــة  تســلمت 
ولى  صبــ�ح هذا اليــوم االثنين اأ
االعتراض�ت المقدمة من عضو 
مصطفــى  العموميــة  الجمعيــة 
جبــ�ر علــك ضــد الســيد خ�لــد 
والمط�لبــة  كبيــ�ن  عبدالواحــد 
ب�ســتبع�ده من الترشيح وعدم 
الســم�ح لــه ب�لتصويــت خــال 
القــ�دم  االنتخ�بــي  المؤتمــر 
الســبت  يــوم  انعقــ�ده  المقــرر 
فــي   14/11/2020 الموافــق 

تم�م الس�عة الرابعة عصرًا.

مــن  عــدد  االعتــراض  وتضمــن 
عــدم  تبيــن  التــي  الفقــرات 
امتاك السيد كبي�ن االعتراف 
الوطني على انتخ�ب�ته بموجب 
ق�نون 16 لاتح�دات الري�ضية 
هيئــة  تشــكيل  عــدم  كذلــك   ،
مــر  مشــرفة علــى االنتخ�بــ�ت ب�أ
االولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  مــن 

العراقية.
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مسجد »وزير خان« مقصد 
سياحي قائم من القرن الـ 17

يتربع مســجد »وزير خ�ن« المشيد في عهد سلطنة 

مغول الهند، ب�لقرن الس�بع عشر الميادي بوالية 

»البنج�ب« في ب�كســت�ن، على 

التــي  المواقــع  س  راأ

تستقطب الزوار، 

بفضل هندسته 

المعم�رية الفريدة 

وزخرف�ته 

الرائعة. ويقع 

لتقديــم  واســُتخدم  الهــور،  قلعــة  قــرب  المســجد 

ثن�ء  تحية الجمعة من قبل ســاطين مغول الهند اأ

وجودهــم ب�لمنطقــة، ويمتــ�ز ب�متاكــه 4 منــ�رات 

مثمنــة الزواي�، وفن�ء واســعً�، و5 قبــب، وزخرف�ت 

عديــدة ومتنوعــة، ويضــم فنــ�ء المســجد 32 غرفــة 

نهــ� مخصصــة  صغيــرة علــى شــكل خليــة، يعتقــد اأ

لى حوض  ض�فــة اإ للطــاب عنــد بن�ء دار العبــ�دة، اإ

الوضــوء الــذي يبــرز فــي العديد من مســ�جد مغول 

الهند في شبه الق�رة.

جــرى نظــ�م »ه�يبرلوب« للنقل  اأ
مــع  ولــى  اأ رحلــة  الســرعة  ف�ئــق 
»فيرجــن«،  لحســ�ب  رك�ب 
نهــ�  فــي تجربــة ق�لــت الشــركة، اإ
مــ�م  لــى االأ تمثــل خطــوة كبيــرة اإ
لتقنيــة »رائــدة« قــ�درة على نقل 
شــخ�ص بســرعة 1000 كيلــو  االأ

متر في الس�عة.

تجربة جديدة لنقل الركاب 

بسرعة 1000 كم في الساعة

يمــر كـثيــر مــن المســ�فرين عبــر المحيــط 
ســفينة  غــرف  موقــع  مــن  طلســي  االأ
"ت�يت�نيــك" الشــهيرة، التــي اســتقرت فــي 
قريبــ�  لكــن   ،1912 عــ�م  المحيــط  قــ�ع 
سنتمكن من زي�رة السفينة في الق�ع لكن 

بسعر ليس ب�لقليل.
يــ�ر2021 ســيتكمن الراغبون  وبــدءا مــن اأ
فــي زيــ�رة حط�م الســفينة مــن الغوص مع 
كسبيديشــن" للقي�م  وشــن غيت اإ شــركة "اأ
بجولــة تحت الم�ء بهدف جمع المعلوم�ت 
البحثية، والسي�حة بنفس الوقت، بتكلفة 

لف دوالر. لى 125 اأ تصل اإ

حــدث شــ�بة ترتدي ســترة بيض�ء في عي�دة بطوكيو، تسّجل  اأ تف�صيــل  بعن�يــة 

المرضــى لديه�، وهــو لعبة 

محشوة على شكل نعجة.. 

»ن�تســومي«  فعيــ�دة 

ع�دة الدمى  متخصصة في اإ

لــى مــ�  خــرى اإ لعــ�ب االأ واالأ

ك�نت عليه في الم�ضي، م� 

صح�به� المتعّلقين  يسعد اأ

بهــ�، مثــل يوكي ك�تــو التي 

جلبت دميته�.

رحالت سياحية لزيارة حطام تايتانيك.. وهذا سعر التذكرةعيادة في طوكيو لمعالجة الدمى
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