تحقيقات وحوارات

من االقليم
يونامــي تديــن أعمــال العنــف فــي
السليمانية وتدعو إلى التهدئة

04

عراقية ..سياسية ..عامة

 16صفحة  500دينار

االخيرة

مالعب

هوايــة تربيــة الحيوانــات ..هــوس

رغــم وفاتــه ..كريــم ســلمان يحضــر مبــاراة

في ٍّ
تحد لتسال ..أول

وتجارة واهتمام

الكرخ ونفط ميسان

سيارة كهربائية ال تحتاج إلى شحن
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معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد ()589

واشنطن :سفارتنا في بغداد باقية ولن تغلق

دار السالم /بغداد
أر�يتــم مؤخــرا فيديــو للســفير أالميركي فــي بغداد
أ�كــد مســاعد وزيــر الخارجيــة أالميركــي لشــؤون بخصــوص تخفيــض عــدد القــوات أالميركيــة فــي
الشــرق أالدنــى ديفيــد شــينكر ،أ�ن ســفارة بــاده العــراق ،أو�ود أ�ن أ�وضــح أ�ن الســفارة أالميركيــة
فــي بغــداد باقيــة ولــن تغلــق .وقــال شــينكر :فــي بغــداد باقيــة ولــن تغلــق .أو�ضــاف شــينكر

االف

ت
تاحية

كتبها :المحرر السياسي

يحتفــل العراقيــون بالذكــرى الثالثــة ليــوم النصــر علــى عصابــات داعــش
اإلرهابية ،وزوال كابوسهم المظلم عن أ�رضنا العراقية الطيبة.
وبعيـ ًـدا عــن دالالت هــذا اليــوم المتميــز وطنيـ ًـا ،نجــد الحاجــة للتذكيــر ان
العــراق أب�كملــه بحاجــة إلــى ان ّيحــل عليــه يــوم النصــر واقعـ ًـا فــي كـثيـ ٍـر مــن
جوانب حياتهم.
نحتــاج يــوم النصــر ..أالمنــي ،فتدحــر فلــول اإلرهاب بشــكل تــام ،ويضبط
الملف أالمني ،ويتطور أ�داء قواتنا المهني ،ويقطع الطريق على كل خصم
ومجرم يتربص بالعراق السوء.

لوســائل إعــام عبــر مكالمــة هاتفيــة ،بحســب
مصادر اعالمية ،أ�ن عملنا والتزامنا نحو العراق
سيســتمر ولــن أيت�ثــر بـ أـ�ي تخفيــض قــد يحــدث
مستقبال.

نصرنا الذي نريد
ونحتــاج يــوم النصــر ..االقتصــادي ،فيطمئــن المواطــن إلــى مصــدر رزقــه،
وال تتكــرر أ�زمــة رواتــب الموظفيــن ،وتعالــج البطالــة ،ويكافــح الفســاد من
جــذوره ،وتنتعــش المصانــع والمشــاريع ،وتنتصــر اإلرادة الوطنيــة في هذا
المجــال ،فينتعــش العــراق ويــزداد الرخاء .ونحتاج يوم النصر السياســي،
فتنتهي هذه الصورة البائسة من الصراع ،وتتغلب الممارسة الديمقراطية
الشــفافة علــى مــا ســواها مــن أ�العيــب المزوريــن ،وتغيــب بشــكل نهائــي
صفقــات شــراء الذمــم التــي غــدت واقعـ ًـا مؤثـ ًـرا أللســف .ونحتاج يــوم النصر
الفكــري ،فتترســخ هويــة العــراق الوطنية ،وتســمو االنتمــاءات إلى فضائها

أالصيــل ،وتتخلــص العقــول وتتعافــى مــن كل فكــر دخيــل زرع عنــوة فــي
عراقنا الحبيب ،من طائـفية وتطرف وعنف أ�عمى يبرر سفك الدماء البريئة
بشــتى الحجج الواهية .ونحتاج يوم النصر االجتماعي ،يوم يعود مجتمعنا
ـكا ،بعوائلــه ومحالتــه ومدنــه الطيبــة ،لتعــود صــورة العــراق زاهيــة
متماسـ ً
براقة كما كانت على مر تاريخها ..قبل ان يجرفنا طوفان االحتالل المقيت.
جميعا نصرهم على ارهاب داعش...
مبارك للعراقيين
ً
وفــي انتظــار كل نصــر نرجــوه ..وليــس ذلــك بالمســتحيل متــى مــا توفــرت
االرادة ،وازداد التكاتف والتعاون بين جميع العراقيين.
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وزير الخارجية يطالب بتحريك ملف األموال
العراقية الموجودة بذمة بيالروسيا
دار السالم /بغداد
َّ
طالــب وزيــر الخارجيــة فــؤاد حســين ،ســفير
بيالروســيا الجديــد “غيــر المقيــم” لــدى العــراق
فيكـتــور ريبــاك بتحريــك ملــف أ�مــوال العــراق
التــي فــي ذمــة بيالروســيا ،نظــرا لظــروف الوضــع
االقتصادي الحالي في البلد.
َّ
الخارجية
وذكــر بيــان لــوزارة الخارجيــة ،أ�ن وزيــر
فؤاد حسين تسل َّ ــم نسخة من أ�وراق اعتماد سفير

بيالروسيا غير المقيم الجديد لدى العراق فيكـتور
ريبــاك ،وبحثــا العالقــات َّ
الثنائيــة بيــن البلديــن،
ُوسـ ُـبل االرتقــاء بها إ�لى مــا ُي ِّلبي طموح الشــعبين.
من جهته ،اكد فيكـتور ريباك استعداد بالده لدعم
العــراق ،والســعي للتعــاون مــع العراق فــي مجال
الصحية والرعايــة ّ
ّ
الطبية والتعاون في
المنتجــات
القطاع النفطي ومجال الرياضة ،كاشـ ًـفا عن رغبة
رجال أالعمال البيالروس االستثمار في العراق.

التربية تعلن ضوابط التقديم لالمتحانات الخارجية
دار السالم /بغداد
أ�علنــت وزارة التربيــة ،الضوابــط
الخاصــة باالشــتراك فــي االمتحانــات
الخارجية.
وذكــر بيــان للــوزارة  ،ان اللجنــة
الدائمة لالمتحانــات حددت يوم االحد
 ، 13/12/2020موعــدا لبــدء التقديم
لالمتحانــات الخارجيــة  ،على ان يكون
يــوم الخميس  14/1/2021آ�خر موعد
للتقديم.
حــددت الضوابــط االعمــار المســموح

لهــا للتقديــم للمرحلــة االبتدائيــة 18
ســنة ( اي مواليــد  2002وقبلهــا )،
مضيفــة ان الطلبــة المســموح لهــم
باالشــتراك فــي االمتحــان الخارجــي
للدراســة المتوســطة يجــب أ�ن يكونــوا
قــد مضــت ثــاث ســنوات دراســية على
انهائهــم الدراســة االبتدائيــة  ،أو�ن
يكــون المشــترك فــي امتحــان المرحلة
االعدادية مضت ثالث سنوات دراسية
أ�و أ�كـثــر علــى اجتيــازه بنجــاح امتحــان
الدراسة المتوسط أ�و ما يعادلها.

واكــدت التعليمــات علــى انــه يحــق
لخريجي الدراسة االعدادية
للعوام السابقة
( أالكاديمي ومهني ) أ
التقديــم فــي فــرع مغايــر لفرعــه الــذي
تخــرج منــه علــى أ�ن يــؤدي امتحــان
التمهيــدي فــي الفــرع الــذي اختــاره،
مردفة أب�ن امتحان المتقدمين سيكون
داخــل مركــز المحافظــة وال يجــوز فتح
مراكــز فــي أالقضيــة والنواحــي  ،و إ�ن
االمتحانــات الخارجية ســتكون حصرا
للطلبة في داخل العراق.

إعفاء مديرة مدرسة من منصبها
بمحافظة ديالى ..بعد حادثة مروعة
دار السالم /بغداد
أ�عفــت وزارة التربيــة ،مديــرة مدرســة االبتــكار
االبتدائيــة فــي محافظــة ديالــى ،وعاقبــت الــكادر،
بسبب واقعة حبس أالطفال.
وقالــت الــوزارة ،إ�ن وزيــر التربيــة علــي الدليمي وجه
مديــر عــام تربيــة ديالــى االســتاذ جعفــر الزركوشــي
بتشكيل لجنة عليا عاجلة للتحقيق في الموضوع.
أو�كــدت الــوزارة علــى اتخاذ عــدد من االجــراءات من
بينها:
.1اعفاء ادارة المدرسة من مديرة ومعاونات ونقلهم
الى مدارس نائية.
.2توجيــه عقوبــة التوبيــخ الــى مديــرة المدرســة
والمعاونــات وهــي اشــد انــواع العقوبــات التــي توجه
للموظف في حالة التقصير.
نقــل حــارس المدرســة وموظــف الخدمــة
.3

لثبوت حالة التقصير ايضا.
ودعــت التربيــة كافــة ادارات المــدارس باالهتمــام
العالي بالطلبة ورعايتهم ،مع توجيه اقسام االشراف
بمتابعة الدوام في المدارس وتطبيق شروط السالمة
والحفاظ على ابناءنا الطلبة.
حتجــزت مجموعــة مــن تلميــذات مدرســة االبتــكار
أو� ُ
االبتدائيــة فــي مدينــة بعقوبــة فــي محافظــة ديالــى،
مت�خر ،نتيجة إ�غالق االبواب
داخل المدرســة لوقت أ
عليهم ونسيانهم من قبل إالدارة.

في كربالء ..القبـــض علـــــى
شخص سرق  12دراجة نارية

دار السالم /كربالء
أ�لقت شرطة محافظة كربالء ،القبض على متهم
اعترف بسرقة ( )12دراجة نارية في المدينة.
وذكرت قيادة الشــرطة أ�نه تمكن قســم مكافحة
إالجــرام مــن القــاء القبــض علــى متهــم اعتــرف
بقيامه بســرقة  12دراجة ناريــة مختلفة أالنواع

في مناطق متفرقة من المدينة.
أ�شــار البيــان الى أ�نه اســتطاعت المفــارز أالمنية
لقســم مكافحــة اجــرام كربالء من ضبــط المتهم
بالدلة فقد اعترف بســرقته 12
وبعــد مواجهتــه أ
دراجــة ناريــة وقام ببيع  10منهــا ليتم بعد ذلك
إ�حالته إ�لى القضاء لينال جزاءه العادل.
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البطاقة البايومترية :ترسانة استثنائية

لردع المزورين ..مطالبات اعتمادها تتصاعد

دار السالم /بغداد
علــى رغم المطالــب النيابية ،بشـ أـ�ن اعتماد
البطاقــة البايومتريــة ،مــن قبــل مفوضيــة
االنتخابات خــال االقتراع المقبل ،المقرر
في السادس من حزيران ،إ�ال أ�ن أالمور تتجه
إ�لــى اعتمــاد البطاقــات االلكـترونيــة ،علــى
رغــم المخاطــر المحدقــة ،بهــا والتحذيــرات
المتواصلة منها.
وتصاعــدت التحذيــرات مؤخـ ًـرا ،عقــب
الكشــف عــن فقــدان نحــو أ�ربعــة مالييــن
بطاقة الكـترونية ،وهو ما يجعل التزوير في
واقعا فــي ظل انعدام
االنتخابــات المقبلــةً ،
البيئة المالئمة.
ومؤخـ ًـرا ،كشــف النائــب فــي البرلمــان
العراقــي ،بهــاء الديــن نــوري ،عــن فقــدان
 4مالييــن بطاقــة ناخــب إ�لكـترونيــة مــن
ـيرا إ�لــى أ�ن
مفوضيــة االنتخابــات ،مشـ ً
البطاقــات المفقــودة مــا تــزال مجهولــة
المصير ،وربما تكون قد وزعت بين الكـتل
السياسية.
وقــال النــوري فــي تصريحــات صحفيــة :إ�ن
القانون الذي صوت عليه بعجالة باستخدام
البطاقتيــن إاللكـترونيــة والبايومتريــة
للتصويــت فــي االنتخابــات ،ســينتج عمليــة
مقدمــا ،فــي ظــل فقــدان 4
سياســية مــزورة ً
مالييــن بطاقــة إ�لكـترونيــة مــن مفوضيــة
االنتخابات.
وتحتــوي البطاقــة علــى شــريحة الكـترونيــة

تتضمــن كل المعطيــات الشــخصية لحامل
البطاقــة وهــي االســم واللقــب وصــورة
بايومتريــة وتاريــخ الــوالدة والبصمــات
الفردية وتتصف هذه البطاقة بطول االجل
وال يمكــن التصويــت بهــا دون الشــخص
المالــك وال يمكن تكرار االنتخاب بها ألكـثر
من مرة.
وتشــير إ�حصائيــات المفوضية ،إ�لــى أ�ن عدد
البطاقــات البايومترية الموزعة لغاية 3-15
–  2019فــي عمــوم البلــد 12618000
ناخــب اي حوالــي 48%مــن عــدد الناخبين
الكلي البالغ حوالي  25700000ناخب.
ويقــول معنيــون فــي شــؤون االنتخابــات:
إ�ن عمليــات تســجيل الناخبيــن بايومتريـ ًـا
يختلــف مــن محافظــة الــى اخــرى بــل بيــن
منطقــة واخــرى وهنــاك تبايــن واضــح،
وهــذا يوثــر أت�ثيــرا واضحـ ًـا فــي حــال اعتمــاد
البطاقــة البايومتريــة في الدوائــر االنتخابية
المتعــددة ،وبالخصــوص فــي المحافظــات
التي كانت داعش مسيطرة عليها.
وفي هذا الســياق ،يقول النائب عن تحالف
الفتــح ،مختــار الموســوي ،إ�ن البطاقــات
المفقــودة ،والتي تمتلكها أ�حزاب سياســية،
وجهات نافذة ،ستســاهم بتزوير االنتخابات
المقبلــة ،ورغــم مطالباتنــا بضــرورة اعتمــاد
البطاقــة البايومتريــة ،عندمــا شـ ّـرع مجلس
النــواب قانــون االنتخابــات لكــن القانــون
مضــى دون تحديــد ذلــك ،ما يعني الســماح

بالتصويــت بالبطاقــة االلكـترونيــة ،وهــو
.و�ضاف الموســوي،
ـابقا أ
مــا حذرنــا منــه سـ ً
فــي تصريــح صحفــي أ�ن هنــاك مســاعي فــي
الوقــت الراهن ،لبحــث إ�مكانية تعديل هذا
أالمر ،ودراســة كيف يمكن اعتماد البطاقة
البايومتريــة ،إ�ذ أ�ن البطاقــات الموجــودة
فــي الوقــت الراهــن ،فــي ظــل أالنبــاء عــن
ـلبا علــى
فقــدان بعضهــا ،ســتنعكس سـ ً
ـثيرا عن تزوير
االقتراع المقبل ،وسنسمع ك ً
االنتخابات المقبلة.
ويــرى عضــو مجلــس النــواب النائــب كاظم
الفهــداوي ،أ�ن هنــاك كـتـ ًـا سياســية ترفض
اعتمــاد البطاقة البايومتريــة في االنتخابات
المقبلــة ،فيمــا تحــدث عــن مخطــط لتزويــر
االنتخابــات .وقــال الفهــداوي فــي مقابلــة
متلفــزة إ�ن االعــداد لتزويــر االنتخابــات
ـد� منــذ انتهــاء انتخابــات 2018
القادمــة بـ أ
وهنــاك مــن يخطــط الســتخدام البطاقــة
االنتخابيــة الســابقة للتزويــر ،خاصــة أو�ن
المفوضيــة أ�كــدت فقــدان  3مالييــن بطاقــة
ناخــب تحتــوي علــى متوفيــن ومســافرين
وغيرهــم وهــذه من الممكن اســتخدامها في
التزوير.
أو�شــار الــى أ�ن اعتمــاد البطاقــة االنتخابيــة
المســتخدمة فــي انتخابــات  2018يعنــي
ان االنتخابــات المقبلــة ســتزور ،لــذا ادعــو
المواطنيــن لمقاطعــة االنتخابــات المقبلــة
فــي حال عــدم اعتمــاد البطاقــة البايومترية
ـلفا إ�ن لــم
حصـ ًـرا ألن النتائــج ستحســم سـ ً
تستخدم”.
وبد� مشــروع البطاقة البايومترية ،منذ عام
أ
 ،2013بهــدف إ�نهــاء حــاالت التزويــر فــي
االنتخابــات ،خاصــة أو�ن العــراق ،يجــري
بشــكل دوري ،انتخابــات نيابيــة ومحليــة،
لكــن المشــروع مــا زال متلك ـ ًـا ،ويعانــي
مــن عــدة مشــاكل ،تقينــة ،أو�خــرى تتعلــق
أب�سلوب المفوضية بالعمل وحث الناخبين
على استصدار البطاقة.
وال ُيعــرف لغايــة آالن ســبب عــدم إ�نهــاء
مشــروع البطاقــة ،والعوامــل الحاســمة في

تلكـئــه ،و إ�بقائــه ،مجمــدا ،أ�و يســير ببــطء،
علــى رغــم أ�هميتــه ،فيمــا تقــول المفوضيــة،
ـاض ووصــل إ�لــى منتصــف
إ�ن المشــروع مـ ٍ
الطريــق ،مــا يعنــي عــدم إ�مكانيــة اعتمــاده
خــال االنتخابــات المقبلــة .بــدوره ،أ�كــد
الحــزب إالســامي العراقي ،ضــرورة اعتماد
البطاقــة البايومتريــة ،خــال االقتــراع
المقبــل ،واعتبرها الضمان الحقيقي لنزاهة
االنتخابــات .وقــال الحزب في بيان ،أ�صدره
بهــذا الخصــوص ،مؤخـ ًـرا :إ�ن االنتخابــات
المبكــرة ال يمكــن أ�ن تحقــق أ�هدافهــا دون
ضمــان نزاهتهــا وشــفافيتها ،أو�ن المطالبــة
باعتماد البطاقة البايومترية وســيلة وحيدة
فــي االنتخابــات ،يمثــل الضمــان الحقيقــي
لنزاهتهــا ،وقطــع الطريــق أ�مــام مــن يــروم
التالعــب بنتائجهــا .أو�ضــاف ،أ�ن مــا إ�ن
بش�ن البطاقات
اعلنته مفوضية االنتخابات أ
غيــر المســتلمة أ�و المفقــودة تمثــل خطوات
غيــر كافيــة ،وفيهــا جهد اضافــي وكبير قد ال
تتمكــن مــن انجازه ،وكان يغنــي عنها الغاء
البطاقة االلكـترونية قصيرة أالمد ،واعتماد
البطاقة البايومترية.
مــن جهتــه ،يــرى المحلــل السياســي كاظــم
يــاور ،ضــرورة اعتماد البطاقــة البايومترية،
خاصــة أو�ن مــا حصــل فــي االنتخابــات
الســابقة ،كان واضحـ ًـا بشـ أـ�ن عمليــات
التزويــر ،فضـ ًـا عــن أ�ن تلــك البطاقــة هــي
مطلــب شــعبي جماهيــري ،وطالبــت بــه
أ�وســاط المحتجيــن ،لمنــع أ�يــة محاولــة
للتالعب بنتائج االنتخابات.
أو�ضاف أ�ن البرلمان ،لم يسمح للناخبين في
الخــارج ،بالتصويت بالبطاقة االلكـترونية،
وحصــر االقتــراع بالبطاقــة البايومتريــة،
لمنع حاالت التزوير ،وهذا شيء جيد ،لكن
أالولــى هــو اعتماد هذه البطاقــة بمواصفات
الماســتر كارد فــي الداخــل ،لقطــع الطريق
أ�مام أ�ي حاالت مشبوهة.
وشــدد يــاور علــى ضــرورة أ�ن يعيــد مجلــس
النــواب النظــر بهــذا االمر ويجــري تعديالت
الزمة على المادة المتعلقة بالبطاقة.
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بيان رئيس الجمهورية بشأن األحداث في
مدينة السليمانية والوضع في إقليم كردستان
دار السالم /أ�ربيل
ُنتابــع بقلــق واهتمــام بالغيــن تطــورات أالحــداث فــي مدينــة
الســليمانية منــذ أ�يــام ،مــن تظاهــرات واحتجاجــات شــعبية ومــا
رافقهــا مــن أ�عمــال عنــف ،أ� ّدى الــى إ�صابــة عــدد مــن المواطنيــن
عدد من المباني الى الحرق والدمار.
والقوات االمنية ،وتعرض ٍ
نؤكــد علــى أ�ن التظاهــر الســلمي حــق دســتوري مكـفــول يجــب
احترامــه وعــدم التجــاوز عليــه ،ومــن حــق المواطنيــن التظاهــر
ـلميا للمطالبــة بحقوقهــم المشــروعة ،خصوصــا تلــك المرتبطــة
سـ ً
بتاميــن العيــش الكريــم لهــم ولعائالتهــم مــن الرواتــب وتحســين
أالوضــاع والخدمــات العامة.ويجــب علــى الســلطات ذات العالقة
تلبية هذه المطالب ،والعمل على حلول جذرية لمشكلة الرواتب
وتحســين أالحوال المعيشــية ،وذلك عبر خطوات سريعة وجدية
ترتكز على المصارحة وتوجيه موارد الشــعب لخدمة المواطنين،
وانتهــاج الطــرق الحقيقية في إالصالح ،إ�ذ أ�ن التجاوز على المال
العام والفســاد إالداري والمالي والســلب والنهب والتهريب يجب
أ�ن يتوقف.ونكــرر هنــا ،ان العنــف ليــس حـ ًـا لمواجهــة مطالــب
المواطنين المشروعة ،ويجب احترام إ�رادة ومطالب المتظاهرين
الســلميين ،ونطلــب من القــوات أالمنية التصرف حســب القانون
واالبتعــاد عــن اســتخدام العنــف ،وفســح المجــال امــام وســائل
االعــام لممارســة عملهما بحريــة دون تقييد او تضييــق او اعتداء.
خط� فــادح وليس الطريق الســليم إليجاد
إ�ن اللجــوء الــى العنــف أ
ُ
الحلول .اذ أ�ن اســتخدام العنف يلطخ ســمعة القوات أالمنية التي

تقــوم مهمتهــا فــي الحفــاظ علــى االمــن واالســتقرار وحمايــة أ�رواح
وممتلــكات المواطنيــن ،كمــا ان العنف يعمل على تشــويه ســمعة
المتظاهريــن الســلميين وتحــرف مطالبهم.وفي هــذا الصدد يجب
على سلطات االقليم االستماع للمطالب الحقة للمواطنين ،وعلى
المواطنيــن احتــرام القــوات أالمنيــة والمحافظــة علــى الممتلكات
العامــة واالمــن العــام ،ونكــرر طلبنــا مــن المتظاهريــن والقــوات
أالمنية االبتعاد عن العنف وعدم افســاح المجال لوقوع نتائج ال
ُتحمد عقباها .وفي ذات الوقت ،يجب على الجهات المشاركة في

يونامي تدين أعمال العنف في
السليمانية وتدعو إلى التهدئة
دار السالم /متابعة
أ�دانــت بعثــة أالمــم المتحــدة
لمســاعدة العــراق يونامــي
أ�عمــال عنــف واســعة النطــاق
تخللــت احتجاجات علــى أت�خر
صــرف الرواتــب فــي محافظــة
السليمانية إب�قليم كوردستان.
وقالت يونامي في بيان صحفي،
إ�نهــا تديــن أ�عمــال العنــف التي
ـات عامـ ًـة فــي
رافقــت احتجاجـ ٍ
محافظــة الســليمانية خــال
أاليــام الماضية ،والتي أ�ســفرت
عــن وقوع خســائر فــي أالرواح
وتدمير للممتلكات.
صابات
و إ� ٍ
ٍ
أو�عربــت البعثــة عــن تعازيهــا
ُألســر الضحايــا الذيــن لقــوا
حتفهم وتتمنى الشفاء العاجل
للجرحى.

وشــدد يونامــي علــى وجــوب
حمايــة الحــق فــي التظاهــر
المحتم أ�ن تظل
السلمي ،ومن ّ
المظاهــرات ســلمية ،مضيفــة
ّ
يتعيــن الســماح لوســائل
إالعــام بنقــل أالخبــار بحريـ ٍـة
ترهيب أ�و ضغط.
دون
ٍ
تبد�
ن
�
يجب
بالقول،
ـت
ـ
ع
وتاب
أ
أ

التحقيقــات علــى الفــور لتحديد
مرتكبــي أ�عمــال العنــف أو�ن
ـكل كامل،
تتــم محاســبتهم بشـ ٍ
داعية إ�لى التهدئة.
كمــا حثــت البعثــة ،ســلطات
إ�قليــم كوردســتان ،على ضمان
حريات التجمع والتعبير.

وب�قصى ســرعة ،إليجــاد حلول جذرية
الحكومــة ان تعمــل بجدية أ
للزمات من اجل تلبية مطالب المواطنين ،أو�ن الطريق أالفضل
أ
امــام حكومــة إالقليــم لحــل أالزمــة الماليــة التــي تعصــف بهــا هــو
العمــل علــى التوصل التفاق شــامل مع الحكومــة االتحادية في ما
يتعلق بالرواتب ومستحقات االقليم من أ�جل توفير الحياة الحرة
الكريمة للمواطنين".
برهم صالح
رئيس الجمهورية

بارزاني يحذر مواطني كوردستان :البعض يحاول
استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية

دار السالم /أ�ربيل
أ�كــد رئيــس حكومــة كوردســتان مســرور بارزانــي ،يــوم االثنيــن ،أ�ن أالوضاع
ـذرا
الصعبــة التــي يعيشــها االقليــم خارجــة عــن ارادة ورغبــة حكومتــه ،محـ ً
المواطنين من محاوالت البعض استخدام قوت الناس لمصالحه الشخصية.
وقال بارزاني في بيان رســمي ،إ�ن حكومة كوردســتان تبذل جميع مســاعيها
وامكانياتهــا الجتيــاز االوضــاع الماليــة الصعبة التي يمر بهــا االقليم والعراق
والعالم ،مشيرا إ�لى أ�نها تواصل المفاوضات مع الحكومة االتحادية للحصول
بالقليم التي لم ترسلها لحد االن
على الحقوق والمستحقات المالية الخاصة إ
للســف علــى الرغــم مــن ان حكومة االقليم ابــدت المرونــة الكاملة من اجل
أ
الوصول التفاق في اطار الدستور.
أو�عــرب بارزانــي عــن اســفه ،بـ أـ�ن البعــض يريــد أ�ن يوظفــوا قــوت النــاس
لمصالحهم الشخصية وبحجة الدفاع عن حقوق ومطالب شعب كوردستان
مطالبا المواطنين أب�ال يقعوا
ويحاولــون التخريــب واالحراق وخلق الفوضى،
ً
تحت أت�ثير المســاعي واهداف التخريبيين الذين يســتهدفون تعقيد وتخريب
االستقرار في االقليم.
كمــا طالــب بارزانــي االطــراف السياســية فــي االقليــم ،بـ أـ�ن تكــون متعاونــة
الجتيــاز هــذا الوضــع الصعب وحماية الســلم وكيــان اقليم كوردســتان الذي
ـيرا إ�لــى أ�ن حكومــة اقليــم كوردســتان مــن دون
يعــد واجــب الجميــع ،مشـ ً
شــك تشــعر بالحمــل الثقيــل وصعوبــة حيــاة المواطنيــن وتعبــر عن شــكرها
ـروعا للنــاس في اطار
حقا مشـ ً
لصمودهــم وتعــد التظاهر الســلمي والحضاري ً
القانون.
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تقـــاريـــــــر
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سياسة إيران وانسحاب القوات األميركية..
ماذا يعني للعــــــــــراقيين فوز بايـــــــــدن؟

دار السالم /بغداد
يحتــدم النقــاش فــي أالوســاط السياســية
العراقيــة ،بشـ أـ�ن فوز المرشــح الديمقراطي
جــو بايــدن ،إ�لى رائســة الواليــات المتحدة،
وت�ثيــر ذلــك علــى الداخــل
أالميركيــة ،أ
العراقي ،والتغييرات المتوقعة في سياســة
واشنطن تجاه المنطقة بشكل عام وبغداد
على أالخص.
وجاء التغيير الجديد في إالدارة أالميركية،
متزامنـ ًـا مع تصاعد النقاشــات بشـ أـ�ن مصير
القــوات أالميركيــة فــي العــراق ،ومحاوالت
قوى سياسية عراقية الضغط باتجاه إ�خراج
جميع الجنود أالميركيين من البالد ،وربما
أ�بعد من ذلك ،من خالل اســتهداف سفارة
الواليــات المتحــدة فــي بغــداد بالصواريــخ
بين حين آو�خر.
دولة مؤسسات  ..لكن للرئيس وجهة نظر
ومــن المعروف أ�ن الواليــات المتحدة دولة
مؤسســات وليــس بالضــرورة أ�ن تتغيــر
سياســاتها الخارجيــة لوصــول هذا المرشــح
أ�و ذاك للبيــت أالبيــض ،لكن مع ذلك يرى
آ�خــرون أ�ن بعــض الملفــات ربمــا تخضــع
لوجهة نظر الرئيس في بعض أالحيان.
وتؤشــر بوصلــة التوقعات إ�لى ثــاث ملفات
قــد تطاولهــا تغييــرات إالدارة أالميركيــة،
أو�برزها ،ملف التواجد أالميركي العسكري
في العراق ،والثاني يتعلق بتنظيم داعش،
والخير وربما أالهم يتمثل
والملف الثالث أ
بالصراع أالميركي إاليراني في المنطقة.
وبشـ أـ�ن انســحاب القــوات أالميركيــة مــن
العــراق ،إف�ن بايدن يعتقد أ�ن أ�ي انســحاب
كامــل للجيــش أالميركــي مــن البــاد غيــر
ممكــن فــي هــذا التوقيــت العتبــارات عدة،
فضـ ًـا عــن ارتبــاط هــذا الملــف بالملفيــن
آالخريــن المتعلقيــن بالعــراق ،فهــو قــد
يضعــف مــن قــوة الحــرب التــي يشــنها
التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وبالتالي
يزيد من إ�مكانية خســارة زخم االنتصارات
الــذي تحقــق ضــد التنظيــم المتشــدد فــي
العراق والمنطقة.

ملفات حاسمة
ويتواجــد نحــو  2500جنــدي أ�ميركــي فــي
العــراق ،وتجــري مباحثــات بيــن بغــداد
وواشــنطن مــن أ�جــل تنظيــم هــذا الوجــود
خالل المستقبل.
كمــا يبــرز ملــف تنظيــم داعــش ،ونشــاطاته
الملحوظة في مناطق شمال وغرب البالد،
عامـ ًـا أ�ساسـ ًـيا فــي نظــرة العراقييــن إ�لــى
سياســة الرئيســين تجــاه محاربــة إالرهاب،
وعــدم إ�ضاعــة المكـتســبات التــي تحققــت
خالل الســنوات الماضية ،المتمثلة بهزيمة
داعش وتقويض نشاطاته.
لكــن آ�خريــن يــرون أ�نــه ليــس بالضــرورة
أ�ن تعيــد إ�دارة بايــدن ،النظــر فــي مجمــل
سياســات ترامــب ،فهي فــي النهايــة صادرة
من مراكــز القرار والدوائر الداخلية الفنية،
فعلى ســبيل المثال ،لم تتحســن العالقات
أالمريكيــة إاليرانيــة في عهــد الرئيس أ�وباما
بشكل كبير ،حتى بعد إ�برام االتفاق النووي
عام  ،2015ولم تسمح إ�دارة أ�وباما للبنوك
والشركات أالمريكية أ�ن تتعامل مع إ�يران،

وما حصل هو وضع برنامج التسلح النووي
إاليراني تحت الرقابة الدولية.
لكن المحلل السياســي ،عمــاد محمد ،يرى
أ�ن وصــول بايــدن إ�لى البيــت أالبيض ،ربما
ســينعكس إ�يجابـ ُـا علــى الوضــع الداخلــي
للعــراق ،عبــر تخفيــف حــدة التوتــر بيــن
الواليــات المتحدة و إ�يــران ،وتهدئة الصراع
بيــن الطرفيــن ،وهــذا يحتــاج أ�يضـ ًـا إ�لــى
اندفــاع عراقــي من الداخل ،تجــاه تصويب
سياســية الواليــات المتحــدة ،فــي الداخــل
العراقي ،بما يحقق مصالح البالد.
ويقــول مراقبــون إ�ن محاربــة إالرهــاب
تشــكل أ�حد العناصر أالساسية في العقيدة
السياســية والعســكرية االمريكيــة ،ومــن
المرجــح أ�نهــا ستســتمر فــي تقديــم الدعــم
للقــوات العراقيــة فــي محاربــة إالرهــاب
والقضــاء علــى داعــش وفقــا للنمطيــة
االمريكية في العراق.
حقبة جديدة
بدوره ،يرى عضو لجنة العالقات الخارجية
النائــب ظافــر العانــي ،أ�ن العراقييــن

يتطلعــون إ�لــى حقبــة جديدة فــي العالقات
االمريكيــة العراقية ال تذكرهم بالسياســات
الخاطئة التي ارتكبتها إ�دارة الرئيس أ�وباما
في العراق يوم كان بايدن نائبا للرئيس.
أو�ضــاف ،فــي تغريــدة عبــر تويتــر :لقــد بــات
واضحــا أ�ن تلــك السياســات المتحيــزة
ســمحت لتوغــل إ�يراني في العــراق وتدخل
أ�مريكــي فظ فــي الشــؤون الداخلية للعراق
الــى حــد االنحيــاز لطــرف ضــد آ�خــر فــي
انتخابــات  ،٢٠١٠مبينــا أ�نهــا شــجعت على
نمــو المليشــيات في جســد الدولــة العراقية
وقــد دفــع العراقيــون جــراء ذلــك ثمنــا
غاليــا مــن حيــاة ابنائهــم ومقــدرات وطنهــم
حيــث ادى ذلك لنشــوء االرهاب الداعشــي
والرهاب المليشياوي المضاد.
إ
أو�كــد العانــي  :لســنا ضد أ�ن تقرر واشــنطن
أ�ين مصالحها ومع اية دولة ولكننا ال نرضى
بـ أـ�ن يكــون العــراق ثمنــا لتفاهماتهــا فــي
الشرق أالوسط كما فعلت سابقا وهي تبرم
اتفاقهــا النــووي مــع طهــران ،فهذه سياســة
قصيــرة النظــر والترســي الســام واالمــن
االقليمي.
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إسالميو المغرب والجزائر توحدهم
المرجعيــــــة وتفرقهـــم الصــحراء

دار السالم /متابعة
بــدا واضحــا الخــاف بيــن إ�ســاميــي المغرب والجزائــر في تحديــد الموقف
مــن التطــورات التــي يعرفهــا معبــر الكركــرات علــى الحــدود بيــن المغــرب
وموريتانيــا ،ففــي الوقــت الــذي اصطــف فيهــا إ�ســاميو المغــرب مــع كافــة
أ�بناء الشعب المغربي وقواه السياسية في القول بمغربية الصحراء ،أ�علن
رئيس حركة "مجتمع السلم" الدكـتور عبد الرزاق مقري ،أ�ن الحل الوحيد
لملف الصحراء هو "االستفتاء".
فلــم تمنــع وحــدة المرجعيــة إالســامية التــي تجمــع إ�ســاميــي المغــرب
والجزائر ،من االختالف في الموقف من مصير الصحراء ،حيث يؤكد زعيم
حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة الدكـتور ســعد الدين العثماني ،أ�ن
مغربيــة الصحــراء وقضيــة الوحــدة الوطنيــة والترابيــة ،هــي قضيــة جميــع
المغاربة ملكا وحكومة وشعبا ،معتبرا هذا إالجماع الوطني حول القضية
الوطنية أالولى مصدر فخر للمغاربة.
جاء ذلك ،في معرض جوابه عشــية يوم االثنين  30كانون الثاني /نوفمبر
الجــاري ،علــى ســؤال محــوري ،ضمــن جلســة أالســئلة الشــفهية الشــهرية
الموجهة إ�لى رئيس الحكومة حول السياســة العامة ،وذلك حول موضوع
بالقاليم الجنوبية".
"البرامج التنموية أ
واعتبــر العثمانــي فــي تصريحــات لــه أ�مــام البرلمــان المغربــي عقــب تحرك
القــوات الملكيــة المغربية ألت�مين معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا،
أ�ن قضيــة الصحــراء المغربيــة ،هــي مجــال لتضافــر الجهــود والتكامــل
والتعــاون وفرصــة للتســابق فــي الخيــرات والتضحيــات ومجــال للعطــاء
وعال.
المستمر والمتواصل بكل تجرد وبحس وطني صادق ٍ
مــن جهتــه قــال مصطفــى الخلفي ،رئيــس لجنــة الصحــراء المغربية لحزب
العدالــة والتنميــة " :إ�ن النــزاع المفتعــل حــول الصحــراء المغربيــة هو في
العمق مخطط تجزئة وتقسيم استهدف بالدنا".
أو�وضــح الخلفــي ،خــال مشــاركـته فــي الجلســة االفتتاحيــة للنــدوة التــي
نظمهــا المكـتــب الوطنــي لشــبيبة العدالة والتنميــة بمقر الغرفــة الفالحية
بجهــة الداخلــة وادي الذهــب ،بمدينة الداخلة مســاء يوم الســبت  5كانون
أ�ول (ديســمبر) الجــاري ،فــي موضوع "المغرب الكبير بيــن جهود الوحدة
والتنميــة ومخاطــر التجزئــة" ،أ�ن الصحراء المغربية التي احتلتها إ�ســبانيا،
ووضعتها ضمن مشروعها االستعماري منذ منتصف القرن الـ 15الميالدي،
تم تقســيمها بتحكيم من الكنيســة الكاثوليكية إ�لى قســمين ،قســم شــمال
بوجدور لفائدة إ�سبانيا وجنوبها لفائدة البرتغال".
وذكــر الخلفــي ،أ�ن المملكــة المغربيــة لمــا عزمــت علــى مسـ أـ�لة اســترجاع
أالقاليــم المحتلــة اشــتغلت بمنطــق تدريجــي ،مضيفــا أ�ن قضيــة الصحــراء
المغربيــة كانــت فــي البدايــة قضيــة تصفيــة اســتعمار ،مــن خــال طــرق
المغرب باب المحكمة الدولية سنة .1963
وتابــع بـ أـ�ن قضيــة الصحــراء المغربية بعــد  1975لم تعد قضية اســتعمار،
بعــد أ�ن اســترجعها المغــرب مــن إ�ســبانيا ،بــل أ�صبحــت مسـ أـ�لة تقســيم
المغرب بعد بروز اتفاقية  1979لتمكين كيان انفصالي في وادي الذهب،
حيــث كان الــرد المغربــي حازما من خالل القوات المســلحة بقيادة جاللة
الملك الحسن الثاني الذي عمل على إ�نهاء المشروع التقسيمي في 1979
وكانت بيعة قبائل الصحراء مشهودة في تاريخ المغرب.
أو�شــار ،إ�لــى أ�ن المشــروع التجزيئــي تجــدد مــرة أ�خرى ســنة  2002والذي
كان فضيحــة للطــرح االنفصالــي وللطرف الجزائري علــى وجه الخصوص،
للمم المتحدة آ�نذاك ،والذي يؤكد ترحيب
كشف عنها تقرير أالمين العام أ
الجزائــر و"البوليســاريو" بمقتــرح تقســيم الصحــراء بين المغــرب والجبهة
االنفصاليــة ،مردفــا أ�ن مــن يدعــو إ�لــى تقريــر المصيــر وتصفيــة االســتعمار،
فبالحــرى أ�ن يكــون هــو صاحــب الفكــرة
ال يمكنــه القبــول بالتقســيم ،أ
والمقترح ،وفق الخلفي.

أو�طلقت شــبيبة العدالة والتنمية نداء ،إ�لى من أ�ســمتهم ب أـ"�بناء شعبنا من
المحتجزين بمخيمات تندوف" ،إ�لى تجاوز الماضي أب�خطائه ،والتوجه إ�لى
بناء المستقبل الذي يحلم به الشباب المغربي بمختلف مكوناته السياسية
والفكرية واالجتماعية.
وقالــت الشــبيبة" :نوجه إ�ليكــم نداءنا ،ونعتقد اعتقادا جازمــا أ�ن المبادرة
المغربيــة للحكــم الذاتــي فــي أالقاليــم الصحراويــة تعتبــر فرصــة تاريخيــة
ورائــدة ليحقــق ســكان المنطقــة إ�رادتهــم عبــر آ�ليــات عصريــة وديمقراطية
لتدبيــر شــؤونهم الذاتيــة تحــت الســيادة الوطنيــة وفــي ظــل وحــدة الوطن
والمة المغربية".
أ
موقف مغاير
هــذا الموقــف إالســامي المتصلب في الدفاع عن وحــدة المغرب الترابية،
يقابلــه موقــف مغايــر مــن إ�ســاميــي المغرب عبــر عنه زعيم حركــة مجتمع
الســلم الدكـتــور عبــد الرزاق مقري يبدو مشــتركا في اعتبارهــا من مخلفات
االســتعمار ،حيــث قــال" :ال شــك أ�ن أ�زمــة الصحــراء الغربيــة صنعهــا
االستعمار في السبعينيات كي تبقى دول المنطقة ضعيفة ومتصارعة فيما
للجنبي ،أ�ي الغرب ،وتتنافس فيما بينها إلرضاء
بينها ،وتتزلف كل القوى أ
الغرب ومختلف القوى االستعمارية ،وتتقوى على بعضها البعض".
الت�زيم والقنابل
أو�ضاف" :مثل هذه القضية موجودة في العديد من ملفات أ
الموقوتة التي زرعها االســتعمار قبل ســايكس بيكو أو�ثناءها وبعدها ..هذه
هي القنابل التي زرعها االستعمار لتبقى المشاكل متواصلة".
وتابع" :ملف الصحراء الغربية الهدف منه أ�ن يبقى المغرب دائما في وضع
اســتنزاف وتبقى الجزائر كذلك في وضع اســتنزاف وتبقى شــعوب المنطقة
فــي الجزائــر والمغرب والصحرء في هذا التيه وال يعرفون طريقهم معا من
أ�جل مصلحتهم جميعا".
أو�كــد مقــري أ�نــه "ال المغرب قادر على بســط نفوذه وحســم القضية ،حيث
إ�ن المغــرب كغيــره مــن باقي الــدول العربية التي تعيش أ�زمــات اقتصادية
وســيكون ناجحــا فــي حال اســتطاع تلبية حاجيات ســكانه ،فهــو غير قادر
علــى حســم الموضــوع وال هــو قــادر علــى تحقيــق تنميــة ترضــي الجميــع،
وال نحــن فــي الجزائــر قادريــن على حســم الملــف ،وكما يقول المســؤولون
الجزائريــون فــي هذه مسـ أـ�لة بيــن الصحراويين والمغرب ،وال نســتطيع أ�ن
نتدخــل بشــكل مباشــر فــي هــذا الملــف إ�ال بما يســاعد علــى الحــل ..كما أ�ن
الصحراويين غير قادرين على حل المشكلة".
وانتهــى مقــري إ�لــى القــول" :ال حل إ�ال باالســتفتاء ،والذهاب إ�لــى هذا الحل
الواقعــي الــذي يوقــف هــذه أالزمة ويفكك هــذه القنبلــة الموقوتــة ،ويختار
الصحراويون ما يريدون" ،على حد تعبيره.
ور�ى عبدالرحيــم المنــار اســليمي ،رئيــس المركــز أالطلســي للدراســات
أ
االســتراتيجية والتحليــل أالمنــي ،أ�ن موقــف رئيــس حركــة مجتمــع الســلم
"حمــس" الدكـتــور عبــد الرزاق مقري ،هو ترجمة للموقف الرســمي ،وهو ال
يمثل موقف إالسالميين جميعا.
وقــال اســليمي :أ"�عتقــد أ�ن االســاميين فــي الجزائر الذين قربهــم بوتفليقة
إ�لــى مربــع الحكم يشــتركون مع ســلطة بالدهم في العــداء للوحدة الترابية
للمغــرب ،وهــذا موقــف غريــب لكونهــم يتفقــون علــى مجموعــة قضايــا مــع
إالسالميين في المغرب ولكنهم يختلفون معهم في ملف الصحراء".
أو�ضــاف " :إ�ن إالســاميين المغاربــة أو�قصــد هنــا العدالــة والتنميــة وحركة
والصالح وشــيوخ السلفية يتمســكون بالوحدة الترابية وبثوابت
التوحيد إ
الســيادة المغربيــة ،مقابــل ذلــك يصطــف إ�ســاميو الجزائــر وراء الجيــش
الحاكم للبالد الداعي إ�لى مقوالت أ�سطورية مثل تقرير المصير واالستفتاء،
وهي مواقف عدائية للوحدة الترابية المغربية".
وتســاءل اســليمي قائال" :ال أ�عرف هل يعي إ�ســاميو الجزائر أ�نهم بموقفهم

المســاند للســلطات الجزائريــة يكونــون بذلــك مؤيدين لتجزئة بلــد مغاربي
عربي إ�سالمي؟".
أو�ضــاف" :الســؤال آالن لماذا يقف إ�ســاميو الجزائر مع دعــوات التجزئة؟
فهذا الموقف الذي يحمله إ�ســاميو الجزائر (حركة مجتمع الســلم) يخالف
والحزاب إالسالمية التي تدعو إ�لى الوحدة".
مواقف الحركات أ
والحســان" إ�زاء التطــورات أالخيرة،
"العدل
قادة
صمت
وانتقــد اســليمي
إ
وقال" :دعني هنا أ�ســجل موقفا آ�خر خطيرا لدى حركة إ�ســامية بالمغرب
التــي هي العدل واالحســان التي تخالــف موقف العدالة والتنمية والتوحيد
والصــاح ،وذلــك باختيــار الجماعة لصمــت مريب يصعب تفســيره ،فهي
إ
حاضــرة فــي كل القضايــا وغائبــة فــي قضيــة وطنيــة عليهــا إ�جمــاع بين كل
المغاربة بما فيهم إالسالميون".
بالشــارة إ�لــى أ�ن موقــف إ�ســاميــي الجزائر غير
واختتــم اســليمي تصريحــه إ
موحــد فــي دعــم االنفصالييــن ،وقال" :ينبغــي مالحظة ،أ�ن هنــاك حركات
إ�ســامية معارضــة للســلطة في الجزائــر ال تحمل نفس موقف إالســاميين
الرســميين فــي الجزائــر ،فحركــة "رشــاد" مثــا تعــرف جيــدا أ�ن الســلطة
الجزائريــة خلقــت النــزاع مــع المغــرب الســتعماله داخليــا فــي حكــم
الجزائرييــن .وال ننســى أ�ن المرحــوم عباســي مدنــي كان لــه موقــف داعــم
للوحدة وضد التجزئة" ،على حد تعبيره.
ومؤخــرا أ�علــن الجيــش المغربــي ،أ�ن معبــر الكركــرات أ"�صبــح آالن مؤمنــا
والفراد.
بشكل كامل" بعد إ�قامة حزام أ�مني يضمن تدفق السلع أ
أو�كدت وزارة الخارجية المغربية ،في بيان لها ،أ�ن العملية التي قامت بها
القوات المســلحة الملكية الســتعادة حرية التنقل بمعبر الكركرات ،تمت
بشكل "سلمي ،دون اشتباك أ�و تهديد لسالمة المدنيين".
أو�نهــى تدخــل القــوات الملكيــة المغربيــة إالغــاق الــذي نفذتــه عناصر من
البوليساريو لمعبر الكركرات منذ  21تشرين أالول أ(�كـتوبر) الماضي.
و"الكركــرات" هــو المعبــر الحــدودي بيــن المغــرب وموريتانيــا ،وتنــازع
الرباط للسيطرة عليه في مواجهة عناصر من جبهة البوليساريو.
ومنــذ  ،1975هنــاك نــزاع بيــن المغــرب و"البوليســاريو" حــول إ�قليــم
بد� بعد إ�نهاء االحتالل إالسباني وجوده في المنطقة.
الصحراء ،أ
وتحــول الصــراع إ�لــى مواجهــة مســلحة اســتمرت حتــى  ،1991وتوقفــت
بتوقيــع اتفــاق لوقــف إ�طــاق النــار اعتبــر "الكركــرات" منطقــة منزوعــة
السالح.
وتصر الرباط على أ�حقيتها في إ�قليم الصحراء ،وتقترح حكما ذاتيا موسعا
تحت سيادتها ،فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير إالقليم،
وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي الجئين من إالقليم المتنازع عليه.
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حـكمـة الـفن اإلسالمـي
محمد سيف إالسالم بوفالقة
المت�مــل فــي عوالــم الفــن
إ�ن أ
ُ
إالســامي وجمالياتــه ،ليعجــب
أ�يمــا إ�عجــاب بتلــك العوالــم
الســاحرة ،والتــي تتالحــم فيهــا
جماليــات الشــكل ،مــع ُعمــق
المعنــى ُالم َّعبــر عنــه ،إ�ذ يقــف
ـدوها أ�مــام تلــك
أ
المت�مــل مشـ ً
«النــوار الضبابيــة المبهمــة
أ
المنبعثــة مــن نســيج النوافــذ
آالجريــة ،ويغــرق في أ�نــوار آ�الف
الســنين الســالفة ،والحاليــة،
مــن الرســوم الملتويــة والرقــم
الخطيــة المتصاعــدة ،وتوحــد
بيــن الزخــارف والرقــوش
والخطــوط الخارجيــة للقبــب،
والجــدران الالزورديــة فــي
فضائهــا الداخلــي ،حيــث ينمحي
االختــاف والتضــاد ،وتتعانــق
أالرض والسماء ويقترن الداخل
بالخــارج ،والظاهــر بالباطــن،
والخــر ،ويتناغم
ويجتمــع أالول آ
التجريــد مع التجربــة ،والرمز مع
الطبيعــة ،والعقل مــع العرفان،
والحــس مــع الشــهود ،ومــا
ذلــك كلــه إ�ال مــن عجائــب الفــن
إالسالمي.
إ�ن تلقــي و إ�دراك جماليــات الفن
إالســامي ،والتعمــق فــي كل
ذلك الجمــال بغزارته ،وتشــعبه
ّ
المحيــر ال يتيســر إ�ال مــن خــال
حكمــة الحكمــاء ،و إ�ن مركــب
حكمة ّ
الفن إالســامي عبارة عن
مزيــج بديــع للعناصــر المكونــة
للحكمة.
والحديــث عــن رحلــة الفــن
إالســامي ،هــو حديــث عــن
رحلــة مطولة ،زاخــرة بالتقلبات
والتحــوالت ،تلــك التقلبات التي
ـهاما كبيـ ًـرا فــي إ�ثراء
أ�ســهمت إ�سـ ً
فهبوطا «من
التجربة ،وتنويعها،
ً
هبوطا من
تلــك الدوحــة العليــا،
ً
فالنسان خالق
سماء إ�لى سماء ،إ
الفـ ّـن إالســامي أ�بدعــه انطالقـ ًـا
مــن إ�يمانه الدينــي ،ذلك إاليمان
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طريقا وال
الذي شــق في التاريــخ ً
أ�روع ولما تنجلي نهايته بعد لنا،
التوحيدي-الســامي
واليمــان
إ
إ
ـد� رحلتــه مــن
إالنســاني -الــذي بـ أ
شــبه جزيــرة الحجــاز التقــى عبــر
فتوحاته أالولى أب�عظم حضارات
ذلــك الزمــان حضــارة الفــرس
وحضــارة الرومــان ،فتعـ ّـرف
وت�ثـ ًـرا
عبــر التواصــل أت�ثيـ ًـرا أ
و إ�بداعـ ًـا مــع هاتيــن الحضارتيــن
علــى حضــارات مــا بيــن النهريــن
القديمــة وحضــارة مصــر والهنــد
والصيــن واليونــان أو�هــدى
ـكال
إ�ليهــا قيمــه ومعتقداتــه هيـ ً
ومضمونـ ًـا .وبذلــك أ�ضحــى الفــن
إالســامي الوريــث الوحيد لثمرة
التجــارب والمنجــزات الثقافيــة
ّ
والفنيــة التــي ابتكرهــا أو�وجدهــا
أ�نــاس أو�قــوام غابــرة ،ومــا ذلــك
إ�ال ألنــه تعامــل مــع الجديــد مــن
الثقافــات برحابــة وســعة صــدر
يوما إ�لى طمس
ولم يكن ليســعى ً
معالمهــا أ�و تخطئتهــا ،بــل علــى
العكــس ،فمــن خــال ارتــكازه
على جوهرته إاليمانية (التوحيد)
اكـتســب وجوهـ ًـا وعناصر جديدة
مــن تلــك الثقافــات وصبغهــا
بصبغــة التوحيــد ،وقد اســتطاع
الفــن إالســامي عبــر اعتمــاده

علــى الرمزيــة الخاصــة القابعــة
فــي باطــن اعتقــادات هــذا
ـكاال
الديــن المبيــن أ�ن يقــدم أ�شـ ً
أو�ســاليب جديــدة إ�لــى أالســلوب
العرفانــي إاللهــي ،وهــذا مــا أ�دى
بــدوره مــع نهايــة القــرن الثانــي
الهجــري ،وبعد مضي مدة طويلة
علــى التفاعــل مــع ثقافــات ذاك
تجلي
الزمان أ
والت�ثر بها إ�لى غاية ّ
ّ
الفن والثقافة إالســامية أب�صفى
شــكل أو�بــدع صــورة فــي روضــة
الحيــاة وســاحة الوجــود .وهكــذا
ـد� حياتــه برقة وجمــال وعظمة
بـ أ
أو�مضاهــا على مدى أ�لف عام إ�لى
أ�ن اصطــدم مــع الغــزو الثقافــي
الغربــي الــذي اجتــاح بقــاع
العالــم بما فيها العالم إالســامي
حيــث انتابتــه حالــة مــن الجمود
والتواني مثيرة للدهشة.
وعلــى الرغــم مــن أ�ن الثقافــة
والفـ ّـن الغربييــن لــم يســتطيعا
التغلــب علــى الفـ ّـن والثقافــة
ّ
إالســاميين ،إ�ال أ�نهمــا بــدءا
حياتهمــا إ�لــى جانبهمــا عبــر صور
و �شــكال ّ
تعبــر عــن المعرفــة
أ
الجمالية للثقافة المذكورة ،وهنا
جديدا قد
فصال
ً
يمكن القول أب�ن ً
ـد� في الشــرق إالســامي ،فعلى
بـ أ
امتــداد الوجــود االســتعماري

في بالدنــا إالســامية واجه الفن
بالمعنــى أالعــم أ�زمــة عظيمــة
يمكــن أ�ن نســميها أ�زمــة هويــة،
ومع تطور هذه أالزمة قطع الفن
عــرى اتصالــه بماضيــه وتاريخــه
وذلــك دون النظــر إ�لــى أالســس
النظريــة والمعرفيــة الجماليــة
المتكاملــة ودون أ�دنــى اطــاع
علــى التشــعبات والمعطيــات
المعرفيــة المعاصــرة ،ومــع هــذا
االنحــال انجــذم حبــل اتصالــه
مــع النــاس وخصوصـ ًـا مــع نخبــة
المثقفيــن وبالتالــي انحجبــت
قابليــة إاللهــام عــن جماليــات
والدبيــات الوطنيــة
الثقافــة أ
الت�ثــر
والدينيــة ليحــل محلهــا أ
بالثقافة والفن العالميين».
إ�ن أ�غلب الدراسات التي تناولت
فننــا إالســامي أو�لفيناهــا علــى
الســاحة ركــزت فــي مجملهــا
علــى قضايــا الجمــع ،والتوثيــق،
والت�ريــخ ،والمتابعــة ،وقلمــا
أ
وجدنــا دراســات جــادة معمقــة
تقــدم لنــا إ�حاطــة شــاملة عــن
جماليــات  ،وفلســفة ،ومضاميــن
 ،وحكمــة فننــا إالســامي ،ففــي
نظرنــا أ�ن هــذا المجــال لــم يلــق
حظا
العنايــة الكافيــة ،ولم ينــل ً
وافرا من الدرس والتحليل.
ً

الســؤال ( :)74مــا داللــة اســتخدام (ال) فــي قولــه
تعالى (ما منعك أ�ال تسجد) ؟
قــال تعالــى في ســورة أالعـ
ـال َما َم َن َعـ ْ َـك �ألَّ
ـراف َ(قـ َ
ْ
ٌ
ْ
ـال أ� َنا َخير ِم ْنـ ُـه َخ َل ْق َت ِني ِمن َن ٍار
َ َت ْسـ ُـج َد إ� ْذ أ� ْ َمر ُتـ َـك َقـ َ
و َخ َل ْق َتـ ُـه ِمن ِط ٍين ( ))12وقال في ســورة ص َ(ق َال
َيــا إ� ْب ِليـ ُـس َمــا َم َن َعـ َـك أ� ْن َت ْسـ ُـج َد ِل َمــا َخ َل ْقـ ُـت ِب َيـ َـد َّي
أ� ْس َت ْك َب ْر َت أ� ْم ُك ْن َت ِم َن ْال َعا ِل َين ())75
النحويــون يقولــون �ن (ال) زائــدة فهــي ال ّ
تغيــر
أ
المعنــى و إ�نمــا ُيراد بها التوكيد ومنهــم من قال أ�نها
صلــة .وليــس قولهم أ�نهــا زائدة يعني أ�نــه ليس منها
فائــدة إ�نمــا حذفهــا لن ّ
يغير المعنى لــو ُحذفت .فلو
قلنــا مثـ ًـا (وهللا ال أ�فعــل) وقلنــا (ال وهللا ال أ�فعــل)
فالمعنــى لــن يتغيــر برغــم أ�ننــا أ�دخلنــا (ال) علــى
القر�ن
الجملــة لكــن معناها لم يتغير .أ�مــا في آ�يات آ
الكريــم فــا يمكــن أ�ن يكــون فــي القـ آـر�ن زيــادة بال
فائــدة .والزيــادة فــي (ال) بالــذات ال تكــون إ�ال عنــد
مــن أ� ِمن اللبــس ،بمعنى أ�نه لــو كان هناك احتمال
أ�ن يفهــم الســامع النفي فالبد مــن زيادتها .في قوله
َ
ُ
ون َع َلــى
تعالــىْ ِ ( :ل َئ ـاَّ َي ْع َلــم أ� ْهـ َ ُـل َّ ْال ِكـ َتـ ِ
ـاب �ألَّ َ َي ْقـ ِـدر َُ
للا ي ْؤ ِتيـ ِـه
للا و أ�ن ْال َف ْضـ َـل ِبيـ ِـد َّ ِ
َشـ ْـي ٍء ِمــن َف ْضـ ِـل َّ ِ
ْ
َ
للا ُذو ْال َف ْضـ ِـل ْال َع ِظيـ ِـم ( )29الحديد)
َمــن َي َشـ ُـاء و َّ ُ
معناهــا ليعلــم أ�هــل الكـتــاب أ�نهــم ال يقــدرون على
شــيء و إ�ذا أ�راد هللا تعالــى أ�ن ُينــزل فضله على أ�حد
ـرد هــذا الفضــل .فالقصد من
ال يســتطيع أ�حــد أ�ن يـ ّ
آالية إ�عالمهم وليس عدم إ�عالمهم .لذلك قســم من
النحاة والمفسرين يقولون أ�ن الالم زائدة أ�و صلة.
وفي قوله تعالى (قال يا ه ُار ُ
ون َما َم َن َع َك إ� ْذ َر أ� ْي َت ُه ْم
َ َ َ َ
ْ
َض ُّلــوا (� )92ألَّ َت َّت ِب َ ِعــن أ� َف َع َصيـ َـت أ� ْمـ ِـري ( )93طه)
هــي ليســت نافيــة ولكنهــا بمعنــى مــن منعــك مــن
اتباعــي .وفــي قوله تعالى(َ :ق َال َما َم َن َع َك �ألَّ َت ْسـ ُـج َد
ْ
ـال أ� َنا َخ ْي ٌر ِم ْن ُه َخ َل ْق َت ِني ِم ْن َن ٍار َو َخ َل ْق َت ُه
إ� ْذ ْ أ� َمر ُتـ َـك َقـ َ
ِمــن ِطيـ ٍـن ( )12أالعــراف) هللا تعالــى يحاســب
إ�بليــس علــى عــدم الســجود ولــو جعلنــا (ال) نافيــة
يكــون المعنــى أ�نــه تعالــى يحاســبه علــى الســجود
وهــذا غيــر صحيــح .ولهذا قــال تعالى في ســورة ص
ـال َيــا إ� ْب ِليـ ُـس َمــا َم َن َعـ َـك أ� ْن َت ْسـ ُـج َد ِل َمــا َخ َل ْقـ ُـت
َ َ(قـ َّ َ
ْ
َ
ْ
ِبي َدي أ� ْسـ َـت ْكبر َت أ�م ُك ْن َت ِمـ َـن ْال َعا ِل َين ( .))75إ�ذن
(ال) مزيــدة للتوكيــد جــيء بهــا لغــرض التوكيــد ألن
المعلوم أ�ن يحاسبه على عدم السجود.
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معاناة المواطن من إيجار السكن
دار السالم /بغداد
كانــت منــازل المنطقــة التــي أ�ســكن فيهــا يومــا مــا كبيــرة،
أالمــر الــذي كان يدفعنــا لقضــاء وقــت المســاء فــي حدائقها
الخضراء الواســعة ،أو�صبحت المنازل نفســها آالن صغيرة
وضيقــة لدرجــة جعلتنــا نبتعد عما كنا عليه في الســابق ،إ�ذ
تحولت الحدائق أالمامية والخلفية وكذلك المساحات غير
والســطح والشــرفات إ�لــى
المســتغلة كالباحــات الخارجيــة أ
منازل.
وصرنــا نتعثــر عنــد المــرور مــن أ�مامها فــي شــوارع المنطقة
أب�كوام الرمل ومعدات البناء ،ونتوه أ�حيانا بســبب أ�شكالها
تدريجيا عن تحديد المنزل الذي نرغب بزيارة
التي تغيرت
ً
أ�صحابه.
ـد�ت هذه التغيرات منذ ســنوات ،اذ لجـ أـ� أ�صحاب المنازل
بـ أ
إ�لى استغالل أ�ية مساحة فارغة لبناء منازل وشقق صغيرة
ومن ثم ُيسمح ألي أ�سرة بحاجة للسكن أبت�جيرها.
ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه آالن ،هل صعوبة العثور
على أ�ماكن الســكن دفع أب�صحــاب هذه المنازل إ�لى تحويل
مســاحاتها الفارغــة لوحدات ســكنية ألت�جيرها فحســب ،أ�م
سببا آ�خر؟
أ�ن هناك ً
صاحب المنزل
ُ
تقــع قطعة ارض قيد التشــييد والبنــاء آالن على بعد القليل
مــن أالمتــار مــن واجهــة المنــزل الــذي أ�ســكن فيــه ،وتعــد
مســاحتها صغيرة نســبيا ،إ�ذ اختار صاحبها بناء المزيد من
المنــازل فيهــا لغــرض أت�جيرها الحقا ،يقــول خليل متعب،
إ�نــه لــم يفكــر يومـ ًـا بتحويــل حديقة منزلــه إ�لى أ�ربعــة منازل
صغيــرة (مشــتمالت) .لكــن قطاع عملــه في بيع الســيارات
ـثيرا جراء أالوضاع غير المستقرة في البالد وتبعاتها.
أت�ثر ك ً
كمــا أ�ن المســتحقات الماليــة إليجــارات المنــازل أت�ثــرت
بدورها ،أو�صبح يعتمد عليها في توفير لقمة العيش وخاصة
بعــد نقص توافــر أالماكن المؤجرة نتيجة ارتفاع أ�ســعارها،
عاما) ،يســارع
مــا يجعــل متعــب البالغ من العمر آالن (ً 59
فــي انجــاز تلــك المهمــة .ويعتقــد متعــب ،أ�ن بنــاء المنــازل
والشــقق ألت�جيرها الحقا ،من المشاريع الناجحة ألنها تتيح
لمالكها إالفادة من مستحقات إاليجارات الشهرية من دون
جهد أ�و أ�ن يتحمل أ�ية خسارات عند العمل.
السكن بغرفة
وال يجــد زوج نــور علــي ( 34عامـ ًـا) أ�يــة غرابــة فــي أ�ن يقضي
حياتــه فــي الســكن بصحبــة زوجتــه أو�طفاله الثالثــة بغرفة
صغيرة في منزل أ�هله ،ما دام أالمر ال يتطلب منه أ�ن يدفع
إ�يجارا شــهريا ،حســب قولها .فاالرتفاع المســتمر في أ�سعار
إ�يجارات المنازل والشــقق السكنية ،من أ�هم أالسباب التي
دفعــت بزوجهــا إلقناعهــا بتحمــل الســكن في غرفــة واحدة
على الرغم من أ�نها ال تنعم بحياة جيدة سواء لضيق الغرفة

مكانا لم
وحجم المشكالت أالسرية أ�و ألن أ�طفالها يشغلون ً
يعد يتالءم مع سنوات عمرهم التي تتزايد ،وفق تعبيرها.
التحدي أالكبر
مثال
إب�مكان نبيل محمد (ً 53
عاما) الذي يعيش في بغدادً ،
منزال قد تصل مســتحقاته الشــهرية إ�لى ()500
أ�ن يسـ أـت�جر ً
أ�لــف دينــار عراقــي ،ولكنه يواجــه تحديــات ومصاعب عدة،
منها حســبما يقول« ،ما يتعلق باعتماد أ�صحاب أالمالك أ�و
لليجار على بعض القواعد ،كالتعويض
المنازل المعروضة إ
المالي في حال إالضرار بالحيطان والشبابيك أ�و الحمامات
وغيرهــا ،والتــي مــا يجــب أ�ن تكــون تغطيتهــا الماليــة مــن
ضمــن مهامهــم ،ألنهــم يفرضــون ايجــارات مرتفعــة» .أ�مــا
التحــدي أالكبــر الــذي دائمــا مــا يواجــه محمــد فهــو فــي أ�ن
الت�جير ال تزيــد عن عامين« ،كي
يكــون الحــد أالقصــى لمدة أ
ال تفــوت أ�صحابهــا فرصــة االســتفادة من االرتفــاع الحاصل
إب�يجاراتها» ،على حد قوله.
قانونية �و � َّ
دارية
مخارج َّ أ إ
المست�جر نبيل محمد ال تختلف عن غيره من الذين
معاناة
أ
فرضت عليهم صعوبة المعيشــة وتوفير قوت يومهم تحمل
مزاجيــة أ�صحــاب المنــازل وضغوطهــم المســتمرة فــي رفــع
إاليجارات مقابل مســاومته هو وغيره على الخضوع بشــكل
إ�جباري أ�و إب�خالء المنزل والبحث عن غيره بحجة بيعه أ�و
ترميمه .إ�ال أ�ن أ�كـثر ما يزيد معاناة المسـ أـت�جر عندما يرفض
المؤجر أ�ن يكون بينه وبين المؤجر (عقد ايجار رسمي) ،في
المست�جر من المنزل قد تضعه في
ضوء أ�ن رغبته إب�خراج
أ
مواجهــة القانــون ،وكذلك قد تقل قدرته علــى رفع إاليجار،
كما يقول المحامي عامر ضياء.
وقــد يشــرع أ�صحــاب المنــازل المؤجــرة إ�لــى تحريــر عقــود

أت�جير رســمية مع إ�جبار المسـ أـت�جر على تعهد خطي بتسليم
المنــزل لصاحبــه فــي أ�ي وقــت يرغب فيــه .وال يعتقد ضياء
بوجود حلول فعلية ألزمة السكن وارتفاع االيجارات مالم
تهتــم الجهــات الحكوميــة باتخــاذ سياســات مــن شـ أـ�نها أ�ن
تدعم هذا الملف.
السكن العشوائي
وهكــذا ففــي الوقــت الــذي يكافــح فيــه المؤجــر لمواجهــة
تبعــات أت�جيــر الســكن ويتحمــل ارتفــاع إاليجــارات ،نجــد
أ�ن غيــره الكـثيــر ممــن فقــدوا وظائفهــم ومهنهــم اضطــروا
للســكن في العشــوائيات أ�و في هياكل ومنــازل غير صالحة
لصعوبــة توفيــر هــذه االيجــارات .إ�ذ ارتفــع عــدد االشــخاص
بالعــوام
الذيــن يســكون العشــوائيات فــي البــاد مقارنــة أ
والعمــار النيابيــة،
الســابقة ،وذكــر رئيــس لجنــة الخدمــات إ
وليد الســهالني في تصريح ســابق ،أ�ن «نحو ( )6 - 5ماليين
شــخص يســكنون العشــوائيات ،المتوزعة بين المحافظات
والعمار
العراقيــة» .ولهذا الغرض ،اتفقت لجنــة الخدمات إ
النيابية في إ�طار مشــروع جديد يعالج مشــكلة العشوائيات
علــى قراءتــه قراءة ثانية .وقال الســهالني :إ�ن اللجنة تعتزم
إ�جــراء ورش عمــل مــع الجهــات القطاعيــة التابعــة لــوزارة
التخطيــط ومنظمــات المجتمع المدني التي كان لها دور في
طرح موضوع العشــوائيات بشــكل مكـثف خالل السنوات
الماضية.
وعــن مشــكلة العشــوائيات ،أ�وضــح الســهالني أ�ن هنــاك
فكــرة لتمليــك البيــوت إ�ذا كانــت أالراضــي المشــيدة عليهــا
العشــوائيات وفــق الســياق الصولــي والقانونــيّ .
وبيـ َـن أ�ن
أ
فكرة تمليكها كررت أ�كـثر من مرة في لقاءات اللجنة بوزارة
والشغال العامة.
إالعمار إ
والسكان والبلديات أ
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اتجاهات الرأي 9

تقاسم الثروة بالعراق

زهير كاظم عبود
وفقا للفقرة ( اوال ) من المادة (  ) 112من الدستور،
فـ إـ�ن علــى الحكومة االتحادية أ�ن تقــوم بادارة النفط
والغــاز المســتخرج مــن الحقــول الحاليــة ( مــع
حكومــات االقاليــم والمحافظــات المنتجــة) ،علــى
أ�ن تــوزع واردات النفــط والغــاز بشــكل منصــف،
يتناســب مــع التوزيــع الســكاني فــي جميــع أ�نحــاء
العــراق االتحــادي ،بشــرط تحديــد حصــة( لمــدة
للقاليــم المتضــررة ،والتــي حرمــت منهــا
محــددة ) أ
بصــورة مجحفــة مــن قبــل النظــام الســابق والتــي
تضررت بعد ذلك.
وثمــة إ�شــكال واقــع بيــن الحكومــة االتحاديــة وبيــن
إ�قليــم كردســتان العــراق منــذ فتــرة ،وبالرغــم مــن
االجتماعــات والزيــارات المتبادلــة ،لــم يتم التوصل
الــى حلــول منطقيــة أ�و مقبولة التهاء هذا إالشــكال،
مــا يثيــر التســاؤل والشــكوك فــي عــدم جديــة هــذه
االجتماعــات والتعمــد بابقــاء إالشــكال أ�طــول فتــرة
ممكنــة وضمــن ظــروف عســيرة يمــر بهــا البلــد مــن
جميع النواحي .
ومــازاد إالشــكال نــارا االجتمــاع أالخيــر لمجلــس
النــواب المنعقــد ليلــة  2020/10/ 11حــول قانون
االقتــراض الحكومــي ،والــذي صــدر بالموافقــة علــى
اقتــراض  12تريليــون دينــار لتغطيــة العجــز المالــي

الــذي تعانــي منــه الحكومــة االتحادية ،حيــث امتنع
نواب إ�قليم كردســتان عن حضور جلسة التصويت،
التــي جــرت وتــم اقــرار قانــون االقتــراض بحضــور (
 173نائبا في المجلس)
بالســاس حــول تقاســم إ�يــرادات
إالشــكال يتركــز أ
النفــط والغــاز ،حيــث كانــت الحكومــة االتحاديــة
تحــول  % 17مــن الحصــة الشــهرية ،للمحافظــات
أالربــع التــي يتشــكل منهــا االقليــم ،ولتنامــي قضيــة
انتــاج النفــط فــي االقليــم ،حيــث يتــم تحويــل
الصــادرات الــى الشــركة الحكومية ( ســومو ) ،اال ان
عــدم توفــر الثقــة بين الحكومــة االتحاديــة واالقليم،
حيــث تطالــب الحكومــة االقليــم إب�رســال جميــع
ايــرادات النفط وحاصل ايــرادات المنافذ الحدودية
الى الخزينة العامة ،كما ان قانون االقتراض الحالي
ســيؤدي الــى زيــادة عجــز حكومة االقليم مــن ترميم
وضعهــا االقتصــادي وتوفيــر رواتــب الموظفيــن
والقــوات االمنية ،ومثلما تحتاج الحكومة االتحادية
الــى اصالح وخطط لترميم الواقع االقتصادي ،إف�ن
االقليــم أ�يضــا يحتــاج مثــل هــذه الخطــوات ،ومثلمــا
يستشــري عنصــر الفســاد فــي مفاصــل الحكومــة
االتحاديــة ،إف�نــه يتغلغــل ايضــا في مفاصــل حكومة
االقليــم ،وكال مــن الحكومــة االتحاديــة واالقليــم لــم
يكونــا جاديــن فــي مهمــة محاربــة الفســاد والقضــاء

عليه.
ومــع كل المناشــدات والنداءات التــي يطلقها خبراء
ومنظمــات مهتمــة إب�صــاح الواقــع االقتصــادي،
لــم يشــهد الوضــع تحســنا ،بــل زاد التدهــور مع عدم
اكـتراث القوى السياسية لما صار اليه حال
العــراق .ومــا بيــن الشــد والجــذب واالتهامــات
بد� دعاة التفرقة ومشعلو الحرائق
والتصعيد ،الذي أ
بزيــادة اللهيــب والتعــرات ومحاولــة بــث الكراهيــة
ونشر الشائعات والتحليل الساذج لتفكيك الوحدة
الوطنيــة ،يتطلــب أالمــر بالرغــم مــن صــدور قانــون
االقتــراض ،ان يكــون العقــل والمنطــق والمصلحــة
الوطنيــة حاضــرا فــي جميــع القــرارات ،المواطــن
وحــده مــن ســيكون خشــب الوقــود لهذه النــار ،فهو
ينتظر من قوى سياســية وشــخصيات تتصدر واجهة
العمل السياســي وقيادة البــاد ،مهما كانت قدراتها
وقابلياتهــا ،وبصــرف النظــر عــن تقبلنــا لهــا او عكس
ذلــك ،اليوم ســنكون بحاجــة الى اجتماعــات عاجلة
وصريحــة ،تبحــث عــن جــذور الشــكال وتبســيط
الحلــول بما يتناســب مع الوضع الراهــن ،أو�ال يكون
ســباق المصالــح والرغبــة في التغلب علــى االخر هو
شــعار تلــك االجتماعات واللقــاءات ،القــرارات التي
تهــم المصلحــة الوطنيــة للبــاد ،ينبغــي ان تقتــرن
بموقــف يقتــرب مــن االجمــاع والتوافــق ،أو�ن علــى

الحكومة االتحادية وهي المســؤولة عن صنع القرار
التنفيــذي ،ومجلــس النــواب وهــو المســؤول عــن
صياغــة التشــريع ،وحكومــة االقليــم وهي المســؤولة
عــن ممارســة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة
والقضائيــة فــي االقليــم ،فـ إـ�ن عليهــا ايضــا أ�ن تلتــزم
بشــركائها السياســيين فــي االقليــم أو�ن تســعى الــى
التوافق ،لتوحيد موقفها وتبســيط إالشكال ،وصوال
الــى انهــاء حالــة الشــد والصــراع القائــم بيــن القوى
السياسية في البالد.
ان الدســتور نفســه ينــص في الفقرة ثالثــا من المادة
(  ،) 121علــى أ�ن يتــم تخصيــص حصــة عادلــة مــن
االيرادات المتحصلة اتحاديا ،لالقليم والمحافظات
تكـفي للقيام باعبائها ومســؤولياتها( مع االخذ بعين
االعتبار مواردها وحاجاتها ونسبة السكان فيها).
ال شــك اننــا نمــر بوقــت عصيب ،يتطلــب منا جميعا
أ�ن تكون مســؤولياتنا تضامنية ،وان نزيح من امامنا
شــعارات التعصــب والكراهيــة واالحقــاد ،فنحــن
فــي خنــدق واحــد ،ونركــب معــا بــزورق يتســع لنــا
جميعا ،فضعوا مصلحة شــعب العراق بكل اطيافه
القومية والدينية أ�مام ضمائركم ،وابحثوا عن حلول
إلصــاح الواقــع االقتصــادي والسياســي فــي بلــد،
صرتــم في خانة المســؤولين عنه ،فــا تزيدوا جراحا
فوق جراح أ�هله.
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التأمل ..التحليق بعيدا عن المادية
مصطفى عاشور
توصــد العلمنــة كل أالبــواب التــي تقــود إ�لــى
إاليمــان واليقين ،وتقف أب�دواتها ومعرفتها لتصد
الراغبيــن فــي الوصــول إ�لــى الحقيقــة ،فهــي تريــد
أ�ن تطمــس الطــرق التي يســلكها إالنســان ليصل
إ�لــى ربــه ،لتقول للناس :تســتطيعون أ�ن تطمئنوا
دون الحاجــة إ�لى رب أ�و إ�يمان ،وتســتطيعون أ�ن
تنجو دون الحاجة إ�لى السماء ،ومن الطرق التي
الت�مل الباحث عن
تجتهد العلمانية في إ�غالقها :أ
أالســئلة الوجوديــة والمصيرية ،فتحــول العلمنة
التساؤالت الكبرى لتصبح أ�سئلة تتعلق بالتنمية
البشــرية ،و إ�كســاب إالنســان مهــارات جديــدة
للتغلب على قلقه الوجودي.
والت�مل
المادية أ
كان الذنب إالبليســي في بدء الخليقة هو إاليمان
المفــرط بالماديــة ،والتحــول منــه إ�لــى العصيــان
الكبيــر ،فقــد رفــض إ�بليــس أ�مــر الخالق ســبحانه
وتعالــى ،اســتنادا إ�لى أ�ســاس مــادي ،وهو طبيعة
عنصــر الخلــق بينــه وبيــن آ�دم ،فظــن أ�ن النــار
تســمو علــى الطيــن ،فــكان االســتغراق التــام فــي
تلــك الماديــة ،الســبب فــي تحولــه إ�لــى شــيطان
رجيم.
والت�مــل إ�ذا جعــل حــدوده المــادة ،لــن يرتقــي
أ
إالنســان ،بــل ســيعيش فــي حدودهــا ووفــق
قانونهــا ،ولــن يســتطع أ�ن يكســر قيودهــا ،ولــن
فالت�مل أ�شــبه
تحلــق روحــه بعيدا فــي الملكوت ،أ
أب�جنحه الطائر بالنسبة للعقل ،إف�ذا كان الجناح
كليــا كســيرا يضرب بضعف الهــواء ،ظل العقل
منحصرا في المادية ،و إ�ذا كان قويا إف�ن التحليق
يكــون عاليــا ،لــذا نصــح “جــال الديــن الرومــي”
الت�مــل بغيــر اســتعداد
أ�ال يذهــب إالنســان إ�لــى أ
الت�مــل هــي الوصــول إ�لــى
وال أت�هــب ،ألن غنيمــة أ
الحقيقــة والغايــة مــن الوجــود والخلــق ،لــذا كان
يقــول“ :فـ إـ�ن تطلــب اللؤلؤ..عليــك بالغــوص فــي
عمق البحر فما على الشاطئ غير الزبد” ،فما على
الت�مــل إ�ال اســتغراق آ�خــر فــي الماديــة،
شــاطيء أ
َ
الت�مــل العميــق إ�لى
بعدمــا حولــت الماديـ ُـة روح أ
تنميــة لقــدرات بشــرية ُتقــام مــن أ�جلهــا المراكز،
ُوتعقــد لهــا الــدورات ،ويتخصــص فيهــا أ�شــخاص
قادمــون مــن أ�عمــاق الماديــة ليخاطبــوا الــروح
بلغة خادعة ،وهو ما تنبه له “الرومي” بقوله ”:إ�ن
الرجــل اللئيــم يســرق لغــة الدراويــش ليتلــو على
البسطاء أ�سطورة منها يخدعهم بها”.
المسار ُالمضلل
ومــن المؤلفــات العلمانيــة التي ســعت إ�لى تغيير
الت�مــل إ�لى مســار مضلل ،وهو التنمية البشــرية،
أ
“الت�مــل العلمانــي 32 :ممارســة لتنميــة
ـاب
كـتـ
أ
الســام الداخلــي والرحمة والفــرح“[ ،]1لـ” ريك

هيلــل ”  ،Rick Hellerوهــو محاضــر في جامعة
الت�مل من أ�شكال التمارين
هارفارد ،وهو يعتبر أ
العقليــة ذات الفوائــد النفســية والجســدية
واالجتماعيــة ،فهــي تقلــل التوتــر ،وتخلــق
التعاطــفُ ،وتوجــد التقديــر للحيــاة فــي مواجهــة
الشدائد ،لذا كان الكـتاب موجها في أالساس إ�لى
غيــر المتدينييــن ،ليرســم لهــم خريطــة للتواصل
الداخلــي ،وهــو يغطي بتلــك التدريبــات على دور
الت�مــل فــي إ�يجــاد المعنــى العميــق للحيــاة ،إ�ذ
أ
يحصــر نصائحــه فــي تعميــق فكــرة الحيــاة وليس
البحث عن المعاني الكبرى للحياة والوجود.
وفــي كـتــاب “منــارة العقــل” The Mind
 ،Illuminatedل ــ” جــون ييتس ” John Yates
بالت�مل ،وهو
 ،لجــوء إ�لــى علــم أالعصــاب للقيــام أ
دليــل إ�رشــادي يســتند إ�لــى توفيــر خريطــة مــن
خــال علــم أالعصــاب وعلــوم الدمــاغ لتحقيــق
الت�مــل فــي اليقظــة والتغلــب علــى شــرود العقل
أ
والبالدة في التفكير وتشتت االنتباه.
“الت�مــل إاليمانــي والعلمانــي:
أ�مــا كـتــاب
أ
التطبيقــات اليوميــة ومــا بعــد الصدمــة”[]3
لـ”ريمون ســكورفيلد” ،Raymond Scurfield
الت�مل
فهــو خالصــة أ�ربعين عاما من البحــث في أ
وت�ثيراته النفسية والجسدية ،إ�ذ هو أ�حد مداخل
أ
العــاج النفســي ،أو�حــد وســائل تقليــل التوتــر
والقلــق واالكـتــاب ،وتحســين وظائــف الجســم،
الت�مل أك�حــد العالجات
يقتــرح الكاتــب إ�دخــال أ
النفســية خاصة في اضطرابات ما بعد الصدمات

والزمــات الكبــرى ،فهو
فــي الحــروب والكــوارث أ
الت�مــل ،وربمــا هــذا
يســعى لتقديــم روتيــن فــي أ
ُ
الت�مــل توهجــه ،لكــن الكاتــب يــرى أ�ن
مــا يفقــد أ
بعــض العبــادات الدينيــة مثــل الصــاة تســاعد
الت�مــل ،ومن ثم فهــو ال يتخذ موقفــا معاديا
علــى أ
مــن العبــادة ،لكن تبقــى رؤيته للعبــادة في إ�طار
التعاطــي الجزئــي وليــس فــي إ�طــار الرؤيــة الكلية
عن الدين.
الت�مــل ،فهــو
والحقيقــة أ�ن الديــن يحــرض علــى أ
الطم�نينــة ومقاومــة شــقاء
مدخــل لتحقيــق
أ
إالنســان ،واالســتغراق فــي أالســئلة الوجوديــة
الت�مــل عــن الفلســفة ليــس
الكبــرى ،فانفصــال أ
جيدا ،فكما يقولون”:شــقاء إالنســان من أر�سه”،
فالفكــر ومــا يقبــع داخــل العقــل إالنســاني هــو ما
والت�مــل يصرف ذهن
يحــدد الشــقاء والســعادة ،أ
إالنســان إ�لــى أ�عمــاق المعرفــة ،ويفــرض علــى
العقل أ�ن يدور حول المعاني المقدســة والكبير،
ويقتحمهــا ،لــذا كان أالديــب “جبــران خليــل
جبران” يقول“ ”:لو استطعتم أ�ن تعيروا عجائب
الت�مل والدهشــة لما
حياتكــم اليوميــة حقها مــن أ
كنتــم تــرون آ�المكــم أ�قــل غرابــة مــن أ�فراحكــم”،
الت�مــل يــورث الرجفــة في القلــب” كما
و” إ�دمــان أ
يقول الدكـتور “مصطفى محمود”
ويلفــت “علــي عــزت بيجوفيتــش” فــي كـتابــه ”
إالسالم بين الشرق والغرب” االنتباه إ�لى حقيقة
الت�مــل عمليــة عقليــة يســتطيع
مهمــة ،وهــي :أ�ن أ
إالنســان أ�ن يمارســها بغــض النظــر عــن مســتوى

الت�مل نجد
الــذكاء ،فيقول “ :إ�ذا دققنا النظر في أ
أ�نه ليس وظيفة من وظائف الذكاء ،فالعالم وهو
يصمــم نوعــا جديدا مــن الطائرات ال أيت�مــل ،إ�نما
يفكــر أ�و يــدرس ويبحــث ويختبــر ويقــارن ،وكل
هــذه أالنشــطة فــي مجموعهــا أ�و منفــردة ليســت
أت�مــا ،أ�مــا الراهــب والشــاعر والمفكــر والفنــان،
إف�نهــم أيت�ملون ،إ�نهــم يحاولون الوصول للحقيقة
الكبرى ،السر الوحيد أالكبر ،هذه الحقيقة تعني
كل شــيء وال شــيء :كل شــيء بالنســبة للــروح
وال شــيء بالنســبة لبقيــة العالم ،مــن أ�جل ذلك،
الت�مــل نشــاطا دينيــا” ،وهــو يتفــق مــع مــا
كان أ
قاله “جوســتاف لوبون” في كـتابه “ســيكولوجية
الجماهيــر” فــي أ�ن“ :عدم االعتقاد هو في الغالب
الت�مــل والنظر”،
يقيــن يعفــي صاحبــه من تعــب أ
ويذهــب “جــون اســتيورت ميــل” ”:إ�ن مــا يعــزز
الت�مل الحر والجريء
عقول البشــر ويوســعها هو أ
فــي أ�رفــع المواضيــع أو�ســماها” ،فعــدم االعتقــاد
الت�مــل ســريعا طلبــا
يقيــن كاذب ،ينهــي رحلــة أ
فالت�مــل قلــق معرفــي عميــق ،ومــن
للراحــة ،أ
الت�مــل حقه ،فقد أ�عطى الحيــاة حقها من
أ�عطــى أ
االندهاش ،يقول الشاعر عبد الغني النابلسي:
أت�مل فما فات شي أ�تى
وال يعرف أالم ـ ـ ـ ــر إ�ال الفتى
شربت الوجود ولم أ�رتوي
من الحب يا ليت شعري متى
متى أ�رتوي منه وهو الذي
نفـ ــاني ولك ـ ـ ــنه أ�ثـ ـ ــبتا

الخميس
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 : WPهكذا سقط قناع
"التسامح" عن وجه ماكرون

دار السالم /متابعة
نشــرت "واشــنطن بوســت" أالمريكيــة مقاال للمحررة فــي الصحيفة،
كاريــن عطيــة ،ذكــرت فيــه أ�ن إ�يمانويــل ماكرون ،عندمــا هزم مارين
لوبان وحزبها اليميني المتطرف ،عام  ،2017منتزعا رائسة فرنسا،
اعتبــر فــوزه "حصنــا وســطيا مثاليــا" ضــد صعــود القــوى العنصريــة
للجانب والمناهضة للمهاجرين ،في بالده وعبر أ�وروبا.
المعادية أ
وبالنســبة للكـثيريــن ،بحســب المقــال ،كان ماكــرون خيــاال سياســيا
ســرعان مــا اتضحت مالمحــه الحقيقية ،مصرفي ســابق ووجه جديد
ملتزم بدعم النظام العالمي النيوليبرالي والدفاع عنه.
ورث ماكــرون آ�نــذاك قيــادة دولــة تكافــح ضــد "تهديــد إالســام
الراديكالي" ،من جهة ،وحركة اليمين المتطرف الصاعدة ،من جهة
أ�خرى ،بحسب المقال.
وبعــد سلســلة مــن الحــوادث الدمويــة ،التــي ارتبطت بشــكل خاص
بصحيفــة "تشــارلي إ�بــدو" الســاخرة ،تجــدد إ�شــعال العــداوات بيــن
الدولة الفرنسية والمسلمين.
لكــن مقتل "صمويل باتي" بطريقة بشــعة لــم تتبعها موجة تعاطف
عالميــة كمــا حــدث ســابقا .لــم نقــم بتغييــر صــور التعريــف الخاصــة
بنــا علــى فيســبوك إ�لــى علم ثالثــي أاللوان أ�و نشــر "تضامنــا مع" على
وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بنا.
وبــدال مــن ذلك ،في عام حركة حياة الســود مهمة ،يواجه رد فرنســا
علــى هــذه الهجمات المروعة مزيدا مــن التدقيق ،فقد تعرض البطل
الليبرالــي ماكــرون للنقــد الــذي يســتحقه بســبب تعاملــه السياســي
مــع اليميــن المتطــرف ،وقيادتــه لمشــاعر إالســاموفوبيا ومغازلتــه
االستبداد السياسي.
وكان ماكــرون قــد تســاءل خــال خطــاب أ�لقــاه فــي تشــرين أالول/
أ�كـتوبــر" :مــا الــذي يهــدد اليــوم ،فــي مجتمعنــا ،جمهوريتنــا وقدرتنــا
علــى العيــش معا؟" .لقد كان ســؤاال بالغيا .وفي ضربــة من المفارقة
العميقــة ،أ�لقــى بطــل حيــاد الدولــة فــي الشــؤون الدينية باللــوم على
االنفصالية إالسالمية باعتبارها التهديد الرئيسي.
قال الرئيس الفرنســي ،مســتخدما أ�سلوب لوبان ،إ�نه "في كل مكان
للسالم" ،مع دوافع راديكالية و"رغبة في إ�عادة اختراع
توجد أ�زمة إ
الجهاد".
لكــن الهجمات أالخيرة نفذهــا أ�فراد يعانون من اضطرابات ،وذائب
منفــردة ال عالقــة لهــا بشــبكات إ�رهابيــة دوليــة .هــذا ليــس مــا تريــد
حكومــة ماكــرون معالجتــه ،وفــق الكاتبــة ،التــي اعتبــرت أ�ن أالخير
يشن ما يسميه حربا ضد "االنفصالية إالسالمية" الداخلية.
وفــي ذلــك إالطــار ،يتعــرض الزعمــاء الدينيــون إالســاميون فــي
فرنســا لضغــوط للتوقيع على ميثاق "القيــم الجمهورية" ،واقترحت
الحكومــة إ�لغــاء برنامــج تعليمــي مــع مدرســين مــن تركيــا والمغــرب
والجزائر ،كما تريد فرض قيود على التعليم المنزلي.
ويريــد ماكــرون إ�قامــة إ�ســام "التنويــر" فــي فرنســا ،ويقول إ�نــه يريد
"مســاعدة هــذا الديــن علــى هيكلــة نفســه فــي بلدنــا" .إ�نــه ألمر ســيء
بمــا فيــه الكـفايــة أ�ن مثــل هــذه الفكــرة المنافقــة تتعــارض مــع قيمة
"العلمانية" الفرنسية أ�و حياد الدولة في الشؤون الدينية .لكن وعود

الرئيــس االســتعالئية إب�صالح ديــن أب�كمله تذكرنا بتعهــد ولي العهد
الســعودي أالميــر محمــد بن ســلمان فــي عام  2017بـ ـ "كبح جماح"
الفصائل المتطرفة في المملكة و إ�عادتها إ�لى" إالسالم المعتدل".
وبالنظــر إ�لــى أ�ن ماكــرون لــم يــر أ�ي خطـ أـ� فــي إ�بــرام صفقات أ�ســلحة
مــع نفــس الديكـتاتور العربي الذي يقصــف اليمن ويرتكب انتهاكات
فظيعــة لحقــوق إالنســان ضد المســلمين فــي بلده ،فربمــا يكون من
المنطقي أ�ن يحصل ماكرون على بعض النصائح الرخيصة [من ابن
سلمان] حول كيفية جعل حياة المسلمين أالبرياء في بالده بائسة.
واكـتمــل تنكــر ماكــرون كمصلــح ســلطوي طيــب عندما حــذر من أ�نه
"قد نضطر إ�لى جعل الناس يخافون من الجمهورية من خالل فرض
قواعدهــا بطريقــة ال هوادة فيها و إ�عادة بناء قوة القانون ،وقد يتعين
علينــا اســتعادة الســيطرة فــي هــذه المســاحات المهمة التــي ذكرت،
ولكــن علينــا أ�يضــا أ�ن نجعــل النــاس يحبــون الجمهوريــة مرة
أ�خــرى مــن خالل إ�ظهــار أ�نه يمكنهــا أ�ن تمكن الجميع
من بناء حياتهم الخاصة".
ووفــق المقال ،إف�ن فرنســا ،القوة االســتعمارية
السابقة التي ارتكبت فظائع ال حصر لها باسم
إالمبرياليــة فــي جميــع أ�نحــاء العالــم ،ال تزال
ترفض أ�ن ترى أ�و تعترف أب�ن الســود والعرب
والمسلمين ال يزال لديهم الكـثير من أالسباب
للخوف من الجمهورية.
وهنــاك ،تــم حظــر النقــاب علــى النســاء
المســلمات ،كمــا أ�ن هنــاك احتمــاال أ�كبــر أ�ن
يتعــرض الســود والعــرب فــي فرنســا للتمييــز
والوحشــية من قبل الشــرطة في أالوقات العادية.
ويقال إ�ن المســلمين يشــكلون مــا بين 60
إ�لــى  70فــي المائــة مــن نــزالء
الســجون فــي فرنســا.
وحتــى لــو أ�راد
المواطنــون حماية
أ�نفســهم مــن
االنتهــاكات،
فقــد
حا و لــت

الحكومة الفرنسية تقييد تصوير الشرطة الشهر الماضي.
وبعــد رد فعــل قوي من وســائل إالعالم وجماعات حقوق إالنســان،
قالت الحكومة إ�نها تراجع مشروع القانون المثير للجدل.
وبــدال من االســتجابة بوضــوح أ�خالقي وكرامة لتســليط الضوء دوليا
علــى العالقــات العرقية والتمييز وعنف الدولة في فرنســا ،اســتجاب
ماكرون والمؤسسة إالعالمية بهشاشة محمومة.
تنتقــد وســائل إالعــام الفرنســية بشــدة المعلقيــن الذيــن يتحدثــون
عن العنصرية وماضي البالد الملطخ ،ويبدو أالمر كما لو أ�ن فرنســا،
الســيدة االســتعمارية المســنة ،ال تســتطيع تصديــق أ�ن رعاياهــا
أالفارقة والمسلمين السابقين يردون عليها.
ولكــن فــي عصــر وســائل إالعــام العالميــة وزيــادة الوعي باســتعالء
البيض والموروثات االستعمارية ،ال يمكن لفرنسا ببساطة أ�ن تتوقع
السيطرة على الحوار العالمي حول ماضيها وحاضرها.
وتشــبه أالقليــات العرقيــة والدينيــة فــي الغــرب دائمــا
طائر الكناري الذي يكشــف الغاز الســام الخطير
فــي منجــم الفحــم ،ويجــب علــى العالــم،
بحســب الكاتبــة ،أ�ن ينتبــه إ�لــى أ�صــوات
والفريقيــة ،والعربيــة،
فرنســا الســوداء ،أ
والمســلمة ،والمهاجــرة التــي تحــذر مــن أ�ن
فرنسا ،بلد التنوير ،في ظل حكم ماكرون،
تتخذ منحى مظلما للغاية.
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محمد العبدة
عــن أ�بــي هريــرة رضــي هللا عنــه
قــال  :قــال رســول هللا صلى هللا
عليــه وســلم  ” :المؤمــن القــوي
خيــر أو�حب إ�لى هللا من المؤمن
الضعيــف  ،وفــي كل خيــر ،
احرص على ما ينفعك واســتعن
بــاهلل وال تعجــز .و إ�ن أ�صابــك
شيء فال تقل لو أ�ني فعلت كان
كذا وكذا ولكن قل :قدر هللا وما
شــاء فعــل  ،فـ إـ�ن لــو تفتــح عمل
الشيطان ” رواه مسلم.
هــذا الحديــث من جوامــع الكلم
التــي اوتيهــا الرســول صلــى هللا
عليــه وســلم  ،وهــو نصيحــة
للمــة،
غاليــة ودعــوة صريحــة أ
أ�فــرادا وجماعــات أ�ن يتملكــوا
أ�ســباب ا لقــوة التــي يحبهــا هللا
ورســوله  ،القــوة فــي كل شــيء
ماديــة ومعنويــة ،وفــي جميــع
معانيهــا المحبوبــة لــكل إ�نســان
 .وهللا ســبحانه وتعالــى ال يحــب
للمؤمنين أ�ن يكونوا في الجانب
الضعيــف  ،وال أ�ن يكونــوا مــن
المتقاعســين الذيــن يضعفــون
عــن مجابهــة التحديــات أ�و
يجبنون عن مقاومة أالعداء .
هكــذا جــاءت الكلمــات ّ
معرفــة
عامــة (المؤمــن القــوي) ولكــن
تســلية للمؤمــن الــذي ال يملــك
الشــخصية القويــة وال الشــكيمة
واالعتــزاز إف�نــه لــم يســتثن مــن
الخيريــة (وفــي كل خيــر) وذلك
حســب مــا عنــده مــن جوانــب
ايجابية ولو أ�نها قليلة أ�و ضعيفة
 ،وحتــى ال يقع في أ�جواء الخيبة
والخســران  ،وهــذا مــن العــدل
والنصاف .
إ
مــن أ�يــن أت�تــي القــوة ؟ أت�تــي من
إاليمــان العميــق والتمســك
(الســام) الــذي
ـد�
إ
بالمبـ أ
يدفعــه إ�لــى التضحيــة والصبــر
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المؤمن القوي

والمصابــرة وتقديــم النفــس
والنفيــس فــي ســبيله  .أت�تــي
القــوة مــن قــول الحــق والجهــر
والمــر بالمعــروف والنهــي
بــه أ
وت�تي من أالخالق
عن المنكــر  .أ
العاليــة ،فالصبــر قــوة والرحمــة
قــوة ألنهــا ال تكــون إ�ال مــن ذوي
النفــوس الكبيــرة ،والعــدل قوة
ألن العــادل ال يخشــى بـ أـ�س
المتكبريــن وال يرجــو نفعــا مــن
المظلوميــن والتواضــع قــوة،
والحلم قوة ،فالحليم ال يستفزه
تطــاول النــاس ألنــه أ�كبــر مــن
ذلــك .وكل هــذه القــوى كانــت
متمثلــة فــي شــخص الرســول
صلى هللا عليه وســلم فهو أ�شجع
النــاس أو�كــرم النــاس أو�حلــم
الناس أو�عدل الناس.
أت�تــي القــوة مــن البعــد عــن

سفاســف أالمــور والبعــد عــن
الحســد والحقــد والصــراع
مــن أ�جــل الجــاه والمناصــب،
فالنســان المعطــاء قــوي ألنــه
إ
ال يعتمــد فــي قوتــه علــى المــال
أ�و الجــاه ،إ�نــه يملــك أ�شــياء
ال يســتطيع أ�حــد أ�ن أي�خذهــا
منــه ،يملــك الصــدق والصبــر
والشجاعة والشهامة.
أت�تــي القوة عندما يكون المســلم
الت�ثيــر علــى آالخرين
فــي دائــرة أ
و يمتلــك الخارطــة الصحيحــة
والبوصلــة التــي تــدل علــى
الطريق المستقيم.
أو�مــا العجــز إف�نــه أي�تــي مــن عدم
االســتعانة بــاهلل  ،وربمــا يظــن
بالســباب
إالنســان أ�نــه أ�خــذ أ
وكـفى ،فيكله هللا إ�لى نفسه و إ�لى
ضعفــه  ،ولكــن الحــزم والعــزم

أ�ن يعمــل المســلم ويســتعن
،وي�تــي العجز مــن التركيز
بــاهلل أ
علــى عيــوب آالخريــن  ،ومــن
إالحســاس بالتعاســة والفشــل
واتهــام الظــروف الخارجيــة
وك�نها هي المسؤولة عن الوضع
أ
الذي يعيشه هؤالء التعساء.
أي�تــي العجز عندما يعيش الناس
بــا معاييــر أ�خالقيــة أ�و مطالــب
أ�و رؤية  ،ولكنهم يســعون للقوة
بالخرين.
من خالل التصاقهــم آ
أي�تــي العجــز مــن أالنانيــة وعــدم
التعــاون مــع أ�هــل الخيــر ،ومــن
عــدم االعتــراف بالخطـ أـ� والقيــام
بتصحيحــه والتعلــم منــه بــل
يستمر إالنسان في خلق أالعذار
الخط� أالول مما
والتغطيــة على أ
يضاعف الفشل والخيبة.
أي�تــي العجــز مــن التحســر عمــا

فــات والوقــوع فــي دائــرة الهــم
والحــزن .ومن العيش في أ�جواء
اللــوم :لــو أ�نني فعلــت كذا لكان
كــذا  ،أ�و أ�جــواء التمنــي الفارغ .
فالنبــي يوســف عليه الســام لم
يغــرق فــي رثــاء نفســه أ�و يركــز
على مســاوئ إ�خوته  ،ولكن دعا
إ�لى هللا في السجن وكان ايجابيا
مــع رؤيــا الملــك ثم مكــن هللا له
وصار الرجل أالول في مصر.
أالبــواب مشــرعة لــكل صاحــب
طاقــة أ�و موهبــة فــا يســتصغر
إالنســان نفســه ،ولكن ليستعن
بــاهلل إ�ن إ�عجابنا بقوة آاللة يكبر
يومــا بعــد يــوم  ،ولكــن القــوة
الحقيقية ليست في آاللة بل في
إالنسان.
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نحو مفهوم جديد للهوايات

أ�حمد بابكر حمدان
إ�ن عــدم توفر بيائت جيدة لممارســة الهوايات،
ليــس العائــق الوحيــد أ�مــام طــاب المــدارس
والجامعــات لالهتمــام بهواياتهــم وتنميتهــا.
ويعانــي الشــباب والناشــئة مــن مشــكلة أ�عمــق
تتمثــل فــي “عــدم توفــر مفهــوم ســهل وواضــح
للهواية نفســها بمســتوى يحفزهم على االهتمام
بها وتعزيزها حال توفر ما تتطلبه من أ�دوات”.
ديباجات تعريفية
يشــير موقــع التربيــة للجميع إ�لــى أ�ن ” المفهوم
حســب قامــوس الفرنســية الروس هــو تصـ ّـور
فكــرة لشــيء موضــوع مــن طــرف العقــل ،وهو
أ�يضــا تعريــف للخصائــص والميــزات الخاصــة.
وفــي اللغــة العربيــة المفهــوم وجمعــه مفاهيــم
يعني المعنى والمدلول”.
أ“�مــا اصطالحــا :فالتعريفــات التــي وضعــت
لمصطلــح المفهــوم عديــدة إ�ذ يقـ ّـدم معجــم
المصطلحات التربوية ُالم ّ
عرفة تعريفا للمفهوم
علــى أ� ّنــه عبــارة عــن تجريــد ُي ّعبر عنــه بكلمة أ�و
رمز ،يشــير إ�لى مجموعة من أالشــياء أ�و أالنواع
التي تتميز بســمات وخصائص مشــتركة ،أ�و هي
مجموعــة مــن أالشــياء أ�و أالنــواع التــي تجمعها
فائت معينة”.
فــي حين يشــرح معجم المصطلحــات التربوية
والنفســية ،المفهــوم أب� ّنــه “تكويــن عقلــي ينشـ أـ�
عــن تجريــد خاصيــة أ�و أ�كـثر من حــاالت جزئية
أ(�مثلــة) متعـ ّـددة ،يتوافــر فــي كل منهــا هــذه
الخاصيــة حيــث تنعــزل الخاصيــة ممــا يحيــط
بهــا ،فـ أـ�ي مــن هــذه الحــاالت ُتعطــى اســما أ�و
مصطلحا”.خصائص المفهوم الشائع للهوايات:

– الهوايات أ�نشطة ترفيهية غير جادة.
– تمــارس الهوايــات في أ�وقــات الفراغ بغرض
الترويــح عــن النفــس وكســر الروتيــن وتخفيف
ضغوط العمل.
– الخلط بين مفاهيم (الهوايات) و(المواهب)
وتعــد إ�شــكالية الخلــط بين مفاهيــم (الموهبة،
والبــداع والمهــارة) مــن أ�بــرز
الهوايــات ،إ
خصائــص المفهــوم الشــائع للهوايــات .وينتــج
عــن الخلــط المفاهيمي ،تشــويش بالغ في رؤى
الناشــئة ،ومــن ثــم فــي اهتمامهــم وتفاعلهم مع
المفــردات نفســها؛ إ�ذ إ�ن وضــوح الفكــرة أ�هــم
محفــز ،أو�فضــل دافــع للتفاعــل معهــا وتبنيهــا.
إ�ن عــدم اهتمــام الطــاب بهواياتهــم ،غالبــا مــا
يعــود الــى غيــاب مفهــوم واضــح ،وبالتالي عدم
امتالكهــم فكــرة صحيحــة وجيــدة وفعالــة عــن
الهوايــات نفســها ..ومــن الطبيعــي أ�ال يهتــم
الشخص بما ال يدركه بشكل جيد.
نحو مفهوم جديد للهوايات
إ�ن مــا يدفــع الباحــث لتقديــم مفهــوم جديــد
للهوايــات ،هــو عــدم توفــر مفهوم جيــد وفعال،
ليس ذلك فحســب ،بل شــيوع مفهوم مشــوه،
ما زال يســهم بقدر كبير في شــل قدرة الطالب
علــى بنــاء رؤيــة واضحــة للعالقــة بيــن مختلف
أ�نشــطتهم الدراســية وغيــر الدراســية ،مما يحد
من قدرتهم في توظيف ملكاتهم وميولهم.
“النشــطة المفضلــة للشــخص،
الهوايــات هــي أ
ســواء كانــت ترفيهيــة أ�و جــادة ،وتصنــف إ�لــى
أ�ربعــة أ�قســام هــي المعرفــة والتعلــم ،الرياضــة
والنتاج ،التطوع والخدمات
والترفيه ،العمل إ
االجتماعيــة ،وعــادة مــا يمــارس أالشــخاص

أ�نشــطتهم المفضلــة بغرض إ�شــباع احتياجات
نفســية ،ال ســيما االحتياجــات النفســية الســتة
المشهورة”.
خصائص المفهوم الجديد للهوايات
– الهوايــات عبــارة عــن أ�نشــطة مفضلــة لــدى
الشخص.
– الهوايــات ليســت مجــرد أ�نشــطة ترفيهيــة
فقط ،وليست مرتبط أب�وقات الفراغ فقط.
– الهوايــات تصنف إ�لى أ�ربعــة أ�نواع (المعرفة
والنتاج،
والتعلــم ،الرياضــة والترفيه ،العمــل إ
التطوع والخدمات االجتماعية).
– الهوايات تشبع االحتياجات النفسية الستة:
أالمــان ،التنــوع ،التواصــل ،أالهميــة ،النمــو،
والمساهمة.
– تعبــر الهوايــة عــن درجــة ارتباط نفســي بين
الشخص والنشاط.
استخدامات المفهوم الجديد للهوايات
وقــد قمت بتوظيف المفهوم الجديد للهوايات،
فــي (ابتــكار نمــوذج  ASCأك�داة معنيــة
باكـتشــاف هوايــات الطــاب) ،وفــي (وضــع
خطــة أالنشــطة أالربعة كبرنامــج معني بتعزيز
الهوايــات) .فيما يلي تعريف بكل من النموذج
والخطة:
نمــوذج  :ASCنمــوذج آ�ســك أ�و ASC form
تقنيــة أو�ســلوب جديــد للتعــرف علــى هوايــات
الطالب وما يرتبط بها من مواهب وطموحات.
والنمــوذج عبــارة عــن اســتمارة مــن “صفحــة
واحدة فقط” تتضمن ثالثة عناصر رئيســة هي:
المواهــب والهوايــات والطموحــات ،ويقســم
كل عنصــر رئيــس إ�لــى أ�قســام محــددة ،ومــن
ذلــك تصنيــف المواهــب إ�لــى “ذهنيــة وبدنيــة
ونفســية” ،وتصنيــف الهوايــات إ�لــى “معرفيــة
ورياضيــة وعمليــة وتطوعية” ،أو�خيــرا تصنيف
الطموحات إ�لــى “معرفية ومهنية واجتماعية”.
تقــوم فكــرة آ�ســك  ASC formعلــى تقديــم
مفاهيم دقيقة أو�كـثر تحديدا لمفردات الموهبة
والهوايــة ،بمســتوى يمنــح مســتخدم النمــوذج
طريقــة ســهلة وحاســمة للتفريــق بينهمــا مــن
الناحيــة النظريــة ،وتجنــب مــا يترتــب علــى
الخلــط المفاهيمــي مــن اضطــراب فــي نواحــي
التطبيق والممارســة .حســب المفهــوم الجديد
للهوايــات ،فـ إـ�ن للمواهب معنى آ�خــر“ :ملكات
وقــدرات مــا قبــل التعلــم” ،أ�مــا الهوايــات فهــي
أ�نشــطة تتطلــب ســلة “قــدرات” لممارســتها.
بمــا يقدمــه النمــوذج مــن مفاهيــم ومــا يكشــفه

مــن عالقــات بيــن عناصــره الثالثــة ،تتكشــف
للمســتخدم خيوطــا مهمــة للربــط بيــن قدراتــه
أو�نشــطته ،وتفهم ميولــه المهنيــة واالجتماعية
والمعرفية.خطــة أالنشــطة أالربعــة :تفتــرض
“النشــطة االربعــة” أ�ن عامــة أ�نشــطتنا
خطــة أ
الشخصية قابلة للتصنيف تحت أ�ربعة عناوين
رئيســية ،ويضــم كل منهــا تفاصيــل أو�مثلــة
قــد تتبايــن لــدى أالشــخاص ،لكنهــا متجانســة
بدرجــة عاليــة فــي العناويــن الكبيــرة .تمثــل
المعرفــة العنوان أالول في “رباعية أالنشــطة”
وتليهــا الرياضــة ،والعمــل ،والتطــوع .ونعنــي
بالمعرفــة كل أالنشــطة المتصلــة بالتعلــم
والتحصيــل المعرفي ،بغــض النظر عن أ�دوات
التعلم ووســائله ،ومــا إ�ذا كان نظاميا أ�م ذاتيا..
أ�مــا الرياضــة فيقصــد بهــا ،حســب الخطــة،
كل أالنشــطة المتعلقــة بالرياضــة والترفيــة
واللعــاب ،بمختلــف صورها أو�نماطها .منشــط
أ
العمــل ،يقصــد بــه جميــع أالنشــطة المهنيــة
والنتاجيــة ،وكل مــا يطلــق عليــه عمــا فــي
إ
العــادة ..ويلــي العمــل ،النشــاط التطوعــي و إ�ن
كان فــي حقيقتــه ،نوعــا من ضــروب العمل ،إ�ال
أ�ن طبيعته ودوافع إالقبال عليه عادة ما تكون
مختلفــة عــن العمــل التقليــدي الهــادف إ�لــى
تحقيق عوائد مادية محددة.
فــي خطــة أالنشــطة أالربعــة ،يهتــم (المعلــم)
بالتعــرف علــى طبيعــة وتفاصيــل كل مــن
أالنشــطة المعنية لدي كل (طالب) على حدة،
فــي محاولــة للتخلــص مــن عــادة “الوصفــات
الســحرية” الشــائعة فــي كـتــب ودورات
التنميــة الذاتيــة .إ�ن تطبيــق خطــة أالنشــطة
أالربعــة مــن شـ أـ�نه بنــاء تواصــل أ�كـثــر جــودة
بيــن المعلــم والطالــب؛ حيــث يشــعر أالخيــر
بمالمســة البرنامج التدريبي ألنشطته الفعلية،
ومخاطبتــه لمــا وراءهــا مــن احتياجــات .علــى
ســبيل المثــال ،فـ إـ�ن التعــرف علــى أالنشــطة
المعرفيــة الجاريــة للمتــدرب يمنحــه فرصــة
الكـتشــاف ما يربط بينها مــن صالت وعالقات،
والتعرف على ما تعبر عنه من قدرات وملكات،
فضــا عن لفته إ�لى االهتمــام بمدى عالقتها بما
يطمح إ�ليه مهنيا واجتماعيا ومعرفيا.
تهتم الخطة بما يتوفر من عالقات بين مختلف
أالنشــطة أالربعــة للمتــدرب؛ للتعــرف علــى
العالقــات الداخلية بينها ،وما يربطها مجتمعة
بمــا يطمــح إ�ليــه المتــدرب مــن نجاحــات فــي
المستقبل.
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هواية تربية الحيوانات ..هوس وتجارة واهتمام
دار السالم /متابعة
وجــد رمضــان هــادي أ�ن هوســه بتربيــة الحيوانــات وحبــه لهــا،
قد تحوال للتفكير بمشــاريع اســتثمارية ،إ�ذ ينطلق منذ ســاعات
الصبــاح أالولــى إ�لــى محميتــه ،التــي أ�سســها لتربيــة الحيوانــات
النــادرة ،كالنعــام والغــزالن بعــد أ�ن ورث قطعــة ارض مــن
فبد� بتربية العجول ثم قام بتربية الدواجن ،وبمساعدة
والده ،أ
أ�خيــه أالكبــر مكـتســبا الخبرة من خالل ســفره للدول أالخرى،
واطالعه على المشاريع ،التي تعود على أ�صحابها بالنفع والربح
الوفيــر ،موضحــا "كمــا أ�سســت محميــة للغــزالن النــادرة تضــم
أ�ربعــة وعشــرين غــزاال ،أ�طمــح لتوســيع المحمية لتضــم أ�صنافا
أ�خرى من الحيوانات النادرة".
ويــزود هــادي جميع محافظات العــراق بمنتجاته ،إ�ذ يصدر في
اليــوم الواحــد أ�كـثــر من عشــرين أ�لــف دجاجة ،ويديــر المحمية
عــدد مــن العمــال ،مــا أ�ســهم فــي الحــد مــن البطالة فــي مدينته
ديالى ،وتضم المحمية غزالن فلوريد والماعز أالفغاني والنعام،
وبعــد الزيــارات العديدة ،التي قام بها الســكان وبــدوا إ�عجابهم
بحيواناتهــا ،والتقــاط الكـثير من الصــور ومقاطع الفيديو معها،
وصــل صداهــا لوزيــر الزراعة المهنــدس محمد كريــم الخفاجي،
الــذي زار المحميــة واطلــع علــى تفاصيلهــا وظــروف نشـ أـ�تها،
أو�ضاف" :وعدني وزير الزراعة بالدعم الكامل ،وتســخير جميع
إالمكانيات الستمرار نجاح مشروعي".
استثمار
وال يختلــف عطــا قــادر عــن هــادي في اســتثمار هوايته وشــغفه
بالحيوانــات ورعايتهــا ،إ�ذ أ�صبــح مــن متابــع لقنــوات ناشــونال
جيوغرافيــك إ�لــى تاجــرا للنعــام ،حيــث تعــرف من خــال تلك
القنــوات علــى هــذا الطائــر ،إ�ذ قــام بافتتــاح مزرعــة خاصــة به،
الســيما أ�نــه يســكن شــمال العراق ،الــذي يصلح علــى حد قوله
لتربيتــه مؤكــدا" امتلــك فــي مزرعتي النعــام أالفريقيــة المميزة
بسرعة النمو وزيادة الوزن ،وطولها يتراوح بين مترين ومترين
ونصــف ،ولحمهــا لذيذ جدا ومعالج للكـثير من أالمراض ،يصل
ســعر الكيلــو الواحــد منــه ثمانيــن أ�لف ،كمــا أ�نه مشــروع ناجح
ومربح".
هروب من الوحدة
لجـ أـ� اســامة محمــد ( )32عاما ،إ�لى تربيــة القطط قبل عام ،بعد
أ�ن قــرر العيــش بمفــرده فــي شــقة مســتقلة عــن أ�ســرته فيقــول
مبتســما "الوحدة دفعتني لتربية فكانت خير رفيقات لي ،ففي
ـد�ت اعتني بــكل قطة
بدايــة أالمــر اقتنيــت قطــة واحــدة ،ثــم بـ أ
مشردة في الشوارعـ أف�قوم إب�طعامها وتقديم الرعاية لها".
ويرى إ�سماعيل دواي ( )50عاما ،صاحب محل لبيع الحيوانات
أالليفــة " أ�ن االعتنــاء بهــا يكســر حاجز الملل والوحــدة ،ويوفر
المــرح والســعادة وقضاء وقــت ممتع برفقتها ،مضيفــا" أي�تيني
الشــباب وكبار الســن لشرائها ،وتحظى الكالب والقطط بنسبة
مبيعات مرتفعة ،أ�ما الصغار فيفضلون أ�حواض أ�ســماك الزينة
والطيور الملونة ،أو�صبح إالقبال على شــراء الحيوانات أالليفة
واســعا بعــد جائحــة كورونــا ،لقضــاء معظــم الوقت فــي الحجر
المنزلي".

تعتقــد الموظفــة حــا نعمان أ�ن هــوس تربية الحيوانــات أ�صبح
موضــة رائجــة ،يــدل علــى حيــاة الرفاهيــة والغنــى ،أ�م البعــض
يتخذها هواية كـتربية العصافير.
الذكاء والوفاء
ويفضــل كـثيــرون تربيــة القطــط لتمتعهــا بــذكاء مقــارب لــذكاء
البشر ،والكالب لشهرتها بين الجميع بالوفاء.
ولم تجد نورس حمزة ( )35عاما ،غير القطة تسد الفراغ الذي
يتركــه زوجهــا بعد ســفره خارج البالد للعمل ،ولبعد المســافة
عن أ�هلها ،إ�ذ تقول" اعتبرها أك�حد أ�فراد أ�سرتي ،لحبي وتعلقي
بها ،أو�خشــى عليها من كل مكروه ،لذا كلما أ�صابها شــيء أ�هرع
بها إ�لى الطبيب البيطري".
ولفت سيف حمدان ،صاحب محل لبيع الكالب إ�لى" أ�نه يجب
علــى كل مــن يرغب باقتناء حيوان أ�ليف بمنزله ،معرفة جميع
التفاصيــل المتعلقــة بــه ،حــول تربيتــه ورعايتــه والعنايــة بــه،
ومعرفة أ�وقات إ�طعامه وتنظيفه ،والخروج به لنزهة ،وتجهيزه
بالمســتلزمات ،التي يحتاجها أك�واني الطعام والشراب ،ومكان
لقضاء حاجته ،و إ�بعاده عن مواقع الخطر كالكهرباء والحرارة،
والدوات الحادة كالســكاكين
والمبيدات الســامة والمطهرات ،أ
والدويــة ومــواد
وشــفرات الحالقــة والمقــص والدبابيــس ،أ
التجميل".
واســتدرك حمدان" يفضل تخصيــص مكان جديد لكل حيوان
قــادم بعيــدا عــن الحيوانــات القديمــة ،ليتعرفــوا علــى بعضهــم
البعض تدريجيا ،ومعرفة كيفية حملها والتعامل معها بلطف،
وقــراءة الكـتــب الخاصــة بتربيتهــا ،أو�خذهــا بشــكل دوري
للت�كــد على خلوهــا من أالمــراض المعدية
للطبيــب البيطــري ،أ
وتعقيمها".
ولفــت الحــاج ماجد عبــد الرحيم ،صاحب محــل لبيع القطط،
إ�لى أ�ن تربية الحيوانات من أالمور إالنسانية ،التي تشيع البهجة

واللفة بين أ�فراد أالسرة ،وتخفف من حاالت االكـتائب ،وتعزز
أ
لديهــم روابــط التواصــل والمحبــة ،فتعــود عليهــم بالنفــع مــع
الحرص على االهتمام بها ،وتسهم في تعزيز المهارات الحياتية
للطفــل داخــل المنزل ،بتعلمــه النظافة كــون الحيوان بحاجة
والر�فة ،وتحد
إ�لى نظافة مستمرة ،وتزرع بداخله بذور الرحمة أ
من التوحد وتنمي لديه الشعور بالمسؤولية اتجاه آالخرين.
أ�مراض وعدوى
تســبب بعــض الحيوانــات أالمــراض المعديــة ،ومنهــا القطــط
التــي تحمــل طفيلــي "التوكســوبالزما" ،الذي ينتقل الى البشــر
نتيجــة تناول القطط الطيور والحيوانــات الصغيرة ،والبعوض
للنســان،
ومختلــف الديــدان التــي تحمــل هــذا الطفيلي وتنقله إ
عبر برازها على شكل كيس بويضة ،وتؤدي االصابة به بالعمى
والعاقة العقلية ،وتنتقل العدوى بعدة
وتلــف الدمــاغ والعين إ
طــرق ومنهــا ،ابتــاع البيــوض الطفيليــة وذلــك بعــدم غســل
اليدين بعد التنظيف ومالمسة البيوض المصابة ،أ�و عن طريق
ابتالع البيوض المتكيسة في التربة بسبب تناول الخضراوات
والفواكــه الملوثــة بهــا ،وعــدم غســلها وتطهيرهــا جيــدا وتنــاول
لحوم ملوثة.
يشــير الطبيــب كريــم حــازم ":تســبب القطــط الحساســية عــن
طريــق مالمســة الجلــد ،والتلــوث بلعابهــا أ�و بولهــا أ�و شــعرها،
والغطيــة ،وتظهــر أ�عراضهــا كالطفح
الــذي تتركــه فــي الفــراش أ
كالنــف
الجلــدي ،والحكــة والتــورم فــي أالغشــية المخاطيــة ،أ
والصابــة بالربــو ،أ�مــا
والعيــن ،وضيــق التنفــس والســعال إ
الطفيليــات التــي تصيــب أالم الحامــل تنتقــل إ�لــى الجنيــن مما
يؤدي إ�لى مضاعفات خطيرة عليه".
وترفــض أ�حــام جــال ،أ�م ألربــع بنات تواجد القطــط في بيتها
على الرغم من توسالت بناتها ،مصرة على خوفها من إ�صابتهن
بالعقم مستقبال حسب ما سمعت.
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منتخب قطر يشارك في التصفيات األوروبية المؤهلة لمونديال 2022
دار السالم /متابعة
ّ
وجــه االتحــاد أالوروبــي لكــرة القــدم (اليويفــا) الدعــوة
لالتحــاد القطــري لكــرة القــدم لمشــاركة منتخب قطر
أالول فــي التصفيــات أالوروبيــة المؤهلــة لبطولة أك�س
العالم  FIFAقطر  ،™2022في خطوة تعكس مكانة
الدوحة على الساحة الرياضية الدولية.
وســيخوض المنتخــب القطــري غمــار التصفيــات
أالوروبية ضمن المجموعة أالولى إ�لى جانب منتخبات
البرتغال وصربيا أو�يرلندا ولوكسمبورغ أو�ذربيجان.

وفــي ضــوء أت�هل المنتخــب القطــري لمونديال 2022
ممثال للدولة المستضيفة؛ فلن تحتسب نتائج مبارياته
ً
فــي ترتيــب نقــاط المنتخبــات فــي المجموعــة أالولــى،
المت�هل مباشــرة إ�لى بطولة
والذي ســيحدد المنتخب أ
قطــر  ،2022والمنتخــب الذي سيشــارك فــي الملحق
المؤهل للمونديال.
وت�تــي مشــاركة العنابي في التصفيــات ،في إ�طار إ�عداد
أ
منتخب قطر الوطني المستضيفة للنسخة المقبلة من
المونديال بعد أ�قل من عامين من آالن.

االتحاد الدولي للتاريخ واإلحصاء
يعلن فريق العالم في 2020
دار السالم /وكاالت
والحصــاء ،عن
كشــف االتحــاد الدولــي للتاريخ إ
العبا في عام .2020
أ�فضل ً 11
وحســب التصويــت الــذي كان يضــم صحفييــن
ومختصيــن مــن االتحــاد الدولــي للتاريــخ
واالحصــاء ،تــم اختيــار أ�فضــل  11العبـ ًـا فــي
العالم لعام .2020
وضــم التشــكيل  5العبيــن مــن بايــرن ميونــخ
بطــل دوري أ�بطــال أ�وروبــا ،و 2مــن ليفربــول،

رغم وفاته ..كريم سلمان يحضر
مباراة الكرخ ونفط ميسان

دار السالم /بغداد
تواجد اسم المدرب الراحل كريم سلمان،
والعــب مــن كل مــن لاير مدريــد وبرشــلونة ،ضمــن الــكادر التدريبــي لنــادي الكرخ في
ً
مباراة نفط ميسان بدوري الكرة الممتاز.
ومانشستر سيتي ،ويوفنتوس.
وتواجــه الفريقــان علــى ملعــب ميســان
خماســي بايــرن ميونــخ ،مانويــل نويــر ،الفونســو
لحســاب مباريــات االســبوع الســابع مــن

ديفيــس ،كيميتــش ،تياجــو أ�لكانتارا-الــذي انتقل
إ�لــى ليفربــول ،-روبــرت ليفاندوفســكي .وثنائــي
بالضافة
ليفربــول يتمثل في فان دايــك أو�رنولد ،إ
لـ ـ رامــوس مــن لاير مدريــد ،وليونيــل ميســي مــن
برشــلونة ،ودي برويــن العــب مانشســتر ســيتي،
و� ً
خيرا كريستيانو رونالدم مهاجم يوفنتوس.
أ

الدوري الممتاز بكرة القدم ،وبادرت ادارة
نــادي الكــرخ والــكادر التدريبــي بوضــع
صورة ومعطف المدرب كريم ســلمان على
احدى المقاعد الخاصة بالكادر التدريبي
وتوفــي ســلمان بســبب مضاعفــات اصابتــه
بفيروس كورونا يوم الخميس الماضي.

قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022
دار السالم /متابعة
أ�قيمــت قرعة تصفيــات أ�وروبا المؤهلة لـ
مونديــال قطــر  ،2022فــي مقــر االتحاد
الدولــي لكــرة القــدم ،بمدينــة زيــورخ
السويســرية ،بحضور المســؤولين فقط،
وفق إالجراءات االحترازية للوقاية من
فيروس كورونا.
ً
ويشــارك فــي البطولــة  55منتخبــا ،على
مقعدا في نهائيات أك�س العالم قطر
ً 13

 ،2022والتــي تنطلــق فــي نوفمبــر مــن
وتبد� التصفيات في آ�ذار من
ذلك العام .أ
ويت�هل الـ10
العام المقبــل ولمدة عام ،أ
منتخبــات أالوائــل فــي ال ــ 10مجموعات
مباشــرة إ�لــى المونديــال ،بينمــا يصعــد
أ�فضل  3في المركز الثاني ،إ�لى الملحق.
وفيمــا يلــي نتائــج قرعــة تصفيــات أ�وروبا
المؤهلة لـ أك�س العالم :2022
المجموعــة أالولــى :البرتغــال ،صربيــا،

إ�يرلندا ،لوكسمبورج ،أ�ذربيجان.
المجموعــة الثانيــة :إ�ســبانيا ،الســويد،
اليونان ،جورجيا ،كوسوفو.
المجموعــة الثالثــة :إ�يطاليــا ،سويســرا ،نتائج مباريات الجولة السابعة
إ�يرلندا الشمالية ،بلغاريا ،ليتوانيا.
لدوري الكرة الممتاز
المجموعــة الرابعــة :فرنســا ،أ�وكرانيــا،
فنلندا ،البوسنة والهرسك ،كازاخستان.
المجموعــة الخامســة :بلجيــكا ،ويلــز،
التشيك ،بيالروسيا ،إ�ستونيا.
المجموعــة السادســة :الدنمــارك،
النمســا ،إ�س ـكـتلندا ،الكيــان الصهيوني،
جزر الفارو.
المجموعــة الســابعة :هولنــدا ،تركيــا،
النرويج ،مونتانيجرو ،التفيا.
المجموعــة الثامنــة :كرواتيا ،ســلوفاكيا،
روسيا ،سلوفينيا ،قبرص.
المجموعــة التاســعة :إ�نجلتــرا ،بولنــدا،
المجر ،أ�لبانيا ،أ�ندورا.
المجموعــة العاشــرة :أ�لمانيــا ،رومانيــا،
إ�يسلندا ،مقدونيا ،أ�رمينيا.
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خبير يشرح أسباب اختفاء  5طائرات في مثلث برمودا قبل  75عامًا
قلــل خبيــر أ�ســترالي مــن شـ أـ�ن اختفــاء الطائــرات والســفن فــي
مثلث برمودا ،وعزاها إ�لى أ�ســباب طبيعية وليســت قوى خارقة
للطبيعــة ،مفســرا اختفــاء خمس طائــرات وطواقمهــا هناك قبل
 75عاما.
وفــي عــام  1945اختفــت طائــرات تدريبيــة أ�قلعت مــن فلوريدا
مــع طواقمهــا الـ ـ  14بعــد أ�ن دخلــت منطقة برمــودا الذي يغطي
مساحة  4ماليين متر مربع.
وقــال الخبيــر شــين ســاتيرلي إ�ن التحقيقــات تقــول إ�ن الطقــس
هنــاك كان ســيائ ،وكان الظــام قــد حــل ،واتجهــت الطائــرات

إ�لــى المــكان الخطـ أـ� ،و إ�ذا هبطــت الطائــرات علــى ســطح المــاء
ـيرا إ�لــى أ�ن
فســتختفي فــي دقيقــة واحــدة ولــن يعثــر عليهــا ،مشـ ً
أ�غلــب الطاقــم كان مــن المتدربيــن وليــس مــن الخبــراء الذيــن
يعرفــون كيــف يتعاملون مــع أالحوال الجوية الســيئة ،خصوصا
عنــد التحليــق ليــا في منطقة يصــل طول الموج فيهــا إ�لى 100
قدم.
ولفــت إ�لى أ�ن الســفن والطائرات التــي اختفت في منطقة مثلث
برمــودا ليســت أ�كـثــر من تلك التــي فقدت في أ�ي مــكان آ�خر من
المحيط.

 45دولة بحاجة لمساعدات غذائية منظمة األغذية والزراعة:
ارتفاع أسعار األغذية ألعلى مستوى في  6سنوات

قالت منظمة أالغذية والزراعة العالمية "فاو" ،إ�ن مؤشر رصد أ�سعار
السلع الغذائية ارتفع خالل تشرين الثاني الماضي إ�لى أ�على مستوى
في ست سنوات.
وحســب تقرير "فاو" ،بلغ متوســط مؤشــر أ�ســعار أالغذية قرابة 105
نقاط في نوفمبر ،بارتفاع نسبته  3.9بالمئة ،مقارنة بتشرين أالول،
وسجلت أ�سعار الغذاء نموا سنويا بنسبة  6.5بالمئة ،ليصل المؤشر
ألعلى مستوى له منذ كانون أالول .2014

حمى السا تحصد أرواح  19شخصًا بنيجيريا

ـخصا
تســببت حمــى "الســا" فــي وفــاة  19شـ ً
بوالية "باوتشي" شمالي نيجيريا.
جــاء ذلــك بحســب تصريحــات صــادرة
عــن ريلوانــو محمــد ،مســؤول مركــز مراقبــة
والبــاغ عنهــا بالواليــة المذكورة،
أالمــراض إ
وفــق مــا ذكرتــه العديــد مــن وســائل إالعــام

المحليــة .أو�وضــح المصــدر أ�نــه فــي الوقــت
الذي ينشــغل فيه العالــم بالتصدي لفيروس
كورونــا المســتجد (كوفيــد ،)19-انتشــرت
الحمــى الصفــراء وحمــى "الســا" فــي واليــة
"باوتشــي" ،أو�شــار إ�لــى أ�ن الواليــة شــهدت
أالربعــاء تســجيل  63إ�صابــة بحمى "الســا"،

فضال عن  19وفاة ناتجة عن إالصابة بها.
ً

في ٍّ
تحد لتسال ..أول سيارة
كهربائية ال تحتاج إلى شحن
عادت " ،"Apteraالشركة التي أ�غلقت أ�بوابها في العام  2011بعد أ�ن
فشــلت فــي أت�ميــن تمويل لســيارتها الكهربائيــة ذات العجــات الثالث،
بسيارة جديدة تعمل بالطاقة الشمسية تقول :إ�نها ال تحتاج إ�لى شحن.
أو�علنــت الشــركة أ�نهــا قدمــت أ�ول ســيارة كهربائيــة فــي العالــم تعمــل
ـحنا لمعظــم االســتخدامات
بالطاقــة الشمســية ( )sEVال تتطلــب شـ ً
اليوميــة ،وتتميــز بمــدى يصــل إ�لــى  1000ميــل ( 1600كيلومتــر) فــي
طرازهــا أالعلــى المــزود ببطارية الـ 100كيلووات في الســاعة ،مما يمثل
مهما في الصناعة.
اختراقا ً
ً

