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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

بايدن :واليتي لن تكون والية ثالثة ألوباما

دار السالم /متابعة
بدات فيه عملية النتق�ل من إدارة
وي�تي ذلك في الوقت الذي أ
الســام ،إن هــذه ليســت وليــة أاوب�مــ� الث�لثــة ...ألنن� أامــ�م ع�لم أ
الرئيــس دون�لــد ترامب إلــى اإلدارة المقبلة ،على الرغم من أانه
صــرح المرشــح الديمقراطــي للرائســة أالمريكيــة جــو ب�يدن أب�ن مختلف تم�م� عم� ك�ن في عهد أاوب�م� وب�يدن.
وليتــه الرائســية لــن تكــون بمث�بــة وليــة ث�لثة للرئيس الســ�بق أواضــ�ف أان الرئيــس ترامــب ّغيــر المشــهد ،أوان الوضــع ك�ن لــم يتــم اإلعــان عــن نت�ئــج النتخ�بــ�ت الرائســية رســمي� بعــد،
ب�راك أاوب�م� ،الذي ك�ن ب�يدن ن�ئب� له.
عبــ�رة عــن أامريك� لوحده� وليس أامريك� أاول خال فترة رائســة فيمــ� واجــه ب�يــدن انتق�دات على نيته تعيين أاشــخ�ص ك�نوا في
إدارة الرئيس الس�بق ب�راك أاوب�م�.
وقــ�ل ب�يــدن فــي تصريــح لقن�ة إن بي ســي أالمريكيــة ت�بعته دار ترامب.

اال

فت
تاحية

بقلم :إياد السامرائي

ســعر الصــرف ،مهــم جـ ًـدا ،أواي تغييــر كبيــر فــي ســعر الصــرف
والتعويــم يكــون ك�رثــة علــى القتصــ�د ونت�ئجه ســتكون معقدة
ولــن يتع�فــى القتصــ�د لعقــود ،مثــ�ل علــى ذلــك مــ� حــدث فــي
الردن ومصر ودول اخرى كـثيرة.
التغيير التدريجي مهم جدا اذا ك�ن ل بد منه ،ف�لعملة المحلية
واستقراره� من اهم روافد قوة القتص�د.
ول مــن اعــ�دة تشــكيل البنــك المركــزي بمــ� يتم�شــى مــع
ل بــد أا ً
هيــ�كل البنــوك المركزيــة الع�لميــة ويكــون لــه لجنة مــن خبراء

حول سعر الصرف
ل يتدخلــون فــي المــور التنفيذيــة فقــط يتخصصــون فــي وضــع
السي�س�ت ومراقبته� ،ويكون غير خ�ضع للحكومة ول تتدخل
في سي�س�ته.
ســعر الصــرف ل بــد ان يكــون واحـ ًـدا فــي البنــوك ،امــ� الســوق
الســوداء والغــ�ء شــرك�ت الصرافــة المتخصصة في اخــذ العملة
الصعبــة مــن البنــك المركــزي وبيعهــ� في الســوق ومــ� ينتج عن
ذلك من فس�د كبير.
فيجــب أان يكــون الســعر واحـ ًـدا فــي البنــك وعنــد الصــراف،

مــع مراعــ�ة عمولــة البيــع والشــراء والغــ�ء مــزاد بيــع
العملــة وتوفيرهــ� للبنوك ك�فة وشــرك�ت الصرافة
وللتع�مــات المشــروعة مــن اســتيراد وتصديــر
ـبب� في تهريب
وح�جــ�ت المواطنيــن ،ول تكــون سـ ً
أالموال وخ�صة أاموال الصفق�ت الف�سدة.
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التربية تجدد التأكيد :دوام التالميذ في المدارس
سيقتصر على يوم واحد أسبوعيًا
دار السالم /بغداد
الت�كيــد
جــددت وزارة التربيــة ،أ
علــى أان دوام التالميــذ فــي
المــدارس ســيكون ليــوم واحــد
ـدة االلتــزام
فــي أاالســبوع ،مؤكـ ً
بمقــررات اللجنــة العليــ� للصحة
والسالمة.
أواش�ر المكـتب إاالعالمي للوزارة

فــي بيــ�ن صحفــي ،إالــى االلتــزام
بـ أـ�ن يكــون دوام التالميــذ يومـ ًـ�
ـدا لــكل صــف دراســي
واحـ ً
وحســب المرحلــة الدراســية (
ابتدائــي او ث�نــوي) ،وامــ� بقيــة
أايــ�م أاالســبوع ســيكون التعليــم
ُ
بدءا من  29من
فيه� عــن (بعد) ً
شهر تشرين الث�ني الح�لي.

األمن الوطني يلقي القبض
على تاجر مخدرات في بغداد
دار السالم /بغداد
اعلنــت وزارة الصحــة ،عــن
رصدهــ� تهــ�ون كبير جــد من قبل
المواطنيــن فــي تــرك االجــراءات
الوق�ئيــة ،فيمــ� اشــ�رت الــى ان
الوب�ء مستمر ب�النتش�ر في البالد.
وق�لــت الــوزارة في بيــ�ن صحفي،
انــه فــي الوقــت الــذي تتص�عــد
فيــه االص�بــ�ت بشــكل خطيــر في
دول الع�لــم حيــث بلــغ معــدل

عــدد االص�ب�ت اليومــي في الع�لم
اكـثــر من نصــف مليون اص�بة مم�
ادى الــى اتخــ�ذ اغلــب البلــدان
إالجــراءات مشــددة وص�رمــة
مــن حظــر عــ�م وغلــق المرافــق
الحيويــة وفــرض عقوب�ت مشــددة
بحــق المخ�لفيــن وخ�صــة الذيــن
ال يرتــدون الكم�مــ�ت او يخرقــون
االجــراءات الوق�ئيــة االخــرى،
لالســف الشــديد خــالل
رصدنــ� أ

الفتــرة الم�ضيــة ته�ونــ� ً
كبيرا جدا
ً
مــن قبــل المواطنيــن تمثــل فــي
تــرك االجــراءات الوق�ئيــة جملــة
وتفصيال.

المرور تكشف عن خطة إللغاء الحجز
ً
ومساء
اإللكتروني وجعل الدوام صباحًا
دار السالم /بغداد
كشــف مديــر المــرور العــ�م اللــواء (ط�رق
اســم�عيل حســين) ،الثالثــ�ء ،عــن خطــة
إاللغــ�ء الحجــز إااللكـترونــي وجعــل الدوام
ومس�ء.
صب�ح�
ً
وقــ�ل حســين ،ان هنــ�ك خطــة إاللغــ�ء
الحجــز إااللكـتروني وجعل الدوام صب�حي
مضيف�
ومســ�ئي في مجمعــ�ت التســجيل،
ً
ان ذلــك جــ�ء مــن اجــل اســتيع�ب الزخم
وتقديم افضل الخدم�ت للمواطن.

اتفاق بين بغداد وانقرة على زيادة المنح
الدراسية للطلبة العراقيين

دار السالم /بغداد
اتفــق وزيــر التعليــم الع�لــي
والبحــث العلمي نبيــل ك�ظم
والســفير التركــي فــي العــراق
ف�تــح يلــدز ،الثالثــ�ء ،علــى
أاهميــة االعتــراف المتبــ�دل
ب�لج�معــ�ت وزيــ�دة المنــح
الدراسية للطلبة العراقيين.
وق�لــت دائــرة إاالعــالم فــي
وزارة التعليــم فــي بيــ�ن
صحفــي ،إان وزيــر التعليــم
الع�لــي والبحث العلمي نبيل
ك�ظم عبد الص�حب اســتقبل
الســفير التركــي فــي بغــداد

ف�تح يلدز ون�قشــ� مشروع
إانشــ�ء الج�معــة التركيــة
العراقية والمنح الدراسية
مضيف�
للطلبة العراقيين،
ً
أان الج�نبيــن اســتعرض�
االختص�صــ�ت العلميــة
التــي يرغــب الطلبــة
العراقيــون ب�اللتحــ�ق
بهــ� مــن خــالل المنــح
والزمــ�الت التــي يقدمهــ�
الطــرف التركــي وحســب
أاالولويــة التــي ترســمه�
وزارة التعليــم الع�لــي
والبحث العلمي العراقية.

الخميس
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عقب قرار إخالء المخيمات قسرًا..
ماليين النازحين يواجهون المجهول
دار السالم /بغداد
ع�م�،
يلملــم الح�ج أابــو محمد الدليميً )65( ،
بق�يــ� خيمتــه ،ومســتلزم�ت معيشــته ،أواث�ثــه
المهتــرئ مــن حر الصيف ،فقــد أازف الرحيل
إالــى المجهــول ،عقــب رحلــة نــزوح اســتمرت
عــدة ســنوات ،فــي مح�فظــة كركــوك ،حيــث
يوجــد آاالف الن�زحيــن فــي مخيــم ليــالن ،من
مختلــف المح�فظــ�ت التــي اقتحمهــ� تنظيــم
داعش.
إانهــم لم يوفروا أادنى شــيء لنــ� ،إالجب�رن� على
الرحيــل ،وتــرك خيمنــ� التــي مثلــت وطننــ�
الث�نــي ،وك�نــت ترافقنــ� العســر واليســر.
يقــول أابــو محمــد ،ويضيــف:
لــدي ع�ئلــة متكونــة مــن
سبعة أاشــخ�ص ،بينهم
أاطفــ�ل ،فكيــف
يمكــن لنــ�

العــودة إالى
من� طقنــ�
فــي
مح� فظة
اال نبــ�ر،
أ
وهــي مــ�
زالــت غيــر
آامنــة ،ولــم
تدخله�
أا ي

من

الفرق الهندسية ،ألت�مينه� من مخ�طر أااللغ�م
والتفخيــخ ،فضـ ًـال عن شــيوع الدم�ر وانتشــ�ر
واالمــراض .وبحســب الدليمــي ،فـ إـ�ن
أاالوبئــة أ
ينته بشكل ك�مل ،ف�لقلق
الث�ر العش�ئري لم ِ
أ
كبيــر مــن مسـ أـ�لة االعتــداء علــى الن�زحيــن
الع�ئديــن مــن قبــل أاه�لــي المن�طــق الذيــن
يعتقــدون بصلــة هــؤالء الن�زحيــن بتنظيــم
داعش.
َّ
أواعلنــت وزارة الهجــرة والمهجرين أان مطلع
الع�م المقبل سيشــهد اغالق جميع مخيم�ت
الن�زحيــن في البالد عــدا الموجودة في اقليم
كردســت�ن .وق�لت وزيــرة الهجرة ايف�ن ف�ئق

ج�بــرو فــي تصريــح له� ،إانه ســتتم اعــ�دة نحو
 49الــف اســرة اي مــ� يقــ�رب مليونـ ًـ� و500
الــف نــ�زح الــى من�طق ســكن�هم ،اذ نســقت
وزارتهــ� مــع منظمــة الـ ـ  ، IOMالتــي ق�مــت
إب�عمــ�ر منــ�زل الن�زحيــن المهدمــة جزئيــ�
ب�لمن�طــق المحــررة ،وتقديــم مب�لــغ لدفعهــ�
لالســر
كبــدل ايجــ�ر لدفعه� لمدة ســتة اشــهر أ
التي دمرت من�زله� ب�لك�مل.
أواكــدت ج�بــرو أان الــوزارة ســتغلق نه�يــة
الشــهر الح�لــي المخيمــ�ت الموجــودة فــي
كركــوك وصالح الدين واحد مخيم�ت االنب�ر
ومخيــم ع�مريــة الفلوجة اللذيــن يضم�ن نحو
 1000نــ�زح مــن االنبــ�ر ،الفتــة إالــى وجــود
عــودة طوعيــة لن�زحــي نينــوى إالــى من�طقهــم
االصليــة وبمعــدل يومــي يبلــغ  50الــى 100
اســرة بمســ�عدة مــن المنظمــ�ت الدوليــة.
وبينم� تقول السلط�ت إان حملة إاالغالق هذه
تضمــن عودة الن�زحين إالــى بيوتهم ،تعتبره�
منظمــ�ت غيــر حكوميــة والن�زحــون ،خطــوة
ســ�بقة أالوانهــ� وقد تعرض الع�ئــالت المعنية
للخطــر .ومنــذ ســنوات ،يعلــن العــراق نيتــه
إاغــالق المخيمــ�ت ،لكــن الســلط�ت سـ ّـرعت
العمليــة بشــكل كبير خــالل الشــهر الم�ضي،
كمــ� يؤكد ع�ملــون في منظم�ت غير حكومية.
ولــم يعــد نحو نصــف ســك�ن تلــك المخيم�ت
إالــى المن�طــق التــي يتحــدرون منهــ� ،وفــق

منظمة الهجرة الدولية.
ويجد  100أالف عراقي أانفســهم في ح�لة من
عدم اليقين بعد عملي�ت إاالغالق المتســرعة،
وت�مــل
وفــق المجلــس النروجــي لالجئيــن ،أ
الحكومــة فــي أان يشــجع ذلــك المنظمــ�ت
والــدول الم�نحــة علــى توجيــه تمويالتهــ� إالــى
المن�طــق التــي ال تــزال تحتــ�ج إالــى إاعــ�دة
إاعمــ�ر .مــن جهتهــ� ،أاعربــت بلقيــس والي من
منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش ،عــن تفهمهــ�
لرغبــة الســلط�ت إب�عــ�دة دمــج المواطنيــن
الن�زحيــن في المجتمع ،ق�ئلــة في تصريح�ت
صحفيــة :لكــن ذلــك ال يتــم عبر إارغــ�م الن�س
علــى العــودة ضـ ّـد إارادتهــم ،و إالــى أام�كــن قــد
يكونــون فيهــ� أاكـثر عرضة للخطــر .وعلى رغم
تحذير المنظم�ت الدولية ،والواقع الميداني،
الــذي تعيشــه الع�ئــالت الع�ئــدة ،مــن رحلــة
النــزوح فــي ظــل إاالربــ�ك الح�صــل ،إاال أان
برلم�ني� يطرح وجهة نظر مختلفة.
ً
لكــن ع�مليــن في المج�ل إاالنســ�ني يؤشــرون
وجود تج�رب ســ�بقة مقلقة ،ف�لع�م الم�ضي،
تعــرض مــات نقلــوا مــن المخيمــ�ت إالــى
تهديــدات وحتــى هجمــ�ت ب�لقن�بــلّ .
وبينــت
دراســة نشرت حديث� ،أان  %60من الن�زحين
الذيــن عــ�دوا إالى من�طقهم ،يصفــون عودتهم
بغيــر الطوعيــة ،و %44منهــم نزحــوا مــرة
أاخرى.
ويقول مسؤول حكومي لفرانس برس :انه تمّ
إ
تســريع جهــود إاعــ�دة الن�زحيــن بنــ�ء على أامر
مب�شــر من رئيس الوزراء مصطفى الك�ظمي.
واالسبوع الم�ضي ،أاعرب المجلس النرويجي
أ
لالجئيــن االثنيــن عــن قلقــه حيــ�ل مصيــر
آاالالف من أاالسر التي تعيش في مخيم�ت في
واالنبــ�ر
بغــداد وكربــالء وديــ�ال والســليم�نية أ
وكركــوك ونينــوى والتــي أاجبــرت فجـ أـ�ة علــى
المغ�درة.
وقــ�ل المجلــس ،فــي بيــ�ن ،إان الكـثيريــن
مــن هــؤالء الن�زحيــن جــ�ءوا مــن أاحيــ�ء ال
تــزال مدمــرة ب�لك�مــل وهنــ�ك خطر بـ أـ�ن يتم
اعتــراض طريقهــم عنــد حواجــز التفتيــش أاو
حتــى اعتق�لهــم ،بســبب غيــ�ب التص�ريــح
أاالمنيــة واالشــتب�ه فــي انتم�ئهــم لجم�عــ�ت
مسلحة مثل تنظيم الدولة إاالسالمية.

4

من االقليم

الخميس

العدد  11 /1559شهر ربيع الثاني  1442هـ  25 -تشرين الثاني  2020م

مسرور بارزاني يعلن منح بطاقة تعريفية
الكترونية لكل مواطن باإلقليم
دار السالم /أاربيل
أاعلــن رئيــس حكومــة اقليــم كوردســت�ن مســرور
ب�رزانــي ان الحكومــة تعمــل علــى اســتصدار بط�قة
تعريفيــة الكـترونية لكل مواطــن في االقليم ضمن
مشروع سيتم انج�زه الع�م المقبل.
وقــ�ل ب�رزانــي فــي كلمــة لــه خــالل حضــوره ابــرام
عقــد بيــن وزارة داخليــة االقليــم ومجموعــة
الم�نيــة لتحويــل نظــ�م المــرور فــي كوردســت�ن
الــى االلكـترونــي ،إان حكومتــه تعمــل علــى تقديــم
الخدمــ�ت للمواطنيــن بشــكل عصــري وحديــث،
مردفـ َـ�  :انه في الع�م المقبل ســيكون لكل مواطن
بط�قة تعريفية الكـترونية ،مشيرا الى انه سيستفيد
اكـثر من مليوني شخص من هذا البرن�مج.

إقليم كوردستان يعتزم ربط النظام حلبجة ...تتنفس الحياة من بوابة الرمان
المروري االلكتروني مع بغداد

دار السالم /السليم�نية
حــذرت مديريــة الدفــ�ع المدنــي فــي
مح�فظــة الســليم�نية مــن اجتيــ�ح
سيول لبعض من�طق مركز المدينة.
وتوقعــت مديريــة االنــواء الجويــة

والرصــد الزلزالــي فــي مح�فظــة
الســليم�نية ان تشــهد المح�فظــة
امطــ�را غزيرة خالل االيــ�م المقبلة.
وتصــدرت الســليم�نية ق�ئمــة أاكـثــر
المح�فظــ�ت فــي اقليــم كوردســت�ن
لالمطــ�ر خــالل الســ�ع�ت
تســ�قط� أ
ال ــ 24الم�ضيــة ،وبحســب مديريــة
االنــواء الجويــة ب�القليم فـ إـ�ن منطقة
"جوارتــ�" فــي الســليم�نية ك�نــت
االعلــى نســبة بتســ�قط االمطــ�ر،
والتي وصلت الى مستوى  23ملم.

ً
ً
عاجال
نداء
مصرف الدم في أربيل يوجه
دار السالم /أاربيل
وجــه مصرف الدم في مح�فظة اربيل ع�صمة
ـداء ع�جـ ًـال الــى الســك�ن
اقليــم كوردســت�ن نـ ً
للتبــرع ب�لــدم نتيجــة النقــص الح�صــل فــي
خزينه.
وقــ�ل المصــرف فــي بيــ�ن ،انــه بســبب
ح�جــة عدد مــن المص�بين بفيــروس كورون�
للــدم اض�فــة الــى مرضــى
الثالسيمي� ،والسرط�ن
حــدث انخفــ�ض فــي

معــدل خزيــن الــدم ،داعيـ ًـ� افــراد المجتمــع
والمنظمــ�ت ومــن يجــد نفســه قــ�درا علــى
التبرع ب�لدم الى القي�م بدورهم بســد النقص
الح�صل.

دار السالم /حلبجة
تشــتهر حلبجــة بزراعــة الرمــ�ن
وانت�جــه علــى مســتوى المنطقــة
بحيــث يقــ�م لــه مهرج�نــ�ت ســنوية
للترويــج لهــذا المحصــول وتســويقه
كونــه يغطي ح�جة اقليم كوردســت�ن
ـدرا
ويصــدر الف�ئــض منــه ليكــون مصـ ً
للدخــل المحلــي .ومع إاالنتــ�ج الوفير
للرمــ�ن فــي المنطقــة ،يســعى أاه�لــي
حلبجــة لالســتف�دة القصــوى من هذا
المحصــول عبــر عصــره فــي مط�حــن
خ�صة لتحويله إالى شراب ط�زج.
وفــي مدينــة حلبجــة تنتشــر مع�مــل
وطواحيــن الرمــ�ن التــي تســهل الــى
حــد مــ� مــن أامــور الفالحيــن وتقــدم

لهــم شــراب� ص�فيــ� ليصنــع منــه دبــس
الرمــ�ن ،فبعــد ان ك�نــت عمليــة
فصــل حبــ�ت الرم�ن من القشــور من
أاالشــغ�ل اليدوية الش�قة والتي ك�نت
ت�خــذ وقتــ� وجهــدا مــن الفالحيــن
الذيــن يصنعــون دبس الرمــ�ن ،ب�تت
طواحيــن الرمــ�ن تقــدم لهــم خدمــة
تســهيل هــذه المهمــة .وتكـثــر ح�ليــ�

فــي مدينة حلبجــة المعروفة ب�لنوعية
الجيــدة للرمــ�ن هــذه الطواحيــن.
ـع�
ويلقــي شــراب الرمــ�ن اقبــ�ال واسـ ً
مــن المواطنيــن ،فتقــول فيــ�ن جالل
التي قدمت من اربيل :جئن� خصيص�
لشــراء شــراب الرمــ�ن الطــ�زج الــذي
يصنــع منــه دبــس الرمــ�ن ونحتفــظ
ب�لب�قي.

انتحار امرأة مسنة حرقًا في كرميان
دار السالم /السليم�نية
اعلنت مديرية شرطة ادارة كرمي�ن في اقليم كوردست�ن ،يوم الثالث�ء،
امراة مســنة اقدمت على اضرام الن�ر في جســده� في ن�حية رزك�ري
ان أ
الت�بعــة لقضــ�ء كالر مركــز االدارة ،الفت� الى ان الن�ر احرقت اجزاء من
جسده� مم� تسبب بوف�ته� .وق�ل المتحدث ب�سم شرطة كرمي�ن اللواء
الحقوقــي علــي جم�ل قدوري في تصريح صحفــي ان الح�دثة وقعت في
ن�حية رزك�ري الت�بعة لقض�ء كالر عندم� اقدمت ســيدة تدعى (ف م ر)
مــن مواليــد  1966علــى اضــرام النــ�ر في نفســه� وتــم ايص�له� الى قســم
الطــوارئ في مستشــفى الشــهيد هزار فــي قض�ء كالر وك�نــت اجزاء من
جسده� محترقة.
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البوبجي ..تسرق جيوب األهالي
دار السالم /مت�بعة
لعلني من القالئل الذين لم تستهوهم
لعبــة العصر البوبجــي ،إاال أان انصي�ع
الجميــع وهوســهم بهــ� مــن الرجــ�ل
والنســ�ء صغــ�را وكبــ�را أاســتوقفني
ولعدة مرات ،فال أادري م� السبب ،اهو
قض�ء للوقت؟ ام تفريغ للط�ق�ت؟ او
يمكــن مــ� تتيحه من عالقــ�ت وتع�رف
وب�لت�كيد ال
ومــ� تقدمــه من حريــ�ت؟ ،أ
يختلــف أاحــد علــى ان ســلبي�ته� تفــوق
ايج�بيتهــ� ،بــل ويمكــن ان االخيــرة
معدومــة اس�سـ ًـ� ،إاال ان الشــدات التــي
يتــم اقتن�ؤهــ� مــن مح�ل بيــع الكروت
والهواتــف صــ�رت هــي أابرز مشــكالت
هذه اللعبة إااللكـترونية.
"روي�ل ب�س"
يوفــر شــريط "رويــ�ل بــ�س" لالعبــي
البوبجــي خيــ�رات محــدودة لتبديــل
مالبــس ومظهــر الالعــب إااللكـترونــي،
لــذا يلجـ أـ� أاالشــخ�ص لتوســعة أادوات

هــذا الشــريط من خالل شــراء شــدات
البوبجي ليغيروا لون السالح والشعر
واالزيــ�ء ،علــي موفــق ( 22ع�مــ�) مــن
أ
مدمنــي اللعبــة يرى ان شــكل الالعب
الخ�رجــي مهــم ،مثلــه مثــل الفــوز
والتقدم ب�لمستوي�ت.
فبعــد وصولــه للمســتوى بالتينيــوم،
ق�ل :أاشتري الشدات ب�ستمرار ليكون
شــكل الالعب من�سب� لم� وصلت اليه
من قوة في اللعبة.
وعلــى الرغــم مــن خطــورة هــذا أاالمــر
علــى جميــع الفــات العمريــة ،إاال أان
الخطــورة أاالكبــر تقــع علــى أاالطفــ�ل،
فهنــ�ك أاســر اشــتكوا مــن صغ�رهــم
الذيــن دون ســن الخ�مســة عشــرة،
ومنهم ام مصطفى التي الحظت زي�دة
المصروف اليومــي البنه� ابراهيم (11
ع�مــ�) بعــد أان كـثرت طلب�ته ،ففي كل
مرة يشــتري به� الشــدة يتحجج بشيء
معيــن ،الــى أان اكـتشــفت الحقيقــة

ـدات تمنعــه مــن الشــراء ،ليتمــرد
وبـ أ
عليهــ� ويســ�ومه� بين اللعبة ودراســته
وقــد ق�لت لن�" :لم تعد هن�ك ســيطرة
وي�سن� من كل الحلول.
على صغ�رن� أ
سرقة
حينمــ� ينخــرط المراهقــون وراء هــذا
فب�لت�كيــد ال
النــوع مــن أااللعــ�ب،
أ
يســتطيعون توفيــر المب�لــغ المطلوبــة
لشــراء "الشــدات" فيقومــون بســرقة
المــ�ل مــن دون علــم أاه�ليهــم ،مثلمــ�
حــدث مــع المواطــن جعفــر عندمــ�
اكـتشــف ان ابنتــه ذات (17ع�مـ ًـ�)
أت�خــذ منه الم�ل خلســة لتشــتري هذه
الشــدات اللعينــة كمــ� أاطلــق عليهــ�
وق�ل :هذا الجيل يعيش الضي�ع بكل
نواحي الحي�ة.
أاسب�ب وحلول
التدريســية اســم�ء عبــ�س مــن مركــز
واالمومــة بج�معــة
أابحــ�ث الطفولــة أ

دي�لــى تحدثــت لـ"الصبــ�ح" عــن آاالث�ر
النفســية لهــذه اللعبــة علــى أاالطفــ�ل
والمراهقيــن وبوجــه الخصوص شــراء
"الشدات" حيث ق�لت :إان أاس�س هذا
االدمــ�ن ينبــع مــن أاســ�ليب المع�ملــة
لالهــل فــي تنشــئة الفــرد،
الخ�طئــة أ
ف�لخــوف الزائــد والعقــ�ب المســتمر
واللــوم والتوبيــخ ،تجعلــه يحــ�ول
فيلج� الى
التحــرر مــن هذه الضوابــط ،أ
الهــروب مــن الواقــع للحصــول علــى
الشــعور ب�لقــوة والمك�نة والســيطرة،
واقترحت بعض الحلول للتغلب على
هــذا االدمــ�ن ومنه� االنشــغ�ل أب�عم�ل
يدويــة والتك�تــف أاالســري ،وتحديــد
مبلــغ المصــروف اليومــي ،فضــال عــن
إاشــغ�ل الطفــل او المراهــق بمم�رســة
الري�ضــة ومراقبته ب�ســتمرار واعط�ئه
وقت� للترفيه والخروج.
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جردة حساب لـ (الربيع العربي)
الذي غير وجه المنطقة

دار السالم /مت�بعة
ســلطت وك�لة فرانس برس في تقرير مطول في م� يبدو أك�نه جردة
حس�ب للربيع العربي في ذكراه الع�شرة.
وق�لــت الوك�لــة إانــه قبــل عشــر ســنوات ،انطلقت ثورات شــعبية لم
يتوقع أاحد حدوثه� في الع�لم العربي ،أواث�رت أاحالم� ب�لحرية ،قبل
أان تتدحــرج كــرة الثلــج هــذه فــي معظــم الــدول التــي انتقلــت إاليه�
ـ�ال كـثيرة .لكــن هذا الحدث الت�ريخي ّغيــر وجه المنطقة
وتحطــم آامـ ً
برمته�.
ّ
ـريع� أالنظمة بدا أان الخالص منه�
ـ
س
انهي�را
ـط
ـ
س
و
اال
ـرق
ـ
ش
ال
ـهد
ـ
ش
و
أ
ً
ً
مســتحيل ،قبــل أان يعلــن تنظيم الدولة إاق�مــة "دولة الخالفة" على
أاراض واســعة مــن ســوري� والعــراق ،ومــ� لبــث أان أافــل نجمــه بعــد
سنوات.
ّ
أواطلــق علــى هــذا الزلــزال السي�ســي والجغرافــي الذي هــز المنطقة
بدءا من  2011اســم "الربيع العربي" ،وقد أادى إالى نت�ئج متف�وتة.
ً
ف�لتظ�هــرات الشــعبية الح�شــدة فــي تونــس وليبيــ� ومصــر واليمــن
لالمــ�ل فــي أاحســن أاالحــوال ،أاو
وســوري� تبعتهــ� إاصالحــ�ت مخيبــة آ
ردود فعل قمعية من أانظمة دكـت�تورية ،ولكن أايض� نزاع�ت دامية.
تجلى بعد ثم�ني
ومع ذلك ،إف�ن روحية الثورة لم تمت بعد ،وهو م� ّ
سنوات في اندالع موجة ث�نية من االنتف�ض�ت الشعبية في كل من
السودان والجزائر والعراق ولبن�ن.
وترى لين� منذر ،وهي مؤلفة ومترجمة لبن�نية لع�ئلته� جذور سورية
ومصريــة ،ا ّن شــيا مــ� "فــي نســيج الواقــع نفســه" ّ
تغيــر منــذ اندالع
أ
ً
الثــورات .وتقــول" :ال أاعلــم إان ك�ن هن�ك م� هو أاكـثر إاث�رة للمشــ�عر
نبال من شعب يط�لب بصوت واحد بحي�ة كريمة".
أاو ً
ّ
مم�ثال ممكــن ،أوانه يمكن للن�س أان
وتضيــف" :يثبــت ذلك أان أا ً
مرا ً

يثــوروا ضــد أاسـ أـوا الطغــ�ة ،أوان هنــ�ك مــ� يكـفــي من الشــج�عة لدى
مع� لمواجهة جيوش أب�كمله�".
الن�س الذين يقفون ويعملون ً
ع�صفة من أاالمل
فــي ذلــك الحيــن ،كـتبــت الروائيــة المصريــة أاهــداف ســويف ،فــي
صحيفــة "غ�رديــ�ن" البريط�نيــة" :انظــروا إالى شــوارع مصــر الليلة،
هذا م� يبدو عليه أاالمل".
أواط�حــت االنتف�ضــ�ت الشــعبية بدكـت�توريــ�ت متجــذرة حكمــت
لعقــود بقبضــة مــن حديــدّ .
وحركــت الحن�جــر التــي ك�نــت تصــدح
بهتــ�ف مشــترك" :الشــعب يريــد إاســق�ط النظ�م" ،مشــ�عر الماليين
فــي كل أانحــ�ء الع�لم .واختصرت رغبة جيل ك�مل ك�ن يجهل حتى
ّ
والتحرر من الخوف.
آاالن قدراته ،ب�لحرية
ُولــد نموذج جديد للشــرق أاالوســط مســتندا إالــى إادراك جم�عي أب�ن
الطغ�ة لم يعودوا في أافضل أاحوالهم ،أوان التغيير يمكن أان يحدث
مــن الداخل ،وليس فقط كنتيجة لتغير في الخ�رطة الجيوسي�ســية
الع�لمية.
نزوح وجوع ومليشي�ت
لــم يتوقــع الغــرب ،وعلــى أراســه إادارة الرئيــس أاالمريكــي الســ�بق
بــ�راك أاوب�مــ� ،انــدالع الثــورات العربيــة .وســ�رع إالــى إاعــالن دعمه
للمتظ�هرين الذين اجت�حوا الشــوارع ،إاال أان هذا الدعم لم يتحول
إالــى تدخــل مب�شــر لص�لــح االحتج�جــ�ت المن�ديــة ب�لتغييــر .وك�ن
تدخله العسكري في ليبي� مثيرا للجدل.
ويكـتــب نــوا فيلدمــ�ن فــي كـت�بــه "الشــت�ء العربــي"" :ك�ن الهــدف

السي�ســي أاالس�ســي للربيــع العربــي ( )...إابــراز أاشــخ�ص يتكلمــون
العربية ،ويتصرفون ( )...بشــكل مســتقل تم�م� في صن�عة ت�ريخهم
والت�ريخ بشكل ع�م".
ب�الحرى إالى ثورات الربيع العربي
لكن بعد عقد على اندالعه� ،ينظر أ
على أانه� فشلت في تحقيق مراده� .فقد ُد ّمرت سوري� ،ووقعت فيه�
أاسـ أـوا ك�رثــة نزوح إانســ�نية منذ الحرب الع�لميــة الث�نية .في اليمن،
يموت أاالطف�ل من الجوع .وتحولت ليبي� إالى دولة الالق�نون ،و إالى
س�حة لصراع�ت المليشي�ت وداعميه� الدوليين.
أامــ� أاالصــوات المط�لبــة ب�لديمقراطيــة فــي هــذه الدول فلــم يبق له�
أاي صدى.
فم�ذا تبقى من ثورات الربيع العربي؟
تعتبــر أاهداف ســويف أانه من المبكر تحديــد إارث تلك الثورات التي
م� زالت في طور التنفيذ.
وتقــول" :الظــروف التــي ع�شــت الشــعوب فــي ظلهــ� منــذ منتصــف
حتمي� وال يزال كذلك".
مرا ً
السبعين�ت ،أاودت إالى الثورة .ك�ن أا ً
وترفــض ســويف ،على غــرار ن�شــطين آاخرين ،ربط صعود إاالســالم
الراديك�لي ب�لثورات ،بل ترى فيه "ثورات مض�دة" ّغذت كل أانواع
الحرم�ن والفقر التي يقت�ت عليه� الجه�ديون.
وترفــض مقولــة إان مصــر ع�دت إالى م� قبل العــ�م  ،2011بل تعتبر
"وعي� ويقظة" لم� يدور حولهم.
أان الن�س اليوم ب�توا أاكـثر ً
بعــد ســنوات مــن انــدالع الموجــة أاالولــى ،خرجــت العــ�م الم�ضــي
تظ�هــرات ح�شــدة في الســودان والجزائــر والعراق ولبنــ�ن .رفعت
االحتج�ج�ت بعض الشــع�رات ذاته� التي ُرفعت قبل عشــر سنوات
وبينه� "الشــعب يريد إاســق�ط النظ�م" ،م� أاع�د إالى الذاكرة الثورات
ق�ئم� بين الشب�ب العربي.
أاالولى أواكد أان أت�ثيره� ال يزال ً
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ليس للقلق دولة !
إايم�ن ق�سم
ال ُيعقل أان يجمعن� انفع�ل ونحن
على م�ئدة أاالخوة ،وال تنس كلم�ت
جـ ِّـدي ـ ـ يرحمــه هللا ـ ـ حيــن كنــ�
نتحلــق حولــه نصغي إالــى أاح�ديثه
الجميلــة وتوجيه�تــه الســديدة عن
الحيــ�ة  ،ومــ� فيهــ� مــن أان�نيــ�ت
أواحقــ�د أواخطــ�ء ‘ ومــ� فــي أاردانه�
وم�ثــر ووو...
الربيعيــة مــن قيــم آ
ولعلــك مــ� نســيت فلم يمــض على
حد ْث ِنــي
رحيلــه إاال بضــع ســنوات ّ .
طويــال فلــن أامــل  ،ولكــن بهــدوء
َّ
ومســؤولية أف�ن� أاختــك الكبرى وال
أاريد إاال مســ�عدتك  ،فدعن� نتح�ور
ولكــن بهــدوء  ،ولعلــك تصــل إالــى
ـك� يريحــك من هذا القلق  ،لكي
متـ أ
ال ُي َص َّن َف ب�لمرض المزمن.
ولعلنــ� أايضــ� نصــل إالــى بســت�ن
الســكينة الــذي منحــه ُّربنــ� للخلق
أاجمعيــن .ليكــن حديثنــ� حــول
مــ� يشــغل ب�لــك ،بــكل مــ� فيه من
تف�صيــل  ،أف�نــ� شــقيقتك الكبرى،
ولربمــ� نجــد معــ� أاجمــل روعــة مــ�
للخــط المســتقيم الــذي اليتيــه
َمــن أالقى عليــه خط�ه .وعنــد نه�ية
حالمــك  ،وتحتضن
الخط ســتجد أا َ
العــذاب علــى مســرح
أامني�تــك ِ
الحي�ة الكبير .
ـدا بترويــض مشــ�عرك  ،ال
ْولنبـ أ
بتحريضهــ� أف�نــت مــ� زلــت تغطــي
وك�نــك
عينيــك بنظــ�رة ســوداء! أ
تخفــي خلفهــ� كل أاســرارك  ،أاال
متشبث� بسخريتك من كل م�
َ
زلت ً
حولــك  ،حن�نيك أاخــي  ...م� هكذا
المرء وجعه  ،أاو ينسى حزنه
يخفي ُ
 ،أالــم تجــد مــن أاصدق�ئــك الذيــن
تقضي معهم الس�ع�ت الطوال من
ليــل أاو نهــ�ر َمــن أي�خــذ بيــدك ! أاو
يعقــل أا ّنــك لم تلتق ذا أراي ســديد
تحدثــه ويحدثــك فيخفــف عنــك
ولــو قليــال ! حدثنــي واخـ ْ
ـرج مــن
ِّ ْ
دائــرة صمتــك ،ام� زالــت ا ُ
فك�رك
أ
أ
تترنــح بجديــة ب�لهجــرة بعيــدا عــن
وي�بى أان
(هنــ�) هــذا الــذي تســكنه أ
يسكنك !

نت تخت�ر
هملت نفســك كـثيــرا أوا َ
أا َ
ُالبعــد  ،وتقطــع تلــك اللقــ�ءات
التــي أاحلته� إالى م� يشــبه الجحيم
 ،أاو علــى أاالقــل الوحشــة التــي من
تنغــص عيشــك  ،نعــم
خاللهــ� ّ
للحي�ة أاحي�ن� مرارات  ،تلف قلوب
النــ�س بمنغص�تهــ�  ،وربمــ� تلفهــم
بعبــ�ءة ه�التهــ� المعتمــة  .ولعلك
واحــدا ممــن أاصيبــوا فــي معركــة
الحيــ�ة هــذه  ،ولكــن مــن العبــث
تبدا صب�حك ـ والصب�ح
الضــ�ر أان أ
َّ
يعنــي التف�ؤل ـ بســيج�رة تحرقك
قبــل أان تحرقهــ�  ،أانــ� ال أالومــك
فربمــ� وجــدت المــالذ هنــ� مــع
الدخــ�ن الــذي يضيــع فــي رحــ�ب
أاالفــق البعيــد الرحيــب  ،وليــس
هكــذا تـ َ
ـورد إاالبــل ـ ـ كمــ� يقولــون ـ
أانــت تبحث عن مــالذ دون ف�ئدة..
ال حلول نه�ئية..
دائمــ� تقــف ب�لمنتصــف  ،ربمــ�
كنــت تعرف أانــك إان خطوت تلك
الخطــوة لــن يكــون لديــك خيــ�ر
العــودة للــوراء  ،لط�لمــ� كنــت
متــرددا ولكنــك آاالن تجـ ّـر أات و
قــد َخ َط ْو َتهــ� ،أانــت ُملــزم آاالن
ومســؤول أاكـثــر مــن ذي قبــل .ال
أب�س ســتمضي حتم� هــذه المرحلة
الســيئة كســ�بق�ته�  ،ولكــن هــذه
المــرة كــن أاكـثــر شــج�عة ،أواقــوى
علــى دفــع مــ� أاثقل ك�هلك  ،أاشـ ِـع ْر
وتنفس القليل
َ
نفســك أانك بخير ّ ،
مــن التفــ�ؤل ،ال بــد من أان نفســك
اشـ أـم�زت مــن ثقــل االنتظــ�ر ،
بطء الوقت على مضض
وص�رعت َ
 ،أاو ســرعته علــى حــد ســواء .
انتظرت طويال لعل أاحدا يرشدك
َ
إالــى الطريــق الصــواب  ،وهــ� هــي
تضيء لك من كوة العتمة
إاالش�رة ُ
 ،تؤكــد لــك أانــك ســتصل بمشــيئة
هللا وعن�يته سبح�نه وتع�لى.
هنــ� المحــط الف�رقــة  ،ثق أب�ن هللا
معــك  ،أوانــه يرشــدك إالــى أافضــل
النجديــن  ،فتنفـ ْـس بعمــق أف�نــت
بخيــر  .ف�لقلق الممض ليس بدولة
الض�ربــة التــي
 ،وليــس لــه القــوة َّ
تفعل م�تشــ�ء  .والخوف من تقلب
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الحي�ة  ،أاو من شك يلحق إاالنس�ن
لشــعوره بشــيء غريــب فــي داخله
يشكل قلق�.
وهــذا ن�تج عن اضطراب�ت مزاجية
شــخصية  ،فللقلــق أاســب�ب عديدة
 ،آواثــ�ر القلق ضــ�رة ومعقدة ،وقد
تودي بحي�ة إاالنس�ن  .وضع العلم
الحديــث أانواعــ� مــن العالجــ�ت
للقلق والتوتر ،عن طريق أاالدوية،
أاو عــن طريــق العــالج النفســي ،
واالخــذ أب�ســب�ب الع�فيــة واجــب
أ
علــى إاالنســ�ن ،ولكــن العــالج
الن�جــع فــي هــذه الح�لــة  ،وليــس
لــه مــن عــوارض ضــ�رة مطلقــ� هــو
العــالج الرب�نــي الــذي أاودعــه هللا
قلوب العب�د !!!
ق ــم مطمئن� من لوثــة م� للقلق من
مت�هــ�ت  ،فـ إـ� َّن االلتجــ�ء إالــى هللا
والتوكل عليه سبح�نه  ،من خالل
الصــالة ،وتــالوة القـ آـران الكريــم
 ،ودوام ذكــره ســبح�نه وتع�لــى،
لالنبيــ�ء،
واستشــع�ر مــ� جــرى أ
وكيــف أانج�هــم هللا ،ففــي اللجــوء
وطم�نينــة
إالــى هللا ســكينة النفــس أ
القلــب ،ق�ل تع�لــى (قل هو للذين
آامنــوا هــدى وشــف�ء)  /44فصلت،
ففــي هــذا اللجــوء طلــب للع�فيــة

واالمــن مــن هللا ،و إادامــة ذكــر هللا
أ
ُتشــعر إاالنس�ن بسند قوي( :ي� أايه�
النــ�س قــد ج�ءتكــم موعظــة مــن
ربكم وشــف�ء لم� في الصدور)/57
واالقب�ل على
يونــس ،وهذا اللجوء إ
الرحمــن الرحيــم أي�تــي ب�لع�فيــة
بــال ريــب ،يقــول تع�لــى( :وننــزل
مــن القـ آـران مــ� هــو شــف�ء ورحمــة
/82االسراء.
للمؤمنين)
إ
فمــن ذا الــذي ينكــر مــ� وعــد هللا
بــه عبــ�ده مــن شــف�ء وع�فيــة ،إان
القلــق ح�لة ط�رئة وليســت بدولة
ق�ئمــة علــى أارك�نه� ،وليــس بقوة ال
ُتهزم ،أابدا ليس القلق كذلك ،و إان
واالحبــ�ط وربمــ�
تســلح ب�لضجــر إ
ب�ليـ أـ�س ،ف�لتمســك بحبل هللا فيه
نجــ�ة مــن كل أانــواع القلــق ،وهلل
أاالمر من قبل ومن بعد .الحمد هلل
أاراك تصغــي ِلم ــ� أالهمنــي هللا مــن
نصيحة ،ال تسـ ْ
ـتغرب ،ف�لليل رغم
ظلمتــه ينيــر جنب�تــه ضــوء القمــر
الذي ال تخفى إاشــراقته على الذين
ينظــرون خلــف هذا أاالفــق رغم م�
في الظالم من هواجس .
ع ـ ــذرا أاخـ َّـي فللدنيــ� مواجعهـ ــ� ...
ُ
الب�س
الش�مخ
وليس يخسر فيه�
ِ

الســؤال ( :)72مــ� اللمســة البي�نيــة فــي
اســتخدام كلمــة (الرحمــن) فــي قولــه
تع�لى في سورة مريم َ(ي� أا َب ِت إا ِّني أا َخ ُ�ف
ٌ
ْ َّ
َّ
ـون
أان َي َْمسـ َـك َ َعـ َ ًّـذاب ِمـ َـن الر ْح َمـ ِـن َف َت ُكـ َ
ِل َّلشــي َط ِ�ن و ِليــ� ( ))45مــع أان أاالمــر
متعلق ب�لعذاب ولم يقل مثال ّ
الجب�ر؟
ً
لــو نظرنــ� إالــى آااليــة التــي ســبقت هــذه
آااليــة نجــد قوله تع�لــى(َ :ي� أا َبـ ِـت َال َت ْع ُب ِد
َّ
ْ
الشـ ْـي َط َ�ن َك َ�ن ِل َّلر ْح َمـ ِـن
الشــي َط َ�ن إان َّ
َّ
َع ِص ًّيــ� ( ))44وقــد ذكــر فيهــ� (الرحمن)
يض� ،وللعلم نالحظ أان لفظ (الرحمن)
أا ً
تكرر في هذه السورة  16مرة وهي أاكـثر
ســورة تكــرر فيهــ� لفــظ (الرحمــن) فــي
القـ آـران .وهــذا يــدل على أان جــو الرحمة
يشـ ّـع في الســورة مــن قوله تع�لــى ِ(ذ ْك ُر
َر ْح َمـ ِـة َر ِّب َك َع ْب َد ُه َز َك ِر َّيــ� ( ))2و َ(و َو َه ْب َن�
َ
ُ ْ
ُ ْ ْ َ
ـ�ن
َلهــم ِمــن ًّر ْح َم ِت َنــ� و َج َ َع ْلَ َنــ�ْ َلهــم ِل َسـ ْ َ
ِصـ ْـد ٍق َع ِليــ� (( ))50وو َهب َنــ� َلـ ُـه ِمــن
ون َن ِب ًّيــ� ( ))53و إ(ا َّن
َر ْح َم ِت َنــ� أا َخـ ُـ�ه َهـ ُـ�ر
َ
َ
�ت َس َي ْج َع ُل
الص� ِل َح ِ
َّ ُال ِذ َين آَا َم ُن ُوا و ُ َع ِم ُلوا َّ
َله ُم َّالر ْح َمن و ًّدا (. ))96
أامــ� الســؤال نفســه فنــرى أان آااليــة التي
ـ�ل
جـ
ـ�ءت ب ْعــد آااليــة فــي السـ ّـؤال َ(قـ َ
َسـ َـال ٌم َع َلي َك َس أ� ْسـ َـت ْغ ِف ُر َل َك َر ِبي إا َّن ُه َك َ�ن
ِبــي َح ِف ًّيــ� ( ))47وهنــ� ال يصــح أان يقول
"س�ســتغفر لــك ّ
الجبــ�ر" أالن المغفــرة
أ
ّ
ُتطلــب مــن الرحمن وليس مــن الجب�ر،
ولعلــه تدركــه الرحمــة فيؤمــن أالن
إابراهيــم  -عليــه الســالم  -ك�ن حريصـ ًـ�
على إايم�ن أابيه آازر.
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سقوط الحيتان الثالثة ..آمال بقفزة في مجاالت
االتصاالت عقب قرار تحييد زين وآسيا وكورك
دار السالم /بغداد
ُ
ـواء
قليلــة هــي المواقــف التــي يجمــع عليهــ� العراقيــون ،سـ ً
أاالوســ�ط السي�ســية أاو الشــعبية ،لجهــة التب�يــن الحــ�د فــي
واالهداف ،وتقييم أاالوض�ع في ظل تش�بك المص�لح
الرؤى أ
خيرا بشـ أـ�ن وقــف تمديد رخص
والمن�فــع .لكــن مــ� حصــل أا ً
شــرك�ت اله�تــف النقــ�ل ،أاضفــى مســحة أامل علــى االجواء،
يلمســه� المت�بــع مــن خــالل التعليقــ�ت ،علــى منصــ�ت
التواصل االجتم�عي ،ووس�ئل إاالعالم أاالخرى.
ورفــض القضــ�ء العراقــي ،أاالحــد الم�ضــي ،تجديــد رخــص
شــرك�ت اله�تــف النقــ�ل الع�ملــة فــي البــالد ،وذلك بســبب
ارتي�ح�
المخ�لف�ت الق�نونية ،وشــبه�ت الفســ�د ،وهو م� أاث�ر
ً
وترحيب� ب�لحكم الص�در من القض�ء.
لدى المواطنين،
ً
وعلــق الن�ئــب فــي البرلمــ�ن ،محمــد شــي�ع الســوداني فــي
تغريــدة عبــر تويتــر علــى القــرار ق�ئـ ًـال :القضــ�ء العراقي ق�ل
ـدا اســتقالليته ومهنيتــه عندم�
قولتــه منتصـ ًـرا للشــعب مؤكـ ً
قرر الق�ضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد.

تلتــزم الشــرك�ت بســداده� ،فضـ ًـال عن مخ�لف�ت عدة بشـ أـ�ن
ســداد تلــك الشــرك�ت مــ� عليهــ� مــن التزامــ�ت لمؤسســ�ت
الدولة ،من بينه� هيئة إاالعالم واالتص�الت وهيئة الضرائب،
مبين� أان بعض شرك�ت اله�تف النق�ل تخ�لف ضوابط سداد
ً
مستحق�ت الضريبة التي عليه� للحكومة االتح�دية.
وتتضــ�رب المعلوم�ت الواردة من الغرف الرســمية ،بشــ�ن
مطلع� ،ق�ل
مصدرا
حجم الديون على تلك الشرك�ت إاال أان
ً
ً
إانــه ســبب أت�خرهــ� المتكــرر فــي الدفــع ،وتشــعب الضرائب
حي�ن� إالى الخدم�ت الجديدة
المفروضة عليه� ،حيث تصل أا ً
والب�قــ�ت التــي تطلقهــ� ،تعقــدت مهــ�م احتســ�ب تلــك
الضرائب ،مع وجود تواطؤ أاو ته�ون من مسؤولين في هيئة
إاالعالم واالتص�ل للتغطية والتمويه على تلك المستحق�ت،
بدوافع شخصية أواخرى ،مق�بل دفع أاموال.
ولفــت إالــى أان الديــون تقدرهــ� بعــض أاالوســ�ط البينيــة
المختصــة فــي الدوائــر الحكوميــة ب ــملي�ري دوالر ،لكــن
أاالرق�م المعلنة تخ�لف ذلك.

ع�م�
رخصة الـ ً 15
وجــدد مجلــس الــوزراء العراقــي ،قبــل أاشــهر ،رخصــة
الشــرك�ت الثــالث الع�ملــة فــي قطــ�ع االتص�الت وهي آاســي�
ســيل ،وزيــن العراق ،وكورك تيليكــوم ،وذلك عقب انته�ء
ع�م�.
الرخصة أاالولى التي امتدت ً 15
واشــترطت الحكومــة علــى تلك الشــرك�ت ،إاطــالق خدم�ت
الجيل الرابع ،ودفع الديون المترتبة عليه� ،والمقدرة أب�كـثر
فضال عن تحســين جودة الخدمة المقدمة
مــن ملي�ر دوالرً ،
إالى الجمهور.
لكــن أاطرافـ ًـ� سي�ســية وكـتـ ًـال ني�بيــة ،أرات فــي هــذا التجديد
ضرارا ب�لم�ل الع�م ،بسبب تلكؤ تلك الشرك�ت وعلى مدار
إا ً
الســنوات الم�ضيــة ،فــي تقديــم خدمــ�ت جيــدة ،وتحســين
جــودة االتصــ�الت ،و إادخــ�ل قط�ع التكنولوجيــ� في عمله�،
إاذا مــ� زالــت تعتمد على الجيل الث�لث في خدمة االنترنت،
فضال عن تهربه� الدائم من دفع الضرائب ،وفق نواب.
ً
ستدفع الديون الغ�مضة
وبحســب خبــراء إف�ن رفض القضــ�ء العراقي ،تجديد رخص
شــرك�ت اله�تــف النقــ�ل ،ســيضطره� إالــى دفــع ديونهــ�،
وتحســين خدم�تهــ� ،فضـ ًـال عن فتــح ب�ب المن�فســة إالدخ�ل
شرك�ت ع�لمية أاو أت�سيس شرك�ت محلية حكومية أاو أاهلية
لدخول القط�ع الذي يدر مب�لغ ط�ئلة.
في السي�ق ،ق�ل عضو لجنة إاالعالم واالتص�الت البرلم�نية،
الن�ئــب عــالء الربيعي ،إان ديون تلك الشــرك�ت وصلت إالى
أاكـثر من  800مليون دوالر ،وهي متراكمة منذ سنوات ولم

عدد المشتركين في الخدم�ت
وتشــير بي�ن�ت شــبه رســمية ،إالى أان عدد المشــتركين
فــي خدمــة االتصــ�الت ب�لعــراق ،يبلــغ  38مليــون
مشــترك لثالث شــرك�ت حيث تدفع هذه الشرك�ت %18
مــن ايراداتهــ� الســنوية للحكومة العراقيــة أاي م� يقدر
 500مليون دوالر ب�لسنة ،في حين عدد المشتركين
فــي خدمــة االتصــ�الت فــي دول قريبــة مثـ ًـال إاالم�رات
فقــد يبلــغ  12مليون مشــترك لشــركـتين ،تدفع %15
ـنوي� للحكومــة االم�راتيــة وتقدر 2.5
مــن ايراداتهــ� سـ ً
ملي�ر دوالر.
وتعــود تراخيــص تلك الشــرك�ت إالى نحو  15ســنة،
فضـ ًـال عــن ديونهــ� الغ�مضــة وهــو أاالمــر الــذي ركــز
عليــه نــواب فــي البرلمــ�ن أاشــ�روا إالــى أانه يجــب عدم
“مك�فـ أـ�ة” تلــك الشــرك�ت التــي لــم تلتــزم بســداد مــ� عليهــ�
مــن مســتحق�ت ،فضـ ًـال عــن رداءة خدم�ته� وغالء أاســع�ره�
ومخ�لفته� الضوابط الق�نونية.
أامــ� الشــرك�ت فقــد التزمــت الصمــت ،إاال شــركة زيــن ،التــي
ق�لــت فــي بيــ�ن إان قــرار القضــ�ء مجحــف وك�رثــي بحــق
العراقييــن واالقتصــ�د العراقــي ،معبــرة عن اســتغرابه� مم�
ب�الصرار على أت�خير نشر خدم�ت الجيل الرابع.
وصفته إ
وعلــى الرغــم مــن أت�كيــد الشــركة ثقتهــ� الع�ليــة ب�لنظــ�م
القض�ئــي العراقــي ،أاشــ�رت إالــى أانهــ� ستســتمر فــي مت�بعته�
القضية وتحتفظ بحقه� الق�نوني للمط�لبة ب�لتعويض�ت عن
أاالضرار التي ستصيبه� من هذا القرار.

رد س�بق للهيئة
مطوال في
وك�نــت هيئــة إاالعــالم واالتص�الت ،أاصدرت بي�نـ ًـ� ً
شــهر يوليــو الم�ضــي ،ردت فيــه علــى االدعــ�ءات البرلم�نية
بش�ن تجديد تراخيص شبك�ت اله�تف النق�ل.
أ
أواكــدت أان االتفــ�ق مع شــرك�ت اله�تف النقــ�ل ،لم يحو أاي
تنــ�زل عــن الديــون التي في ذمة تلك الشــرك�ت ،بل جدولة
مشيرة إالى أان جميع الديون مثبتة
لتقســيطه� ،
بتلك
أوان تحصيلهــ� ســيتم وفــق
الشــرك�ت،
الضوابط.
وت�بعــت أان بنــود العقــود
المبرمــة مــع الشــرك�ت
تكـفــل لهــ� حــق التمديــد
ل ــ 5ســنوات ،أامــ� تعويــض
الشــرك�ت عــن
ســنوات ســيطرة
تنظيــم داعــش
إاالره�بــي (3
ســنوات) فلــن
يكــون مج�نـ ًـ�
بــل وفــق مب�لــغ
محتسبة.
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اتجاهات الرأي 9

ما بعد العلمانية

فرح ٌكندي
ّ
ظهــرت العلم�نيــة فــي أاوروبــ� أوا ّثــرت فــي كل
ّ
والدينية،
مج�التهــ� الحي�تية ســواء السي�سـ ّـية،
ّ
ّ
واالقتص�ديــة ّممــ� ســ�هم فــي
واالجتم�عيــة،
ّ
تطورهــ� وتمددهــ� ب�لتدريــجَ ،وتعــود ِبدايــ�ت
ّ
الصــراع العنيف والمرير
العلم�نيــة إالــى ُظهور ّ
بين مقررات الكنيسة و حقيقة العلوم,
إاذ تبنــت ّ
الكنيســة المســيحية َمجموعـ َـة مــن
ّّ
النظري�ت ّ
العلمية القديمة ،ومن ّثم ربطته� مع
نصوص الدين ،ومع عند ّ
تطور العلوم ونضوج
العقلية االوربية بعد أت�ثره� ب�لثق�فة االســالمية
الق�دمــة من االندلس وعقب الحروب الصليبية
ظهــر أا ّن الكـثيــر مــن أافــك�ر ومقررات الكنيســة
غيــر صحيحــة وبعيــدة عــن الصواب ّ ،ممــ� أادى
وم�ســوية بين
إالــى انــدالع حــرب ط�حنة ومرير أ
العلمــ�ء ُ
والم ّفكريــن مــن جهــة ،والكنيســة من
جهة أاخرى.
ّ
فــي القــرن الســ�بع عشــر الميــالدي تــم تعزيــز
ّ
العلم�نيــة بعــد ترســيخ فكــرة الح�جــة
أافــك�ر
إالى فصل الدولة عن الكنيســة بســبب انتشــ�ر
الت�ثيــر الكنســي على كل من السي�ســة
طغيــ�ن أ
ب�الض�فة إالى ظهور
واالقتص�د وشؤون الحي�ة  ،إ
ّ
الت�ثيــرات الســلبية الن�تجــة عــن
العديــد مــن أ
الحــروب الط�حنــة بيــن الطوائــف المســيحيةّ
المتن�قضة والمتص�رعة .
كل هــذه االســب�ب مهــدت النتشــ�ر الدعــوة إالــي
السي�ســة “العلم�نيــة” فــي العديــد مــن دول
الع�لــم عبــر الت�ريــخ ،وتجســدت أاول أافك�رهــ�
في فرنس� في ع�م 1879م ،حين أاصبح غ�لبية
اعض�ء البرلم�ن الفرنسـ ّـي من العلم�نيينّ ،
وتم
أ
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ـ
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ـ
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ـ
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ـ
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الكنيسة
التشــريع�ت الكنسية للحد من تدخل َ
فــي شــؤون الدولــة ،ثـ ّـم تلتهــ� َظهــور العلم�نيــة
فــي إاســب�ني� فــي ظل نظــ�م حكــم جمهوري في
الفترة بين سنوات 1868م – 1876م.
وفــي منتصــف القــرن الت�ســع عشــر للميــالد
أاصبحــت المكســيك أاول دولــة فــي القــ�رة
ّ
لعلم�نية الدولة
أاالمريكية ُتعلن عن تطبيقه� ”
“.
ثــم اخترقــت افــك�ر العلم�نيــة الع�لم الســلمي
إالــى أان تمكــن فــي تركيــ� بعــد وصــول مصطفى
كمــ�ل ات�تــورك للحكــم واســق�طه للخالفــة
االســالمية وقيــ�م حكــم علم�نــي غربــي ال عالقة
ب�الســالم أب�ي صلــة  ،ولم تقتصر
لــه ب�لديــن وال إ
َ
العلم�نية على تركي� فقط ،بل وصلت أافك�ره�
إالــى الع�لــم العربي عن طريق البعث�ت العلمية
إالــى أاوربــ� وعــودة المبتعثيــن متشــربين افــك�ر
العلم�نيــة وســخروا كل جهودهــم للدعــوة لهــ�

ولتطبيــق افك�رهــ� في حي�ة المســلمين كبديل
عن االسالم !!!!.

ّمرت العلم�نية بمرحلتين رئيسيتين هم� :
ّ
.1العلم�نية المعتدلة
وهــي المرحلــة فــي الفتــرة الت�ريخيــة مــ� بيــن
القرنيــن الســ�بع عشــر والث�مــن عشــر للميــالد،
والتي اعتبرت فيه� أان الدين من أاالمور الخ�صة
في أاالشــخ�ص > مسـ أـ�لة شــخصية < أوان سلطة
الدولــة تكــون ُمطبقــة ضمــن حدودهــ� ،ولكــن
خصوص� في إاط�ر
يجب أان توفر حم�ية للكنيسة
ً
جب�يــة الضرائب ،واعتمــد التفكير العلم�ني في
المرحلة التي يطلق عليه� المعتدلة على أت�كيد
الفصــل بين الكنيســة والدولة أت�كيدا ح�ســم� ؛
إا ّال إا ّنه لم يتج�وز كل القيم الدينية المســيحية،
ولكن ظهرت مجموعة من المط�لب سعت إالى
إاخض�ع التع�ليم المســيحية للعقل ،والمب�دئ
الطبيعيــة ،ومــن أاشــهر دعــ�ة هــذه المرحلــة
ّ
العلم�نية فولتير ،وبيكون ،وج�ن ج�ك روسو،
وديك�رت.
العلم�نية ّ
ّ
الم�دية
.2
هــي المرحلــة الث�نيــة مــن مراحــل العلم�نيــة،
ّ
العلم�نيــة،
أواطلــق عليهــ� أايضـ ًـ� مســمى الثــورة
وظهــرت فــي القــرن الت�ســع عشــر للميــالد ومــ�
بعــده ،واعتمــدت هــذه المرحلــة مــن العلم�نية
علــى تطبيــق إالغــ�ء أاو اجتثــ�ث كلــي لوجــود
للديــن ،وليس فقط الفصل بين الدولة والدين
كم� في – المرحلة العلم�نية أاالولى التي ُتعرف
ب�لمعتدلة -والســيطرة على ســلطة الدولة ،مع
عدم وجود سلطة للكنيسة كنيسة ،ومن أاشهر
الدع�ة لهذه المرحلة ك�رل م�ركس ،وهيجل.
وفــي هــذه الفتــرة ظهــرت نقلــة فكريــة جديــدة
حــول العلم�نيــة فــي اوربــ� بعــد اكـثر مــن ثالث
قــرون مــن هيمنتهــ� علــى الحضــ�رة والثق�فــة
الغربيــة االوربيــة مــن خــالل ظهــور ادبيــ�ت
الت�ســيس لمصطلــح ( مــ� بعــد
الحديــث عــن أ
العلم�نيــة ) وظهــور أاعمــ�ل بحثيــة ونــدوات
علميــة بعــد ع�م  2010ك�ن الهــدف منه� إاظه�ر
وتمكين هذه القضية وترويجه� وطرحه� أك�فك�ر
جديــدة اشــتغل عليهــ� كبــ�ر فالســفة الغــرب
مثــل أااللم�نــي ” يورغن ه�برمــ�س ” والكندي ”
تش�رلز ت�يلور ,وع�لم االجتم�ع أاالمريكي ” بيتر
بيرغــو “ ,وغيرهــم مــن العلمــ�ء والمفكريــن في
حقل االجتم�ع والفكر والفلسفة المع�صرة .
لقــد أاصبــح مصطلــح (مــ� بعــد العلم�نيــة)
موضــوع نقــ�ش وتحليــل وتفكيــر وتنظيــر فــي
البيــات العلميــة والفكريــة الغربيــة ،واصبــح

منتشــر ومتداول على نط�ق واســع في أاالوس�ط
واالك�ديميــة والفكريــة البحثيــة التــي
العلميــة أ
الب�س به مــن المفكرين الذين
احتضنــت عــدد أ
عكـفــوا على االهتم�م واالعتنــ�ء بهذا المصطلح
الجديــد والتنظيــر لــه كمفهــوم لــه مــ� بعــده،
و إازالة م� يحيط به من إابه�م وغموض ,وتقديمه
كمفهــوم عــ�م كغيــره مــن المف�هيــم المتداولــة
فــي الثق�فــة الغربيــة المع�صــرة ك� الليبراليــة
والليبرالية الجديدة و الحداثة وم� بعد الحداثة
ونه�يــة الت�ريــخ والعولمــة وغيرهــ� مــن مف�هيم
ومصطلحــ�ت وتصــورات الثق�فــة الغربيــة التي
كل يوم تدفع ب�لجديد .
وخالصــة الحــوارات والنق�شــ�ت حــول مفهــوم
” مــ� بعــد العلم�نية ” بين المفكريــن الغربيين
تتلخــص فــي الشــروع فــي مرحلــة جديــدة ”
تتكيــف مــع شــروط الزمــن الــذي حلــت فيــه ”
والدخــول فــي رؤيــة جديــدة تتجــ�وز التن�قــض
الحــ�د بيــن المفهوميــن (( الدينــي والدنيوي ))
وهــو م� يوضح مفهوم م� بعد العلم�ني وضرورة
التع�يــش بيــن الرؤيتين الدينيــة والعلم�نية في
الحي�ة الع�مة للمجتمع االوربي الجديد .
إان النق�ش الغربي حول العلم�نية إام� أان تكون
ـدا – فصــل
إازالــة العلم�نيــة والتخلــي عــن مبـ أ
الديــن عــن – الحيــ�ة – الدولــة – والقطيعــة
معهــ� والدعــوة إالــى نظــ�م يعيــد المجتمــع إالــى
الديــن أاو إالــى فكــرة التع�يــش بيــن ( العلم�نــي
والديني ).
وهــو مــ� يدعــو إاليــه اصحــ�ب الـ أـراي الق�ئــل
بمك�نة شــرعية للدين في الفض�ء أاو الجو الع�م
للمجتمــع  ,وهــذا اعتراف أب�ثر الدين في الفض�ء
العــ�م للمجتمــع دون تدخلــه المب�شــر في حي�ة
المجتمع السي�ســية واالقتص�ديــة واالجتم�عية

 ,وهــو يع�كــس أراي الفريــق أاالخــر -مــ� بعــد
الالئيكييــن – الــذي ال يــرى
المعتدلــة – أاو آ
اصال .
بوجود الدين في الحي�ة ً
وبعــد هــذا الطــرح الــذي يمكــن أان نقــول عليه
جــدال عــن عصــر مــ� بعــد العلم�نيــة أاو مرحلــة
تمهيديــة لعــودة العصــر الدينــي أاو علــى أاالقــل
القبول بوجود الدين في الحي�ة الع�مة .
الت�كيــد علــى أان (داخــل
وممــ� ســبق يمكــن أ
ـددة بعضه�
الغــرب تتح�ور عــدة
اتج�ه�ت متعـ ٌ
ٌ
للعلم�نية ط�لب�ً
من�هـ ٌـض للغرب ون�قـ ٌـد لنزعتــه
ـرب بــ�ت يشــعر علــى أاالقــل في
أالفـ ٍـق جديـ ٍـد لغـ ٍ
نظــر عديـ ٍـد من نخبــه أب�نه بلــغ الب�ب المســدود
ّ
تسلم
أ
وب�ن العلم�نية فقدت عن�صر البق�ء وهي ّ
ـدة مــن العلم�نية أاو
ـ
ي
جد
ـتوي�ت
ـ
س
لم
ـح
ـ
ي
المف�ت
ٍ
ٍ
ٌ
منظور مختلـ ٌـف لوجود
مــ� بعــد العلم�نيــة لهــ�
للدين في اط�ر حي�ة إاالنس�ن
ـرب يتفـ ّـكك ضمــن إاطـ ٍـ�ر ال زالــت
نحــن أامــ�م غـ ٍ
القــوة السي�ســية والعســكرية واالقتص�ديــة
تضمــن اســتمراريته كنسـ ٍـق ،ولكنــه يجــري
سريعة نحو تحوالت فكرية وايدولوجية
بوتيرة
ٍ
ٍ
تواكــب ايق�ع ســرعة العصر وبمــ� يقرره العقل
الرشــيد والفطــرة الســليمة ليعــود إادراجــه بعد
رحلــة رحلــه طويلة وق�ســية من اقصــ�ء الدين
ورفض التدين ليعود إالى القبول بوجود الدين
فــي حيــ�ة االنســ�ن) وصــدق إاقبــ�ل رحمــه هللا
حين ق�ل :
إاذا االيمــ�ن ضــ�ع فــال امــ�ن وال دنيــ� لمــن
لم يحيــي دين�
ومــن رضــي الحيــ�ة بغيــر ديــن فقــد جعــل
الفن�ء له� قرين�.

10

قراءات

الخميس

العدد  11 /1559شهر ربيع الثاني  1442هـ  25 -تشرين الثاني  2020م

كورونا يسترجع األسئلة الوجودية
مصطفى ع�شور
ّ
ّ
ك�ن الفيلسوف الفرنسي “ج�ن غيتون” يرى أان إاالنس�نية عندم�
تقــف أامــ�م خطــر التهديد الـ ّـال متن�هــي لوجوده� ،تندفــع نحو م�
يسـ ّـميه بـ”التفكير الميت�ســتراتيجي” ،و إافراغ أاســئلته� في فض�ء
ّ
ـري
الميت�فيزيقــ� ،حيــث يدخــل إااليمــ�ن ب�لغيــب كع�مـ ٍـل جوهـ ٍ
يدفع عنه� الهلع من فن�ئه� المحتوم.
واالنســ�ن المع�صــر يواجــه أاســئلة وجوديــة
منــذ أاكـثــر مــن عــ�م إ
حــول الخ�لق ســبح�نه ،والحيــ�ة والموت ،والمــرض ،والمصير،
واالج�بة عليه� ،فبعدم� ك�ن يشكو
أاسئلة مضطر للتع�مل معه� إ
مــن عــدم قدرتــه علــى الجلــوس مــع ذاتــه في ظــل حركــة الحي�ة
الســريعة ،أاصبــح آاالن يع�نــي مــن ف�ئــض كبيــر فــي الزمــن ،فــي
ظــل إاالغــالق إاالجبــ�ري للعمــل ،ومظ�هــر الحي�ة واالســتمت�ع،
المقتــرن بح�لــة مــن الشــك الط�غي فــي كل تع�مالته إاالنســ�نية
والشخصية من وب�ء ال يعرف م�هيته ،أاو كيفية تسلله لمداهمته.
ومــع فيــض أاالخب�ر عن الوب�ء ،ك�ن ســؤال الموت يطرح نفســه
صبــ�ح مســ�ء ،وهــو ســؤال يتجــ�وز الحيــ�ة الم�ديــة ،ويتجــ�وز
إاالج�بــ�ت العلميــة الج�فــة ،في ظــل عجز العلم عــن وضع ذلك
الفيــروس تحــت الســيطرة ،أاو حتــى فهمه مــن الن�حيــة الجينية
لمق�ومته.
تســبب كورونــ� في طرح أاالســئلة الوجودية الكبــرى من جديد،
–ايضــ� -فــي زعزعــة إااليمــ�ن المقــدس ب�لعلــم وقدرتــه
وتســبب أ
الخ�رقة على التفســير والســيطرة ،أواصبح الدين يطرح أاســئلته
على العلم الذي انكسر غروره وكبري�ءه.
وفــي ظــل انحبــ�س غ�لبيــة البشــر خلــف الجــدران ،وخضوعهم
لســلط�ن الش�شــة ،التــي تلــح فــي طــرح أاالســئلة الوجوديــة من
خالل مدخل الوب�ء والموت ،ومع ف�ئض الزمن ،أاصبح إاالنس�ن
طم�نينة إااليمــ�ن ،ويبحث عن يقين يعتصم به أام�م
يبحــث عن أ
مداهمة الموت.
أوامــ�م هــذا التحــدي شــرع عــدد مــن علمــ�ء الديــن والالهــوت
فــي الغــرب ،إالــى اســتثم�ر هــذا القلــق الوجــودي ،إالعــ�دة طرح
وااليم�ن مــن جديد ،من خالل صوغ تلك العودة
ســؤال الدين إ
مــن منطــق المنفعــة ،علــى اعتبــ�ر أان إااليمــ�ن قــ�در علــى بعــث
الطم�نينــة وتهدئــة المخ�وف ،ومنح إاالنســ�ن يقين� يســ�عده على
أ
إاغم�ض عينيه للنوم بال توتر.
وقد ظهرت مجموعة من الكـتب في شهور الوب�ء الم�ضية ،منه�:
“االيم�ن في زمن الج�ئحة” ،Faith in a Time of Pandemic
إ
للقس “بروس جي إايبرلي”  ،Bruce G. Epperlyوتحدث فيه
عن الراحة التي يخلقه� إااليم�ن في زمن الوب�ء ،وقدرة الالهوت
على شــق طريق إالى الخ�لق من خالل أاالزمة ،أام� كـت�ب “الرب
ال يســتطيع”[ God Can‘t ]1فيحــ�ول ك�تبــه تومــ�س جــ�ي
أاورد  ،Thomas Jay Oordإاالج�بــة الدينيــة عن مسـ أـ�لة الشــر
والقــدر وعالقتهــ� ب�لخ�لق ســبح�نه ،وعالقة إااليمــ�ن ب�لصدم�ت
الحي�تيــة ،ومنهــ� الوب�ء ،فهو يتحدث عــن المع�ن�ة بعمق إايم�ني
ديني.
الج�ئحة والفلسفة

ه�ئال من أاسئلة الفلسفة ،تس�ءلت فيه�
ٍ
الج�ئحة اختزلت سـ ًـيال ً
إاالنســ�نية :هــل نســتمطر النجــ�ة من الســم�ء من هــذا الفيروس
المتمرد؟ ومع تلك إاالشك�لية ك�ن سؤال الغيب أاو الميت�فيزيق�
يطــرح نفســه ،فج�ئحــة كورونــ� تعــدت نطــ�ق البيولوجيــ� إالــى
وك�ن كورون�
الميت�فيزيقــ� ،وطرحت اســتفه�م�ت غير مســبوقة ،أ
“فيروس ميت�فيزيقي”.
وانتقل ســؤال البق�ء للجنس البشــري في مواجهة الفيروس إالى
ســؤال المصير ،وهي ج�ئحة أاع�دت أاســئلة الفسلفة على امتداد
ف�النســ�ن الواقــف علــى ح�فــة
قررونهــ� الطويلــة دفعــة واحــدة ،إ
القبــر ينتظــر أان يدفعــه ذلك الفيروس إالى قعــره ،لم يعد العلم
ملج� الختبــ�ءه ،فهو ال يميز بين أاهل الســلطة
قــ�در علــى توفيــر أ
والثراء وبين المهمشين ،ف�لجميع مستهدف!
الفيروس امتح�ن للجســد ،والعقل ،والقلب واليقين ،ويبدو أان
غفلة االنســ�ن المع�صر ك�نت عصية على االســتيق�ظ من خالل
المواعــظ ،فــك�ن البــد لهــ� مــن المقــ�رع ،واســتعالء العلــم ك�ن
بح�جــة الــى اجبــ�ر على التواضــعّ ،
فربم� ّ
للمرة أاالولى منذ تسـ ّـيد
إ إ
َ
ـوف ال ِقبل له به
هــذا العقــل عــرش التنويــر في أاوروبــ� يب�غته خـ ٌ
علــى المصيــر ،والمصيــر يحتــ�ج إالى تبصــر إايم�ني غيبــي لفهمه،
وهــذا يؤكــد أان العقــل الحداثــي بــه خلــل ك�مــن في ظــل م�ديته
ف�النســ�ن ال يســتطيع أان يكـتفي بذاته
و إايم�نــه المفــرط ب�لعلم ،إ
طم�نينة ،واالستئن�س
معرض� عن ربه ،والمحسوســ�ت ال تخلق أ
به� هو قلق واضطراب ،ونسي�ن إاالنس�ن لكينونته هو ضي�ع له.
تغيير الدين للنوازل ،أاو رفع الج�ئحة ليس سحرا ورفع� سريع�،
ولكــن الديــن يشــير إالــى فكــرة إالهــ�م الخ�لــق ســبح�نه وتع�لــى،
للقلــب إاالنســ�ني بمســبب�ت مواجهة الج�ئحــة ،ف�لفعل يبقى في
حوزة إاالنس�ن في دفع الج�ئحة ،وصروف الدهر الكبرى تتخفي
راءهــ� حكمــة عظيمــة ،تحــرض إامك�نــ�ت إاالنســ�ن القويــة علــى
التحرك الن�جز في الحي�ة والت�ريخ ،ومشــيئة الســم�ء قضت أاال
يكــون إاالنســ�ن ُدميــة في الحيــ�ة تحركه� ع�ديــ�ت الزمن ،ولكن
إاالنســ�ن إارادة حــرة تتصــ�رع مــع تلــك الع�ديــ�ت ،لتستكشــف
ســبل ترويضهــ� ،ف�لكــون والحيــ�ة ليســ� صدفــة ،كم� أانهم� ليســ�
والي�س
جبــرا ،والفعــل إاالنســ�ني فــي ح�لة تدافــع دائم معهمــ� ،أ
عــن المواجهــة هــو إايمــ�ن ب�لعدميــة ،كمــ� أان الظــن بـ أـ�ن قوة
إاالنس�ن ال تقهر هو نوع من االستكب�ر.
االنعت�ق من العبودي�ت
المؤكد أان العلوم شـ أـي�ت الواقع ،والعلم الحديث
ال يســتطيع أان يشفي الوعي الحداثي ،إاذ هو
ســبب في أازمته ،ف�لعلم صور الع�لم
وك�نــه عصــي علــى التدبــر ،و إايجــ�د
أ
المعنــى ،ف�لمــ�ل والســلطة والقــوة
ليســوا هــم الوجــود ،وال ينجــو إاالنســ�ن
مــن أازمتــه إاال مــن خــالل إاصــالح عالقتــه مع
الكــون ،والغــرب فقــد بعضــ� مــن إانســ�نيته بتنمية
االســتهالك المفرط ،وتحويله للذات إاالنس�نية إالى شيء
مهمل ،أف�ثبتت الج�ئحة أان العلم يحت�ج إالى أان يخضع لقوة

تلهمــه القيمــة والمعنى والخلق ،أوان يدرك أان الذات إاالنســ�نية
عصية أان تكون م�دة معملية.
وقــد منــح كورون� الن�س القــدرة أان يحيوا بعيدا عن االســتهالك
وك�نه�
الشره ،أواصبحت عب�رة “ال وقت عندي” في زمن كورون� أ
عبــ�رة متحفيــة ،فف�ئــض الزمن يغمر الجميع ،ومــع إابط�ء عجلة
أاالحــداث أاخــذ المعنــى يتســلل إالــى أاالشــي�ء ،وتــوارت هيمنــة
الم�دية قليال ،أوارخت قبضته� لص�لح أاالسئلة الوجودية ،أواخذ
طرا
إاالنســ�ن ينعتــق مــن فكــرة العبوديــة للعمــل شــيا م� ،بــل أ
تغير ثق�في على مفهوم العمل ذاته في أاالذه�ن.
ومــع توقــف االســتنزاف للط�قــة إاالنســ�نية في العمل ،تنفســت
واالفــك�ر ،لــذا ك�ن الفيــروس
كـثيــر مــن المع�نــي والتســ�ؤالت أ
خالصــ� مــن عبوديــ�ت كـثيــرة ،أواصبحــت فكــرة أانســنة العمــل
محل اهتم�م مع التوســع في العمل الرقمي من خالل المن�زل،
أواجبــر البقــ�ء بيــن الجــدران على ضــرورة البحث عــن التواصل
أاالســري االضطــراري بعيــدا عــن الرقمــي ،فلــم يعــد إاالنتــ�ج هو
الغ�يــة ولكــن الحفــ�ظ علــى الحي�ة والبقــ�ء أام�م الفن�ء المنتشــر
على أاالســطح وفي الهواء وفي كل شــيء ،وتســيد شــع�ر “الحي�ة
قبل إاالنت�ج” ،ولم تعد السع�دة في اقتن�ء الم�دي�ت ،ولكن في
الطم�نينة في النج�ة من مداهمة الفيروس ،والنج�ة من انتق�مه
أ
وتوحشــه ،واقتنــ�ص لحظــة الع�فيــة وعــدم التفريــط فيه� تحت
رغب�ت االستزادة من أاالشي�ء الم�دية.
_______________________
(العنــوان الك�مــل للكـتــ�ب God Can‘t: How to Believe
in God and Love after Tragedy, Abuse, and Other
Evils
[Healthy Faith and the Coronavirus Crisis: ]2
Pandemi 19-Thriving in the Covid
[God and the Pandemic: A Christian Reflection ]3
on the Coronavirus and Its Aftermath
[ ]4؟Where is God in a Coronavirus World
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نيويورك تايمز :كيف يرى أوباما اللحظة
الراهنة في أمريكا؟
دار السالم /مت�بعة
دار السالم /مت�بعة
ن�ئب الرئيس الس�بق الذي عمل مع ب�راك أاوب�م� على وشك أان
يتولــى منصــب الرئيــس .ولكن أاوب�مــ� يرى أان هن�ك انقســ�م�ت
عميقة ال يمكن لرئيس أان يع�لجه� وحده.
كـتبــت ليــزا ليرر ،مراســلة نيويورك ت�يمز التــي تغطي الحمالت
واالنتخ�بــ�ت ،مقـ ًـ�ال نشــرته الصحيفــة أاالمريكيــة حــول رؤيــة
الرئيــس الســ�بق بــ�راك أاوب�مــ� للموقــف الح�لــي فــي السي�ســة
عرضــ� بقــدر م� يمثل
أاالمريكيــة .ويــرى أاوب�مــ� أان ترامــب يمثــل ً
م�دة تســ�عد على إاشــع�ل الحرائق .وق�ل إانه لو ُق ِّدر أالمريك� أان
يقوده� رئيس شــعبوي ،إف�نه ك�ن يتوقع أان يكون أاكـثر ج�ذبية
من ترامب.
ً
وفــي مســتهل مق�له ،يقول الك�تب إاننــ� نقضي كـثيرا من الوقت
في مراقبة سي�ســ�تن� من خالل نظرة رجعية .ونبني التقديرات
ـ�ت حــول ن�خبيــن ســ�بقين.
الخ�صــة ب�القتــراع علــى افتراضـ ٍ
ونــوازن بيــن أاداء جــو ب�يــدن في المن�طــق الريفيــة أواداء ب�راك
ع�م� .ونشــعر ب�لحيرة
أاوب�مــ� فــي تلك المن�طق نفســه� قبــل ً 12
ـ�ت التي ك�نت تقليدي�َّ
بشـ أـ�ن التغيــرات الديموجرافية في الواليـ
ّ
تصوت للحزب الجمهوري مثل واليتي جورجي� أواريزون�.
ِ
ولكــن م�ذا لــو لم يكن لهذه اللحظة مثيل في م�ضين� القريب؟
مــ�ذا لــو ك�نــت أاكبر من مجــرد تح�لف�ت متغيــرة – لحظة ينه�ر
فيه� كل نظ�من� للمعلوم�ت والسي�سة والحكم؟
السي�سة ونظري�ت المؤامرة
يقــول الك�تــب حتى في خضم تفشــي الج�ئحــة ،ال يزال الرئيس
يركز على نشــر نظري�ت المؤامــرة حول االنتخ�ب�ت التي
ترامــب ِّ
خســره� ،بتحريــض مــن وســ�ئل إاالعــالم إاالخب�ريــة المح�فظــة
وحمالت التضليل على وســ�ئل التواصــل االجتم�عي .ويبدو أان
معظــم الجمهورييــن استســلموا للتنــ�زل عــن حزبهــم للرئيس،
رافضيــن المط�لبــة بقبــول الواقــع والتنحــي( .جديــر ب�لذكــر:
لــم يوافــق أاي مشـ ِّـرع جمهــوري واحــد علــى الظهور فــي أاي من
البرامج الحوارية يوم أاالحد في نه�ية أاالسبوع الم�ضي).
والشــك�وى حــول الجمــود الحزبــي ليســت شـ ًـيا جديـ ًـدا :أالكـثــر
مــن عقــد من الزمــ�ن ،أداب النق�د على الشــكوى مــن عدم قدرة
المشـ ِّـرعين على قبول الحلول الوســط و إانج�ز أاالمور العظيمة.
ولكــن آاالن ،انتشــرت هــذه االنقســ�م�ت المســتعصية إالى ربوع
البــالد أب�كملهــ� ،ممــ� جعلن� غير ق�درين على تشــكيل توافق في
آاالراء حتــى على أابســط الحق�ئق ،مثــل انتص�ر ب�يدن أاو الح�جة
إالى ارتداء الكم�م�ت لمك�فحة فيروس ق�تل.
هــذه هــي الحجــة التي يطرحهــ� أاوب�م� في المق�بــالت التي دارت
حول إاصدار المجلد أاالول من مذكراته الجديدة ،بعنوان أارض
الميع�د.

ومــع انتهــ�ء االنتخ�بــ�ت ،يــدق الرئيــس الســ�بق ن�قــوس الخطر
بشـ أـ�ن ديمقراطيتنــ� .وتعليق�تــه التــي أادلــى بهــ� إالــى مجلــة ذي
أاتالنتك والراديو الوطني الع�م  NPRوشــبكة ســي بي إاس نيوز
معروف� –
إاالخب�ريةُ مدهشة ب�لنظر إالى أانه� أت�تي من رئيس ك�ن ً
ً
وغ�لب� م� ي ْن َتقد – أب�ســلوبه المتوازن «غير الدرامي» أاثن�ء توليه
منصــب الرائســةِّ .فكــر في م� ق�له لجيفــري جولدبرج من مجلة
ذي أاتالنتك:
أاوب�م� واضمحالل الحقيقة
أ(امريــك� أاول تجربــة حقيقية في بنــ�ء ديمقراطية كبيرة متعددة
أاالعــراق والثق�فــ�ت .وال نعــرف حتــى آاالن مــ� إاذا ك�نــت يمكــن
أان تصمــد علــى ح�لهــ� هــذا .ولــم يكــن هنــ�ك مــ� يكـفي مــن هذه
الديمقراطيــ�ت لمــدة طويلــة ك�فية لكي نقول علــى وجه اليقين
أانه� ستنجح)
ً
ولفــت الك�تــب إالــى أان أاوب�مــ� يركــز كـثيــرا مــن اهتم�مــه علــى
«اضمحالل الحقيقة» – تراجع االتف�ق حول الحق�ئق المركزية
والراي في الحي�ة المدنية.
وعدم وضوح الخطوط بين الحقيقة أ
وي�تي المصطلح من تقرير نشــرته مؤسســة راند في ع�م 2018
أ
والــذي جــرى تضمينه في ق�ئمة القراءة الصيفية لدى أاوب�م� في
الع�م نفسه .وق�ل أاوب�م� لـ ذي أاتالنتك:
والخط�،
( إاذا لــم تكــن لدينــ� القــدرة على التمييــز بين الصحيــح
أ
إف�ن ســوق أاالفك�ر بحكم التعريف ال ينجح .وبحكم التعريف ال
تنجح ديمقراطيتن� ،وسندخل في أازمة معرفية)
ال يــرى أاوب�مــ� أان خليفتــه جــ�ء بســبب صعــود الشــعبوية ،وهي
حركــة يرجعهــ� إالــى انتخ�بــ�ت عــ�م  2008عندمــ� ق�مــت ســ�رة
ب�ليــن ،المرشــحة الجمهوريــة لمنصب ن�ئب الرئيس ،بتنشــيط
ق�عــدة حزبهــ� .ومع ذلك ،لم يســتطع مق�ومة إالق�ء بعض الظل
على ترامب ،إاذ ق�ل:
شخص� م� مثل ترامب يمكن أان يحصل
(لست
ً
مندهش� من أان ً
ُ
على قوة دفع في حي�تن� السي�سية .إانه أاحد أاالعراض بقدر م� هو
مــ�دة إالشــع�ل الحرائــق .لكــن إاذا ك�ن قد ُكـ ِتب علينــ� أان يكون
لدينــ� شــعبوي يمينــي فــي هــذا البلــد ،إف�ننــي كنـ ُـت أاتوقــع أان
شخص� أاكـثر ج�ذبية)
يكون ً
إانــه يلــوم البيئة إاالعالمية وتراجــع أاالخب�ر المحلية ورفض
شــرك�ت التواصــل االجتم�عــي تحمــل مســؤولية نظريــ�ت
المؤامــرة المنشــورة علــى منص�تهــ� .وقــ�ل إانــه لــم يعد
هنــ�ك (خــط أاســ�س مشــترك للحقيقــة والقصــة
المشتركة).
وبدا أان أاوب�م� يشكك فيم� إاذا ك�ن يمكنه أان يفوز
ب�لرائسة إاذا م� خ�ض االنتخ�ب�ت اليوم.
لالعراف السي�سية
ب�يدن والعودة أ

أواوضــح الك�تــب أان ب�يــدن ف�ز ب�لبيــت أاالبيض من خالل وعده
ب�لعــودة الــى االعــراف السي�ســية ،وهــو ت ُّ
عهــد قــد يكــون مــن
َ
إ أ
المســتحيل تحقيقــه فــي ضــوء أانــواع التغييــرات التــي نــدد بهــ�
أاوب�مــ� .وهــل يســتطيع ب�يــدن ،الــذي يعــرف ده�ليــز واشــنطن
واالعالمــي الجديد ،هذا أا ٌمر
جيـ ًـدا ،إاالبحــ�ر في واقعن� السي�ســي إ
ًّ
ً
محوري� لرائسته.
اختب�را
من المحتمل أان يكون
وفــي المق�بــالت ،لــم يعــرض أاوب�م� علــى ب�يدن أاي حلول ســهلة
لهــذه المشــ�كل ،بخــالف المزيــد مــن تنظيــم شــرك�ت وســ�ئل
التواصل االجتم�عي – والعودة إالى أاس�سي�ت الحوكمة.
واختتم الك�تب مق�له بم� ق�له أاوب�م� في برن�مج ( 60دقيقة):
ً
جديدا .هذا
أاعتقــد أان الرئيــس الجديــد يمكنــه أان يتبنــى أاســلوب� ً
لــن يحــل كل الجمــود في واشــنطن .أواعتقد أانن� ســيتعين علين�
العمــل مــع وســ�ئل إاالعــالم ومــع شــرك�ت التكنولوجيــ� إاليجــ�د
طــرق الطــالع الجمهــور علــى نحو أافضــل على القض�يــ� ولتعزيز
المع�يير التي تضمن أانن� نستطيع فصل الحقيقة عن الخي�ل.
تبدا في
أاعتقــد أان علينــ� العمل على المســتوى المحلــي .وعندم� أ
الوصــول إالــى المســتوى المحلــي ،يجــب علــى رؤســ�ء البلديــ�ت
ومفوضــي المق�طعــ�ت ،ومــ� إالــى ذلــك ،اتخــ�ذ قــرارات حقيقية
ب�لفعــل .إانهــ� ليســت افـ ً
ـك�را مجــردة .إانهــ� مثــل «نحتــ�ج إالــى
أ
إاصــالح هــذا الطريــق .نحــن بح�جــة إالــى إازالــة هذا الثلــج .نحن
للت�كــد مــن أان أاطف�لنــ� لديهــم ملعــب آامــن للعــب فيه.
بح�جــة أ
وعلــى هــذا المســتوى ،ال أاعتقــد أان الن�س لديهم هــذا النوع من
نبدا فيه فيم�
الكراهية العميقة .وهذا هو المك�ن الذي يجب أان أ
يتعلــق إب�عــ�دة بنــ�ء الثقــة االجتم�عية التي نحت�جهــ� لكي تنجح
الديمقراطية.
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رؤية منصفة عن انتشار اإلسالم
السنوسي محمد السنوسي
كـثيـ ًـرا مــ� دار الجــدل حول انتشــ�ر
إاالســالم ،مــن زاويــة تفنيد الشــبهة
المثــ�رة عنــه فــي هذا الصــدد ،وهي
الزعم ب�نتشــ�ره ب�لســيف؛ وكـثرت
ـ�ت فــي تفنيــد هــذا الزعــم
الكـت�بـ ُ
وبيــ�ن ته�فتــه وعــدم اســتن�ده
لدليــل ..لكــن قلمــ� ك�ن االلتفــ�ت
إالــى انتشــ�ر إاالســالم ،مــن زاويــة
أاالســب�ب الحقيقيــة أاو الك�منــة
وراء هــذا االنتشــ�ر ،الــذي ج�ء غير
مســبوق فــي الت�ريــخ؛ ســواء مــن
حيــث مــداه الزمنــي ،أاو امتــداده
الجغرافي.
فلــم يمــر قرنــ�ن علــى انطالقــة
إاالســالم حتى ك�ن المســلمون -كم�
يرصــد العالمــة وحيــد الدين خ�ن-
قد أاصبحوا أائمة الع�لم؛ أواصبحت
ح�ضرتهــم بغــداد ،ع�صمــة الع�لــم
ـدال مــن اصطخــر
الحض�ريــة ،بـ ً
إااليرانيــة ،ورمســيس المصريــة،
وروم� أاالوروبية.
ولهــذا ،إف�ن م� يطرحه المستشــرق
الفرنســي غوســت�ف لوبــون عــن
انتش�ر إاالســالم ،له أاهمية قصوى؛
مــن حيــث نفــ�ذه بعمــق إالــى
جوهــر أاالســب�ب الك�منــة وراء هــذا
المس�لة فيم�
االنتشــ�ر ،دون حصر أ
يتصــل بتفنيد شــبهة االنتشــ�ر بحد
السيف.
لوبــون رصــد أامريــن مهميــن حــول
انتشــ�ر إاالســالم؛ أاحدهمــ� يتعلــق
واالخــر يتصل
إ
ب�الســالم /المنهــج ،آ
ب�لمســلمين /الحركــة والدعــوة .أام�
ب�الســالم فهــو طبيعتــه
مــ� يتعلــق إ
الســهلة ،ومــ� تقتضيــه مــن وضــوح
عق�ئده؛ أوام� م� يتصل ب�لمســلمين
فهــو عدلهم بين النــ�س ،وحركـتهم
عنوان� لدعوتهم.
التي ج�ءت ً
سهولة إاالسالم ووضوح عق�ئده
فــي أاالمــر أاالول ،ســهولة إاالســالم
ووضــوح عق�ئــده ،يقــول لوبــون:
شت ُق سهولة إاالسالم من التوحيد
ُت َ
ّ
المحض ،وفي هذه السهولة سر قوة
ُ
سهل،
إاالسالم .إ
واالسالم ،و إادراكه ٌ
ـ�ل مم� نراه في أاالدي�ن أاالخرى،
خـ ٍ
ً
وي�بــ�ه الــذوق الســليم ،غ�لبــ� ،مــن
أ

المتن�قض�ت والغوامض ،وال شــيء
غموضــ� مــن
أاكـثــر
ً
وضوحــ� أواقــل ً
أاصــول إاالســالم الق�ئلة بوجــود إاله
واحد وبمســ�واة جميــع الن�س أام�م
هللا.
ويضيــف لوبــون :وســ�عد وضـ ُ
ـوح
إاالســالم الب�لــغ ،ومــ� أا َمـ َـر بــه مــن
واالحســ�ن ،كل المســ�عدة
العــدل إ
َّ
فســر
علــى انتشــ�ره فــي الع�لــم؛ ُون ِّ
بهــذه المزايــ� سـ َ
ـبب اعتنــ�ق كـثيــر
لالســالم،
من الشــعوب النصرانية إ
ك�لمصرييــن الذيــن ك�نــوا نصــ�رى
أايــ�م حكــم قي�صرة القســطنطينية
أف�صبحــوا مســلمين حيــن عرفــوا
أاصول إاالســالم؛ كم� ُنفســر السبب
فــي عــدم ُّ
تنصـ ِـر أايــة أامــة بعــد أان
دين� ،سواء ك�نت
رضيت إ
ب�الســالم ً
غ�لبة أام مغلوبة.
هذه أاالمة ً
َّ
لالســالم/
المزيــة إ
أاي أان هــذه ِ
ً
المنهــج ،ك�نــت ســبب� فــي انتشــ�ره
حتــى بيــن من لهم رســ�لة ســم�وية
يعتزون به�ً ،
وسبب� في ثبوته وثب�ته
في قلوب معتنقيه الجدد.
بــل إان هــذا االنتشــ�ر– كمــ� يرصــد
لوبــون -قــد أاصــ�ب المؤرخيــن

ب�لعجــب والدهشــة؛ فراحــوا
بدال
يبحثون عن أاســب�ب واهية لهً ،
مــن البحث عــن أاســب�به الحقيقية!
حتــى زعمــوا أان إاالســالم انتشــر
بســبب التحلــل فــي أاحك�مــه،
والبطــش فــي َف ْر ِضــه!! وهــو الزعــم
الــذي رفضــه ص�حــب (حضــ�رة
العرب).
عدل المسلمين
أام� عزو انتش�ر إاالسالم إالى البطش
والقــوة؛ فيرفــض لوبــون ذلــك،
ويقرر خالفه ،وهو عدل المسلمين
بيــن النــ�س ،وحســن التزامهــم
بمنهجــه ،حتــى انتشــر إاالســالم
فــي بــالد لــم يكــن فيهــ� العــرب
غيـ َـر ع�بــري ســبيل .أاي أان عــدل
المســلمين ك�ن السـ َ
ـبب الث�نــي في
االنتشــ�ر ،بعد الســبب أاالول ،وهو
سهولة إاالسالم ووضوح عق�ئده.
ع�مال
يقــول لوبــون :القوة لم تكــن ً
فــي انتشــ�ر القـ آـران ،فقــد َتــرك
العـ ُ
ـرب المغلوبيــن احـ ً
ـرارا فــي
أ
أادي�نهــم ،فـ إـ�ذا حــدث أان اعتنــق
بعـ ُـض أاالقوام النصرانية إاالســالم،
واتخــذوا العربيــة لغــة لهــم؛ فذلك

لمــ� َر أاوا من عــدل العرب الغ�لبين
مثلــه مــن ســ�دتهم
مــ� لــم يــروا َ
الســ�بقين ،ولم� ك�ن عليه إاالســالم
مــن الســهولة التــي لــم يعرفوهــ�
مــن قبــل .وقــد أاثبــت الت�ريــخ أان
أاالديــ�ن ال ُتفرض ب�لقــوة ،فلم� قهر
َ
فضــل
النصــ�رى عــرب أاالندلــس َّ
هــؤالء القتــل والطــرد عــن آاخرهــم
على ترك إاالسالم.
ويضيــف :ولــم ينتشــر القـ آـران
ب�لســيف إاذن ،بــل انتشــر ب�لدعــوة
وحدهــ� ،وب�لدعوة وحدهــ� اعتنقته
الشعوب التي قهرت العرب ً
مؤخرا
القران من
ك�لترك والمغول ،وبلغ آ
االنتشــ�ر فــي الهنــد ،التــي لــم يكن
العـ ُ
ـرب فيهــ� غيـ َـر ع�بــري ســبيل،
مــ� زاد معــه عــدد المســلمين علــى
خمســين مليــون نفس فيهــ� ،ويزيد
فيومــ�
يومــ� ً
عــدد مســلمي الهنــد ً
مــع أان إاالنكليــز ،الذيــن هــم ســ�دة
ّ
يجهزون
الهنــد في الوقت الح�ضرِ ،
البعثــ�ت التبشــيرية ويرســلونه�
تب�عــ� إالــى الهنــد لتنصيــر مســلميه�
ً
القران
ـن
ـ
ك
ي
ولم
ـدوى.
ـ
ج
غير
ـى
علـ
آ
ً
أاقــل انتشــ�را فــي الصيــن التــي لــم
يفتح العرب أا َّي جزء منه� قط.

ومــ� ذهــب إاليــه لوبــون ،يتفق معه
الحقــ� ،فيقــول:
رجــ�ء جــ�رودي ً
إان ظ�هرة انتشــ�ر إاالســالم ليســت
صدفــة؛ بــل ترجــع إالــى مــ� يتميــز
بــه إاالســالم مــن نظــ�م يحقــق
العــدل ،والكرامة ،والحرية لجميع
الشعوب؛ دون نظر إالى أالوانهم ،أاو
أاجن�سهم ،أاو انتم�ءاتهم الس�بقة.
أافــال تكـفــي هــذه الرؤيــة المنصفــة
عــن انتشــ�ر إاالســالم ،للك ـ ِّـف عــن
إاالســ�ءة إاليــه واالنتقــ�ص منــه
والزعم أب�نه في أازمة!!
إان إاالســالم /المنهــج ،ال يــزال
يحمــل أاســب�ب بق�ئــه وانتشــ�ره،
رغم م� وصل إاليه ح�ل المســلمين
مــن تدهور؛ وال يصــح أا ًبدا أان ُيتخذ
واقع المســلمين دليـ ًـال على بطالن
ف�عليــة إاالســالم ووقوعــه فيمــ�
اص�ب َ
غيره من رس�الت؛ فهو دين
أ
هللا الخ�تم ووحيه الب�قي.
وتلــك خالصــة مهمــة مــن لوبــون،
ُ
لالســالم
قــد يتهــم ق�ئلهــ� ب�النحي�ز إ
والتعصــب لــه ،لــو ك�ن مسـ ًـلم�..
أامــ� وقــد جــ�ءت مــن ك�تــب غربــي،
وفرنســي؛ فهــي خالصــة شــديدة
أاالهمية ،ب�لغة الداللة!..
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هكذا نعلم أبناءنا أن الحياء خلق اإلسالم
يعــد خلق الحي�ء مــن أافضل أاالخالق
أواجلهــ� ،أواعظمهــ� أواكـثرهــ� نفع� ،كم�
جــ�ء في الســنة النبويــة ،لذا علــى أاالم
تعليــم أابن�ئهــ� علــى اكـتســ�ب مــك�رم
أاالخــالق ،أوامه�ت الفض�ئــل؛ تعلمهم
الخيــر ،وتشــجعهم عليــه ،وتعمــق
لديهــم فكــرة مف�دهــ� أان التربية بدون
واالخالق
أاخالق تربيــة جوف�ء ،أ
بال تربية أاخالق بتراء.
وال بــد أان يعــي أاالبنــ�ء
أان خلــق الحيــ�ء ،وهــو
واالولي�ء
سمت أاالنبي�ء أ
والص�لحيــن ،قــ�ل
تع�لــى فــي ســورة
القلــم" :و إانــك لعلى
خلــق عظيــم" ،وهو
صفــة مشــتركة بيــن
إاالنس�نية جمع�ء،
كمــ� أان شــعبة
مــن شــعب
إااليمــ�ن،
كمــ�
ق� ل

رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم .عليــه وســلم النصيب أاالوفــر منه ،وقد
والحيــ�ء خلــق إاالســالم ،وقريــن حث الشرع عليه ،ورغب فيه ال سيم�
إااليم�ن ،وصعود في مدارج إاالحس�ن .أوانه ب�عث على الخير.
قــ�ل رســول هللا صلى هللا عليه وســلم
" إان لــكل دیــن خلقــ� ،وخلق إاالســالم مراتب الحي�ء
الحيــ�ء" ،وك�ن لرســول هللا صلــى هللا ال بــد أان يعلــم آاالبــ�ء أالبن�ئهــم مراتــب
الحي�ء ودرج�ته وهي:
الحيــ�ء مــن هللا بذكــره ،ومحبتــه،
واالحســ�س بمراقبتــه ،والخشــية مــن
إ
المصير أاالخروي.
الحيــ�ء من النــ�س؛ ب�البتعــ�د عن كل
قبيح ،ب�لمالطفة ،والمالينة ،والصبر،
والتوقير ،والتعظيم.
ف�لســيدة أاســم�ء بنت أابــي بكر نموذج
للصح�بي�ت اللواتي جسدن الحي�ء في
أاســمی تجلي�تــه؛ كم� اســتحت ســيدتن�
ف�طمــة الزهــراء رضــي هللا عنهــ� مــن
المراة
كــون الثوب الذي يغطي جســد أ

بعد موته� شغ�ف ويلتصق.
يبــذل أاالبــوان كل مــ� فــي وســعهم�،
ويوجهــ�ن أابن�ءهمــ� التوجيــه الرقيق،
ويوضحــ�ن لهــم أان الحيــ�ء ال يمنــع
إاالنســ�ن مــن تعلــم دينــه؛ وهــ� هــي أام
ســليم رضــي هللا عنهــ� ،لــم يمنعهــ�
حي�ؤهــ� مــن الوقوف بين يدي رســول
هللا صلــى هللا عليه وســلم ،مستفســرة
عن أامر دينه�.
نمــوذج آاخــر هــو تجســيد لمقــ�م
الحيــ�ء؛ ســیدن� عثم�ن بــن عف�ن ،وقد
شــهد الرســول صلــى هللا عليــه وســلم
بحي�ئــه حيــن هـ ّـم عثمــ�ن ب�لدخــول
عليــه ف�عتــدل فــي جلســته وقــ�ل :أ"اال
أاستحيــي من رجل تستحيــي المالئكة
منه".
ف�لحيــ�ء أابــو الفض�ئــل ،وهــو مــن أاهــم
ُشــعب إااليم�ن ،هو وق�ية ذات حدين:
حيــ�ء مــن هللا وانكمــ�ش عــن فعــل
يكرهــه هللا ،وحيــ�ء توقيــر واحتــرام
أوادب ولب�قــة ،فتلــك الفض�ئــل ،أاو
ينقلــب الحيــ�ء علــى ص�حبــه فتصبــح
الع�فيــة داء ،وذلــك الخجــل ،ق�تــل
الفض�ئل.
وهنــ�ك فوائــد لتعظيــم معنــى الحيــ�ء
في بيوتن�:
– البيــت الــذي يشــيع فيــه الحيــ�ء هو
وطم�نينــة ،وبيت
بيــت أاخــالق وذكــر أ
إايم�ن ونبل وعفة.
– الحيــ�ء هــو الح�فــز القــوي الــذي
يدفع أاالبنــ�ء لتوجيه غرائزهم الوجهة
الصحيحــة ،والتع�مــل مــع جوارحهــم
وعقولهم بشكل ه�دف ،والتغلب على
غرورهــم أوان�نيتهم .وهذا -لعمري -هو
لب الحي�ء وجوهره.
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خبراء عراقيون لمكافحة
المتفجرات تحت الماء
دار السالم /بغداد
مــ� أان ســمع خبــر تحريــر
الموصــل حتى من البعض أب�ن
الخطــر قد زال ،وان هذه الثلة
المتمثلــة بـ"داعــش" االره�بيــة
قــد اختفــت ومعهــ� خططهــ�
ودس�ئســه� ،اال ان مــ�ال نعرفــه
أان بق�ي� الشر م� زال على ارض
العــراق وتحديــدا فــي المن�طق
المحــررة منــه ،فقــد تجــد
العجــالت المفخخة واالســلحة
والذخ�ئر م� ان تبحث في زواي�
المدينــة ،وغيره� من العجالت
المحترقــة والمتروكــة ،بعــد
فرارهــم مــن قواتنــ� البطلــة،
اال ان هنــ�ك تركــة اخــرى اكـثر
خطورة مم� تراه االعين.
وعقــب الهزيمــة الكبــرى
التــي تعرضــت لهــ� عص�بــ�ت
"داعــش" إاالره�بيــة؛ وانحســ�ر
قطعــ�ن تلــك العص�بــ�ت مــن
أاراضين� ،بقيــت التركة الثقيلة
التــي أاورثهــ� هــؤالء المنهزمون
فــي المدن المحررة ،والمتمثلة
بمالييــن العبــوات الن�ســفة
والمتفجــرات
والذخ�ئــر
المنتشــرة فــي أارج�ئهــ� ،ولعــل
أاخطرهــ� العبــوات المغطــ�ة
بميــ�ه أاالنهــر والجــداول
والمرتبطة بقطع الجسور التي
فخخته� "داعش".
يحدثنــ� مديــر مركــز تدريــب
مك�فحــة المتفجــرات مديريــة
مك�فحــة المتفجــرات العميــد
ريــ�ض شــوع هويــدي :إان
مع�لجــة االجهــزة المتفجــرة
المرتجلــة (العبــوات الن�ســفة)
مــن أاخطــر أواصعــب المهــ�م
التــي يكلفــون بهــ� االفــراد
الذيــن يتع�ملون مع المخلف�ت

الحربيــة أاو أاالجســ�م الغريبــة
المشــتبه به� التــي تصنف أب�نه�
خطــرة ،اذ تكمــن خطورتهــ�
أب�نهــ� تصنــع بشــكل ارتج�لي ال
يســتند الــى مخطــط معيــن وال
يلتزم بشروط السالمة المهنية

إاحدى الشرك�ت ،انتش�ل قطع
الجســر الــذي فخختــه وفجرتــه
العص�بــ�ت االره�بيــة ،حيــث
ك�نــت تلــك القطــع مبعثــرة
ومغمــورة فــي نهــر الفــرات،
وعند نزول الغواصين ش�هدوا

عقــب هــذا الموضــوع فــي
الفلوجــة ،توصــل الخبــراء
بمديريــة مك�فحــة المتفجــرات
فــي وزارة الداخليــة عبــر
معلومــ�ت موثقــة وشــه�دات
مواطنيــن ،بـ أـ�ن "داعــش"

واالشــد خطــورة
أاو الع�مــة ،أ
هــي تلــك العبــوات التــي تكون
مغمورة تحت الم�ء.
من�شدة
بعد االنته�ء من عملي�ت تحرير
المن�طــق التــي ســيطرت عليه�
عص�ب�ت "داعــش" االجرامية،
بــ�درت الشــرك�ت بعمليــة
إاعــ�دة إاالعمــ�ر فواجهــت بق�يــ�
عبــوات إاالره�ب ،يقول العميد
هويدي :إانه في مدينة الفلوجة،
عنــد موقــع الجســر الحديــدي
القديــم ،ح�ولــت مــالك�ت

أان القطــع الحديدية المغمورة
تحــت المــ�ء م�زالــت مفخخــة
بحشــوات تخريبيــة متفجــرة،
مــ� أاجبــر الشــركة علــى إايقــ�ف
العمــل ،فق�مــت بمن�شــدة
المنظمــة المعنيــة بشــؤون
أااللغــ�م فــي العــراق الت�بعــة
لالمــم المتحــدة ()UNMAS
أ
للتدخــل ،فب�درت هي االخرى
ب�ســتدع�ء خبــراء مختصيــن
ب�لمع�لجــة للذخ�ئــر تحــت
الم�ء.
دورات

فخخــت أاغلــب الجســور فــي
المدن المحــررة ،وهن�ك مات
الذخ�ئــر والعبــوات المرتجلــة
غيــر المنفجــرة فــي قطــع
الجســور المغمــورة فــي المــ�ء،
والن تفكيك المتفجرات تحت
أ
المــ�ء يحت�ج إالى خبرة دقيقة،
عمــد خبــراء الداخليــة فــي ع�م
 2017إالــى تقديــم طلــب الــى
ممثــل االمن الداخلي للســف�رة
الفرنسية في بغداد بعقد دورة
تدريبيــة لمع�لجــة العبــوات
الن�سفة تحت الم�ء.

ق�مــت الحكومــة الفرنســية
اســتج�بة للدعــوة المذكــورة،
إب�دخــ�ل  12خبيــر متفجــرات
مــن وزارة الداخليــة مديريــة
مك�فحــة المتفجــرات في دورة
متخصصة ،حيــث تلقوا تدريب�
ع�لي المســتوى في فرنس� لمدة
 36يوم� في مدينة مرسيلي�.
ويوضــح العميــد هويــدي ،أانــه
بعــد انتهــ�ء الــدورة ،ك�ن البــد
مــن التدريــب علــى البيئــة
العراقيــة ،فــك�ن االختيــ�ر
حينه� في بحيرة الحب�نية ،وتم
التدريــب فيهــ�  9أاي�م ،ومن ثم
التدريب  3أاي�م في نهر دجلة.
مع�لج�ت
وتواصـ ًـال للــدورات المذكــورة،
اختيــ�ر  12عنصـ ًـرا من النجدة
النهرية لشــرطة االنب�ر ،اض�فة
الــى  12شــخص� مــن النجــدة
النهريــة لشــرطة الســليم�نية،
للتدريب على البحث ومع�لجة
المتفجــرات تحــت المــ�ء فــي
السليم�نية.
ويضيف العميد أانه قبل شــهر،
نفذنــ� مهمــة اســتطالع فــي
مدينــة الرمــ�دي نهــر الفــرات،
واســتطعن� مع�لجــة وانتشــ�ل
 11عبــوة ن�ســفة وذخيــرة
واحــدة للمدفــع الجهنمــي
مــن صن�عــة عص�بــ�ت داعــش
إاالره�بية.
منوهـ ًـ� بـ أـ�ن مع�لجــة العبــوات
االعتي�دية على الي�بسة تحت�ج
الــى خبيــر متفجــرات ،بينمــ�
مع�لجــة العبــوات تحــت المــ�ء
تحتــ�ج الــى غــواص وخبيــر
متفجرات ب�لوقت نفسه.
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عدنان درجال يبت بأزمة األولمبية ويعلن تأييده لفوز عبد اإلله
دار السالم /مت�بعة
اعلــن عدنــ�ن درجــ�ل وزيــر الشــب�ب والري�ضــة،
أت�ييــده لفــوز ســرمد عبد إااللــه ب�نتخ�بــ�ت اللجنة
أاالولمبية العراقية ،على الرغم من عدم حصوله�
الت�ييد الدولي.
على أ
وقــ�ل درجــ�ل ،إانــه يقــف علــى مســ�فة واحــدة
مــع جميــع الذيــن شــ�ركوا ب�نتخ�بــ�ت اللجنــة
االولمبيــة ،و إان وزارتــه راعيــة للجميــع وحي�دية
مع كل من رشح لالنتخ�ب�ت.

العبا المنتخب العراقي أحمد إبراهيم
ومحمد رضا ينتصران على كورونا

دار السالم /بغداد
أاثبتــت الفحوصــ�ت الطبيــة الخ�صــة بفيــروس
كورونــ� ،اكـتســ�ب العبـ ّـي المنتخــب العراقــي لكــرة
القــدم أاحمــد إابراهيم ومحمد رض� الشــف�ء الت�م من
الفيروس .وق�ل هش�م محمد الن�طق ب�سم االتح�د،
إان الالعبيــن نــ�ال الشــف�ء التــ�م بعــد خضوعهمــ�
للحجر الصحي في دولة إاالم�رات العربية المتحدة،
وللعالج والبروتوكول الصحي المعتمد هن�ك.

اربع مواجهات بانطالق الجولة
الخامسة للدوري العراقي الممتاز
دار السالم /بغداد
تنطلــق من�فســ�ت الجولــة الخ�مســة
من من�فســ�ت الدوري العراقي الممت�ز
يــوم ٍغد الجمعة إب�ق�مــة اربع مواجه�ت
وبحســب الجدول الذي اصدرته� لجنة
المس�بق�ت في التطبيعية.
و ســيالقي الق�ســم ضيفــه النفــط علــى
ملعــب الكـفــل فــي الرابعــة وخمســة

عشر دقيقة  ،والديوانية يالقي الشرطة
في ملعبه ب�لديوانية في الس�عة الث�نية
من بعد الظهر.
وبنفــش التوقيــت ســيالقي النفــط
زاخــو في ملعــب الكــرخ  ،والصن�ع�ت
الكهرب�ئيــة يالقــي الكهربــ�ء فــي ملعب
الصن�عة في الس�عة الث�نية ايض� .

بمشاركة العراق ..فيفا يعلن رسميًا
إقامة كأس العرب  2021بقطر

دار السالم /مت�بعة
أاعلــن االتحــ�د الدولــي لكــرة القــدم
"فيفــ�" في بي�ن رســمي اليوم الثالث�ء
منتخبــ� ً
ان ً 22
وطنيــ� مــن المنطقــة
أ
العربية قد وقعوا للمشــ�ركة في أك�س

العرب لكرة القدم.
وقــ�ل االتحــ�د فــي بي�نــه إان البطولــة
التــي سـ ُـتق�م نه�يــة العــ�م القــ�دم
 ،2021ستشهد مش�ركة  22م ً
نتخب�،
ُ
ُ
مــن ضمنهــم المنتخــب الوطنــي

العراقــي .أواوضــح االتحــ�د الدولــي مباريات الجولة الخامسة من دوري

للعبــة أان "المنتخبــ�ت ال ــ 22وقعــت
علــى المشــ�ركة فــي المســ�بقة ،والتي الكرة الممتاز للموسم 2021_ 2020
ستق�م في الفترة من  1إالى  18ك�نون
ُ
االول ."2021
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االستجابة لنصف جرعة من لقاح أسترازينيكا تثير حيرة العلماء
ب�الدلة التي تشير إالى أان نصف جرعة
فوجئ العلم�ء أ
أاوليــة مــن اللقــ�ح الذي طورته شــركة أاســترازينيك�
لالدويــة وج�معــة أاكســفورد ك�نت أاكـثــر ف�علية من
أ
الجرعة الك�ملة ،واعتبروا أاالمر غير منطقي.
وقــد بينــت النت�ئــج أان اللقــ�ح فعــ�ل بنســبة %62
لــدى أاالشــخ�ص الذيــن تن�ولــوا جرعتيــن ك�ملتيــن
بف�رق شــهر .لكن فع�ليــة اللق�ح ارتفعت إالى %90
وال ثــم
لــدى مجموعــة أاخــرى تلقــت نصــف جرعــة أا ً
جرعة ك�ملة بعد شهر.

خبراء إيطاليون :التعليم المنزلي يؤثر
على الصحة العقلية للطالب

ـيرا إالى أانه من المعتقد أان هذا يمكن
فــي ضــوء اللوائــح طويلــة أاالمــد المتمثلة مشـ ً
في تقديم دروس للطالب أاالكبر سـ ًـن� عبر أان يبطــئ الوقــت الذي تســتغرقه مرحلة
إاالنترنــت فقــط ،يــرى خبــراء فــي إايط�لي� النضج واالستقاللية وتنمية الشعور
ثيرا على نمو أاالطف�ل.
ب�لمسؤولية.
أان لهذا أت� ً
وقــ�ل الطبيــب النفســي م�ســيمو دي
جي�ن�نتونيــو فــي رومــ� :إان وضع الدراســة
فــي المنــزل له أت�ثيــر على الح�لــة العقلية
والنمو الشخصي للطالب.
أواوضــح الطبيب أان الخلط بين الحقيقي
المت�ثرين
واالفتراضي يزداد لدى الشب�ب أ
ب�لفعل ب�لتكنولوجي� والوس�ئط الرقمية،

بتكنولوجيا فائقة ..تركيا تستعد
إلطالق قمرين صناعيين للفضاء
لالقم�ر
ق�ل مدير ع�م شركة توركس�ت أ
الصن�عية ،جنك شن :إان تركي� تستعد
خــالل الفتــرة المقبلــة إالطــالق قمرين
صن�عييــن لدعــم قطــ�ع االتصــ�الت
ونقــل البي�نــ�ت أب�حــدث التقنيــ�ت
والقدرات التكنولوجية.

أواضــ�ف شــن أان القمــر الصن�عــي
لالتص�الت " 5A Türksatتوركســ�ت
 5إاي المقــرر إارســ�له للفضــ�ء ،فــي
ـيبدا العمــل فــي
ديســمبر المقبــل ،سـ أ
مــداره الجديــد أب�حــدث التقنيــ�ت
وقدرات تكنولوجية متطورة.

