
ال تغيير في موعد االنتخابات والكشف 
عن قانون تمويلها

دار السالم/ متابعة
كد مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون االنتخابات عبد الحســين  اأ

ي تغيير على موعد إجراء االنتخابات.  الهنداوي، عدم وجود اأ

مجموعــة  هنــاك  ن  اأ إعالمــي  حديــث  فــي  الهنــداوي  شــار  واأ

باالنتخابــات،  والتزويــر  االنتهــاكات  لمنــع  ســتتخذ  إجــراءات 

جــل  مبينــًا ان مفوضيــة االنتخابــات تعمــل بشــكل جيــد مــن اأ

إنجاز سجل الناخبين البايومتري وجدولة العملية االنتخابية 

مم المتحدة يعمل بشكل حثيث  المقبلة. وتابع: إن  فريق االأ

وبتصاعد وسيزداد من ناحية العدد والنوع مع مرور الوقت، 

حــزاب ووضــع  مضيفــًا بانــه مــن الضــروري تفعيــل قانــون االأ

ي خروقات قد تحدث في االنتخابات.  إجراءات جديدة لردع اأ

خر كشــفت عضو اللجنــة المالية النيابية، ماجدة  مــن جانب اآ

التميمــي، عــن تفاصيــل قانــون تمويــل االنتخابــات. وذكــرت 

االنتخابــات  تمويــل  قانــون  ارســلت  الحكومــة  ان  التميمــي، 

للبرلمــان للموافقــة بالتصويــت علــى 329 مليــار دينــار يمــول 

المــدور  الرصيــد  مــن  منــه 133 مليــارًا و300 مليــون دينــار 

لموازنة 2019 لحساب مفوضية االنتخابات.

من االقليم

04

مقتل شخصين بإطالق نار في أربيل

تحقيقات وحوارات 

متى نتخلص من التنمر؟

مالعب
قــرارات انضباطيــة جديــدة تخص العبيــن ومدربين 

من دوري الصاالت والدرجة األولى

االخيرة
خسوف شبه الظل للقمر في صور
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االفتتاحية

كتبها: المحرر السياسي
التزامات حكومية

و مفاجــًا موقــف المواطــن العراقــي المســتمر تجــاه  الوعــود  ال يبــدو غريبــًا اأ

الحكوميــة، فذلــك نتــاج تراكمــات ســنوات طويلــة مــن االخفــاق والعجــز 

الرسمي عن تلبية طموحه وتخفيف معاناته.

تي مضاعفة، بعدما تطلع الكـثيرون  ة الراهنة تاأ ن عنصر المفاجاأ مع ادراك اأ

لتكون حكومة الكاظمي على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقها.

ولكــن علــى العمــوم، نبقــى فــي دائــرة الوعود الحكوميــة، وااللتزامــات التي 

تتصدر يوميًا وســائل اإلعالم على المســتوى السياســي واالقتصادي بشــكل 

ساسي.. فماذا نجد حين نقارنها مع الواقع؟ اأ

ن المنجز الحالي ال يرتقي إلى ما تطلقه الحكومة من وعود ولو  في الحقيقة اأ

ن يطالــع المواطــن واقعــه، فيجــد انــه ســابقًا كان  بنســبة بســيطة.. ويكـفــى اأ

قــل يضمــن وصــول راتبــه إليه، بينما اليــوم يبادر المســؤولون بكل  علــى االأ

زمة الشهور الماضيات؟! برود إلثارة مخاوفة بتكرار اأ

مامــه شــعارات كبيــرة، مــن ضبــط الحــدود، والمنافــذ،  ويكـفــي ان يضــع اأ

يــدي الفاســدين، ليجــد امامهــا صواريــخ كــراد والكاتيوشــا  والضــرب علــى اأ

منــة كل حيــن، ويلمح الحيتان الكبار يســرحون  جــواء مناطقنــا االآ تختــرق اأ

ويمرحون، وال ينال العقاب إال صغار السّراق!!

ن تصــارح شــعبنا، وال تلقــي بهــم في  خطابنــا اليــوم إلــى الحكومــة الموقــرة اأ

حــالم، وإذا كانــت قد وصلت إلى النهايــة المتوقعة كما  طوفــان الوعــود واالأ

ساسية بإجراء االنتخابات المبكرة  قل انجاز مهمتها االأ يبدو، فعليها على االأ

من إلى  في موعدها، وضبطها، ومنع التزوير فيها، وتسليم البالد بشكل اآ

مواج. من هو قادر على انجاز شيء في بحر العراق المتالطم االأ
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دار السالم/ بغداد

مكافحــة  مــن  قــوة  لقــت  اأ

علــى  القبــض  بغــداد  جــرام  اإ

نســاء  بينهــم  متهميــن   6

مخــدرة  مــواد  بحوزتهــم 

وســط  الكــرادة  منطقــة  فــي 

بغداد.

بيــان  فــي  الــوزارة  وقالــت 

ن مفــارز مكافحــة  صحفــي، اإ

مــن  تمكنــت  بغــداد  جــرام  اإ

لقــاء القبض على 6 متهمين  اإ

بينهم نســاء يمارســن البغاء 

والتجــارة  والسماســرة 

بالمواد المخــدرة في منطقة 

وضبــط  ببغــداد  الكــرادة 

بحوزتهم حبوب مخدرة.

في بغداد.. القبض على 6 متهمين بتجارة 
المخدرات والبغاء

وزير الداخلية يوجه بإيقاف التنقالت 
والتدوير الوظيفي في الوزارة

دار السالم/ بغداد

عثمــان  الداخليــة  وزيــر  وجــه 

التنقــالت  يقــاف  باإ الغانمــي، 

والتدوير الوظيفي في الوزارة. 

وبحســب وثيقــة صادرة مــن مدير 

يقاف  مكـتــب الوزير ، نصت على اإ

التنقــالت والتدويــر الوظيفــي فــي 

الداخليــة  وزارة  تشــكيالت  كافــة 

الی ما بعد كانون الثاني /2021.

جدول بث الدروس التعليمية على 

القناة التربوية الفضائية
دار السالم/ بغداد

علنت وزارة التربية، جدول بث الدروس التعليمية  اأ

علــى القنــاة التربويــة للمرحلة الثانوية )المتوســط + 

يصــال المادة  االعــدادي ( ، الســتكمال خطتهــا فــي اإ

ربعــاء 2  العلميــة للطلبــة والتــي ســتنطلق اليــوم االأ

شــارت الــوزارة فــي  ول الجــاري 2020. واأ كانــون االأ

بيــان صحفي، انه ســيتم نشــر جــدول الــدروس التي 

سبوع القادم، ونود  تخص المرحلة االبتدائية في االأ

ن تــردد القناة  عــزاء الى اأ اعــالم تالميذنــا وطلبتنــا االأ

)H  563 12 التربوية الفضائية هو ) التردد

دار السالم/ بغداد

طالق  علنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اإ اأ

لكـتروني للقبول فــي الجامعات  اســتمارة التقديــم االإ

هليــة للســنة الدراســية 2020/2021  والكليــات االأ

واستمرارها لغاية 15/12/2020.

للــوزارة، ان الطالــب الراغــب  بيــان صحفــي  وذكــر 

ن  ربعــة خيــارات واأ مامــه تثبيــت اأ بالتقديــم ســيتاح اأ

مبداأ المفاضلة بالمعدل ســيكون معتمدا في القبول 

و المسائية. للدراسة الصباحية اأ

ن  وبينــت الــوزارة، انــه فــي الوقــت الــذي نؤكد فيــه اأ

لكـترونية لدائرة التعليم  التقديم يكون عبر البوابة االإ

حصــرا   )www.pe-gate.org( هلــي  االأ الجامعــي 

نه ال يســمح في الوقت نفســه للجامعات والكليات  فاإ

و  اأ الدراســية  جــور  مــن االأ ي مبلــغ  اأ هليــة بتســلم  عالن القبول رسميًا.االأ سواها قبل اإ

التعليم تطلق استمارة التقديم اإللكتروني 
للقبول في الجامعات والكليات األهلية
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تلكؤ حكومي يحبس قانون الموازنة.. تحذيرات من 

سيناريو 2020 وتفاؤل حذر بـ )طفرة( أسعار النفط 

)تقرير(
دار السالم/ بغداد

كل  مــن  خيــرة  االأ شــهر  االأ تحــل  ن  اأ مــا 

عــام، حتــى يشــتعل صــراع بيــن البرلمان 

ن قانون الموازنة المالية،  والحكومة، بشــاأ

لــى البرلمان من  خــر اإ بســبب وصولــه المتاأ

للصــراع  فريســة  وبقائــه  الحكومــة،  قبــل 

داخــل  االنتخابــي،  والتنافــس  السياســي، 

قبــة البرلمــان، وهــو مــا حصل هــذا العام، 

زمــة الماليــة الخانقــة  يضــًا، علــى رغــم االأ اأ

التي يمر بها العراق.

ولــم تصــل الموازنــة المالية، لعــام 2021 

ن، على رغم قرب  لــى البرلمــان، لغايــة االآ اإ

مؤشــرات  وســط  الحاليــة،  الســنة  انتهــاء 

بخالفــات سياســية، ســواًء بيــن الحكومــة 

السياســية،  الكـتــل  بيــن  و  اأ والبرلمــان، 

شــهر  قرارهــا، لمــا بعــد االأ خــر اإ مــا يعنــي تاأ

قرارهــا،  و عــدم اإ ولــى، للســنة المقبلــة، اأ االأ

كما حصل في العام الحالي، 2020.

تلكؤ في المالية ومجلس الوزراء

النائبــة  الماليــة،  اللجنــة  عضــو  وقالــت 

ن التاخير الحاصل جاء  محاسن حمدون، اإ

بســبب تلكــؤ فــي وزارة الماليــة، ومجلــس 

الــوزراء، والحكومــة هــي مــن تتحمــل هذا 

ن “هنــاك مخاطــر  لــى اأ التلكــؤ”، مشــيرة اإ

الموازنــة،  ارســال  عــدم  حــال  فــي  كبيــرة 

العتماد الصرف في البالد بشكل عام على 

قرارها. اإ

العــام  التوجــه  ان  حمــدون،  ضافــت  واأ

لموازنــة العــام المقبــل ســتكون تقشــفية، 

قصــى حــد،  بــواب النفقــات، الأ مــع خفــض اأ

بهــا  يمــر  التــي  الماليــة،  زمــة  االأ بســبب 

جــراءات مواجهة كورونا،  العراق، جــّراء اإ

وهذا ما ســنعمل عليه في مجلس النواب، 

ذ ســُتقلص  حال وصول الموازنة المالية، اإ

وســنتجه  االســتثمارية،  المشــاريع  بــواب  اأ

لى تلبية النفقات الضرورية فقط. اإ

تقشفية بعجز مالي كبير

بحســب  و

ن الموازنة ســتكون  ولية فاإ المؤشــرات االأ

تقشــفية، وتحتــوي علــى عجــز كبيــر مالــي 

ن مصــادر االيــرادات لــم  كبيــر، خاصــة واأ

تشــهد تغييــرًا كبيــرًا ومــا زالــت منخفضة، 

ن  واإ االرتفــاع  ن  اإ معنيــون،  يقــول  فيمــا 

الــذي  بالمســتوى  ليــس  لكنــه  حصــل، 

زمــة الماليــة التــي  ســيخرج البــالد مــن االأ

يعيشها.

مباشــر،  بشــكل  الموازنــة  قــرار  اإ وارتبــط 

خيــر  مــع رواتــب الموظفيــن، ويتســبب تاأ

مرتبــات  توزيــع  فــي  زمــة  باأ غالبــًا  قرارهــا  اإ

ومشــتركي  والمتقاعديــن،  الموظفيــن 

الحماية االجتماعية.

ربعاء،  كــدت اللجنة الماليــة النيابية، االأ واأ

فــي وقت ســابق، عدم وجود حلــول بديلة 

قــرار موازنة عــام 2021،  خــر اإ فــي حــال تاأ

ن رواتــب الموظفيــن لشــهر كانون  مبينــة اأ

الثاني مرهونة بالموازنة.

دارة المالية خرق لقانون االإ

ربمــا  العــراق،  ن  فــاإ خبــراء  وبحســب 

ســيعتمد علــى ســعر 45 دوالرًا للبرميــل، 

بســبب  وذلــك  المقبلــة،  الموازنــة  خــالل 

تحســن اســواق النفــط العالميــة بالتزامــن 

مــع الحديــث عــن اكـتشــاف لقــاح كورونا، 

ن يعيــد جــزء كبيــر مــن  نه اأ وهــذا مــن شــاأ

لى طبيعتها. الحياة االقتصادية اإ

دارة  االإ قانــون  مــن   11 المــادة  وتنــص 

نــه يتولــى مجلــس الــوزراء  الماليــة، علــى اأ

قشــة  منا

مشروع قانون الموازنة 

العامة االتحادية، واقراره وتقديمه 

لــى مجلــس النــواب قبــل منتصــف شــهر  اإ

ول من كل سنة. تشرين االأ

ال جدية في وضع الحلول

ماجــد  االقتصــادي،  الخبيــر  كــد  اأ بــدوره، 

عــن  خر  ســتتاأ الموازنــة  ن  اأ الصــوري، 

خر، ســتؤخرها  ن لم تتاأ الموعــد الحالي، واإ

حــزاب  االأ بيــن  السياســية،  الخالفــات 

دوامــة  علــى  اعتــاد  فالعــراق  والكـتــل، 

لى  الخالفات، في كل سنة، مالية، مشيرًا اإ

قــرار  ن عامــي 2014، و2020 مــّرا دون اإ اأ

موازنة مالية.

بــواب الصرف الحالية،  بقاء اأ ن اإ ضــاف: اإ واأ

جــراءات  اإ كلهــا  االقتــراض  لــى  اإ واللجــوء 

ي شخص،  صبحت غير مقنعة، الأ بالية، واأ

خر  لــى تدهور اآ نها ســتؤدي اإ فــي العراق، الأ

ن  اأ لــى  اإ مشــيرًا  االقتصــادي،  الوضــع  فــي 

بقاء على  “التوجه الحكومي الحالي، هو االإ

و علــى  السياســة الماليــة للعــام الحالــي، اأ

نفــس مســتوى النفقــات التــي اعُتمــدت في 

عامــي 2019، 2020، وهــو مــا يعنــي عدم 

وجــود جديــة فــي وضــع الحلــول الالزمــة 

االزمــة  مــن  للخــروج 

الراهنة.
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مقتل شخصين بإطالق نار في أربيل
ربيل دار السالم/ اأ

طالق  فاد مصادر في الشــرطة بمقتل شــخصين باإ  اأ

ربيــل عاصمــة  نــار مــن قبــل مجهوليــن فــي مدينــة اأ

قليم كوردستان. اإ

ن مســلحين مجهولين يســتقلون  وقالــت المصادر اإ

طلقــوا النــار علــى شــخصين كانــا يســتقالن  ســيارة اأ

ربعينــي" قرب ســوق  خــرى فــي شــارع "االأ ســيارة اأ

سفر  ربيل، ما اأ المالبس المستعملة "البالة" وسط اأ

صابة شــخص  لى اإ ضافــة اإ عــن مقتلهمــا فــي الحــال اإ

صادف وجوده بمكان الحادث.

ن  ولية تفيد باأ ن المعلومات االأ ضافــت المصــادر اأ واأ

طالق  ن دوافع اإ لى اأ الضحيتين شــقيقان، مشــيرة اإ

النار لم تتضح على الفور.

صحة كوردستان: تسجيل 20 إصابة بمرض 

اإليدز في اإلقليم خالل العام 2020
ربيل دار السالم/ اأ

اقليــم  فــي  الصحــة  وزارة  اعلنــت 

 20 تســجيل  عــن  كوردســتان، 

اصابــة بمــرض االيدز خــالل العام 

لــى اجتمــاع  2020، فيمــا لفتــت اإ

فيــروس  لمواجهــة  العليــا  للجنــة 

كورونا سيعقد في وقت الحق من 

اليوم لتقييم الوضع الصحي.

يــدز وعدد  وعــن اليــوم العالمــي لالإ

قليــم،  االإ فــي  المســجلة  الحــاالت 

وزارة  باســم  المتحــدث  قــال 

ســجلنا 20  العــام  "هــذا  الصحــة: 

جانب وتم  حالــة بينهم 17 مــن االأ

جراءات الالزمة معهم"،  اتخــاذ االإ

خريــن  ن "الثالثــة االآ لــى اأ فتــم عزلهــم وهــم تحــت المراقبــة مشــيرا اإ

إقليم كوردستان يمدد تعليق الدوام 
بالمدارس والجامعات لغاية مطلع العام المقبل

ضبط 6 كغم من المخدرات 
في مطار أربيل الدولي

دار السالم/ اربيل
ســايش  االأ االمــن  قــوات  احبطــت 
محاولــة تهريــب 6 كغــم مــن المــواد 

المخدرة عبر مطار اربيل الدولي.
وقالــت مديريــة مكافحــة المخدرات 
فــي  ســايش"  "االآ لمديريــة  التابعــة 

ربيل ببيان، ان منتســبي االســايش  اأ
ضبطــت  الدولــي  اربيــل  مطــار  فــي 
غــرام  كيلوغرامــات و400  اليــوم 6 
مــن المــواد المخــدرة نــوع "تريــاق" 
للجلــوس،  فرشــتين  داخــل  مخبئــة 

وفي مالبس نسائية.

ربيل دار السالم/ اأ
قــررت اللجنــة الحكومية العليا المكلفــة بمكافحة فيروس كورونا 
فــي اقليــم كوردســتان تمديد تعليق الدوام الرســمي فــي المدارس 
والجامعــات حتــى بدايــة عــام 2021 لتفادي عــودة ارتفاع معدل 
صابــات بالجائحــة بعــد ان شــهد تراجعــا ملحوظــا خــالل االيــام  االإ
الماضيــة. وقــررت اللجنــة العليا االبقــاء على تعليق الــدوام لغاية 
7 – 1 – 2021، بحسب المتحدث باسم حكومة االقليم جوتيار 

عادل في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب اجتماع اللجنة.

مهرجان للحرف اليدوية في اقليم كوردستان 
دار السالم/ متابعة

علــى وقــع الدبــكات الكورديــة، 

للــزي  الزاهيــة  لــوان  واالأ

فعاليــات  انطلقــت  التراثــي 

اليدويــة  للحــرف  مهرجــان 

التابــع  جمجمــال  قضــاء  فــي 

لمحافظــة الســليمانية في اقليم 

المشــرف  وقــال  كوردســتان. 

علــى المهرجان مبســت عباس، 

ن المهرجــان  يتعلــق بالحــرف  اإ

الــى  اضافــة  القديمــة  اليدويــة 

والفنيــة،  الثقافيــة  النتاجــات 

فــي  كــورد  نســوة  بــادرت  وقــد 

الشــعبية  االطعمــة  اعــداد 

يرافقهــا عــرض مســرحي وحفل 

بالدبكات الكوردية.
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كيف غّير كورونا مفاهيم التعليم؟
دار السالم/ متابعة 

اثــر فيــروس كورونا فــي حياتنــا وحياة 

العديد من دول العالم، عندما اجتاح 

كوكبنــا وضــرب ربوعنــا وبــدل الكـثيــر 

نتعايــش  صرنــا  حتــى  برامجنــا،  مــن 

معــه مرغميــن مــن اجــل التوخــي مــن 

رجح بين الشدة واللين،  ثاره التي تتاأ اآ

وبــات هم مجتمعنــا الحفاظ على حياة 

افراده بشــتى الســبل، واخــذت الدول 

ثاره،  تبــذل قصــارى جهدهــا لتخطــي اآ

والخروج من المعركة باقل الخسائر، 

فــي  وبرامجنــا  نظمنــا  تبدلــت  لذلــك 

قطــاع  ومنهــا  الحيــاة  مناحــي  اغلــب 

الدراســي  الموســم  هــو  التعليــم، وهــا 

يحــل علينــا، فمــاذا ســيحدث فــي ظل 

هذه االزمة المليئة بالتحديات؟.

ال يبالــغ العديــد مــن االهالــي بخوفهــم 

ان  اذ  المقبــل،  الدراســي  العــام  مــن 

مــع وجــود هــذا  الوضــع صعــب جــدًا 

الوبــاء الــذي ينتقل من خــالل الكـثير 

مــن الوســائل التــي يقــوم بهــا الطالب 

وقــد اعتــاد على اســتعمالها، فتقول ام 

محمد »اقوم بتحضير الطعام وقارورة 

المــاء لولــدي كل يــوم«، اذ ان اغلــب 

انظمــة  باســتخدام  ملتزمــون  االهالــي 

الوقايــة الوالدهم قبل تفشــي 

الوبــاء، فمــا بالهــم االن 

وقــد تخطــت اعــداد 

المصابيــن حدود 

الف. االآ

فصعوبة تواجد

الطلبة 

وبهذا

العــدد   

الكبيــر في الصف الواحد هو امر يدعو 

للقلق 

والحيرة

 والتساؤل، كيف الدارة

 المدرســة الســيطرة والحد من تقارب 

حســن  فابــو  بينهــم؟،  فيمــا  الطلبــة، 

جيــل  اخافــه االمــر كـثيــرًا حتــى قــرر تاأ

فهــو  حســن،  لولــده  الدراســي  العــام 

يقــول: ســانتظر ايجــاد اللقــاح الفعال 

مــرة  المدرســة  الــى  ســاضمه  بعدهــا 

اخرى ليتعلم.

تقارب خطر

تقــول المعلمــة زينــب وهــي ام لثالثــة 

كبيــر  نقــص  مــن  نعانــي  »اننــا  ابنــاء 

منهــا  الكـثيــر  ولدينــا  المــدارس،  فــي 

مزدوجة، والســيطرة على عدم انتقال 

لســبب  يبــدو مســتحيال  امــر  العــدوى 

ســيكونون  االطفــال  ان  هــو  بســيط 

لديهــم  يكــن  لــم  اذا  حتــى  مالمســين 

مريــض بكورونــا، بــل يوجــد احتمــال 

للفيــروس  حامليــن  يكونــوا  ان  كبيــر 

وهم ال يعلمون، لذلك سيكون االبناء 

واســطة جيدة لنقل هذا الفيروس الى 

زمالئهــم وذويهــم بســبب تقاربهم من 

او  الدراســة  اثنــاء  البعــض  بعضهــم 

اللعب.

حلول ولكن

فاطمة ارملة شابة لديها ابن واحد في 

المرحلة االعدادية تقول: »ننتظر فتح 

المدارس، فالطلبة مع وجود المدرس 

معــه  يتابعــون  ال  نراهــم  الصــف  فــي 

الــدرس، فكيــف اذا كان الــدرس عبــر 

االنترنــت؟، يــرى البعــض مــن االســر 

ناجــح  غيــر  االلكـترونــي  التعليــم  ان 

وخاصــة  مدننــا  اغلــب  ان  العلــم  مــع 

انترنــت، كمــا ان  ليــس لديهــا  القــرى 

دفــع  علــى  تقــوى  ال  الفقيــرة  االســر 

اجوره، اضافة الى عدم استقرار التيار 

الكهربائي، وربما ســتلجاأ بعض االســر 

بالمــدرس  االســتعانة  الــى  الميســورة 

الخصوصي، لكن هذا ليس كل الحل، 

ففــي حــال فتــح المــدارس لــن يلتــزم 

الطلبة بارتداء الكمامة، اما القفاز فال 

نفــع لــه خاصــة اذا مــا تنــاول الطالــب 

يحضرهــا  التــي  البيــت  »سندويشــة« 

معــه، فضــال عــن ان اغلــب مدارســنا 

تفتقــر الــى حمامات نظاميــة، فبعضها 

ال تتوفــر فيهــا ميــاه وصوابيــن لغســل 

اليدين او معقمات، فكيف ســيتصرف 

التالميــذ الصغــار اذا خلت 

مدارسهم من 

المعقمــات؟، هل ســيحمل كل طالب 

في حقيبته زجاجة تعقيم.

 

انتظار

اشــهر  مــن  الســراي  ســوق  تعــد 

الكـتــب  بيــع  فــي  العاصمــة  اســواق 

مكـتبــات  جانــب  الــى  والقرطاســية 

واكشــاك وبســطيات شــارع المتنبــي، 

وككل االســواق تحكمهــا مبداأ العرض 

والطلب ونجد ان العرض واســع لكن 

الطلــب قليل،  يقول بائع القرطاســية 

احمد سالم : السبب يكمن في ضعف 

القــدرة الشــرائية للكـثير، اضــف اليها 

عــدم صــرف رواتــب الموظفيــن، وان 

االســر ما زالت ال تعرف كيف ستكون 

الدراســة مع تواجد كورونا، الن وزارة 

التربيــة تنتظــر تعليمــات خليــة االزمة 

مع العلم ان المؤشرات تفيد باحتمال 

زيادة االصابات في فصل الشتاء.

ان  الــى  حيــدر  ابــو  البائــع  ويلفــت 

الكـتــب  ســتوزع  المــدارس  ادارات 

خر  والقرطاسية، لكنها ككل عام ستتاأ

الطلبــة  بعــض  يضطــر  مــا  بالتوزيــع، 

لشــراء القرطاســية، لكنهم في انتظار 

اجراءات التربية.
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تقرير: االحتالل يواصل التطهير العرقي في القدس 
المحتلة ويخطط لتبييض عشرات البؤر االستيطانية

ن حكومــة االحتــالل الصهيونــي تواصــل  كشــف تقريــر فلســطيني اأ

التطهيــر العرقــي فــي مدينــة القــدس المحتلــة، وتخطــط لتبييــض 

عشرات البؤر االستيطانية في الضفة الغربية.

ســبوعي الــذي يعــده المكـتــب الوطنــي  وقــال تقريــر االســتيطان االأ

رض ومقاومــة االســتيطان التابــع لمنظمــة التحريــر  للدفــاع عــن االأ

لى االســتيالء على عقارات  ن المســتوطنين يسعون اإ الفلســطينية، اإ

عديدة في القدس.

شــار التقريــر الــذي يغطي الفترة )21- 27 تشــرين الثاني/ نوفمبر  واأ

ن محكمــة االحتــالل المركزيــة فــي القــدس قــد رّدت  لــى اأ الجــاري( اإ

ســبوع الماضــي اســتئناف عائــالت فلســطينية تســكن منــذ العام  االأ

1963 في مبنى في حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، 

مــا يعنــي طــرد 30 عائلة، فيها 12 طفال دون ســن الـ18 عاما، فضال 

عن غرامة مالية يتوجب على عائلة دويك -التي قدمت االســتئناف- 

دفعها.

ن محكمــة االحتالل قــررت بناًء على اســتئناف تقدمت به  ضــاف اأ واأ

جمعيــة "عطيــرت كوهانيــم" االســتيطانية طــرد ســكان هــذا الحــي 

ســبوعين،  طفــال، فــي غضــون اأ البالــغ عددهــم 87 شــخصا، بينهــم اأ

لــى تهويد البلدة  وذلــك لصالح جمعيات المســتوطنين التي تســعى اإ

القديمة، ومحيطها.

لى االســتيالء على عقارات  وبحســب التقرير، يســعى المســتوطنون اإ

خرى فــي القدس المحتلة بالطريقة نفســها، فقبل شــهر  ماكــن اأ فــي اأ

صــدرت قاضية محكمة صلــح االحتالل في القدس دوريت  ونصــف اأ

ربــع عائــالت فلســطينية تضم 25  فاينشــطاين قــرارا يقضــي بطــرد اأ

عقــاب دعــوى قدمتهــا شــركة  شــخصا فــي حــي الشــيخ جــراح، فــي اأ

ن العقارات كانت بملكية  "ناحالت شــمعون" االســتيطانية، بزعم اأ

يهــود قبــل العــام 1948، وهناك تخــوف من محاولة المســتوطنين 

الرئيــس  بــدء واليــة  قبــل  الفلســطينية  العائــالت  مــر طــرد  اأ تنفيــذ 

مريكي المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل. االأ

علنت  خر، وفي سياق التحضير لتطبيق خطط الضم، اأ على صعيد اآ

ســلطات االحتــالل نيتهــا توســيع شــبكة الطــرق التــي تربط مــا بين 

لى مدينة  ريحــا، وقريــة العوجا، وبتوســيع الطــرق المؤديــة اإ مدينــة اأ

رام هللا، عن طريق ما تسمى طريق المعرجات.

قبل فخري زاده.. 4 علماء نوويين إيرانيين 
جرى اغتيالهم )صور(

يراني محســن فخري  عــاد اغتيــال العالــم النــووي االإ اأ

لــى عمليات مشــابهة تمت بحق علماء  زاده، الذاكــرة اإ

خريــن، وقعــت على مــدار الســنوات الماضيــة. ومنذ  اآ

لعلمــاء  اغتيــال  عــدة عمليــات  عــام 2010، وقعــت 

ووجهــت  النــووي،  ببرنامجهــا  مرتبطيــن  يرانييــن  اإ

لــى الواليــات المتحــدة  اإ صابــع االتهــام علــى الــدوام  اأ

سرائيل، بالوقوف وراء االغتياالت. واإ

يرانييــن الــذي اغتيلــوا  وفيمــا يلــي قائمــة بالعلمــاء االإ

خالل السنوات الماضية.

1.مسعود علي محمدي

الرياضيــة،  الفيزيــاء  فــي  مختــص  فيزيائــي،  عالــم 

اســتهدف بتفجير دراجة مفخخــة وضعت على مقربة 

مــن منزله، وتم التحكــم فيها عن بعد وتفجيرها لدى 

لــى جامعتــه فــي طهــران.  خروجــه وهــو فــي طريقــه اإ

فــي 12 كانــون ثاني/ينايــر 2010.حصل على شــهادة 

مــن  ساســية  االأ الجســيمات  فيزيــاء  فــي  الدكـتــوراه 

جامعــة الشــريف للتكنولوجيا عــام 1992. وكان من 

يران. وائل طالب الدكـتوراه في الفيزياء في اإ اأ

يرانية بيانا، نفت  صدار هيئة الطاقة الذرية االإ ورغم اإ

ي مزاعــم تتعلــق بعالقــة عمــل علــي بالبرنامــج  فيــه اأ

ن تقاريــر غربية تحدثت عن عمله ضمن  ال اأ النــووي، اإ

البرنامج

2.مجيد شهرياري

اغتيــل  فــي جامعــة شــهيد بهشــتي،  الفيزيــاء  ســتاذ  اأ

بتفجير سيارته، في 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 2010، 

وفقــا  ناريــة،  دراجــة  يركبــون  شــخاص  اأ قيــام  بعــد 

لى  دى اإ ســفل ســيارته، مــا اأ للســلطات، بــزرع قنبلــة اأ

مقتله على الفور.

يران بدور شــهرياري في البرنامج النووي،  واعترفت اإ

دى دورا في  نــه اأ وقــال رئيــس وكالــة الطاقــة الذريــة اإ

كبــر المشــاريع النوويــة فــي البــالد، دون تقديم  حــد اأ اأ

توضيحات.

3.داريوش رضائي

يرانــي، قتــل علــى يد مســلحين  عالــم فيزيائــي نوويــة اإ

ثناء خروجه من المنزل  يركبــون دراجات نارية، في اأ

مــع زوجتــه وابنتــه، ليلقــى حتفــه علــى الفــور وتصاب 

صابــات خطــرة وتنجو الحقا، فــي الـ 23 من  زوجتــه باإ

يرانيــة وخاصــة  تموز/يوليــو 2011. تحدثــت تقاريــر اإ

ســنا عن خبــرة لرضائي فــي الفيزيــاء النووية،  وكالــة اإ

وخبرتــه فــي مجــال النيوترونات وكيفيــة نقلها، فضال 

عــن المشــاركة فــي البرنامــج النــووي، لكــن وســائل 

ي صلة له بالبرنامج النووي،  يرانية، نفت اأ عالم االإ االإ

نــه كان يــدرس الهندســة الكهربائية، ويعمل  وقالــت اإ

من القومي للبحوث. في مركز االأ

حمدي روشن 4.مصطفى اأ

مهنــدس كيميائــي، قتــل فــي تفجيــر بواســطة قنبلــة 

الصقــة فــي ســيارته، وضعــت علــى يــد راكــب دراجــة 

نارية في طهران، في كانون ثاني/يناير 2012،

حد علماء برنامجها  ن روشــن كان اأ اعترفت طهران باأ

ة نطنــز لتخصيــب  حــد مشــرفي منشــاأ النــووي، كان اأ

نه خبيــر كيميائي  اليورانيــوم، وقالــت تقاريــر غربيــة اإ

لالنتشــار  البوليمريــة  غشــية  االأ فــي صنــع  وتخصــص 

الغــازي، التــي هــي جــزء مهــم مــن عمليــة تخصيــب 

اليورانيوم.
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سؤال وجواب )55(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

د. علي بن محمد الحمود

كـثــر  اأ مــن  القصصــي  الفــن 

شــيوعًا  دبيــة  االأ جنــاس  االأ

هــذا؛  عصرنــا  فــي  وانتشــارًا 

لمــا يقدمــه للقــارئ مــن متعة 

وتســلية وفائــدة، فهــو يعمــق 

طريــق  عــن  للحيــاة  فهمنــا 

تقديمه نماذج بشرية متنوعة 

لمواقــف  تعرضهــا  ثنــاء  اأ

حــداث مشــابهة لتلــك التي  واأ

نعيشــها في حياتنــا الواقعية، 

تلــك  فــي  يجــدون  فالقــراء 

حياتهــم  مــع  تشــابهًا  الحيــاة 

معارفهــم.  بعــض  حيــاة  و  اأ

وبخاصــة   – الكـّتــاب  مــا  اأ

فــكار-  صحــاب الدعــوات واالأ اأ

ناجعــة  فيــه وســيلة  فوجــدوا 

فــي  ودعواتهــم  رائهــم  اآ لنشــر 

المجتمعات.

سلوب محبب  ن القصة اأ وبما اأ

لى الناس: كبارًا وصغارًا؛ فال  اإ

ن ُتســتثمر في نشــر القيم  بــد اأ

المجتمعــات،  فــي  الصحيحــة 

وســائل  مــن  وســيلة  وتكــون 

الدعوة والتربية.

ســاليب التــي  والقصــة مــن االأ

الكريــم  ن  القــراآ اســتثمرها 

لنشــر  ثيــر  والتاأ قنــاع  االإ فــي 

الحجــة  قامــة  واإ الدعــوة، 

المعانديــن،  علــى  والبرهــان 

وتصحيــح الجوانــب العقديــة 

والُخلقية للمتبعين، وتهذيب 

ســالمية  االإ المجتمعــات 

مــن  وغيرهــا  صالحهــا،  واإ

المقاصــد التي ســعى القصص 

وفــي  تحقيقهــا؛  لــى  اإ نــي  القراآ

ن  ي من يدعي اأ هــذا تفنيد لــراأ

مة لم تعرف القصة؛  العــرب اأ

وفــق  نــزل  الكريــم  ن  فالقــراآ

ســاليبهم. وهللا  لغــة العرب واأ

ن  تعالــى وصــف قصــص القراآ

حســن القصص،  نه اأ الكريم باأ

ْحَســَن  اأ َعَلْيــَك  َنُقــصُّ  )َنْحــُن 

َذا  َلْيَك َهٰ ْوَحْيَنا اإ اْلَقَصِص ِبَما اأ

َقْبِلــِه  ِمــْن  ُكْنــَت  ْن  َواإ َن  اْلُقــْراآ

َلِمَن اْلَغاِفِليَن( )يوسف: 3(

القصــة  واقــع  فــي  مــل  والمتاأ

ن  اأ يجــد  الحديثــة  العربيــة 

يجمــع  نماذجهــا  مــن  كـثيــرًا 

ورداءة  الفنــي  الضعــف  بيــن 

هــذا  ومــن  المضاميــن؛ 

ن يتجه  مــول اأ المنطلــق فالماأ

قــراءة  لــى  اإ القصــة  كـتــاب 

ن الكريــم قراءة  قصص القــراآ

واعيــة عميقــة؛ لتقديــم قصــة 

صولها  ســالمية فنية تســتمد اأ اإ

مــن  والجماليــة  المضمونيــة 

فــي  المعجــز  القصــص  ذلــك 

بيانــه وموضوعاتــه ومقاصــده 

وطريقــة عرضــه، حتــى تحقق 

هداف المنشودة،  قصصهم االأ

وســائل  مــن  وســيلة  فتكــون 

هدمهــا  ال  المجتمعــات  بنــاء 

كمــا نــراه ماثــاًل فــي كـثيــر من 

التــي  القصصيــة  النمــاذج 

ســاحتنا  فــي  حاليــًا  نطالعهــا 

دبية. االأ

دعــو كـّتــاب القصة   وختامــًا، اأ

فيمــا  النظــر  عــادة  اإ لــى  اإ

يكـتبون، متخذين من قصص 

نمــوذج  االأ الكريــم  ن  القــراآ

الفريــد المعجز للقصة؛ مؤماًل 

عربيــة  ســالمية  اإ قصــة  قيــام 

الجماليــة  صولهــا  اأ تســتمد 

قصــص  مــن  والمضمونيــة 

حســن  اأ الكريــم،  ن  القــراآ

القصــص، ســائاًل المولــى )عــز 

والتســديد  التوفيــق  وجــل( 

للجميع..

أحسن القصص

الســؤال )73(: مــا الفــرق بيــن اســتخدام كلمــة )هللا( 

وكلمة )مســّخرات( في ســورة النحــل وكلمة )الرحمن( 

و )صاّفات( في سورة الملك؟

ْيــِر  الطَّ َلــى  اإ َيــَرْوا  َلــْم  )اأ النحــل  فــي ســورة  تعالــى  قــال 

نَّ ِفــي  ُ اإ الَّ للاَّ  اإ
ــَماِء َمــا ُيْمِســُكُهنَّ َراٍت ِفــي َجــّوِ السَّ ُمَســخَّ

ســورة  فــي  وقــال   ))79( ُيْؤِمُنــوَن  ِلَقــْوٍم  َيــاٍت  َ اَلآ َذِلــَك 

اٍت َوَيْقِبْضَن َما  ْيِر َفْوَقُهْم َصافَّ َلى الطَّ َوَلْم َيَرْوا اإ الملك )اأ

ُه ِبُكّلِ َشْيٍء َبِصيٌر )19(( نَّ ْحَمُن اإ الَّ الرَّ  اإ
ُيْمِسُكُهنَّ

ن كلمــة " الرحمــن " لــم تــرد فــي ســورة  واًل وللعلــم اأ اأ

ربــع مــرات فــي  يــة( بينمــا وردت اأ النحــل كلهــا )128 اآ

ية( . سورة الملك )30 اآ

كلمــة هللا في ســورة النحــل وردت 84 مرة بينما وردت 

في الملك ثالث مرات هذا من حيث السمة اللفظية.

ســناد الفعل )ســّخر( فــي جميع  يضــًا لــم يــرد اإ وللعلــم اأ

ن  لــى الرحمــن وهــذا هــو الخــط العام فــي القراآ ن اإ القــراآ

ن هللا ســخر( ولهذا حكمة  لــم تــر اأ نمــا ورد )ســخرنا، اأ واإ

كيد. بالتاأ

ن الســياق فــي ســورة الُملك هــو في ذكر  خــر اأ مــر االآ   االأ

ْرَض َذُلــواًل  ــِذي َجَعــَل َلُكــُم ااْلأ مظاهــر الرحمــن )ُهــَو الَّ

ُشــوُر  النُّ َلْيــِه  َواإ ِرْزِقــِه  ِمــْن  َوُكُلــوا  َمَناِكِبَهــا  ِفــي  َفاْمُشــوا 

نعــم عليهم من  )15(( حتــى لّمــا حذرهــم حّذرهــم بمــا اأ

ِذيــَن ِمــْن َقْبِلِهــْم َفَكْيــَف َكاَن َنِكيــِر  َب الَّ قبــل )َوَلَقــْد َكــذَّ

ية  )18(( ولــم يقــل "فكيــف كان عقــاب" كما جــاء في اآ

ْمَلْيُت  ســورة الرعد )َوَلَقِد اْســُتْهِزَئ ِبُرُســٍل ِمْن َقْبِلــَك َفاأ

ِعَقــاِب )32((  َفَكْيــَف َكاَن  َخْذُتُهــْم  اأ  
ُثــمَّ َفــُروا  ِذيــَن كـَ ِللَّ

ْرَض  ِذي َجَعــَل َلُكُم ااْلأ وهــذا مــن مظاهر الرحمــة )ُهَو الَّ

ُشــوُر  َلْيِه النُّ َذُلواًل َفاْمُشــوا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َواإ

ِذي ُهَو ُجْنــٌد َلُكْم َيْنُصُرُكْم ِمْن ُدوِن  ــْن َهــَذا الَّ مَّ )15(( )اأ

ِذي  ْن َهَذا الَّ مَّ الَّ ِفي ُغُروٍر )20( اأ ِن اْلَكاِفُروَن اإ ْحَمِن اإ الرَّ

وا ِفي ُعُتّوٍ َوُنُفوٍر )21((  ْمَســَك ِرْزَقُه َبْل َلجُّ ْن اأ ُقُكْم اإ
ُ

َيْرز

ما في  ذن فــي مظاهر الرحمــن. اأ فالســياق فــي الســورة اإ

ســورة النحل فالســياق في التوحيد والنهي عن الشرك 

ُ َمَثــالً َعْبــًدا َمْمُلــوًكا اَل َيْقــِدُر َعَلــى َشــْيٍء َوَمْن  )َضــَرَب للاَّ

ا َوَجْهًرا َهْل   ِمْنُه ِســرًّ
ُ

ــا ِرْزًقــا َحَســًنا َفُهَو ُيْنِفــق َرَزْقَنــاُه ِمنَّ

َثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن )75( َوَضَرَب  كـْ ِ َبْل اأ َيْسَتُووَن اْلَحْمُد ِلَّ

 َعَلى 
ٌّ

َحُدُهَما اَل َيْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكل ُ َمَثاًل َرُجَلْيِن اأ للاَّ

ِت ِبَخْيــٍر َهْل َيْســَتِوي ُهــَو َوَمْن  ْهــُه اَل َيــاأ ْيَنَمــا ُيَوّجِ َمــْواَلُه اأ

ُمُر ِباْلَعْدِل َوُهَو َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم )76(( حتى ختم  َياأ

َيــاٍت ِلَقــْوٍم ُيْؤِمُنــوَن( ولفــظ  َ نَّ ِفــي َذِلــَك اَلآ يــة النحــل )اإ اآ

مر. نسب هنا؛ هذا اأ خوذ من العبادة فهو االأ )هللا( ماأ

خــر قــال فــي ســورة النحــل )مســّخرات( مــن  مــر االآ واالأ

باب القهر والتذليل وال يناسب الرحمة وليس من باب 

ختيار، بينما في ســورة الملك جعل اختيار )صاّفات  االإ

ويقبضــن( مــن بــاب مــا يفعله الطيــر ليس فيها تســخير 

ختيار من بــاب الرحمة ثم ذكر حالة الراحة  عطــاء االإ واإ

ذن لفظ )الرحمن(  يضًا رحمة. اإ للطير )صاّفات( وهذا اأ

الملــك ولفــظ )هللا( مناســب لســورة  مناســب لســورة 

النحل.

العدد 1560/ 18 شهر ربيع الثاني 1442 هـ /  3 كانون األول 2020 م



مال وعمال الخميس8

اإلسكان: لدينا 48 مشروعًا سكنّيًا متوّقفًا
دار السالم/ بغداد

زمــة الســكن مســتعصية الحل، فرغــم كل االجراءات  تعــد اأ

ن  ذ يؤكــد المعنيــون اأ ن المعانــاة مــا زالــت مســتمرة، اإ ال اأ اإ

البلــد بحاجــة الــى بنــاء 3 مالييــن ونصــف المليــون مســكن 

ن  زمــة، وتشــير المعلومــات اأ للمواطنيــن للتخلــص مــن االأ

غلــب الحلول لها تداعيــات منها اختفاء بعض الحدائق في  اأ

سرة وانشطارها  فراد االأ حياء بعد تقســيم المســكن بين اأ االأ

بناء. اثر زواج االأ

وعــدم امكانيتهــم اســتئجار بيــت جديــد لغــالء االيجــارات، 

كـثــر الحدائــق قــد تحولــت الــى مســاكن بمســاحات  فنجــد اأ

حيــاء تكـتظ بالمباني وتحرم الغالبية  صغيــرة، مما جعل االأ

مــن الفضــاءات الواجــب توفرهــا الرتفــاع درجــات الحرارة 

ن السكن العمودي في بلدنا  وقلة المناطق الخضراء، كما اأ

غيــر ناجــح لعــدم وجــود البنيــة التحتيــة، وايجــاد تجمعــات 

خر يصطدم بعقبات عّدة فما هو الحل؟. سكنية هو االآ

 

عشوائيات

زمة السكن فقال: "ليست  حمد تحدث عن اأ المهندس فائز اأ

زمــة وليــدة اللحظــة فقــد ورثناهــا مــن قبــل عقــود عندمــا  االأ

ســباب االزمــة  ن تلخيــص اأ دخلنــا حروبــا عبثيــة، ويمكــن االآ

بعادها الطويلة  بســبب عدم وجود الخطط االســتراتيجية باأ

المــدى والقصيــرة، عــالوة علــى االنفاق الحربي فــي 2014، 

المواطــن  حلــم  ليقــّوض  والمالــي  االداري  الفســاد  وتبعــه 

الفقيــر فــي الحصــول علــى الســكن حتــى ولــو كان ببيــوت 

سرة الفقيرة للعيش في  واطئة الكلفة، ونتيجة ذلك تلجاأ االأ

و فــي العشــوائيات التي زادت بشــكل ملحوظ  هيــاكل اأ

وخاصة في بغداد".

 

موازنات

ســكان في الــوزارة،  مــن قســم االإ

المهندســين  رئيــس  تحــدث 

قدم ســعد ســالم محمد قائال:  االأ

حاليــا  الســكن  مشــكلة  ن  "اإ

التخصيصــات  علــى  متوقفــة 

 2020 فموازنــة  الماليــة، 

نكمــل  ولكــي  بعــد،  تقــر  لــم 

مشــاريعنا المتوقفــة والبالغ 

تقريبــا  عددهــا 

مشــروعا   )48(

متوزعة بين جميع 

المحافظات ما عدا 

كردســتان،  اقليــم 

لذلك سنحتاج الكمال هذه المشاريع الى )ترليونين و500 

مليــار( دينــار، اذ كانــت لدينــا تخصيصــات لعــام 2019 ال 

تتجــاوز )181( مليــار دينــار، وهــذا المبلــغ لــم يخصص منه 

ســوى )25( مليــار دينــار، وقبــل عــام 2019 كنــا نعاني من 

تداعيات حرب داعش، وبعدها انخفضت اسعار النفط، ثم 

جاءت ازمة كورونا التي ما زلنا نعيشها الى االن، وتوقعاتي 

لعام 2021 ان موازنتها )التشغيلية واالستثمارية( سوف ال 

تكـفي سوى للتشغيلية والمخصصة للرواتب". 

 

الموالت

ولفــت المهنــدس محمد الــى اللجــوء لبناء المــوالت وبكـثرة 

خيــرة، بحيث نرى في منطقــة واحدة يتم بناء  ونــة االأ فــي االآ

3-4 مــوالت، والمســتثمر يريــد ان يفتــح االســتيراد ويحــول 

المــول الــى تجــارة ليفيــد مــن ايجــارات المحــال. ونتســاءل 

لماذا االستثمار في بناء الموالت والبلد بحاجة الى المدارس 

والمستشفيات؟. 

 

بيوت واطئة الكلفة

ت  ضــاف محمــد الــى ان "الــوزارة قبــل 6-7 ســنوات بــداأ واأ

عــداد تصاميــم لمجمعات  نشــاء الســكن االقتصــادي وتم اإ باإ

ســكنية قبل عام 2014 في بغداد والمحافظات، وتم البدء 

بتنفيذ استراتيجية 

مــن  وتــم التخفيــف  الفقــر، 

التخطيــط النشــاء مشــاريع لمســاكن واطئــة الكلفــة، وهــي 

عشرة مجمعات سكنية، اال انها االن متوقفة، وهناك توجه 

لبناء مساكن اقتصادية فضال عن بناء مدن سكنية حديثة".  

مدن سكنية

منة طه من شعبة التخطيط  تحدثت المهندســة المعمارية اآ

ســكان عن المــدن الســكنية فقالت:  والمتابعــة فــي قســم االإ

ان  اذ  كبيــرة،  مشــكلة  البلــد  فــي  الســكن  مشــكلة  "ان 

الخطــوات الجديــدة للوزارة منذ عــام 2019 هي بناء المدن 

الســكنية الجديــدة وتتوزع في كل المحافظات ومســاحاتها 

مختلفــة بحســب االراضــي المتوفــرة، ويكــون البنــاء بثالث 

واطئــة  للــدور  متــر   )100( بمســاحة  االولــى،  مســاحات، 

الكلفــة، والثانيــة )200( متــر مربــع للطبقة المتوســطة من 

الموظفيــن، والثالثــة )300( متــر مربــع وهــي الفلــل، ففــي 

بغــداد خصصــت عدة مدن في كل من النهروان وابو غريب 

والزعفرانيــة والحســينية، امــا كلف البناء ففــي الدور واطئة 

الكلفــة ال يؤخــذ مــن المواطــن ايــة مبالغ ســوى كلفــة البناء 

واســعار المتــر المربــع للــدور المتوســطة 75 الــف دينــار، 

وللفلل مليون دينار، وتم مسح وفرز القطع وستنفذ العمل 

جنبيــة وبعــض شــركات الــوزارة، وحســب قانــون  شــركات اأ

االســتثمار ســيكون تشغيل 50% من العمال المحليين، وال 

يزال العمل في هذه المدن مستمرا". 
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9اتجاهات الرأي 

بسام ناصر

دار السالم/ متابعة

ســالم  "االإ حــركات  مــن  العديــد  خفــاق  اإ بعــد 

السياســي" فــي تجــارب سياســية معاصــرة، تتباين 

خفاق، وتتراوح  سباب ذلك االإ راء حول تحديد اأ االآ

التقييمــات بيــن مــن يشــيد بتلــك التجــارب ويثنــي 

عليها ويدافع عنها، وبين من ينتقدها بقسوة ويدعو 

المتكــررة،  خطائهــا  اأ مــن  فــادة  لالإ لــى مراجعتهــا  اإ

يام. ولتحاشي الوقوع فيها في قادم االأ

وفــي الوقت الــذي ينزع فيه خطاب تلك الحركات 

ســباب ذلــك الفشــل علــى  لــى تعليــق اأ ومؤيدوهــا اإ

نظمــة  االأ تنتهجهــا  التــي  القمعيــة  السياســات 

لــى  خــرى اإ االســتبدادية ضدهــا، تذهــب تحليــالت اأ

مقدمتهــا  فــي  تــي  ياأ ذاتيــة،  ســباب  اأ علــى  التركيــز 

لــى الحنكة  افتقــار غالــب قيــادات تلــك الحــركات اإ

السياسية، مع عدم تمرسها في الدهاء السياسي ما 

الت موجعة.  لى ماآ يفضي في نهاية المطاف اإ

ن تجــارب تلــك الحــركات ليســت على نســق  ومــع اأ

ذ تتبايــن فــي بعض  واحــد فــي الفكــر والممارســة، اإ

رؤاهــا الفكريــة، وتختلف فــي ممارســاتها ومواقفها 

ن كـثيــرا مــن تلــك التحليــالت تقــع  ال اأ السياســية، اإ

خذ  ن تاأ حكامهــا عليهــا، مــن غيــر اأ فــة تعميــم اأ فــي اآ

بعين االعتبار تلك الفروقات في الفكر والممارســة 

غيــر  حــكام  واأ تقييمــات  يجعلهــا  مــا  السياســية، 

تلــك  قيــادات  مــن  منتقديهــا  بحســب  موضوعيــة 

الحركات ومنظريها.

ســالمية،  ويشــير الباحــث فــي شــؤون الحــركات االإ

تعميــم  "صعوبــة  لــى  اإ العــواودة  غــازي  الدكـتــور 

ســالم السياســي،  التحليــل علــى جميــع حــركات االإ

ذ ال بــد مــن تحديد من هي تلــك الحركات المعنية  اإ

ن المقام يتطلب توضيح من  بالتحليــل، وكذلك فاإ

طالق وصــف التجارب  هــي الحــركات المقصودة باإ

الفاشلة عليها. 

ن كان المقصــود بذلــك حركــة  وقــال العــواودة "اإ

ن  خــوان المســلمين، فكيــف تــم التعميــم علــى اأ االإ

قياداتها تفتقر للفهم السياسي والحنكة السياسية، 

حتــى  متواصــل  فشــل  مــن  الحركــة  عانــت  وهــل 

نجزتــه الجماعة عبر  توصــف بذلــك"؟ مشــيدا بمــا اأ

عشــرات الســنين في الجوانب التربوية والتعليمية 

ن تربي جيال  والدعوية والخيرية، حتى استطاعت اأ

داريا وسياســيا  مــن الشــباب والقــادة المحترفيــن اإ

وتربويا وعلميا"، على حد قوله.

ن "الجماعة كانت في تلك الفترة  ووفقا للعوادة فاإ

عمالها  ســالمي، وُتركت الأ مقبولــة فــي كل العالم االإ

ذا  الخيريــة والتربوية والمشــاريع التعليمية، حتى اإ

ت تقتــرب مــن العمــل السياســي االحترافي  مــا بــداأ

ســالمية،  واالإ العربيــة  البرلمانيــة  االنتخابــات  فــي 

حزاب العربية  الــذي حققت فيه تقدما علــى كل االأ

والحكوميــة  والليبراليــة  والقوميــة  الشــيوعية 

يقــاف هــذه الجماعــة عــن ســيرها  بــداأ التخطيــط الإ

وتحقيق غاياتها في العمل على تطبيق شرع هللا". 

جماعــة  حققتهــا  التــي  النجاحــات  لــى  اإ شــار  واأ

خــوان فــي االنتخابــات البرلمانيــة فــي كـثيــر مــن  االإ

ردن ومصر واليمن وفلســطين  الــدول العربيــة كاالأ

فــي  ومشــاركـتها  والكويــت،  وتونــس  والمغــرب 

الســلطة كما فــي التجربة المغربيــة، والحقا تجربة 

مرســي  محمــد  الرئيــس  تولــي  بعــد  مصــر  خــوان  اإ

منصب رائسة الجمهورية".

ورفــض العــواودة وصــف مرســي وقــادة الجماعــة 

واصفــا  السياســية،  الحنكــة  لــى  اإ يفتقــرون  نهــم  باأ

نهم "من محترفي السياســية، وكـثير منهم  ياهــم باأ اإ

مريكية فــي تخصصاتهم  مــن خريجــي الجامعات االأ

المتنوعــة، مُحمال "وزر ما حدث للجماعة فيما بعد 

و افتقارهم  لالنقــالب وليس لقصورهــم السياســي اأ

للحنكة السياسية". 

من جهته قال الداعية والباحث الشرعي المصري، 

ســباب التي  الدكـتــور محمــد الصغيــر "لعــل مــن االأ

لــى  اإ المفتقــر  بمظهــر  ســالمية  االإ الحــركات  ُتظهــر 

نظمــة االســتبدادية  الحنكــة السياســية، حــرص االأ

ســالميين عــن العمــل السياســي، بل  علــى عــزل االإ

والتضييــق عليهــم فــي العمــل الخيــر واالجتماعــي 

التقييــم  ضعــف  "حالــة  ن  اأ مضيفــا  كذلــك" 

والمحاسبة داخل بنية تلك التيارات وفي صفوفها 

خطاء التجارب السابقة". هو ما يسمح بتكرار اأ

رجــع الصغيــر "قلــة وجــود العــدد الكافــي مــن  واأ

سالمية  وســاط الحركات االإ القادة السياســيين في اأ

كاف،  بشــكل  بالتخصــص  االهتمــام  عــدم  لــى  اإ

التخصــص  ذوي  علــى  المســؤوليات  تتــوزع  حتــى 

ويجيــده،  يحســنه  فيمــا  كل  ليعمــل  والكـفــاءات، 

وعــدم االعتمــاد الكلــي علــى القيادة التــي ربما ترى 

هــال لــكل عمــل، والتــي ال تعــرف التقاعــد،  نفســها اأ

ن  وتظل على منصة التوجيه بشكل دائم من غير اأ

مام القيادات الصاعدة". تفسح المجال اأ

سالمية لدرء ما  وبخصوص ما تحتاجه الحركات االإ

ن قياداتها تفتقر  نهــا قليلة الخبــرة، واأ يقــال عنهــا باأ

لــى "ضرورة  لــى الحنكــة السياســية لفت الصغير اإ اإ

ســالمية بتوضيــح وســائلها تماما  قيــام الحــركات االإ

رجح  ن التاأ كضــرورة تحديد مبادئهــا ومنطلقاتها، الأ

جعــل  المســارين  بيــن  الخلــط  و  اأ مريــن  االأ بيــن 

ســالميين  ن االإ المتابــع يحكــم في نهايــة المطاف باأ

صولهــا  دارة اللعبــة السياســية وفــق اأ ال يجيــدون اإ

وقواعدها". 

ســتاذ علم االجتماع السياسي بجامعة  ى اأ بدوره راأ

ن "تقييم  صنعــاء، الدكـتــور عبــد الباقــي شمســان اأ

ســالمية بعــد كل الــذي تعرضت  داء الحــركات االإ اأ

الف  لى الزج باالآ ّدت اإ ليــه من مالحقة ومطاردة، اأ اإ

خرجــت  مــن قياداتهــا وكوادرهــا فــي الســجون، واأ

المــات منهــم خــارج الجغرافيــا الوطنيــة مــا زال 

مبكرا".

كــون  عــن  التغاضــي  بحــال  يمكــن  "ال  ضــاف  واأ

مباشــر،  بشــكل  مســتهدفة  باتــت  الحــركات  تلــك 

ن  اأ يعنــي  مــا  الدولييــن،  والتنســيق  وبالتخطيــط 

خراجهــا من الحيــاة العامة،  ضعافهــا واإ المطلــوب اإ

ســالم  وهــو مــا يتزامن مــع توجهات دولية لتعميم اإ

رخو، ليس له مالمح واضحة، وال يكون له مواقف 

ســالمية، وال مــن الحكام  مــن القضايــا العربيــة واالإ

ســالم شــكالني يســمح لــه  والســلطات الحاكمــة، اإ

باالهتمــام بالطقــوس والشــعائر الفرديــة، مــن غيــر 

ال بما تريده السلطات  ن العام اإ ن يتدخل في الشاأ اأ

منه".

ســتاذ علــم االجتمــاع السياســي شمســان  وطبقــا الأ

ن "تلــك الحركات لم تحســن اســتغالل الفرصة  فــاإ

تيحت لها حينما كانت في الســلطة لتحسين  التي اأ

حزاب  نينة لــدى االأ صورتهــا، مــن خالل بــث الطماأ

خــرى، وكان ينبغــي  والقــوى الوطنيــة والقوميــة االأ

حمــالت  يشــبه  بمــا  اســتراتيجية  وضــع  عليهــا 

نجاز تلك المهمة".  العالقات العامة بين الدول الإ

ن مــا تحتاجــه تلــك  لــى اأ شــارة اإ وختــم حديثــه باالإ

الحركات في مثل هذه الظروف الصعبة والقاسية، 

وراقها،  عــادة ترتيــب اأ ضــرورة مراجعــة مســارها واإ

دراك ما الــذي يحتاجه  وتصعيــد قيــادات شــابة، واإ

الشــباب العربي، واالســتفادة مــن التجربة التركية 

والتجربة المغربية لتقديم خطاب منفتح، ال ســيما 

شد ظروفها حلكة بعد استهدافها  قسى واأ وهي تمر باأ

دوليا بشــكل مباشــر، مــع دعم الســلطات الحاكمة 

وغض الطرف عن كل ممارســاتها القمعية، وهو ما 

سيزيد حمالت محاصرتها ومطاردتها ضراوة".
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السعادة .. الكنز في داخلك
مصطفى عاشور

الحاجــة، والرغبــة، والغايــة؛ ركائــز الســعادة 

للفعــل  الرئيســية  والمحــركات  الكبــرى، 

نســاني، فالحاجــة تخــص البــدن، والرغبــة  االإ

العقــل  الغايــة فمحلهــا  مــا  اأ النفــس،  منبعهــا 

تي عندما ُتعد لها موقع  والقلب، و”السعادة تاأ

فــي قلبــك” كمــا يقــول الفيلســوف “بيرترانــد 

نســان فــي الزمــن  زمــة االإ راســل”، وفقدانهــا اأ

الحديــث، الــذي غابــت فيــه الغايــة، وحلــت 

شــباع   الحاجــة والرغبــة مكان الصدارة في االإ

شــباعهما فــي ظــل غيــاب  اإ ن  اأ رواء، غيــر  واالإ

نسان  المعنى وضياع الغاية يجعل تعاســة االإ

شد. اأ

تقــدر  الكلــي،  الجســم  مــرض  هــي  التعاســة 

مليــار  نصــف  ن  اأ العالميــة  الصحــة  منظمــة 

شخص يعانون االكـتاب، وتشير تقارير االمم 

لى )92( مليون  ن االكـتاب يؤدي اإ المتحــدة اأ

وســيصبح  ســنويا،  العمــل  عــن  غيــاب  يــوم 

مراض القلب. المسبب الثاني للموت بعد اأ

عــن  بالبحــث  القــدم  منــذ  الفالســفة  اهتــم 

وكيفيــة  ماهيتهــا،  واكـتشــاف  الســعادة، 

نســان،  تحقيقهــا، فهــي الفــردوس المبتغى لالإ

اختلفــت  الفلســفية  الرؤيــة  اختــالف  ومــع 

صبح المفهوم  ماهيتهــا، وفي الوقــت الحاضر اأ

حكــرا لعلمــاء النفــس، بعد تنحية الفالســفة، 

نســان مسكنات نفسية  زق، وُمنح االإ فزاد الماأ

ُتشعره بقشور السعادة ال عمقها.

يمان السعادة بدون االإ

صــدر  ربعينيــات مــن القــرن الماضــي اأ فــي االأ

 Alan واتــس”  لــن  “اآ البريطانــي  الفيلســوف 

Watts  كـتابــه ” معنى الســعادة: البحث عن 

حريــة الروح في علم النفس الحديث وحكمة 

الشــرق” اســتلهم فيه عمق الشــرق الوجداني 

لينفخ في رماد الســعادة الغربي روحا جديد، 

نه ســعى  ال اأ ثــر بالبوذية، اإ ن الرجــل تاأ ورغــم اأ

يجاد السعادة،  نسان الغربي اقترابا الإ لمنح االإ

ســس المادية للســعادة،  مــن خــالل نســف االأ

القائمة على االمتالك واالستهالك، ثم انطلق 

ن الرضــا والقبــول بالحيــاة وتقلباتهــا  ليؤكــد اأ

تناقضــات  مــن  فيهــا  مــا  بــكل  واحتضانهــا 

ساس السعادة. ومفارقات هو اأ

شــياء التي يريدها  ن عدم وجود االأ والحقيقــة اأ

نســان ربمــا تكــون من مســببات الســعادة،  االإ

نجــاز من خــالل الجهد، وهي  فهنــاك متعــة االإ

تحقــق الســعادة، فالنجــاح الســهل ال يخلــق 

فرحــا وبهجــة عميقــة، ويســر الحيــاة الشــديد 

يدمر الحماس، ومن ثم يقوض الســعادة، كما 

عداء الحماس. كبر اأ ن الملل واالعتياد من اأ اأ

مــا “الري كوليفورد” Larry Culliford في  اأ

كـتابــه “الحــب والشــفاء والســعادة: الحكمــة 

عملــه  فمــن  العلمانيــة”،  زمنــة  لالأ الروحيــة 

كطبيب نفسي لمس مقدار التعاسة البشرية، 

مرضــاه  تمنــح  رشــاداته  واإ نصائحــه  وكانــت 

القــوة لمواجهــة الشــدائد، والمناعــة لمواجهة 

نســانية النهمة  غــراءات المدمــرة للــذات االإ االإ

ن  للشــهوات والملــذات، ويؤكــد “كوليفــورد” اأ

نسان بالكون خطوة مهمة لمنح  فكرة ربط االإ

الحيــاة المعنــى والشــعور الجديــد باالنتمــاء، 

نســان  االإ ارتبــاط  ضعــف  اأ والعلــم  فالماديــة 

ن يكــون ضمــن  نســان بحاجــة اأ بالكــون، واالإ

كـثــر ارتباطــا  ن يكــون اأ ي اأ كبــر منــه، اأ قصــة اأ

بالكــون، فهــو مــا يضفــي علــى الحيــاة منطقية 

وروعة.

 Authentic ”وفي كـتاب “السعادة الحقيقية

Happiness لعالم النفس مارتن سيليجمان 

Martin Seligman، نجد رسالة واضحة في 

ن الســعادة تنتــج عــن االهتمام بنقــاط القوة  اأ

الشخصية بداًل من التركيز على نقاط الضعف 

المتخيلــة، وتلــك النقــاط قادرة علــى الوقوف 

مــا  ضــد المصيــر الســيئ والمشــاعر الســلبية، اأ

 Richardالخبير االقتصادي ريتشــارد اليارد

مــن  “الســعادة: دروس  كـتابــه  فــي   Layard

ن البشر خالل الخمسين  علم جديد” فيؤكد اأ

عامــا الماضيــة لــم يشــعروا بالســعادة، رغــم 

لــى  اإ يــؤدي حتمــا  فالمــال ال  الدخــل،  زيــادة 

الســعادة، فالســعادة تكمــن فــي الرضا وليس 

كـثر غنا  صبــح العالم اأ في االســتهالك، بعدما اأ

قل رضا. واأ

سالم والسعادة االإ

مر قديم،  لى السعادة والبحث عنها اأ الشــوق اإ

نســان وواقعــه للتســاؤل  عمــاق االإ فهــو يفتــح اأ

ن الذيــن يبحثــون عــن  والنقــاش والبحــث، الأ

كان  لــذا  تــدوم،  ن  اأ لهــا  يريــدون  الســعادة 

البحــث عــن الســعادة يثيــر التســاؤالت حول 

مــا  خرتــه والخلــود، وهــذا  نســان واآ مصيــر االإ

سالمية. اهتمت به الرؤية االإ

ســالمية بــدور ملذات  وقــد اعترفــت الرؤيــة االإ

الحيــاة فــي تحقيــق الســعادة، لكنهــا جعلتهــا 

ســالم  دنى المراتب، واختلف فالســفة االإ في اأ

تحديــد  حــول  خــالق  االأ وعلمــاء  والمتصوفــة 

ى  فــراأ نســان،  االإ فــي داخــل  الســعادة  محــل 

خرون  نها تحصل بالعقل، وتحدث اآ بعضهــم اأ

عــن ســعادة الــروح، وتكلــم قســم ثالــث عــن 

سعادة القلب من خالل تنقيته.

ن ســعادة الدنيــا ال تنفك عن  واتفــق الجميع اأ

جــزء  فالمعانــاة  وكدرهــا،  الحيــاة  منغصــات 

مــن تحصيــل الســعادة، فالمشــكلة تكمن في 

تعلــق القلــب بالموجــودات، وتطلــع النفــس 

ن تشــتهي ما ال تملكه،  لــى ما ليــس عندها، واأ اإ

ويحــول  نســان،  االإ صفــو  يكــدر  ذلــك  فــكل 

لم، لذلك كانت  لى معانــاة واأ لحظــات حياته اإ

خذ  ن ياأ ســالمية توطــن النفس على اأ الرؤية االإ

المــرء الحيــاة بحلوهــا مرهــا، وكان الصوفــي 

يهــا المســافر ال  شــمس التبريــزي يقــول: ”يــا اأ

تعلــق القلــب بمنــزل مــا بحيــث تحــزن عندما 

نســان به، قل  ذا قل مــا يفرح االإ تغــادره”، فــاإ

ما يحزن عليه.

ن السعادة  سالم اأ وذهب كـثير من فالسفة االإ

نســاني،  هــي ســعي دائــم لتحصيــل الكمال االإ

“تحصيــل  كـتابــه  فــي  الفارابــي  نصــر  بــو  فاأ

الســعادة” اعتبــر العقــل هــو منبــع الســعادة، 

ال من  نســان على الســعادة اإ ولذا ال يتحصل االإ

خالل الفلســفة، وقال:” الفلسفة هي التي بها 

ننال السعادة” .

ن السعادة  وا اأ سالم الكبار فراأ ما متصوفة االإ اأ

تكمــن فــي الــروح مــن خــالل تطهيــر النفــس 

وتزكيتها من الحســد والغل والحقد وشــواغل 

نســان  ن تكون لالإ الدنيا التي تعكر صفوها، واأ

خلــوه صافيــة مــع خالقــه يتنســم فيهــا حبــه 

لــى موعوده في الســعادة  ومعرفتــه، ويتطلــع اإ

الدائمة وفي الخلود في الجنة، والســعادة في 

الصوفيــة ال ُتنــال بســهولة ويســر، فالبــد مــن 

لــى  الصعــود والترقــي، وكل مرحلــة تحتــاج اإ

خلق يناســبها، ومقاومــة روحية عميقة تكـفل 

ن يحفر المريد تجربته  تذوق تلك السعادة، واأ

في السعادة، ومن ثم فالسعادة تحرير الذات 

مــن قيودهــا، وليس توفير ما يســتهلكه البدن 

و ما تتلذذ به النفس. اأ
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5 أسباب تمنع نشوب حرب أهلية نتيجة 

تحدي ترمب النتخابات 2020
لكسندر كوهين )*( اأ

دار السالم/ متابعة 

السياســية  االنقســامات  تــؤدي  ن  اأ مــن  مريكييــن  االأ بعــض  يخشــى 

العميقــة فــي البالد وتصميم الرئيــس دونالد ترمب على تحدي نتائج 

هلية. لى حرب اأ االنتخابات اإ

نه يتصرف  هــؤالء الذيــن يعترضــون على تكـتيــكات ترمب يقولــون: اإ

كمســتبد، فنزع الشــرعية عن مصادر المعلومات التي تقاوم روايته، 

وشيطنة المعارضين السياسيين، ودعم العنف السياسي واستخدام 

دوات سياسية، كلها عالمات مميزة للمستبدين. المحاكم كاأ

براهــام لنكولن عــام 1860  وكمــا رفــض الجنــوب انتخــاب الرئيــس اأ

طاحة بحكومة  نصار الرئيس ترمب االإ بتمرد مســلح، هل ســيحاول اأ

بقيادة بايدن؟

عتقد  مريكية، اأ ي العام والسياســة االأ درس الراأ نــا كخبيــر سياســي اأ واأ

ن الواليات المتحدة لن يندلع فيها تمرد مفتوح، وفيما يلي خمســة  اأ

مريكا. هلية في اأ سباب تمنع قيام حرب اأ اأ

مريكي مستقرًا مهما تعرض للتوتر 1-يظل النظام السياسي االأ

بصفتــه الرئيــس المنتخب بشــكل قانونــي للواليــات المتحدة، يجب 

علــى الرئيــس ترمــب اتبــاع قواعــد وقوانيــن معينــة، اســتمرار حكــم 

القانــون هــذا حتــى لــو طعن فــي االنتخابات، تقــوم المحاكم بســرعة 

ساس لها من  عادة الفرز ال اأ ن عمليات اإ رسال الطعون القضائية الأ باإ

خيرة التي وجهها  الصحة وبشــكل طبيعي، على الرغم من الدعوة االأ

بيض، لم تبد  لى البيت االأ مشرعو الحزب الجمهوري في ميتشيجان اإ

ي رغبة في قلب العملية االنتخابية،  المجالس التشريعية للواليات اأ

ن النتائج قد تحبط الرئيس، ال بد من احترام العملية القانونية. مع اأ

هليــة، يصبــح تفســير الدســتور مثيــًرا  فــي المقابــل، قبــل الحــرب االأ

ن االتحاد قد مات ويقاتل السياســيون  للجــدل، وتجــادل الواليــات باأ

فــي معركــة مفتوحــة في مجلس الشــيوخ، ويســتقيل ضبــاط الجيش 

مريكي الحالي  من مناصبهم لدعم الثورة، ولكن النظام السياسي االأ

قد تجنب مثل هذا الصراع المنهجي.

قوياء كـثر مؤيدي ترمب ال يتمتعون بدعم صريح وكبير من االأ 2-اأ

لقــد تمــرد الجنــوب بدعــم كامل مــن السياســيين وطبقــة المزارعين 

وصغار المالك، واحتضن الجميع تقريًبا ذلك التمرد.

ن، ال تتبنــى وول ســتريت الترمبيــة وليــس لديهــا مــا تكســبه مــن  واالآ

ن العديد من المعلقين على قناة فوكس نيوز قد غطوا  التمرد، ومع اأ

ن القناة ال تدعو  مزاعــم تزويــر الناخبين -وهــي مزاعم تم فضحها- فــاإ

لــى ثــورة عنيفــة، ويراهــم الرئيــس ترمــب معتدليــن للغاية.ويســعى  اإ

رضــاء مؤيــدي ترمــب بينما  لــى اإ العديــد مــن الجمهورييــن البارزيــن اإ

لي انتقال السلطة، والشركات  في الوقت الذي يدعمون فيه بهدوء اإ

المعركــة، ومنصــات  فــي  بالدخــول  اهتمــام  ي  اأ تبــد  لــم  مريكيــة  االأ

قويــاء ال  االتصــاالت القويــة تقــاوم تدفقــات المعلومــات المضللــة، االأ

يؤيدون الثورة.

3-جغرافية الدعم المؤيد لترمب ال تحبذ التمرد

في عام 1861، على الرغم من انقسام الواليات الحدودية بشدة، تم 

توحيــد الكونفدراليــة ضد التمرد، كانت المشــاعر المناهضة للحرب 

في الشــمال بشــكل عام متقطعــة ومعظمها مناهــض للتجنيد وليس 

مؤيًدا للجنوب.

باختصــار، كان الشــمال والجنــوب الموحــدان نســبًيا، متخاصميــن 

يديولوجًيــا، في الجنوب، تم تســهيل التســليح  تماًمــا، ومســتقطبين اأ

استعدادًا للتمرد وهذا جعل من الصعب قمعه.

قل اتســاًقا  ولئــك الذين ينافســون بشــدة فــي االنتخابات اأ جغرافيــة اأ

فــي  الخريطــة  علــى  الزرقــاء  الحضريــة  المناطــق  تنتشــر  بكـثيــر، 

نحــاء البــالد، المتظاهــرون ال يمثلــون وجهــات نظــر جميــع  جميــع اأ

الجمهورييــن، وحتــى في واليــة حمراء عميقة مثل داكوتا الشــمالية، 

اختار ما يقرب من 32% من الناخبين بايدن، هذا االنتشار الجغرافي 

يديولوجيا يجعل التمرد المنظم صعًبا للغاية. لالأ

4-الجيش مخلص للشرعية وليس للفرد

طاحة بالحكومات، يقل دعم الجيش لها، وفي الحرب  عندمــا تتــم االإ

التمــرد. لــى  اإ والجنــود  القــادة  مــن  كل  انضــم  مريكيــة،  االأ هليــة  االأ

ووقــوف الجيــش مــع ترمب يبــدو غير معقول فــي الواليــات المتحدة 

دارة ترمب السيئة وعدم احترامه للمجندين  المعاصرة، وقد كانت اإ

والجنــراالت جديــرة بالمالحظة، ومازال ترمــب يواصل طرد القادة 

المشــهورين واســتبدالهم بوكالء سياسيين، وفي السر، يتوق العديد 

ن ينفذ معظمهم  نهاء رائسته، ومن غير المرجح اأ لى اإ من الجنراالت اإ

ن البعض انتقد تسييسه للجيش. وامر غير قانونية، حتى اإ ي اأ اأ

5-االضطرابات المدنية الحالية تم ترويضها نسبيًا

خيــًرا، يجــب وضع االضطرابات االجتماعية فــي الوقت الحاضر في  اأ

و  منظورها التاريخي، فبالمقارنة مع ســتينيات القرن التاســع عشر، اأ

ن االضطرابــات المدنية يتم عادة  حتــى ســتينيات القرن الماضــي، فاإ

ترويضها.

ن  وقــد كانــت االحتجاجــات فــي الغالــب احتجاجــات منظمــة، فمع اأ

خيــرة فــي  هنــاك بعــض العنــف واالضطرابــات فــي المظاهــرات االأ

ن العنــف  واشــنطن التــي يقودهــا اليســار علــى الســاحل الغربــي، فــاإ

قــل دراماتيكيــة بكـثيــر مما كان عليه في الفترات الســابقة، ضع في  اأ

يضا، على ســبيل المثال، العنف فــي المؤتمر الديمقراطي  اعتبــارك اأ

و الغارة  طــالق النــار في والية كينت عــام 1970، اأ و اإ لعــام 1968، اأ

ذا  الدمويــة التــي شــنها جون بــراون على هاربــرز فيري عــام 1859، اإ

ن تنهار، فسيتم احتالل قاعات المدينة ومنازل الدولة،  مور اأ قدر لالأ

لــى الثورة  ســلحتها وتنضم اإ وســنجد قــوات الحــرس الوطنــي تنــزل باأ

ويتصاعد العنف ويخرج عن السيطرة، وهذا ببساطة غير حادث.

بنزاهــة االنتخابــات  الثقــة  لتقويــض  الرئيــس  ن محــاوالت  اأ ال شــك 

جــراءات القانونيــة  تشــكل خطــرا علــى الديمقراطيــة، وستســتمر االإ

لضمــان احتســاب كل تصويــت قانونــي، وسيســتمر ترمــب ووكالؤه، 

دنى شــك، فــي التركيز على التفاصيل الصغيــرة والتعميمات  بــدون اأ

ثــارة الشــك الشــعبي حــول شــرعية  الواســعة والنظريــات الكاذبــة الإ

علــى  التصديــق  خيــر  تاأ وســيحاولون  بايــدن،  المنتخــب  الرئيــس 

لغــاء نتائــج الوالية ودفع االنتخابــات لمجلس النواب،  التصويــت، واإ

حيث سيفوز الرئيس.

هذا حقهم في الديمقراطية، ومع ذلك، فالنظام يبدو على قادرا على 

ن تشهد اضطرابات، لكن الحرب  شــهر المقبلة يمكن اأ التماســك، االأ

هلية غير مرجحة. االأ

______________________________

"The Conversation" :المصدر

ستاذ مساعد في العلوم السياسية، جامعة كالركسون. )*( اأ
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منـــــــابـــر

محمد السقا عيد 
تعصــب  ن  اأ يومــا  جربــت  هــل 
وتحــاول  قمــاش  بقطعــه  عينيــك 
و  اأ مسلســال  و  اأ فيلمــا  تشــاهد  ن  اأ
ســوف  فقــط  ســاعتها  برنامجــا… 
اللتيــن  العينيــن  قيمــة  تــدرك 

وهبهما هللا لك.
ذنــك  ن تســد اأ  هــل جربــت يوًمــا اأ
ن تكـتــم فمــك وتتحــدث بلغــة  واأ
ســوف  فقــط  ســاعتها  شــارة…  االإ
ذن والفــم اللتيــن  تــدرك قيمــة االأ
وهبهمــا هللا لــك لتســمع وتتحدث 

كل. وتتذوق وتاأ
يــت شــخًصا فاقــدا لنعمــة  هــل راأ
العقل يمشــي بالشــارع ويتصرف 
تصرفات غير الئقة، ســاعتها فقط 
ســوف تــدرك نعمــة العقــل التــي 

وهبها هللا لك.
 تفكــر فــي ســمعك وقــد عوفيــت 
مــل فــي نظــرك  مــن الصمــم ، وتاأ
وقــد ســلمت مــن العمــى ، وانظــر 
لى جلدك وقد نجوت من البرص  اإ
وقــد  عقلــك  والمــح   ، والجــذام 
نعــم عليــك بحضــوره ولــم تفجع  اأ

بالجنون والذهول.
دها  خــي، هــل تملك البصــر؟ رِدّ  اأ
بصــدق من قلبــك: الحمد هلل على 

نعمة البصر.
حولــك؟  َمــن  تســمع  هــل  خــي  اأ
دهــا بصــدق مــن قلبــك: الحمد  رِدّ

هلل على نعمة السمع.
ــه علينــا  فضُلــه علينــا عظيــم، وَمنُّ
ان يمنُّ   شــيء؛ فهو المنَّ

َّ
َوِســع كل

له  ونســاأ الدنيــا،  بخيــرات  علينــا 
خــرة  االآ مــن خيــرات  ُيعطَينــا  ن  اأ
بكرمه. كريم فاَق كرُمه حتى عجز 
اللســان عــن وْصفه، وعَجــز الفكر 

له. عن تخيُّ
صغــر بكـثيــر مــن  ن همــك اأ كــد اأ تاأ
هــم مــن ينتظــر جرعــة الكيمــاوي 
صغــر مــن هم من يســتعد  غــدًا، واأ
فــال  كليتيــه،  لغســل  صباحــًا 
الصحــة  نعمــة  همومــك  تنســيك 

ت بدنك. التي مالأ
مريــض الكلــي يغســل كليتــه 30 
ــجّن  يـُ ويكاد  شهرين  خالل  مرة 
من األلم، والمعافى تغسل كليته 
ن  اأ دون  یوميًا  مرة   32 طبيعيــا 

يشعر بشيء !.
ُيقاســي  َمــن  ِلَمــن حولــك،  انظــْر 
تمــرُّ  ظــروف  ِمــن  ُيعانــي  وَمــن 
ُتحاصــره  همــوم  و  اأ فُتشــقيه،  بــه 

فُتبكيه.
اســمْع لقصة مكــروب ُيعاني حتى 
هــذه اللحظــة َلم يجْد َمــن َينصره 

و ُيعينه. اأ
ذا هــي  تذكــر نعــم هللا عليــك ، فــاإ
تغمــرك مــن فوقــك ومــن تحــت 
من في  قدميــك ، صحة في بدن، اأ
وطن، غذاء وكساء، وهواء وماء، 
تشــعر،  مــا  نــت  واأ الدنيــا  لديــك 
 ، تعلــم  ال  نــت  واأ الحيــاة  تملــك 
عنــدك عينان، ولســان وشــفتان، 

ويدان ورجالن.
م المال ؟ يهما خير لك الصحة اأ  اأ

ن الصحة خير من المال،  ال شك اأ
ن  بعــض النــاس يغفــل عــن  ال اأ اإ
موال،  ذلك، فيطلب التجارة واالأ
م سقيمًا.   كان صحيحًا اأ وال يبالي اأ
ن الصحــة خيــر مــن المــال، ولــو  اإ
لم  وضــع مــال الدنيــا كلــه بجــوار اأ
و مــرض لكانــت الصحة  و وجــع اأ اأ
ذلــك  مــن  والســالمة  والعافيــة 
المــرض والبــرء مــن ذلــك الوجع 
جمعه، لكن  خيــر من مال الدنيا اأ

قــدر  يعــرف  ال  نســان  االإ
النعمة.

الحديــث  فــي   
الصحيــح عنــه 

عليه الصالة 
والسالم 

فيمــا 
جــه  خر اأ
البخــاري 

ي  مــذ لتر ا و
فــي  منــًا  اآ بــات  )مــن  وغيرهمــا: 
ســربه معافــًا في بدنــه عنده قوت 
لــه الدنيــا  نمــا حيــزت  يومــه، فكاأ
الجامــع  صحيــح  بحذافيرهــا(. 
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تريــد فــي بصــرك وحــده كجبــل  اأ
تحــب بيع ســمعك  حــد ذهبــَا؟، اأ اأ
)ثهــالن  فضــة؟   ” ثهــالن   ” وزن 
جبــل فــي عالية نجــد وتحديًدا في 
رض  بلــدة الشــعراء، طوله فــي االأ
ارتفــاع  قصــى  اأ ليلتيــن،  مســيرة 
لــه 1125 متــر عن ســطح البحر، 
طولــه 62 كيلــو متــر وعرضــه15 
كيلــو متــر( ، هــل تشــتري قصــور 
بكما؟،  الزهــراء بلســانك فتكون اأ
هــل تقايــض بيديــك مقابــل عقود 

قطعا؟. اللؤلؤ والياقوت لتكون اأ
لــى يونــس بــن عبيــد  جــاء رجــل اإ
–رحمــه هللا- يشــكو ضيــق حاله، 
يســرك ببصــرك هذا  فقــال لــه : “اأ
لف درهم؟”  الذي تبصر به مائة اأ
قــال الرجــل: ال، قــال: “فبيديــك 
 ، ال  الرجــل:  قــال  لــف؟  اأ مائــة 
لف ؟”قال  قال:” فبرجليك مائة اأ
الرجل: ال ، فذكره يونس بن عبيد 
عليه،ثــم  هللا  هللا-بنعــم  -رحمــه 
لوف!  رى عندك مئين اأ قــال له: ”اأ
”.الشــكر  الحاجــة!  تشــكو  نــت  واأ

بي الدنيا 101. البن اأ
حد يشــتكي الفقر ويريد   هل من اأ
ويســتبدل  مليونيــرًا،  يكــون  ن  اأ

بمليــون  البصــر  نعمــة 
دوالر؟ مــن يرغــب؟ 
مــن  هنــاك  هــل 

نعمــة  يســتبدل 
بمليــون  الســمع 

دوالرًا؟.
ال  البصــر  نعمــة  كانــت  ذا  فــاإ  

ونعمــة  دوالر  بمليــون  تســتبدلها 
بمليــون  تســتبدلها  ال  الســمع 

ونعمــة  دوالر 

تســتبدلها  ال  كــذا 
كــذا  ونعمــة  بكــذا 

بكــذا…  تســتبدلها  ال 
وال  مليونيــر  نــت  فاأ

تدري!.

عندمــا  ليــس  اأ هــذا….  كل  بعــد   
عضاء  ي جزء من اأ نســان اأ يفقد االإ
مالييــن  معــه  كان  ذا  فــاإ جســمه 
ن  اأ اســتعداد  فعنــده  الجنيهــات 
يدفعهــا ثمن لتكاليف عملية زرع 
ن  اأ بعــد  ينبغــي  لذلــك  عضــاء.   اأ
ن نحافظ  عرفنــا قدر هذه النعمة اأ

عليها.

ن تمشــي  لة ســهلة اأ هــل هــي مســاأ
قدام؟,  علــى قدميك، وقد بتــرت اأ
وقــد  ســاقيك،  علــى  تعتمــد  ن  واأ
ن تنــام  حقيــر اأ قطعــت ســوق؟، اأ
لم نوم  طــار االأ مــلء عينيك وقــد اأ
ن تمــاًل معدتــك مــن  الكـثيــر؟، واأ
ن تكــرع مــن  الطعــام الشــهي، واأ
الماء البارد وهناك من عكر عليه 
الشــراب  عليــه  ونغــص  الطعــام، 

سقام ؟. مراض واأ باأ
ن يعــرَف قدر  نســاُن اأ راد االإ ذا اأ  واإ
بهــا  تفضــل  التــي  الصحــة  نعمــة 
رحــم الراحميــن، فليذهب  عليــه اأ
لــى المستشــفيات لزيــارة مرضــى  اإ
لــى مــن هم  المســلمين، ولينظــر اإ
لــه  حو

حد  لى مــن فقد اأ مــن المبتليــن! واإ
لــى المعاقيــن!  عضائــه! وكذلــك اإ اأ
نهــم  فهــؤالء – شــفاهم هللا-، لــو اأ
موال الدنيا وســالمة  ُخيــروا بين اأ
الجســد الختــاروا بــال شــك! نعمة 
المــرض  مــن  والعافيــة  الصحــة 

ذن رب العالمين. باإ
فضــال  واأ عميمــة  نعــم  فــي  نــك  اإ
جسيمة، ولكنك ال تدري . تعيش 
و  كـئيبــًا  مهمومــًا مغمومــًا حزينــًا 
والمــاء  والــدفء،  الخبــز  عنــدك 
البــارد، والنــوم الهانــئ، والعافية 
الوارفــة، تتفكــر فــي المفقــود وال 
مــن  تنزعــج  الموجــود،  تشــكر 
مفتــاح  وعنــدك  ماليــة  خســارة 
مقنطــرة  وقناطيــر  الســعادة، 
والنعــم  والمواهــب  الخيــر  مــن 
شــياء، فكــر واشــكر ، فكر في  واالأ
هلك، وبيتك، وعملك،  نفسك، واأ
والدنيــا  صدقائــك،  واأ وعافيتــك، 

من حولك.
ــر  وعِبّ لحظــة،  عينيــك  ْغِمــض  اأ
ينطــق  بكلمــات  شــعورك  عــن 
يَســطرها  و خواطــُر  اأ بهــا لســاُنك 

فكرك.
استحضر نعم هللا عليك واجعلها 
شــمس  دع  وعيــك،  فــي  ماثلــة 
حياتــك تشــرق كل يــوم مســبحة 

بنعم هللا عليك التي ال حد لها
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النســوي  “الفكــر  كـتــاب  حديثــا  صــدر 

ســالمي فــي العالــم العربــي المعاصــر  االإ

للدكـتــورة  والحداثــة”   التــراث  بيــن 

ميســون ضيف هللا الدبوبي للتعرف على 

وتوجهاتــه  ومحتــواه  الفكــر  هــذا  تاريــخ 

وعوائقه.

ن ناشرون  وجاء الكـتاب الصادر عن “االآ

وموزعــون” فــي عّمــان فــي 234 صفحــة 

ت المؤلفــة فــي  مــن القطــع الكبيــر، وراأ

النســاء  بقضايــا  االهتمــام  ن  اأ مقدمتــه 

 حقبــة 
ُ

ذ لــم تْخــل ليــس وليــد اللحظــة، اإ

ســالمي من وجود  في تاريخنا العربي واالإ

ة  مفكرين ومفكرات طالبوا بحقوق المراأ

سالمية. ضمن المرجعية االإ

لبيــان طبيعــة  هــذا  لذلــك جــاء عملهــا   

سالمـــية  المـــشاركة الفكرية للنـــسوية االإ

وخصوصيتهــا  العـــربي،  الوطـــن  داخــل 

الغربيــة  النســوية  عــن  تميزهــا  التــي 

سس  العلمانية، والكشــف عن طبيعة االأ

ليهــا، ومــدى قدرتها على  التــي اســتندت اإ

والتحيــزات  المغلــوط  الفهــم  كشــف 

مــع  ة،  المــراأ ن  بشــاأ المحليــة  الثقافيــة 

بيــان للتوجهــات الفكريــة والكشــف عن 

 هذا الفكر.
ُ

العوائق التي تعترض

النســوية  مصطلــح  ن  اأ المؤلفــة  وبّينــت 

بقضايــا  جوهــره  فــي  يهتــمُّ  ســالمية  االإ

التــراث  ونقــد  وحقوقهــن،  النســاء 

ة، ومعالجــة  الفقهــي المتحيــز ضــد المــراأ

لــى المرجعيــة  اإ هــذه القضايــا بالرجــوع 

ن هــذا الفكر  لى اأ ســالمية، ممــا يشــير اإ االإ

ســالمي ليــس مقصــورًا علــى  النســوي االإ

جهود النســاء، بل هناك رجال ســاهموا 

فــي هــذا الفكــر، وفــي ترســيخ مصطلــح 

فــي  التــداول  فــي  ســالمية  االإ النســوية 

ة وحقوقها. مجال المراأ

لى  ســالمية اإ مــن هنــا ســعت النســوية االإ

لى  تقديم حلول لهذه المشــكلة بدعوتها اإ

عــادة فتــح باب االجتهاد؛ بهدف كشــف  اإ

فهــام المغلوطــة والتحيــزات الثقافيــة  االأ

النصــوص  تفكيــك  عــادة  واإ نها،  بشــاأ

الدينية وتحريرها من الهيمنة الذكورية؛ 

ن السيطرة الذكورية الممتدة على  ذلك اأ

ويل النصــوص الدينية، جعلت  مجــال تاأ

ة  التفاســير التــي تقّلــل مــن مكانــة المــراأ

مغروســة فــي الالوعــي الجمعــي، ولهــذا 

عادة قراءتها. صبح من الضروري اإ اأ

يضا عدًدا مــن المباحث  وضــم الكـتــاب اأ

ة الفكر النســوي  التي كان من بينها: نشــاأ

رثًا  ن هنــاك اإ ســالمي، وبيــان اأ العربــي االإ

فكريــًا قام به مفكــرون ومفكرات طالبوا 

ة ورفع التمييز ضّدها،  نصاف المراأ فيه باإ

المرجعيــة  علــى  ذلــك  فــي  معتمديــن 

ســالمية، وبحــث النســوية عــن ذاتهــا  االإ

نتيجة الوعي والتغيير.

الفكريــة  المشــاريع  وتنــاول كذلــك دور 

تيــارات  جــاءت ضمــن  التــي  الذكوريــة، 

ة وحقوقها  متنوعــة تناولــت قضايــا المــراأ

ضافــة  اإ ســالمية،  االإ المرجعيــة  ضمــن 

خالقية لحقوق  ســس القيميــة واالأ لــى االأ اإ

النســوي  الفكــر  منظــور  مــن  ة  المــراأ

والعدالــة  الكرامــة  وقيــم  ســالمي،  االإ

ة  ســس حقــوق المراأ والمســاواة بوصفها اأ

ســالمي، المتضمنة  في الفكر النســوي االإ

ســالمي ضمن نطــاق الدين  فــي الدين االإ

وقيمه ومبادئه.

ثرهــا  وناقــش العمــل القيــم الحداثيــة واأ

ســالمي، وتوجهات  في الفكر النســوي االإ

العالــم  فــي  ســالمي  االإ النســوي  الفكــر 

لتصنيفاتــه  ممثلــة  ونمــاذج  العربــي، 

خيًرا معوقات الفكر النسوي  الفكرية، واأ

سالمي المعاصر. العربي االإ

ن مــن  وبحســب د. ميســون الدبوبــي فــاإ

ليها بحثها  هــم الخالصات التي توصــل اإ اأ

فــراد  االأ لحقــوق  ضامنــًا  ســالم  االإ ن  اأ

ة، وقــد تجلــت القيــم  ومــن ضمنهــا المــراأ

خــالل  مــن  ة  المــراأ لحقــوق  ســالمية  االإ

مفاهيــم التوحيد واالســتخالف والوالية، 

ســالمية ال تتناقض  لذلــك كانت القيم االإ

ة. مع حقوق المراأ

ســس  الأ متضمــن  ســالمي  االإ الديــن  ن  واأ

الحداثــة، مــن خــالل ارتكازه علــى فكرة 

ضمــن  والحريــة  والعقالنيــة،  العقــل 

خالقــه؛  نطــاق الديــن وقيمــه ومبادئــه واأ

نهــا تقــرر المســؤولية وتتيــح االختيــار،  الأ

نها حريــة بناء وليس  خالقية الأ نهــا اأ كمــا اأ

حرية هدم، كما هي في المفهوم الحداثي 

هــو  مــا  لــكل  هــدم  علــى  القائــم  الغربــي 

مقدس.

ســالمي  النســوي االإ الفكــر  وجــاء ظهــور 

فــي العالــم العربــي المعاصــر مــن خالل 

زاء  سالمي المتشدد، اإ مقاومته للعقل االإ

ة وحقوقها وعــدم تفاعله مع  قضايــا المراأ

صالة الدينية. مطلب الحداثة واالأ

ســالمي في  ن الفكــر النســوي االإ وبينــت اأ

العالــم العربي المعاصر تضمن مجموعة 

والتصنيفــات  النســوية  التوجهــات  مــن 

ســالم  الفكريــة، بناء على موقفهن من االإ

العالقــة  حيــال  والمجتمــع،  والثقافــة 

وقــد  ة،  والمــراأ الرجــل  بيــن  نســانية  االإ

ثالثــة  ضمــن  التوجهــات  هــذه  جــاءت 

توجهات فكرية، هي: النســوية الرافضة، 

والنســوية  صالحيــة،  االإ والنســوية 

باحثــة  الدبوبــي  ميســون  ود.  ويليــة.  التاأ

فــي  الدكـتــوراة  درجــة  تحمــل  ردنيــة،  اأ

عــام  ردنيــة  االأ الجامعــة  مــن  الفلســفة 

واســعة  وظيفيــة  خبــرات  لهــا   .2017

ة  المــراأ وقضايــا  التنمــوي  المجــال  فــي 

طروحة  والطفولة والشباب. تناولت في اأ

ة  المــراأ تمكيــن  موضــوع  الماجســتير 

نجزت  ردنيــة فــي جميع المجــاالت، واأ االأ

بحــاث المتصلــة بموضــوع  عــددًا مــن االأ

سالمي،  النسوية في العالمين العربي واالإ

وبرامــج  تدريبيــة  دورات  فــي  وشــاركت 

هيل والتدريب القيادي في الواليات  للتاأ

ميركية ودول عربية عدة. المتحدة االأ

الفكر النسوي اإلسالمي بين التراث والحداثة

العدد 1560/ 18 شهر ربيع الثاني 1442 هـ /  3 كانون األول 2020 مالخميس



تحقيقات وحوارات الخميس14

دار السالم/ بغداد

و  الجميــع يتنمــر على الجميع ســواء باللفظ او االعتداء اأ

ال وجرحها،  يماءات، فلم يترك المتنمر نفســًا اإ حتى باالإ

خيرة شــهدت  ورغــم وجــوده منذ القــدم، لكن الفترة االأ

انتشارًا واسعًا لهذا النوع من المضايقات، والتي طالت 

حتى المشاهير ونجوم الرياضة ومنهم العب كرة القدم 

محمــد مزهــر، الــذي تعــرض لهجمة واســعة مــن التنمر 

والتعليقــات الســاخرة علــى شــكله في صورة نشــرت له 

لى اتخاذ قرار بعدم تصويره مجددًا. مؤخرًا مما دفعه اإ

ة تاأ التاأ

لعــل الالعب مزهــر محظوظًا، رغم تعرضــه للتنمر، اال 

ان لــه محبيــن ومشــجعين ممــن شــنوا حملــة 

لدعمــه ضد من تنمر عليه، 

ولكــن هنــاك مــن ينجــرح 

مــن  يجــد  وال  بصمــت 

يدافــع عنــه او حتــى يرفــع 

فالشــاب  معنوياتــه،  مــن 

عبــدهللا احمــد )17عامــا(، 

منــذ  التنمــر  مــن  يعانــي 

انطلــق لســانه علــى الــكالم 

ة  تاأ وذلك بســبب وراثته التاأ

ورغــم  والــده،  ســرة  اأ مــن 

الحالــة،  هــذه  مــع  تصالحــه 

ال ان المجتمــع لــم يتركــه،  اإ

مــن دون مضايقة، حتى انه 

بســبب  تــرك دراســته  راد  اأ

التدريســيين  حــد  اأ ســخرية 

نه في  ثناء الشــرح، والأ منــه اأ

ثانويــة للمتميزيــن ولــم تــرض 

ن يضيع مستقبله عض على جرحه وعاد  سرته باأ اأ

ن نطقي  خرى لمدرســته وقال: "مــا ذنبي باأ مــرة اأ

ختر ذلك". نا لم اأ ثقيل فاأ

 

الطول

شــخاص ممــن يتعرضــون للتنمــر  ان االأ

تجــاه  كـثيــرًا  حساســين  يصبحــون 

خرين، ويتحذرون من جرح المقابل  االآ

شــعار  اإ كونهــم مجروحيــن وال يحبــذون 

النــاس بذلــك الشــعور المؤلــم، ولعــَل هــذه 

تعرض باســتمرار للتنمر  الفقــرة تعنينــي كونــي اأ

بســبب طولــي، وهــذا ما لفــت انتباهي لتحســس 

عــوام، فهي  الصغيــرة مــالذ محمد ذات التســعة اأ

ايضــًا تســمع يوميــًا الكلمــات الجارحة داخل المدرســة 

قارب الذين يريدون الضحك  وفي الشارع وحتى من االأ

والتســلية على حســاب مشاعرها، التقيتها ووالدتها عند 

خــذ جلســات اســتماع عالجيــة لتقوية  طبيــب نفســي الأ

واالكـتــاب  الوحــدة  مــن  عانــت  ن  اأ بعــد  شــخصيتها، 

مور وقد قالت والدتها:  بســط االأ والغضب الســريع من اأ

ريــده حماية  صبــح التنمــر ثقافــة مجتمعيــة وكل مــا اأ " اأ

ثاره". طفلتي من اآ

 

التربية

طفال من المحاســبة علــى كلماتهم  يمكننــا ان نعفــي االأ

هل  الجارحة، فهم صغار ال يعون ما يقولون، ولكن لالأ

دورا كبيــرا في تشــذيب صغارهم وتربيتهــم على الُمثل 

ن هللا  والقيــم االنســانية والتحــدث معهــم باســتمرار، باأ

لــوان ولغات مختلفــة، ويجب  شــكال واأ خلــق النــاس باأ

م ســامي  حــد، وهــذا مــا تقدمــه اأ علينــا عــدم التجريــح الأ

"تقبــال  لهمــا:  وتقــول  باســتمرار  لطفليهــا  )32عامــًا( 

مهــات بعــدم انتقــاد  بــاء واالأ الجميــع" وقــد نصحــت االآ

مــام صغارهــم او ترديــد العبــارات الســاخرة  خريــن اأ االآ

على مســامعهم، وان يختاروا مفرداتهم بحذر فهي ترى 

ة والديه. ان الطفل مراآ

 

نقطة تحول

للنجــاح  وســيلة  والتنمــر  االنتقــاد  مــن  خــذ  ياأ البعــض 

واالرادة فالشــابة زهراء عامر )22 عاما( خســرت اربعة 

وعشــرين كيلــو غرامــًا من وزنهــا، بعد ان 

سخر منها زميلها في الجامعة، وانتقص 

مــن شــكلها بســبب ســمنتها، فالتزمــت 

بصمــت،  الغذائيــة  والحميــة  الرياضــة 

واستمرت عامًا على ذلك حتى بداأ وزنها 

بالنقصــان، ولــم تتراجــع قــط، فهدفهــا 

قالــت:  وقــد  ومحــددا  محســومًا  كان 

حرجني  شــكر ذلك الزميل الذي اأ "اأ

لــي  صنــع  فتنمــره  الجميــع،  مــام  اأ

المعجزة، التي فشــلت بها عملية 

قص المعدة".

 

نفسيًا

والمعنويــة  النفســية  ثــار  االآ وعــن 

الدكـتــورة  لنــا  تحدثــت  للتنمــر 

فــي علــم االجتمــاع هالــة فالــح 

التنمــر شــعورًا  وقالــت: "يولــد 

ســلبيًا داخــل نفــوس المتنمــر 

ثــارًا غيــر  عليهــم، ممــا يتــرك اآ

عنــد  خاصــة  بهــا،  مرغــوب 

فهــم  والمراهقيــن،  طفــال  االأ

كـثر حساسية وعدم قدرة على  االأ

التعامــل مــع المواقــف، ومــن هــذه 

خر طويل  مد واآ ثــار ما يكون قصيــر االأ االآ

والتفكيــر  واالكـتــاب  "الغضــب  مثــل  مــد  االأ

باالنتقــام  والرغبــة  الزائــدة  والحساســية  باالنتحــار 

وغيرهــا، لذلــك يمكــن مســاعدتهم عن طريــق تعليمهم 

العالــم،  مــع  الناجــح  للتفاعــل  االجتماعيــة  المهــارات 

شــخاصًا واعيــن منتجين، عندما يتعاملون مع  ليكونوا اأ

بعض الناس المزعجين".
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البصرة تحتضن لقاًء وديًا بين العراق والكويت مطلع 2021
دار السالم/ متابعة

اعلنــت الهيئة التطبيعية في االتحاد العراقي بكرة القدم، 

ميــن مبــاراة وديــة بيــن المنتخــب الوطنــي ونظيــره  عــن تاأ

الكويتي على ملعب البصرة الدولي.

وقال الناطق باسم التطبيعية هشام محمد ان التطبيعية 

ميــن مباراة دولية ودية  اتفقــت مــع االتحاد الكويتي على تاأ

بيــن المنتخبيــن، موضحــًا ان المبــاراة ســتقام فــي الســابع 

والعشرين من شهر كانون الثاني المقبل على ملعب جذع 

النخلة في البصرة.

قرارات انضباطية جديدة تخص 
العبين ومدربين من دوري 

الصاالت والدرجة األولى
دار السالم/ بغداد

ة  الهيــاأ فــي  االنضبــاط  لجنــة  قــررْت 

صــداَر جملــة مــن العقوبــات  التطبيعيــة، اإ

كــرة  دوري  مــن  ومدرَبْيــن  العَبْيــن  بحــق 

بعــد  ولــى،  االأ الدرجــة  ودوري  الصــاالت 

النظــر في تقرير مشــرفي المباريــات. ووفقًا 

لمــا ورد فــي تقريــر مشــرف مبــاراة )القــوة 

جــرت  التــي  الناصريــة(  وبلديــة  الجويــة 

مباريــات  ضمــن  )الشــباب(  قاعــة  علــى 

لــدوري  ولــى  االأ للمرحلــة  الثالثــة  الجولــة 

كــرة الصــاالت، تقــرَر معاقبة مــدرب بلدية 

يقــاف عــن  الناصريــة )محمــد حســين( باالإ

مرافقــة فريقه لمباراتْين مع تنفيذ العقوبة 

االنضبــاط  لجنــة  مــن  الصــادرة  داريــة  االإ

لحكــم  الفنيــة  العقوبــة  مــع  بالتعاقــب 

حكام  المبــاراة )الطــرد(، وذلك اســتناًدا الأ

المادة )53/ 2( من الئحة االتحاد العراقي 

لكرة القدم داخل الصاالت.

بال جمهور ونقل تلفزيوني.. كرة 
القدم تختنق في العراق

دار السالم/ متابعة

زمة كبيرة  تواجــه كــرة القدم في العــراق اأ

نتيجــة الوضع الصحي واالقتصادي العام 

جائحــة  ظــل  فــي  البــالد  تعيشــه  الــذي 

الممتــاز  الــدوري  انطــالق  كورونا.ومنــذ 

الماضــي،  االول  تشــرين  مــن  الـــ25  فــي 

تواصــل اللجنــة العليــا للصحة والســالمة 

الحضــور  مــن  الرياضيــة  الجماهيــر  منــع 

كيــدات مــن قبــل  الــى المالعــب. ورغــم تاأ

الجماهيــر  بعــودة  النيابيــة  االزمــة  خليــة 

تدريجيــات الى المدرجــات مع بداية كانون 

ال ان الســلطات لــم تصدر  االول الجــاري، اإ

ي قــرار يخــص عــودة الجماهيــر للمالعب.  اأ

وفــي مشــهد يتكــرر مع انطالق كل موســم، 

خــر  اآ بعــد  عامــًا  يتعقــد  التلفزيونــي  النقــل 

بســبب المفاوضات بين اتحاد الكرة سابقًا 

الناقلــة  القنــوات  مــع  حاليــًا  والتطبيعيــة 

وعلى وجه الخصوص الرياضية العراقية.

ادارة الحدود: المسابقات تفتقر للكفاءة 

االدارية.. نطالب بإقالة اعضائها
دار السالم/ بغداد

الحــدود  نــادي  ســر  اميــن  اعــرب 
حــازم تيمــوز، عــن امتعاضــه الشــديد 
مــن الطريقــة التــي تــدار بهــا مســابقة 
دوري الكــرة الممتــاز مــن قبــل لجنة 

المسابقات في الهيئة التطبيعية .

انــه  للنــادي  بيــان  فــي  تيمــوز  وقــال 
"نســتغرب عــدم وجــود اســتراتيجية 
عمــل واضحــة للمســابقات منــذ بــدء 
ن ، والدليــل مواعيــد  الــدوري الــى االآ
 ، للجــدل  المثيــر  المباريــات  اقامــة 
الجولــة  مباريــات  يــراِع  لــم  والــذي 

التــي تســبقها ، وال عمليــة االستشــفاء 
التــي يحتاجهــا الالعبيــن اضافــة الــى 
بهضــم  المتعلقــة  الفنيــة  الجوانــب 
الالعبيــن لخطــط المــدرب قبــل كل 

مباراة".
وتابــع ان "الحــال ينطبــق ايضــًا علــى 
فريــق نفــط ميســان كمثــال اخــر على 
بالتخبــط  الملــيء  المســابقات  عمــل 
لعــب  الميســاني  الفريــق  ان  حيــث 
مباراته يوم السبت في بغداد ليواجه 
للجــدول  وفقــًا  االربعــاء  المينــاء 

المعلن".
وطالــب اللجنــة التطبيعيــة بضــرورة 
قالــة لجنة المســابقات واالســتعانة  "اإ
بشــخصيات قــادرة علــى قيادتها قبل 
ان تســتمر بعملهــا الضعيــف، والــذي 
سيتســبب بال شــك في فشــل مسابقة 

الدوري الممتاز وبقية المسابقات".

مباريات الجولتين المقبلتين السابعة والثامنة 

من دوري الكرة الممتاز للموسم 2020 _2021
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الرفات كان باتجاه مكة المكرمة وطريقة الدفن متوافقة 
تماما مع الطريقة اإلسالمية  أعمال إنشاء تكشف عن 

مقبرة للمسلمين من عهد األندلس )صور(

فــي مدينــة  نشــاءات،  اإ عمــال  اأ قــادت 
لى  ســبانيا، اإ سرقســطة شــمال شــرق اإ
الكشــف عن مــات القبــور التي تعود 

ندلسي. لمسلمين في العهد االأ
التــي  المســلمين  قبــور  عــدد  وتجــاوز 
عثــر عليها الـ400 في منطقة تاوســتي 
بــداأ  والتــي  لسرقســطة،  التابعــة 
التنقيــب عنهــا منــذ عــام 2010 علــى 

لف متر مربع. مساحة 20 اأ
عمــال، رغــم محدوديتهــا،  ثبتــت االأ واأ
عــدًدا  تحتضــن  كانــت  المنطقــة  ن  اأ
العهــد  بــان  اإ المســلمين  مــن  كبيــًرا 
عــدد  ن  اإ العلمــاء  ســالمي.ويقول  االإ
خــالل   40 كان  المكـتشــفة  القبــور 

يصــل  وقــد  و2013   2012 عامــي 
لــى نحــو 4500 فــي حــال اســتمرت  اإ
قــال رئيــس جمعيــة  بحــاث، فيمــا  االأ
ن هناك  الباتيــاز الثقافيــة: كنــا نعلــم اأ
الكـثير من العظام في هذه المنطقة، 
فقــد كانــت تظهر مع بعــض الجماجم 

مطــار غزيــرة وتحــدث  عندمــا تهطــل اأ
ن  اأ لــى  اإ شــار  رضية".واأ اأ انهيــارات 
سكان المنطقة كانوا يعلمون بوجود 
يعرفــون  يكونــوا  لــم  لكنهــم  القبــور 
ولــى  االأ الدراســات  ظهــرت  واأ صلهــا،  اأ
شــخاص مســلمين. ن الرفــات عائد الأ اأ
ن كافــة الرفات الذي عثر  لى اأ ولفــت اإ
المكرمــة،  مكــة  باتجــاه  كان  عليــه، 
مــع  تمامــا  متوافقــة  الدفــن  وطريقــة 
ن  رســي اأ ّكــد اآ ســالمية. واأ الطريقــة االإ
ن بــرج الجــرس  ظهــرت اأ الدراســات اأ
بمنطقــة  الكاثوليكيــة  الكنيســة  فــي 
رجــح مئذنــة في  تاوســتي كان علــى االأ

السابق.

خسوف شبه الظل 
للقمر في صور

مشــاهدة  الفلــك،  عشــاق  ترقــب 

خســوف شــبه الظل للقمــر، الذي 

مريــكا  اأ مــن  جــزاء  اأ فــي  يظهــر 

مريكا الجنوبية. الشمالية واأ

ن يحــدث خســوف القمر  ويمكــن اأ

ثناء اكـتماله. فقط اأ

وخســوف شــبه الظل يختلف عن 

الخســوف الكلــي، ويحــدث عندمــا 

و  رض اأ يدخــل القمــر فــي ظــل االأ

الظــل الخارجي ما يؤثــر على لونه 

شعة الشمس. وعكسه الأ

خر خســوف شــبه الظل  وهذا هو اآ

لهــذا العــام، وســيكون مرئيــا فــي 

مريكا الجنوبية  مريكا الشمالية واأ اأ

سيا. جزاء من اآ ستراليا واأ واأ

مــن  بالمئــة   85 نحــو  وتدخــل 

لــى منطقــة الظــل  مســاحة القمــر اإ

و منتصف الخسوف،  خالل ذروة اأ

وسيكون هذا النوع من الخسوف 

فضل فرصــة لرؤيته  مرئيــا، لكــن اأ

قــد تكــون مــن خــالل التلســكوب 

وفقا لوكالة ناسا.


